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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV     čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4650  

(heis.vuv.cz, upraveno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4650 

Název hydrogeologického rajonu: Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice 

ID útvaru: 46500 

Název útvaru: Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice 

Plocha, km
2
: 481,409 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Ohře, dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

Bilancovaný kolektor: kolektor D – březenské až merboltické souvrství, 

coniac až santon 

kolektor BC – bělohorské až jizerské souvrství, spodní 

až svchní turon 

Kraje: Ústecký, Liberecký 

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

 

HGR 4650 zahrnuje území mezi Děčínem, Českou Lípou a Lužickými horami. HGR 4650 je vymezen 

jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer a kol. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb) - obr. 

2-1. Rozlohou je rajonu 4650 je 481 km
2
. Rajon 4650 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 

4730. Rajon obsahuje nejhlubší kru středohorského příkopu, kde báze křídy klesá k 700 m pod hl.m. v 

oblasti Benešova nad Ploučnicí až Habartic. Hranice rajonu definují okrajové podmínky coniackého 

kolektoru: lužické zlomové pásmo na severovýchodě, na severozápadě výchoz kolektoru D a svrchně 

turonského izolátoru na děčínském zlomovém poli, na jihozápadě rozvodnice kolektoru D mezi 

Ploučnici a Labem a na jihovýchodě výskyt izolátoru mezi kolektory BC a D. Jižní hranice HGR 4650 

zčásti sleduje linii kozelského zlomu.  
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Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4650 (hnědé linie značí zlomy) 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Poprvé bylo území hydrogeologického rajonu 4650 soustavně zkoumáno během geologického 

mapování Rakousko-Uherska v polovině XIX. století (např. Jokély 1857, 1858, 1859).  Na toto 

mapování posléze navázaly litologické a stratigrafické výzkumy Krejčího (1870) a Friče (1883). Za 

počátek moderního geologického výzkumu na území rajonu lze považovat mapování Českého 

středohoří a okolí v měřítku 1 : 25 000, probíhající od poslední dekády XIX. století do roku 1930, na 

kterém se nejvýraznější měrou podílel J. E. Hibsch ‒ publikováno bylo celkem 12 listů (Hibsch 1896, 

1897, 1899, 1902, 1904, 1910, 1915, 1927, 1932, Hibsch a Seeman 1913, Hibsch et al. 1917, Hibsch a 

Senger 1923), pokrývajících z. část rajonu s dosahem k České Kamenici, Kamenickému Šenovu a 

České Lípě. Do nejsevernější části rajonu zasáhlo také mapování Saska (Hermann a Beck 1897). 

Východní a sv. polovina rajonu po Nový Bor a v. okraj České Lípy byla v měřítku 1 : 25 000 

zmapována Müllerem (1926, 1933), avšak tyto mapy kvalitou zaostávají za mapami Hibsche a dnes již 

v geologické praxi nemají místo. Část rajonu v úzkém pruhu mezi listokladem Hibsche a Müllera 

zůstala v měřítku 1 : 25 000 dosud nezmapována. V detailu se litostratigrafii a paleontologii věnoval 

Zahálka (1914, 1916) v monografické práci o svrchní křídě mezi Krušnými horami a Ještědským 

hřbetem, obsahující popis množství profilů s výčty nálezů fauny. Zahálka, který se odklonil od starší 

stratigrafie Friče (1883), i zde uplatňuje dělení svrchnokřídového sledu na pásma (I‒IX). Geologickou 

stavbou a stratigrafií, založenou především na nálezech inoceramidních mlžů, se v s. části rajonu 

zabýval Andert (1911, 1929, 1934). 

První moderní vyobrazení rajonu přinesly generální mapy ČSSR v síti Gauss-Krüger, listy M-33-IX 

Děčín ‒ Görlitz a M-33-XV Praha, obě s vysvětlivkami (Kopecký 1963, resp. Horný 1963). Pozdější 

mapy v Gauss-Krügerově síti v měřítku 1 : 25 000 vytvářel Ústřední ústav geologický na tomto území 

v 60. letech XX. století. Čtveřice nepublikovaných map v měřítku 1 : 25 000 byla zpracována do jedné 

mapy v měřítku 1 : 50 000 se společnými vysvětlivkami – j. a jz. část rajonu byla zobrazena na listech 

Ústí nad Labem (Shrbený et al. 1967) a Úštěk (Klein et al. 1966), z. a sz. na listech M-33-41-c-b 

Děčín (Valečka et al. 1970) a M-33-41-B-d Chřibská (Klein et al. 1971). V rámci těchto prací byly 

prostudovány i nejmladší části sledu svrchní křídy (coniak a santon), jejichž přítomnost je pro tuto část 

pánve charakteristická ‒ stratigrafie a paleogeografie byla zpracována Macákem a Müllerem 1963, 

1968, resp. Macákem 1967. 

Výsledky několikaletého výzkumu české křídové pánve a jejího podloží nabídla monografie 

Malkovského et al. (1974), shrnující i data z hlubokých vrtů a řadu seismických profilů. Podrobněji se 

litologii a paleogeografii svrchní křídy v oblasti věnoval Valečka (1974, 1975, 1979a,b), který v sz. 

části pánve mj. vyčlenil a interpretoval základní sedimentární jednotky s charakteristickou litofaciální 

náplní. Další sedimentologickou interpretaci mocných těles křemenných pískovců v  sz. části české 

křídové pánve přinesla práce Skočka a Valečky (1983). Sedimentologickým studiem tzv. flyšoidní 

facie coniaku v této oblasti se v detailu zabývali Valečka a Rejchrt (1973) a Čech et al. (1987).  

V první polovině 80. let probíhaly na objednávku s. p. Stavební geologie, Praha, v režii Ústředního 

ústavu geologického mapovací práce v oblasti tzv. tlusteckého bloku (oblast sv. od strážského zlomu 

až ke státní hranici u Jablonného v Podještědí). Výstupem byla nepublikovaná mapa v měřítku 1 : 50 

000 s vysvětlivkami (Čech et al. 1981), ve které byly zohledněny i všechny do té doby zrealizované 

vrty, včetně řady strukturních vrtů uranového průzkumu.  
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Obr. 3-1. Mapa vrtné prozkoumanosti rajonu 4650 s vyznačením geologických řezů a realizovaných 

geofyzikálních prací.  

1 ‒ hranice rajonu; 2 ‒ vybrané archivní vrty s karotáží; 3 ‒ nové vrty projektu Rebilance zásob podzemních vod; 

4 ‒ průběh geologických řezů (číslo přílohy); 5 ‒ linie geofyzikálních měření. Je patrná výrazně nižší míra 

prozkoumanosti zejména hlubokými strukturními vrty než v sousedních rajonech 4640 a 4660. 

 

Z významných průzkumných akcí, které proběhly na území rajonu 4650 v uplynulých desetiletích, je 

potřeba zmínit především rozsáhlou prospekci ložisek radioaktivních surovin, probíhající od 60. do 80. 

let minulého století s. p. GPUP. V hlubokých vrtech na území rajonu, z nichž část podrobně 

dokumentovali pracovníci České geologické služby, nebyly zjištěny významnější koncentrace 

radioaktivních surovin. Výsledky geologických prací uranového průzkumu sumarizovali v případě 

ložisek na v okolí lužické poruchy Kučera et al. (1985), v oblasti tlusteckého bloku Kyncl et al. 

(1986), v rámci celé české křídové pánve pak Rutšek a Kučera (1995). Permokarbonu českokamenické 

pánve v podloží svrchní křídy se věnovali např. Kučera a Pešek (1982); její geologická stavba a 

potenciál uhlonosnosti byly dále zpracovány v závěrečné zprávě Vejlupka (1984). Celý rajon 

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

1981‒89 s. p., Stavební geologie, Praha, v rámci projektu Hydrogeologická syntéza české křídové 

pánve, jehož výsledky shrnula monografie Herčíka a kol. (1999). 
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V další etapě mapování od 80. let 20. století v síti S-JTSK, bylo území rajonu 4650 pokryto mapami v 

měřítku 1 : 50 000 v rámci Souboru geologických a účelových map ČR, které byly založené na shrnutí 

výsledků starších mapovacích prací a terénních revizích. Postupně byly vydány listy 02-43 Litoměřice 

(Domas et al. 1990), 02-42 Česká Lípa (Klein a Růžička 1993), 02-22 Varnsdorf (Opletal et al. 1997), 

02-23 Děčín (Valečka et al. 1999), 02-24 Nový Bor (Valečka et al. 2001), 02-41 Ústí n. Labem 

(Shrbený et al. 2001) a 03-13 Hrádek n. Nisou (Pospíšil et al. 2001). V rámci mapování bylo v 80. 

letech 20. století zhotoveno několik strukturních vrtů, z nichž nejhlubší byl vrt Vf-1 Volfartice (1587,2 

m Holub et al. 1984). Svrchní křída ve vrtu Vf-1 byla komplexně stratigraficky a sedimentologicky 

prozkoumána Čechem et al. (1987). 

Další etapa mapování probíhala v ČGS v síti S-JTSK v měřítku 1 : 25 000 od 90. let a v rámci ní 

zasáhl do rajonu list 02-242 Dolní Podluží (Valečka et al. 2006), pokrývající sz. část Lužických hor. 

Ve spolupráci se správou CHKO Labské pískovce byla připravena a tiskem v měřítku 1 : 25 000 

vydána mapa připravovaného národního parku České Švýcarsko, která zasahuje i do sv. části rajonu. 

Mapu zpracovali Valečka et al. (1997) podle směrnic ČGS pro tvorbu geologických map v měřítku 1 : 

25 000. Významným projektem bylo účelové geologické mapování zaměřené na vymezení svahových 

nestabilit v morfologicky členitém terénu téměř celého Českého středohoří. Mapy v měřítku 1 : 10 000 

(místy s přesností 1 : 25 000) byly v ČGS zpracovány ve čtyřech etapách v letech 1997‒2008 a v 

digitalizované formě opět pokryly z. a centrální část rajonu (Moravcová et al. 1997, 2000, Valečka et 

al. 2003, 2008). 

Novější práce týkající se předmětné oblasti byly zaměřeny na detailní sedimentologický výzkum, 

doplněný o stratigrafické korelace založené na karotážních vrtných datech (Uličný 2001, Uličný et al. 

2009a,b, Skopcová 2010, Vacková 2010, Nádaskay a Uličný 2014). Kromě konstrukce sedimentárního 

modelu tak bylo možné s využitím genetické stratigrafie objasnění tektonosedimentárního vývoje v 

širším kontextu středoevropských křídových pánví. Detailní stavbě lužického zlomu, tvořícího sv. 

okraj rajonu, a jeho vývoji od svrch. křídy do současnosti byly věnovány práce Coubala et al. (2014, 

2015). 

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Geologické práce v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod volně navázaly na 

Hydrogeologickou syntézu české křídové pánve. Vzhledem k potřebě prostorově vymezit kolektorská 

tělesa, byly v rámci externí zakázky kolektivem D. Uličného z Geofyzikálního ústav AV ČR 

zkonstruovány geneticko-stratigrafické řezy včetně lokálně korelovaných opěrných vrtů, podle kterých 

byly dále konstruovány geologické řezy. V rámci této zakázky byly pro každý rajon zpracovány 

závěrečné zprávy (Uličný et al. 2015), ve kterých byly kromě genetických jednotek vymezených 

v jednotlivých řezech, komentovány také konkrétní sedimentologické problémy (např. vztah tzv. 

flyšoidní facie a facie kvádrových pískovců). Revize tektoniky v sz. části pánve přinesla nový pohled 

na geologickou stavbu, který je odlišný od dosavadního konceptu (např. Herčík a kol. 1999). Rozdíly 

v obou koncepcích jsou komentovány v kap. Strukturní stavba. 

V rámci téhož projektu byly spol. Geonika, s. r. o., na lokalitách Valkeřice, Benešov nad Ploučnicí a 

Dobrná na z. okraji rajonu, tedy v oblasti s nízkou dostupností podpovrchových dat (geofyzikálních, 

vrtných),  provedena série geofyzikální měření, jejichž cílem bylo určení mocnosti vulkanických těles 

a mocnosti křídových sedimentů, a průběhu tektonických poruch s nevýrazným povrchovým 

projevem. Ke sledování laterálních změn odporů v křídových sedimentech a k lokalizaci tektonických 

poruch byla využita metoda odporového profilování. Litologie byla určena na základě rozložení 
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měrných odporů v horninách metodou vertikálního elektrického sondování (VES). Hlubší seismická 

rozhraní byla sledována reflexní seismikou (RXS). Změny mocností křídových sedimentů a vlivu 

zlomových struktur byl určen ze sledování variací tíhového pole (gravimetrie). Kompletní výsledky 

geofyzikálních prací na území rajonu 4650 shrnuje zpráva Karouse et al. (2015), stručný výčet 

výsledků s ohledem na řešení geologické stavby rajonu je podán v kap. Strukturní stavba. 

 

 

Obr. 3-2. Dokumentace jádra vrtu 4650_F Sloup, zhotoveného v rámci projektu dne 2. 9. 2014. Foto: R. 

Nádaskay 

 

V rámci průzkumných vrtných prací byly realizovány 2 hydrogeologické vrty a 3 jádrové geologické 

vrty, které jsou shrnuty v Tab. 3-1. Vzhledem k mimořádně vysokým mocnostem svrchní křídy, 

nebylo za daných finančních a časových možností odvrtání strukturního vrtu do jejího podloží možné. 

Stávající vrty byly cíleny na vyřešení stratigrafických a sedimentologických otazníků v mladší části 

křídového sledu (svrchní turon‒coniak), také však významně pomohly k objasnění strukturní stavby 

zejména na v. okraji rajonu. 

 

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

Rebilance zásob podzemních vod v rajonu 4650. 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4650_1Cn Folknáře 184,00 Hrkal et al. (2015a) 

4650_3Cn Valteřice 55,00 Hrkal et al. (2015b) 

4650_A Skalice u České Lípy 454,70 Nádaskay et al. (2015c) 

4650_F Sloup 150,00 Nádaskay et al. (2015a) 

4650_X Svor Svor 250,00 Nádaskay et al. (2015d) 
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                  Obr. 3-3. Situace vrtů použitých pro hydrogeologický rajon 4650 

 

Kromě dvou geologických vrtů na lokalitě Hřensko byl odvrtán i jeden na lokalitě Ludvíkovice, kam 

byl přesunut z původně nevyhovující lokality Křešice na území sousedního rajonu 4620. Vzhledem 
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k dobrým možnostem povrchového studia křídových uloženin, a díky řadě archivních vrtů také 

dostatečným znalostem o hluboce uložených cenomanských sedimentech, nebyly geologické jádrové 

vrty v tomto rajonu plánovány. Karotážní data získaná z hydrogeologických vrtů byla použita 

v korelacích Uličného et al. (2015). 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

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

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

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

Bilanční celek 3 Křída Českého středohoří – jež zpracoval V. Nakládal) publikovaná později jako 

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

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

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

znečištění podzemních vod.  

Hydrogeologické poměry území listu jsou zpracovány v rámci mapového listu 02 Ústí nad Labem 

Základní hydrogeologické mapy ČSSR 1 : 200 000 (Hazdrová 1980a), včetně doprovodných 

vysvětlivek (Hazdrová et al. 1980). Ve stejném měřítku je vyhotovena Mapa chemismu podzemních 

vod ČSSR (Hazdrová 1980b). Hydrogeologickou mapu 1:50 000 02-42 Nový Bor vypracoval 

Hrazdíra (1998), 02-41 Ústí nad Labem.(Hazdrová 1990) a k nim příslušnou hydrogeologickou 

kapitolu Vysvětlivek k souboru geologických a účelových map 1 : 50 000 zpracovali Hazdrová 

(1996), ke geologickým mapám 1 : 25 000 Burda (2006 - hydrogeologické vysvětlivky k geologické 

mapě 02-242). 

Obecný přehled o hydrogeologických poměrech okresů Děčín a Česká Lípa je podán v Regionálních 

surovinových studiích pro potřeby okresních úřadů České republiky (Anděl et al. 1992a, b). 

Regionálním hydrogeologickým průzkumem křídy v zájmovém území se zabývala Jetelová (1971, 

1972), Nakládal (1972, 1973, 1974). Z dalších regionálních prací o křídových sedimentech je třeba 

uvést práci Malkovského et al. (1974) a účelové práce pro zásobování obyvatelstva pitnou nebo 

užitkovou vodou - např. Čapek (1967) nebo Ryp et al. (1995). Znečištěním podzemních vod a 

ochranou zdrojů podzemních vod se zabývají studie Břízy (1994), Břízové a Klíchy (1992), Dubánka 

et al.(1985) a (1992), Herčíka (1991), Seyčka (1991), Zdenovce (1992) a dalších. Problémem výskytu 

termálních vod se zabýval Glöckner (1995, 1997). Z dalších novějších prací je třeba jmenovat 

regionální studie Datel (2008, 2010), Datel et al. (2000, 2007, 2008, 2009), Myslil - Datel (2009) 

studující především termální vody benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve a 

optimalizaci jejich využívání. 

Plošné rozložení hydrogeologických vrtů na území je nerovnoměrné. Většina hydrogeologických vrtů 

je koncentrována v pruhu území podél toků Chřibské Kamenice a Kamenice. Dále v okolí městské 

zástavby České Lípy, Kamenického Šenova, Nového Boru a Cvikova. Naopak minimální 

hydrogeologická prozkoumanost je patrná v části Lužických hor, v prostoru jižně od České Kamenice 

a severně od obce Vysoká Lípa. 
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VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

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

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

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

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

dat, které se v takovém rozsahu v ČR zatím nerealizovalo. 

 

Obr. 3-4. Hydrogeologická vrtná prozkoumanost  

 

Tab. 3-2. Vrtná prozkoumanost z Geodatabáze 

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

zkouškou 

Počet vrtů s chemickými 

analýzami vody 

4650 339 274 208 139 

 

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

v následující Tab. 3-3. 
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Tab. 3-3. Vrty s režimním pozorováním 

Označen

í ČHMÚ 
X Y Název vrtu 

Sledován 

od roku 

Sledovaný 

 parametr 

Sledovaný 

 kolektor 
Provozovatel 

VP8460 3467490 5635130 Rybniště, KHV 2 C 1 1992 H,J CONIAK ČHMU 

VP8489 3458288 5617183 

Valteřice (Valteřice u 

Žandova), 2H278 2007 H,J TURON ČHMU 

VP8487 3458127 5621705 

Žandov (Žandov u České 

Lípy), 2H274 2007 H,J CONIAK ČHMU 

VP8488 3458123 5621712 

Žandov (Žandov u České 

Lípy), 2H275 2008 H,J TURON ČHMU 

VP1984 3450720 5623514 

Benešov nad 

Ploučnicí,VP1956N 2008 H,J KVARTÉR ČHMU 

VP1985 3445215 5627317 Děčín,VP1957N 2007 H,J KVARTÉR ČHMU 

VP8497 3463463 5631118 

Kytlice (Kytlické Mlýny), 

2H286 2008 H,J CONIAK ČHMU 

VP1986 3463383 5631144 

Prysk (Dolní 

Prysk),VP1994N 2008 H,J KVARTÉR ČHMU 

VP8496 3465493 5635453 

Chřibská (Krásné Pole u 

Chřibské), 2H281 2008 H,J TURON ČHMU 

VP8447 3471600 5625670 Radvanec, LO 4 1992 H TURON ČHMU 

*Poznámka H hladiny, J jakost 

 

 

Tab. 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 

692462 2H-237 Horní Svřtlá pod Luží -964275,88 -714289,76 426,00 381,50 B_C 

69201 J-087763 Krompach -963720,00 -712000,00 491,61 556,00 B_C 

69202 J-019835 Dolní Svřtlá pod Luží -963175,80 -714469,20 468,59 615,80 B_C 

61163 J-1001021 Dolní Podluží -961024,00 -719758,00 536,96 840,00 B_C 

61292 HV-1 Dolní Chřibská -957655,00 -727300,00 333,09 151,00 B_C 

61308 ST-H1B Rynartice -959806,90 -730120,60 333,61 70,00 B_C 

632751 LO-5JT Horní Chřibská -959991,00 -725208,00 411,72 220,00 B_C 

684649 2H-281 Horní Chřibská -960017,21 -725203,61 412,50 220,00 B_C 

61107 KHV-2T Dolní Falknov -960425,90 -723667,20 445,14 260,00 B_C 

61163 J-1001021 Dolní Podluží -961024,00 -719758,00 536,96 840,00 B_C 

62923 LV-1 Ludvíkovice -963646,00 -743533,00 289,28 8,00 B_C 

64211 HV-1 Huntířov u Děčína -963791,60 -742840,60 319,46 175,00 B_C 

63650 D-1 Děčín -964205,00 -746300,00 136,00 20,00 B_C 

60767 NVH1 Dolní Kamenice -964310,00 -734750,00 281,19 70,40 B_C 

62336 HJ-1 Děčín -964514,20 -746630,10 133,80 16,00 B_C 

654528 HJ-2 Huntířov u Děčína -964652,13 -741044,41 408,80 357,00 B_C 

61520 JH-2 Děčín -964654,80 -746826,40 142,47 10,00 B_C 

713197 D-4 Děčín -965135,65 -746721,40 130,20 12,00 B_C 

704019 HJ-4 Děčín -965152,22 -746695,00 130,15 9,00 B_C 

704018 HJ-3 Děčín -965182,91 -747008,25 129,10 12,00 B_C 

704021 HJ-7 Děčín -965348,39 -746810,01 131,70 12,00 B_C 

704020 HJ-6 Děčín -965359,41 -746434,39 131,40 9,00 B_C 

63123 DC-1 Děčín -965408,00 -746686,00 128,70 420,00 B_C 

61685 DC-4 Děčín -965408,10 -746873,30 128,86 473,00 B_C 

692635 VP-1957N Děčín -965480,01 -746359,13 132,98 11,50 B_C 

64197 V-1957 Děčín -965620,00 -746330,00 132,66 12,30 B_C 

63646 HV-2 Březiny u Děčína -965870,00 -745908,00 136,55 5,30 B_C 

635758 DC-6 Březiny u Děčína -965880,11 -745453,85 142,62 545,00 B_C 

63645 HV-1 Březiny u Děčína -965900,00 -745873,00 137,16 5,45 B_C 

59625 SK-9T Cvikov -966163,10 -719170,20 420,42 518,00 B_C 

63652 HV-2 Děčín-Staré Město -966180,00 -746260,00 160,00 13,20 B_C 

63651 HV-1 Děčín-Staré Město -966270,00 -746120,00 162,00 17,00 B_C 

60157 LO-3 Veselé -966512,00 -734896,00 272,68 775,00 B_C 

64274 SK-1T Benešov nad Ploučnicí -969256,00 -740956,30 228,57 1136,00 B_C 

64219 HV-1 Benešov nad Ploučnicí -970101,00 -741010,00 191,47 370,00 B_C 
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630364 Lo-4J Radvanec -970555,00 -720427,00 305,76 178,00 B_C 

692200 2H-275 Žandov u České Lípy -972697,46 -734278,75 292,88 760,00 B_C 

15354 SK-11T Žandov u České Lípy -972723,00 -734268,30 292,44 820,00 B_C 

60039 DP-4 Janov u Nového Boru -972985,30 -721932,60 285,72 575,40 B_C 

14691 DP-3 Bukovany u Nového Boru -973865,40 -722448,70 280,15 373,00 B_C 

630315 PP-1 Pihel -974055,00 -724053,00 283,00 100,00 B_C 

14983 V Pihel -974400,00 -723140,00 285,00 60,00 B_C 

675868 HC-2 Častolovice u České Lípy -974466,00 -725289,00 291,50 30,00 B_C 

664215 HC-1 Častolovice u České Lípy -974574,00 -725448,00 281,00 27,00 B_C 

649198 M-1119/2 Horní Libchava -974662,00 -727078,00 265,00 14,50 B_C 

664218 HP-1 Pihel -974971,00 -724073,00 284,00 110,00 B_C 

15519 Ž-1 Horní Police -975610,00 -733210,00 240,00 131,00 B_C 

692637 2M-279 Stružnice -976157,01 -730834,93 246,22 16,00 B_C 

15554 ST-2 Stružnice -976230,00 -731062,00 241,34 270,00 B_C 

15517 S-1 Stružnice -976240,00 -731000,00 240,00 112,00 B_C 

16537 HV-1 Valkeřice -976423,00 -741514,00 482,11 750,00 B_C 

15518 HV-1 Jezvé -976640,00 -731920,00 250,00 47,00 B_C 

15316 HV-5 Dolní Libchava -976884,30 -729669,20 244,13 8,00 B_C 

15311 HV-1 Horní Libchava -976991,90 -729850,80 241,82 7,00 B_C 

692230 2H-278 Jezvé -977209,73 -734697,34 328,03 662,30 B_C 

15120 HV-1 Česká Lípa -977501,70 -727561,70 252,08 30,50 B_C 

14984 LL-1 Česká Lípa -977570,00 -726640,00 264,00 40,00 B_C 

14978 V-1 Česká Lípa -977626,00 -726764,00 261,62 37,70 B_C 

14946 V-1954 Česká Lípa -978000,00 -727090,00 246,89 10,80 B_C 

12775 HJ-1 Česká Lípa -978175,70 -726195,10 260,60 10,00 B_C 

61060 HV-1 Jedlová -958367,80 -721556,40 529,13 20,00 D 

61141 HV-21 Horní Chřibská -958997,00 -725122,00 382,91 101,00 D 

61135 KVH-6 Horní Chřibská -959142,00 -724568,00 395,05 83,00 D 

61134 KHV-5 Horní Chřibská -959178,00 -724455,00 398,45 100,50 D 

61137 KVH-8 Horní Chřibská -959228,00 -724328,00 401,75 94,50 D 

674004 KHV-4a Horní Chřibská -959235,00 -724196,00 407,00 90,00 D 

61133 KHV-4 Horní Chřibská -959237,00 -724216,00 405,38 56,00 D 

630355 KHV-7A Horní Chřibská -959486,90 -724040,60 413,00 91,50 D 

61136 KHV-7 Horní Chřibská -959487,00 -724092,00 413,15 95,00 D 

60959 JI-1 Dolní Podluží -959850,00 -719775,00 573,00 120,00 D 

61157 CHA-1 Horní Chřibská -959945,00 -725362,50 415,00 22,30 D 

61109 KHV-2C2 Dolní Falknov -960395,80 -723740,00 441,64 34,00 D 

61108 KHV-2C1 Dolní Falknov -960581,10 -723253,60 462,58 45,00 D 

60851 JE-2 Jedlová -960900,00 -721050,00 543,00 40,00 D 

60850 JE-1 Jedlová -961175,00 -720925,00 540,00 40,00 D 

60898 V-1 Dolní Falknov -962554,00 -721420,00 514,00 50,00 D 

60899 V-2 Svor -962563,00 -721072,00 530,00 42,00 D 

61110 KHV-3 Dolní Falknov -962575,00 -721473,00 511,42 195,00 D 

60903 VS Dolní Falknov -962738,00 -721210,00 494,00 60,00 D 

630366 VP-8428 Dolní Falknov -963181,00 -722607,00 471,10 24,00 D 

713131 K-1A Dolní Falknov -963250,00 -724982,00 452,00 82,00 D 

61114 K-1 Dolní Falknov -963267,00 -724970,00 452,31 82,00 D 

61439 K-12 Líska -963319,00 -727396,00 407,07 81,00 D 

60852 K-2A Falknov -963602,00 -725229,00 432,10 78,94 D 

61115 K-2 Falknov -963612,00 -725227,00 431,57 78,00 D 

60008 K-7 Líska -963653,00 -726825,00 396,03 75,00 D 

60738 K-11 Líska -963706,00 -727533,00 394,48 75,50 D 

61138 KHV-1-C-2 Falknov -963760,00 -725320,00 432,00 144,00 D 

61113 KHV-1T Falknov -963772,00 -725250,00 425,60 260,00 D 

60005 K-4 Líska -963812,00 -725781,00 415,57 90,00 D 

60017 KHV-1-C-1 Falknov -963870,00 -725360,00 432,00 73,00 D 

60004 K-3A Falknov -964015,00 -725326,00 421,10 71,00 D 

692634 VP-1994N Kytlické Mlýny -964019,27 -727849,86 380,14 12,00 D 

60737 K-10 Kytlické Mlýny -964032,00 -727773,00 381,23 59,00 D 

60739 V-1994 Kytlické Mlýny -964056,00 -727688,00 380,34 15,30 D 

692229 2H-286N Kytlické Mlýny -964056,09 -727774,43 381,14 78,00 D 

60010 K-9 Kytlické Mlýny -964063,00 -727287,00 388,86 82,00 D 

60006 K-5 Falknov -964122,00 -725977,00 410,48 84,00 D 



Rebilance zásob podzemních vod                                                 ID EIS 10051606-SFŽP 

25 

 

60007 K-6 Falknov -964178,00 -726529,00 410,37 83,00 D 

60163 SO-1 Stará Oleška -964182,00 -736943,00 267,00 28,00 D 

60009 K-8 Dolní Prysk -964293,00 -727207,00 400,31 95,00 D 

60775 HV-103 Markvartice u Děčína -964348,00 -735889,00 289,63 40,00 D 

664917 HGK-1 Česká Kamenice -964446,64 -731157,81 315,66 8,50 D 

60773 HV-101 Stará Oleška -964457,00 -736225,00 294,21 30,00 D 

664918 HGK-2 Česká Kamenice -964465,61 -731225,85 313,96 8,00 D 

664919 HGK-3 Česká Kamenice -964482,33 -731192,56 312,67 8,00 D 

547472 JA-4 Markvartice u Děčína -964565,00 -735878,00 294,68 25,30 D 

60740 V-1995 Česká Kamenice -964600,00 -730720,00 321,70 15,40 D 

547471 JA-3 Markvartice u Děčína -964626,00 -736163,00 295,88 25,00 D 

60797 HV-1 Česká Kamenice -964822,00 -732207,00 315,29 61,00 D 

565374 VS Česká Kamenice -964899,00 -732210,00 320,00 45,10 D 

60736 VS-2 Markvartice u Děčína -965340,00 -736440,00 266,80 26,00 D 

708799 HH-1 Brložec -965415,00 -740140,00 474,00 90,00 D 

617705 KS-K Kamenický Šenov -965823,00 -729065,00 380,00 15,60 D 

705528 M-1 Horní Habartice -965937,00 -736393,00 257,00 18,00 D 

60770 Kš-2a Kamenický Šenov -966178,00 -728722,00 410,00 35,00 D 

60746 KS-2B Kamenický Šenov -966181,00 -728714,00 410,00 35,00 D 

60733 KŠ-2 Kamenický Šenov -966208,00 -728721,00 410,00 34,50 D 

565373 Kš-10 Kamenický Šenov -966305,00 -728868,00 400,00 26,00 D 

60067 SV-1V Svor -966314,00 -721284,00 508,00 150,00 D 

60796 KŠL-1 Kamenický Šenov -966367,00 -728622,00 422,00 50,00 D 

634874 HP-2 Horní Prysk -966367,60 -727097,70 433,07 30,00 D 

565376 VS Markvartice u Děčína -966395,00 -735554,00 275,00 40,00 D 

59226 HV-2 Horní Prysk -966418,00 -725816,00 483,56 111,00 D 

565472 LO-3J Veselé -966437,00 -734878,00 273,08 110,60 D 

60068 HVA-1 Horní Prysk -966440,00 -726370,00 456,17 172,50 D 

565382 TAVBA-1 Kamenický Šenov -966738,00 -728857,00 420,00 37,50 D 

603028 TAVBA-2 Kamenický Šenov -966740,00 -728862,00 421,00 37,50 D 

60732 KŠ-1 Kamenický Šenov -966934,00 -728832,00 428,00 201,50 D 

61922 HJ102 Ovesná -967053,20 -743235,60 258,77 54,00 D 

61921 HJ101 Ovesná -967136,80 -742917,70 286,09 60,00 D 

565421 HJ-103 Březiny u Děčína -967518,60 -743836,80 184,30 23,00 D 

60771 HV-1 Kerhartice -967873,00 -733671,00 294,25 64,00 D 

718279 HG11-1 Horní Kamenice -967936,92 -731518,37 488,90 9,00 D 

565380 SK-3B Kamenický Šenov -968042,00 -729323,00 534,00 8,00 D 

60174 NB-3 Arnultovice u Nového Boru -968130,00 -723840,00 432,90 147,40 D 

60158 LT-1 Mistrovice u N. Oldřichova -968342,00 -730792,00 501,00 50,00 D 

60175 NB-4 Arnultovice u Nového Boru -968610,00 -724580,00 429,20 162,00 D 

565378 SK-1B Kamenický Šenov -968724,00 -728807,00 570,00 16,00 D 

565379 SK-2B Kamenický Šenov -968749,00 -728678,00 572,00 12,00 D 

59938 NB-5 Arnultovice u Nového Boru -968950,00 -723090,00 414,00 140,00 D 

60173 NB-2 Arnultovice u Nového Boru -969040,00 -724080,00 401,00 117,00 D 

660856 p└.-196 Kamenický Šenov -969107,00 -727810,00 573,00 40,00 D 

60768 V-1 Kerhartice -969205,00 -732193,00 407,00 80,00 D 

60116 HJ-1 Kamenický Šenov -969336,20 -728906,60 591,70 15,00 D 

60117 HJ-2 Kamenický Šenov -969408,90 -728911,60 592,15 15,00 D 

60735 HV-2 Benešov nad Ploučnicí -969450,00 -739600,00 220,93 20,00 D 

60118 HJ-5 Kamenický Šenov -969488,10 -728985,80 581,93 15,00 D 

60734 HV-1 Benešov nad Ploučnicí -969500,00 -739800,00 224,50 26,50 D 

60020 S-1NB Arnultovice u Nového Boru -969600,00 -722980,00 395,00 60,00 D 

702671 BS-4 Arnultovice u Nového Boru -969619,00 -724192,00 383,00 100,00 D 

64195 BE-1 Benešov nad Ploučnicí -969660,00 -741740,00 191,20 221,10 D 

59155 BS-3 Arnultovice u Nového Boru -969679,00 -723828,00 383,53 100,00 D 

60179 HV-1 Arnultovice u Nového Boru -969716,70 -723837,20 381,71 75,00 D 

62203 JA-3 Benešov nad Ploučnicí -969730,00 -742810,00 182,00 5,50 D 

62202 JA-2 Malá Veleň -969735,00 -742830,00 181,00 6,00 D 

62201 JA-1 Malá Veleň -969750,00 -742830,00 181,00 5,50 D 

62204 JK-1 Benešov nad Ploučnicí -969760,00 -742815,00 182,00 30,00 D 

60021 BS-2 Arnultovice u Nového Boru -969780,00 -723807,50 380,60 101,00 D 

60176 V-1 Arnultovice u Nového Boru -969805,00 -723450,00 369,00 105,00 D 

692636 VP-1956N Benešov nad Ploučnicí -969958,87 -741388,36 188,00 11,00 D 
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64196 V-1956 Benešov nad Ploučnicí -969970,00 -741320,00 187,96 14,60 D 

547493 HJ-3 Nový Bor -970002,80 -724880,00 349,80 8,50 D 

630369 TJ-1 Cvikov -970005,00 -718118,00 363,57 35,00 D 

59414 V-1/V-4 Nový Bor -970034,40 -724931,20 345,93 19,00 D 

547494 HJ-4 Nový Bor -970045,20 -724872,10 350,25 7,00 D 

59230 PJ-3 Nový Bor -970168,30 -724956,10 353,28 16,00 D 

59228 HJ-1A Skalice u Leské Lípy -970231,60 -725033,10 337,38 6,00 D 

630363 S Nový Bor -970352,00 -722544,00 362,00 12,70 D 

660859 HV-1 Radvanec -970777,00 -720643,00 311,00 20,00 D 

60032 OV-3 Nový Bor -970889,00 -722801,00 345,00 11,00 D 

60031 OV-1 Nový Bor -970899,50 -722810,00 345,00 10,00 D 

59232 OV-II Nový Bor -970912,00 -722786,00 345,00 9,50 D 

60159 LT-2 Karlovka -970929,00 -733208,00 365,70 28,60 D 

60167 SL-1 Skalice u Leské Lípy -971148,00 -728060,00 390,00 41,00 D 

60040 HV Chotovice u Nového Boru -971350,00 -722740,00 365,00 122,00 D 

60182 HV-1 Skalice u Leské Lípy -971756,40 -726026,60 329,32 47,00 D 

60743 ZD-1 Velká Bukovina -972040,00 -733450,00 328,00 10,50 D 

60744 ZD-2 Velká Bukovina -972040,00 -733540,00 327,00 10,00 D 

60745 ZD-3 Velká Bukovina -972050,00 -733580,00 326,00 10,50 D 

718537 HS-1 Slunečná u Leské Lípy -972117,00 -729113,00 422,00 48,00 D 

60281 RA-1 Volfartice -972241,30 -732303,00 346,44 150,00 D 

60177 S-1 Sloup v Lechách -972370,00 -720070,00 310,00 46,00 D 

60181 Sloup Sloup v Lechách -972450,00 -721220,00 300,00 51,00 D 

60180 HV-1 Janov u Nového Boru -972510,00 -722210,00 301,00 27,60 D 

15515 VS Velká Bukovina -972630,00 -734710,00 325,00 24,00 D 

15516 Z-1 Velká Bukovina -972680,00 -734300,00 298,00 32,00 D 

692638 2M-276 Žandov u Leské Lípy -972711,18 -734271,94 292,83 19,00 D 

630370 S-1 Chotovice u Nového Boru -972981,00 -724581,00 308,00 6,10 D 

15507 Z2 Žandov u Leské Lípy -973010,00 -734500,00 276,00 57,60 D 

15209 HL-1 Horní Libchava -973180,00 -729280,00 285,33 95,00 D 

59294 SE-5 Skalice u Leské Lípy -973402,86 -725052,18 291,01 30,00 D 

15046 VE-2 Horní Libchava -974225,00 -729000,00 265,00 81,00 D 

13781 HV-2 Dolní Libchava -975322,90 -727051,40 256,91 8,00 D 

13784 HV-4 Dolní Libchava -975349,90 -727316,50 252,03 9,00 D 

13941 HV-3 Česká Lípa -976323,30 -726240,90 257,68 7,00 D 

15092 VA2 Heřmanice u Žandova -978788,00 -735035,00 368,03 19,50 D 

15047 HSP-3CN Stvolínecké Petrovice -979574,60 -734138,40 413,92 60,80 D 

  NOVÉ VRTY      

730932 4650_1Cn Folknáře -964847,53 -743992,13 286,02 184 D 

730876 4650_3Cn Valteřice -977208,38 -734715,23 328,84 55 D 

 
 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU REBILANCE ZÁSOB 

PODZEMNÍCH VOD 

 

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

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

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

hydrogeologické vrty. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace (Hrkal et al. a, b), která je 

uložena v archívu ČGS. 

 

 

 

 

Tab. 3-5. Přehled hydrogeologických vrtů a jejich základních výsledků vyhloubených v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014‒2015  
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ID vrtu Název vrtu cílový kolektor Hloubka 

 vrtu (m) 

Rozsah cílového 

kolektoru (m) 

Koeficient 

transmisivity (m2/s) 

autor zprávy 

4650_1Cn Folknáře D (poloizolátor) 184 15,0 – 184,0 1,66 x 10-7  Hrkal et al. (2015a) 

4650_3Cn Valteřice D 55 27,0 – 50,0 5,54 x 10-5 Hrkal et al. (2015b) 

 

Průzkumný vrt 4650_1Cn Folknáře 

Průzkumný vrt je situován na louce mezi domy, 50 m pod silnici, která vede z obce Folknáře směrem 

k Ludvíkovicím. 

Cílem průzkumného vrtu byla dokumentace oblasti odvodnění pramenními vývěry v západní části 

rajonu 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice. Očekáváný prachovito - písčitý coniacký 

kolektor však průzkumným vrtem nebyl potvrzen. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4650_1Cn je proveden v coniackých slínovcích. Písčitý vývoj 

coniackého kolektoru nebyl zastižen, proto byly vrtem testované hydraulické parametry poloizolátoru 

Ustálená hladina podzemní vody v poloizolátoru dosahovala dne 16.4.2015 hloubky 7,89 m od 

odměrného bodu zhlaví vrtu, což odpovídá kótě hladiny 278,93 m n.m. 

 

Tab. 3-6. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4650_1Cn 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 6 Hlína, spraš kvartér poloizolátor 

6 15 Vulkanity, eluvium terciér poloizolátor 

15 184 Šedý vápnitý slínovec coniak poloizolátor 

 

Kvůli nízké propustnosti poloizolátoru, nebylo možné provést standartní čerpací zkoušku. 

Vyhodnotitelné údaje poskytla hydrodynamická zkouška se snížením hladiny a sledováním nástupu 

hladiny podzemní vody v trvání 5 dnů započatá dne 12.11.2014. Pozorovaná byla mělká studna 

v okolí vrtu - liv hydrodynamické zkoušky na pozorovací objekt nebyl zaznamenán. Před ukončením 

čerpání byly změřené hodnoty konduktivity 586 µS/cm a pH 9,5. Teplota podzemní vody během 

stoupací zkoušky se ustálila okolo 10,1°C. 

Vyhodnocení stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu 

průtočnosti kolektoru T = 1,66 x 10
-7

 m
2
/s. Při celkové mocnosti sledované hydrogeologické struktury 

70 m vychází průměrný koeficient filtrace k = 2,38 x 10
-9

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody coniackých zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických analýz 

vzorků vod odebraných 7.11.2014, 23.3.2015 a 8.6.2015. Analýzy vzorku vod v průběhu monitoringu 

jsou silně ovlivněny ředěním vody v době revizní karotáže. Podle skupin převažujících iontů jsou 

charakterizovány typem HCO3-SO4-Na-Ca. Toxické kovy ani mikroznečisťující organické látky ve 

vodě zjištěny nebyly. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým 

ukazatelům uvedeným ve vyhlášce  252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, nevyhovují vody 

coniackého kolektoru zvýšeným množstvím železa. V některých vzorcích jsou překročené i limity pro 

amonné ionty (23.3.2015) a dusitany (7.11.2014, 8.6.2015). 

Vzhledem k nízké vydatnosti vrtu se vodárenské využití sledované struktury nepředpokládá. 
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Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 

výstroji a hydrodynamické zkoušce. 

 

Průzkumný vrt 4630_3Cn Valteřice 

Průzkumný vrt je situován na louce před hřbitovem u silnice, v S části obce Valteřice. 

Cílem průzkumného vrtu byla dokumentace coniackého kolektoru v jižní části rajónu 4650 Křída 

Dolní Ploučnice a Horní Kamenice v oblasti odvodnění pramenními vývěry. V těsné blízkosti vrtu je 

umístěn pozorovací vrt ČHMU, pro sledování turonského kolektoru. Tato situace umožňuje sledování 

případné interakce mezi oběma kolektory. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4650_3Cn je proveden jako úplná studna do coniackého kolektoru D. 

Hladina podzemní vody v kolektoru je napjatá. Dne 16.9. 2014 byla hloubka ustálené hladiny 12,65 m 

od odměrného bodu zhlaví vrtu, což odpovídá kótě hladiny 316,99 m n.m. 

 

Tab. 3-7. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4650_3Cn 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 8,8 Hlína, spraš, suť kvartér poloizolátor 

8,8 27 Vápnitý jílovec coniak (Kcn) izolátor 

27 50 Pískovec, prachovec coniak zájmový kolektor 

50 55 Prachovitý jílovec coniak – svrchní turon izolátor 

 

Dne 15.8.2014 byla započatá standardní hydrodynamická zkouška v trvání 1+3+2. Počáteční 

vydatnost 0,5 l/s byla kvůli velkému snížení po 9,5 hodinách snížena na 0,25 l/s. Čerpadlo bylo 

zapuštěno do hloubky 27 m.  Hladina během čerpání poklesla z počáteční hloubky 12,90 m na 17,22 m 

a na konci stoupací zkoušky vystoupala do hloubky 14,30 m. Pozorovaná byla mělká studna v okolí 

vrtu - vliv hydrodynamické zkoušky na pozorovací objekt nebyl zaznamenán. Hodnoty konduktivity 

se po počátečních 470 µS/cm ustálily okolo 445 µS/cm. pH během čerpání pozvolná klesalo od 7,90 

na začátku čerpání k 6,81 na konci. Teplota podzemní vody během čerpání byla ustálena okolo 9,2°C. 

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

(přílohy 6.7.) přineslo průměrnou výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T = 5,54 x 10
-5

 m
2
/s. Při 

celkové mocnosti kolektoru 23 m je průměrný koeficient filtrace k = 2,41 x 10
-6

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických analýz vzorků vod 

odebraných 19.08.2014, 11.04.2015 a 1.7.2015. Vody kolektoru D obsahují celkovou mineralizaci 

0,701 g/l. Podle skupin převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-SO4-Ca-Mg. Toxické 

kovy ani mikroznečisťující organické látky ve vodě zjištěny nebyly. Z hlediska posouzení kvality 

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

stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhovují vody kolektoru D vodárenskému využití. Pouze zvýšený obsah železa je 

třeba upravit. Bakteriologický rozbor nebyl proveden. 

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

výstroji. Karotážní a TV měření proběhlo 16.9. 2014 a 1.10. 2014.  
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE 

Podloží křídy HGR 4650 je tvořeno převážně permokarbonskými sedimenty českokamenické pánve. 

Na povrch v rámci rajonu nikde nevystupuje. Podle Holuba a Peška (1992) se českokamenická pánev 

dělí do dvou depresí na žandovskou a severní, menší srbskokamenickou. V přímém podloží cenomanu 

žadndovské části pánve byly ve vrtech zastiženy prachovce, jílovce, východně od České Kamenice v 

jednom případě andezit. Vulkanické horniny složení andezitu a ryolitu, zde výrazně hojnější oproti 

středočeskému permokarbonu, byly zastiženy v nižších úrovních permokarbonského souvrství. 

Srbskokamenická část pánve je od žandovské oddělena úzkým, možná souvislým prahem, 

orientovaným ve směru ZSZ–VJV a kromě sedimentů byly vrty ověřeny i vulkanity přímo v podloží 

cenomanu. Západní část rajonu je tvořena granodiority lužického masívu, východní fylity lugika. 

Kromě výše uvedeného prahu oddělující obě části pánve je krystalinikum dokumentováno pouze v 

okrajových částech rajonu. Severní část je tvořena granodiority lužického masívu. Jihovýchodní část, 

je tvořena rulami krušnohorského krystalinika, v rámci rajonu, zastiženými pouze jedním vrtem na j. 

hraně zlomového svahu českokamenické pánve. 

 

 

Obr. 4-1. Izoliniová mapa povrchu podloží svrchní křídy na území rajonu 4650 

 

Reliéf v podloží křídy v severní části rajonu spadá prudce podél lužického zlomu k úrovni kolem ‒300 

m n. m (Obr. 4-1). Práh mezi žandovskou a srbskokamenickou částí pánve se pohybuje v úrovni 

kolem ‒280 m n. m. V centru českokamenické pánve (žandovské části) dosahuje hloubky ‒713 m n. 

m., zjištěné vrtem J-389460. Severní okraj rajonu je limitován strmým lužickým zlomem, který má 

místy charakter přesmyku. Svahy žandovské části českokamenické pánve jsou tak strmé, že možné 

považovat za zlomové, charakteru poklesových zlomů. 
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Obr. 4-2. Geologická mapa 
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Povrch podloží, tvořeném permokarbonskými sedimenty, eventuelně i vulkanity a krystalinikem je 

pod sedimenty křídy pokryt až několik metrů mocnou vrstvou fosilních zvětralin.  

 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV (SVRCHNÍ KŘÍDA) 

V rámci postvariského (tzv. platformního) pokryvu dominují uloženiny české křídové pánve, a to jak 

kontinentální, tak i mělkomořské, v lužickém vývoji (Čech a Valečka 1994). Celková mocnost svrchní 

křídy v této oblasti dosahuje až kolem 1000 m. Vzhledem k blízkosti zdrojové oblasti v průběhu 

celého období mělkomořské sedimentace v pánvi (svrchní cenoman‒santon) převažují v sz. části 

pánve psamity, jmenovitě facie křemenných, tzv. kvádrových pískovců. Povrchově je tato facie, 

především v březenském souvrství, zastoupena v s./sv. polovině rajonu, na J/JZ na povrchu dominují 

jemnozrnné horniny březenského a teplického souvrství s vlastnostmi izolátoru (prachovce, slínovce).  

 

 

 

Obr. 4-3. Schéma stratigrafie, litologie a rozmístění kolektorů v české křídové pánvi v rajonu 4650 

Vysvětlivky: 1 ‒ horniny podloží křídy; 2 – pískovce ve výplni fluviálních koryt; 3 – mělkomořská pískovcová 

tělesa; 4 – jílovce a prachovce, resp. slínovce; 5 – prachovité a spongilitické slínovce („opuky“); 6 – silicifikované 

slínovce a vápence („inoceramové opuky”) rohateckých vrstev; 7 – jílovce a slínovce s vložkami pískovců 

(„flyšoidní facie”); 8 ‒ významné kondenzační horizonty s glaukonitem a fosfáty; 9 ‒ významné zlomy/tektonické 

zóny; 10 ‒ označení kolektorů podzemních vod; a – litostratigrafie (Čech et al. 1980); b – neformální 

litostratigrafie (Zahálka 1900, Soukup 1955); c – genetická stratigrafie (Uličný et al. 2009a); d – chronostratigrafie. 
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Celý rajon 4650 leží uvnitř rozsáhlé postsedimentární, zhruba jz.‒sv. orientované příkopovité struktury 

oherského riftu, která je vnitřně intenzivně tektonicky rozčleněna. Sedimenty svrchní křídy jsou místy 

také z velké části překryty vulkanosedimentárním komplexem Českého Středohoří. Díky významné 

poklesové tektonice a překrytí vulkanickými horninami se v rajonu zachoval stratigraficky nejúplnější 

a vertikálně nejmocnější vrstevní sled v rámci celé české křídové pánve, zahrnující perucko-

korycanské až březenské (cenoman‒coniak), a místy i nejmladší zachované merboltické souvrství 

(santon) (stratigrafie podle Čecha et al. 1980). Plošně rajon 4650 zabírá větší část tzv. benešovsko-

ústeckého zvodněného systému (v pojetí Krásného et al. 2012). V geologické praxi je tato nejhlouběji 

zakleslá část rajonu, s nejvyššími mocnostmi svrchní křídy v okolí Benešova nad Ploučnicí, 

označována jako tzv. benešovská synklinála (Herčík a kol. 1999, Valečka 2010). Nově je tato struktura 

Uličným et al. (2015), s ohledem na interpretovanou vůdčí roli křehké tektoniky, označovaná jako 

benešovský příkop. Rozdílné pohledy na tektoniku v rajonu jsou diskutovány v kap. Strukturní stavba. 

 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (CENOMAN) 

Nejstarší částí výplně ČKP je perucko-korycanské souvrství s kontinentálními, fluviálně-aluviálními 

až brakickými (např. Valečka 1975, Uličný et al. 2009b, Valečka 2015) sedimenty perucké vrstvy i 

mělkomořskými korycanských vrstev. Poměrně nízké povědomí o rozšíření a vývoji cenomanských 

uloženin na území rajonu 4650 je dáno jejich poměrně hlubokým uložením (obr. 4-4) a též omezeným 

počtem vrtů, které je dosáhly – jako příklad slouží vrt SK-1T Benešov nad Ploučnicí, kde je cenoman 

uložen v hloubce 815‒870 m. Litofaciální vývoj cenomanských uloženin je obdobný v navazujících 

rajonech 4620 na Z a 4640 na J/JV. Souvrství tvoří bez ohledu na úzce lokální výskyt mocnějších 

jílovcových poloh bazální křídový kolekor A, který je z hlediska hydrogeologie posuzován samostatně 

jako hlubinný rajon 4730 v podloží základních rajonů 4620, 4640 a 4650.  

 

 

Obr. 4-4. Interpretativní mapa ukazující fluviální a estuarijní výplň paleodrenážních systémů (zeleně) v české 

křídové pánvi 

(podle Uličného et al. 2009b a Valečky 2015). Vysvětlivky: 1 ‒ izolinie mocnosti peruckých vrstev; 2 ‒ osa elevací 

v podloží svrchní křídy; 3 ‒ vrty s peruckými vrstvami; 4 ‒ vrty bez peruckých vrstev; 5 ‒ vrstvy s transgresí 

korycanských vrstev na krystalinikum. 
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Bazální perucké vrstvy na území rajonu 4650 na povrch nevystupují, jejich přítomnost pod mladším 

křídovým pokryvem byla zjištěna hlubokými vrty uranového průzkumu, z nichž nejinstruktivnější 

profil nabízí vrt SK-1T. Celková mocnost peruckých vrstev činí 30‒40 m a na území rajonu 4650 jsou 

rozšířeny pouze lokálně. Jejich rozsah je daný především reliéfem předkřídového podloží, v němž 

deprese sloužily jako akomodační prostor a elevace jako lokální zdrojové oblasti. Na základě vrtných 

dat je zde interpretována existence dvou paleoúdolí, označovaných jako benešovské a cvikovské 

(Uličný et al. 2009b), která se dále napojují na větší drenážní celky, ústící do oblasti saské křídy, resp. 

k lužickému zlomu. Z skice známého podpovrchového rozšíření cenomanu v širším okolí Ústí nad 

Labem a Děčína (Valečka 2015) vyplývá, že západní paleoúdolí Uličného et al. (2009b) by se 

vzhledem k existenci elevací podloží v okolí Ústí nad Labem a Růžové (sv. od Děčína) v určitém 

místě muselo značně zúžit (Obr. 4-4). 

 

Tento předpoklad není možné ověřit, neboť v daném místě není pokrytí vrty, které prošly cenomanem 

až do podloží, dostatečně husté.  Paleoproudová měření vzhledem k podpovrchovému uložení 

peruckých vrstev nejsou k dispozici; generelní směry paleoproudění je tak možné pouze hrubě 

interpretovat na základě směru nárůstu izolinií mocnosti těchto uloženin. 

Na příkladu vrtu SK-1T rozděluje Valečka (2015) perucké vrstvy na dvě jednotky s mírně odlišnou 

genezí – spodní část je interpretována jako uloženiny divočícího toku probíhajícího terénem s relativně 

vysokým gradientem, naopak svrchní část jako uloženiny meandrujícího toku v prostředí s nízkým 

gradientem terénu, přičemž změna stylu sedimentace zřejmě souvisí se zvýšením erozní báze v 

důsledku dílčí transgrese. Vnitřně se sled peruckých vrstev rozpadá na několik nahoru zjemňujících 

(pozitivně gradovaných) cyklů. Mocnost cyklů silně kolísá, obvykle se jich v profilech nachází 2‒5. 

Nejvyšší počet, až 15 cyklů s mocných několik dm až kolem 1 m, byl zaznamenán ve vrtu SK-1T. 

Existují však i případy, že fluviální klastika nejsou vůbec přítomna a celý profil tvoří pouze tmavé, 

organickou substancí bohaté prachovce až jílovce. Jednotlivé cykly jsou budovány od báze 

drobnozrnnými konglomeráty až konglomeratickými pískovci, přecházejícími do jemno- až 

hrubozrnných jílovitých i křemenných pískovců, nad kterými následují obvykle tmavé jílovité 

prachovce až prachovité jílovce se zvýšeným obsahem uhelné hmoty, příp. ojediněle až tenkých 

uhelných slojek. 

Korycanské vrstvy byly ověřeny ve všech vrtech do podloží české křídové pánve, předpokládá se tudíž 

jejich podpovrchové rozšíření v celém rozsahu rajonu. V závislosti na konkrétní pozici v rámci rajonu 

transgredují buď na krystalinikum (v s. části hlavně granitoidy lužického masivu), permokarbon (např. 

Vf-1 Volfartice, J-157558 Okrouhlá na S rajonu) anebo perucké vrstvy (např. SK-1T Benešov nad 

Ploučnicí, J-389460 Dolní Habartice v z části, resp. J-188733 Cvikov ve v. části rajonu). Na rozdíl od 

sousedního rajonu 4660 (jmenovitě okolí Hřenska), jejich dělení na spodní a svrchní oddíl (Valečka 

1987) nelze uplatnit. Mocnost korycanských vrstev je poměrně nestálá, od několika metrů do hodnot 

kolem 100 m; obvykle se pohybuje v rozmezí 35‒70 m. Nejvyšší hodnoty v rozmezí 80‒115 m se 

soustřeďují u s./sv. okraje rajonu. V maximální mocnosti, 130 m, se nacházejí ve vrtu 01001021A 

Šébr (Obr. 4-21). Výrazné rozdíly v mocnostech v jednotlivých částech rajonu jsou dány zvýšenou 

subsidencí v oblasti přiléhající k lužickému zlomu v průběhu mladšího cenomanu (Klein et al. 1979). 

Korycanské vrstvy jsou v celém rozsahu budovány převážně křemennými pískovci proměnlivé 

zrnitosti, podřízeně jsou zastoupeny pískovce jemnozrnné, jílovito-prachovité. Vzácněji, speciálně u 

báze, jsou přítomny i tenké konglomeratické polohy. U jz. okraje rajonu se v korycanských vrstvách v 

intervalech mocných od 1 do 15 m vyskytuje zvláštní litotyp – tmavé, až černošedé, silně jílovito-

prachovité, jemnozrnné pískovce (až s přechody do prachovců) s příměsí slídy až slídnaté.  
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Obr. 4-5. Izoliniová mapa povrchu kolektoru A 

(báze turonu) na území rajonu 4660 a v jeho okolí, zkonstruovaná na základě interpretace rozhraní ve vybraných 

vrtech. Barevná výplň označuje výchozy perucko-korycanského souvrství (pouze v údolí Labe). 

 

Makroskopický vzhled těchto sedimentů může někdy vést k jejich záměně s peruckými vrstvami, 

avšak přítomnost marinní fauny a jejich pozice uvnitř světlých pískovců s glaukonitem je však 

bezpečně řadí do korycanských vrstev. Výskyt této litofacie, která má z hydrogeologického hlediska 

spíše charakter izolátoru, je omezen zhruba na území mezi Litoměřicemi, Dubou a Českou Lípou. 
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Obdobný vývoj však byl zachycen i dále na JZ v rajonu 4530 rebilančním vrtem 4530_A Horní 

Beřkovice (j. od Roudnice nad Labem; Valečka et al. 2015b). 

Z hlediska genetické stratigrafie (Uličný et al. 2009b) začíná cenomanský sled na bázi sekvencemi 

CEN 1 a 2, které se vyskytují jen při z. a s. okraji rajonu v benešovském a cvikovském paleoúdolí. Na 

počátku sekvence CEN 4 (konec středníhocenomanu) již byla paleoúdolí vyplněna a sedimentační 

prostor mělkomořského charakteru sjednocen. Od sekvence CEN 5 výše, zejména v sekvenci CEN 6, 

se projevuje přínos klastik od lužické zlomové zóny a zároveň tendence zrychlování subsidence 

směrem k SV. 

 

BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (SPODNÍ‒STŘEDNÍ TURON) 

Bělohorské souvrství, podobně jako v sousedních rajonech 4612 a 4660, charakterizují relativně 

stabilní mocnost a konzistentní litologický vývoj. Souvrství na území rajonu 4650 na povrch 

nevystupuje, veškeré poznatky o jeho litologické náplni a plošném rozsahu pocházejí pouze z vrtů. 

Mocnost souvrství se pohybuje mezi 85 a 115 m. Při srovnání s přilehlým rajonem 4660 je v s. a sv. 

části rajonu v rámci souvrství shodný poměr základních litofacií ve vertikálním profilu. Na základě 

obsahu a zrnitosti křemenné komponenty souvrství se jedná o jeden generelně nahoru hrubnoucí 

(negativně gradovaný) cyklus. Ten je na bázi tvořen přibližně 10‒15 m (Valečka et al. 2006) mocnými 

prachovitými až spikulitové slínovci, místy silicifikovanými. Tyto slínovce, jejichž rozšíření zabírá 

celou plochu rajonu, představují izolátor oddělující kolektory A a B. Mocnost slínovců klesá směrem k 

SV vzhledem k jejich laterálnímu vykliňování do proximálnějších písčitých facií (Herčík a kol. 1999); 

na základě analogie z přilehlé části Lužických hor (Valečka et al. 2006) se předpokládá jejich úplné 

nahrazení pískovci v pásu podél lužické poruchy, kde může v tom případě být přítomen spojený 

kolektor AB. Sled pokračuje jemnozrnnými, vápnitými a prachovitými pískovci a je zakončen středno- 

až hrubozrnnými křemennými pískovci.  

Křemenné pískovce, které ve vertikálním profilu souvrství dominují, jsou převážně hůře vytříděné s 

tendencí k bimodalitě, často šikmo zvrstvené, místy jsou přítomny štěrčíkovité polohy. Vyznačují se 

silnější silicifikací, která snižuje porozitu horniny. Facie křemenných (kvádrových) pískovců s 

vlastnostmi kolektoru (kolektor B) zastupuje v s. části rajonu, podobně jako v sousedním rajonu 4660, 

do 75% mocnosti celého souvrství. U jz. okraje rajonu dochází k litologické změně v souvrství, které 

si zachovává charakter nahoru hrubnoucího cyklu, avšak pískovce postupně směrem k ZJZ zjemňují a 

dominující křemenné laterálně nahrazují prachovité a vápnité. Středno- až hrubozrnné křemenné 

pískovce tvoří pouze svrchní či až nejvyšší část souvrství, až zcela vyklíní. Bez ohledu na laterální 

přechody mezi litofaciemi se celková mocnost souvrství u jz. okraje rajonu nadále pohybuje kolem 

100 m. 

Sled bělohorského (a nadložního jizerského) souvrství byl Uličným et al. (2015), na základě konceptu 

genetické stratigrafie (Uličný 2001, Uličný et al. 2009a) rozdělen na dílčí jednotky charakteru 

elementárních sekvencí (TUR 1 až 7), které byly korelovány napříč rajonem a do sousedních rajonů. 

Detailní charakteristika jednotlivých sekvencí, vyčleněných v korelačních panelech, je součástí zprávy 

Uličného et al. (2015). 
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Obr. 4-6. Izoliniová mapa povrchu kolektoru B, resp. BC 

na území rajonu 4650 a v jeho okolí, zkonstruovaná na základě interpretace rozhraní ve vybraných vrtech. 

Barevná výplň označuje výchozy pískovců bělohorského souvrství (pouze v sousedních rajonech 4630 a 4660). 

 

Jelikož na území rajonu souvrství nevystupuje, jeho paleogeografie v detailu není dostatečně 

prozkoumaná. Klein et al. (1979) charakterizují lužickou oblast ve starším turonu jako depocentrum 

hrubých klastik, derivovaných z přilehlé zdrojové oblasti – západosudetského ostrova. Na základě 

studia výchozů na území sousedních rajonů 4630 a 4660 uvádějí Uličný et al. (2009a) a Skopcová 

(2010) směr úklonu pískovcových klinoforem k ZJZ až Z. Klinoformy jakožto architekturní element 
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vyššího řádu jsou Uličným (2001) interpretovány jako vrstvy budující svahy hrubozrnných delt – 

orientace jejich úklonu tedy představuje směr progradacerelativně mělkovodníchdelt (příp. 

progradujícího pobřeží), v tomto případě od zdrojové oblasti západosudetského ostrova. Jak uvádějí 

Uličný et al. (2015), pískovcové facie bělohorského souvrství tvořily původně deskovitá tělesa, 

zejména v případě nejstarších sekvencí TUR 1 a 2 zhruba vějířovitého půdorysu o poloměru zhruba 50 

km. Orientace os korytovitého a spádnic planárního šikmého zvrstvení ukazují na dvě populace 

paleoproudů, které Skopcová (2010) rozděluje na dominantní, směřující k SZ), a podřízené k J/JV. S 

tím korespondují i hodnoty uváděné pro paleoproudy Skočkem a Valečkou (1983) a Valečkou et al. 

(1986). Existence proudů orientovaných kose k směrům progradace pískovcových těles je 

vysvětlována tidálním dmutím (Valečka 1979a, Uličný 2001). 

 

JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ (STŘEDNÍ-SVRCHNÍ TURON)  

Jizerské souvrství je na území rajonu 4650 mimořádně variabilní co do mocnosti i litofaciálního 

vývoje ‒ ryze psamitický (pískovcový) na SV je směrem k JZ nahrazen monotónním sledem slínovců, 

s čímž souvisí také řádová změna celkové mocnosti souvrství z přibližně 430 m na SV na 45 m na JZ. 

Z hydrogeologického hlediska tvoří jizerské souvrství společně s bělohorským jednu sekvenci, 

kolektor BC, který je v sv. části rajonu mocný až kolem 500 m. Společně s obdobným vývojem v 

sousedním rajonu 4660 se tak jedná o nejmocnější aquifer v české křídové pánvi. Celé území rajonu 

zabírá k lužickému masivu přiléhající přizdrojová, dominantně pískovcová oblast (pokračující dále na 

Z/JZ až Děčínu, Žandovu a Kravařům). Báze souvrství je kladena na rozhraní jemnozrnných 

křemenných pískovců s ostrou hranicí vůči podložním hrubozrnným až štěrčíkovitým pískovcům 

bělohorského souvrství. Odlišení pískovců v obou souvrstvích lze ho provést jen u podrobně 

popsaných vrtných profilů, v případě stručně popsaných (např. hydrogeologických) vrtů je poměrně 

problematické.  

 

 

Obr. 4-7. Jizerské souvrství (kolektor C) ve vrtu 4650_A Skalice u České Lípy. 

V intervalu 447,00‒452,00 m jsou zastoupeny šedé, tmavě šmouhovanébioturbovanéjemno- až střednozrnné 

jílovité pískovce sbělavými, pevnými kalcifikovanými polohami nodulárního charakteru (písčitými vápenci) dm 

mocnosti (max. 20 cm). Ve stratigrafických korelacích Uličného et al. (2015) je sled jizerského souvrství ve vrtu 

4650_A řazen ke genetické jednotce TUR 7. Foto: J. Valečka. 
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Mezi pískovci dominují křemenné, nejčastěji střední až hrubé zrnitosti, méně časté jsou 

konglomeratické (mocnější polohy konglomeratických pískovců až drobnozrnných konglomerátů se 

vyskytují u sv. okraje rajonu) a podřízeně jsou zastoupeny intervaly jílovitoprachovitých a vápnitých 

pískovců. 

Ve vertikálním profilu je souvrství rozčleněno do proměnlivého počtu (obvykle několik desítek) 

nahoru hrubnoucích cyklů, mocnosti od pouhého jednoho metru až do několika desítek metrů. Cykly 

jsou tvořeny na bázi jemno- až střednozrnnými pískovci, které mohou být i slaběji jílovité a vápnité. 

Tyto výše přecházejícími do středno- až hrubozrnných, někdy až štěrčíkovitých pískovců. Míra 

zrnitosti pískovců obecně narůstá směrem k proximálnější části sedimentačního prostoru, tedy k SV, 

poblíž sv. okraje rajonu u lužické poruchy jsou ve stropech cyklů časté polohy drobnozrnných 

slepenců. Popsaný vývoj je dobře patrný např. v profilu vrtu SK-9C Svor (sv. od Nového Boru). 

Specifikem vývoje jizerského souvrství v sv. části rajonu (Lužické hory a okolí) je přítomnost sledu 

negradovaných, dobře vytříděných jemnozrnných křemenných (místy slabě vápnitých nebo 

jílovitoprachovitých) pískovců v nejvyšší části jizerského souvrství (Valečka et al. 1997, 2006), 

naložených na jeho cyklicky uspořádanou spodnější část. Profil rebilančního vrtu 4650_X Svor 

(Nádaskay et al. 2015d), kde byly ve svrchní části intervalu zjištěny dva cykly o mocnosti do 10 m, 

však ukazuje, že vývoj jeho složitější, a to zejména v blízkosti zdrojové oblasti. Interval byl v intervalu 

ukončen v neúplné mocnosti 53 m; v blízkých vrtech KP-1 Křížový buk a KHV-1T Mlýny byl interval 

ověřen v úplné mocnosti 92, resp. 100 m (Valečka et al. 2006), což je také maximální jeho mocnost 

vůbec. V rebilančním vrtu 4650_A Skalice u České Lípy (Nádaskay et al. 2015c) byla nejsvrchní část 

souvrství zachycena v mocnosti bezmála 13 m. Korelací s okolními vrty jako J-157558 Okrouhlá na 

SV od lokality (mocnost 37 m) a Vf-1 Volfartice na JZ (není přítomen), bylo ověřeno vyklínění 

intervalu nejvyšší části jizerského souvrství jz. od vrtu 4650_A. Pod monotónním sledem 

v nejsvrchnější části souvrství byly přítomny intenzivně bioturbované pískovce s četnými 

provápnělými polohami (Obr. 4-7). V genetické stratigrafii Uličného et al. (2009a) odpovídá nejvyšší 

části souvrství zhruba sekvence TUR 7. Podle architektur a facií pískovců nejvyšší části souvrství 

interpretují Uličný et al. (2009) a Vacková (2010) TUR 7 jako sekvenci s dominancí agradujicích, 

relativně mělkovodních deltových těles, vznikajících v důsledku zvýšené subsidence kompenzované 

přínosem klastického materiálu z vyzvedající se zdrojové oblasti. 

Tyto procesy se projevují postupným ustupováním rozsahu hrubých klastik k okraji pánve. Na JZ od 

přizdrojové oblasti se rozkládá oblast s přechodným vývojem o šířce 16‒19 km, zabírající větší část 

sousedního rajonu 4620 a zasahuje i do rajonu 4612. V této oblasti nastávají rychlé litofaciální změny 

a současně snížení mocnosti souvrství na přibližně 55‒60 m. Mezi křemenné pískovce se v přechodné 

oblasti vkládají jílovitoprachovité až vápnité jemnozrnné pískovce izolátorského charakteru, ke kterým 

se dále k jz. , již mimo rajon 4650, připojují i vápnité jílovce až slínovce. V přechodné oblasti byl 

zaznamenán výskyt 2‒3 nahoru hrubnoucích cyklů s křemennými pískovci ve stropě a různě mocnými 

intervaly slínovců na bázi. S vykliňováním hrubých klastik jizerského souvrství v této oblasti souvisí i 

jeho štěpení na dílčí kolektory C. 
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Obr. 4-8. Izoliniová mapa stropu kolektoru C, resp. BC 

, na území rajonu 4650 a v jeho okolí zkonstruovaná na základě interpretace rozhraní ve vybraných vrtech. 

Barevná výplň označuje výchozy pískovců jizerského souvrství, které v neúplné mocnosti zabírají většinu plochy.  

 

TEPLICKÉ A BŘEZENSKÉ SOUVRSTVÍ (SVRCHNÍ TURON‒CONIAK) 

Jemnozrnný interval mezi stropem jizerského souvrství a nástupem klastik březenského souvrství 

odpovídá souvrství teplickému a spodní části souvrství březenského. Na většině území rajonu však obě 

souvrství litologicky splývají a určení jejich vzájemné hranice není bez detailního paleontologického 
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výzkumu možné. V této zprávě je tedy teplické souvrství a jemnozrnný interval ve spodní části 

březenského souvrství sloučen do jednoho komplexu (dále T‒B). Ten je hydrogeologickým 

izolátorem, oddělujícím podpovrchový kolektor BC od povrchového kolektoru D. Báze komplexu je 

díky kontrastu vůči stropu jizerského souvrství ve většině případů dobře určitelná. Maximální mocnost 

komplexu T‒B se v sz. části pánve pohybuje kolem 100 m (např. Čech et al. 1981); směrem na sv. k 

okraji pánve pak klesá na 35 m (Valečka et al. 2006). V typovém vývoji JZ a Z od rajonu 4650 

dosahuje samotné teplické souvrství mocnosti 35‒55 m a je charakteristické přítomností poloh 

jílovitých vápenců ve své spodní části. Na území rajonu se však tato litofacie nevyskytuje. 

 

 

Obr. 4-9. Flyšoidní (heterolitická) facie březenského souvrství ve vrtu 4650_A Skalice u České Lípy 

(interval 202,00‒205,00 m) v tzv. typickém vývoji. V 202,65 se nachází báze „pískovcové“ flyšoidní facie (polohy 

křemenných pískovců ozn. šedou šipkou), pod kterou sled pokračuje šedými prachovitými jílovci s jemně písčitou 

a vápnitou příměsí, s přechody až do silně prachovito-jílovitého jz. pískovce. V rámci intervalu se vyskytují tenké 

(cm) polohy bělavých kalcifikovaných jz. pískovců (ozn. bílou šipkou). Vzhledem k dominanci jemnozrnných 

hornin a cementaci pískovcových poloh je tento vývoj flyšoidní facie chápán jako izolátor. Foto: R. Nádaskay 

 

V předmětné oblasti je komplex T‒B budován dominantně vápnitými jílovci a prachovci, resp. 

slínovci, často prachovitými až jemně píscitými. (Valečka et al. 2006). Pískovce se vyskytují 

podřízeně pouze v Lužických horách jako 25‒40 m mocný interval uprostřed komplexu, a jsou známy 

pouze zvrtů (např. KP-1, KHV-1T a KHV-3). Valečka (1979b) tento interval interpretuje jako 

uloženiny bariérového ostrova, migrujícího ve směru transgresně-regresních pohybů. Nádaskay& 

Uličný (2014) interpretují pískovce uvnitř komplexu T‒B (sekvence CON 1), vzhledem k jejich 

korelaci na výchozy u Cvikova, spíše jako uloženiny delty s relativně strmým profilem. Svrchní část 

teplického souvrství je známa jako rohatecké vrstvy, pro nějž jsou typické polohy tvrdých, 

silicifikovaných slínovců až vápenců, střídajících se slínovci až vápnitými jílovci.  

Typické rohatecké vrstvy se na území rajonu 4650 nevyskytují. Z litologických popisů hlubokých vrtů 

v okolí Kravař a Úštěku je patrné, že rohatecké vrstvy jakožto silicifikované slínovce vykliňují 

poměrně brzo na s. od typové oblasti, zahrnující Sedleckou plošinu s rebilančním vrtem 4523_A 

Sedlec (Valečka et al. 2015a), ve kterém rohatecké vrstvy přítomny byly, tj. několik km jz. od okraje 

rajonu 4650. V proximálnější, sv. části rajonu rohatecké vrstvy nejsou vyvinuty a určení jejich 

stratigrafického ekvivalentu v rámci komplexu T‒B je možné jen na základě nálezů fauny, která je 

shodná s typovou oblastí hranice obou souvrství v Poohří (Čech 1989, Čech a Švábenická 1992). 

Hranice byla takto určena např. ve vrtu Vf-1 Volfartice, kde teplické souvrství včetně rohateckých 

vrstev dosahuje mocnosti 17 m.  
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Obr. 4-10. Izoliniová mapa stropu kolektoru D na území rajonu 4650 a v jeho okolí 

zkonstruovaná na základě interpretace rozhraní ve vybraných vrtech. Barevná výplň označuje výchozy 

coniackých pískovců (březenské, resp. teplické souvrství), zabírající značnou část plochy rajonu. V sz. části se 

jedná hlavně o facii křemenných (kvádrových) pískovců, v jz. je kolektor D zastoupen tělesy pískovců v rámci 

flyšoidní facie. 
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Ve svrchní až nejvyšší části komplexu T‒B se objevují heterolitické uloženiny (tzv. flyšoidní facie), 

které počítáme již k březenskému souvrství. Báze souvrství je v praxi (např. Valečka et al. 2006) v 

případě chybějících biostratigrafických dat kladena arbitrárně na počátek dlouhodobé sedimentace 

hrubších klastik. Zachovaná mocnost souvrství narůstá směrem k JZ do více zakleslých části tzv. 

benešovské synklinály, kde úplná mocnost, uchovaná pod nejmladším, merboltickým souvrstvím, 

dosahuje až 450 m (např. ve vrtu Vf-1 Volfartice). Vysoké mocnosti souvrství byly ověřeny i mimo 

rajon 4650 v tzv. tlusteckém bloku jv. od Nového Boru (např. ve vrtu 322427 Velenice) (Čech et al. 

1981). V sv. části rajonu, v Lužických horách, je mocnost souvrství neúplná a dosahuje nejvýše 

300‒370 m. 

 

 

Obr. 4-11. Rozhraní křemenných (kvádrových) pískovců březenského souvrství,  

interpretovaných Nádaskaym a Uličným (2014) jako foresety staršího deltového tělesa, a nadložních 

heletolitických uloženin flyšoidní facie (v tomto případě v dominantně pískovcovém vývoji), interpretovaných jako 

bottomsety (prodeltové uloženiny) mladší delty. Rozhraní představuje plocha maximální transgrese (ozn. bílou 

šipkou) nad cca 0,5 m mocným intervalem s silně jílovitým pískovcem s rozptýlenými uhelnými klasty 

v trangresně přepracovaném stropu foresetů. Bottomsety v nadloží se vyznačují přítomností rozměrných 

konvolutních struktur (ozn. žlutou šipkou), které ve vrtném jádře není možné rozlišit. Foto: R. Nádaskay. 

 

Valečka (1974, 1979a) v březenském souvrství v rámci v sz. části ČKP vymezuje tři facie: distální 

pelitickou a více proximální psamitickou (křemenné/kvádrové pískovce), mezi kterými zaujímá 

přechodné postavení facie flyšoidní (podle Soukupa 1963, resp. Kleina a Soukupa 1964). Tato je 

tvořena typicky aleuropelity s nepravidelnými, nerytmickými tenkými vložkami psamitů. Pískovcové 

vložky v rámci flyšoidní facie reprezentují křemenné, často sekundárně provápnělé, převážně 

jemnozrnné pískovce. Jak je patrné z nově pořízeného vrtu 4650_A Skalice u České Lípy (Nádaskay 

et al. 2015c), flyšoidní facii lze rozdělit do několika dílčích litofacií. Ve spodní části sledu flyšoidní 

facie byla v mocnosti 11 m zjištěna tzv. typická flyšoidní facie (Obr. 4-9), tvořena aleuropelity s 

centimetrovými vložkami většinou provápnělých pískovců s ostrými bázemi a bioturbovanými stropy. 

Výše dominovaly polohy křemenných pískovců variabilní mocnosti (od několika cm po cca 2 m), 
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většinou odděleny tenkými prachovitopísčitými, intenzivně bioturbovanými polohami (Obr. 4-11); v 

řadě případů se však pískovcové polohy vzájemně erodují a splývají do jednoho sledu. Valečka a 

Rejchrt (1973) takto uspořádané pískovcové polohyoznačují jako amalgamované. V pískovcových 

polohách je přítomno spektrum sedimentárních struktur, jejichž uspořádání ukazuje na kolísání 

intenzity proudového režimu mezi jednotlivými polohami, příp. i v rámci nich. Jak konstatují Uličný 

et al. (2015) ve zprávě ke karotážním korelačním řezům, jednotlivá tělesa pískovců ve flyšoidní facii 

je obvykle obtížné paralelizovat mezi vrty. Tělesa o mocnosti kolem 10 m, tvořená amalgamací 

pískovcových vrstev, lze místy korelovat mezi blízkými vrty, jak se ukazuje na příkladu takovéhoto 

tělesa zachyceného v okolí Nového Boru (J-157558 Okrouhlá, J-186495 Horní Prysk a 364819 

Arnultovice) (Nádaskay a Uličný 2014) anebo tzv. žandovských pískovců (Uličný et al. 2015) (Obr. 

4-20 a Obr. 4-21). V případě těchto těles se může jednat o vějíře tvořené turbidity, nebo o výplně 

erozního reliéfu v prodeltě (srov. např. Mutti 1992), avšak současné vrtné pokrytí neumožňuje jejich 

detailní interpretaci. V minulosti byla flyšoidní facie v různých částech pánve sedimentologicky 

interpretována značně rozdílně. Jerzykiewicz (1970, 1971) jí považoval za relativně hlubokovodní 

turbidity. Valečka a Rejchrt 1973 a Čech et al. 1987 interpretovali ukládání facie jako důsledek 

periodických změn v rychlosti proudění při transportu materiálu směrem od pobřeží, příp. působení 

turbiditních proudů. Valečka (1984, 1988) považoval facii převážně za tempestity, v menší míře ale 

také turbidity (polohy amalgamovaných pískovců). Uličný (2001) a Nádaskaya Uličný (2014) 

interpretují facii jako prodeltové sedimenty uložené převážně turbiditními proudy. Kromě vrtu 

4650_A byla flyšoidní facie zachycena i dalšími rebilančními vrty v oblasti Lužických hor – 4650_X 

Svor (Nádaskay et al. 2015d), kde se vyskytuje ve dvou úrovních, z nichž jedna je z většiny 

odstraněna vulkanitem, a 4650_F Sloup (Nádaskay et al. 2015a), kde v důsledku nízkého výnosu byla 

většina intervalu s flyšoidní facií ztracena. 

 

 

Obr. 4-12. Výchozy křemenných pískovců březenského souvrství pod skalním hradem ve Sloupu, 

interpretované jako foresety delty gilbertovského typu (Nádaskay a Uličný 2014). Spolu s přilehlým sloupským 

skalním městem, ve kterém byl situován rebilanční vrt 4650_F, představují tyto výchozy nejjižnější výskyt této 

facie, což souvisí s vykliňováním mladších coniackýchgilbertovskýchdet v j. od Sloupu a Svojkova. 

 

Na území rajonu 4650 vystupuje flyšoidní facie sporadicky většinou na výchozech malého rozsahu, s 

výjimkou rozsáhlého odkryvu v pískovně v České Kamenici (Obr. 4-11) 

Facie křemenných (kvádrových) pískovců je rozšířena v sv. části rajonu, kde dominuje ve vertikálním 

profilu i plošně, přičemž v Lužických horách buduje rozsáhlé výchozy a místy i skalní města, např. 

Pustý zámek, Sloup (Obr. 4-12), Údolí samoty u Radvance. Plošný rozsah hrubších klastik v 
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březenském souvrství je omezen na z. denudací v předpolí doubické zlomové zóny a částečně na v. 

větvi českokamenické zlomové zóny mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem. Směrem na j., 

v sz. výběžku tzv. benešovské synklinály, kde jsou pískovce zachovány ve větší mocnosti než v 

sousedních Lužických horách, na s. od České Lípy přirozeně vykliňují. Např. ve vrtu Vf-1 tato facie 

již chybí a jsou zde přítomny pouze aleuropelity s pískovcovými vložkami (flyšoidní facie). 

Hydrogeologicky představuje facie kvádrových pískovců nosnou část kolektoru D, který je v důsledku 

intenzivních laterálních faciálních přechodů rozštěpen do několika dílčích kolektorských těles. 

Flyšoidní facie, jestliže je ve vývoji s dominujícími pískovci, má rovněž vlastnosti kolektoru. V oblasti 

Lužických hor na s. od Nového Boru jsou mocnosti i rozsah izolátorských hornin v březenském 

souvrství zanedbatelné, čímž se kolektor D stává vertikálně souvislým. V pásu kolem lužického 

zlomu, jak je patrné např. z vrtu J-048320 Rybniště, není zastoupen ani izolátorský interval C/D, takže 

je zde patrně, ačkoliv na malém území, vyvinut kolektor BCD. 

Ve vrtných i terénních profilech jsou dominantně zastoupeným litotypem facie kvádrových pískovců 

jemno- až hrubozrnné křemenné pískovce, většinou s makroskopicky patrnou vyšší příměsí 

nestabilních komponent (živce, slídy, příp. i rostlinná drť), což je odlišuje od jizerského souvrství (s 

výjimkou jeho nejsvrchnější části). Tyto pískovce budují sekvence mocné od několika metrů (Lužické 

hory s. od Kytlice a v okolí Chřibské) po desítky metrů na Pustém zámku a ve sloupském skalním 

městě. Laterální změna mocnosti, jak ukazují stratigrafické korelace Nádaskaye a Uličného (2014) je 

odrazem přechodu z relativně mělko- do hlubokovodních deltových těles od S k JZ/JV – tento jev je 

dán batymetrií dna, kdy mladší deltové těleso při své progradaci do pánve ukládá foresety nejdříve v 

mělčím sedimentačním prostoru, a po překročení okraje podložního deltového tělesa začíná vytvářet 

hlubokovodní profil. Litologicky jsou tyto sekvence tvořeny na bázi často intenzivně bioturbovanými 

až prachovitými jemnozrnnými pískovci, které výše přecházejí do křemenných pískovců, které jsou 

středno-, příp. až hrubozrnné, často s příměsí štěrčíku, avšak s neostrými hranicemi se v nich mohou 

nalézat i jemnozrnné polohy. Ve stropu těchto sekvencí bývají štěrčíkové polohy, příp. zde v 

hrubozrnných pískovcích plavou až několikacentimetrové křemenné valouny; tyto polohy jsou 

interpretovány jako transgresní reziduum (Uličný 2001). Na výchozech zejména většího měřítka je 

patrný úklon vrstevních celků vyššího řádu, označovaných jako foresety (klinoformy), které jsou 

Nádaskayma Uličným (2014) interpretovány jako svahy čelních částí deltových těles, 

progradujícígenerelně k J. Uvnitř foresetů je obsaženo spektrum šikmých zvrstvení, ukazujících na 

jejich přepracování intenzivním proudovým režimem. Nádaskaya Uličný (2014) uvádějí pro jednotlivé 

coniacké sekvence široký rozptyl od ZJZ, J až k V, což ukazuje, že proudy, interpretované jako tidální 

(Valečka 1979a, Uličný 2001) v této oblasti obmývali poměrně členitě modelovaná progradující 

deltová tělesa. V okolí Radvance a Sloupu jsou v kvádrových pískovcích místy patrné polohy 

hrubozrnných, u báze až štěrčíkovitých pískovců, s ostrou, erozivní bází, s reliéfem dosahujícím 

prvních metrů. Pískovce v těchto polohách jsou masivní, příp. obsahují protisměrné zvrstvení 

(backsety) a jsou interpretovány jako výplně erozních žlabů na svazích deltových těles. 
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Obr. 4-13. Výchozy merboltického souvrství v pískovně v Zubrnicích.  

Souvrství je zde budováno několik dm mocnými lavicemi křemenných pískovců, oddělených tenkými polohami 

jílovitoprachovitých pískovců až písčitých prachovců. Litologicky je souvrství blízké pískovcovému vývoji flyšoidní 

facie březenského souvrství. Foto: J. Valečka. 

 

Specifickou litofacií, která se vyskytuje společně s facií křemenných pískovců, představují 

jílovitoprachovité jemnozrnné pískovce s hojnou rostlinnou drtí a výlitky schránek mlžů, místy s 

šikmým zvrstvením. Valečka et al. (2006) pro tuto facii, která je doložena z několika lokalit v 

Lužických horách, uvádějí mocnosti v metrech až prvních desítkách metrů. V s. části rajonu kolem 

Chřibské popisují Valečka et al. (2006) tmavě šedé, špatně vytříděné vápnitojílovité pískovce obdobné 

litofacie jako byla zachycena v nejvyšší části jizerského souvrství ve vrtu 4640_C Horní Světlá pod 

Luží (Nádaskay et al. 2015b) na s. okraji rajonu 4640. Tato facie byla zřejmě ukládána v proximálním 

prostředí chráněném před výraznějším vlivem třídících procesů. Sedimentace březenského souvrství 

byla ovlivněna narůstající subsidencí, která se projevuje již v nejvyšším turonu (viz jizerské souvrství), 

v tomto období však přínos materiálu ze zdrojové oblasti již nestačil kompenzovat poklesávání dna 

pánve; hrubá klastika přinášena do pánve progradují do větších hloubek, čímž vznikají deltová tělesa 

se strmými svahy, tzv. gilbertovského typu.  

 

MERBOLTICKÉ SOUVRSTVÍ (SANTON) 

Charakteristickým rysem rajonu 4650 je přítomnost nejmladšího členu sledu svrchní křídy, 

merboltického souvrství santonského stáří (Macák a Müller 1963, Macák 1967, Čech et al. 1980), 

zachovaného v reliktech ve v. části Českého Středohoří v oblasti tzv. benešovské synklinály. Mocnost 

souvrství je maximálně kolem 200 m. Ani zde však není rozšířeno souvisle, tvoří izolované relikty 

oddělené erozí. Vymezení souvrství na mapách i ve vrtných profilech je poměrně obtížné, pokud je 

březenské souvrství v podloží merboltického vyvinuto ve flyšoidní facii s dominancí pískovcových 

vložek. V minulosti (např. Hibsch 1924, 1930) byly sedimenty merboltického souvrství dokonce 

považovány za bazální oligiocenníklastika. Uloženiny merboltického souvrství jsou tvořeny relativně 

málo zpevněnými křemennými, méně i jílovitoprachovitými pískovci, které se podobně jako pískovce 

březenského souvrství vyznačují zvýšeným obsahem živců. Na profilu v Merbolticích a ve vrtu CK-1 

Merboltice (Valečka a Slavík 1985), resp. v Zubrnicích (Obr. 4-13), jsou v pískovcích přítomny i 

polohy s hojnými jílovcovýmilitoklasty, zvlněnou laminací a zřídka i biogenními strukturami. Polohy 
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pískovců jsou často odděleny vložkami nevápnitých jílovců a jílovitých prachovců nejčastěji 

centimentrové mocnosti, ojediněle i mocnějšími (max. mocnost 4,5 m). Valečka a Slavík (1985) 

interpretují merboltické souvrství jako uloženiny nízkohustotních gravitačních proudů. Uličný et al. 

(2015) interpretují uloženiny ve vyšší části coniaku a v santonu, zastoupené např. ve vrtu SK-1T 

Benešov nad Ploučnicí, jako sled prodeltových sedimentů ukládaných turbiditními proudy, 

iniciovanými povodněmi v přínosovém fluviálně-deltovém systému. 

 

TERCIÉR A KVARTÉR 

V nadloží svrchní křídy jsou v reliktech v oblasti Českého Středohoří zachovány terciérní, 

předvulkanická fluviální klastika starosedelského souvrství paleocénního až eocénního stáří (Domácí 

1977, Valečka 2001). Přítomnost paleocénních sedimentů na území rajonu 4650 se omezuje na 

drobné, plošné málo rozsáhlé a nepropojené denudační relikty, z nichž nejvýznamnější se nachází na 

sz. od České Lípy v okolí Volfartic. Zbytky terciérních klastik zde dosahují mocnosti 40‒50 m na 

ploše prvních km
2
. Litologicky jsou tyto relikty tvořeny málo zpevněnými pískovci, místy s šikmým 

zvrstvením, s polohami konglomerátů, střídajících se s jílovci. 

Vedle terciérních klastických sedimentů je nadloží svrchní křídy na území rajonu 4650 tvořeno 

Středohorským vulkanosedimentárním komplexem, jehož uložení souvisí s oligomiocénní extenzí a 

iniciální riftogenezí. Středohorský komplex je budován jednak četnými podpovrchovými 

subvulkanickými tělesy, ale i rozsáhlými povrchovými produkty. Subvulkanická tělesa, která jsou v 

mnoha případech zakrytá nebo je obnažena pouze jejich vrcholová část, mají charakter trachytů a 

fonolitů. Tato tělesa pronikají do svrchnokřídového sledu, který místy i nahrazují. Někdy mohou do 

vyšší polohy vyzvednout i blok nadložních sedimentů. Subvulkanická tělesa jsou nejhojnější v s. části 

rajonu v Lužických horách. Povrchové vulkanity mají převážně bazaltické složení a s vulkanoklastiky 

dosahují mocnosti až kolem 300 m. Vulkanoklastické sedimenty jsou poměrně pestrého složení, 

přičemž nejčastěji jsou zastoupena redeponovanávulkanoklastika často s příměsí staršího 

sedimentárního materiálu. Vulkanoklastika se vyskytují především a ve spodní části komplexu, kde 

vytvářejí souvislé sekvence až několik desítek metrů mocné. Polohy sedimentů, které jsou tvořeny 

pouze redeponovaným písčitým materiálem bez vulkanogenní příměsi, připomínají svrchnokřídové 

pískovce merboltického souvrství. Běžné je střídání klastických sedimentů s lávovými příkrovy a 

polohami variabilně zrnitých vulkanoklastik, často přemístěných, mj. i gravitačními proudy. Jako tenčí 

vložky se sedimenty objevují i ve vyšších částech komplexu. 

Kvartérní sedimenty mají v rajonu malý význam, většinou jde o deluviálníhlinitokamenité až blokové 

sedimenty a pokryvy spraší a sprašových hlín. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Rajon 4650 je charakteristický poměrně složitou tektonickou stavbou, která dosud není dostatečně 

prozkoumána. Rajon se celým územím rozkládá uvnitř rozsáhlé postsedimentárně založené 

příkopovité struktury oherského riftu, probíhající zhruba jz.‒sv. směrem. Nejhlouběji uložená část 

rajonu v okolí Benešova nad Ploučnicí je v geologické praxi označována jako tzv. benešovská 

synklinála (Herčík a kol. 1999, Valečka 2008), přičemž regionální styl deformace křídových 

sedimentů je v této struktuře, a k ní přiléhající tzv. jetřichovické antiklinále, interpretován jako 

dominantně vrásový (Obr. 4-14). Naopak, tektonická stavba rajonu v pojetí Uličného et al. (2015) 

vychází z interpretace dílčích příkopů v rámci celkové příkopové struktury oherského riftu, tedy 
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zdůrazňuje především křehké porušení svrchnokřídových uloženin (Obr. 4-15, Obr. 4-22, Obr. 4-23). 

Z tohoto důvodu užívají Uličný et al. (2015) termínu benešovský příkop.   

 

 

Obr. 4-14. Pozice rajonu 4650 v rámci tzv. jetřichovické antiklinály a k ní přilehlé benešovské synklinály 

Obě struktury jsou Herčíkem et al. (1999) a Valečkou (2008) interpretovány jako projev regionální vrásové 

deformace uloženin svrchní křídy. Upraveno podle Herčíka a kol. (1999). 

 

Tektonické struktury udávají ohraničení rajonu na j./jv. (kozelský zlom a zlomy paralelní k 

svojkovskému zlomu), na s. (lužická zlomová zóna), a částečně také na sv. (zlomy doubické zlomové 

zóny). Lužický zlom, tvořící s. okraj pánve, je přesmykového charakteru s nasunutím lužického 

granitoidního masívu na sedimenty svrchní křídy, což bylo ověřeno mj. vrtem J-022356 v. od Rybniště 

(Obr. 4-20). Násunová plocha má v této oblasti mírný úklon – Coubal et al. (2014) uvádějí 16° z 

lokalit u Lesného a Jiřetína pod Jedlovou. Dále na V (okolí Hrádku nad Nisou) se úklony zlomové 

plochy zestrmují až na 60‒70° a zlom získává výraznější přesmykový charakter. U lužického zlomu 

byl pozorován efekt silné silicifikace pískovců, vázané někdy jen na nejtěsnější kontakt s pískovci 

(např. v okolí Chřibské). Podél lužického zlomu nedochází k vzniku výrazných rozevřených puklin a 

puklinových zón. Z vrtů uranového průzkumu v blízkosti lužické zlomové zóny byly doloženy 

mylonitové, alteracemi silně postižené, zjílovatělé zóny. V širším slova smyslu je lužická zlomová 

zóna součástí významnějšího uskupení sz.‒jv. zlomů, tzv. labské zlomové zóny (sensu Scheck et al. 

2002).  

Mezi zlomové struktury „labského směru“ je řazena i ploučnická zlomová zóna (obr. 4-20), která je 

Uličným et al. (2015) pojata jako širší zóna primárně střižné deformace, skládající se z řady sub-

paralelních a pravostranně odskakujících segmentů. Tyto struktury hrají významnou roli v tektonické 

fragmentaci tzv. českolipského zlomového pole, definovaného Kleinem et al. (1966).  
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Obr. 4-15. Tektonická situace při s./sz. okraji rajonu 4650 v oblasti křížení děčínské, českokamenické a doubické 

zlomové zóny.  

Svrchní část obrázku ukazuje tektonickou situaci reinterpretovanou Uličným et al. (2015) na základě karotážních 

korelací a terénních dat. Ve výřezu ve spodním obrázku je starší interpretace Valečky (2008). Vysvětlivky: 1 ‒ 

zlomy SZ‒JV (krušnohorský směr), ověřené/předpokládané; 2 ‒ zlomy V‒Z (oherský směr), 

ověřené/předpokládané; 3 ‒ zlomy ZSZ‒VJV (labský směr), ověřené/předpokládané; 4 ‒ úklon vrstev; 5 ‒ trasa 

řezu, vrt; 6 ‒ hranice rajonu. Mar. sk. – Mariina skála; N. Ol. – Nová Oleška; Ryn. – Rynartice. 

 

Morfotektonicky se struktury ploučnické zlomové zóny nejvýrazněji projevují v okolí Benešova nad 

Ploučnicí a Smordova při hranici s rajonem 4620; není však jasné, zda morfologický projev je 

odrazem regionálně významných vertikálních posunů na jednotlivých zlomech či nikoliv. Zlomy 

českokamenické zlomové zóny, která je v. pokračováním děčínské zlomové zóny, se na rozhraní 

rajonů 4660 a 4650 z. od České Kamenice stáčejí ze směru generelně V‒Z do „labského“ směru 

SZ‒JV (Obr. 4-15, Obr. 4-16). Na hlavním segmentu českokamenické zlomové zóny dochází k 

poklesnutí jižnějšího bloku až o 300 m (Obr. 4-20). Jak uvádějí Uličný et al. (2015), z dostupných dat 
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není možné určit, zda je tento výrazný pokles zapříčiněn pohybem na jediném zlomu anebo zda je 

stupňovitě rozdělen do několika dílčích zlomů. 

 

 

Obr. 4-16. Údolí Pryského potoka u Prysku-Vesničky, pohled k Z k České Kamenici.  

V pravé části snímku se nachází výchozy křemenných pískovců březenského souvrství. Údolí probíhá série sz.-

jv. poklesových zlomů českokamenické zlomové zóny. Pískovce spodního coniaku jsou těmito zlomy odděleny od 

mladších coniackých pelitů, budujících mírný kopcovitý reliéf v levé části snímku. Foto: R. Nádaskay. 

 

V nejsevernějším cípu rajonu se lužická zlomová zóna stýká s doubickou, uvnitř které probíhá hranice 

s rajonem 4660. Podle Uličného et al. (2015) dominují v rámci doubické zlomové zóny poměrně 

dlouhé (až 15‒18 km) segmenty poklesových zlomů sz.‒jv. směru. Definovány jsou 3 hlavní, přibližně 

paralelní segmenty, oddělený bloky o šířce 0,6–1 km, které vesměs souhlasí se zlomovými segmenty 

interpretovanými Valečkou (2008). Úklony vrstev v jednotlivých blocích se pohybují v rozpětí 130/12 

až 120/4°. Zlomy směru V‒Z (směr shodný s děčínskou zlomovou zónou) mají v oblasti doubické 

zlomové zóny podřízený význam, přičemž je jejich stavba téměř zcela přepracována zlomy směru 

SV‒JZ. Výrazné lokální úklony křídových vrstevních celků jsou Uličným et al. (2015) považovány za 

přizlomový vlek doprovázející významné poklesové zlomy, a nikoliv za projev regionální vrásové 

stavby jako ji zde interpretují Herčík a kol. (1999) a Valečka (2008). Zlomy směru V‒Z určují 

postupné poklesávání jednotlivých bloků v benešovském příkopu od j. okraje rajonu k S, čímž se strop 

kolektoru A dostává z úrovně ‒330 m n. m. (ve vrtu J-432640) až k cca ‒600 m n.m. Nejhlouběji 

zakleslou částí oherského riftu na území rajonu je blok s vrtem Vf-1, což potvrdil i rebilanční vrt 

4650_A situovaný asi 12 km dále na SV. Směrem k s. a sv. okraji rajonu je úklon vůdčích zlomu 

směru V‒Z opačný, přičemž struktura oherského riftu se směrem k okraji pánve postupně změlčuje. 

Výšku skoku na zlomu interpretovaném Uličným et al. (2015) j. od vrtu 4650_A , tj. přibližně 

120‒130 m, určuje strop genetické sekvence TUR 7 (strop jizerského souvrství).  

Na v. okraji rajonu (Obr. 4-18) u Nového Boru je benešovský příkop omezen svojkovským zlomem 

směru SV‒JZ (tzv. jizerský) a s ním paralelními poklesy v oblasti sloupského skalního města (Obr. 

4-23, Obr. 4-24), interpretovanými Nádaskaym a Uličným (2014). Dále na v., již v rajonu 4640, zlomy 
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stejného směru, paralelní se strážskou zlomovou zónou, omezují elevační oblast lasvické hrástě a k ní 

přiléhající, hluboce zakleslý tlustecký blok. 

Podél j. okraje rajonu (Obr. 4-22) probíhají zlomy v.‒z. směru, okřešický a kozelský. Tyto jsou 

paralelní k úštěcké zlomové zóně, definující j. okraj invertované struktury oherského riftu. Na s. od 

úštěcké zlomové zóny se nachází tzv. holanská kra, která je ze S ohraničena okřešickým (resp. 

malečovsko-okřešickým dle Herčíka a kol. 1999) zlomem. Podél tohoto zlomu dochází k zaklesnutí 

sz. bloku v rámci benešovského příkopu o 350 m.  

 

 

Obr. 4-17. Pískovce vyšší části březenského souvrství v zářezu silnice I/13 u Nového Boru-Arnultovic.  

Vrstvy jsou ukloněny k JZ (211°) pod uhlem 10°. Výrazné překročení původního sedimentárního úklonu 

klinoforem (kolem 2°) je dáno tektonickým nakloněním bloku mezi Novým Borem a Radvancem (příl. 4-2) 

v blízkosti českokamenické zlomové zóny. Foto: R. Nádaskay. 

 

Výrazným rysem holanské kry je podle Uličného et al. (2015) značná délka segmentů v.‒z. zlomů, 

uskakujících pravostranně k SV, v kontrastu s krátkými segmenty sv. směru, které levostranně 

uskakují směrem k JZ a přetínají původní mezizlomové rampy. Směrem k V se některé segmenty 

směrově přimykají k blízkým zlomům labského směru (ZSZ‒VJV). Jižněji probíhající kozelský zlom 

tvoří s. okraj dílčího, vyzdviženého v.‒z. protaženého a s mírným úklonem k J orientovaného 

segmentu holanské kry, který Uličný et al. (2015) definují jako kozelskou hrásť. V dřívějším pojetí 

Coubala a Kleina (1992) je tato struktura součástí rozsáhlejší vrásové struktury označované jako tzv. 

kozelská antiklinála. Nejistotu ohledně tektonického charakteru této elevační struktury na rozhraní 

rajonů 4650 a 4640 pomohl rozřešit rebilanční vrt 4730_B Stvolínky (Valečka et al. 2015c). Blok na S 

od kozelského zlomu, ve kterém jsou zachovány aleuropelity teplického a březenského souvrství, je 

zaklesnut o 240 m. Jižní okraj kozelské hrástě je definován stvolíneckým zlomem.  

Českolipské zlomové pole (sensu Klein et al. 1966) představuje tektonicky intenzivně porušenou zónu 

o šířce přibližně 8 km, omezenou na s. zlomem okřešickým (malečovsko-okřešickým podle Herčíka a 

kol. 1999), na j. úštěckou zlomovou zónou v užším smyslu. Uličný et al. (2015) toto pole interpretují 

jako oblast křížení v.‒z. úštěcké zlomové zóny a paralelních zlomů, sz.‒jv. ploučnické a strážské 

zlomové zóny směru SV‒JZ. Vertikální rozmístění bloků uvnitř zóny se pohybuje v desítkách metrů 
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až k maximu kolem 100 m. Ačkoliv některé struktury zasahující do českolipského zlomového pole 

pokračují z rajonu 4650, samotné zlomové pole leží celou svoji plochou v sousedním rajonu 4640.  

Výše zmíněna tzv. benešovská synklinála (Herčík a kol. 1999, Valečka 2008) je interpretována na 

základě prostorového průběhu izolinií báze turonu (povrchu kolektoru A) (Obr. 4-5) jako plochá 

synklinální, resp. brachysynklinální struktura. Osa synklinály směřuje generelně od V k Z, ze s. okolí 

České Lípy k Benešovu nad Ploučnicí, kde je báze kolektoru A v největší hloubce, přibližně ‒650 m. 

Dále směrem k Ústí nad Labem se osa synklinály stáčí k JZ a současně začíná stoupat, takže báze 

kolektoru A se proto u Ústí nad Labem nachází již v úrovni přibližně ‒350 m. Synklinální strukturu 

protíná řada zlomů, jejichž průběh není dostatečně ověřen; z nich je významný např. k ose synklinály 

kosý velenický zlom, s poklesem v. bloku až o 250 m. 

 

Obr. 4-18. Náčrt tektonických poměrů u v./jv. hranice rajonu 4650 ve v. části oherského riftu (středohorského 

příkopu).  

Zelenou a modrou barvou jsou zvýrazněny populace poklesových zlomů, interpretované Uličným er al. (2015) 

jako projevy dvou hlavních extenzních fází oherského riftu. Míra pohybu na zlomech je odvozena z izoliniové 

mapy povrchu kolektoru A (obr. 4-4). V oblasti na sever od okřešického zlomu jsou prominentní zlomy 

krušnohorského systému, směru SV-JZ, které v řadě případů přímo přetínají zlomy systému oherského, 

interpretované jako starší. Vysvětlivky: 1 ‒ zlomy SV‒JZ (krušnohorský směr), ověřené/předpokládané; 2 ‒ zlomy 

V‒Z (oherský směr), ověřené/předpokládané; 3 ‒ ZSZ‒VJV (labský směr), ověřené/předpokládané. Upraveno 

podle Uličného et al. (2015). 

 

Geofyzikální měření na lokalitách Valkeřice, Benešov nad Ploučnicí, Dobrná a Stará Oleška určilo 

mocnosti vulkanických těles, průběh tektonických poruch a mocnosti křídových sedimentů (Karous et 

al. 2015). Na řezu Stará Oleška‒Jánská (Obr. 4-19) byly zhruba v údolí potoka Olešnička odporovými 
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metodami ověřeny v.-z. tektonické struktury českokamenické zlomové zóny. Jedná se o relativně úzké 

pásmo poklesových zlomů, oddělujících kolektorské pískovce (j. okraj rajonu 4660) od poměrně 

hluboce zakleslých coniackých pelitů na J. Tímto byl jednoznačně prokázán zlomový s. okraj rajonu 

4650 v místech, kde byly v geologických mapách (např. Valečka et al. 1999) předpokládány zlomy 

tvořící rozhraní mezi oblastí s dominantně turonskými křemennými pískovci jizerského souvrství na 

S a pelity březenského souvrství na J.  

 

 

 Obr. 4-19. Výsledky geofyzikálních (odporových) měření na lokalitě Stará Oleška z. od České Kamenice. 

 Vysvětlivky: 1 ‒ pískovce (suché, křemité) >1200 Ωm; 2 ‒ pískovce ~500 Ωm; 3 ‒ jílovité pískovce ~100 Ωm; 4 ‒ 

písčité jílovce, prachovce ~50 Ωm; 5 ‒ jílovce ~50 Ωm; 6 ‒ vlhké jílovce 5‒10 Ωm; 7 ‒ interpretované tektonické 

zóny. Upraveno podle Karous et al. 2015. 

 

Na lokalitě Dobrná dosahují mocnosti vulkanitů až 300 m a byla zde zachycena i pravděpodobná 

poloha podloží křídy v hloubkách okolo 800 m. Křídové jílovité sedimenty směrem k jihu klesají do 

větších hloubek. V okolí Fojtovic byly nalezeny zlomy, které porušují jednotlivá vulkanická tělesa. 

Interpretace geofyzikálních dat připouští možnost, že báze vulkanických hornin by mohla být 

v hloubkách okolo 200‒300 m, rozhraní jílovitých a písčitých křídových sedimentů okolo 500 m a 
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báze křídy pak v hloubce 800 m s poklesem směrem k S. Existenci složité vulkanické struktury 

prokázalo geofyzikální měření na lokalitě Valkeřice. Magnetometrii zde byla zastižena výrazná 

kruhová negativní magnetická anomálie, ostatní geofyzikální metody prokázaly existenci zlomů, na 

kterých dochází k výrazným vertikálním posunům. Vulkanické těleso odpovídá zdrojovému pni 

s malým plošným rozšířením na povrchu. Podloží křídy je zde pravděpodobně v hloubkách okolo 900 

m.





Obrázek 4-20 Geologický řez Z‒V; J‒S; JZ‒SV podélný 



Obrázek 4-21 Geologický řez JZ‒SV; J‒S, podélný 



Obrázek 4-22 Geologický řez SZ‒JV, příčný 



Obrázek 4-23 Geologický řez SZ‒JV, příčný 



Obrázek 4-24 Geologický řez SZ‒JV regionem Nový Bor‒Lasvice, jv. okraj HGR 4650 
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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 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích. 

Základní data o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v Tab. 4-1. Pozice 

srážkoměrných stanic je uvedena na Obr. 4-26.  

Průměrné roční srážkové úhrny se pohybují na většině území HGR 4650 mezi 600 až 900 mm. 

Měsíční minima srážek jsou zaznamenávána v lednu a maxima v červenci a srpnu. Vedle dalších 

činitelů ovlivňuje teplota množství srážek infiltrujících do horninového prostředí. Průměrná teplota se 

na severu rajonu pohybuje kolem 7
o
C, v Lužických horách klesá pod 6

o
C (stanice Česká Lípa 7,8

o
C, 

Děčín-Libverda 8,6
o
C, Šluknov 7,3

o
C – dle údajů ze staršího období) 

 

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

Číslo Lokalita Doba měření  

(hodnocení) 

Max. mm 

(datum) 

Min. mm  

(datum) 

Průměr  

mm 

Poznámka 

U2BENP01 Benešov nad 

Ploučnicí 

1.1.1971 – 31.12.2010 95,5 (7.8.2010)  1,89 Denní úhrny 

U2BENP01 Benešov nad 

Ploučnicí 

1.1.1971 – 31.12.2010 1065,9 (1981) 298,3 (2003) 687,14 Roční úhrny 

U2CHRI01 Chřibská 1.1.1971 – 31.12.2010 119,7 (7.8.2010)  2,52 Denní úhrny 

U2CHRI01 Chřibská 1.1.1971 – 31.12.2010 1384,3 (2010) 569,4 (2003) 920,87 Roční úhrny 

U2KYTL01 Kytlice 1.1.1971 – 31.12.2010 99,8 (7.8.2010)  2,68 Denní úhrny 

U2KYTL01 Kytlice 1.1.1971 – 31.12.2010 1384,5 (1981) 611,7 (2003) 980,48 Roční úhrny 

U2NBOR01 Nový Bor 1.1.1971 – 31.12.2010 66,8 (5.6.2000)  2,15 Denní úhrny 

U2NBOR01 Nový Bor 1.1.1971 – 31.12.2010 1159,6 (1981) 500,5 (2003) 784,3 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 

U2ZAND01 Žandov 1.1.1971 – 31.12.2010 77,6 (7.8.2010)  1,81 Denní úhrny 

U2ZAND01 Žandov 1.1.1971 – 31.12.2010 838,3 (1981) 319,9 (2003) 556,3 Roční úhrny 

U2DECI01 Děčín 1.1.1971 – 31.12.2010 87,6 (4.7.2009)  1,71 Denní úhrny 

U2DECI01 Děčín 1.1.1971 – 31.12.2010 895,3 (2010) 296,3 (2003) 609,7 Roční úhrny 
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Obr. 4-25. roční úhrny srážek ve stanicích HGR 4650 
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Obr. 4-26. Pozice srážkoměrných stanic 

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4650 

 

 

Obr. 4-27. Výškopis [m n. m.] a průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) [mm/rok]. 

 

Tab. 4-2. Vývoj srážkových úhrnů 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 738.19 792.53 1.07 837.93 1.06 

mezipovodí Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) 673.39 723.06 1.07 764.09 1.06 

povodí Bobří potok (Cvikov) 841.57 905.89 1.08 958.95 1.06 

povodí Šporka (Dolní Libchava) 929.72 1000.93 1.08 1059.61 1.06 

povodí Kamenice (Srbská Kamenice) 802.61 863.22 1.08 913.66 1.06 

povodí Chřibská Kamenice 710.88 765.33 1.08 810.20 1.06 
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Tab. 4-3. Vývoj teploty 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 7.12 7.87 0.75 8.13 0.26 

mezipovodí Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) 7.27 8.01 0.74 8.28 0.27 

povodí Bobří potok (Cvikov) 6.45 7.20 0.75 7.46 0.26 

povodí Šporka (Dolní Libchava) 6.13 6.88 0.75 7.14 0.26 

povodí Kamenice (Srbská Kamenice) 6.95 7.70 0.75 7.97 0.27 

povodí Chřibská Kamenice 7.25 8.00 0.75 8.26 0.26 

 

V Tab. 4-2 a Tab. 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) z Hydrologického modelu. Lze konstatovat, že průměrné srážky i průměrná teplota 

vzduchu v HGR 4650 roste. 

Posuzovány byly průměrné roční hodnoty z hlediska výskytu trendu za období 1961 – 2010. Hladina 

významnosti testů byla zvolena 0.05. 

Srážkové úhrny na HGR 4650 

 Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 2.75 mm za rok. 

 

Teplota na HGR 4650 

 Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rok. 

 

 

Hlavní evropská rozvodnice rozděluje zájmové území na povodí Labe (drtivá většina zájmového 

území, dílčí povodí Ploučnice a Kamenice) a Odry (dílčí povodí Mandavy – na severním okraji rajonu 

4650, přibližně severně od Jedlové). Místní erozní báze odvodňující území tvoří Ploučnice a menší 

povrchové toky, např. Kamenice, Sporka, Boberský potok, Bystrá a jejich přítoky. 

Průtoky na tocích jsou měřeny na průtokoměrných stanicích ČHMÚ, VÚV a dalších účelových sítích. 

ČHMÚ měří průtoky na stanicích 2360 Šporka-Dolní Libchava, 2380 Ploučnice-Stružnice most, 2390 

Ploučnice-Benešov n. Ploučnicí a 2400 Labe-Děčín. Základní data o průtokoměrných stanicích a jejich 

měření jsou uvedena v Tab. 4-4. Pozice průtokoměrných stanic je uvedena na Obr. 4-28. 

 

Tab. 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) 

2360 Šporka D.Libchava 68,48 13,8 

8.12.1974 

8.8.2010 

0,002 

21.5.2007- 

1.6.2007 

0,546 0,007966 

2380 Ploučnice Stružnice 994,74 109 

8.8.2010 

0,04 

17.9.1986 

7,765 0,007806 

2390 Ploučnice Benešov n.Ploučnicí 1156,16 162 

9.8.2010 

2,1 

3.7.1986 

9,404 0,008134 
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Obr. 4-28. Říční síť a pozice průtokoměrných stanic 

 

Výše specifického odtoku podzemní vody v oblasti výskytu křídových sedimentů odpovídá vysokému 

podzemnímu odtoku 5 až 7 l/s/km
2 
(podle Krásného et al. 1982). 

Většina území se nachází v CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) Severočeská křída. 

Je to oblast, kde vlivem přírodních podmínek dochází k tvorbě vyšších specifických odtoků podzemní 

vody a kde se výrazně uplatňuje faktor akumulace a regulace odtoku vod. Tato oblast přispívá výrazně 

k vodnosti vodohospodářsky významných toků, proto zde platí zpřísněný dohled nad dodržováním 

ochrany podzemních a povrchových vod. Zároveň je severní část území součástí chráněné krajinné 

oblasti (CHKO) Lužické hory. 

Časové řady pozorování ČHMÚ z období 1971 - 2010 (srážky, průtoky v povrchových tocích, 

vydatnosti pramenů, kolísání hladin podzemních vod a časové řady chemického složení podzemních 

vod) byly zavedeny do GDbase 5 a byly dále zpracovány v jednotlivých oborech. Seznam převzatých 

stanic a pozorovacích objektů viz kapitola 3. 

 

VÝBĚR HYDROLOGICKÝCH DAT PRO VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KLASICKÝMI 

METODAMI 

Reprezentativní objekty pro korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod 

versus separovaný základní odtok jsou uvedeny v Tab. 4-5. 

 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                 ID EIS 10051606-SFŽP 

61 

 

Tab. 4-5. Reprezentativní objekty pro korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních 

vod versus separovaný základní odtok 

Název rajonu profily pro BILAN 
Vybrané podklady 

povrchový profil kolektor vrty pro korelaci 

Křída Dolní 

Ploučnice a Horní 

Kamenice 

2330 Cvikov - Bobří potok 

2360 Dolní Libchava - Šporka 

mezipovodí 2390 Benešov nad Ploučnicí - 

Ploučnice - 2380 Stružnice - Ploučnice 

2410 Srbská Kamenice - Kamenice 

Povodí Ohře: VD Chřibská 

2390 Benešov 

 

 

2380 Stružnice 

D + C 

 

 

BC 

Žandov VP8487 T 

           VP1960 Cn 

 

Valteřice VP8489 T 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

Pro identifikaci významnějších příronových nebo ztrátových úseků vodních toků HGR 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 4650. Výsledky dříve provedených měření jsou uvedeny v následující Tab. 4-6 a na Obr. 4-29, 

Obr. 4-30. Schematická pozice provedených měření je uvedena na přehledné mapě archivních měření 

Obr. 4-35, Obr. 4-36. 

Tab. 4-6. Archivní měření PPP v rajonu 4650  

(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) 

Kamenice Česká Kamenice 38,63 241 6,24 

Pryský p. ústí 8,52 39,7 4,64 

Kamenice Srbská Kamenice  534  

Kamenice pod Ch. Kamenici 172,53 1270 7,36 

Kamenice ústí 217,19 1903 8,76 

Ch. Kamenice Chřibská 43,1 83,8 1,94 

Ch.Kamenice ústí 62,24 520 8,35 

Ploučnice Česká Lípa  629,38 3620 5,75 

Šporka Dolní Libchava 68,32 278 4,07 

Ploučnice Stružnice 995,31 5024 5,05 

Valteřický p. ústí 14,24 20 1,40 

Vrbový p. ústí 10,83 22,7 2,10 

Merboltický p. ústí 16,64 46,9 2,82 

Fojtovický p.  ústí 16,87 6,41 0,38 

Bystrá ústí 52,05 109 2,09 

Ploučnice ústí 1193,94 5240 4,39 
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Obr. 4-29. Okamžitý průtok a specifický odtok Kamenice (nahoře) a spodního toku Ploučnice (dole) v závislosti na 

ploše povodí 

 

 

Obr. 4-30. Průtok v závislosti na kilometráži toku Kamenice (nahoře) a Ploučnice (dole) z archivního měření 

 

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 

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. 
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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 Tab. 4-7. 

Výsledky měření PPP na jednotlivých tocích jsou uvedeny v Tab. 4-7 a Tab. 4-8. Obr. 4-31 až Obr. 

4-34 obsahují grafické znázornění výsledků měření v závislosti na kilometráži toku a závislosti 

okamžitého průtoku a specifického odtoku na ploše povodí měrného profilu.  

 

 Tab. 4-7. Přehled provedených měření PPP v HGR 4650 

Vodní tok Datum měření Počet měrných profilů Poznámka 

Kamenice 8.10.2013 21 Měření na závěrečným profilu Dolní Kamenice je 

zároveň začátek úseku hodnoceného ve zprávě pro 

HGR 4660.  

Ploučnice s přítoky 24. a 25.9.2013 41 (HGR 4650 a 4640) Horní část toku je zpracována ve zprávě pro sousední 

HGR 4640; poměr měřeného průtoku vůči 

průměrnému 0,84 pro profil Česká Lípa 

Ploučnice s přítoky 25.11.2013 41 (HGR 4650 a 4640) Horní část toku je zpracována ve zprávě pro sousední 

HGR 4640; poměr měřeného průtoku vůči 

průměrnému 0,77 pro profil Česká Lípa 

 

Tab. 4-8. Výsledky měření PPP na Kamenici 

      8.10.2013 

 Vodní tok HG 

kolektor 

Lokalita Kilometráž 

toku (m) 

Plocha 

povodí 

(km2) 

Průtok 

(l/s) 

Specifický 

odtok 

(l/s/km2) 

K1 Kamenice D Dolní Falknov 35945 3,68 9,0 2,45 

K2 levý přítok Kamenice D D. Falknov 35585 1,36 4,6 3,38 

K3 pravý přítok Kamenice D D. Falknov 35175 0,94 2,5 2,66 

K4 Kamenice D D. Falknov 35018 6,52 16,4 2,52 

K5 levý přítok Kamenice D D. Falknov 34555 0,5 1,3 2,60 

K6 pravý přítok Kamenice D D. Falknov 34495 1,32 3,4 2,58 

K7 

levý přítok Kamenice - 

Červený p. D D. Falknov 32980 1,97 13,7 6,95 

K8 levý přítok Kamenice D D. Falknov 32875 2,21 16,9 7,65 

K9 

pravý přítok Kamenice - 

Bělá D D. Falknov 31265 4,04 7,9 1,96 

K10 levý přítok Kamenice D D. Falknov 31075 0,77 1,3 1,62 

K11 

levý přítok Kamenice - 

Černy p. D D. Falknov 29600 2,29 2,3 1,00 

K12 Kamenice D D. Falknov 29385 24,31 114,2 4,70 

K13 levý přítok Kamenice D D. Falknov 28600 0,98 4,2 4,29 

K14 

pravý přítok Kamenice - 

Luční p. D D. Falknov 28305 3,5 3,7 1,06 

K15 Kamenice D Horní Kamenice 25310 32,83 182,9 5,57 

K16 

pravý přítok Kamenice - 

Lísecký p. D Horní Kamenice 23780 4,82 38,4 7,97 

K17 

levý přítok Kamenice - 

Pryský p. D Horní Kamenice 22905 17,37 131,2 7,55 

K18 levý přítok Kamenice D Dolní Kamenice 20550 1,49 3,0 2,01 

K19 Kamenice BC Dolní Kamenice 18415 64,98 417,3 6,42 
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Obr. 4-31. Podélný profil horního toku řeky Kamenice. 

 

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

nad měřeným profilem.  

 

 

Obr. 4-32. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí pro horní tok řeky Kamenice 
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Tab. 4-9. Výsledky měření PPP na Ploučnici s přítoky 

      24. a 25.9.2013 25.11.2013 

Ozn. 

na 

mapě 

Vodní tok kolek

tor 

Lokalita Kilometrá

ž toku (m) 

Plocha 

povodí 

(km2) 

Průto

k (l/s) 

Specifick

ý odtok 

(l/s/km2) 

Průto

k (l/s) 

Specifický 

odtok 

(l/s/km2) 

Pl22 Ploučnice BC Česká Lípa 35230 615,62 4553,0 7,40 3830,0 6,22 

Pl23 Sporka BC Česká Lípa 32995 70,09 356,0 5,08 376,8 5,38 

R7 Robečský p. BC Robeč 31810 289,04 1080,0 3,74 1913,0 6,62 

Pl24 

Ploučnice levý 

přítok D Bořetín 30355 1,51 0,2 0,13 1,5 0,99 

Pl25 

Ploučnice pravý 

přítok D Stružnice 28015 1,56 0,2 0,13 4,0 2,56 

Pl26 

Ploučnice pravý 

přítok D Stružnice 26875 0,39 0,0   0,1 0,26 

Pl27 

Ploučnice levý 

přítok D Stružnice 26605 2,95 0,7 0,24 2,0 0,68 

Pl28 

Ploučnice levý 

přítok D Stružnice 26555 2,39 0,4 0,17 5,0 2,09 

Pl29 

Ploučnice levý 

přítok D Stružnice 25565 1,54 0,2 0,13 0,3 0,19 

Pl30 

Ploučnice pravý 

přítok D Stružnice 24145 3,51 7,3 2,08 15,8 4,50 

Pl31 

Ploučnice levý 

přítok D Stružnice 23720 14,5 33,2 2,29 34,3 2,37 

Pl32 

Ploučnice levý 

přítok D Horní Police 21855 8,56 27,8 3,25 53,3 6,23 

Pl33 Ploučnice D Horní Police 21820 1027,79 5759,0 5,60 5759,0 5,60 

Pl34 

Ploučnice pravý 

přítok BC Žandov 20150 11,55 14,0 1,21 31,0 2,68 

Pl35 

Ploučnice pravý 

přítok BC Šachov 19100 0,62 1,5 2,42 0,5 0,81 

Pl36 

Ploučnice pravý 

přítok BC Šachov 18710 0,52 0,3 0,58 1,5 2,88 

Pl37 Merbolticky p. Vulk.  Šachov 18570 16,39 52,6 3,21 100,0 6,10 

Pl38 

Ploučnice pravý 

přítok BC Šachov 18220 0,84 0,2 0,24 2,5 2,98 

Pl39 Ploučnice BC Šachov 17690 1071,07 7459,0 6,96     

 

 

Obr. 4-33. Podélný profil Ploučnice. 

 

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

nad měřeným profilem. 
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Obr. 4-34. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí pro spodní tok řeky Ploučnice a její 

přítoky. 

 

Hodnoty specifického odtoku pro malé plochy povodí jsou kolísavé. Hodnoty reprezentativní pro větší 

část povodí spodního toku Ploučnice se ustáli v rozmezí 5 – 7 l/s/km
2
 a pro povodí horního toku 

Kamenice v rozmezí 4 – 7 l/s/km
2
. 

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. 4-10). 

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. 

 

Tab. 4-10. Vymezení úseků drenáže a infiltrace vodních toků 

Vodní tok Úsek Kolektor Charakteristika, poznámky 

Kamenice Hraniční rybník - Mlýny D Přírony asi 50 l/s 

Kamenice Mlýny – Horní Kamenice D Přírony asi 60 l/s 

Kamenice Horní Kamenice – Dolní 

Kamenice 

D Přírony asi 60 l/s, tento úsek navazuje na úsek hodnocený pro 

kolektor BC v HGR 4660 

Ploučnice Česká Lípa – Horní Police D Na základě měření PPP nelze jednoznačně kvantifikovat 

komunikaci vodního toku s podzemní vodou, interakce povrchové 

a podzemní vody není významná 

Ploučnice Horní Police – Šachov BC Přírony asi 1600 l/s 

 

Celý horní tok Kamenice, kde řeka komunikuje s kolektorem D, je podle výsledků PPP příronový 

(Tab. 4-10) s celkovou dotaci do toku asi 170 l/s. Průměrná drenáž podzemní vody pro celý úsek je 10 

l/s na kilometr toku. Na nejnižším měřeném úseku Ploučnice dochází k významnému příronu 

podzemní vody z kolektoru BC do toku řeky (380 l/s na kilometr). 
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Obr. 4-35. Archivní měření PPP v oblasti 3 

 

Obr. 4-36. Měření PPP v HGR 4650 
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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). 

Výsledky režimního měření na vrtech jsou uvedeny v následujících grafech. 

 

 

 

 Obr. 4-37. Grafy režimního měření hladiny podzemní vody ve vrtech projektu  
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4.3. HYDROGEOLOGIE  

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

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

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

(bělohorské a jízerské souvrství stáří spodní až svrchní turon) a ve větší části rajonu kolektory D 

(teplické, březenské a merboltické souvrství stáří svrchní turon, coniak a santon). 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 4730. Bazální kolektor A odděluje od 

kolektoru BC izolátor s prachovci a slínovci bělohorského souvrství. Na území rajonu je kolektor BC 

překryt nadložními vrstvami. Nadloží kolektoru BC zde kryjí sedimenty teplického souvrství tvořené 

jílovci a vápnitými jílovci, které fungují jako izolátor mezi kolektory BC a D. Nad ním vývoj 

pokračuje v kolektor D, který je místy opět oddělen od povrchu vložkami jílovců a prachovců. 

Hranice rajonu definují okrajové podmínky coniackého kolektoru: lužická porucha na severovýchodě, 

na severozápadě výchoz kolektoru D a svrchně turonského izolátoru na děčínském zlomovém poli, na 

jihozápadě rozvodnice kolektoru D mezi Ploučnici a Labem a na jihovýchodě výskyt izolátoru mezi 

kolektory BC a D. 

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. 

 

Tab. 4-11. Hydrogeologická funkce litostratigrafických celků v zájmovém území 

 geologie hydrogeologická funkce velikost transmisivity 

kvartér údolní nivy, svahové 

sedimenty 

nevýznamný kolektor  

terciér vulkanity izolátor až nevýznamný kolektor  

 Km kolektor Dm    

 Ktp-Kbz  kolektor D  střední až vysoká 

  izolátor D/C    

 Kj kolektor BC  střední  

křída Kb    

  izolátor BC/A   

 Kpk kolektor A (HGR 4730)  střední 

Krystalinikum, perm, jura podložní izolátor, na výchozech nevýznamný puklinový 

(perm: průlinovo-puklinový) kolektor 

 

velikost transmisivity - ve smyslu Krásného (1986); Km – merboltické souvrství; Kbz – březenské s.; Ktp – teplické s.; Kj - 

jizerské s.; Kb - bělohorské s.; Kpk - perucko-korycanské s. 

 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY 

Hydrogeologický masív 

Nepatrný výskyt krystalinika (spolu s jurou a permem) u Krásné Lípy, je hydrogeologicky 

bezvýznamný, bez údajů. Představuje relativně nepropustné podloží pánevních struktir.  

Pánevní struktury 
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Izolovaný relikt permských sedimentů u Krásné Lípy (vrchlabské až prosečenské souvrství) obsahuje 

jílovce, pískovce, slepence a ryolity. V podloží křídy představuje podložní izolátor. Ve zdejším permu 

byl proveden jeden hydrogeologický vrt (KVH-1 Kyjov, mimo hranice rajonu 4650). Z výsledků 

zkoušek provedených na tomto vrtu lze předpokládat průlinovo-puklinovou propustnost s oživeným 

oběhem podzemní vody v připovrchové zóně v permských sedimentech. Funkci kolektorů plní 

pravděpodobně pískovce a slepence. Za izolátory je možné považovat vrstvy prachovců a jílovců.  

Jura - izolovaný relikt (pískovce, dolomity vápence), nebyl ani navrtán v podloží křídy - nemá žádné 

hydrogeologické údaje, je hydrogeologicky bezvýznamná. 

Kolektor A - je zpracováván zvlášť jako hlubinný rajon 4730. 

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

bělohorského souvrství (Kb). Mocnost obvykle dosahuje 8-25 m. Izolátor B/A na bázi turonu je severu 

v HGR 4660 (vrt Lo-7) redukován na 8-10 m ve vývoji odvápněných písčitých slínovců, jež jsou 

patrně propustné i rozpukané, tedy představuje nanejvýš poloizolátor. Izolátor B/A v zóně podél 

Lužického zlomu je redukován na několik m, je nahražen jemnozrnnými pískovci, ztrácí jakoukoli 

izolační funkci a vzniká kolektor ABC (ABCD) 

 

TURONSKÝ KOLEKTOR BC 

Mocnost kolektoru klesá od lužické poruchy na severu (530 m) k jihozápadu (250 m). V místech 

nejhlouběji zakleslé benešovské synklinály dosahuje mocnost kolektoru BC 400 m. Báze a strop 

kolektoru jsou limitované propustností hornin a jejich tektonickou dispozicí. 

V téměř celé ploše rajonu je kolektor BC překryt izolátorem svrchního turonu.  

Průměrná hodnota transmisivity v rajonu je 583 m
2
/den. Koeficient transmisivity kolektoru kolísá 

podle litofaciálních a tektonických podmínek. Nejvyšší hodnota 2246 m
2
/den byla doložena v blízkosti 

zlomu u Krásného Pole. 

  

Část teplického souvrství v prachovcovém, jílovcovém až slínovcové vývoji s polohami pískovců je 

označována jako izolátor D/BC. Mocnost souvrství se pohybuje do 100 m a je artéským stropem 

kolektoru BC. 

 

CONIACKÝ KOLEKTOR D 

Svrchní křídový komplex (D) je vázán na březenské a merboltické souvrství. Kolektor D je vyvinuty 

na celé ploše rajonu v podobě několik víceméně samostatných těles. Litologicky je vázán na 

střednězrnné až jemnozrnné křemenné pískovce, které se v oblasti faciálních přechodů mění na 

prachovité i jílovito prachovité. Zachované neúplné mocnosti kolektorů se pohybují od desítek m na 

denudačních okrajích, do 200 až 250 m v centrální části. Vzácně dosahují až 300 m. 

Kolektory D a BC jsou oddělené izolátorem z jílovců a vápnitých jílovců teplického souvrství. 

Strukturní výjimkou je čočkovité těleso psamitické sedimentace v oblasti mezi Českou Lípou na 

východě, Valteřicemi na severu, Kravařemi na jihu a Velkou Javorskou na západě. Ve východní části 

tohoto tělesa chybí izolátor, který ho odděluje od kolektoru BC v podloží. V důsledku dochází zde 

k dotaci podzemní vody z kolektoru BC v podloží a v hydrogeologické bilanci lze toto těleso 

považovat za součást kolektoru BC.  
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Střední hodnota transmisivity kolektoru D v rajonu je 287 m
2
/den. Pro severovýchodní a jihozápadní 

okraje rajonu jsou charakteristické hodnoty pod 100 m
2
/den. je Nejvyšší transmisivita je registrována 

v centrální části rajonu, kde jsou běžné hodnoty kolem 500 m
2
/den (maximum 1469 m

2
/den). 

Schématické hydrogeologické řezy jsou uvedeny v kapitole 5 (kap. 5.2 Systémová analýza oběhu 

podzemní vody), podobně časové řady kolísání hladin podzemních vod. 

 

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, území 

východně od Děčína 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 

kolektora A a C mezi Děčínem a Ústím, nebo izolátor mezi kolektorem A a BC v blízkosti infiltrační 

oblasti na východě. 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, zabírající 

východní část studovaného území, rozdělit na 3 části (Datel 2008; Obr. 4-38): 
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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) vyšším piezometrickým napětím bazálního kolektoru než hladina hlavního 

kolektoru 

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 

 

 

Obr. 4-38. Vymezení infiltračních a drenážních zón v širším okolí zájmového území (podle Datla 2008) 

 

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 
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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. Konečně  jak naznačuje Herčík et al. (1999), 

propustnost sedimentů bezprostředně při lužické poruše je trochu nižší, než by bylo 

očekávatelné, 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). 

 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 obr. 4-39, 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 se infiltrační zóna zmenšuje na naprosté minimum.  Na základě odhadu 

tvoří infiltrační území plochu cca 95 km
2
 (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. 4-38). 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 (HGR 4640).  
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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): 

- 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 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 km
2
 (Datel 2008).  

 

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) 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). 

- Území s obnaženým kolektorem BC v rámci doubického a děčínského zlomového pásma - 

v obou případech jde o území s převažující drenážní funkcí, která je do značné míry právě i 

umožněna obnažením kolektoru. Infiltrace srážek a povrchových vod do propustných 

kolektorských hornin zde samozřejmě také probíhá, vzhledem k vzestupnému proudění ve 

struktuře se však týká jen nejmělčí části kolektoru BC, má jen lokální význam, a nemá tak 

žádný vliv na regionální proudění a jeho hodnocení.  
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ZÓNY DRENÁŽE PODZEMNÍCH VOD  

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

uvedeny na Obr. 4-38.  

Z porovnání původního přírodního napětí podzemních vod na Ústecku a Děčínsku lze vyvodit, že v 

době před zahájením intenzivního využívání těchto vod existovaly dvě hlavní zóny drenáže: u Bystřan 

(HGR 4612), a na Děčínsku a Kamenicku. Následně vznikla zcela nová, umělá drenážní zóna 

v prostoru Ústí nad Labem (HGR 4612, 4620), a kromě toho existuje ještě několik dalších přírodních 

drenážních oblastí v jižní části území HGR 4650 a 4640 (Datel 2008). 

Děčínsko-kamenická drenážní oblast 

Okolí Děčína bylo již za přírodních poměrů regionální zónou drenáže celého zvodněného systému. 

Docházelo zde k odvodnění nejen hlavního kolektoru BC, ale také bazálního kolektoru A, a to 

prostřednictvím nadložních křídových kolektorů a vertikálního vzestupného přetékání z hlubších 

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

s českokamenickým zlomovým polem a doprovodnými zlomy, naznačují důležitou funkci 

tektonických struktur pro odvodnění hlubokých křídových kolektorů.  

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

kolektoru A na Děčínsku nepochybně v menší míře (odhadem kolem 180 m n.m.) existovala již za 

přírodních poměrů a byla jen zvýrazněna současnými odběry podzemních/termálních vod. Zvýraznění 

uvedené piezometrické deprese mělo a má za následek zrychlení proudění podzemní vody. Vliv 

intenzifikace odběrů lze vysledovat směrem na V zhruba na hydroizopiezu 240 m n.m., tzn. cca 

k Benešovu nad Ploučnicí. 

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

o 
C na 

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

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

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

očekávat odvodnění bazálního křídového kolektoru prostřednictvím nadložních křídových kolektorů, 

zejména v důsledku značného tektonického postižení tohoto prostoru a vertikálního vzestupného 

proudění (přetékání) z hlubších kolektorů do mělčích. Toto vzestupné vertikální proudění podzemní 

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

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

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

toku s českokamenickým zlomovým polem a doprovodnými zlomy pod Českou Kamenicí.  

 

 
PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V KOLEKTORU BC 

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

k SZ, Z a JZ. Odlišnosti oproti bazálnímu kolektoru A spočívají především v rozsahu infiltračních 

oblastí a v rozdělení a významu zón regionální drenáže. K infiltraci do kolektoru dochází na podstatně 

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

hlavní zvodeň BC volnou hladinu.  

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

infiltrace u Krásné Lípy a převažujícího proudění na Z lze identifikovat i rozdílné aspekty proudění 

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

 

Obr. 4-39. 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 (a sem směřuje i jz. proud z menší 

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

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

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

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

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

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

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

Hlavní část průtoku podzemní vody v rajonu je tranzitní proud z východu na západ. Hydraulickou 

metodou byly spočítané hodnoty horizontální komunikace podzemní vody se sousedními rajony. 

Celkem lze odvodnění rozdělit na dvě části.  První část podzemních vod se odvodňuje přirozeně proti 

rajonu 4660. Podle Nakládala (1987) proudí z rajonu 4640 ve směru drenáže v rajonu 4660 asi 127 l/s  

ale podle novějších zjištění jde asi o 450 l/s (Uhlík in Datel et al. 2009).  Další část odvodnění je 

způsobená intenzivním jímáním artéských kolektorů v Děčíně. Dle hydraulického modelu lze 

kvantifikovat přírodní zdroje iniciované antropogenní činnosti na 182 l/s, nelze však vyloučit 

dodatečné odvodnění do toku Labe, způsobené tektonickými jevy. Nelze vyloučit ani horizontální 

odvodnění do kolektoru AB v Ústecké termální struktuře.  

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

v oblasti západně od Nového Boru.  
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Obr. 4-40. Schematická mapa hydroizohyps kolektoru BC  

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

 

 

Spád hladiny podzemní vody má převážně směr od východu (kde dosahuje asi 350 m n.m) k západu, 

kde klesá asi na úroveň 190 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). 

Podzemní vody jak kolektoru A tak BC při svém proudění od svých infiltračních oblastí při lužické 

poruše k současným zónám drenáže sestupují v centru benešovské synklinály do hloubek mnoha set 

metrů. Tím získávají charakter termálních vod, nyní využívaných na Ústecku a Děčínsku.  

Současné proudění vod v z. části kolektorů je ovlivněno antropogenními zásahy. Ještě na konci 19. 

století zde nebyly termální vody, až na indicie jejich přítomnosti na Děčínsku (Lázně sv. Josefa známé 

od 18. století s mírně teplými vodami – Glöckner 1997) vodami, vůbec známy.  

 

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 a horního toku Kamenice. 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 

nebývá jednoduché a často dobře nepostihuje skutečnost.  
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Hladina je většinou volná a v centrální části zkoumané struktury má úroveň výrazně výše než 

piezometrická úroveň bazálního a hlavního kolektoru. Proto v případech příznivé litofaciální nebo 

strukturní situace nelze vyloučit možnost vertikálního přetoku ze svrchního kolektoru. Kolektor D je 

napájen infiltrací atmosférických srážek. Pohyb a odvodnění podzemních vod je určován především 

konfigurací říční sítě. Významnou část podzemních vod odvodňuje Ploučnice a horní tok Kamenice. 

Kolektor D napájí přetékáním podložní kolektor BC (asi 55 l/s). K přetékání dochází také na kontaktu 

kolektoru D s kolektorem BC ze sousedního rajonu 4640 v oblasti českolipského zlomového pole u 

Ploučnice a Robečského potoka (asi 36 l/s). Základní odtok se pohybuje mezi 3,83 l/s/km
2 

a 9,32 

l/s/km
2 
(Jetelová 1970, Nakládal 1990, Herzog 1970). Nejvyšší hodnota je výsledkem zpracování větší 

plochy, která kromě rajonu 4650 obsahovala i část sousedního rajonu 4660, proto tento údaj není 

možno považovat za zcela relevantní. Obecně vyšší hodnoty vycházely autorům, kteří se zabývali 

pouze produktivnějším kolektorem D v povodí Kamenice. Naopak nejnižší hodnota 3,83 l/s/km
2
 

vychází pro spojené kolektory D.  

Těmto hodnotám základního odtoku odpovídají přírodní zdroje 1715 l/s a 1469 l/s při 50% respektive 

70% zabezpečenosti vztažené na bilancované období 1974 až 1976 (Herčík a kol. 1987).  

 

 

Obr. 4-41. Schematická mapa hydroizohyps kolektoru D  

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

 

Hladiny podzemní vody jsou nejvyšší na severovýchodě u lužické poruchy a na jihozápadě na 

rozvodnici s rajonem 4620 (přes 500 m n.m.). Nejnižší hladinu zaznamenáváme u drenáže do 
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Ploučnice, kde na východě rajonu dosahuje 160 m n.m. Věrohodnost map hydroizohyps kolektoru D 

snižuje existence několika dílčích kolektorů nad sebou, které nelze vždy plošně korelovat.  

 

NADLOŽNÍ JEDNOTKY 

Tercierní horniny 

Neovulkanity mají propustnost puklinovou, zóna podpovrchového rozpojení puklin dosahuje obvykle 

mocnosti 20-30 m. U pyroklastik je propustnost průlinovo-puklinová, v zóně podpovrchového 

navětrání převládá propustnost průlinová. Ze sporadických údajů o hydraulických vlastnostech 

vyplývá  jejich značná nestejnorodost, transmisivita je v průměru nízká (Hazdrová et al. 1980).  

Na bázi pyroklastik na styku s podložními slínovci dochází k vývěru pramenů. Mnohé z nich jsou 

(nebo dříve byly) jímány pomocí pramenních jímek se zářezy (např. Malá Veleň, Kamenička). 

Tercierní sedimenty paleogenního stáří u Volfartic představují písky s polohami jílovců a slepenců. V 

případě písků a slepenců se jedná o zvodnělé či nesaturované kolektory s průlinovou propustností.  

Bazaltoidní horniny jsou puklinově zvodněny v připovrchové zóně rozvolnění hornin a často 

vzhledem k vysokému stupni rigidity nejsou zvodněny vůbec. Hlavní zvodnění je vázáno na sutě a 

připovrchovou zónu rozvolnění na svazích kopců, což dokumentují prameny a studny na Širokém 

vrchu (Mnišský pramen), na Luži (studánka na svahu a pramenní jímky na úpatí) a na Jedlové (studna 

na vrcholu a zachycené prameny na svahu). Filtrační parametry hornin terciéru jsou řádově nižší než u 

křídových souvrství. V případě pyroklastik odpovídají nízké transmisivitě a dosti slabé propustnosti.   

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. 

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

mohou se tyto stát možnými místy vertikální komunikace mezi různými kolektory 
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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). 

 

Kvartérní sedimenty 

Hydrogeologicky důležitý kvartér je zastoupen deluviálními sedimenty (sutěmi aj.), holocenními 

fluviálními sedimenty povrchových toků a pleistocenními terasami (Sporky u Nového Boru a Svoru, 

Bystré u Benešova nad Ploučnicí). U Nového Boru je zachována terasa řeky Sporky s písčitými štěrky 

o mocnosti 10 - 15 m. Jedná se o nesaturovaný kolektor z důvodu vyšší polohy báze terasy nad místní 

erozní bází Sporky. Srážková a podzemní voda filtruje tímto průlinovým kolektorem do podložní 

křídové struktury nebo na bázi terasy odtéká do povrchového toku. Směr pohybu podzemní vody v 

terase je vertikální. Holocenní fluviální sedimenty dosahují na větších mocností (do 5 m) a plošného 

rozšíření podél toků řeky Ploučnice, Chřibské Kamenice, Kamenice, Bystré, Sporky, Bobrovského 

potoka, Svitávky. Tvoří je jílovitopísčité, písčitohlinité a jílovitokamenité sedimenty s průlinovou 

propustností.  

 

TERMÁLNÍ VODY 

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

Akumulace těchto vod je pomíněna zvýšenými hodnotami tepelného toku v oblasti křížení zlomů 

oháreckého riftu (hluboké zlomy krušnohorského zlomového pásma) a systému příčných zlomů 

labského lineamentu. Rozšíření termálních vod je ověřeno k Benešovu nad Ploučnicí, Herčík a kol. 

(1987) předpokládá rozšíření termálních vod do prostoru České Kamenice. Celková mineralizace 

Děčínských termálních vod je nízká, kolem 0,25-0,28 g/l, chemický typ Ca-HCO3, v perucko-
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korycanském souvrství v Benešově CaNa-HCO3. V minulosti i dnes je známo několik mírně teplých 

pramenních vývěrů v Děčíně, od počátku 20. stol. se Děčínské termy využívají vrty. 

 

Tab. 4-12. Přehled vrtů se zastiženou teplou vodou v HGR 4650 

Klíč_GDO X Y 
Z 

m n.m. 

rozsah od – do  

m 

označení  

vrtu 
kolektor datum 

teplota vody 
oC 

16537 -741514 -976423 482,11 570 750 HV-1  tuf, čedič 3.9.1986 32 

61685 -746873 -965408 128,86 231 473 DC-4   C 2.10.1990 32 

635758 -745454 -965880 142,62 459 545 DC-6   BC 28.12.1998 31,5 

64274 -740956 -969256 228,57 405 792 SK-1T  C 1.1.1986 29 

63123 -746686 -965408 128,7 149,6 0 DC-1  C 2.10.1990 27,8 

15353 -734275 -972708 292,47 830 877 SK-11C  A 1.12.1983 24 

64219 -741010 -970101 191,47 270 305 HV-1   D 26.10.1977 21,8 

60157 -734896 -966512 272,68 354 0 LO-3  C 15.9.1970 21 

15354 -734268 -972723 292,44 444 820 SK-11T   C 26.1.1984 20 

692200 -734279 -972697 292,88 472,1 732 2H-275   D 5.11.2007 19,5 

692230 -734697 -977210 328,03 336,6 0 2H-278  C 28.1.2007 19 

61107 -723667 -960426 445,14 220 0 KHV-2T  C 29.9.1971 18,4 

63650 -746300 -964205 142 13 18 D-1  C 5.10.1968 18,4 

59624 -719171 -966161 420,91 539 613 SK-9C  A 5.4.1983 17 

 

Tab. 4-13. Hlavní výskyty Děčínských term i v okolních rajonech  

(dle Glőcknera 1992, 1995 a dokumentace ČGS). Včetně výskytu teplých pramenů (jen na V od Labe) 

Lokalita rok vrtání původní vydatnost l/s původní teplota oC 

Vilsnice 1906 30 25 

DC-Kovohutě 1912 50 (11 r.1980) 27 

Podmokly 1913 20 26 

DC-Desta 1 1968 3 18 

DC-Koupaliště 1977 40 30-32,6 

DC-1 1978 111 28 

DC-2 1988  31 

DC-3 1988 30 25 

DC-4 1989 70 32 

Benešov n.P. HV-1 1977 1 22 

Benešov n.P. Sk-1t 1978 22 30 

Těchlovice Sk-12c 1982 6 (přeliv) 28 

Těchlovice Sk-12t 1982 3 (přeliv) 25 

Horní Chřibská KHV-2t   18,4 

Veselé Io-3   21 

bývalé lázně v údolí Loubského potoka 1994 pramen, devastovaný 14 

pramen Rudolf v Hřensku 2000 pramen, zachycený vrtem 12,5 

 

Děčínské termy 

Tento detailnější popis děčínských terem vycházející převážně z údajů Datla (2008) zahrnuje HGR 

4650 i přilehlá území HGR 4612, 4620 a 4730. 

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

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

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

geologických a hydrogeologických vlastnostech různých geologických jednotek, zejména jejich 
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litologickém vývoji, tektonice, transmisivitě a storativitě a hypsometrických poměrech. V celém 

podkrušnohorském prostoru představují podobně příznivá hydrogeologická prostředí kromě 

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

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

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

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

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

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

exploatačními vrty. Většina vrtů však byla postupně likvidována.  

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

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

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

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

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

o
 C. 

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

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

BC_C, rozpadající se často do více dílčích kolektorů. Termy jsou zde v současnosti intenzivně 

využívány. Na Z dosahuje pískovcový vývoj jizerského souvrství (kolektor C) zhruba ke spojnici míst 

Telnice – v. okraj Ústí nad Labem – Litoměřice.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozsah výskytu termálních vod v hlavním kolektoru BC_C je zřejmý z izolinií na obrázku 4-43.  

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

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

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

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

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

hydrogeologické struktury se týkají podzemní vody obecně, tzn. nejen termální, ale i prosté, studené.  

Jak vyplývá z obr. 4-43, jako čisté drenážní zóny termálních vod, tzn. s teplotami přes 25 °C, můžeme 

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

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

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

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

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

Úštěckého potoka, potažmo do Labe v úseku litoměřicko-lovosického meandru. 
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Obr. 4-42. Teplota podzemní vody kolektoru BC_C (Datel 2008) 

 

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

hydraulické gradienty piezometrického povrchu dosud poměrně pomalé proudění v centru zvodněného 

systému.   

Jiný pohled na možnou souvislost kolektoru A a kolektoru BC poskytuje mapa rozdílových hodnot 

teploty obou kolektorů (Obr. 4-43). Pokud vyjdeme z předpokladu, že míra přiblížení teplot obou 

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

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

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

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

centrální část benešovské synklinály a izolinie nulového rozdílu jsou poblíž drenážních oblastí. 
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Obr. 4-43. Mapa izolinií rozdílu teplot podzemní vody: kolektor A mínus kolektor BC_C (Datel 2008) 

 

Okolí Děčína bylo již za přírodních poměrů regionální zónou drenáže celého zvodněného systému. 

Docházelo zde k odvodnění nejen hlavního kolektoru BC (resp. C), ale také bazálního kolektoru A 

(resp. AB), a to prostřednictvím nadložních křídových kolektorů a vertikálního vzestupného přetékání 

z hlubších kolektorů do mělčích. Na Děčínsku byl nejstarší vrt vyhlouben ve Vilsnici jižně od Děčína 

(fa. Redlich) v r. 1906 do konečné hloubky 176,2 m a ukončen v jizerském souvrství v kolektoru BC. 

Byla zde zjištěna výtlačná úroveň kolem 40 m nad terénem, odpovídající piezometrickému napětí ca 

180 m n. m. (což je hodnota, která indikuje jednoznačně existenci přírodní drenážní báze). Počáteční 

přeliv vody z vrtu byl ca 32 l/s a teplota vody 24,6 
o
C. Je nutno zdůraznit, že až do současné doby 

nedosáhl v prostoru děčínské drenážní báze bazálního kolektoru A žádný z vrtů – všechny využívané 

vrty skončily v kolektoru BC. Poměrně nový vrt ve Vilsnici 2H-295 (HGR 4612) sice dosáhl až báze 

křídových sedimentů, zastižený litologický profil je ale netypický a obtížně interpretovatelný.  

Dokladem přírodního odvodnění jsou údaje uváděné Glöcknerovou a Glöcknerem (1997) o vývěrech 

podzemních vod o teplotách kolem 17
o
-18

o
 C na Děčínsku, zaznamenávané v minulosti (minimálně od 

r. 1874 – lázně sv. Josefa v Děčíně na levém břehu Labe na s. okraji města), ale i hypsometrická, 

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

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

lze očekávat odvodnění bazálního křídového kolektoru A prostřednictvím nadložních křídových 

kolektorů, zejména v důsledku značného tektonického postižení tohoto prostoru a vertikálního 

vzestupného proudění (přetékání) z hlubších kolektorů do mělčích. Toto vzestupné vertikální proudění 

podzemní vody, zintenzivněné současnými odběry z kolektoru BC, může přispívat ke zvýšení teploty 

vody v kolektoru BC vlivem konvekčního přínosu tepla z hloubky. Obdobnou situaci s drenáží 

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

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

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

Kamenice. Podle Hazdrové (1964, 1968, 1971, 1978…) je oblast zvýšené teploty vázána (podobně 
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jako ústecké termy) na tepelnou anomálii podmíněnou též oháreckým riftem, resp. hluboko sahajícími 

zlomy krušnohorského směru a soustavou zhruba příčného labského lineamentu. 

Prozkoumanost drenážního území Děčína je významně menší než Ústecka, formulace závěrů o 

hydrogeologických podmínkách této oblasti tak je zatížena mnohem větší nejistotou. Z užšího prostoru 

Děčína je známo 7 vrtů DC-1 až DC-7, které byly odvrtány vesměs v posledních 30 letech V. 

Nakládalem. Využívány jsou jen poslední cca 3-4 vrty a to pro účely městského vytápění Děčína 

energií teplé vody z těchto vrtů. Celkové průměrné využívané množství teplé vody se pohybuje na 

úrovni cca 150 l/s.  

Z průzkumů je patrných několik skutečností (Datel 2008):  

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

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

kolektoru A a kolektoru BC.  

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

kolektor A.  

 

Využitelné množství děčínských termálních vod  

Stanovením využitelné vydatnosti děčínských termálních vod se zabýval Nakládal (1999). Ve své 

regionální studii řešil bilanci metodou proudu a došel ke stanovení přírodních zdrojů hlavního 

kolektoru v prostoru Děčína na 150 - 220 l/s. 

Dílčí bilance děčínské drenážní oblasti (výpočet metodou proudu Datel 2008) je následující: celkový 

přítok 296 l/s, umělý odběr cca 150 (-170) l/s, přirozená drenáž termální vody do Labe skrze 

přítomnou tektoniku tak je na úrovni 130-146 l/s. Zdá se proto, že na rozdíl od Ústecka, je na 

Děčínsku ještě jistá rezerva ve využívání termálních vod. Druhým aspektem využitelného množství 

však je i minimální výtlačná úroveň, kterou je třeba zachovat. Při volbě této „minimální hladiny“ (ve 

smyslu názvosloví zákona o vodách č. 254/2001 Sb.) např. 5-10 m nad úrovní minimálního terénu k 

zachování aspoň malé přelivné funkce v nejnižších místech terénu je zřejmé, že využitelné množství 

vod bude menší, než je doplněk celkového přítoku k dnes využívaným množstvím. 

V Děčíně v centrálním zdroji tepla pro město je využívána termální voda 30˚ C teplá z vrtu hlubokého 

550 m o vydatnosti 54 l/s. Teplá podzemní voda je dohřívána zemním plynem. Je zde tedy rezerva pro 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

využita data z monitorovací sítě ČHMU. 

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

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

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

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

V rajonu 4650 bylo hodnoceno celkem 70 hydrochemických vzorků. Většina (celkem 28 vzorků) byla 

přiřazena kolektoru D (svrchnoturonsko – coniakský kolektor), dále kolektoru C (23 vzorků) a Q (14 

vzorků). Ostatní kolektory (tercier a BC) vykazovaly nedostatečný počet vzorků pro statistické 

hodnocení. 

Hodnoty minima, maxima, prvního kvartilu, mediánu, aritmetického průměru a třetího kvartilu pro 

jednotlivé hodnocené kolektory (s počtem vzorků > 3) shrnují následující tabulky (koncentrace 

v meq/l neboli v mval/l). 

Celková mineralizace podzemní vody v kolektoru C je relativně nízká a pohybuje se od 0,11 g/l do  

0,44 g/l. Medián je 0,229 g/l. 

V kolektoru D je medián celkové mineralizace 0,237 g/l a maximální hodnota 0,68 g/l. Minimální 

hodnotu nebylo možné stanovit, v hodnoceném souboru je hodnota minimální koncentrace nulová 

(chyba). 

Pro kvartérní kolektor Q je minimální hodnota celkové mineralizace 0,13 g/l, medián dosahuje 0,51 g/l 

a maximální hodnota 1,228 g/l.   
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Obr. 4-44  Souhrnný krabicový graf základních hydrochemických složek  
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Obr. 4-45. Krabicové grafy pro jednotlivé kolektory rajonu 4650 

 

Z Piperova grafu i z krabicových grafů pro jednotlivé významné kolektory je patrné, že nelze 

jednoznačně rozlišit výrazné rozdíly mezi hydrochemickými typy v různých kolektorech. Obecně 

převažujícím hydrochemickým typem je Ca–HCO3 (dle 20 mval%) s přechodem přes CaMg–

HCO3SO4 až k minoritnímu typu Mg–SO4. Ojediněle se objevuje typ typ CaNa–ClSO4. 

Z hodnocení je patrné, že pro kolektor C je však charakteristický malý rozptyl hodnot koncentrací a 

nejnižší celková mineralizace. Jako dominantní lze pro kolektor C označit hydrochemický typ Ca – 

HCO3 s nízkou až střední mineralizací. Je pravděpodobné, že tato skutečnost má souvislost s tím, že 

kolektor C je na většině plochy rajonu chráněn nadložním izolátorem.  

V ostatních kolektorech (D a Q) lze vysledovat výrazně větší rozptyl zejména koncentrace 

hydrogenuhličitanů, vápníku, sodíku a částečně i hořčíku. 
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Obr. 4-46  Piperův graf  

 

Z Piperova grafu i z krabicových grafů pro jednotlivé významné kolektory je patrné, že nelze 

jednoznačně rozlišit výrazné rozdíly mezi hydrochemickými typy mezi kolektory C a Q. Obecně 

převažujícím hydrochemickým typem je Ca–HCO3 s přechodem přes Ca–HCO3SO4 až k minoritnímu 

typu Ca-HCO3Cl. Ojediněle se objevuje typ CaNa–ClSO4. Je patrné, že výrazně větší variabilitu 

vykazuje obsah aniontů, kde jsou významně zastoupeny jak převažující hydrogenuhličitany, tak i 

sírany a chloridy. Z tohoto úhlu pohledu není významný rozdíl mezi střednoturonským kolektorem C a 

kvartérním kolektorem Q. Výjimku představuje obsah chloridů, které v kvartérním kolektoru vykazují 

v porovnání s kolektorem C výrazně větší variabilitu. Tato skutečnost může souviset s antropogenním 

ovlivněním kvality podzemní vody z povrchu.  

Plošné rozdělení hodnot celkové mineralizace pro hlavní křídový kolektor C v zásadě odpovídá běžně 

přijímanému schématu. Nejnižší celková mineralizace se nachází v oblasti infiltrace na severovýchodě 

rajonu podél lužické poruchy a průběžně narůstá směrem k jihozápadu, k oblasti odvodnění podél toku 

Labe. V oblasti Děčína a dále směrem k Ústí nad Labem je celková mineralizace zvýšená. 

Pravděpodobně se může jednat o vliv přetoku z podložního bazálního kolektoru A v oblasti regionální 

drenážní báze křídové pánve.  
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Obr. 4-47. Plošné rozdělení obsahu celkových rozpuštěných látek (TDS)  

 

Bazální kolektor A je v tomto prostoru prokazatelně ovlivněn interakcí s podložím pánve, včetně 

dotace endogenního CO2.  

 

Tab. 4-14. Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektoru C 

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

Na 46 8,7 3,75  11,64 1,2 51 

K 46 2,72 2 2 2,795 0,88 17,3 

Ca 46 38,88 39,25 52,1 17,78 5 101,2 

Mg 46 5,14 2,895  5,175 0,61 23,1 

Fe 46 3,25 0,51 0 13,215 0 88,5 

Mn 44 0,0697 0,02 0 0,154 0 0,8 

Li 25 0,0278 0,01 0 0,0673 0 0,3 

Sr 3 0,185 0,07  0,229 0,036 0,45 

Ba 9 0,0429 0,051  0,0199 0,015 0,075 

NH4 44 0,18 0,025 0 0,332 0 1,9 

Cl 46 9,339 3,925  12,559 1 70,9 

HCO3 46 119,155 118,995  67,94 7,9 350,23 

SO4 46 29,989 22,58  26,48 1 111,11 

NO3 46 6,346 0,5 0 13,42 0 71,2 

Si 34 5,895 5,35 3,5 3,329 1,2 19 

pH 46 6,91 7,125 7,2 0,804 4,5 8 

TDS 46 229,13 231,89  100,75 41 516,1 

TEMP 36 16019 12,15  7,93 7 32 

VODIV 2 23,25    14,8 31,7 
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Tab. 4-15 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektoru D 

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

Na 58 8,69 4,6 3,2 10,797 0,8 54,4 

K 58 2,699 2 1,3 3,4988 0,7 25,7 

Ca 58 39,59 33,07  29,23 4,2 148,22 

Mg 58 6,897 5,595  5,56 0,6 24,5 

Fe 57 1,104 0,33 0 1,326 0 4,8 

Mn 55 0,171 0,03 0 0,807 0 6,02 

Li 24 0,01395 0,01  0,0176 0 0,07 

Sr 4 0,2025 0,12  0,211 0,06 0,51 

Ba 5 0,0618 0,03  0,068 0,01 0,177 

NH4 57 0,124 0,03 0 0,177 0 0,7 

Cl 58 9,895 6,9  9,232 1,4 47,16 

HCO3 57 113,72 128,14  83,93 3,1 378,31 

SO4 58 40,41 29,89  32,65 4,11 144 

NO3 58 5,22 0,8 0 7,74 0 31,5 

Si 31 6,706 5,6 5,6 3,93 1,17 21 

pH 57 6,688 6,7  0,948 4,7 9,18 

TDS 57 229,195 235,4 229 127,156 48,24 683,01 

TEMP 39 9,09 9 9 1,317 6,5 11,8 

VODIV 3 20,767 10   7,3 45 

 

Tab. 4-16 Přehled pozorovaných objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

ČHMÚ Název vrtu Lokalizace Hloubka Kolektor  

VP8489 2H278 Valteřice 662,3 BC 

VP1960 2M276 Žandov 19,0 Q 

VP8487 2H274 Žandov 345,0 D 

VP8487 2H275 Žandov 760,0 BC 

VP8497 2H286N Kytlice Mlýny 78,0 D 

VP8460 KHV2C1 Dolní  Falknov 45,0 D 

 

 

Izolovaný relikt permských sedimentů u Krásné Lípy - chemickým rozborem vody z vrtu KVH-1 

Kyjov byla dokladována hodnota celkové mineralizace 0,28 g/l
 
a hydrochemický typ vody CaMg-

HCO3. 

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

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

HCO3 (v kolektoru A v Benešově nad Ploučnicí CaNa-HCO3). 

Průměrná hodnota celkové mineralizace podzemních vod na severu rajonu je 0,19 g/l, v kolektorech 

A i BC i D. Regionálně jsou zjištěny v křídových podzemních vodách vyšší obsahy Fe (např, 

přetokový vrt KHV-2c2 v Horní Chřibské nebo pramenní jímka s přetokem v osadě Lesné), lokálně 

radioaktivní prvky. 

V infiltračních oblastech kolektoru D ve vyšších nadmořských výškách klesá mineralizace až pod 0,1 

g/l, klesá pH a zároveň se objevuje vysoký obsah hliníku. Např. studánka na Stožeckém sedle (603 m 

n.m. dne 17.8.2000) má celkovou mineralizaci 0,08 g/l, chemický typ Ca-SO4, obsah Al 3,2 mg/l 

(přičemž nejvyšší povolená hodnota pro pitnou vodu je 0,2 mg/l). 
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MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod za období 

2013 a 2015. Mapy byly konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a 

anionty přesahující 35 mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, 

který obsahuje jeden, nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro 

zobrazení na mapě byla složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu 

typu, který byl použit k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním 

ústavem geologickým v 80. letech 20. století. 

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

chemickou analýzu podzemní vody, byl přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou 

chybou větší než 10 % a analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z 

hodnocení chemismu podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší 

roku 1960. 

 

Tab. 4-17 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4650 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 0 0 0 

C 36 36 28 

D 154 140 104 

Připovrchová zóna 97 97  

Indikace znečištění 54 54  

 

Kolektor BC, resp. C  

Na celém území HGR 4650 se vyskytuje téměř výhradně hydrochemický typ Ca-HCO3. Celková 

mineralizace je převážně nízká kolem 0,15-0,27 g/l, v podstatě nejeví žádný prostorový trend, není 

zřetelně patrné ani očekávané zvyšování mineralizace od oblasti infiltrace na SV k oblasti odvodnění 

na Z.  

Kolektor D 

V HGR 4650 se střídají rozmanité hydrochemické typy. Převažují typy hydrogenuhličitanové; asi na 

čtvrtině území je podíl síranových typů. Nejčastější typ je Ca-HCO3, druhý nejčastější Ca-HCO3SO4 až 

Ca-HCO3SO4 (na V a částečně JZ rajonu – Nový Bor, na S od Kamenického Šenova, na V od České 

Kamenice), rozsáhlou oblast na Z (Benešov nad Ploučnicí až Ludvíkovice) charakterizují Na typy 

CaNa-HCO3 až Na-HCO3. Uprostřed rajonu (Volfartice až Nový Oldřichov) převážně pod mocným 

pokryvem vulkanitů se vyskytuje se podíl hořčíku - typ CaMg-HCO3.  Celková mineralizace převažuje 

velmi nízká pod 0,1 g/l na Z rajonu, koreluje se síranovými typy. Mineralizace roste jak k S 

(překvapivě), tak i k Z. Na S v okolí Chřibské dosahuje 0,14-0,4 g/l, v západní polovině rajonu 

nepravidelně kolísá převážně mezi 0,2-0,5 g/l. Potvrzuje se, že pod pokryvem vulkanitů dosahuje 

mineralizace obvykle vyšších hodnot než na výchozech.  
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Obr. 4-48. Chemický typ podzemní vody v kolektoru C_BC 
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Obr. 4-49. Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru C_BC 
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Obr. 4-50. Chemický typ podzemní vody v kolektoru D 
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 Obr. 4-51. 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 4650 

Hydrogeologie tradičně využívá především hydraulické metody (čerpací zkoušky, analýzu poklesu 

vydatnosti pramenů či průtoku povrchových toků v čase, numerické modelování „proudění vody“ 

kalibrované na úrovně hladin ve vrtech a průtoky). Tyto metody umožnují dobře určit hydraulickou 

vodivost/transmisivitu prostředí a hydraulické reakce na různé vlivy (nadměrné čerpání apod.). 

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

tyto metody neumožňují hodnověrný odhad rychlosti proudění podzemní vody, protože neumožňují 

určit efektivní pórovitost kolektorů (např. preferenčních puklinových zón). Efektivní porozita spolu 

s intenzitou doplňování podzemní vody ze srážek rozhoduje o rychlostech proudění podzemní vody 

nebo doby zdržení vody pod zemským povrchem. Střední doba zdržení (Mean residence time, 

Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (
3
H) a 

18
O je časem t=0 

okamžik, kdy voda proniká pod zemský povrch. V případě plynných stopovačů se jedná o okamžik, 

kdy voda dosáhne nasycené zóny (v nenasycené zóně dochází obvykle ke komunikaci 

s atmosférickými freony anebo SF6). Znalost střední doby zdržení je nezbytná pro předpověď 

budoucího vývoje plošné kontaminace podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3
-
 v závislosti na 

čase; Katz a kol., 2004). Pro zjednodušení bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro 

vodu infiltrovanou po roce 1950 a tedy s dobou zdržení v řádu několika desítek let (např. Tykva a 

Berg 2004). V  silně heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní vody nelze ani 

zhruba odhadnout z hydraulických vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby zdržení 

stopovačů, které se pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). 

V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány se 

staršími údaji. 

V rajonu 4650 byly k dispozici údaje o aktivitě tritia z 16 objektů (8 vrtů a 8 pramenů). Polovina vrtů 

má aktivitu tritia pod 2 TU, zbytek obsahuje moderní infiltraci (Obr. 4-53). Prameny mají aktivity 

tritia mezi 5 a 8 TU. Nebyly zjištěny žádné regionální trendy v tritiové aktivitě 
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Obr. 4-52. 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. 4-54). 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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Obr. 4-53 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 objektu  R15 (pramen Mlýny při 

Kamenici u Kytlice), drénujícího podzemní vody z kvádrových pískovců (tab. 4-18).   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 4.5.2). 

Výjimkou jsou málo mocné zvodně, zejména pokud jsou situovány v oblastech s vyšším úhrnem 

srážek (objekty R23, R29; Bruthans a kol 2015).  

  

Tab. 4-18 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) 

R15 2,2 ± 0,2 3,1 ± 0,4 0,18 ± 0,05 0,4 ± 0,1 

 

Tab. 4-19 Rozsah středních dob zdržení  

(roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých stopovačů 

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R15 46-62 27-38 95-140 120-200 

 

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 
18

O a 
2
H 

v pramenech v čase ukázal, že zastoupení vody s dobou zdržení pod 5 let na vodě pramenů je velmi 

nízké. Podobně i povrchové vodní toky mají vyrovnané hodnoty 
18

O a 
2
H v čase a zastoupení vody 

z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10% (Buzek et al. 2015). 

 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na základě údajů předaných ČGS od podniků Povodí. 
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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 Tab. 4-20 a jejich přehledná lokalizace je 

zobrazena na Obr. 4-54. 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 Obr. 4-55. 

 

Tab. 4-20. Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

Název jímacího území Původ  2008 2009 2010 2011 2012 

průměr  

za 33 let 

l/s 

TERMO Děčín-DC 6 hlubinná 25,38 22,55 25,76 22,48 23,28 7,85 

Děčínská sportovní Děčín-DC 4 hlubinná 18,36 16,1 13,39 14,48 17,93 6,14 

SčVK Kytlické Mlýny vrt K4 hlubinná 0 0 0 2,98 15,12 0,54 

SčVk Chřibská-ÚV vrty hlubinná 13,24 13,9 15,61 17,7 14,08 6,91 

SčVK Slunečná-štoly neurčeno 12,54 12,15 11,85 1,72 10,05 11,43 

SčVK Horní Prysk-HVA1 neurčeno 8,12 7,66 6,44 6,64 6,05 7,01 

Crystalex  Nový Bor-BS 1,2,3 hlubinná 1,41 3,54 6,37 6,72 5,80 8,35 

SčVK Varnsdorf-Lesné mělká 6,63 6,39 6,67 6,38 5,76 2,74 

Amann Chřibská-HV 1 hlubinná 3,88 3,35 4,7 4,1 4,53 1,28 

Alcan Děčín-S1+S3 hlubinná 3,49 3,88 3,86 3,8 4,24 13,08 

SčVK Česká Kamenice-Kunratice mělká 3,4 4,16 3,38 3,81 4,23 1,69 

SčVK Benešov n. Ploučnicí mělká 2,2 4,18 4,78 5,11 3,82 0,96 

SčVK Dolní Habartice-přivaděč mělká 4,3 4,51 3,64 3,5 2,86 1,32 

Preciosa  Kamenický Šenov-KŠL- 1 hlubinná 1,91 2,7 1,79 1,43 2,74 2,37 

SčVK Česká Kamenice-Pustý zámek hlubinná 1,59 1,6 1,6 1,6 1,78 0,52 

SčVK Nový Bor-Klíč neurčeno 1,79 1,81 1,81 1,62 1,67 1,54 

SčVK Velká Bukovina mělká 1,26 1,24 1,27 1,46 1,46 0,69 

Obec  Dolní Prysk mělká 1,85 1,5 1,11 0,84 1,06 0,90 

TERMO Děčín-DC 5 hlubinná 1,23 1,24 1,15 1,7 1,01 0,58 

SčVK Kytlice-Na kočárovce mělká 0,28 1,2 0,63 0,74 0,84 0,24 

Obec  Ludvíkovice-Nad Motorestem mělká 0,64 0,73 0,84 0,79 0,83 0,28 

SčVK Svor neurčeno 0,99 0,99 0,84 0,6 0,83 0,72 

SčVK Honí Habartice-U Krahulíka mělká 0 0,19 0,26 0,64 0,72 0,06 

Obec Veselé prameniště mělká 0,6 0,72 0,59 0,75 0,70 0,12 

SčVK  Česká Kamenice-Dobrý pramen mělká 1,14 1,14 1,14 1,14 0,66 1,14 

SčVK  Markvartice-za trafostanicí mělká 0,52 0,44 0,47 0,6 0,55 0,24 

SčVK Chřibská-Dolní Chřibská mělká 0,46 0,5 0,42 0,4 0,53 0,15 

SčVk Rybniště-Nad Pilou mělká 0,59 0,62 0,55 0,55 0,51 0,25 

SčVK Rousínov mělká 0,35 0,38 0,36 0,37 0,51 1,50 

Obec  Horní Prysk hlubinná 0 0,55 0,54 0,53 0,50 0,37 

Obec Kunratice-pramen V Pastvinách mělká 0,44 0,61 0,72 0,55 0,50 0,39 

SčVK Slunečná-Sl-1 neurčeno 0,38 0,45 0,48 0,38 0,42 1,08 

SčVK Nový Bor JPK neurčeno 0,84 0,98 0,55 0,37 0,41 2,04 

SčVK Skalice prameniště neurčeno 0,48 0,62 0,33 0,45 0,39 1,82 

Obec  Ludvíkovice-Nad Kolárnou mělká 0,25 0,22 0,36 0,34 0,37 0,18 

SčVK Kerhartice-vrt hlubinná 0,46 0,63 0,41 0,41 0,36 0,20 

SčVK Huntířov-U kostela mělká 0 0 0,54 0,44 0,35 0,04 

Město Ovesná-SK-T hlubinná 0,95 1,54 0,24 0,32 0,31 0,45 

SčVK Heřmanov u Blankartic neurčeno 0,25 0,23 0,28 0,35 0,30 0,08 

SčVK Kytlice-Falknov hlubinná 0,26 0,3 0,27 0,3 0,30 0,09 
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SčVK Doubice prameniště Vápenka mělká 0,36 0,42 0 0,27 0,29 0,07 

Václav Jakeš mělká 0 0 0 0,27 0,26 0,75 

SčVK  Chřibská-Kamenická mělká 0,62 0,33 0,31 0,38 0,25 0,14 

Preciosa  Kamenický Šenov hlubinná 0 0,19 0,18 0 0,24 1,70 

SčVK Františkov-oděvy hlubinná 0,3 0,23 0,24 0,16 0,22 0,09 

SčVK  Žandov-prameniště hlubinná 1,45 1,35 0,45 0,2 0,21 2,84 

SčVK Klíč pro Svor neurčeno 0,55 0,44 0,23 0,24 0,20 1,41 

SčVK Klíč pro Cvikov mělká 0,55 0,44 0,23 0,24 0,20 0,64 

SčVK Huntířov-U Veseckých mělká 0 0 0,38 0,13 0,19 0,02 

SčVK Polevsko-1.TP mělká 0,48 0,5 0,34 0,41 0,18 2,40 

SčVK Starý Šachov hlubinná 0,32 0,22 0,23 0,3 0,18 0,04 

SčVK Česká Kamenice-Dolní Kamenice mělká 0,32 0,36 0,21 0,11 0,18 0,09 

Proagro Huntířov-HV 1 hlubinná 0,21 0,21 0,19 0,15 0,16 0,34 

SčVK Dobrná-Brložec hlubinná 0,15 0,19 0,17 0,18 0,15 0,06 

SčVK Polevsko-P3 neurčeno 0,5 0,3 0,41 0,4 0,14 0,53 

SčVK Kamenický Šenov-KŠ5 neurčeno 0,29 0,49 1,1 0,28 0,13 0,74 

SčVK Hřemanov - V louce u Bubeníka hlubinná 0 0 0 0,6 0,00 7,54 

SčVK Stružnice-St2 neurčeno 0 0 0 0 0,00 5,15 

Vak  Nový Bor neurčeno 0 0 0 0 0,00 3,10 

TS Děčín neurčeno 0 0 0 0 0,00 2,95 

SčVK  Kamenický Šenov neurčeno 0 0 0 0 0,00 2,79 

Vak kruh neurčeno 0 0 0 0 0,00 2,79 

SCVK.01.NOVY.BOR.S1 neurčeno 0 0 0 0 0,00 2,54 

SCVAK.01 SLOUP S1.M1 neurčeno 0,6 0 0 0 0,00 2,31 

SčVK Kruh neurčeno 0 0 0 0 0,00 1,77 

SEPAP.ČESKÁ.KAMENICE neurčeno 0 0 0 0 0,00 1,76 

SčVK Nový Bor-NB5 neurčeno 0 0 0 0 0,00 1,54 

SCVK.01.STRUŽNICE neurčeno 0 0 0 0 0,00 1,16 

SCVK 01 K.SENOV KS-2B neurčeno 0 0 0 0 0,00 1,01 

Dolní Světlá neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,67 

SčVk Chřibská-Krásné Pole mělká 0,46 0,46 0,3 0 0,00 0,59 

SEPAP.ČESKÁ.KAMENICE neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,53 

SčVK Okrouhlá neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,50 

SKLOUNION N.BOR PROVOZ.SKALICE neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,49 

VaK Česká Lípa Stružnice neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,32 

Vak  Chřibská - Syrovátkův pramen mělká 0,6 0 0 0 0,00 0,28 

SčVK Valteřice-Va2 neurčeno 0,27 0,33 0,3 0 0,00 0,27 

SčVk Kytlické Mlýny  K1+K1a neurčeno 0 0 0 8,14 0,00 0,24 

Vak  Benešov nad PLoučnicí - Sídliště ČS hlubinná 0,4 0 0 0 0,00 0,24 

SčVK Kytlice K3a neurčeno 0 0 3,53 1,14 0,00 0,21 

Benar Benešov nad Ploučnicí neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,20 

SčVK Benešov n. Pl - Děčínská hlubinná 0 0 0 0 0,00 0,20 

SčVK Benešov n. Pl - Koněvova hlubinná 1,3 0 0 0 0,00 0,16 

SčVK  Březiny pod Dobrnou hlubinná 0,11 0,6 0 0 0,00 0,15 

SčVK Huntířov u kostela mělká 0,57 0,56 0 0 0,00 0,15 

CRYSTALEX 08 NOVY BOR V HAJKU neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,14 

SčVK Huntířov-U Veseckých mělká 0,14 0,36 0 0 0,00 0,13 

SCVAK ČESKÁ LÍPA - ZANDOV neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,10 

SčVK Lhota neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,08 

SčVK Huntířov hlubinná 0,28 0,31 0 0 0,00 0,06 

SčVK Horní Habartice-U Jindry neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,06 

SčVK Huntířov-U Říhů hlubinná 0 0 0,33 0,27 0,00 0,02 

Pihel-Bukovany neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,02 

SčVK  Kamenická Nová Víska neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,01 

Veselé studna hlubinná 0 0 0 0 0,00 0,01 

CRYSTALEX Z.02 NOVY BOR neurčeno 0 0 0 0 0,00 0,00 

celkový odběr  133,29 133,79 135,13 132,96 141,57 141,43 

šedě podbarvené nevyužívané v nejaktuálnějším období 
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Obr. 4-54. Přehledná lokalizace odběrných objektů  

(černé objekty v roce 2012 nevyužívané, zeleně jímané) 

 

 

Obr. 4-55.  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 Tab. 4-21 a jejich přehledná lokalizace je zobrazena na Obr. 4-56. 
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Tab. 4-21.  Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod 

NÁZEV PŮVOD 2008 2009 2010 2011 2012 

 

průměr  

m3/rok 

SčVK Česká Kamenice ČOV splašková 746246 1012134 1099048 833610 1095533 957314 

Obec Ludvíkovice ČOV splašková 122100 117300 141900 100202 107703 117841 

SčVK Jetřichovice vk splašková 25100 25290 25875 25875 25300 25488 

SčVK Česká Lípa ČOV splašková 6708310 6222190 6955772 5685627 629737 6373927 

Autobaterie Česká Lípa průmyslová 128100 114900 128400 110900 87800 11020 

SčVK Žandov ČOV splašková 178142 196639 189143 208790 189567 192456 

SčVK Pihel  ČOV městská 16536 16495 23980 19130 18882 19005 

Doly Bílina stř. Sloup městská 9500 5600 5382 6327 5608 6483 

SčVK Nový Bor ČOV splašková 2154616 2301312 2314473 2334648 2574232 2335856 

Interkov Benešov n.PL průmyslová 59400 39200 42800 31800 25800 39800 

SčVK Benešov n.Pl  ČOV splašková 128500 111350 6708 33925 29133 61923 

Crystalex Nový Bor průmyslová 423000 136100 298400 287926 256991 28543 

SčVKRadvanec ČOV splašková 21458 27724 33117 20965 35491 27751 

Preciosa Kamenický Šenov průmyslová 199000 232300 225000 230781 125784 202573 

Termo Děčín DC6 jiná 713600 829900 867900 647626 1340735 879952 

SčVK Kamenický Šenov 

kanalizace 

splašková 145200 0 0 122726 96600 121509 

ZinkPower Promtus BČOV průmyslová 9200 7800 8600 11215 12132 9789 

Děčínská sportovní,p.o. Děčín jiná 1119800 932100 729240 879100 1081620 948372 

Preciosa ,závod 13 Prysk splašková 10850 12400 13100 11392 7711 11091 

SčVK Chřibská ČOV městská 86883 183545 182808 148692 152923 150969 

Amann Chřibská průmyslová 206700 167400 225500 255282 258653 22707 

Celkem  12318795 11536955 12250323 11046852 6929399  

 

 

  Obr. 4-56.  Přehledná lokalizace lokalizovaných vypouštění odpadních vod 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

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  

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 55 údajů z kolektoru 

BC a 86 údajů 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 Obr. 5-1). 
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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 m
2
/s a označila se jako 

transmisivita T2. 

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

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

 

 

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

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

hodnocený kolektor dva závěry: 

1. Nejvyšší hodnoty Y byly zjištěny u vrtů s OÚ 350 až 400 m. 

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

konstatovat, že nárůst mocnosti kolektoru (otevřeného úseku) má určitý pozitivní vliv na 

hodnotu transmisivity. 

S vědomím určité schematizace, vyplývající z významné úlohy puklinové porozity, byly hydraulické 

parametry prezentovány ve formě izolinií Z těchto mapových prezentací jsou zřejmé plošné trendy. 

Pro možnost objektivního hodnocení byly mapové prezentace zpracovány vždy pro celý rozsah 

kolektoru i mimo posuzovaný rajon, což umožňuje sledovat změny i mimo jeho hranice. Stejný 

princip byl použit i v případě statistického zpracování, prezentovaného tabelární formou, které umožní 

porovnávat převládající trendy posuzovaného rajonu s regionálním stavem v širším okolí. Z výsledků 

vyplývají následující závěry:  
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1. Množství dat z odběrových zkoušek z kolektoru 4650, resp. jejich velmi nerovnoměrná plošná 

distribuce činí mapovou prezentaci ve formě izolinií problematickou. Vrtné práce jsou 

koncentrovány jen do dvou center v okolí Děčína a do prostoru mezi Nový Bor a Českou 

Lípu.  

2. Průměrné hodnoty v těchto oblastech víceméně odpovídají regionálně platným hodnotám pro 

celý výskyt kolektoru BC.  Mimo tyto centra jsou výsledky jen velmi spekulativní. 

3. Transmisivita hlavního kolektoru D, který je vázán na dva plošně omezené relikty, je ve 

srovnání s podložním kolektorem BC řádově vyšší, (nadložní kolektor D vázaný na 

merboltické souvrství je řazen k připovrchové zóně) 

 

 

Obr. 5-2. Rozdělení transmisivity kolektoru C_BC ve formě indexu Y 

 

Obr. 5-3. Rozdělení propustnosti kolektoru BC ve formě indexu Z 
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Obr. 5-4. Rozdělení transmisivity kolektoru D ve formě indexu Y 

 

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. 

 

Tab. 5-1. Popisná statistika indexu Y a Z HGR 4650 kolektoru BC  
ve srovnání s hodnotami platnými pro celý kolektor BC 

 Kolektor BC v HGR 4650 Kolektor BC celkově 

Popisná statistika hodnot  Y T m2/s Z Kf m/s Y T m2/s Z Kf m/s 

Stř. hodnota 5,43 2,69.10-4 3,56 3,63.10-6 5,41 2,57.10-4 3,86 5,13.10-6 

Medián 5,51 3,24.10-4 3,71 5,13.10-6 5,44 2,75.10-4 3,90 2,69.10-4 

Směr. odchylka 0,92  0,89  0,93  0,99  

Rozdíl max-min 4,2  4,45  5,41  6,59  

Minimum 2,56 3,63.10-7 0,61 4,1.10-9 2,24 1,73.10-7 0,35 2,0.10-9 

Maximum 6,76 5,75.10-3 5,06 1,15.10-4 7,65 4,90.10-2 6,94 8,71.10-3 

Počet 55  55  664  664  

Vysvětlivky: Y - index transmisivity, T - koeficient transmisivity, Z - index propustnosti, Kf – koeficient hydraulické 

vodivosti, Kolektor BC celkově – tj. v HGR 4612, 4630, 4640, 4650, 4660 

 

Tab. 5-2. Popisná statistika indexu 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 6,45.10-7 1,58 3,81.10-8 5,83 6,76.10-4 4,44 2,75.10-5 

Medián 2,74 5,49.10-7 1,50 3,16.10-8 5,89 7,76.10-4 3,98 2,75.10-5 

Směr. odchylka 0,95  1,06  0,59  0,59  

Rozdíl max-min 4,56  4,95  3,14  2,97  

Minimum 0,95 8,91.10-9 -0,25  3,66 4,57.10-6 2,87 7,41.10-7 

Maximum 5,51 3,23.10-4 4,70 5,01.10-5 6,80 6,30.10-3 5,84 6,91.10-4 

Počet 42  42  86  86  

 

Průměrná transmisivita kolektoru BC a D odvozená z parametru Y (bez zavedení přepočtové diference 

„d“ podle Jetela, 1985) je podle klasifikace Krásného (1986) v kategorii III. střední. Průměrný 

koeficient filtrace je v kategorii V. – horniny dosti slabě propustné (Jetel 1973)  
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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 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. 

Koncepce hydraulického modelu pro region 13, resp. HGR 4650 je založena na následujících 

vstupních předpokladech a vlastnostech prostředí:  

 Rajon „Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice” zaujímá plochu 481,4 km
2
. 

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

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

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

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

 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 4650  oddělen izolátorem na bázi 

bělohorského souvrství. Část povrchu území pokrývají tercierní vulkanity. 

 Ve vertikálním směru je hydrogeologický rajon 4650 v celé ploše situován nad hlubinným 

rajonem 4730 (Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále). 

 Páteřní říční síť na území rajonu 4650 tvoří Ploučnice a obě Kamenice. 

 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. 

 V oblastech výchozů málo propustných hornin se uplatňuje připovrchové proudění 

podzemní vody. 

 Propustnost všech kolektorů je průlinově-puklinová, proudění podzemní vody (směry i 

velikosti) ovlivňují zlomy, puklinové systémy a vulkanická tělesa. 

 Zdrojem podzemní vody v prostoru modelu je srážková infiltrace. Vcez vody z toků do 

horninového prostředí je zanedbán a umělá infiltrace se v zájmovém území nevyskytuje. 

Plocha regionálního modelu je volena tak, aby nebylo nutné simulovat přítok přes hranice 

modelového území pomocí okrajových podmínek. Přetoky podzemní vody přes hranice 

hydrogeologických rajonů uvnitř modelu jsou vypočteny modelem  v závislosti na  zadané  

hydraulické vodivosti modelových vrstev a tlakových poměrech proudění. 

 K odtoku podzemní vody dochází: 
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– drenáží do říční sítě a do pramenů, 

– drenáží do jímacích objektů. 

 V území hydrogeologického rajonu 4650 dominují odběry z připovrchové zóny a z kolektoru D. 

Pohyb podzemní vody zjednodušeně zobrazují schématické hydrogeologické řezy (Obr. 5-5 až Obr. 

5-7), hladiny podzemních vod, dle hydraulických modelů jsou na Obr. 5-8 a Obr. 5-9. 

 

..  
Obr. 5-5. Schematický hydrogeologický řez  

(upraveno podle Datla 2008) 

 

Obr. 5-6. Schematický hydrogeologický řez B-B´ 

(upraveno podle Datla 2008) 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                 ID EIS 10051606-SFŽP 

109 

 

 

Obr. 5-7. Schematický hydrogeologický řez - legenda 
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Obr. 5-8. Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru C, BC v oblasti 3 
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Obr. 5-9. Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru D v oblasti 3 
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Pro analýzu chování kolektoru – jeho doplňování a vyprazdňování byl zvolen rozbor kolísání hladiny 

podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ (Tab. 5-3 a Tab. 5-4) 

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

Klíč_GDO Název Lokalita 

Sledován 

 od roku 

Sledovaný 

 parametr Kolektor 

15126 VP1952 Česká Lípa,V-1952 1971 H KVARTÉR 

14946 VP1954 Česká Lípa,V-1954 1971 H KVARTÉR 

692230 VP8489 Valteřice (Valteřice u Žandova),2H278 2007 H,J TURON 

692199 VP8487 Žandov (Žandov u České Lípy),2H274 2007 H,J CONIAK 

692200 VP8488 Žandov (Žandov u České Lípy),2H275 2008 H,J TURON 

692636 VP1984 Benešov nad Ploučnicí,VP1956N 2008 H,J KVARTÉR 

692635 VP1985 Děčín,VP1957N 2007 H,J KVARTÉR 

692229 VP8497 Kytlice (Kytlické Mlýny), 2H286N 2008 H,J CONIAK 

692634 VP1986 Prysk (Dolní Prysk),VP1994N 2008 H,J KVARTÉR 

684649 VP8496 Chřibská (Krásné Pole u Chřibské),2H281 2008 H,J TURON 

60740 VP1995 Česká Kamenice, V-1995 1971 H KVARTÉR 

692637 VP1978 Stružnice, 2M279  H KVARTÉR 

692638 VP1960 Žandov u České Lípy,2M276  H KVARTÉR 

 

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

DTB Průměr Medián Modus Maximum Minimum 

Variační 

rozpětí 

90% 

překročení 

85% 

překročení Trend 

VP1960 281.67 281.44 281.34 282.47 281.13 1.34 281.24 281.28 ANO 

VP1978 249.99 250.16 250.49 250.67 248.92 1.75 249.09 249.19 ANO 

VP1954 246.15 246.16 246.7 247.2 244.99 2.21 245.66 245.75 NE 

VP8489 263.85 263.87 264.08 264.4 263.22 1.18 263.54 263.58 ANO 

VP8487 298.64 298.67 298.02 299.8 297.7 2.1 297.99 298.02 NE 

VP8488 260.55 260.67 260.61 261.1 259.26 1.84 260.21 260.29 NE 

VP1984 185.33 185.32 185.25 186.72 184.89 1.17 185.1 185.15 NE 

VP1985 130.44 130.38 130.32 131.72 130.18 1.54 130.28 130.3 NE 

VP8497 380.79 380.78 380.76 381.37 380.63 0.74 380.69 380.72 NE 

VP1986 379.43 379.42 379.43 380.02 379.27 0.75 379.33 379.34 NE 

VP8496 239.9 239.9 239.81 240.36 239.61 0.75 239.74 239.76 ANO 

VP1995 320.94 320.95 320.93 321.42 320.27 1.15 320.66 320.72 NE 

 

Obrázky 5-10 ukazují kolísání hladin na vrtech v tomto rajónu. Vrty pozorující režim podzemních vod 

kvartérní zvodně jsou V1994, V1995, V1954,VP1957N a VP1956N. Průběh hladiny je typický pro 

kvartérní zvodně, vyznačující se výrazným ročním chodem a hladina podzemních vod je ovlivněna 

srážkovou činností. Oproti novým vrtům 2M276 a 2M279, který také sledují kvartérní zvodeň, ale  

jejich roční chod je dlouhodobý nebo přechodný s dlouhodobým  nárůstem hladiny. Obdobný průběh 

časových řad je typický pro vyšší terasy toku. 

Vrt 2H274 pozoruje zvodeň coniaku a průběh hladiny podzemní vody je dán klimatickou změnou 

s velkou časovou prodlevou. Na průběhu časové řady u vrtu 2H275 (kolektor C) jsou krátkodobé 

poklesy způsobeny slapovými jevy. Nárůst hladiny u vrtu 2H278 je způsoben změnou 

hydrogeologické pozice drenážní báze, tím dochází k tlakovým změnám v oblasti drenáže. U vrtu 

2H281 by bylo potřeba porovnat hladinu turonské zvodně s cenomanskou, bohužel data 

z cenomanského vrtu nejsou k dispozici. 
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V tabulce statistických hodnot jsou červeně zvýrazněny statisticky významné trendy, ale 

z dlouhodobého hlediska se tento závěr nemůže přijmout vzhledem ke krátké době pozorování 
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Obr. 5-10. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na vrtech ČHMU 

 

 

NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

V hydrogeologickém rajonu jsou k dispozici naměřené koncentrace z 16 objektů sledování ČHMÚ, 

přičemž ve čtyřech z nich bylo zastaveno sledování v roce 2007 nebo 2008. Ze zbylých 12 objektů 

pouze 4 jsou sledovány již v roce 2007, v ostatních 8 bylo zahájeno sledování v letech 2008 nebo 

2009. Současná existující data z odběrů podzemních vod zahrnovala také 6 odběrů, z nichž většina je 

vodárenských. 

Vzhledem k celkové ploše rajonu 481 km
2
 je současný počet objektů sledování jakosti podzemních 

vod ČHMÚ dostatečný. 
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Obr. 5-11. Pozice vrtů 

 

Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů byly realizovány dva vrty, třetí je těsně za 

hranicí v HGR 4660. Vrt 4650_1Cn Folknáře byl zlikvidován, k pozorování je doporučen pouze vrt 

4650_3Cn Valteřice. 

  

Tab. 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 

4650_3Cn Valteřice D -977208,38 -734715,23 328,84 55 27,0 – 50,0 Ano Ano 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Rajon zahrnuje území povodí dolní Ploučnice a horní Kamenice. Ve sledu svrchnokřídové 

sedimentace lze vydělit tři samostatné hydrogeologické kolektory. Bazální kolektor v cenomanských 

pískovcích byl vydělen jako samostatný rajon bazální vrstvy 4730. Spojený kolektor BC je 

vodohospodářsky nejvýznamnější a je vázán na pískovce spodno- a středně turonského stáří. Svrchní 

kolektor D se vyskytuje v aleuritech a psamitech coniackého a santonského stáří. Nevýznamné 

kvartérní sedimenty nelze definovat jako zvláštní hydrogeologické prostředí; nejvýznamnější jsou 

fluviální sedimenty kolem Ploučnice. 

Propustnost kolektoru BC je průlinově-puklinová. Proudění podzemní vody je výrazně ovlivněno 

tektonickým postižením území a tělesy neovulkanitů, kolektor se odvodňuje do hlavních toků – 

Ploučnice a Kamenice. HGR se vyznačuje významnými zdroji vody mimo vlastní HGR, které přitékají 

ze sousedního HGR 4640, případně ze sousedního krystalinika na SV, bilančně významné je také 

vertikální přetékání z nadložního kolektoru D. 

Propustnost kolektoru D je průlinově-puklinová, infiltrace nastává v celé ploše jeho výskytu, proudění 

mělké podzemní vody s volnou hladinou směřuje k místním erozním bázím, často se odvodňuje ve 

formě vrstevních pramenů na výchozech podložního izolátoru na povrch. 

Plocha HGR 4650 byla téměř celá pokryta pomocí 3 povodí vodoměrných stanic ČHMÚ, 1 povodí 

vodoměrné stanice Povodí Ohře, s. p. a 1 mezipovodí mezi stanicemi ČHMÚ:  

 povodí Bobřího potoka po profil Cvikov (2330) 

 povodí Šporky po profil Dolní Libchava (2360) 

 povodí Kamenice po profil Srbská Kamenice (2410) 

 povodí Chřibské Kamenice po profil Chřibská (Chri) 

 mezipovodí Ploučnice mezi profily Stružnice (2380) a Benešov nad Ploučnicí (2390) 

Poloha povodí v rajonu je znázorněna na Obr. 6-1, základní charakteristiky a informace o dostupných 

datech obsahuje Tab. 6-1. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-1. Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data 
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ID  DBC ANALOG P  

[mm] 

Qa 

[m3/s] 

NV 

[m n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 

KALIB 

4650m23 

90-2380 

Mezipovodí 

Ploučnice 

(Benešov/Ploučnicí) 

2390- 

2380 

 723.10 1.658 381.98 161.76 161.76 1971- 

2010 

4650p23 

30 

Povodí Bobří potok 

(Cvikov) 

2330  905.93 0.35 508.65 24.52 20.89 1970- 

2010 

4650p23 

60 

Povodí Šporka 

(Dolní Libchava) 

2360  765.37 0.542 386.31 68.16 68.16 1971- 

2010 

4650p24 

10 

Povodí Kamenice 

(Srbská Kamenice) 

2410  863.26 0.773 432.74 97.28 74.27 1971- 

2010 

4650pCh 

ri 

povodí Chřibská 

Kamenice 

Chri  1000.98 0.095 558.21 6.37 6.37 1994- 

2010 

HGR HGR - TRANS 792.57 - 406.89 481.41 481.41 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;  

 

 

 

Obr. 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-13 (4650) Kamenice (Dolní Falknov)  

 B-14 (4650) Kamenice (Česká Kamenice)  
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 B-15 (4650) Kamenice (Srbská Kamenice) 

Zásadní roli v odvodnění podzemních vod HGR 4650 hraje tok Kamenice. Stávající síť vodoměrných 

stanic ČHMÚ a Povodí Ohře, s.p. byla doplněna třemi novými stanicemi v klíčových místech této 

křídové hydrogeologické struktury. 

 

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. Obr. 6-2 poskytuje informace o souhrnném užívání vod v 

dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje Tab. 6-2. 

 

Obr. 6-2. Souhrnné užívání vod v dílčích povodích.  

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

 

Tab. 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 143.72 152.83 3.58 3.81 

POD mezipovodí 

Ploučnice (Benešov 

nad Ploučnicí) 

0.92 0.67 16.75 14.23 1.24 1.06 

POV mezipovodí 

Ploučnice (Benešov 

nad Ploučnicí) 

1.21 0.37 22.02 6.28 1.63 0.47 

VYP mezipovodí 

Ploučnice (Benešov 

nad Ploučnicí) 

1.07 0.83 18.82 16.56 1.40 1.23 

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 4650 

bylo nutno volit tento postup:  

1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 
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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 HGR 4650 dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 

odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 

pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na Obr. 6-3 až Obr. 6-7 průběhy 

měsíčních řad pozorovaného a modelovaného odtoku, na Obr. 6-8 až Obr. 6-11 průběhy základního 

odtoku stanovené modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro mezipovodí Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) -0.89, povodí Bobří potok 

(Cvikov) 0.45, povodí Šporka (Dolní Libchava) 0.22, povodí Kamenice (Srbská Kamenice) 0.22, 

povodí Kamenice (Chřibská Kamenice) 0.77. 

Na Obr. 6-12 až Obr. 6-15 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 Obr. 6-16. Stejné charakteristiky jsou na Obr. 6-17 pro dotace podzemní vody. 

Na Obr. 6-18 pro základní odtok, na Obr. 6-19 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 

zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 

 

Obr. 6-3. Pozorovaný a modelovaný odtok Mezipovodí Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) 

[mm/měsíc]. 
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Obr. 6-4. Pozorovaný a modelovaný odtok Povodí Bobří potok (Cvikov) 

[mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-5. Pozorovaný a modelovaný odtok Povodí Šporka (Dolní Libchava) 

[mm/měsíc]. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                 ID EIS 10051606-SFŽP 

123 

 

 

Obr. 6-6. Pozorovaný a modelovaný odtok Povodí Kamenice (Srbská Kamenice) 

[mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-7. Pozorovaný a modelovaný odtok Povodí Kamenice (Chřibská Kamenice) 

[mm/měsíc]. 
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Obr. 6-8. HGR. Základní odtok 

[mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-9. Povodí Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) a Povodí Bobří potok (Cvikov). Základní odtok  

[mm/měsíc]. 
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Obr. 6-10. Povodí Šporka (Dolní Libchava) a Povodí Kamenice (Srbská Kamenice). Základní odtok  

[mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-11. Povodí Kamenice (Srbská Kamenice). Základní odtok 

[mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-12. HGR.  Modelovaná dotace podzemních vod  

[mm/měsíc]. 
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Obr. 6-13. Mezipovodí Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) a Povodí Bobří potok (Cvikov). Modelovaná dotace 

podzemních vod  

[mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-14. Povodí Šporka (Dolní Libchava) a Povodí Kamenice (Srbská Kamenice). Modelovaná dotace 

podzemních vod  

[mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-15. Povodí Kamenice (Chřibská Kamenice). Modelovaná dotace podzemních vod  

[mm/měsíc]. 
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Obr. 6-16. Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

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

 

 
Obr. 6-17. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obr. 6-18. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 

 

 

Obr. 6-19. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 
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VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH VOD – 

METODA KLINER – KNĚŽEK 

 

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

DBC ID COR 

4640p2322 687086 -0.347 

4650pChri 684649 -0.28 

4650p2330 59624 -0.135 

4650m2390-2380 692199 -0.0456 

4650m2390-2380 692200 0.285 

4650m2390-2380 692638 0.34 

4650p2410 60739 0.385 

4650p2410 64197 0.458 

4650p2360 14946 0.555 

4650m2390-2380 692637 0.584 

4650m2390-2380 692230 0.586 

4650p2410 60740 0.666 

4650m2390-2380 692636 0.724 

4650p2410 692634 0.756 

4650p2410 692229 0.761 

4650p2410 692635 0.799 

 

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

DBC 4650m2390-2380 4650p2360 4650p2410 

BILAN 0.5555680 0.5197558 0.5080721 

Kliner-Kněžek 0.3501877 0.2121269 0.2878536 

 

 

Obr. 6-20. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4650p2410 a hladin podzemních vod ve vrtu 

ID 692635 
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Obr. 6-21. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4650p2410 a hladin podzemních vod ve vrtu 

ID 692634 

 

Obr. 6-22. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4650p2410 a hladin podzemních vod ve vrtu 

ID 692229 

 

 

Obr. 6-23. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4650p2410 a hladin podzemních vod ve vrtu 

ID 60740 
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Obr. 6-24. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4650p2410 a hladin podzemních vod ve vrtu 

ID 14946 

 

 

Obr. 6-25. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4650p2390-2380 a hladin podzemních vod 

ve vrtu ID 692636 

 

Výsledky porovnání metody Kliner-Kněžek s výsledky modelu BILAN jsou v tomto rajonu zajímavé 

tím, že pro některé vrty jsou odhady metodou Kliner-Kněžek rozkolísanější. V souhrnu tato metoda v 

porovnání s hydrologickou bilancí základní odtok v komplikovaných podmínkách tohoto HGR 

podhodnocuje. Složitost hydrogeologických podmínek je také patrná z dosti širokého rozmezí korelací 

mezi průběhy hladin v různých vrtech. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4650 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 4.97 l/s/km
2
, celková dotace je pak 156.89 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v Tab. 6-5 a Tab. 6-6. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro rajon vyšla 4.97 l/s/km
2
 (Tab. 6-5).  Na nově 

zřízených vodoměrných stanicích byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních vod: 

Kamenice (Dolní Falknov) 4.82 l/s/km
2
, Kamenice (Česká Kamenice) 6.26 l/s/km2, Kamenice (Srbská 



Rebilance zásob podzemních vod                                                 ID EIS 10051606-SFŽP 

132 

 

Kamenice) 5.16 l/s/km
2
. Zjištěné nadprůměrné hodnoty základního odtoku na středním toku mezi 

Dolním Falknovem a Českou Kamenicí indikují, že tento úsek má zásadní význam pro odvodnění 

hlubšího proudění podzemních vod křídových kolektorů. 

 

Tab. 6-5 Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

mezipovodí Ploučnice 

(Benešov nad Ploučnicí) 

723.06 349.07 237.02 373.99 482.47 135.59 4.3 

povodí Bobří potok 

(Cvikov) 

905.89 443.04 427.7 462.84 473.38 232.48 7.37 

povodí Šporka (Dolní 

Libchava) 

765.33 226.19 256.1 539.14 504.75 136.19 4.32 

povodí Kamenice 

(Srbská Kamenice) 

863.22 358.92 339.48 504.29 518.53 180.8 5.73 

povodí Chřibská 

Kamenice 

1000.93 469.27* 498.31 570.18* 498.36 199.61 6.33 

.HGR 792.53 NA 288.13 504.4 500.1 156.89 4.97 

*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 

 

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

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

mezipovodí Ploučnice 

(Benešov nad Ploučnicí) 

764.09 407.22 254.15 356.87 492.32 149.17 4.73 

povodí Bobří potok 

(Cvikov) 

958.95 349.81 453.16 609.15 483.81 251.33 7.96 

povodí Šporka (Dolní 

Libchava) 

810.2 210.25 273.55 599.95 515.29 143.3 4.54 

povodí Kamenice 

(Srbská Kamenice) 

913.66 337.71 359.9 575.95 529.45 198.93 6.3 

povodí Chřibská 

Kamenice 

1059.61 465.26 532.45 594.35 508.87 221 7 

.HGR 837.93 NA 306.72 531.21 510.98 167.32 5.3 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obrázku Obr. 6-26 až Obr. 6-31 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin 

hydrologické bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech rajonu. Silnou 

čárou je vyznačen průměr vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého 

lineárního modelu, váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 

95% intervalu spolehlivosti odhadu průměru. 
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Obr. 6-26. Vývoj průměrných ročních srážek.  

 

Obr. 6-27. Vývoj průměrné roční teploty. 

 

 

Obr. 6-28. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-29. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-30. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN).  

 

Obr. 6-31. Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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V Tab. 6-7 až Tab. 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. 

 

Tab. 6-7. Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 257.98 288.13 1.12 306.72 1.06 

mezipovodí Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) 212.24 237.02 1.12 254.15 1.07 

povodí Bobří potok (Cvikov) 384.86 427.70 1.11 453.16 1.06 

povodí Šporka (Dolní Libchava) 453.92 498.31 1.10 532.45 1.07 

povodí Kamenice (Srbská Kamenice) 303.36 339.48 1.12 359.90 1.06 

povodí Chřibská Kamenice 224.82 256.10 1.14 273.55 1.07 

  

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

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 476.85 500.10 1.05 510.98 1.02 

mezipovodí Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) 460.25 482.47 1.05 492.32 1.02 

povodí Bobří potok (Cvikov) 448.81 473.38 1.05 483.81 1.02 

povodí Šporka (Dolní Libchava) 473.03 498.36 1.05 508.87 1.02 

povodí Kamenice (Srbská Kamenice) 492.42 518.53 1.05 529.45 1.02 

povodí Chřibská Kamenice 481.71 504.75 1.05 515.29 1.02 

 

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

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 141.50 156.89 1.11 167.32 1.07 

mezipovodí Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) 121.26 135.59 1.12 149.17 1.10 

povodí Bobří potok (Cvikov) 215.77 232.48 1.08 251.33 1.08 

povodí Šporka (Dolní Libchava) 193.61 199.61 1.03 221.00 1.11 

povodí Kamenice (Srbská Kamenice) 159.89 180.80 1.13 198.93 1.10 

povodí Chřibská Kamenice 116.15 136.19 1.17 143.30 1.05 

 

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

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 138.14 155.57 1.13 156.29 1.00 

mezipovodí Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) 120.36 134.96 1.12 141.50 1.05 

povodí Bobří potok (Cvikov) 208.74 231.16 1.11 241.52 1.04 

povodí Šporka (Dolní Libchava) 191.79 199.28 1.04 216.37 1.09 

povodí Kamenice (Srbská Kamenice) 153.07 178.54 1.17 183.43 1.03 

povodí Chřibská Kamenice 111.80 133.95 1.20 130.00 0.97 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Monitorovací síť stanic ČHMÚ a povodí Ohře s.p. dostatečně pokrývá tok Ploučnice, horní tok Kamenice 

je ale pokryt nedostatečně. Ponecháváme na výsledcích hydraulického modelu a hydrogeologické 

syntézy, kde by bylo vhodné na toku horní Kamenice provozovat novou vodoměrnou stanici.  
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6.1.2.  POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071- 2100). 

Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je standardně 

uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-32. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1.5, 2.2 a 3.5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje Obr. 6-33. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

 

Obr. 6-32 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. 
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Obr. 6-33. 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 

 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti HGR 4650 – Křída dolní Ploučnice a Horní Kamenice je zpracováno 

v rámci regionálního modelu regionu 13 „Křída dolního Labe“. Situace území regionálního 

hydraulického modelu a hodnoceného hydrogeologického rajonu 4650 je na Obr. 6-34. 

Území modelového regionu 13 skládají hydrogeologické rajony: 

 4611 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část, 

 4612 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část, 

 4620 Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh, 

 4630 Děčínský Sněžník, 

 4640 Křída horní Ploučnice, 

 4650 Křída dolní Ploučnice a Horní Kamenice, 

 4660 Křída dolní Kamenice a Křinice, 

 4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe, 

 4730 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále. 
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Obr. 6-34. Situace hydrogeologického rajonu 4650 a modelového regionu 13 

je barevně odlišena, šedivě - plocha území regionálního hydraulického modelu 

 

Regionální hydraulický model proudění podzemní vody byl zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při odběrech blízkých maximálním (z počátku devadesátých let). 

Nakalibrovány byly hydraulické parametry modelu a model byl validován. 

2. Transientní  simulace  proudění  podzemní  vody  pro období  hydrologických  let  2001-

2010. Nakalibrovány byly kapacitní parametry modelu. Z této simulace byl statistickým 

zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

pomocí parametru doplnění (efektivní infiltrace) a prázdnění (drenáže) zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění pro účely závěrečné rekalibrace modelu při využití 

výsledků průzkumů realizovaných  v  rámci  projektu  Rebilance.  Na  základě  výsledků  

stacionárního a transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody byly 

zpracovány variantní simulace regionálního vlivu změn odběrů. 

 

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 
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odběrech a při obvyklé drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární simulace proudění podzemní 

vody v základních hydrogeologických rajonech (včetně hodnoceného rajonu 4650) 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 

Je uveden v kapitole 5 Koncepční hydrogeologický model. 

 

DISKRETIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

Rozsah modelového území je vykreslen v obrázku 6-34. Hydrogeologické rajony hodnocené v rámci 

modelového regionu 13 jsou barevně odlišeny. Důvodem rozšíření modelové oblasti za hranice 

hodnocených rajonů je volba vhodných okrajových podmínek. 

Modelové území je v horizontální rovině pokryto výpočetní sítí se čtvercovými elementy o straně 100 

m.  

Ve vertikálním směru prostor regionálního modelu tvoří 5 modelových vrstev: 

1. Pomocí první modelové vrstvy je simulována připovrchová zóna s mělce založeným 

prouděním podzemní vody. 

2. Druhá modelová vrstva reprezentuje sedimenty v nadloží hlavního kolektoru BC-C. 

3. Třetí modelová vrstva reprezentuje v území rajonu 4650 hlavní kolektor BC-C. 

4. Čtvrtá modelová vrstva reprezentuje izolátor bělohorského souvrství v nadloží bazálního 

kolektoru A. 

5. Pátá modelová vrstva reprezentuje bazální kolektor A. 

Téměř v celém území rajonu 4650 je hlavní kolektor BC překryt mladšími sedimenty - proudění 

podzemní vody je simulováno ve všech 5 modelových vrstvách. 

 

OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 

určují množství podzemní vody v prostoru modelu. 

Drenáž podzemní vody do říční sítě a pramenů je zadána pomocí okrajové podmínky druhého typu. 

Nadmořské  výšky  říční  sítě  jsou  interpolovány  z  dostupných  údajů  vodohospodářských a 

vojenských map zkombinovaných s informacemi digitálního modelu terénu. Velikost odporového 
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koeficientu říčního dna odpovídá zadané šířce toku, délce na modelovém elementu a hydraulické 

vodivosti říčního dna. 

Na vnější hranici modelové oblasti je vzhledem k přijatému koncepčnímu modelu předepsána 

podmínka nulového toku. 

Pro povrch modelového území je předepsána okrajová podmínka druhého typu reprezentující efektivní 

srážkovou infiltraci (doplňování zásob podzemní vody). Stacionární modelová infiltrace určuje 

množství podzemní vody (průměrných přírodních zdrojů) v prostoru modelu a tedy i v území 

jednotlivých hydrogeologických rajonů. 

 

INFILTRACE 

Stacionární (průměrná)  srážková  infiltrace  je  v  modelu  zadána  v  rozmezí  2.0  -  8.5  l/s.km
2
. V 

rajonu 4650 je srážková infiltrace zadána v intervalu 4.25 – 8.8 l/s.km
2
. Maxima efektivní srážkové 

infiltrace jsou zadána při SV hranici rajonu na úpatí Lužických hor. Minima efektivní infiltrace jsou v 

hydrogeologickém rajónu 4650 zadána v nivách Kamenice a Ploučnice. Plošné rozložení modelové 

infiltrace je odvozeno úpravou matic srážkového normálu období 1981 - 2010 poskytnutých z ČHMÚ. 

Pro hydrogeologický rajón 4650 je modelová infiltrace zadána na celkové úrovni 2.9 m3/s. To 

odpovídá specifiku 6.0 l/s/.km
2
  

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Vstupní údaje, převzaté z dostupných informací vyhodnocených přítokových zkoušek, byly plošně 

interpretovány pomocí zón s konstantní hodnotou hydraulické vodivosti. V procesu kalibrace byla 

docílena odpovídající shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody, a byla docílena rovněž 

přiměřená shoda pozorovaných a modelových průtoků. 

Rozložení modelových zón horizontální hydraulické vodivosti zadávaných ve 3. modelové vrstvě 

(kolektor BC) je dokumentováno v obrázku 6-40.. Koeficienty modelové hydraulické vodivosti se v 

hlavním kolektoru BC pohybují v rozmezí 8.10
-5

 až 1.10
-7

 m/s. Pro centrální oblast rajonu jsou 

charakteristické modelové hodnoty hydraulické vodivosti n.10
-6

 m/s. K pozvolnému snižování 

vodivosti dochází z centrální oblasti směrem k Děčínu. V SV partiích rajonu jsou naopak zadány 

zvýšené hodnoty hydraulické vodivosti v řádu n.10
-5

 m/s. 

Modelové hodnoty specifické napjaté storativity byly při kalibraci transientního modelu ve 3. 

modelové vrstvě zadány hodnotou 2.10
-6

 m
-1

. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody varianty bez simulovaných odběrů obsahuje obrázek 6-40 pro 3. 

modelovou vrstvu (hlavní kolektor BC). 

Páteřní říční síť na území rajonu 4650 tvoří Ploučnice a obě Kamenice. V Děčíně (na soutoku s 

Labem) má Ploučnice hladinu 125 m n. m. Hladina v hlavním kolektoru C-BC je artéská. Před 

zahájením exploatace děčínské termy dosahovala artéská hladina kolektoru C-BC v údolní oblasti 

(jižně od děčínského zlomového pole) přibližně 200 m n. m. Dle informací V. Nakládala má blízká 
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jímací štola procházející děčínským zlomovým polem v úroveň 2010 - 215 m n. m. V období 

neovlivněném odběry docházelo k přelivu přebytků podzemní vody z hlavního kolektoru přes 

děčínské zlomové pole a k drenáži do Labe. 

Na linii Žandov - Skalice u České Lípy se vyskytuje v hlavním kolektoru BC hydrogeologická 

rozvodnice. Oblast jižně od rozvodnice je odvodňována směrem k České Lípě do drenážní oblasti 

Zahrádky. Oblast severně od této linie je odvodňována směrem do území rajonu 4660, kde je hlavní 

kolektor BC v přímém hydraulickém kontaktu s tokem Kamenice. 

V oblasti hranice s rajonem 4620 se rozvodnice vyskytuje i v rámci hlavního kolektoru BC. Pouze je 

oproti orografickému rozvodí (a společné hranici rajonů 4650 - 4620) poněkud posunuta k východu. 

Rozvodnice vymezuje Labskou drenážní oblast a Kamenickou drenážní oblast. 

Kolektor D na většině území vytváří s připovrchovou zónou jediný útvar proudění podzemní vody. V 

infiltračních oblastech je hladina v kolektoru ve srovnání s hladinou připovrchové zóny zakleslá. V 

drenážních oblastech má hladina v kolektoru naopak artéskou úroveň. Průběh hladiny podzemní vody 

v kolektoru D je do značné míry konformní s povrchem terénu - zachována jsou regionální orografická 

rozvodí. 

 

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

 infiltrace toky odběry podloží 4620 4640 4660 celkem 

přítok (l/s) 2832 0 0 347 4 16 0 3200 

odtok (l/s) 0 2210 0 921 23 37 9 3200 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4640 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 1 0 0 921 131 9 1 0 0 1064 

odtok (l/s) 0 0 0 347 704 9 3 0 0 1064 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4630 4640 4660 SRN celkem 
přítok (l/s) 63 0 0 704 69 34 6 222 309 0 1408 

odtok (l/s) 0 19 0 131 40 87 1 133 997 0 1408 

 

Vlastní zdroje podzemní vody v území hydrogeologického rajonu tvoří součet infiltrace do 

hydrogeologických těles (simulovaných vrstev): 2832 + 1 + 63 = 2896 l/s. Hlavní kolektor BC (3. 

modelová vrstva) má přímou infiltraci o velikosti cca 63 l/s pouze v úzkém pásu při litoměřickém 

zlomu, kde absentují nadložní souvrství. 

Výměna vody s rajonem 4620 je v rámci připovrchové zóny a nadloží hlavního kolektoru přibližně 

vyrovnaná. V rámci kolektoru BC dochází k bilančně malému odtoku (87 - 34 = 53 l/s) do rajonu 

4620. Ten vzniká částečným posunem hydrogeologické rozvodnice východním směrem oproti hranici 

rajonů vedené na orografické rozvodnici. 

Mezi rajony 4650 a 4640 částečně dochází k přetékání společné hranice proudem podzemní vody v 

rámci hlavního kolektoru. Přítok do rajonu 4650 je větší přibližně o 90 l/s  než odtok. Dochází k němu 

především v oblasti od lužické poruchy po Cvikov. Nátok z rajonu 4650 do rajonu 4640 (133 l/s) je 

způsoben vyzněním hydraulické funkce Ploučnice na nadložním izolátoru kolektoru BC. Proud 

podzemní vody z přihraničních oblastí rajonu 4650 směřuje do drenážní oblasti Robečského potoka a 

Ploučnice (Zahrádky). 
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Přetok podzemní vody přes krátkou hranici s rajonem 4630 je za neovlivněných poměrů bilančně 

nevýznamný. Bilančně zcela nevýznamný je i přeshraniční přetok podzemní vody se Spolkovou 

republikou Německo. 

K bilančně významnému přetoku podzemní vody z území rajonu 4650 dochází v rámci hlavního 

kolektoru BC do území rajonu 4660. Úhrnný odtok vychází 997 - 309 = 688 l/s. Přetok z rajonu 4660 

na území rajonu 4650 vzniká v důsledku proudění přes „záhyby“ společné hranice rajonů v oblasti od 

České Kamenice po lužickou poruchu. 

Celková výměna vody mezi rajonem 4650 a okolními rajony je pasivní. Dle bilančního schématu 

celkový odtok podzemní vody ze všech vrstev dosahuje 1339 l/s. Přítok činí 672 l/s. Do této sumy je 

zahrnuta i výměna vody s bazálním kolektorem A (rajon 4730), 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 6-42. V přílohách jsou vyznačena místa zadaných odběrů 

podzemní vody. Vykreslena jsou rovněž snížení hladiny podzemní vody oproti stavu neovlivněnému 

odběry. V území hydrogeologického rajonu 4650 dominují odběry z připovrchové zóny a z kolektoru 

D. Úhrnný odběr na počátku devadesátých let dosahoval přibližně 122 l/s. 

Bilančně nejvýznamnější odběry byly soustředěny: 

 v povodí Pryského potoka (levostranný přítok Kamenice, v obce Horní Prysk; cca 11 l/s), 

 v povodí pravostranných přítoků Šporky (Z od Skalice u České Lípy a v Novém Boru; cca 14 

a 11 l/s), 

 při soutoku Ploučnice a Labe v Děčíně (cca 35 l/s). 

Největší změnu hladiny podzemní vody (přibližně 75 m) dočasně způsobily řízené a především 

nekontrolované odběry podzemní vody v Děčíně. Ke snížení hladiny (v řádu prvních jednotek metrů) 

také dochází ve východní oblasti rajonu u Nového Boru. Zbylé odběry na území rajonu 4650 nemají 

regionální dopad. Dostupné množstvím podzemní vody velikost odběrů mnohonásobně převyšuje. 

Oproti ostatním hydrogeologickým rajonům je tento rajon výjimečný, protože evidované odběry z 

počátku devadesátých let (na většině území maximální dosažené) jsou menší než odběry z roku 2010 

(reprezentující odběry současné).  

Realizovaný odběr 38 + 11 +71 = 120 l/s  především snižuje drenáž do říční sítě na území rajonu. K 

minimálním změnám průtoků dochází na hranicích hydrogeologických rajonů. 

Poměr hodnot aktuálních odběrů a vlastních zdrojů podzemní vody na území rajonu 137/2896 = 0.07. 

Zdroje podzemní vody v území rajonu 4650 podstatně převyšují jímaná množství podzemní vody. 

Nejsnadněji (vzhledem k hydrogeologické pozici hlavního kolektoru) lze zdroje podzemní vody 

zajistit v rámci připovrchové vrstvy a kolektoru D. Směry proudění podzemní vody zde odpovídají 

morfologii terénu a nedochází k odvodnění v jediném drenážním místě. Zdroje podzemní vody jsou 

proto situovány rozptýleně. 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                 ID EIS 10051606-SFŽP 

143 

 

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

 infiltrace toky odběry podloží 4620 4640 4660 celkem 

přítok (l/s) 2831 0 0 310 4 16 0 3161 

odtok (l/s) 0 2115 38 943 21 36 8 3161 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4640 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 1 0 0 943 103 9 1 0 0 1057 

odtok (l/s) 0 0 11 310 724 9 3 0 0 1057 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4630 4640 4660 SRN celkem 
přítok (l/s) 61 0 0 724 68 47 6 220 301 0 1429 

odtok (l/s) 0 10 71 103 53 116 1 127 948 0 1429 

 

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 4650 v simulovaném období je dokumentován na Obr. 6-35. 

Průměrný odběr v posuzovaném rajonu dosahoval 150 l/s. Odběry podzemní vody byly poměrně 

vyrovnané, od roku 2005 dochází k mírnému poklesu odběrů. Na přelomu hydrologických let 

2002/2003 došlo ke zvýšení odběru VHB 333430 (TERMO Děčín 6). 

 

 

Obr. 6-35. Vývoj ročních odběrů v období hydrologických let 2001-2011 

 

Režimní měření hladiny podzemní vody je k dispozici pro pětici vrtů na území rajonu. V kvartérních 

vrtech 1994 a 1995 (povodí Kamenice) a V-1957 a V-1954 (povodí Plou čnice) dominuje sezónní 

kolísání hladiny podzemní vody. Víceleté trendy nejsou zřetelné. Amplituda sezónního kolísání 

hladiny je od 0.2 do 0.7 m. Shoda modelových hladin s měřením je u těchto vrtů kvalitní. 
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Obr. 6-36. Hladiny ve vrtu vrt V-1995, období hydrologických let 2000-2010 

připovrchová zóna, hloubka 15.4 m, nesaturovaná zóna 0.9 m 

 

Infiltrace zpřesněná v hydraulickém modelu podle průběhu hladiny ve vrtu poskytuje detailní 

informaci o  periodách  doplňování  a  prázdnění  struktury.  Na  druhou  stranu  průběh  hladiny v 

jednotlivých vrtech může reprezentovat i lokální hydrogeologické podmínky a nemusí proto zcela 

korespondovat s trendy celkového odtoku z povodí, ve kterém se integrálně promítá charakteristika 

celého modelovaného povodí, oblasti a rajonu. 

 

 

Obr. 6-37. Drenáž podzemní vody v povodí Kamenice (porovnání vyhodnocených a modelových údajů) 

 

Trendy vývoje modelovaného odtoku jsou v dobré shodě s průběhem měsíčních minim průtoku. 

Modelová drenáž je po celé období poněkud nižší než údaje odvozené z měření a dosahuje 60 – 70 %. 

Vyhodnocený odtok podzemní vody (metoda měsíčních minim) je v povodí Kamenice značně 

vyrovnaný (v porovnání s povodím Ploučnice). 
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Obr. 6-38.  Drenáž podzemní vody v povodí Ploučnice (porovnání vyhodnocených a modelových údajů) 

 

Sezónní kolísání podzemního odtoku v povodí Ploučnice je značné (minimálně v porovnání s tokem 

Kamenice). Maxima podzemního odtoku přesahují v některých jarních měsících 10 m
3
/s. V minimech 

je podzemní odtok  běžně menší  než  4  m
3
/s.  Projevuje  se víceletý  trend  mezi  minimy  průtoků v 

letech 2001 a 2002 a minimy průtoků v letech 2007 a 2008. Přitom sezónní změny hladiny podzemní 

vody na většině antropogenně neovlivněných vrtů obvykle nepřesahují 1 m. 

 

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. 

 

 

Obr. 6-39. Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 2001-2010 
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Hodnoty efektivní infiltrace v ploše hydrogeologického rajonu 4660 (průměrný hydrologický rok) jsou 

dokumentovány v grafu na Obr. 6-39. Odpovídající hodnoty měsíční drenáže podzemní vody do říční 

sítě v území rajonu jsou v grafu na Obr. 6-40. V grafech uvedené relativní hodnoty pro jednotlivé 

měsíce jsou násobky průměrné infiltrace resp. drenáže (2896 l/s resp. 2229 l/s) odladěné v rámci 

stacionárních simulací. Odběr je zadán na průměrné úrovni 150 l/s. 

V rámci hodnocení jednotlivých měsíců průměrného hydrologického roku lze pro hydrogeologický 

rajon 4650 konstatovat:  

 Infiltračně nadprůměrné pro obnovení zásob podzemní vody vychází měsíce listopad - březen. 

K maximálnímu doplnění zásob podzemní vody dochází v lednu a únoru. 

 Období duben - červenec je infiltračně minimální - téměř celý objem srážek je 

evapotranspirován, nebo odtéká po terénu. Absolutní minimum (a nejmenší pravděpodobnost 

doplnění zásob podzemní vody) se dle analyzované řady hydrologických let 2001 - 2010 

vyskytuje v červnu (0.1 průměrné měsíční hodnoty).  

 Větší doplnění v srpnu a říjnu (hydraulický model) souvisí s tím, že v osmém měsíci poměrně 

pravidelně dochází k ukončení poklesu hladin a zásob podzemní vody. 

 

 

Obr. 6-40. Drenáž podzemní vody do povrchových vod v pr ůměrném hydrologickém roce  

 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků je relativně stabilní (v rozmezí 0.85 - 1.17 

násobek drenáže průměrné). To je způsobeno i tím, že infiltrace průměrného hydrologickém roku je 

vyhlazená (vlivem zprůměrování více hodnot za jednotlivé kalendářní roky se nevyskytují extrémy 

jednotlivých let). 

Maximální drenáž podzemní vody nastává v únoru, minimální odtok podzemní vody vychází na 

červenec. 
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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 4650 simulovány odběry 137,1 l/s, 

 varianta  blízké  perspektivy  -  odběry  na  úrovni  maxima  dosaženého  za  roky  2007  -  

2010 z každého registrovaného odběrného místa, v HGR 4650 simulovány odběry 170,4 l/s. 

Porovnání variant celkového odběru z rajónu 4650 obsahuje tab. 6-13. Současný odběr podzemní vody 

je ve srovnání s maximálním odběrem přibližně o 12 % větší. V mezidobí devadesátých let v tomto 

hydrogeologickém rajonu nedošlo k obvyklému poklesu, ale naopak k mírnému navýšení odběrů. V 

rámci perspektivního odběru je uvažováno s dalším navýšením o cca 33 l/s. Perspektivní odběry jsou 

přibližné o 40 % větší než v období maximálních odběrů. 

 

Tab. 6-13 Varianty zadaných modelových odběrů v HGR 4650 

 odběr (l/s) 

HG rajon plocha (km2) max. současný perspektivní 

4650 484.41 122.2 137.1 170.4 

 

V Tab. 6-14 a Tab. 6-15 jsou uvedeny základní bilance pro varianty současných a perspektivních 

odběrů podzemní vody. 

 

Tab. 6-14 Bilance proudění podzemní vody; současné odběry; 1 – 3 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 4620 4640 4660 celkem 

přítok (l/s) 2832 0 0 306 4 16 0 3159 

odtok (l/s) 0 2124 26 942 22 37 9 3159 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4640 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 1 0 0 942 119 9 1 0 0 1072 

odtok (l/s) 0 0 41 306 713 9 3 0 0 1072 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4630 4640 4660 SRN celkem 
přítok (l/s) 63 0 0 713 73 44 7 224 303 0 1426 

odtok (l/s) 0 17 70 119 40 87 1 128 960 0 1422 

 

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

 infiltrace toky odběry podloží 4620 4640 4660 celkem 

přítok (l/s) 2832 0 0 303 4 16 1 3156 

odtok (l/s) 0 2101 44 944 22 37 8 3155 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4640 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 1 0 0 944 116 9 1 0 0 1072 

odtok (l/s) 0 0 42 303 715 9 3 0 0 1072 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4630 4640 4660 SRN celkem 
přítok (l/s) 63 0 0 715 74 47 6 224 299 0 1429 

odtok (l/s) 0 15 90 116 40 87 1 127 953 0 1429 
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Velikost odběrů ve variantách  modelových  simulací pro současné poměry  a  pro  odběr blízké 

perspektivy se mění o 28 % (ze 137 na 176 l/s) a nemá významnější dopad na regionální poměry 

proudění analyzované pomocí přetoků podzemní vody mezi jednotlivými hydrogeologickými rajony. 

Poměr hodnot aktuálních odběrů a vlastních zdrojů podzemní vody na území rajonu je  137/2896 = 

0.07. Zdroje podzemní vody v území rajonu 4650 podstatně převyšují jímaná množství podzemní 

vody. Nejsnadněji (vzhledem k hydrogeologické pozici hlavního kolektoru) lze zdroje podzemní vody 

zajistit v rámci připovrchové vrstvy a kolektoru D. Směry proudění podzemní vody zde odpovídají 

morfologii terénu a nedochází k odvodnění v jediném drenážním místě. Zdroje podzemní vody jsou 

rozptýlené. 
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Obr. 6-41. Rozložení horizontální hydraulické vodivosti v 

modelu, kolektor C_BC v modelu regionu 13 
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Obr. 6-42. Modelové izolinie hladiny podzemní vody, 

kolektor C_BC, neovlivněné poměry 

proudění v modelu regionu 13 
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Obr. 6-43. 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 

Tab. 7-1. Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tab. 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. 
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Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 

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.  

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. 

Počet relevantních analýz podzemní vody  je uveden v kap. Hydrochemie (Tab. 4-17). 

 

V kolektoru BC resp. C převažuje relativně příznivá kategorie upravitelnosti A2, která je způsobena 

převážně nízkým pH nebo zvýšeným obsahem železa a manganu. Kategorie A2 spíše výjimečně 

přechází v kategorii A1 (v okolí Sloupu aj.) a A3 až >A3 (Benešov nad Ploučnicí, Děčín). V západní 

třetině rajonu (v prostoru Děčín – Benešov – Žandov – Markavartice) má podzemní voda charakter 

termálních vod, tedy i zhoršení upravitelnosti. 

 

V kolektoru D v HGR 4650 převažuje podobně jako v kolektoru BC kategorie upravitelnosti A2, která 

je způsobena zvýšeným obsahem železa nebo nízkým pH. Občas stoupá na kategorii A3 (způsobenou 

Fe) např. mezi Svorem a Chřibskou, severně od České Lípy nebo u Nového Boru; místy se vyskytuje 

nejlepší upravitelnost A1. 

 

Připovrchová zóna neodpovídá poměrům v žádném kolektoru - převažuje kategorie A3 (v prostoru 

Benešov nad Ploučnicí – Nový Bor – Svor), způsobená převážně železem, Méně rozsáhlá je oblast 

upravitelnosi v kategorii A2, vyskytuje se především na okrajích rajonu a od Kamenického Šenova 

k S. Plošně rozsáhlejší výskyt nejlepší upravitelnosti A1 je pouze na S v okolí Chřibské. 

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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Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody kolektoru C_BC 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody kolektoru D 
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Obr. 7-3. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4650 se nachází 9 vrtů a 3 prameny s reprezentativními časovými řadami chemického složení 

vody, 6 vrtů a 3 prameny reprezentují kolektor D, jediný vrt kolektor C a 2 vrty kvartér. Přehled vrtů 

je uveden v Tab. 7-2 a na Obr. 7-4, grafy koncentrací vybraných prvků na Obr. 7-5. 

 

 

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

 

Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

Typ  

objektu 
X Y 

Z  

(m n.m.) 
název  ČHMÚ kolektor 

hloubka 

 (m) 
lokalizace 

vrt -734697.34 -977209.73 328.03 2H-278 VP 8489 C 662 Jezvé 

vrt -723253.6 -960581.1 462.58 KHV-2C1 VP 8460 D 45 Dolní Falknov 

vrt -734275.34 -972704.57 292.9 2H-274 VP 8487 D 345 Žandov u České Lípy 

vrt -734278.75 -972697.46 292.88 2H-275 VP 8488 D 760 Žandov u České Lípy 

vrt -727774.43 -964056.09 381.14 2H-286N VP 8497 D 78 Kytlické Mlýny 

vrt -727849.86 -964019.27 380.14 VP-1994N VP 1986 D 12 Kytlické Mlýny 

vrt -734271.94 -972711.18 292.83 2M-276 VP 1960 D 19 Žandov u České Lípy 

vrt -746359.13 -965480.01 132.98 VP-1957N VP 1985 Q 11.5 Děčín 

vrt -741388.36 -969958.87 188 VP-1956N VP 1984 Q 11 Benešov nad Ploučnicí 

pramen -720153 -972772 305 U pionýrského tábora PP 0535 D 0.1 Sloup v Čechách 

pramen -737858 -978467 469 V rákosí PP 0540 D 0.1 Heřmanice u Žandova 

pramen -727239 -964728 410 Mlýny PP 0542 D 0.1     Kytlické Mlýny 
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Obr. 7-5. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

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

Kolektor D 

Vrt VP8460 (D. Falknov) vykazuje trend klesajícího obsahu síranů spolu s velmi nízkými (a 

klesajícími obsahy dusičnanů a chloridů. Podobný trend jeví i pramen PP0535 (Sloup). 

Oproti tomu druhé dva prameny PP0540 a PP0542 (Heřmanice a Kytlické Mlýny) mají postupný 

nárůst obsahu SO4 (přičemž PP0540 má střední mineralizaci, kdežto PP0542 velmi nízkou), kdežto 

obsahy NO3 a Cl od roku 1991 stále klesají, jako u všech déle pozorovaných objektů. 

Ostatní pozorované vrty pro krátkost pozorování nelze obkjektivně hodnotit. Orientačně tedy trendy 

nejeví převážně žádné, charakteristické jsou velmi nízké obsahy NO3 a Cl (VP8487, VP8488, VP8497, 

VP1986 pro kolektor D a VP1984 pro kvartér).  

Kolektor BC 

Jediný vrt pro kolektor BC (VP8489) má snad stoupající trend mezi roky 2009-2010 a poklesový trend 

2010-2011 všech složek (přičemž Cl a NO3 klesají prakticky na nulu). Klesající trend (2009-2011) 

všech složek vykazuje kvartérní vrt VP1985, kdežto VP1960 (kolektor D) má snad stoupající trend 

dusičnanů. 

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.  

Obr. 8-1 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v HGR 4630. Seznam MZCHÚ, EVL a PO je uveden i v Tab. 8-1, 

Tab. 8-2. 

 

 

Obr. 8-1 Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4650 
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Tab. 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4650 

KOD KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu % 

Orgán ochrany 

přírody 

216 OP Líska 6,0999 0,0395 0,65 AOPK ČR 

216 PP Líska 6,5181 0,2196 3,37 AOPK ČR 

300 NPP Panská skála 1,27 0,1574 12,39 AOPK ČR 

171 OP Klíč 13,577 0 0 AOPK ČR 

171 PR Klíč 39,9822 0 0 AOPK ČR 

614 OP Kytlice 2,2224 0,0491 2,21 AOPK ČR 

614 PP Kytlice 0,9909 0,0597 6,02 AOPK ČR 

488 OP Vápenka 6,4584 0 0 AOPK ČR 

488 PR Vápenka 12,1307 0 0 AOPK ČR 

533 NPP Zlatý vrch 4,3785 0 0 AOPK ČR 

352 OP Pustý zámek 1,7187 0 0 AOPK ČR 

352 PP Pustý zámek 1,991 0 0 AOPK ČR 

424 OP Studený vrch 28,1798 0,3299 1,17 AOPK ČR 

424 PR Studený vrch 113,3074 0,3744 0,33 AOPK ČR 

2260 PR Spravedlnost 11,1713 0 0 AOPK ČR 

2254 OP Noldenteich 2,2659 0,6183 27,29 AOPK ČR 

2254 PP Noldenteich 1,6015 1,3565 84,7 AOPK ČR 

2433 NPP Březinské tisy 36,9982 0 0 AOPK ČR 

2494 PP Farská louka 0,709 0 0 AOPK ČR 

1892 PR Pekelský důl 0,442 0 0 AOPK ČR 

1914 OP Louka u Brodských 0,4696 0,2919 62,16 AOPK ČR 

1914 PP Louka u Brodských 0,6828 0,6793 99,49 AOPK ČR 

5727 OP Cihelenské rybníky 0,711 0,2785 39,17 krajský úřad 

5727 PP Cihelenské rybníky 8,3784 2,8371 33,86 krajský úřad 

5728 OP Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky 5,3484 1,3012 24,33 krajský úřad 

5728 PP Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky 20,0702 6,6562 33,16 krajský úřad 

5729 PP Stružnické rybníky 15,8335 11,5702 73,07 krajský úřad 

5730 OP Manušické rybníky 5,5599 0,0465 0,84 krajský úřad 

5730 PP Manušické rybníky 14,2564 8,99 63,06 krajský úřad 

5737 OP Skalice u České Lípy 0,5414 0 0 krajský úřad 

5737 PP Skalice u České Lípy 0,0021 0 0 krajský úřad 

5811 OP Červený rybník 9,5666 8,9624 93,68 krajský úřad 

5811 PP Červený rybník 3,7277 2,8952 77,67 krajský úřad 

1783 OP Marschnerova louka 3,3627 0,2247 6,68 AOPK ČR 

1783 PR Marschnerova louka 1,4322 0,7212 50,36 AOPK ČR 

1655 OP Kamenná hůra 25,0129 0,513 2,05 AOPK ČR 

1655 PR Kamenná hůra 55,2173 0,0026 0 AOPK ČR 

1638 PR Pavlínino údolí 183,0023 0,4779 0,26 AOPK ČR 

1753 OP Stará Oleška 9,7445 3,0718 31,52 AOPK ČR 

1753 PR Stará Oleška 10,9265 9,0515 82,84 AOPK ČR 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 

přírodní památka, PP-přírodní památka; Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v 

hektarech, procento - jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 
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Tab. 8-2. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4650 

KOD SITECODE KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) BIOREG 

PO_ 

vodni PO_habitat PO_druh 

2797 CZ0424031 EVL České Švýcarsko 10626,91 

c ano 

 3260, 

8310, 9410 

 1106, 

1355 

2798 CZ0423206 EVL Dobrná 7,7513 c ano   1166 

2806 CZ0423507 EVL Horní Kamenice 185,6252 

c ano   

 1106, 

1355 

2809 CZ0423652 EVL Chřibská - kostel 0,0649 c       

2824 CZ0420520 EVL Lužickohorské bučiny 626,5169 c       

2842 CZ0420507 EVL Údolí Chřibské Kamenice 338,2513 

c ano 

 3150, 

7140, 8310, 

91E0   

2853 CZ0513238 EVL Cihelenské rybníky 9,0536 c ano   1188 

2854 CZ0513237 EVL Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky 20,2628 c ano   1188 

2857 CZ0513505 EVL Dolní Ploučnice 779,2812 

c ano   

 1106, 

1188, 

1355 

2858 CZ0513506 EVL Horní Ploučnice 837,3537 

c ano 

 3150, 

3260, 6410, 

6430, 7140, 

91D0, 91E0 

 1016, 

1037, 

1061, 

1106, 

1355 

2866 CZ0510508 EVL Klíč 322,8296 c       

2870 CZ0513244 EVL Manušické rybníky 16,3831 c ano   1188 

2875 CZ0513249 EVL Prácheň - Zicht 2,0807 c ano   1166 

2882 CZ0513665 EVL Skalice u České Lípy 0,0399 c       

2886 CZ0513257 EVL Stružnické rybníky 17,5068 c ano   1188 

2888 CZ0514041 EVL Suchý vrch - Naděje 187,7514 c ano 8310   

5473 CZ0423001 EVL Huníkovský potok 4,2579 c ano   1093 

5493 CZ0420083 EVL Spravedlnost-Chřibská 61,0896 c ano 9,10E+01   

5499 CZ0420082 EVL Studenec 846,2335 c       

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

5506 CZ0515001 EVL Červený rybník 3,8342 

c     

 1106, 

1355 

2300 CZ0421006 PO Labské pískovce 35479,98     

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 
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optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

HGR 4640 obsahuje 2 vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými ekosystémy 

z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

PP LOUKA U BRODSKÝCH  

Popis: Podmáčená louka s prstnatcem májovým v zastavěném území města Chřibská, v současnosti 

pozorován úbytek předmětu ochrany.  

Vodní režim: Možnost ovlivnění vodního režimu lokality jímáním podzemních vod ve studních nebo 

prohloubením vodoteče na hranici PP (došlo k němu při povodni 2010) 

PR MARSCHNEROVA LOUKA  

Popis: Podmáčená louka mimo zastavěné území města Chřibská. Významná lokalita ohrožených 

druhů vlhkomilných rostlin. Nejvýznamnější je bohatá populace kruštíku bahenního (Epipactis 

palustris).  

Vodní režim: V blízkosti lokality byl v minulosti prohloubený a upravený potok, byly provedeny 

meliorace okolních pozemků, existují využívané vodní zdroje v povodí.  

 

8.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

význačných z geologického hlediska (např. výchozy jednotlivých kolektorů apod.) z veřejně 

dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 

 

LOUKA U BRODSKÝCH 

 

Obr. 8-2. Louka u Brodských v době květu prstnatců. (foto: Jiří Kühn, http://www.luzicke-hory.cz/) 
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PP Louka u Brodských se nachází přímo mezi chalupami na severním okraji Dolní Chřibské asi 500 m 

od náměstí. Je pojmenována podle dlouholetých majitelů pozemku a již dlouho je známá hojným 

výskytem orchidejí. 

Protože po druhé světové válce přestala být louka pravidelně obhospodařována, množství kvetoucích 

prstnatců se postupně snižovalo a na některých místech louka začala zarůstat olšemi a vrbami. Teprve 

v roce 1994 byla v souvislosti s připravovaným vyhlášením chráněného území vyčištěna od 

náletových dřevin a během několika let pravidelného kosení došlo opět ke zvýšení počtu prstnatců 

májových, kterých je tu dnes již více než 4000 exemplářů. 

V prosinci roku 1997 byla tato jedinečná mokrá louka vyhlášena přírodní památkou. Na jejím území 

bylo nalezeno 158 druhů vyšších rostlin, mezi nimiž se výrazně uplatňují druhy, rostoucí na 

zamokřených místech, jako je například štírovník bažinný nebo sítina ostrokvětá. Z orchidejí zde 

kromě prstnatce májového roste ještě bradáček vejčitý, vyskytuje se zde také tuřice Davallova. Podél 

cesty se šíří i některé druhy plevelů, například pelyněk černobýl, merlík bílý, pěťour a druhy 

ovlivňované lidskou činností jako ostřice srstnatá. 

Na louce žijí i zajímavé druhy živočichů, například myška drobná a některé druhy kobylek jako 

kobylka horská a kobylka hnědá. 

 

MARSCHNEROVA LOUKA 

 

Obr. 8-3. Marschnerova louka, celkový pohled.  

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

 

PR Marschnerova louka se nachází asi 1 km severně od Dolní Chřibské pod samotou Liščí Bělidlo. 

Koncem roku 1995 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, pojmenovaná podle vynikajícího 

amatérského botanika Šluknovského výběžku. Je součástí EVL CZ0420083 - Spravedlnost-Chřibská. 

Z botanického hlediska je Marschnerova louka unikátní. V mělkém údolí, protékaném třemi potůčky, 

jsou soustředěna pestrá společenstva rostlin. Najdeme zde slatinnou a vlhkou louku, porosty s 

dominujícími ostřicemi i sušší biotopy. V roce 1996 zde bylo nalezeno 234 druhů vyšších rostlin. Od 

jara do podzimu se zde objevuje bohatá škála kvetoucích druhů, z nichž jsou významné například 

vstavačovité rostliny: prstnatec májový, prstnatec fuchsův a kruštík bahenní. Z chráněných druhů zde 

rostou také suchopýry, vachta trojlistá a tuřice Davallova. Díky hojným srážkám jsou výrazně 
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zastoupeny subatlantské druhy, např. sítina ostrokvětá nebo štírovník bažinný, ojediněle se vyskytují 

teplomilné druhy se středoevropským rozšířením (smolnička obecná). Na pestrou mozaiku stanovišť 

jsou svým výskytem vázány také nejrůznější druhy živočichů. Za všechny lze jmenovat kobylku 

horskou, sarančata a mandelinky, z ptáků byl zaznamenán strnad obecný nebo cvrčilka říční a z 

drobných savců například myška drobná. 

Zemědělské využívání okolních luk v 70. letech přispělo k zániku řady mokřadních druhů. Pozemky 

dnešní rezervace sice zůstaly z větší části nedotčeny, část lokality ale zarostla olšinou a začaly sem 

pronikat plevelné rostliny z okolí (pcháč, šťovík, kopřiva). V roce 1994 byla louka v souvislosti se 

záměrem vyhlášení rezervace pokosena a došlo k likvidaci olšiny, na jejímž místě se dnes opět šíří 

mokřadní vegetace. 

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

 

PANSKÁ SKÁLA 

 

Obr. 8-4. Panská skála  

(Foto: Franta Křivan, CC BY-SA 3.0) 

 

Lokalita NPP Panská skála je chráněna z čistě geologického hlediska. Je to unikátní světově známý 

příklad velmi pravidelné sloupcové odlučnosti lávového výlevu olivinického bazaltoidu. Geologické 

těleso tzv. Kamenných varhan je pouze reliktem plošně rozsáhlejšího čedičového výlevu na křídovém 

podloží. Reliéf podloží v době výlevu nebyl zcela rovinný, byl modelován předchozí erozí a byl 

zarovnán teprve vytékající lávou. To je důvod orientace sloupců do náznaků vějířovitého uspořádání. 

Lokalita byla počátkem století těžena, protože po pravidelných čedičových sloupech byla velká 

poptávka v zahraničí, zvláště pak při stavbě hrází v Nizozemí. Těžbou byl tento unikátní fenomén 

odkryt, ale byl by i zničen nebýt zásahu tehdy zde mapujícího geologa J. E. Hibsche. 

(http://lokality.geology.cz) 

 

 

http://www.luzicke-hory.cz/
http://lokality.geology.cz/
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KLÍČ 

 

Obr. 8-5. Klíč  

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

 

Podloží PR a EVL Klíč tvoří křídové křemenné pískovce březenského souvrství, kterými na mnoha 

místech pronikly třetihorní neovulkanity (především kyselé povahy). Nejvýznamnější z nich, Klíč, je 

tvořen fonolitem, jiné vrcholy různými typy trachytů (kóty 556 a 605). Maloplošně se vyskytují i 

živinami bohatší vulkanity - nefelinický bazanit – Sokolík, kóta 544 a bazaltoidní brekcie – Skalka, 

které umožňují existenci pestřejší a druhově bohatší vegetaci. Pro oblast jsou typické kvartérní 

deluviální sedimenty (kamenité a blokové), které nalezneme v širším okolí vulkanitů (nejtypičtěji 

vyvinuty jako kamenná moře a suti na Klíči). 

Většina území leží v podcelku Kytlická hornatina a okrsku Klíčská hornatina. Je to plochá hornatina 

vyznačující se silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem litologicky a tektonicky podmíněné 

sedimentární stupňoviny, s výraznými a rozsáhlými neovulkanickými suky a pískovcovými 

strukturními hřbety, s četnými tvary zvětrávání a odnosu, místy též s pískovcovými skalními městy a s 

hluboce zaříznutými údolími Kamenice a jejích přítoků. Nejvyšším bodem je Klíč (760 m). 

Vlastní Klíč je výrazný neovulkanický suk z miocénního fonolitoidu, se skalními tvary zvětrávání a 

odnosu, mrazovými sruby, rozsáhlými balvanovými proudy, se značným rozsahem primárního bezlesí 

(balvanité sutě na JZ svahu). Svahy v horním stupni jsou extrémně příkré, běžně přesahující 45° 

(někdy až 60°), výrazně zasuťované až skalnaté, V nižším stupni činí svažitost 15-25°. 

Hlavními půdními typy v oblasti jsou kambizemě dystrické a podzoly arenické. Z botanického 

hlediska pravděpodobně nejcennější lokalita v Lužických horách, s mimořádným reliktním 

potenciálem. Rozsáhlé plochy acidofilních a květnatých bučin s mimořádně cennými typy reliktních 

biotopů (společenstva skalních stěn a terásek, pohyblivých sutí a balvanitých kamenných moří), místy 

druhově bohaté porosty mezofilních luk a bylinných lemů.  

Největší ohrožení je v nestabilitě lesních ekosystémů, v území (převážně však mimo navrhovaný PK) 

jsou časté smrkové monokultury i bučiny s výrazně navýšeným podílem smrku oproti přirozenému 

stavu. Na velkoplošných pasekách je velmi obtížné znovuzalesnění, šíří se ostřice třeslicovitá (Carex 

brizoides) a třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). 

Rovněž ústup od tradičního obhospodařování nelesních ploch se projevuje zarůstáním luk a pastvin 

expanzivními druhy: pcháč oset (Cirsium arvense), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), vratič 

obecný (Tanacetum vulgare), zlatobýl (Solidago sp.), místy i hasivka orličí (Pteridium aquilinum). 
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V oblasti jsou četná prameniště i rozsáhlé pramenné polohy, často dochází k jejich poškozování 

nešetrnou těžbou dřeva i přemnoženou zvěří. Celá oblast NPR Klíč je turisticky mimořádně 

využívaná, častá je půdní eroze mimo cesty i poškození cenné reliktní vegetace. 

(http://www.nature.cz) 

 

PUSTÝ ZÁMEK 

 

Obr. 8-6. Skalní stěna Pustého zámku s vějířem znělcových sloupců.  

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

 

PP Pustý zámek je strmý znělcový skalní ostroh (405 m), ležící v údolí říčky Kamenice asi 3 km 

východně od České Kamenice. Spolu se sousedním Břidličným vrchem původně tvořil souvislé 

znělcové těleso, ale říčka v něm postupně vyhloubila úzkou skalní soutěsku, která dnes oba útvary 

odděluje. 

Erozí řeky vznikla na Pustém zámku asi 50 m vysoká skalní stěna, která byla částečně odlámána při 

stavbě silnice v 19. století. Horizontální uspořádání mohutných sloupců znělce je jedinečnou ukázkou 

sloupcovité odlučnosti hornin vyvřelých při třetihorní vulkanické činnosti v severních Čechách. Eroze 

zastihla intruzi v její okrajové části, kde odlučnost bývá nejvíce ovlivněna okolními podmínkami. 

Proto je zde pozorovatelná odlučnost přecházející od deskovité přes nepravidelnou až po sloupcovou, 

která jinak u trachytoidů není častá. Intruzivní těleso zde patrně v podobě lakolitu vniklo do křídových 

sedimentů. K zajištění ochrany tohoto útvaru byla v roce 1956 vyhlášena přírodní památka Pustý 

zámek. 

Skála ale není zajímavá jen geologicky, protože na jejích stěnách a přilehlých svazích se vyvinula 

pestrá rostlinná společenstva. V údolních partiích s chladným mikroklimatem se vyskytují některé 

horské druhy, jako například udatna lesní, devětsil bílý, třtina chloupkatá, starček hajní nebo kozlík 

bezolistý, ve vrcholových partiích se naopak uplatňují teplomilná společenstva s jestřábníkem 

hladkým, rozchodníkem bílým, kostřavou sivou a dalšími druhy. Zajímavé jsou také řídké porosty 

http://www.nature.cz/
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buků, lip a jilmů se souvislým podrostem třtiny rákosovité, nebo velká populace meruzalky alpské. V 

okolí se zdržují kamzíci, kteří sem byli na počátku 20. století dovezeni z Alp. 

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

 

ZLATÝ VRCH 

 

Obr. 8-7. Zlatý vrch se sloupci čediče dosahujícími délky až 30 m  

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

 

NPP Zlatý vrch (658 m n. m.) je význačnou geologickou lokalitou evropského významu. Na jižních a 

jihovýchodních svazích byla lomovou těžbou odkryta vnitřní stavba neovulkanického tělesa s 

vertikální sloupcovitou odlučností čediče. Vulkanické těleso sestává ze tří hlavních facií. Podložní (v 

severní části lomu) tvořené nefelinickým bazanitem. Hlavní facie je tvořena dlouhými sloupci 

olivinického čediče. Takto dokonalé sloupce mohly vzniknout pouze v prostředí s pomalým 

ochlazováním magmatu a s tepelnými gradienty nijak nerušenými okolními vlivy. Horní facie ve tvaru 

čepice je tvořena sklovitým olivinickým čedičem. Nepravidelné sloupce svědčí o tom, že k tuhnutí 

došlo rychleji. 

Vrchol pokrývá zakrslá bučina s dominantní třtinou chloupkatou v podrostu, charakteristická pro 

skalnaté vrcholové partie. Na méně exponovaném severovýchodním okraji chráněného území je 

zastoupena květnatá bučina a suťový les. V lomové stěně a na plošině odvalu se uplatňují pionýrská 

společenstva s břízou bradavičnatou a vrbou jívou. Na Zlatém vrchu můžeme občas sledovat kamzíka 

horského (Rupicapra rupicapra). NPP je součástí EVL CZ0420082 - Studenec zahrnující mimořádně 

významný lesní komplex v západní části Lužických hor, je v něm zahrnuto několik maloplošných 

ZCHÚ (PR Studený vrch, PP Líska, NPP Zlatý vrch). 

(http://www.cittadella.cz, http://lokality.geology.cz, http://www.nature.cz) 

http://lokality.geology.cz/
http://www.luzicke-hory.cz/
http://www.cittadella.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://www.nature.cz/
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STUDENÝ VRCH 

 

Obr. 8-8. Studený vrch  

(foto: Björn Ehrlich, CC BY-SA 3.0) 

 

Studenec - Kaltenberg, Studený vrch, dosahující výšky 736,5 m n. m., je výrazný, ze všech stran 

zdaleka viditelný rozložitý čedičový vrch o široké základně. Leží asi 4 km severovýchodně od České 

Kamenice mezi osadami Studený a Líska. Je nejzápadnější dominantou Lužických hor. Údajně je 

pojmenován podle pramene neobvykle chladné vody vyvěrajícího na severovýchodním svahu. PR je 

součástí EVL CZ0420082 - Studenec zahrnující mimořádně významný lesní komplex v západní části 

Lužických hor, je v něm zahrnuto několik MZCHÚ (PR Studený vrch, PP Líska, NPP Zlatý vrch). 

Na plochém vrcholu Studence (kóta 736) se vyskytují kameny a balvany olivinického bazaltu s 

peridotitovými uzavřeninami. Uzavřeniny jsou převážně vyvětralé a zbývají po nich dutiny o 

rozměrech řádově v cm (až kolem jednoho dm). 

Jižní a jihovýchodní úbočí Studeného potoka zčásti pokrývají poměrně rozlehlá suťová pole.  

Prales na jižním svahu byl chráněn již od roku 1906. V roce 1965 byla zřízena rozsáhlá přírodní 

rezervace "Studený vrch" na celém vrcholovém kuželu hory. Předmětem ochrany jsou původní listnaté 

a smíšené lesní porosty, charakteristické pro Lužické hory. Jejich druhová skladba nebyla člověkem 

výrazněji ovlivněna. V bylinném podrostu se na severních svazích vyskytují kapraďorosty, na jižních 

roste například bažanka vytrvalá, kyčelnice devítilistá i cibulkonosná, měsíčnice vytrvalá a náprstníky. 

Hojná je netýkavka a mařinka vonná, vzácněji tu můžeme najít samorostlík klasnatý nebo lilii 

zlatohlávek. Zjara zde rozkvétají lýkovce. 

Jsou zde pozoruhodné nálezy některých druhů měkkýšů, hmyzu a pavouků, které se obvykle vyskytují 

ve vyšších nadmořských výškách. Proto jsou na Studeném vrchu neobvyklé. Rezervace představuje 

mimořádně cenný komplex přírodě blízkých lesních porostů a společenstev v suťovém bezlesí s 

výskytem řady vzácných druhů mechorostů a bezobratlých. Často jde o tzv. glaciální relikty. Na 

Studenci a v jeho okolí žijí kamzíci vysazení na počátku 20. století. 

(http://www.podstudencem.cz, http://lokality.geology.cz, http://www.nature.cz) 

http://www.podstudencem.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://www.nature.cz/
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NOLDENTEICH 

 

Obr. 8-9. Noldenteich  

(foto: Mirek256, CC BY-SA 3.0) 

 

Předmětem ochrany PP Noldenteich je rybníček s přirozenými břehovými porosty a výskytem řady 

cenných rostlinných společenstev (rašeliniště, ostřicové porosty, olšiny a rašelinné smrčiny). Jde o 

nejbohatší lokalitu zvláště chráněné rosnatky okrouhlolisté v Lužických horách, z dalších cenných 

druhů zde rostou skřípinec jezerní nebo suchopýr úzkolistý. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

BŘEZINSKÉ TISY 

Strmý skalnatý a suťový svah rozlehlého masivu Velkého Chlumu v Benešovském středohoří, 

spadající zleva do údolí Ploučnice, východně od silnice Březiny – Chlum, ukrývá další maloplošné 

chráněné území – NPP Březinské tisy. Dominantním útvarem Březinských tisů je Bechlejovická stěna, 

tvořená příkrovem čedičové horniny se struskovitou strukturou a dutinami na spodu. Pod úpatím stěny 

jsou mocné balvanité sutě, v jejichž spodní části a v zářezu drobné vodoteče lze mezi bloky narazit na 

nápadně vrstevnaté (páskované) břidlice. Lokalita Bechlejovice je z paleontologického hlediska jedna 

z nejvýznamnějších v středohorském vulkanosedimentárním komplexu. Živočišné a rostlinné 

společenstvo zde uchované je prozatím nejkomplexnější z dosud známých nalezišť této geologické 

jednotky. V oligocéních diatomitech, které repesentují lokální období bez klastického přínosu ve 

vulkanicky aktivní sedimentární pánvi, jsou zachovány zbytky ryb, obojživelníků (i jejich vývojových 

stádií) a hmyzu. Rostlinné společenstvo zde dochované reprezentuje doposud nejstarší známou floru z 

vulkanogenních hornin terciéru českého masivu. 

 

http://www.ochranaprirody.cz/
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Obr. 8-10. Třetihorní fosilie - pozůstatky žáby z Bechlejovické stěny  

(foto: Kozuch. Národní muzeum. Praha) 

 

Při zřejmé původnosti tisu na této lokalitě je dřevinná skladba lesa zvláště v partiích s výrazným 

zastoupením smrku do značné míry pozměněna. Ve spodní části Bechlejovické stěny se vyskytuje 

zajímavé společenstvo s tisem a lípou. Centrem rozšíření tisu je východní část území s členitě 

uspořádanými smíšenými porosty se zastoupením buku, dubu, habru, jasanu a smrku. Tis je přítomen 

ve skupinách i jednotlivě, je vitální a zmlazuje. Květena je tvořena pouze běžnými druhy až na lilii 

zlatohlavou. 

V minulosti byl zdejší tis hospodářsky využíván. Současná péče o území je zaměřena především na 

snižování zastoupení smrku a převod smrkové monokultury na smíšený porost. 

(http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz, http://www.cittadella.cz, http://lokality.geology.cz/) 

 

 

http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/
http://www.cittadella.cz/
http://lokality.geology.cz/
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PEKELSKÝ DŮL 

 

Obr. 8-11. Pekelský důl  

(foto: Petr Bauer, http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

Předmětem ochrany je vlhká slatinná louka severně od České Kamenice v osadě PR Pekelský Důl. 

Geologický podklad tvoří druhohorní křídové pískovce středního turonu, na kterých leží čtvrtohorní 

písčitojílovité sedimenty. Rezervace je tvořena svažitou plochou, jejíž spodní část je nejvlhčí, a v 

těchto místech roste např. prstnatec májový, kozlík dvoudomý, kuklík potoční (Geum rivale), 

prvosenka vyšší, ostřice prosová, suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) a další ohrožené druhy 

flóry. Louka je osídlena řadou druhů mechorostů, charakterizujících trvale vlhká až mokrá stanoviště. 

V dolní části lokality se vyskytují druhy bazifilní, např. zelenka vápnomilná (Campylium protensum) a 

pobřežnice Fabbroniova (Pellia endiviifolia), jinde druhy neutrálních až kyselých substrátů 

klamonožka bahenní (Aulacomnium palustre), krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides), 

baňatka Mildeova (Brachythecium mildeanum), dvouhrotec bahenní (Dicranum bonjeanii) a zpeřenka 

ozdobná (Thuidium recognitum) Vzhledem k tomu, že podobných biotopů z přírody ubývá, patří 

některé z uvedených druhů mezi ohrožené mechorosty České republiky, stejně jako prchavička lesklá 

(Pseudephemerum nitidum), efemerní druh, objevující se na vlhké holé půdě v horní části lokality. 

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

SPRAVEDLNOST 

Geologická skladba PR a EVL Spravedlnost je mimořádně pestrá, plošně rozsáhlé jsou především 

křídové pískovce březenského, teplického a jizerského souvrství. Vrch Spravedlnost je tvořen 

nefelinickým bazanitem, v jeho okolí jsou četné deluviální kamenitohlinité sedimenty s bloky. V jižní 

části oblasti vystupují deluviofluviální písčito hlinité sedimenty a spraše a sprašové hlíny podmiňující 

druhovou pestrost luk v této oblasti. V pramenných oblastech jsou vyvinuty fluviální jílovito písčité 

hlíny. Většinu lokality tvoří svah s jižním sklonem, území luk u Chřibské je sníženina s četnými 

prameništními a podmáčenými polohami. 

 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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Obr. 8-12. Vyhlídka Spravedlnost  

(foto: mapy.cz) 

 

Jedná se o mimořádně hodnotnou lokalitu, o cennosti biotopů svědčí již vyhlášené přírodní rezervace 

Spravedlnost a Marschnerova louka, řada ploch je zařazena do 1. zóny CHKO Lužické hory. V oblasti 

Chřibské jsou vyvinuté a zachovalé mimořádně druhově bohaté vlhké louky s řadou zvláště 

chráněných rostlinných druhů - kruštíkem bahenním (Epipactis palustris), ostřicí Davallovou (Carex 

davalliana), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), masově prstnatcem májovým (Dactylorhiza 

majalis) a řadou dalších). Zranitelnost spočívá ve změně obhospodařování kulturní krajiny, řada 

lučních ploch je neobhospodařovaných, šíří se ruderální druhy - pcháč oset (Cirsium arvense), pelyněk 

černobýl (Artemisia vulgaris) a další, v minulosti byla odvodněna a zorána řada druhově bohatých 

lučních porostů. 

(http://www.nature.cz) 

 

VÁPENKA 

 

Obr. 8-13. Přístupová cesta k lomům na Vápenném vrchu, v pozadí vlevo je zarostlá halda.  

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

http://www.nature.cz/
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Na poměrně malém území PR Vápenka se tu společně vyskytují horniny pěti různých geologických 

jednotek, z nichž nejvýznamnější jsou jurské vápence, které se s výjimkou několika drobných 

ostrůvků v okolí Doubice, Kyjova a Brtníků nikde jinde v Čechách nevyskytují. 

Čedičová stěna na konci starého lomu. Přes Vápenný vrch probíhá významná geologická linie, 

označovaná jako lužická porucha, která tvoří rozhraní mezi lužickým žulovým plutonem na 

severovýchodě a pískovci české křídové pánve na jihozápadě. Ve starších třetihorách byla kra 

lužického plutonu podél této poruchy tektonicky vyzdvižena nad povrch české křídové pánve a spolu s 

ní byly z podloží křídy k povrchu vyvlečeny i malé kry hornin permského a jurského stáří. Největší 

kra jurských sedimentů je právě na Vápenném vrchu. Ve vápencích se dříve nacházely otisky 

mořských amonitů, ježovek a mlžů, které dokládají jejich stáří kolem 150 miliónů let. Starší horniny 

permu zastupují především červené křemenné porfyry a arkózovité pískovce. V třetihorách pronikla 

jurskými sedimenty k povrchu čedičová hornina, která v sobě uzavírá kontaktně přeměněné úlomky 

okolních hornin a dnes vytváří svislou stěnu na severním konci Starého lomu. 

Pestrý geologický podklad vytváří vhodné podmínky pro vývoj zajímavých biotopů. Vedle druhotného 

smrkového lesa se zde uchovala květnatá bučina, ve které se významně uplatňuje javor klen a v menší 

míře i lípa, borovice nebo jasan. V jejím podrostu se hojně vyskytuje lýkovec jedovatý, ale rostou zde 

i vzácnější rostliny jako například konvalinka vonná, brčál menší, kyčelnice cibulkonosná a devítilistá, 

bažanka vytrvalá, kruštík širolistý, bradáček vejčitý a kapradina žebrovice různolistá. V minulosti tu 

rostla i silně ohrožená okrotice červená, jejíž výskyt však již nebyl v posledních letech zaznamenán. 

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

 

 

Obr. 8-14. Köglerova naučná stezka (geologická), Lužické hory. Zastavení Vápenka poblíž Doubice, 2008. 

(foto: cs:ŠJů, CC-BY-SA-3.0) 

http://www.luzicke-hory.cz/
http://lokality.geology.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6glerova_nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A9_hory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doubice
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CIHELENSKÉ RYBNÍKY 

 

Obr. 8-15. Rybník Souška - součást PP Cihelenské rybníky  

(foto: Zákupák, Public Domain) 

PP a EVL Cihelenské rybníky jsou evropsky významná lokalita jako jedna z mála lokalit kuňky 

ohnivé (Bombina bombina) v Libereckém kraji, od roku 2012 chráněná oblast. V červnu 2012 byly 

vyhlášeny Libereckým krajem přírodní památkou. Ochrana přírody se týká čtyř rybníků propojených 

Stružnickým potokem, mokřadů, luk a lesů v jejich okolí. 

Mělké rybníky v bažinaté, vrbami porostlé nivě. Na hrázích solitéry břízy, bezu černého a olše 

lepkavé. Rybníky obklopeny ze severní strany poli a ruderální vegetací. Litorální porosty jsou dobře 

vyvinuté u rybníku Souška, s dominantním rákosem (Phragmites australis), dále jsou zastoupeny 

orobinec širokolistý (Typha latifolia), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), ostřice štíhlá 

(Carex gracilis), třtina šedavá (Calamagrostis canescens), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), vrbina 

obecná (Lysimachia vulgaris), lok. žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), ostřice liščí (Carex vulpina) 

a další druhy. V přítokové zóně litorální porosty přecházejí do mokřadních luk. Horní Cihelenský 

rybník má litorální pásmo velmi úzké, je ale hojně zarostlý makrofytní vegetací rdest vzlývavý 

(Potamogeton natans), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), vodní mor kanadský (Elodea 

canadensis), lakušníky (Batrachium sp.), stolístek klasnatý (Myriophylum spicatum). Dno 

Prostředního Cihelenského rybníku je bahnité a zarostlé orobincem širokolistým (Typha latifolia). 

Prostor mezi jednotlivými rybníky zarůstá pionýrskými dřevinami, náletové křoviny se rozrůstají také 

na jižních březích rybníků. Na jižním břehu Horního Cihelenského rybníka se nachází březovo-

dubový remíz navazující na zarostlý prostor bývalého hliníku. 

Z obojživelníků se zde vyskytují kuňka ohnivá (Bombina bombina), skokan skřehotavý (Rana 

ridibunda), skokan hnědý (Rana temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo 

bufo) a čolek obecný (Triturus vulgaris), z plazů byli zaznamenáni užovka obojková (Natrix natrix) a 

slepýš křehký (Anguis fragilis). 

Na území EVL bylo orientačním průzkumem zjištěno 33 druhů ptáků, většinou běžných druhů. Ze 

vzácnějších mokřadních druhů na rybníku Souška hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis), moták 

pochop (Circus aeruginosus) a chřástal vodní (Rallus aquaticus). Území je potravním stanovištěm 

čápa černého (Ciconia nigra), v remízu na jižním břehu Horního Cihelenského rybníku hnízdí 

strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Při inventarizačním průzkumu vážek v roce 2010 bylo 

zjištěno 17 druhů, jedná se tedy o lokalitu druhově středně bohatou.  

(http://www.nature.cz) 

http://www.nature.cz/
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ČESKÁ LÍPA - MOKŘAD V NIVĚ ŠPORKY 

PP a EVL Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky leží při severozápadním okraji České Lípy v prostoru 

mezi tokem Šporky a železniční tratí Česká Lípa – Nový Bor (viz příloha M1). Jedná se zamokřenou 

terénní depresi o celkové rozloze cca 20 ha v nadmořské výšce přibližně 270 m n. m. Geologický 

podklad tvoří svrchnoturonské pískovce překryté čtvrtohorními organickými a písčitými sedimenty. 

Území patří do Ralské pahorkatiny a Českolipské kotliny a spadá do mírně teplé klimatické oblasti.  

 

 

Obr. 8-16. Přírodní památka Mokřad Šporky u města Česká Lípa  

(foto: Zákupák, Public Domain) 

 

Ochrana celého vodního a mokřadního biotopu a navazujících vlhkých luk a ochrana druhů na tato 

stanoviště vázaných, zejména udržení životaschopné populace kuňky obecné Bombina bombina, 

modráska bahenního Phengaris nausithous a modráska očkovaného Phengaris teleius. Redukce 

terestrických rákosin a jejich postupná přeměna na soustavu drobných vodních ploch. Zavedení 

dlouhodobého způsobu péče o luční porosty motivovaného zájmy obou druhů modrásků r. Phengaris. 

(Plán péče o evropsky významnou lokalitu Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky na období 2011-2020) 

 

STRUŽNICKÉ RYBNÍKY 

Jedná se o mokřadní a vodní biotopy PP a EVL Stružnických rybníků a druhy na ně vázané, především 

populace kuňky obecné. Rybníky jsou mělké, hojně zarostlé makrofytní vegetací, zejména rdesty 

(Potamogeton sp.). Litorální porosty jsou rozsáhlé, na horním rybníku tvořené zejména rákosem 

obecným (Phragmites australis), na dalších třech pestrou litorální vegetací včetně rostlin mezotrofních 

a oligotrofních vod, např. ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), ostřice štíhlá (Carex acuta), ostřice 

latnatá (Carex paniculata), mochna bahenní (Potentilla palustris), chrastice rákosovitá (Phalaris 

arundinacea) atp. Rašeliníko-ostřicové porosty jsou zde vyvinuty pouze nepatrně, zejména v 

přítokové zóně Prostředního Stružnického rybníku. Okolí rybníků je zarostlé vlhkými lady a 

dřevinnou a keřovitou vegetací tvořenou břízou bělokorou (Betula pendula), olší lepkavou (Alnus 

glutinosa), vrbou bílou (Salix alba), vrbou popelavou (Salix cinerea) aj. V roce 2010 bylo na lokalitě 

při jednorázovém záznamu zaznamenáno 112 druhů cévnatých rostlin, z nichž žádný nebyl zvláště 

chráněný. Lokalita je obklopena zemědělskými pozemky a především její okrajové části trpí silnou 

eutrofizací, místy se rostou porosty kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). 
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Obr. 8-17. PP Stružnické rybníky  

(foto: Zákupák, Public Domain) 

 

Z obojživelníků se na lokalitě vyskytuje kuňka ohnivá (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus 

vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan štíhlý (Rana 

dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo). Z plazů se zde vyskytují 

užovka obojková (Natrix natrix) a slepýš křehký (Anguis fragilis). 

Na území EVL bylo zjištěno 38 druhů ptáků. Ze vzácnějších mokřadních druhů zde hnízdí potápka 

malá (Tachybaptus ruficollis), kopřivka obecná (Anas strepera), moták pochop (Circus aeruginosus) a 

chřástal vodní (Rallus aquaticus). Území je potravním stanovištěm čápa černého (Ciconia nigra). 

Zaznamenán byl adultní jedinec orla mořského (Haliaeetus albicilla), který zde nehnízdí, lokalita však 

může být součástí potravního teritoria páru hnízdícího v okolí. U vodouše kropenatého (Tringa 

ochropus) a jeřába popelavého (Grus grus) se může jednat o pozorování jedinců bez vazby k území. 

Při inventarizačním průzkumu vážek v roce 2010 bylo zjištěno 19 druhů, jedná se tedy o lokalitu 

druhově středně bohatou. Při orientačním průzkumu brouků chytaných do zemních pastí bylo 

determinováno celkem 24 druhů brouků. S výjimkou střevlíka Diachromus germanus a tesaříka 

pižmového (Aromia moschata) převažují obecné, široce rozšířené hygrofilní druhy střevlíků, doplněné 

několika hojnými lučními, resp. lesními druhy. 

(http://www.nature.cz) 

 

MANUŠICKÉ RYBNÍKY 

Mokřadní a vodní biotopy PP a EVL Manušických rybníků a druhy na ně vázané, především populace 

kuňky obecné. Přírodní památka Manušické rybníky zahrnuje Velký Široký rybník, Malý Široký 

rybník, Horní manušický rybník, Prostřední manušický rybník, Dolní manušický rybník, rybník 

Napajedlo a jeden rybníček beze jména. Dále zčásti zamokřené louky a dvě cesty. 

Významnou částí lokality je fragment rašeliniště (mechového slatiniště) při východním břehu Horního 

Manušického rybníka. Prostor mezi rybníky a okolí směrem na severovýchod je tvořeno remízky 

charakteru borových doubrav, na jihozápad a severovýchod od EVL se rozkládájí extenzivně 

využívané louky. Na rybnících se téměř nevyskytuje makrofytní submerzní vegetace, popř. pouze 

http://www.nature.cz/
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omezeně stolístek klasnatý (Myriophylum spicatum). Na lokalitě se vyskytují chráněné a vzácné druhy 

– prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), stolístek přeslenitý 

(Myriophyllum verticillatum), bublinatka jižní (Utricularia australis). 

 

 

Obr. 8-18. Malý Široký rybník  

(foto: Zákupák, Public Domain) 

Na lokalitě se vyskytuje relativně silná populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), a to především na 

dvou největších rybnících soustavy – Velkém širokém a Malém širokém rybníce. Z obojživelníků se 

dále na lokalitě vyskytuje hojně rozšířený skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan hnědý 

(Rana temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), blatnice skvrnitá 

(Pelobates fuscus) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris), z plazů byli zaznamenáni užovka obojková 

(Natrix natrix) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Ze vzácnějších vodních a mokřadních ptáků zde 

hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis), kopřivka obecná (Anas strepera) a byl zde zaznamenán 

také ledňáček říční (Alcedo atthis). 

(http://www.nature.cz) 

 

SKALICE U ČESKÉ LÍPY 

Opuštěný pískovcový lom na severním úpatí Skalického vrchu v nadmořské výšce 309 m n. m leží na 

východním okraji obce Skalice u České Lípy, na levém břehu Šporky. Přírodní památka (PP a EVL) je 

zimoviště netopýrů v opuštěném lomu, kde těžbou pískovce na úpatí Skalického kopce vznikly umělé 

jeskyně. V lomu se odedávna lámaly pískovcové stavební kvádry a později se zde získával i brusný 

písek pro potřeby místních kuličů a brusičů skla. Protože pískovec zde byl velmi kvalitní a pevný, těžil 

se i v podzemí. Do skalního masivu byly vyhloubeny chodby, které se postupně prohlubovaly a 

rozšiřovaly. Poměrně rozsáhlé podzemní bludiště dnes tvoří asi 10 mohutných dómů, jejichž šířka se 

pohybuje kolem 5 metrů a délka dosahuje okolo 30 metrů. Prostory jsou vysoké 6-8 m a jejich boční 

stěny se směrem vzhůru obloukovitě sbíhají, takže připomínají gotické klenby. V zimním období bylo 

na lokalitě prokázáno 12 druhů netopýrů včetně chráněného netopýra velkého (Myotis myotis). 

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

http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.skaliceuceskelipy.cz/
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Obr. 8-19 Skalice vstup do dolu  

(foto: http://www.denik.cz) 

 

  

ČERVENÝ RYBNÍK 

 

Obr. 8-20 Červený rybník u Pihelu  

(foto: Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0) 

 

PP A EVL Červený rybník o rozloze kolem 9 ha leží v osadě Pihel. Jeho jméno bylo odvozeno od 

červenohnědého zbarvení vody, pocházející z přilehlých rašelinišť. Z rybníka vytéká Pihelský potok. 

Rybník je zmiňován už v 16. století a od poloviny 18. století patřil novozámecké vrchnosti. Ve 2. 

polovině 19. Století byl zrušen, ale v pozdější době byl opět obnoven zatopením vytěženého 

http://www.denik.cz/
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rašeliniště. Dnes na jeho hladině rostou lekníny a v okolních mokřinách se vyskytují i vzácnější 

rostliny, jako například ďáblík bahenní nebo rdest alpský. 

Rašelinné břehy na severní straně rybníka přechází do zamokřených březových porostů s olší 

lepkavou, topolem osikou a místy i vrbou popelavou. Na světlejších místech se tu vyskytuje vzácný 

mech srpnatka fermežová, jehož populace patří k nejvýznamnějším v Čechách a byla také hlavním 

důvodem k vyhlášení přírodní památky v roce 2013. Dále tu roste například prstnatec májový, mochna 

bahenní, vrbovka bahenní a kapradiník bahenní. Z živočichů je významný výskyt ohrožených 

mokřadních měkkýšů vrkoče mnohozubého a kuželíka tmavého, vzácné vážky žlutoskvrnné nebo 

motýlů přástevníka angreštového a zobonosce borůvkového. Z brouků stojí za pozornost výskyt 

rákosníčků (Plateumaris bracata, Donacia cinerea) nebo mandelinky (Timarcha metallica). Zajímavá 

je také zdejší populace vzácné mokřadní můry rákosnice rákosní, která je nejsilnější známou v 

Čechách. 

Evropská lokalita byla vyhlášena kvůli významnosti málo antropogenně narušené vodní plochy a 

pozoruhodnému výskytu rašelinné březiny. Jedná se také o jednu z mála lokalit výskytu srpnatky 

fermežové (Drepanocladus vernicosus) v ČR. 

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

 

KAMENNÁ HŮRA 

Přírodní rezervace Kamenná hůra se rozprostírá v masivu vrchu Kamenec nad údolím Ploučnice, 

Merboltického a Valkeřického potoka. Masiv vrchu Kamanec je tvořen povrchovými sopečnými 

produkty uloženými na křídových pískovcích. Lávy olivinických čedičů byly destruovány převážně 

mrazovým zvětrávámím a vznikla tak rozsáhlá suťová pole. Charakter území je dán především 

největšími souvislými plochami otevřených čedičových sutí v Českém středohoří, přičemž teplé jižní 

sutě poskytují pro život organismů zcela jiné podmínky, než chladné severní sutě. Zbytek rezervace je 

porostlý listnatým lesem a zbytky smrkových kultur, které jsou postupně převáděny na porosty s 

přirozenou skladbou dřevin. Při úpatí severních sutí je několik ledových jam, kde se do léta drží led a 

firnový sníh. Zřetelné jsou vývěry chladného vlhkého vzduchu, kdy na převislých kamenech tuhne 

voda do podoby rampouchů. Ve vyšších polohách sutí v zimním období uniká teplý vzduch a v okolí 

těchto vývěrů se neudrží sníh. 

 

 

Obr. 8-21. Kamenná hůra  

(foto: Martin Veselka, CC BY-SA 4.0) 

http://www.luzicke-hory.cz/
http://www.nature.cz/
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V důsledku mikroklimatických zvláštností se zde vyskytují chladnomilné horské druhy rostlin v 

nezvykle nízkých nadmořských výškách. Nachází se zde např. jediná lokalita vrance jedlového v 

Českém středohoří. Tento rostlinný druh z čeledi plavuňovitých je jinak typický pro naše vysoká 

pohoří. Při výzkumu v letech 1987 – 1989 bylo na Kamenci zaznamenáno celkem 84 druhů 

mechorostů. 

Faunu území lze charakterizovat jako převážně lesní, přičemž druhová skladba je do značné míry 

ovlivněna zdejšími mikroklimatickými zvláštnostmi (výskyt arkto-alpinních druhů bezobratlých). Z 

obratlovců se zde vyskytují např. zmije obecná, z ptáků ořešník kropenatý, krkavec velký a jestřáb 

lesní. Průzkum bezobratlých byl zatím proveden pouze v oblasti suťových polí a v jejich nejbližším 

okolí. Z pavouků  bylo zjištěno 101 druhů, z brouků při dvou souběžných průzkumech zjištěno 53 

resp. 155 druhů. Území je přístupné se souhlasem Správy CHKO České středohoří. 

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

 

PAVLÍNINO ÚDOLÍ 

PR Pavlínino údolí, často označované též jako Pavlino, je asi 3,5 km dlouhé kaňonovité údolí, které 

vytvořila říčka Chřibská Kamenice v křídových pískovcích mezi Studeným, Rynarticemi a 

Jetřichovicemi. 

Pro svou přírodovědnou a estetickou hodnotu bylo Pavlínino údolí v roce 1993 prohlášeno přírodní 

rezervací. Na jeho strmých svazích se původně vyskytoval jedlobukový les, který byl později částečně 

nahrazen smrkovou monokulturou. Pískovcové skály jsou porostlé borovicemi a břehy říčky lemují 

olše, jasany a vrby. V blízkosti vodního toku roste žluťucha orlíčkolistá, mokrýš vstřícnolistý a 

střídavolistý, podbílek šupinatý pravý, prvosenka vyšší a vzácná přeslička luční. Z lesních rostlin jsou 

zastoupeny například žebrovice různolistá, osladič obecný, udatna lesní, věsenka nachová, dymnivka 

dutá nebo vřes obecný. 

 

 

Obr. 8-22. Pavlínino údolí  

(foto: http://www.region-ceskesvycarsko.cz) 

http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/
http://lokality.geology.cz/
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Rezervace také poskytuje útočiště různým živočichům. Vyskytuje se zde například kamzík horský, 

který byl nedaleko odtud vysazen na počátku 20. století. V potoce žije mihule potoční a pstruh 

potoční, v jeho okolí se vyskytuje vydra říční, ledňáček říční a čáp černý. Pravidelně zde také hnízdí 

skorec vodní a konipas horský. Hojně se vyskytuje netopýr vodní a byl zde prokázán i výskyt 

vzácného netopýra Brandtova. 

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

 

STARÁ OLEŠKA 

PR Stará Oleška je přírodní rezervace ev. č. 1753 severovýchodně od obce Huntířov v okrese Děčín na 

jižním okraji vesnice Stará Oleška, kde zaujímá západní část Olešského rybníka s přilehlými břehy. 

Oblast spravuje CHKO Labské pískovce. Jeden z nejvýznamnějších mokřadů na území CHKO Labské 

pískovce, který představuje významné refugium pro výskyt celé řady vzácných a ohrožených druhů 

rostlin a živočichů. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

 

Obr. 8-23. Západní část chráněného území Stará Oleška  

(foto: Petr Kinšt, CC BY-SA 3.0) 

 

ČESKÉ ŠVÝCARSKO 

Většinu území EVL České Švýcarsko pokrývají křemenné pískovce svrchnokřídového (turonského) 

stáří, dále jsou zde rozptýlena plošně nevelká vulkanická tělesa třetihorního stáří. Nejsvrchnější vrstvu 

tvoří izolované akumulace sedimentů čtvrtohorního stáří. Území je značně členité. Nacházejí se tu 

rozsáhlé skalní stěny (Křídelní stěny, Stříbrné stěny), pozoruhodné kaňony řek Křinice a Kamenice, 

skalní věže, hřbety, drobná skalní okna, výklenky, jeskyně, rozsedlinové propasti a jiné tvary vázané 

na pískovcový fenomén. Nejznámějšími a jedinečnými výtvory jsou skalní brány – Malá Pravčická 

brána a mohutný skalní most Pravčická brána. Hlavními půdními typy v oblasti jsou kambizemě 

dystrické, pseudogleje luvické a pseudogleje modální. 

http://www.luzicke-hory.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
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Obr. 8-24. Pravčická brána  

(Franz Xaver Sandmann (1803—1856) - schmidt-auktionen.de, Public Domain) 

 

Oblast Labských pískovců stojí na styku hercynské a sudetské fytogeografické oblasti, velmi 

významným faktorem ovlivňujícím zdejší květenu je vyznívání oceánického klimatu, které umožňuje 

výskyt subatlantských druhů jako např. žebrovice různolisté (Blechnum spicant), mokrýše 

vstřícnolistého (Chrysosplenium oppositifolium), svízele hercynského (Galium saxatile), třezalky 

rozprostřené (Hypericum humifusum), sítiny ostrokvěté (Juncus acutiflorus), pérnatce horského 

(Lastraea limbosperma), štírovníku bažinného (Lotus uliginosus), všivce lesního (Pedicularis 

sylvatica) a také dvou atlantských druhů - vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum, pouze 

gametofyty) a blánatce kentského (Hymenophyllum tunbrigense, pouze historický údaj). Specifické 

mikroklimatické a edafické poměry v zaříznutých roklích umožňují existenci subboreálních druhů 

např. rojovníku bahenního (Ledum palustre), šichy černé (Empetrum nigrum), plavuně pučivé 

(Lycopodium annotinum), čípku objímavého (Streptopus amplexifolius), klikvy bahenní (Oxycoccus 

palustris), suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum), sedmikvítku evropského (Trientalis 

europaea). Díky teplotní inverzi nacházejí v hlubokých soutěskách příznivé podmínky subarkticko-

alpinské druhy, z cévnatých rostlin se jedná o violku dvoukvětou (Viola biflora).  

Lokalita představuje jedinečnou lokalitu vydry říční (Lutra lutra) poskytující podmínky pro trvalý 

výskyt druhu. Pro lososa obecného (Salmo salar) představuje povodí Kamenice (tok Kamenice od 

soutoku se Suchou Bělou do Srbské Kamenice a dolní tok přítoků Kachního potoka, bezejmenného 

potoka na ř. km 6,5, Velké Bělé a Chřibské Kamenice po obec Chřibská včetně přítoků Studeného 

potoka a Doubického potoka) unikátní lokalitu v rámci ČR, kde nachází vhodné podmínky pro 

rozmnožování a život strdlic. Významná lokalita mihule řícní (Lampetra planeri). Rozsáhlost 

pískovcové oblasti, jejíž součástí je navržená lokalita, výrazně členitý reliéf podmiňující specifické 

mikroklimatické podmínky (teplotní inverse), subatlantské klima oblasti, problematická přístupnost 

některých míst i stávající zákonná ochrana území (NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce) 
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vytváří ideální podmínky pro výskyt předmětného druhu, kterým je vlaskatec tajemný (Trichomanes 

speciosum). 

 

PRÁCHEŇ – ZICHT 

Podloží EVL Prácheň – Zicht tvoří nefelinický bazanit a pyroklastika. Lokalitu tvoří mokřad v mělké 

depresi na jihozápadním úbočí vrchu Klučky. Vyvinuly se zde modální pseudogleje a gleje, dále od 

mokřadu modální-eutrofní kambizemě. Mokřad je obklopen pastvinami a rozptýlenou zelení. 

Sledován stabilní výskyt čolka velkého (Triturus cristatus) od roku 1985. Rizikem pro lokalitu je 

především zazemňování vodní plochy, potenciální výsadba ryb, potenciálně hrozí černé skládky.  

(http://www.nature.cz) 

 

 

Obr. 8-25. Čolek velký - sameček  

(foto: Rainer Theuer, Public Domain) 

 

DOBRNÁ 

Území EVL Dobrná tvoří tefrity a tefritová pyroklastika. Plochý hřbet zájmové lokality je pokrytý 

deluviálními sedimenty. Nachází se v sv. části Českého středohoří. Modální pseudogleje a gleje, na 

bazických pyroklastikách eutrofní variety modálních kambizemí a rankerů. 

Pod prameništěm byly vybudovány v 18. století retenční nádrže, které jsou v současné době s 

výjimkou dvou nádrží zcela zazemněné. Nádrže obklopují porosty orobince a rákosin a jsou jednou ze 

dvou významných lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v Českém středohoří.  

(http://www.nature.cz) 

 

 

http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
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HORNÍ KAMENICE 

 

Obr. 8-26. Olešnička – Přítok Kamenice  

(foto: Milda Panenka, mapy.cz) 

 

Půdní pokryv tvoří fluvizem modální a kambizem arenická. Povodí Horní Kamenice představuje 

komplex většinou malých vodních toků podhorského pásma. Toky mají převážně přirozené koryto. 

Kamenice je zachovalý vodní tok s přirozeným korytem a čistou vodou. Dostatek štěrkových ploch s 

rychle tekoucí vodou vytváří vhodné podmínky pro výskyt evropsky významného druhu lososa 

obecného. Pro lososa obecného (Salmo salar) představuje povodí Kamenice (tok Kamenice od Srbské 

Kamenice po Hraniční rybník a dolní tok přítoků Bynoveckého potoka, Olešničky, Bílého potoka, 

Pryského potoka a Líseckého potoka) unikátní lokalitu v rámci ČR. Území je také kvalitní lokalitou 

vydry říční (Lutra lutra). 

(http://www.nature.cz, Kyselka 2014) 

 

ÚDOLÍ CHŘIBSKÉ KAMENICE 

EVL Údolí Chřibské Kamenice zahrnuje významné elevace Lužických hor (Velká Tisová 692 m n. m., 

Malý Stožec 659 m n. m.). Pod zakrslými a kamenitými smrkovými bučinami vrchů Velké Tisové a 

Malého Stožce vznikly modální (až litické) rankery spolu s rankerovými (litickými) kryptopodzoly. 

Mezi těmito terénními dominantami převládají ve svěžích a kyselých bučinách modální a arenické 

kryptopodzoly s podzolovanou varietou kambizemě dystrické. Na svazích s porostem jedlových 

smrčin, podél toku Chřibské Kamenice, se vytvořily oglejené kryptopodzoly, v zamokřené vrbové 

olšině akvické a histické gleje. Ty se spolu s organozemí glejovou vyskytují i v okolí Jedlovských 

rybníků. V západní části území vznikly pod jedlobučinami menší ostrůvky eutrofní variety kambizemě 

modální. V této části území se vyvinula i menší lokalita modálního stagnogleje. Údolí Chřibské 

Kamenice představuje typický (mezo-)mikroklimatický prvek, charakteristické jsou biotopy 

otevřených suťových polí. 

http://www.nature.cz/
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Obr. 8-27. Údolí Chřibské Kamenice z Malého Stožce  

(foto: www.jirkakubicek.cz, mapy.cz) 

 

Jedná se krajinu v centrální části CHKO Lužické hory s množstvím typicky vyvinutých biotopů 

charakteristických pro tuto oblast. Jde především o acidofilní bučiny (s hojným smrkem a původně též 

jedlí), rozvolněné lesy extrémních stanovišť, reliktní společenstva suťového bezlesí (porosty 

pionýrských dřevin, mechová a brusnicová společenstva. Typicky vyvinuté jsou i některé mokřadní 

biotopy (lesní rašelinná prameniště s ostřicí převislou (Carex pendula) a starčekem potočním 

(Tephroseris cripsa), rašeliniště a litorální porosty v okolí Jedlovských rybníků. V oblasti se vyskytují 

i mnohé vzácné živočišné druhy (u Jedlovských rybníků např. orel mořský a vydra). 

Soubor rozsáhlých neovulkanitů po obou stranách údolí Chřibské Kamenice, četné rašelinné a 

mokřadní lokality zvláště v okolí Jedlovských rybníků, z biotopů zcela dominují acidofilní bučiny. 

Plošně převažují pískovce březenského souvrství a kyselé neovulkanity (trachyty) s četnými 

deluviálními blokovými sedimenty, vzácnější jsou bazaltoidní subvulkanické brekcie (Malá Tisová a 

okolí) a fluviální hlinité sedimenty (okolí Chřibské Kamenice). 

Největším problémem území je rozpad některých starších lesních porostů (např. v oblasti Velké 

Tisové) a jejich náhrada nepříliš vhodnými výsadbami (smrk ztepilý a pichlavý, modřín), u mnohých 

je nezbytné zajistit rekonstrukci (výsadby buku, jedle, u dalších postupně dožívajících porostů je nutné 

zajistit možnosti obnovy, prosvětlení, podsadbu, ochrana zmlazení. V některých lesních segmentech 

dochází občas k nešetrným melioračním zákrokům, u cenných biotopů je nutné zajistit stávající vodní 

režim. Rovněž v případě Jedlovských rybníků je nutné zajištění trvalé vodní hladiny, např. Malý 

Jedlovský rybník byl po poškození hráze v roce 2003 delší dobu bez vody. Rozsáhlé území spadá do 

pásma hygienické ochrany vodního zdroje. 

(http://www.nature.cz) 

 

http://www.nature.cz/
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HORNÍ A DOLNÍ PLOUČNICE 

 

Obr. 8-28. Meandry Ploučnice  

(foto: Ivan Anderle, http://itras.cz) 

 

EVL Horní a Dolní 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. 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. 

Tok Ploučnice se nachází v hluboko zaříznutém údolí místy kaňonovitého charakteru. Povodí Dolní 

Ploučnice představuje komplex většinou malých vodních toků podhorského pásma. Toky mají 

převážně přirozené koryto. Částečně protéká intravilány menších obcí. 

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 
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(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. 

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 

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) 

 

SUCHÝ VRCH – NADĚJE 

Do HGR 4650 částečně zasahuje z HGR 4640 lokalita EVL Suchý vrch – Naděje tvořená výraznými 

kopci Suchý vrch-Naděje a Milštejn, které tvoří území kryté převážně acidofilními bučinami. 

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.  

 

 

Obr. 8-29. Jeskyně Kovárna na Milštejně - vodou ohlazený průlez mezi první a druhou komorou.  

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

 

http://www.nature.cz/
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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, tradičně 

využívané předmětným druhem v podzimním aspektu k páření. 

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

 

HUNÍKOVSKÝ POTOK 

 

Obr. 8-30. Huníkovský rybník a Zámecký vrch  

(foto O. Kverka, mapy.cz) 

 

EVL Huníkovský potok je údolí potoka zaříznuté do suťových akumulací z okolních čedičových 

vrchů. Dno údolí je vyplněno staročtvrtohorními sprašemi a sprašovými hlínami. Koryto potoka je 

vyplněno štěrkovými akumulacemi. Potok protéká Benešovským středohořím, v zahloubeném údolí 

sledujícím směr SV-JZ mezi vrchy Hana a Smrčník - Bažatnice. Území tvoří kerná členitá vrchovina 

tvořená převážně čedičovými vulkanity a jejich pyroklastiky, méně koniackými pískovci a třetihorními 

písky a jíly, na pravém břehu antecedentního údolí Ploučnice s posopečnými zarovnanými povrchy, 

strukturními plošinami, suky, hlubokými údolími sledujícími směry VJV-ZSZ a SV-JZ. 

Jedná se o jednu ze tří lokalit a zároveň nejsevernější lokalita raka kamenáče (Austropotamobius 

torrentium) v Českém středohoří. Jedna z lokalit raka kamenáče v ČR. 

(http://www.nature.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 

http://www.luzicke-hory.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
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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. 

 

 

Obr. 8-31. 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) 

 

LABSKÉ PÍSKOVCE 

PO Labské pískovce se převážně rozkládjí na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a 

Národního parku České Švýcarsko, k nim byla připojena malá část CHKO Lužické hory a dvě přírodní 

rezervace – Velký rybník a rybník Světlík spolu s jejich nejbližším okolím. Celková rozloha je 35 565 

ha. Oblast je charakteristická především velkým zastoupením lesů (přes 50% území) a mnoha skalními 

útvary. Nalezneme zde i různé typy zemědělské krajiny (pole, louky, pastviny), významné mokřady a 

vodní plochy, či přirozené vodní toky. 

Předmětem ochrany jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex 

crex), výra velkého (Bubo bubo) a datla černého (Dryocopus martius). Ochrana se vztahuje i na jejich 

biotopy. 

http://www.nature.cz/
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Obr. 8-32. Labské pískovce  

(Foto: L. Renner, http://itras.cz) 

 

Dále zde hnízdí ještě dalších 19 evropsky významných druhů – bukač velký (Botaurus stellaris), čáp 

černý (Ciconia nigra), chřástal kropenatý (Porzana porzana), jeřáb popelavý (Grus grus), kulíšek 

nejmenší (Glaucidium passerinum), ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek malý (Ficedula parva), lelek 

lesní (Caprimulgus europaeus), luňák červený (Milvus milvus), moták pilich (Circus cyaneus), moták 

pochop (Circus aeruginosus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), 

skřivan lesní (Lullula arborea), sýc rousný (Aegolius funereus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), ťuhýk 

obecný (Lanius collurio), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus). 

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova stanovišť významných ptačích druhů, pro které je 

oblast vyhlášena a zajištění podmínek pro dlouhodobé zachování jejich populací. 

Jedná se např. o zabezpečení klidu na hnízdištích, ochranu starých doupných stromů, posun seče na 

vybraných zemědělských pozemcích tak, aby zde hnízdící druhy měly čas na úspěšné vyvedení 

mláďat, zabezpečení sloupů elektrického vedení proti úhynům ptáků atd. 

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMU 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Kvantitativní stav hydrogeologického rajonu 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice byl 

vyhodnocen jako vyhovující, neboť všechny poměry byly v rozmezí 0,05 – 0,17. 

  

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany, platné pro celé 

území a pak specifické ochrany pro odběry podzemních vod hromadného zásobování v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod 

bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit 

jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

 

Z hlediska střetu těžebních a vodohospodářských zájmů nejsou na území rajonu významné střety 

s těžbou nerostných surovin. 

 

Tab. 9-1: Dobývací prostory v HGR 4650 

ID Název Surovina  Nerost Využití Organizace IČ 

70829 Žandov Stavební kámen čedič těžené CEMEX Sand, k.s., Napajedla 47906201 

70267 Soutěsky Stavební kámen čedič těžené Weiss s.r.o., Děčín 0 

70893 Česká Lípa Štěrkopísky štěrkopísek rezervní EUROVIA Kamenolomy, a.s., 

Liberec 

27096670 

71086 Valkeřice Kámen pro hrubou a 

ušlechtilou kamenickou 

výrobu 

dekorační 

kámen-

trachyt 

rezervní ROSSO STEEL, a.s., Praha 25221108 

70079 Polevsko Stavební kámen čedič se zastavenou 

těžbou 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 

Liberec 

27096670 

71009 Polevsko I Stavební kámen kámen - 

čedič 

se zastavenou 

těžbou 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 

Liberec 

27096670 

 

Tab. 9-2: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

16720001 Janovice u Kravař I. Stavební kámen 

16720002 Janovice u Kravař II. Stavební kámen 

1830000 Prácheň Stavební kámen 

9820000 Valkeřice I. Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 

10470000 Slunečná Stavební kámen 

23630000 Valkeřice Náhrady živců 
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Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 4650 (Surovinový informační systém ČGS) 

 

 

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 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice, 

severní část se skládá pouze z jednoho útvaru a jedné pracovní jednotky, takže výsledek je platný pro 

celý hydrogeologický rajon. 

Vlastní hodnocení plošných zdrojů znečištění se provádělo jednak na nezávislém vyhodnocení údajů o 

významných zdrojích znečištění a jejich ověření na základě monitoringu jakosti podzemních vod a 

následném vyhodnocení chemického stavu. Prakticky to znamená, že pokud vyšlo z monitoringu 

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). 
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V případě bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst byly použity výsledky pro hodnocení 

starých kontaminovaných míst ze systému SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle 

kritérií hodnocení dobrého chemického stavu. Vzhledem k tomu, že kritéria kromě vyhodnocené 

priority starého kontaminovaného místa zahrnovala také výsledky monitoringu za poledního půl roku 

sledování, je v tomto případě významný zdroj znečištění totožný s výsledky monitoringu. 

Plošné znečištění dusičnany ze zemědělství považovalo za významný zdroj znečištění každou pracovní 

jednotku (v tomto případě tedy hydrogeologický rajon), ve kterém činí podíl intenzivně využívané 

zemědělské půdy alespoň 50 % plochy. Dusičnany v podzemních vodách byly hodnoceny jednak z dat 

sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012 a jednak z dostupných dat o jakosti 

odběrů podzemních vod za stejné období. Zatímco v případě sledování jakosti podzemních vod 

ČHMÚ bylo většinou k dispozici 11 měření, počet měření odběrů byl výrazně menší a nejčastěji 

kolísal od jednoho do pěti měření. Při posuzování výsledků se zohledňovala všechna naměřená data v 

pracovní jednotce (hydrogeologickém rajonu), přičemž nejprve byly vyhodnoceny jednotlivé objekty 

– v případě monitorovacích objektů ČHMÚ byl limit 50 mg/l NO3 porovnáván s průměrnou hodnotou 

nebo mediánem a objekt byl považován za nevyhovující, pokud alespoň jedna tato charakteristická 

hodnota přesáhla limit. V případě odběrů podzemních vod se porovnával buď opět průměr a medián 

nebo maximum, pokud byl nižší počet naměřených hodnot.  

Protože značná část pracovních jednotek (hydrogeologických rajonů) obsahuje více sledovaných 

objektů, je nutné provést agregaci výsledků na pracovní jednotku (hydrogeologický rajon). Pokud 

alespoň jeden objekt ČHMÚ nebo odběr podzemních vod nad 5 l/s (vydatnost se vztahuje na skutečně 

čerpané množství za celé hodnocené období) byl považován za nevyhovující, je celá pracovní jednotka 

(hydrogeologický rajon) považována za nevyhovující. Obdobně pokud žádný objekt ČHMÚ nebo 

odběr nad 5 l/s nepřesáhl limit, je celá pracovní jednotka (hydrogeologický rajon) považována za 

vyhovující. K výsledkům odběrů pod 5 l/s se přihlíželo pouze v případě, že pracovní jednotka 

(hydrogeologický rajon) neobsahovala data z objektu ČHMÚ nebo odběru nad 5 l/s. V případě, že 

alespoň polovina těchto malých odběrů je nevyhovující, je celá pracovní jednotka (hydrogeologický 

rajon) považována za nevyhovující. 

Hydrogeologický rajon 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice má prakticky pouze 10 % 

intenzivně využívané zemědělské půdy a plošné znečištění ze zemědělství tedy není považováno za 

významný zdroj. V hydrogeologickém rajonu bylo k dispozici celkem 82 objektů s daty o 

koncentracích dusičnanů – z toho 16 objektů sledování ČHMÚ, 9 odběrů nad 5 l/s a 57 malých 

odběrů.  Hodnotu 50 mg/l NO3 nepřesáhnul žádný objekt, nejvyšší průměrné hodnoty byly na úrovni 

60 % limitu. V hydrogeologickém rajonu 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice není tedy 

znečištění dusičnany ze zemědělství považováno za významný zdroj.  

Při hodnocení plošného znečištění pesticidy ze zemědělství byla považována stejně jako u dusičnanů 

každá pracovní jednotka (hydrogeologický rajon), ve které činí podíl intenzivně využívané zemědělské 

půdy alespoň 50 % plochy, za významný zdroj znečištění. Pesticidy v podzemních vodách byly 

sledovány a hodnoceny pouze z dat sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012. 

Rozsah sledovaných pesticidů a jejich metabolitů byl velmi široký, jednalo se celkem o 28 látek (plus 

DDT, to se ale nepočítalo do znečištění ze zemědělství). Pro většinu jednotlivých pesticidů nebo jejich 

metabolitů platila limitní hodnota 0,1 µg/l, pouze pro chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) a trifluralin byl 

použit přísnější evropský limit pro povrchové vody 0,03 µg/l. 

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 
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(hydrogeologický rajon) byl útvar považován za nevyhovující, pokud limitní hodnotu překročilo 

alespoň 20 % objektů. 

Hydrogeologický rajon 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice má prakticky pouze 10 % 

intenzivně využívané zemědělské půdy a plošné znečištění ze zemědělství tedy není považováno za 

významný zdroj. V hydrogeologickém rajonu bylo k dispozici 16 objektů sledování ČHMÚ s daty o 

pesticidech (pro některé metabolity zde bylo sledováno 12 objektů), přičemž pouze vždy v jednom 

objektu byla překročena limitní hodnota 0,1 µg/l pro hexazinon (pramen PP0542 Kytlice Mlýny, 0,341 

µg/l), alachlor ESA (VP1960 Žandov u České Lípy, 0,104  µg/l) a atrazin (VP1985 Děčín, 0,176 µg/l). 

Pro ostatní ukazatele a sledované objekty byly maximální hodnoty pesticidů nejvýše na úrovni 43 % 

limitu. Vzhledem k malému procentu objektů s překročeným limitem a nízkému procentu intenzivně 

využívané zemědělské půdy nelze v hydrogeologickém rajonu 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní 

Kamenice 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 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice má 44 % celkové plochy lesy a 

6 % zastavěných ploch, plošné znečištění z atmosférické depozice je tedy považováno za významný 

zdroj. V hydrogeologickém rajonu bylo k dispozici 16 objektů sledování ČHMÚ s daty o kovech a 

PAU.  Limitní hodnotu nepřesáhl žádný objekt, hodnoty nad 75 % limitu pro nikl a kadmium bylo 

dosaženo vždy pouze v jednom objektu. I přes vysoké procento lesů nelze tedy v hydrogeologickém 

rajonu 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice považovat znečištění z atmosférické depozice 

považovat za významný zdroj. 

Bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst bylo hodnoceno na základě dat v SEKM. Za 

významné bodové zdroje znečištění byla považována ta stará kontaminovaná místa, v nichž alespoň 

jeden ukazatel z 28 relevantních nebezpečných látek (kromě kovů a PAU, hodnocených také pro 

atmosférickou depozici to byly ještě benzen, DDT, hliník, kyanidy, trichlormethan (chloroform), 

1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen) a tetrachlorethen), přesáhl 20-ti násobek koncentrace hodnoty 

dobrého chemického stavu podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle údajů 

SEKM je priorita místa A1 (nápravné opatření žádoucí), A2 (nutnost realizace nápravného opatření) 

nebo A3 (nápravné opatření bezodkladně nutné) a zároveň nebyla sanace úspěšně dokončena nebo 

dosud probíhá. Protože poměrně dost záznamů v databázi je hodně starých a není zde jistota, že v 
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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 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice se nachází 5 významných 

starých kontaminovaných míst: RWE Energie, a.s. Děčín, Bývalý sklad PHM Česká Lípa, Skládka U 

mostu Česká Lípa, Skládka Papírna Česká Kamenice a Nový Bor - ZPA s.p. Z toho dvě stará 

kontaminovaná místa  mají prioritu A1 (nápravné opatření žádoucí), ostatní prioritu A2 (nutnost 

realizace nápravného opatření), přičemž podle SEKM ve třech starých zátěžích (RWE Energie, a.s. 

Děčín, Skládka U mostu Česká Lípa a Skládka Papírna Česká Kamenice) nápravné opatření ještě 

nezačalo a u zbývajících dvou bylo nápravné opatření ukončeno. 

 

Shrnutí chemického stavu podzemní vody rajonu 4650 podle hodnocení chemického a kvantitativního 

stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 

2013) je celkově nevyhovující, způsobený starými ekologickými zátěžemi, přestože chemický stav 

podzemní vody je dobrý. 

V rajonu 4650 se vyskytují staré ekologické zátěže s nevyhovujícím stavem, vlivem obsahu 

aromatických uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků a těžkých kovů.  

Trendy v rajonu 4650 jsou stoupající (u hliníku). 

Vyhodnocení je uvedeno v následující Tab. 9-3. 

 

Tab. 9-3. Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 465000560 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 46500 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 481,4 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, N 

nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

C 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující) N 

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

Antr, BaP, 

BbF,  BgP, 

BkF, Benz, 

Cd, Idp, 

Nfl, PCE, 

TCE 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

5 

Chem. stav celkem Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U nehodnoceno) N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano) A 

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu AL 

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

S 
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Obr. 9-2. mapa potenciálních zdrojů znečištění 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  

DOKUMENTACÍ. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, je stupeň odebíraného množství podzemních vod nízký vůči přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů a 

kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohospodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod.  
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

. 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Byly zpracovány podklady (shromážděna archivní data KKZ a data z modelových řešení projektu) pro 

výpočet přírodních zdrojů a využitelných zásob. Metoda výpočtu přírodních zdrojů byla stanovena po 

zhodnocení všech vstupních dat a informací pro daný rajon. 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství byly převzaty z Hydrogeologické 

syntézy České křídové pánve - Bilanční celek 3 (Herčík a kol. 1987), z protokolů dřívější „Komise pro 

klasifikaci zásob“ (KKZ), z údajů poskytovaných ČHMÚ a z údajů k platné Získané archivní hodnoty 

jsou uvedeny v Tab. 10-1. 

 

Tab. 10-1. Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon/ 

kolektor 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství (l/s) 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

M33 povodí horní 

Kamenice 
 1127  C2 

HG rajonizace 

1976* 
 

465 BC  66 66 C2 

KKZ, Herčík a 

kol.. (1987, 1999) 
Odbéry 66 l/s (1987) 

465 D  1723 517 C1 C2 

KKZ, Herčík a kol. 

(1987, 1999) 
Odbéry 293 l/s (1987) 

4650 481 1789   HG rajonizace** Qz 50% 

4650 481 1893   ČHMÚ 

Normály přírodních 

zdrojů za období  

1981 - 2010  

* - SVP 1976 (Směrný vodohospodářský plán) 

** - První cyklus plánů povodí (2006) 

 

 
Tab. 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, Km 

 

Kb, Kj 

březenské až merboltické souvrství – coniac až 

santon, 

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, 2 střední až vysoká 1.10-4-1.10-2 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 1  <0,3  

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1, 3 Ca-HCO3 , Ca-Mg-HCO3 
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 

 

Tab. 10-3. Hodnota přírodních zdrojů kolektoru D a BC pro referenční období 1981-2010 

kolektor zabezpečenost hodnota (l/s) 

D 50 % 1839 

BC 50 % 759 

 

Hodnota přírodních zdrojů pro kolektor D vychází z mediánu 1839 l/s, který odpovídá nejčastější 

velikosti tvorby přírodních zdrojů; podklady a použitá metoda výpočtu: hydrologický model BILAN, 

čára překročení řady měsíčních dat základního odtoku. 

Hodnota přírodních zdrojů kolektoru BC: 759 l/s, vychází z výsledků hydraulického modelu. Jako 

přírodní zdroje kolektoru BC jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (odpovídá 50% zabezpečenosti). Podstatnou část součtu bilance 

reprezentují přítoky z nadloží a z HGR 4640, kde se nachází infiltrační oblast kolektoru. Značná část 

přírodních zdrojů kolektoru BC se odvodňuje do HGR 4660, proto jsou přírodní zdroje v obou 

rajonech částečně spojené (viz Komentář). 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Využitelné množství 

Tab. 10-4. Hodnota využitelného množství podzemní vody  

kolektor l/s 

D 496 

BC 380 

 

Hodnota využitelného množství kolektoru D je 496 l/s. Tato hodnota odpovídá úrovni zabezpečenosti 

95 % referenčního období a zachování minimálního zůstatkového průtoku (Mrkvičková et al 2013).  

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru BC vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdrojů jsme 

definovali jako 50 % přírodních zdrojů na 380 l/s.  

Bilančně významný je přetok mezi HGR 4640, 4650 a 4660 v rámci kolektoru BC. (dle hydraulického 

modelu činí netto přítok okolo 690 l/s). Z jihovýchodu přitéká do HGR 4650 asi 90 l/s více než tímto 

směrem odtéká a na severozápad odtéká asi 690 l/s více než s toho směru přitéká. Z toho vyplývá, že 

jsou hodnoty přírodních zdrojů a potažmo využitelného množství kolektoru BC ve zmíněných 

rajonech ve vzájemné souvislosti a výrazné navýšení využitelného množství v jednom rajonu může 

znamenat snížení v sousedním rajonu. 
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KOMENTÁŘ 

Výpočet přírodních zdrojů 

Pro kolektor D, který komunikuje s povrchovými toky, vypočet přírodních zdrojů a využitelného 

množství podzemních vod vychází z výstupních dat hydrologického modelu BILAN, zpracovaného 

pro jednotlivá povodí v rajonu pro období 1961 - 2010. Kvůli rozdílům v geologickém vývoji a 

potažmo hydrogeologických vlastnostech hornin kolektoru D v rámci rajonu, byly zvlášť zpracované 

výstupy pro povodí Kamenice, Ploučnice a Šporky. Z řady měsíčních dat specifického základního 

odtoku byly připravené čáry překročení (Obr. 10-1). Mediány těchto řad představuji specifické 

přírodní zdroje s 50% zabezpečení. Ná základě poměrů plochy jednotlivých povodí v rámci rajonu, byl 

spočitan vážený průměr přírodních zdrojů pro oblast celého rajonu ve výší 1773 l/s.  

V Tab. 10-5 jsou pro srovnání uvedené hodnoty vycházejicí z hydraulického modelu, stanovené ze 

simulace neovlivněných poměrů jako součet vlastních zdrojů (infiltrace ze srážek na území rajonu) a 

rozdílu mezí přítoky a odtoky ze sousedních rajonů. V hydraulickém modelu kolektor D na většině 

území vytváří s přípovrchovou zónou jediný útvar proudění podzemní vody ale samostatný kolektor je 

D simulován pouze lokálně. Hodnota přírodních zdrojů stanovena ze simulace neovlivněných poměrů 

jako součet vlastních zdrojů (infiltrace ze srážek na území rajonu) a rozdílu mezí přítoky a odtoky ze 

sousedních rajonů pro samotný kolektor D je 575 l/s, zatímco takto určené přírodní zdroje pro 

přípovrchovou zónu jsou 2832 l/s. Přípovrchová zóna v hydraulickém modelu není podložená 

dostatečnou dokumentaci, proto považujeme výsledky hydrologického modelu BILAN v případě 

mělkého oběhu podzemních vod za objektivnější. 

Ve srovnání s hodnotami uvedenými v Syntéze křídy (Tab. 10-1, Tab. 10-5) dochází k menším 

rozdílům způsobeným odlišným způsobem zpracování dat a stupněm nejistoty modelů. BILAN 

pracoval s daty pro 60 leté období, výsledky Syntézy křídy (Herčík a kol. 1987, 1999) vycházely z dat 

pro jiné, 30 leté období a hydraulický model reprezentuje momentální stav. 

 

Tab. 10-5 Přírodní zdroje a využitelné množství podzemní vody pro kolektor D v l/s 

HGR 4650  - mělký oběh, kolektor D Bilan - kvantily Archivní údaje * 

Přírodní zdroje 1839 (50%) 1723 

Využitelné množství 

 (zabezpečenost %) 

1078 (75%) 517 

955 (80%)  

537 (95%)  

458 (97%)  

237 (100%)  

*-dle Herčík a kol. (1987) 
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Obr. 10-1 Čára překročeni základního odtoku  

 

Kolektory kryté izolátorem nebyly bilancované hydrologickými metodami. Pro kolektor BC, který 

přímo nekomunikuje s povrchovými toky, výpočet přírodních zdrojů a využitelného množství 

podzemních vod vychází z výstupních dat hydraulického modelu rajonu (Tab. 10-6). Jako přírodní 

zdroje kolektoru BC jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci neovlivněných 

průměrných poměrů (přibližně odpovídá 50% zabezpečenosti). Podstatnou část součtu bilance 

reprezentuji přítoky z nadloží a z HGR 4640, kde se nachází infiltrační oblast kolektoru. Jak je 

popsáno ve zprávě pro HGR 4660, značná část přírodních zdrojů kolektoru BC z 4650 se odvodňuje 

do 4660, proto jsou přírodní zdroje v obou rajonech částečně spojené. 

 

Tab. 10-6 Přírodní zdroje a využitelné množství podzemní vody pro kolektor BC 

HGR 4650 – kolektor BC Archivní údaje Hydraulický model 

Přírodní zdroje 66 l/s 759 (50%) l/s 

Využitelné množství  (zabezpečenost %) 66 l/s 380 l/s 

*-dle Herčík a kol. (1987) 
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Ve srovnání s hodnotami uvedenými v Syntéze křídy (Herčík a kol. 1987, 1999) dochází k rozdílům 

způsobeným odlišným přístupem k bilancování. Pro úkol Syntéza křídy byl přírodní zdroj snížen 

o odtok kolektoru BC rajonu 4650 do téhož kolektoru rajonu 4660. 

 

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru D byly zvoleny dvě metody zpracování 

výsledků hydrologického modelu BILAN:  

 Z řady měsíčních dat základního odtoku byly připravené čáry překročení (Obr. 10-1). Hodnoty 

s určitým stupněm zabezpečenosti jsou určené jako příslušné kvantily řady dat. 

 Řada dat základního odtoku byla analyzována z hlediska minim (Obr. 10-2). Medián minim 

řady představuje využitelné množství s nižším stupněm zabezpečení a medián minim z minim 

představuje využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení. 

 

 

Obr. 10-2. Analýza minim základního odtoku 
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Obě metody poskytly srovnatelné hodnoty specifického využitelného množství platné pro jednotlivá 

povodí. Pro povodí Ploučnice došlo k většímu rozdílu mezi hodnotou 75. kvantilu řady a mediánem 

minim, kvůli velmi vyrovnanému průběhu minim. Neobvyklá vyrovnanost je zřejmá i z tvaru čáry 

překročení (Obr. 10-1), která má i pro nízké hodnoty základního odtoku velmi mírný sklon. Pro další 

výpočet byl proto převzaty 75. kvantil. Hodnota využitelného množství platná pro celý rajón, byla 

spočítaná jako vážený průměr, obdobným způsobem jako přírodní zdroje (Tab. 10-5).  

Stanovené využitelné množství kolektoru D výrazně přesahuje současné odběry i maximální odběry 

z minulosti (49 l/s). Tato hydrogeologická struktura nabízí nevyužité zásoby podzemních vod, které 

lze v budoucnosti jímat za níže uvedených obecných podmínek. Kvůli hydrogeologickým podmínkám, 

nelze z jednotlivých objektů jímat vyšší množství podzemní vody. Pro vodárenské využiti je potřeba 

vyhloubit řadu jímacích objektů mimo vzájemnou interakci.  

 

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru BC vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdrojů jsme 

definovali jako 50 % přírodních zdrojů a lze je jímat za níže uvedených podmínek. 

Vypočtené využitelné množství kolektorů je vztaženo na celý rajon. Tyto hodnoty proto nelze brát 

jako přijatelnou hodnotu součtu existujících nebo potenciálních jednotlivých soustředěných odběrů 

podzemních vod z daného kolektoru. Obecně je pří plánování jímacích objektu potřeba respektovat 

následující podmínky:  

 konstrukce objektů odpovídá hydrogeologickým podmínkám,  

 jednotlivé kolektory jsou vzájemně oddělené,  

 nedochází k vzájemné interakci jímacích objektů,  

 charakteristiky objektů jsou ověřené a vyhodnocené hydrogeologem,  

 odběry nezpůsobují nekontrolovatelnou tvorbu indukovaných zásob ani zhoršení kvality 

povrchových nebo podzemních vod. 

 

Tab. 10-7. Souhrnný přehled (kolektor D, resp. přípovrchová zóna) 

Plocha HGR  481,41 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR 792,57 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient 0,37 - dopočet 

Celkový odtok Qa v HGR 4477 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0,3 - Mrkvičková, Balvín 2013 

minimální zůstatkový průtok HGR 1343 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 1839 l/s medián základního odtoku   

Odtok do sousedních HGR 690 l/s zdroj: hydraulický model 

Přítok ze sousedních HGR 90 l/s zdroj: hydraulický model 

Využitelné zdroje 496 l/s dopočet 

Současné odběry 67 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry 67 l/s zdroj: data ČGS 

 

Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 
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Maximální povolené odběry podzemních vod s kolektoru D ve výši 67 l/s nepřekračují jeho využitelné 

zdroje. Ani maximální povolené odběry podzemních vod s kolektoru BC ve výši 70 l/s nepřekračují 

jeho využitelné zdroje. Největší změnu hladiny podzemní vody dočasně způsobily řízené a především 

nekontrolované odběry podzemní vody v Děčíně (dle hydraulického modelu snížení přibližně 70 m).  

Vzhledem k velmi nízkému stupni využití nedochází na území rajonu ke střetu zájmů v důsledku 

čerpání podzemních vod. 

 

Přírodní zdroje 

Shrnutím všech dosažených zkušeností, řešitelský tým dospěl k následujícímu metodickému závěru, 

který je obecně použitelný pro všechny hydrogeologické rajony s podobnými přírodními podmínkami: 

Pro kolektory, které nejsou kryté izolátorem a komunikují s povrchovými toky, je odhad založen na 

hydrologickém modelu. Model BILAN užívá měsíční hodnoty bilančních vztahů na povrchu území 

(velikost srážek, teplot vzduchu a jeho relativní vlhkosti, výparu, evapotranspirace, infiltrace do zóny 

aerace, procesy v zóně aerace včetně zahrnutí vlivu vegetačního krytu) a procesy v zóně podzemní 

vody charakterizované úrovní její hladiny a posléze velikostí základního odtoku. Model je zpravidla 

verifikován vztahem vypočítaného odtoku z území k naměřené velikosti průtoku v uzávěrovém profilu 

povodí. Skladba modelu umožňuje i extrapolaci výsledků v základním povodí na dílčí oblasti 

přiléhající k řešenému na základě existujících meteorologických vstupů, které budou zpracovány podle 

parametrů kalibrovaných na základním povodí. 

Hlavní výstup modelu BILAN je časová řada základního odtoku území v měsíčním kroku. Přírodní 

zdroje území jsou definované jako medián základního odtoku, využitelné množství s nižším stupněm 

zabezpečení jako 75. kvantil a využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení jako 95. kvantil 

časové řady. Výsledky získané tímto statistickým zpracováním dat byly ověřené grafickou analýzou 

stejné časové řady, přičemž je využitelné množství s nižším stupněm zabezpečení medián minim a 

využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení medián minim z minim. Hodnota přírodních 

zdrojů byla srovnána s výsledkem hydraulického modelu pro daný kolektor. 

Pro kolektory kryté izolátorem, nelze stanovit přírodní zdroje za pomoci hydrologického modelu 

nýbrž hydraulického modelu. Hydraulický model je schematická numerická reprezentace 

hydraulického systému proudění podzemní vody. V tomto případě jsou přírodní zdroje jednotlivých 

kolektorů definované jako součet vlastních zdrojů (infiltrace ze srážek na území rajonu) a rozdílu mezí 

přítoky a odtoky z okolí. Využitelné množství krytých kolektorů lze vyčlenit z celkových přírodních 

zdrojů pouze odborným odhadem a zohledněním veškerých dostupných podkladů o charakteristice 

kolektoru. 

Ve výstupech hydraulického modelu jsou uvedeny hodnoty tzv. vlastních zdrojů podzemní vody v 

rajonu, což je jednoduchý součet infiltrace ze všech modelových vrstev. Toto číslo nelze povazovat za 

přírodní zdroje kolektoru. V rajonu 4650 většina infiltrace proběhne v 1. vrstvě (připovrchová zóna). 

Značná část infiltrované vody se potom, ještě v rámci stejné vrstvy, drénuje do povrchových toků a 

toto množství vody se nepodílí na přírodních zdrojích kolektorů v podloží. V rajonu 4650 přírodní 

zdroje pro kolektor BC, který je v pojetí modelu tvořen 3. modelovou vrstvou (viz kap. 6.2), jsou 

stanoveny součtem přítoků v každé z těchto vrstev (nebo naopak odtoků, výsledek je totožný). V 

případě, kdy probíhá komunikace mezi dvěma strukturami obousměrně - podzemní voda ze 

sousedního rajonu (nebo nadloží, nebo podloží) přitéká a v jiných místech do stejného rajonu odtéká - 

je třeba nejprve spočítat rozdíl – „netto“ přítok/odtok. Takto spočítané hodnoty lze zařadit do 50% 

zabezpečenosti, protože vychází ze simulace neovlivněných průměrných poměrů. Pro kolektory 
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kde lze stanovit přírodní zdroje pouze z výsledku hydraulického modelu, nelze stanovit hodnotu s 80% 

zabezpečenosti ani graf rozdělení přírodních zdrojů podle měsíců (není k dispozici časová řada ze 

které by se vycházelo). Podklady pro takové výstupy poskytuje pouze hydrologický model BILAN, 

který ale v daných případech není relevantní, protože se jedna o zakryté kolektory, které nekomunikují 

přímo s povrchovými vodními toky. 

Pro hodnocení přírodních zdrojů kolektoru D byl použit modelový základní odtok z modelu BILAN. 

Vhodné vrty státní pozorovací sítě ČHMÚ s dlouhodobým sledováním hladiny v kolektoru D nejsou 

k dispozici. Kolektor D na většině území rajonu vytváří spolu s přípovrchovou zónou jednotný útvar 

proudění podzemní vody. Průběh hladiny podzemní vody je do značné míry konformní s terénem, 

proto je kolektor místy nesouvislý. Výše přírodních zdrojů 1839 l/s je srovnatelná s archivní hodnotou 

1723 l/s, určenou v rámci úkolu Hydrogeologická syntéza České křídové pánve (F. Herčík, V. 

Nakládal, 1987). V případě kolektoru BC byly před 30 lety určené přírodní zdroje ve výší pouze 66 l/s. 

Tato hodnota ale není srovnatelná se současným výsledkem 759 l/s, kvůli odlišnému přístupu 

k bilancování. Pro úkol „Syntéza křídy“ byl totiž přírodní zdroj snížen o odtok kolektoru BC z HGR 

4650 do téhož kolektoru v HGR 4660. 

Základní odtok kolektoru D s přípovrchovou zónou lze hodnotit i odděleně podle jednotlivých povodí 

a desetiletí (Tab. 10-8). Výrazně podprůměrné je období 60. let minulého století a naopak 

nadprůměrné jsou poslední tří desetiletí.  

 

Tab. 10-8. Výstupy z hydrologického modelu pro kolektor D 

Období Přírodní zdroje 

BILAN - modelový základní odtok 

pro povodí horní Kamenice 

BILAN - modelový základní 

odtok pro povodí dolní Ploučnice 

BILAN - modelový základní 

odtok pro povodí Šporky 

l/s l/s l/s 

1961 2010 488 570 252 

1961 1970 416 518 209 

1971 1980 481 556 239 

1981 1990 508 554 279 

1991 2000 512 632 260 

2001 2010 536 612 258 

 

V průběhu roku jsou nejvyšší hodnoty přírodních zdrojů dosažené v měsících dubnu a březnu a 

nejnižší v říjnu, listopadu a prosinci (Obr. 10-3). V případě Ploučnice lze pozorovat řadový rozdíly 

v základním odtoku mezi podzimními a jarními měsíci. Charakteristiky analyzovaného úseku toku 

jsou výrazně ovlivněné levostrannými přítoky z oblasti vulkanitů Českého Středohoří s rychlým 

oběhem podzemní vody v mělkém puklinovém kolektoru. Stanovená hodnota využitelného množství 

nedosahuje součtu nejnižších měsíčních hodnot přírodních zdrojů. 
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Obr. 10-3. Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod mělkého oběhu 

v  HGR 4650 v průběhu roku při úrovni jejich 50 % zabezpečenosti za období 1981 – 2010 

 

Vlastní zdroje podzemní vody v území hydrogeologického rajonu tvoří součet infiltrace do 

hydrogeologických těles (simulovaných vrstev, např v Tab. 6-11): 2832 + 1 + 63 = 2896 l/s. Hlavní 

kolektor BC (3. modelová vrstva) má přímou infiltraci o velikosti cca 63 l/s pouze v úzkém pásu při 

litoměřickém zlomu, kde absentují nadložní souvrství. 

Výměna vody s rajonem 4620 je v rámci připovrchové zóny a nadloží hlavního kolektoru přibližně 

vyrovnaná. V rámci kolektoru BC dochází k bilančně malému odtoku (87 - 34 = 53 l/s) do rajonu 

4620. Ten vzniká částečným posunem hydrogeologické rozvodnice východním směrem oproti hranici 

rajonů vedené na orografické rozvodnici. 

Mezi rajony 4650 a 4640 částečně dochází k přetékání společné hranice proudem podzemní vody v 

rámci hlavního kolektoru. Přítok do rajonu 4650 je větší přibližně o 90 l/s  než odtok. Dochází k němu 

především v oblasti od lužické poruchy po Cvikov. Nátok z rajonu 4650 do rajonu 4640 (133 l/s) je 

způsoben vyzněním hydraulické funkce Ploučnice na nadložním izolátoru kolektoru BC. Proud 

podzemní vody z přihraničních oblastí rajonu 4650 směřuje do drenážní oblasti Robečského potoka a 

Ploučnice (Zahrádky). 

Přetok podzemní vody přes krátkou hranici s rajonem 4630 je za neovlivněných poměrů bilančně 

nevýznamný. Bilančně zcela nevýznamný je i přeshraniční přetok podzemní vody se Spolkovou 

republikou Německo. 

K bilančně významnému přetoku podzemní vody z území rajonu 4650 dochází v rámci hlavního 

kolektoru BC do území rajonu 4660. Úhrnný odtok vychází 997 - 309 = 688 l/s. Přetok z rajonu 4660 

na území rajonu 4650 vzniká v důsledku proudění přes „záhyby“ společné hranice rajonů v oblasti od 

České Kamenice po lužickou poruchu. 
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Celková výměna vody mezi rajonem 4650 a okolními rajony je pasivní. Dle bilančního schématu 

celkový odtok podzemní vody ze všech vrstev dosahuje 1339 l/s. Přítok činí 672 l/s. Do této sumy je 

zahrnuta i výměna vody s bazálním kolektorem A (rajon 4730), která je patrná z bilance třetí vrstvy v 

položce „podloží“. 

Využitelné množství    

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 

HGR 4650 nebyl nikdy přetížen. Z tohoto důvodu bylo využitelné množství stanoveno na základě 

uvažovaných přírodních zdrojů a minimálního zůstatkového průtoku.  

Využitelné množství podzemní vody v rajonu jako celku je chápáno jako ta část podzemní vody, 

kterou lze bez omezení využít a které je vztaženo na celý rajon. Využitelné zdroje pro celý rajon tedy 

nepostihují lokální využitelné zdroje dílčích jímacích území, které je nezbytné řešit a bilancovat 

v mnohem větším detailu. Hodnota nezohledňuje lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých 

jímacích územích, kde je nezbytné stanovit využitelné množství podle požadavku na minimální 

velikost průtoků na konkrétních profilech toků a na konkrétní minimální úrovně hladin podzemní vody 

v konkrétních monitorovacích vrtech. 

Vypočtené využitelné množství kolektorů je vztaženo na celý rajon. Tyto hodnoty proto nelze brát 

jako přijatelnou hodnotu součtu existujících nebo potenciálních jednotlivých soustředěných odběrů 

podzemních vod z daného kolektoru. Obecně je pří plánování jímacích objektu potřeba respektovat 

následující podmínky:  

 konstrukce objektů odpovídá hydrogeologickým podmínkám,  

 jednotlivé kolektory jsou vzájemně oddělené,  

 nedochází k vzájemné interakci jímacích objektů,  

 charakteristiky objektů jsou ověřené a vyhodnocené hydrogeologem,  

Odběry nezpůsobují nekontrolovatelnou tvorbu indukovaných zásob ani zhoršení kvality povrchových 

nebo podzemních vod. 

 

Návrhy  

V tomto rajonu nejsou navrhovány žádné změny hranic.  

Pro sledování stavu podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní pozorovací sítě 

ČHMÚ VP8488, VP8489 pro kolektor BC a VP8487, VP8497 a průzkumný hydrogeologický vrt 

vyhloubený v rámci projektu 4650_3Cn Valteřice pro kolektor D. 

 

Tab. 10-9 Navržený monitorovací objekt pro sledování hladiny podzemních vod  

NAZEV LOKALITA Y X Z (m n.m.) HLOUBKA (m) KOLEKTOR. 

4650_3Cn Valteřice -977208 -734715 328,84 55 D 

VP8487 2H274 Žandov -972705 -734275 292,9 345 D 

VP8497 2H286 Kytlické Mlýny -964056 -727774 381,14 78,00 D 

VP8488 2H275 Žandov -972697 -734279 292,88 760,00 BC 

VP8489 2H278 Jezvé -977210 -734697 328,03 662,30 BC 
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Signální hladiny pro vrty navržené ke sledování nebyly stanovené, kvůli krátké době pozorování, která 

neumožňuje objektivní posouzení chování hladiny podzemní vody ve vrtech a její návaznost na 

přírodní zdroje. 

 

 

Obr. 10-4. Situace hodnocených vrtu ČHMÚ v rajonu (tečka) a nových průzkumných vrtů (červený trojúhelník) 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.   

 

Zásoby podzemních vod 

 Dlouhodobé přírodní zdroje podzemních vod kolektoru D vycházející z hydrologického 

modelu BILAN (podle mediánu, který odpovídá nejčastější velikosti tvorby přírodních zdrojů, 

za referenční období 1980-2010); dosahují; dosahuje 1839 l/s. 

 Přírodní zdroje podzemních vod kolektoru BC pro referenční období 2001-2010 (na 

základě hydraulického modelu pro simulaci neovlivněných průměrných poměrů, jež 

odpovídají 50% zabezpečenosti) dosahují 759 l/s 

 Hodnota využitelného množství kolektoru D je 496 l/s, odpovídá úrovni zabezpečenosti 95 % 

referenčního období a zachování minimálního zůstatkového průtoku. 

 Výpočet využitelného množství kolektoru BC vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních 

zdrojů je definováno jako 50 % přírodních zdrojů na 380 l/s.  

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 67 l/s v kolektoru D a 70 l/s v kolektoru 

BC v rajonu nepřekračují jeho využitelné zdroje.  

 Největší změnu hladiny podzemní vody dočasně způsobily řízené a především nekontrolované 

odběry podzemní vody v Děčíně - snížení přibližně 70 m (dle hydraulického modelu). 

 V HGR 4650 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 lednu a únoru.  

 Sušší (z hlediska dotace podzemních vod podprůměrná) perioda se vyskytuje v měsících 

duben - říjen. Minimální pravděpodobnost doplnění zásob podzemní vody nastává v dubnu až 

červenci, absolutní minimum v červnu. 

 Pro sledování stavu podzemních vod jsou navržené hydrogeologické vrty státní pozorovací 

sítě ČHMÚ VP8487, VP8497, VP8488, VP8489, pro sledování zdrojů podzemních vod 

v kolektoru D a BC a pro sledování stavu podzemních vod v kolektoru D je navržen též nový 

průzkumný hydrogeologický vrt vyhloubený v rámci projektu 4650_3Cn Valteřice. 
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