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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV     čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tabulka 1-1 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4660  

(heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4660 

Název hydrogeologického rajonu: Křída Dolní Kamenice a Křinice 

ID útvaru: 46600 

Název útvaru: Křída Dolní Kamenice a Křinice 

Plocha, km
2
: 180,286 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

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

kolektor BC – bělohorské až jizerské souvrství, spodní až střední turon 

Kraje: Ústecký 

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

 

HGR 4660 zahrnuje území Českosaského Švýcarska mezi Děčínem, Českou Kamenicí a Lužickými 

horami. HGR 4660 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer a kol. 2006, 

dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.) - obrázek 2-1. Rozlohou je rajonu 4660 je 180 km
2
. Rajon 4660 je proto 

chápán jako dvoukolektorová hydrogeologická struktura a je vymezena povrchovým výskytem 

jizerského a bělohorského souvrství. Okrajovými podmínkami turonského hydrogeologického systému 

(kolektor BC) je na západě hlavní erozivní báze toku Labe, na severu smluvní hranicí s Německem a 

průběhem Lužického zlomu. Jižní a východní hranici rajonu představuje tektonický kontakt na 

děčínském zlomovém poli a doubické zlomové zóně s horninami teplického a březenského souvrství. 

Bází popsané hydrogeologické struktury je perucko-korycanské souvrství stáří cenomanu (kolektor 

A).  

 

 

Obrázek 2-1 Situace hydrogeologického rajonu 4660 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Poprvé bylo území hydrogeologického rajonu 4660 soustavně zkoumáno během geologického 

mapování Rakousko-Uherska v polovině IX. století (např. Jokély 1857). Na toto mapování posléze 

navázaly litologické a stratigrafické výzkumy Krejčího (1870) a Friče (1883). Další mapovací práce na 

území rajonu probíhaly v rámci edice geologických map Saska. Beck a Hibsch (1895) na listu Grosser 

Winterberg-Děčín v měřítku 1 : 25 000 zobrazili sz. okrajovou část rajonu, a Hermann a Beck (1897) 

na listu Hinterhermsdorf-Doubice jeho ssz. část. 

Další mapy Českého Středohoří v měřítku 1 : 25 000, navazující směrem na Z na list Grosser 

Winterberg-Děčín (listy Děčín a Česká Kamenice) Hibsch (1896, 1927). V detailu se litostratigrafii a 

paleontologii věnoval Zahálka (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). 

První moderní vyobrazení rajonu přinesla generální mapa ČSSR 1 : 200 000 v síti Gauss-Krüger, list 

M-33-IX Děčín – Görlitz, s vysvětlivkami (Kopecký 1963), podrobně shrnujícími veškeré dosavadní 

poznatky o geologii oblasti. Pozdější mapy v Gauss-Krügerově síti v měřítku 1 : 25 000 vytvářel 

Ústřední ústav geologický na přelomu 60. a 70. let XX. století, avšak tyto mapy zahrnuly jen z. a sz. 

část rajonu, a navíc zůstaly i s vysvětlivkami v archívní podobě. Součástí tohoto mapování byly listy 

M-33-41-C-a Königstein a M-33-41-A-d Hřensko (Klein et al. 1967), M-33-41-c-b Děčín (Valečka et 

al. 1970), M-33-41-B-d Růžová (Pražák et al. 1970) a list M-33-41-B-d Chřibská (Klein et al. 1971), 

zhotovený s přispěním řady hlubších mapovacích vrtů. 

Výsledky několikaletého výzkumu české křídové pánve a jejího podloží nabídla monografie 

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

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

který zde 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).  

V 2. polovině 80. let vytvořil Ústřední ústav geologický sérii geologických map v měřítku 1 :  25 000 

již v síti S-JTSK. Severozápadní okrajovou část rajonu pokryla společná mapa listů 02-231 Kristin 

Hrádek a 02-232 Arnoltice (Valečka et al. 1986), která vyšla tiskem bez vysvětlivek (pouze rukopisně 

v archivu ČGS). V měřítku 1 : 50 000 (Soubor geologických a účelových map ČR) byla zmapována 

celá plocha rajonu 4660 v rámci listů 02-23 Děčín (Valečka et al. 1992), 02-22 Varnsdorf (Opletal et 

al. 1996), a 02-24 Nový Bor (Valečka et al. 1999). V roce 1993 byla ve spolupráci se správou CHKO 

Labské pískovce připravena a tiskem v měřítku 1 : 25 000 vydána mapa připravovaného Národního 

Parku České Švýcarsko, do které spadá většina území rajonu s výjimkou jeho j. a jz. okrajové části. 

Mapu zpracovali Valečka et al. (1993) podle směrnic ČGS pro tvorbu geologických map v 

odpovídajícím měřítku, čímž splňuje požadavky vyžadované pro oficiální edici map v měřítku 

1 : 25 000. Po obnovení geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 (S-JTSK) byl publikován list 02-

223 Mikulášovice (Opletal et al. 2006) s textovými vysvětlivkami, zachycující ssz. část rajonu. 

Z významných průzkumných akcí, realizovaných v uplynulých desetiletích, je potřeba zmínit 

především rozsáhlou prospekci ložisek radioaktivních surovin, probíhající od 60. do 80. let minulého 

století s. p. GPUP.  Vrtné práce byly soustředěny v okolí Jetřichovic a Rynartic, kde se v areálu s 



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

14 

 

výskytem cenomanských peruckých vrstev předpokládalo uranové ložisko. Část z těchto vrtů 

podrobně dokumentovali pracovníci ČGS. Výsledky geologických prací uranového průzkumu 

sumarizovali v případě ložisek na v okolí lužické poruchy Kučera et al. (1985), v rámci celé české 

křídové pánve pak Rutšek a Kučera (1995). Celý rajon z hydrogeologického, geologického a 

strukturního hlediska zhodnotily práce realizované v letech 1981‒89 Stavební geologií, s. p., Praha v 

rámci projektu Hydrogeologická syntéza české křídové pánve, jehož výsledky shrnula monografie 

Herčíka et al. (1999). 

 

Obrázek 3-1 Mapa vrtné prozkoumanosti rajonu 4660 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. 

 

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. 

2009, Skopcová 2010 a Vacková 2010). 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). 
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3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Geologické práce v rámci projektu 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. Revize tektoniky v sz. části pánve přinesla nový pohled na geologickou 

stavbu, který je odlišný od dosavadního konceptu (např. Herčík et al. 1999). Rozdíly v obou 

koncepcích jsou komentovány v kap. 4.1 této zprávy.  

V rámci téhož projektu byly spol. Geonika, s. r. o., na lokalitách Stará Oleška a Filipov na j. okraji 

rajonu, tedy v oblasti s relativně 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 měrných odporů 

v horninách metodou vertikálního elektrického sondování (VES). Hlubších 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 4660 shrnuje zpráva Karouse et al. (2015), stručný výčet 

výsledků s ohledem na řešení geologické stavby rajonu je podán v kap. 4.1. 

V rámci průzkumných vrtných prací byly realizovány pouze 2 hydrogeologické vrty, které jsou 

shrnuty v tabulce 3-1. Kromě dvou 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 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). Konkrétní přínos vrtů k objasnění strukturní stavby rajonu je 

detailně komentován v kap. 4.1. 

 

Tabulka 3-1. Přehled  geologických vrtů vyhloubených v rámci projektu v rajonu 4660. 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4660_2C Hřensko 275,50 Rozman et al. (2015a) 

4660_2T Hřensko 179,00 Rozman et al. (2015b) 

4620_4T Ludvíkovice 218,00 Rozman et al. (2015c) 
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                  Obrázek 3-2 Situace vrtů použitých pro hydrogeologický rajon 4660 

 

 



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

17 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v 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 - Herrmann - Valečka 1999). V těchto studiích jsou popsány hydrogeologické poměry 

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

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

vod.  

Hydrogeologické poměry území 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 list 02-23 Děčín vypracoval Kačura (1990) a 

02-42 Nový Bor Hrazdíra (1998) a k nim příslušnou hydrogeologickou kapitolu Vysvětlivek k 

souboru geologických a účelových map 1 :  50 000 zpracoval pro list Děčín Burda (1998) a pro mapy 

1 : 25 000 Burda (2006 - hydrogeologické vysvětlivky ke geologické mapě 02-214 a 02-223). 

Celkový přehled o hydrogeologických poměrech okresu Děčín zpracoval Glockner v Regionální 

surovinové studii pro potřeby okresních úřadů České republiky okresu Děčín (Anděl et al. 1992). K 

rozvoji průzkumných prací a hydrogeologických výzkumů dochází po roce 1963, kdy v okolí 

zájmového území mapového listu pracují specialisté ze Stavební geologie, Vodních zdrojů a 

Ústředního ústavu geologického. Hydrogeologické práce na akci Hřensko - dolní Kamenice zhodnotil 

Žitný (1963). Regionálně hydrogeologický průzkum povodí dolní Ploučnice provedla Hazdrová 

(1965). Vrty Státní pozorovací sítě mělkých podzemních vod v povodí Kamenice zpracovala 

Zoubková (1967), a v povodí dolního Labe v úseku Ústí nad Labem - státní hranice Kolaja (1968). 

Nejrozsáhlejší regionálně hydrogeologický průzkum křídy v povodí Kamenice, Ploučnice a Křinice 

byl etapově zpracován Jetelovou (1969a,b, 1971, 1972). Průzkum zdrojů pitné vody pro Děčín 

provedli Šula - Hakenová (1974), Nakládal (1983). Regionální průzkum dolní Kamenice zhodnotil 

Žitný (1973). Z dalších významných prací je nutno jmenovat studie Herzoga (1970), Nakládala 

(1990), Nakládala a Brožka (1980) pro zásobování Děčína vodou a z nejnovějších Datla et al. 2007, 

2008, 2009 a Datla 2010 studující především termální vody benešovsko-ústeckého zvodněného 

systému české křídové pánve a optimalizaci jejich využívání. 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

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

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

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

Využití GDbase5 umožnilo zpracování projektu v prostředí GIS, což byl významný krok k modernímu 

zpracování velikého množství dat, které se v takovém rozsahu v ČR zatím nerealizovalo. 
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Obrázek 3-3 Hydrogeologická vrtná prozkoumanost v rajonu 4660 dle Geodatabáze 

 

Tabulka 3-2 Vrtná prozkoumanost z Geodatabáze 

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

zkouškou 

Počet vrtů s chemickými 

analýzami vody 

4660 188 157 126 109 

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

v následující tabulce 3-3. 

 

Tabulka 3-3 Vrty s režimním pozorováním ČHMÚ 

Označení 

ČHMÚ 
X Y Název vrtu 

Sledován 

od roku 

Sledovaný 

 parametr 
kolektor 

VP8429 3455780 5630535 Janská, 1992 1976 H,J CONIAK 

VP8431 3460140 5636280 Kunratice, Studený, HMÚ2-1990 1976 H,J TURON 

VP8430 3461350 5636960 Chřibská, D.Chřibská, HMÚ1-1989 1976 H TURON 

VP8503 3456600 5639000 Jetřichovice, LO 16 NT 1970 H,J TURON 

VP8432 3455000 5641150 Jetřichovice, HMÚ3-1991 1976 H TURON 

VP8506 3454581 5632015 Srbská Kamenice,2H307 2007 H,J CENOMAN 

VP8507 3454586 5632024 Srbská Kamenice,2H306 2007 H,J TURON 

VP8494 3450046 5634449 Růžová, VP8457N 2007 H,J CENOMAN 

VP8495 3450049 5634458 Růžová, VP8458N 2007 H,J TURON 

VP1987 3455911 5635895 Jetřichovice (Všemily), VP2000N 2007 H 

KVARTÉR 

+TURON 

VP8498 3455913 5635899 Jetřichovice (Všemily),2H305 2007 H CONIAK 

VP8499 3455918 5635909 Jetřichovice (Jetřichovice u Děčína), 2H304 2007 H TURON 

VP8508 3456623 5639004 Jetřichovice (Jetřichovice u Děčína), VP8462N 2007 H,J TURON 

*Poznámka H hladiny, J jakost 
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Tabulka 3-4 Soupis vrtů, které byly dále používány v jednotlivých kolektorech 

Klíč GDO Název Lokalita Y1 X1 
Z  

(m n.m.) 

hloubka vrtu  

(m) 
kolektor 

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

61425 Lo-10JC Všemily -960356 -735676 207 195 A,AB 

61431 K-3C Všemily -959739 -733431 222 319 A,AB 

61430 KO-2 Jetřichovice u Děčína -959620 -731100 273 384 B,C,A,AB 

692192 VP-8457N Hřensko -959028 -740652 343 225 A,AB 

692233 2H-305 Jetřichovice u Děčína -958344 -734647 201 195 A,AB 

61428 K-II-C Vysoká Lípa -957674 -735746 287 253 A,AB 

684650 VP-8462N Jetřichovice u Děčína -955356 -733544 277 298 A,AB 

61427 K-1-C Doubice -955260 -732760 289 300 B,C,A,AB 

66783 LO-7JC Brtníky -950701 -731378 289 496 A,AB 

60741 1996 Dolní Kamenice -964430 -734310 285 14 B,C 

60282 CK-1 Česká Kamenice -964080 -733405 285 100 B,C 

60783 HV-109 Stará Oleška -963919 -736205 233 30 B,C 

60776 HV-104 Janská -963893 -736120 233 30 B,C 

60766 V-1 Česká Kamenice -963811 -733337 308 85 B,C 

60769 HV-1 Česká Kamenice -963804 -732800 317 105 B,C 

60396 SD-1 Stará Oleška -963767 -737599 255 130 B,C 

60731 KP-3 Stará Oleška -963730 -737580 254 179 B,C 

60772 V-1992 Janská -963611 -735555 236 30 B,C 

64228 L-1 Ludvíkovice -963571 -743360 291 133 B,C 

710288 HSO-7 Stará Oleška -963567 -737510 257 45 B,C 

62827 HV-1 Děčín -963563 -744952 175 47 B,C 

60777 HV-105 Stará Oleška -963518 -736300 228 30 B,C 

60778 HV-105A Stará Oleška -963454 -736357 228 30 B,C 

60907 JN-1 Janská -963440 -735690 227 102 B,C 

60780 HV-106A Stará Oleška -963360 -736414 228 30 B,C 

60785 S-1 Dolní Kamenice -963357 -734666 270 50 B,C 

656477 HF-1 Česká Kamenice -963323 -733589 274 17 B,C 

60779 HV-106 Stará Oleška -963276 -736336 228 30 B,C 

616473 V-1 Stará Oleška -963267 -736378 229 25 B,C 

60781 HV-107 Stará Oleška -963177 -736477 261 70 B,C 

60782 HV-108 Stará Oleška -963168 -736577 261 69 B,C 

630400 PJ-1 Stará Oleška -963070 -736438 272 59 B,C 

60911 KO-3 Česká Kamenice -962800 -732800 294 440 B,C 

64212 HV-1 Huntířov u Děčína -962680 -741944 334 105 B,C 

60709 DKP-23 Stará Oleška -962554 -737293 220 40 B,C 

60910 HV-3 Srbská Kamenice -962336 -736827 218 65 B,C 

691952 pŔ.-1988/4 Huntířov u Děčína -962165 -742225 332 104 B,C 

60730 KP-2T Huntířov u Děčína -962160 -739000 233 117 B,C 

692195 2H-307 Janská -962025 -736467 215 210 B,C 

692196 2H-306 Janská -962017 -736461 215 117 B,C 

61424 HV-1 Srbská Kamenice -961924 -737175 241 44 B,C 

61313 DKJ-1 Janská -961908 -736422 215 146 B,C 

61440 V-1997 Janská -961730 -736425 213 12 B,C 

61314 DKJ-2 Janská -961659 -736263 210 117 B,C 

64210 LU-1 Bynovec -961621 -742165 290 70 B,C 

61315 DKJ-3 Janská -961152 -736198 206 140 B,C 

61316 DKJ-4 Všemily -960895 -735984 208 120 B,C 

61195 DKJ-14 Všemily -960376 -736028 202 113 B,C 

61426 LO-10JT Všemily -960344 -735708 207 101 B,C 

61434 CSK-1 Všemily -960340 -735730 206 60 B,C 

61317 DKJ-5 Všemily -960310 -735934 203 121 B,C 

708882 J╚-1 Všemily -960192 -734468 246 56 B,C 

61343 HJ-1 Všemily -960106 -735891 200 36 B,C 

61441 V-1998 Všemily -960050 -735960 199 9 B,C 

61319 DKJ-7 Všemily -959991 -735239 206 101 B,C 

61100 LO-18/NT Všemily -959975 -734443 218 91 B,C 

61194 DKJ-13 Všemily -959870 -734387 214 130 B,C 

61320 DKJ-8 Všemily -959795 -734295 214 161 B,C 

562642 SK-1 Všemily -959757 -735811 198 40 B,C 
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61432 K-3T Jetřichovice u Děčína -959682 -733570 221 220 B,C 

686260 HV-1 Jetřichovice u Děčína -959300 -733410 245 43 B,C 

61321 DKJ-9 Jetřichovice u Děčína -959293 -732723 236 248 B,C 

692193 VP-8458N Hřensko -959019 -740648 344 150 B,C 

61356 RY-1 Jetřichovice u Děčína -959000 -731150 340 150 B,C 

61344 JT-1 Jetřichovice u Děčína -958590 -732972 241 63 B,C 

630424 HV-1 Jetřichovice u Děčína -958554 -732977 240 31 B,C 

61294 V-1990 Dolní Chřibská -958505 -730394 287 60 B,C 

61323 DKJ-11 Všemily -958387 -735881 192 52 B,C 

65519 HV-1 Hřensko -958355 -740093 332 125 B,C 

692633 VP-2000N Jetřichovice u Děčína -958348 -734650 201 23 B,C 

692232 2H-304 Jetřichovice u Děčína -958335 -734641 201 131 B,C 

61443 2000 Jetřichovice u Děčína -958270 -734440 200 22 B,C 

61322 DKJ-10 Všemily -958257 -735297 197 79 B,C 

61193 DKJ-12 Jetřichovice u Děčína -958237 -732172 241 140 B,C 

61289 HV-2 Dolní Chřibská -958225 -729749 296 86 B,C 

61285 J-1 Jetřichovice u Děčína -958120 -733560 216 81 B,C 

630421 JT-1 Jetřichovice u Děčína -958057 -732509 257 65 B,C 

61303 HK-1 VysokáLípa -958045 -737318 295 10 B,C 

61293 V-1989 Dolní Chřibská -957987 -729144 306 73 B,C 

61318 DKJ-6 Jetřichovice u Děčína -957889 -733495 223 131 B,C 

61429 K-II-T Vysoká Lípa -957730 -735740 287 165 B,C 

61288 HV-1 Dolní Chřibská -957364 -728696 333 110 B,C 

61284 CH-1 Dolní Chřibská -956930 -728360 324 50 B,C 

61369 K-7 Vysoká Lípa -956313 -737117 252 62 B,C 

61290 VRT-763 Doubice -956010 -731230 395 107 B,C 

61098 LO-16/NT Jetřichovice u Děčína -955353 -733575 276 107 B,C 

565384 HV-1 Mezná u Hřenska -955233 -738633 243 47 B,C 

65526 M-1 Mezná u Hřenska -955214 -738947 237 120 B,C 

65518 K-9 Mezná u Hřenska -955172 -738914 215 51 B,C 

65414 V-7A Hřensko -954688 -740332 206 130 B,C 

65351 V-7 Hřensko -954685 -740320 205 131 B,C 

65411 V-3A Hřensko -954601 -740620 200 120 B,C 

660504 HJ-1 Hřensko -954507 -743108 127 11 B,C 

65527 V-1 Hřensko -954415 -741991 164 50 B,C 

65350 V-6 Hřensko -954400 -741939 166 50 B,C 

65354 K-8A Hřensko -954351 -741925 168 86 B,C 

65416 K-8A2 Hřensko -954349 -741918 169 90 B,C 

65517 K-8 Hřensko -954342 -741922 170 52 B,C 

65413 V-5A Hřensko -954283 -740948 193 117 B,C 

65531 V-5 Hřensko -954271 -740951 192 100 B,C 

65529 V-3 Hřensko -954235 -741713 177 50 B,C 

65528 V-2 Hřensko -954181 -741988 178 100 B,C 

65352 V-8 Hřensko -954175 -741567 181 75 B,C 

65412 V-4A Hřensko -954146 -741400 185 112 B,C 

65530 V-4 Hřensko -954131 -741357 185 100 B,C 

65516 K-1 Hřensko -954114 -741278 185 40 B,C 

65353 K-1A Hřensko -954100 -741273 188 122 B,C 

65415 K-1A2 Hřensko -954099 -741276 189 117 B,C 

66785 KO-1 Doubice -953320 -730040 319 252 B,C 

66790 V-1 Krásný Buk -953209 -726877 402 67 B,C 

66789 V-2 Doubice -953040 -727360 380 152 B,C 

61295 V-1991 Jetřichovice u Děčína -952972 -734910 248 24 B,C 

66798 KV-H-1 Doubice -952320 -727120 400 25 B,C 

66565 HK-1 Doubice -952143 -727259 366 131 B,C 

66538 HV-2 Doubice -952089 -727322 359 20 B,C 

66784 LO-7JT Brtníky -950693 -731399 288 100 B,C 

630419 HV-1 Brtníky -949472 -729204 415 138 B,C 

  NOVÉ VRTY      

 4620_4T Ludvíkovice -963277 -742921 346 218 BC 

 4660_2T Hřensko -954198 -740530 223 179 BC 

 4660_2C Hřensko -954189 -740513 224 275,5 A 
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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 (Rozman et al. 2015a,b,c), 

která je uložena v archívu ČGS. 

 

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

v letech 2014‒2015  

ID vrtu Název vrtu cílový 

kolektor 

hloubka vrtu 

(m) 

Rozsah cílového 

kolektoru (m) 

Koeficient 

transmisivity (m2.s-1) 

autor zprávy 

4660_2C Hřensko A 275,50 204,3 – 257,6 9,5 x 10-5 Rozman et al. (2015a) 

4660_2T Hřensko BC 179,00 6,0 – 163,8 1,95 x 10-3  Rozman et al. (2015b) 

4620_4T Ludvíkovice BC 218,00 0,3 – 218,0 5,92 x 10-4  Rozman et al. (2015c) 

 

Průzkumný vrt 4660_2C Hřensko 

Je situován na dně postranního údolí, v blízkosti spodní stanice nákladové lanovky na Sokolí hnízdo. 

Vrt se nachází v západní části rajonu 4660. Cílem vrtu je zdokumentovat kolektor cenomanského stáří 

a sledovat odvodnění kolektoru do vedlejší erozivní řeky Kamenice a hlavní erozivní báze Labe. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4660_2C je proveden jako úplná studna do cenomanského kolektoru 

A. Hladina podzemní vody v kolektoru je napjatá. Dne 15.9. 2015 byla hloubka ustálené hladiny 62,51 

m od odměrného bodu zhlaví vrtu, což odpovídá kótě hladiny 162,02 m n.m. 

 

Tabulka 3-6 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4660_2C 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 6 písčitá hlína, prach kvartér poloizolátor 

6 30 Jílovitý pískovec  Turon (Kt2) poloizolátor 

30 163 Pískovec různých zrnitosti Turon (Kt1) kolektor 

163 207 šedý prachovec Turon (Kt1) izolátor 

207 260 jemnozrnný až jílovitý pískovec Cenoman (Kc) zájmový kolektor 

260 275,5 granodiorit Krystalinické podloží izolátor 

 

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška dne 19. 8 .2015. Pozorované byly dva turonské 

vrty v okolí. Vliv hydrodynamické zkoušky na pozorovací objekty nebyl zaznamenán. Vyhodnocení 

snížení pří čerpací zkoušce a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo průměrnou 

výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T = 9,5 x 10
-5

 m
2
/s. Při celkové mocnosti kolektoru 56 m 

získáme průměrný koeficient filtrace k = 1,7 x 10
-6

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody cenomanských zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných 22.08.2015, 7.9.2015 a 23.9.2015. Vody cenomanského kolektoru na 

této lokalitě se vyznačují nízkou celkovou mineralizaci, která dosahuje hodnot okolo 0,15 g/l. Druhý a 
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třetí vzorek ukazují zvýšené koncentrace rozpuštěné soli NaCl a byly zřejmě ovlivněné karotážním 

měřením. Podle skupin převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-SO4-Ca. Toxické kovy 

ani mikroznečisťující organické látky ve vodě zjištěny nebyly. Limity stanovené pro pitnou vodu 

podle vyhlášky 252/2004 Sb. nesplňuje pouze koncentrace železa, která dosahuje až 0,81 mg/l.  

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Karotáž před výstrojí proběhla ve dvou úsecích.  

 

Průzkumný vrt 4660_2T Hřensko 

Je situován na dně postranního údolí, v blízkosti spodní stanice nákladové lanovky na Sokolí hnízdo. 

Vrt se nachází v západní části rajonu. Cílem vrtu je zdokumentovat kolektor turonského stáří, který se 

zásadní mírou podílí na vodárensky využívaném zvodnění. Cílem vrtu je připravit podklady pro 

bilanci rajonu, jehož součástí je významné jímací území. 

 

Tabulka 3-7 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4660_2T 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 6 písčitá hlína, prach kvartér poloizolátor 

6 30 Jílovitý pískovec  Turon (Kt2) poloizolátor 

30 163 Pískovec různých zrnitosti Turon (Kt1) zájmový kolektor 

163 179 šedý vápnitý písčitý prachovec Turon (Kt1) poloizolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4660_2T je proveden jako úplná studna do turonského kolektoru BC. 

Hladina podzemní vody v kolektoru je napjatá. Dne 10. 3. 2015 byla hloubka ustálené hladiny 26,76 

m, což odpovídá kótě hladiny 197,49 m n. m. 

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška dne 10. 3. 2015. V cenomanském vrtu 4660_2C 

nebyla zaznamenána reakce na čerpání. Ve studnách SČVK SO_V5 a SO_V7 došlo k pohybům 

hladiny, které ale nelze spojit s hydrodynamickou zkouškou. Ve starém svrchněturonskem vrtu 

vzdáleném asi 30 m hladina reagovala na zkoušku a poklesla o 2,34 m. Vyhodnocení snížení pří 

čerpací zkoušce a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo průměrnou výslednou 

hodnotu průtočnosti kolektoru T = 1,95 x 10
-3

 m
2
/s. Při celkové mocnosti kolektoru 104,7 m získáme 

průměrný koeficient filtrace k = 1,8 x 10
-5

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody turonských  zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných 13.03.2015, 02.05.2015 a 29.7.2015. Vody turonského kolektoru na 

této lokalitě se vyznačují velmi nízkou celkovou mineralizací (celková mineralizace 100 mg/l). Podle 

skupin převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-SO4-Ca-K-Na.Toxické kovy ani 

mikroznečisťující organické látky ve vodě zjištěny nebyly.  

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce.  

 

Průzkumný vrt 4620_4T Ludvíkovice 

Je situován na 40 m nad údolím Loubského potoka, na JV od silnice vedoucí skrz Ludvíkovice 

směrem k Arnolticim a Janově, na louce u vodojemu. 
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Cílem průzkumného vrtu byla dokumentace turonského kolektoru (BC) v jihozápadní části rajonu 

4660. Výsledky vrtu umožní posouzení směru a rychlosti proudění podzemní vody k centru deprese, 

vyvolané odvodněním děčínské termální anomálie. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4620_4T je proveden jako neúplná studna do turonského kolektoru 

BC. Hladina podzemní vody v kolektoru je volná. Dne 1.12. 2014 byla hloubka ustálené hladiny 

114,00 m od odměrného bodu zhlaví vrtu, což odpovídá kótě hladiny 232,31 m n.m. 

 

Tabulka 3-8 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4620_4T 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 0,3 šedohnědá písčitá hlína s organickou hmotou, ornice kvartér poloizolátor 

0,3 92 světlehnědý pískovec různých zrnitosti Střední turon (Kt2) zájmový kolektor 

92 184 střídání pískovce a jílovitého pískovce Střední turon (Kt2) zájmový kolektor 

184 218 světlehnědý pískovec různých zrnitosti Spodní turon (Kt1) zájmový kolektor 

 

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška dne 8.12.2014. Vyhodnocení snížení pří čerpací 

zkoušce a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo průměrnou výslednou hodnotu 

průtočnosti kolektoru T = 5,92 x 10
-4

 m
2
/s. Při celkové mocnosti kolektoru 64 m získáme průměrný 

koeficient filtrace k = 9,26 x 10
-6

 m/s. Po zprůchodnění vrtu byla 5. 8. 2015 provedena ověřovací 

čerpací zkouška. Vyhodnocení snížení metodami neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu 

průtočnosti kolektoru T = 3,75 x 10
-4

 m
2
/s. Při celkové mocnosti kolektoru 64 m získáme průměrný 

koeficient filtrace k = 5,87 x 10
-6

 m/s. 

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

vzorků vod odebraných 11.12.2014, 7.8.2015 a 7.9.2015. Vody turonského kolektoru na této lokalitě 

se vyznačují nízkou mineralizací a nízkým množstvím rozpuštěných látek okolo 0,17 g/l. Podle skupin 

převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-SO4-Ca-Na. Toxické kovy ani 

mikroznečisťující organické látky ve vodě zjištěny nebyly. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí (1. úsek do hloubky 258 m a 2. úsek 

do hloubky 419 m) a revizní karotáž po definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce.  
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE (KRYSTALINIKUM) 

Podloží hydrogeologického rajonu 4660 je prakticky z celé části tvořeno granodiority kadomského 

lužického masivu. Granodiorit, odkrytý v hluboce zaříznutém údolí Labe na s. od Poskalí u s. okraje 

Děčína, je biotitický, hrubozrnný, porfyrický, místy zřetelně usměrněný. V blízkosti Jetřichovic byla 

zjištěna kruhová kladná gravimetrická anomálie, která přesahuje státní hranici s Německem. Měří v 

průměru něco přes 1 km a zčásti je doprovázena magnetickou anomálií. Zdroj se nepodařilo zjistit ani 

z hmotné dokumentace vrtů s. p. Diamo. Na z. okraji HGR 4660, v údolí Labe, je lužický masív 

lemován kontaktně metamorfovanými svrchnoproterozoickými drobami, místy až charakteru 

kontaktních rohovců. Tyto jsou odkryty např. mezi Podskalím a s. okrajem Loubí v s. části Děčína. 

Podél Labe, směrem k Děčínu jsou za západolužickou poruchou fylity a metabazity labského 

břidličného pohoří. 

 

 

Obrázek 4-1 Izoliniová mapa povrchu podloží svrchní křídy na území rajonu 4660 

 

Je pravděpodobné, že při j. okraji lužického masívu v. od České Kamenice, by do rajonu mohly 

zasahovat fylity lugika, ale není to potvrzeno žádným vrtem, stejně jako v případě permokarbonu 

českokamenické pánve. Jižní hranice HGR 4660 kopíruje vymezená (předpokládaná) rozhraní těchto 

jednotek, podél děčínského zlomového pásma. Povrch podloží je pod sedimenty křídy pokryt až 

několik metrů mocnou vrstvou kaolinických zvětralin, často červeně barevných, patrně lateritického 

typu. 

Reliéf, u Labe v úrovni kolem 150 m n. m., směrem k V klesá pozvolně až na úroveň kolem –200 m n. 

m. Výraznější pokles směrem k jihu je až za hranicí rajonu, za děčínskou zlomovou zónou. 
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Stratigraficky vyšší patro podloží svrchní křídy je tvořeno výplní strukturní českokamenické pánve 

(svrchní karbon až spodní perm). Celkově pánev zabírá plochu přibližně 250 km
2
, pričemž do 

krystalinika je zaklesnuta v areálu mezi blízkým v. okolím Děčína a v. okolím České Lípy. Ohraničení 

pánve je zřejmě z větší části tektonické. Do rajonu 4660 zasahují permokarbonské sedimenty u jeho j. 

okraje, kde byly ověřeny strukturními vrty v okolí Všemil a Srbské Kamenice. Holub a Pešek (1992) 

tuto část českokamenické pánve označují jako srbskokamenickou depresi. Tato je vyplněna převážně 

červenohnědavými jílovitoprachovitými sedimenty střídajícími se s šedavými pískovci, v menší míře 

bazaltoidními vulkanity (Klein et al. 1971). 

 

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). Vzhledem k blízkosti 

zdrojové oblasti v průběhu celého období mělkomořské sedimentace v pánvi (svrchní 

cenoman‒santon) převažují v celé sz. části pánve včetně rajonu 4660 psamity, jmenovitě facie 

křemenných, tzv. kvádrových pískovců. Jemnější horniny s vlastnostmi izolátoru (prachovce, 

slínovce) jsou oproti pískovcům zastoupeny objemově i plošně v nepatrném rozsahu. Uloženiny 

svrchní křídy se v rajonu 4660 nacházejí v tektonicky exponované oblasti na styku tektonických 

struktur sz. okraje oherského riftu (doubická zlomová zóna) s lužickou poruchou. Vzhledem k 

značnému tektonickému porušení a denudaci je zachován neúplný vrstevní sled, zahrnující perucko-

korycanské až jizerské souvrství (cenoman‒svrchní turon) (stratigrafie podle Čecha et al. 1980). 

Mladší sedimenty teplického a místy zřejmě i bazální část březenského souvrství (svrchní 

turon‒coniak) jsou zachovány pouze v tektonicky hluboce zakleslých blocích v doubickém zlomovém 

poli a podél lužického zlomu mezi Chřibskou a Kyjovem. Nejvyšších mocností dosahuje svrchní křída 

na SZ rajonu v okolí Pravčické brány – až kolem 550 m. 
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Obrázek 4-2 Geologická mapa 
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PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (CENOMAN) 

Nejstarší částí výplně české křídové pánve je perucko-korycanské souvrství s kontinentálními (perucké 

vrstvy) i mělkomořskými (korycanské vrstvy) sedimenty. Souvrství dosahuje na sv. okraji rajonu u 

lužické zlomové zóny mocnosti až přes 100 m, což představuje jedno z maxim v měřítku celé pánve. 

Značné mocnosti cenomanu v této oblasti přičítají Uličný et al. (2015) počátečnímu akomodačnímu 

prostoru v podobě deprese v podložním reliéfu, v pozdější fázi také zvýšené subsidenci a intenzivnímu 

přínosu klastik. 

 

 

 

Obrázek 4-3 Schéma stratigrafie, litologie a rozmístění kolektorů v české křídové pánvi v rajonu 4660 

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 ‒ významné 

kondenzační horizonty s glaukonitem a fosfáty; 7 ‒ významné zlomy/tektonické zóny; 8 ‒ označení kolektorů 

podzemních vod; a – litostratigrafie (Čech et al. 1980); b - chronostratigrafie; c – genetická stratigrafie (Uličný et 

al. 2009a); d – neformální litostratigrafie (Zahálka 1900, Soukup 1955). 

 

Na území rajonu 4660 je na základě dat z vrtů interpretována existence dvojice paleoúdolí – jednoho v 

blízkosti lužické poruchy a druhého tzv. jetřichovického (Uličný et al. 2009b), ve kterých jsou 

koncentrovány starší cenomanské uloženiny, perucké vrstvy. Litofaciální vývoj cenomanských 

uloženin je obdobný jako směrem na Z v navazujícím rajonu 4630 (srovnání s Valečka et al. 1984, 

1986). Souvrství tvoří bez ohledu na úzce lokální výskyt mocnějších jílovcových poloh bazální 

křídový kolektor A. 

Na území rajonu 4660 nevystupují bazální perucké vrstvy na povrch, jejich přítomnost v křídovém 

sledu byla zjištěna hlubokými vrty uranového průzkumu především v centrální části rajonu v okolí 

Jetřichovic. Litologicky jsou perucké vrstvy tvořeny převážně nejčastěji jílovitými, podřízeně i 



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

28 

 

křemennými pískovci značně proměnlivé zrnitosti, od jemno- (často s hojnou slídou) po hrubozrnné. 

Menší měrou jsou zastoupeny monomiktní, křemenné drobnozrnné konglomeráty, u báze s hojnými 

litickými úlomky (fylity z podložního krystalinika). Prachovce až jílovce jsou pestrých barev, často při 

vyšším obsahu organické hmoty až šedočerné, masivní, případně při vyšším obsahu písčité příměsi 

šmouhovitě laminované. Ačkoliv pískovce v profilu peruckých vrstev výrazně dominují, v oblasti 

kolem Rynartic (např. vrt J-168316) jsou hrubší klastika zastoupena pouze na bázi, výše převládají 

jílovitoprachovité sedimenty. Přítomnost kořenových poloh a červenohnědých jílovců ve vrtech (J-

184316, resp. 4009 dle Kleina et al. 1971) svědčí pro subaerickou expozici části peruckých vrstev. 

Typickým znakem je uspořádání základních litotypů do pozitivně gradovaných cyklů (Valečka 1974, 

1975) při bázi s relativně tenkými slepencovitými polohami výše přecházejícími do pískovců 

(jílovitých i křemenných), ve stropu až do aleuropelitů s vyšším obsahem uhelné hmoty. Jednotlivé 

cykly jsou odděleny ostrými, erozivními hranicemi, přičemž jejich mocnost dosahuje mezi 1,55 a 15 m 

(včetně dat z v. poloviny rajonu 4630 dle Valečky et al. 1986). Maximální mocnost peruckých vrstev v 

rajonu 4660 je něco přes 10 m (Klein et al. 1971). V minulosti byly tyto uloženiny na území rajonu 

4660 interpretovány jako fluviální (Valečka 1974, 1975), resp. fluviálně-lakustrinní až brakické (Klein 

et al. 1971), později (Valečka et al. 1986) bylo na základě nálezů marinních mlžů uváděno prostředí 

sedimentace příbřežní až mělkovodní marinní prostředí. Na přechodné prostředí poukazuje i 

palynologie ‒ Gabrielová (1979) v peruckých vrstvách na území sousedního rajonu 4630 určila směs 

kontinentálních pylových spekter a marinního nanoplanktonu. Mělkomořské korycanské vrstvy se 

rozkládají již na celé ploše rajonu, avšak jejich výchozové partie jsou omezeny na z. okraj rajonu s. od 

Děčína (kaňon Labe j. od Dolního Žlebu). Ve vrtech transgredují většinou přímo na krystalinikum, v 

menší míře (např. okolí Jetřichovic) na perucké vrstvy. Maximální mocnosti dosahují korycanské 

vrstvy dle Kleina et al. (1971) ve vrtu Lo-7J ‒ cca 101 m. Proměnlivá mocnost korycanských vrstev je 

dobře sledovatelná v kaňonu Labe, kde na jeho v. straně ve směru J‒S roste z pouhých i 6‒8 m na 

95‒100 m v okolí Hřenska, kde se nachází protáhlá deprese s mimořádně mocnými korycanskými 

vrstvami. Mocnost vrstev vzrůstá generelně ve v. polovině rajonu k SV; v jeho ssz. okrajové části 

poblíž lužického zlomu byly ve vrtech zjištěny mocnosti v rozmezí až 115‒121 m. Tyto hodnoty patří 

k nejvyšším v české křídové pánvi. Litologicky jsou korycanské vrstvy na sz. české křídové pánve 

neformálně členěny na dva oddíly, které jsou ve výchozech v superpozici, a které dle Valečky et al. 

(1986) odpovídají dvěma fázím sedimentace. Spodní oddíl je tvořen slabě jílovitými i křemennými 

středno- až hrubozrnnými, příp. až štěrčíkovitými (monomiktními) pískovci. Pískovce jsou lavicovité, 

často s ostrými až erozními bázemi, ve vertikálním směru uspořádané do nahoru hrubnoucích cyklů 

zakončených štěrčíkovitými pískovci, někdy s výrazným bimodálním vytříděním. Přítomné jsou však i 

lavice bez štěrčíkovité příměsi. Ve vrtech na území rajonů 4660 a 4630 popsali Valečka et al. (1986) v 

rámci relativně hrubozrnnějších pískovců vložky jílovitých jemnozrnných nebo dobře vytříděných 

jemnozrnných křemenných pískovců, což dokládá intenzivní laterální zastupování jednotlivých 

litofacií. Uloženiny spodního oddílu byly považovány za obdobu peruckých vrstev (Beck a Hibsch 

1895, Zahálka 1916), nálezy marinních mlžů (Pražák et al. 1970, Valečka et al. 1970) však později 

potvrdily jejich mělkomořský původ. Mocnost oddílu narůstá od Podskalí k S, kde v okolí Hřenska 

dosahuje až 40 m. Svrchní oddíl budují převážně jemno- až střednozrnné pískovce, buďto 

jílovitoprachovité a intenzivně biogenně přepracované (tzv. fukoidové pískovce), anebo slabě jílovité 

až křemenné, dobře vytříděné a řídce bioturbované, často s šikmým zvrstvením. V jemnozrnných 

pískovcích se objevují vložky hrubozrnných až štěrčíkovitých pískovců s ostrými bázemi mocnosti 

několik decimetrů (max. do 2 m), často biogenně přepracované, s výraznou glaukonitickou příměsí 

(zejména při bázi). Četnost vložek v jednotlivých profilech se pohybuje od 1 do 12 (Valečka et al. 

1986). Dříve byla tato facie označována jako tzv. nejvyšší cenomanské souvrství (Pražák et al. 1970). 

Mocnost svrchního oddílu plynule stoupá z pouhých 6‒8 m v j. části kaňonu Labe, kde transgreduje na 
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krystalinický fundament, až na 60‒70 m v s. části kaňonu, kde se s ostrou hranicí ukládá na spodní 

oddíl korycanských vrstev. Směrem do v. části rajonu se litologický kontrast obou oddílů vytrácí a 

mladší cenomanské uloženiny již nelze tímto způsobem členit. Současně s tím mocnost vrstev kolísá v 

řádu desítek metrů a je ovlivněna i elevacemi podloží (např. okolí Růžové a Bynovce, resp. Pravčické 

brány), na kterých se snižuje na první desítky metrů (20‒25 m jv. od Arnoltic). 

 

  

Obrázek 4-4 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). 
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Podle Uličného et al. (2015) cenoman na území rajonu 4660 reprezentuje sled s fluviálními sedimenty, 

výše přecházejícími do uloženin vnější části estuarie (sekvence CEN 4 až 6), v níž od sekvence CEN 4 

existují doklady pro marinní ovlivnění prostředí v jetřichovickém paleoúdolí (jádra marinní fauny, 

bioturbace typu Paleophycus, Ophiomorpha isp.). Silně bioturbované prachovité pískovcové facie 

nejmladších sekvencí CEN 5 a 6 jsou interpretovány převážně jako uloženiny prodeltové oblasti, s 

intervaly pískovců mělkovodních delt a břežní líce. 

 

BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (SPODNÍ‒STŘEDNÍ TURON) 

Podobně jako v sousedním rajonu 4630 a v přilehlé části rajonu 4650, charakterizuje bělohorské 

souvrství relativně stabilní mocnost a konzistentní litologický vývoj. Výchozy souvrství jsou omezeny 

na z. okraj rajonu, tj. údolí Labe a přilehlé části údolí jeho pravobřežních přítoků (Kamenice, Janovský 

potok). Odkryta je zejména svrchní část souvrství, v údolí Labe se však místy nacházejí i výchozy a 

skeletové výchozy jeho spodní části. Mocnost souvrství se pohybuje od 90 do 115‒120 m. Na základě 

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

(negativně gradovaný) cyklus. Ten je na bázi tvořen 9‒12 m mocnými slínovci s prachovitopísčitou a 

bioklastickou příměsí, místy silicifikované, charakteru „opuk“. Ačkoliv z hydrogeologického hlediska 

se vzhledem k litologickému složení jedná o izolátorské horniny v důsledku jejich intenzivního 

tektonického porušení se místy projevují jako puklinový kolektor. 

 

 

Obrázek 4-5 Křemenné (kvádrové) pískovce bělohorského souvrství poblíž vyhlídky Belveder   
na pravém břehu v údolí Labe. Z hydrogeologického hlediska jsou tyto pískovce součástí kolektoru B, resp. 

spodní částí spojeného kolektoru BC. Foto: J. Valečka. 
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Mocnost slínovců klesá směrem k SV vzhledem k jejich laterálnímu vykliňování do proximálnějších 

písčitých facií (Herčík et al. 1999). Na základě analogie z přilehlé části Lužických hor (Valečka et al. 

2006) se předpokládá jejich úplné nahrazení pískovci v pásu podél lužické poruchy. Od podložních 

korycanských vrstev je interval bazalních slínovců oddělen neostře s rychlým litologickým 

přechodem. Sled pokračuje bioturbovanými, jílovitoprachovitými (u báze vápnitými) jemnozrnnými 

pískovci typicky s šmouhovito-čočkovitou texturou, mocnosti 15‒40 m, velmi rychle přecházejících 

do nadloží. Nad nimi leží převážně silicifikované středno- až hrubozrnné křemenné pískovce, špatně 

vytříděné s tendencí k bimodalitě, často šikmo zvrstvené, místy jsou přítomny štěrčíkovité polohy. Na 

bázi tohoto intervalu se mohou objevovat i jemnozrnné pískovce. Facie křemenných (kvádrových) 

pískovců s vlastnostmi kolektoru (kolektor B) v této oblasti zastupuje 60‒75% mocnosti celého 

souvrství. Celý interval bělohorského souvrství je zakončen sledem několika poloh hrubozrnných až 

štěrčíkovitých pískovců. Souvrství v popsaném vývoji, včetně hranice vůči podložnímu perucko-

korycanskému a nadložnímu jizerskému souvrství, bylo zachyceno i nově pořízeným vrtem 4630_B 

Prostřední Žleb, umístěným na v. okraji sousedního rajonu 4630. Sled bělohorského (a nadložního 

jizerského) souvrství byl na základě 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).  

 

 

Obrázek 4-6 Výchozy křemenných (kvádrových) pískovců jizerského souvrství u Pravčické brány u Hřenska 

Z hydrogeologického hlediska jsou tyto pískovce součástí kolektoru C, resp. svrchní částí spojeného kolektoru 

BC. Drobné vyvětrávající římsy představují rozhraní klinoforem (foresetů) dle interpretace Uličného (2001). Foto: 

J. Valečka 

Klein et al. (1979) charakterizují lužickou oblast ve starším turonu jako depocentrum hrubých klastik, 

derivovaných z přilehlé zdrojové oblasti – západosudetského ostrova. Paleogeografie v době ukládání 

bělohorského souvrství byla ovlivněna existencí tzv. mostecko-teplické elevace (Čech a Valečka 

1991) (dále na Z mimo rajon 4660), zužující prostor předpokládaného česko-saského průlivu. Uličný 

et al. (2009a) a Skopcová (2010) uvádějí směr úklonu pískovcových klinoforem k ZJZ až Z. 

Klinoformy jakožto architekturní element vyššího řádu jsou Uličným (2001) interpretovány jako 
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vrstvy budující svahy hrubozrnných delt – orientace jejich úklonu tedy představuje směr progradace 

delt (příp. progradujícího pobřeží), v tomto případě od zdrojové oblasti západosudetského ostrova. 

 

 

Obrázek 4-7 Obr. 4-4. Izoliniová mapa báze kolektoru B, resp. BC, na území rajonu 4660 a v jeho okolí 

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

bělohorského souvrství (údolí Labe a Kamenice). 

 

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

paleoproudů, které Skopcová (2010) rozděluje na dominantní (k SZ) a podřízené (k J/JV). S tím 
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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 1979, Uličný 2001). 

 

JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ (STŘEDNÍ-SVRCHNÍ TURON)  

Vzhledem ke své mocnosti i plošnému rozšíření představuje jizerské souvrství na území rajonu 

nejvýznamnější jednotku svrchní křídy, přičemž zde tvoří téměř souvislý pokryv výrazněji přerušený 

pouze na z. rajonu v kaňonu Labe a v údolích jeho významnějších přítoků. Mocnost souvrství v rajonu 

4660 je ovlivněna denudací křídového pokryvu ukloněného generelně k SV, což je interpretováno mj. 

jako efekt zanořování severního křídla jetřichovické antiklinály (Herčík et al. 1999, Valečka 2008). 

Zachovaná mocnost tak narůstá z několika desítek metrů na z. okraji rajonu na první stovky metrů v 

centrální a z. části rajonu; maximum zachované mocnosti činí 420 m v ssv. části rajonu, kde je 

souvrství ve vertikálním směru téměř kompletní. Podobně tomu je i v případě několika ker doubické 

zlomové zóny v blízkosti lužické poruchy mezi Chřibskou a Kyjovem, v nichž je kryto teplickým příp. 

až březenským souvrstvím. Z hydrogeologického hlediska tvoří jizerské souvrství společně s 

bělohorským jednu sekvenci, kolektor BC, který je v sv. části rajonu mocný až kolem 500 m, čímž 

společně s obdobným vývojem v sousedním rajonu 4650 představuje nejmocnější aquifer v české 

křídové pánvi. Báze souvrství je kladena na rozhraní jemnozrnných křemenných pískovců s ostrou 

hranicí vůči podložním hrubozrnným až štěrčíkovitým pískovcům bělohorského souvrství. Souvrství 

je v celém rozsahu zastoupeno psamity, uspořádanými do řady první metry až několik desítek metrů 

mocných nahoru hrubnoucích (negativně gradovaných) poloh charakteru progradačních cyklů. Ve 

vertikálním profilu souvrstvím je zastoupeno několik takovýchto cyklů až několik desítek, přičemž 

jejich počet roste směrem k SV. Cykly jsou tvořeny na bázi jemno- až střednozrnnými pískovci, 

přecházejícími do středno až hrubozrnných, někdy až štěrčíkovitých pískovců. Míra zrnitosti pískovců 

obecně narůstá směrem k proximálnější části sedimentačního prostoru od ZJZ-VSV, poblíž sv. okraje 

rajonu u lužické poruchy jsou ve stropech cyklů časté polohy drobnozrnných slepenců. 

V mapovací praxi bývá jizerské souvrství neformálně děleno na spodní a svrchní oddíl, a to především 

v z. části rajonu (Pražák et al. 1970, Valečka et al. 1986, Valečka 1987), ale i na profilech v okolí 

Rynartic (Klein et al. 1971). Spodní oddíl, odpovídající pásmu VIII Zahálky (1916) je celkem asi 200 

m mocný. Na jeho bázi se nachází několik dílčích nahoru hrubnoucích cyklů mocných 4,5‒20 m. Ve 

střední části, jejíž mocnost čítá zhruba 80 m, není patrná cyklická stavba a jsou zde hojně přítomné 

hrubozrnné až štěrčíkovité vložky. Nejvyšší část spodní oddílu je budována opět polohami pískovců s 

cyklickým charakterem, z nichž nejmocnější dosahuje 55 m. Svrchní oddíl (obr. 4-5), ve kterém 

převažují středno- až hrubozrnné pískovce, má celkovou mocnost 150 m a je budován 8‒10 nahoru 

hrubnoucími cykly mocnosti 5‒20 m, s výjimkou jednoho padesátimetrového (jehož součástí je klenba 

Pravčické brány). V nadloží obou oddílů se v nejvyšší části souvrství v sv. cípu rajonu, zhruba na SV 

od Jetřichovic, objevuje i monotónní pískovcový sled bez zrnitostní gradace, který zde zasahuje z 

oblasti Lužických hor (rajon 4650). Tento sled je tvořen jemno- až střednozrnnými křemennými, místy 

slabě jílovito-prachovitými pískovci a jeho mocnost stoupá směrem k sv. okraji rajonu od několika 

metrů až na přibližně 90 m. Z paleoproudových diagramů Vackové (2010) je pro sekvence TUR 4 až 7 

zřejmá orientace os korytovitého a spádnic planárního šikmého zvrstvení k VJV až JJV, což je ve 

shodě s Valečkou 1979, resp. Skočkem & Valečkou 1983, kteří udávají interval rozptylu 120‒175°. 
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Obrázek 4-8 Izoliniová mapa stropu kolektoru C, resp. BC, na území rajonu 4660 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 rajonu. 

  

TEPLICKÉ A BŘEZENSKÉ SOUVRSTVÍ (SVRCHNÍ TURON‒CONIAK) 

Pouze na malém území v rámci několika plošně málo rozsáhlých bloků v doubické zlomové zóně u 

lužické poruchy mezi Chřibskou a Kyjovem je dochováno také teplické souvrství, které na území 

rajonu 4660 představuje nejmladší část svrchnokřídového sledu. Souvrství je tvořeno dominantně 

vápnitými jílovci až slínovci, avšak v okolí lužického zlomu se v nich objevují i tělesa jemno- až 

střednozrnných křemenných či slabě jílovito-prachovitých pískovců. Pískovce v pásu kolem lužické 
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poruchy mohou reprezentovat celé teplické souvrství, příp. i bazální část březenského souvrství 

(coniak). Pískovce teplického souvrství mohou místy nasedat i na podložní pískovce nejvyšší části 

jizerského souvrství obdobného litologického charakteru. V blízkosti lužické poruchy, kde tyto 

pískovce nejsou odděleny izolátorskými aleuropelity, fungují jako jednotný kolektor BCD. Celková 

mocnost teplického a březenského souvrství na území rajonu dosahuje 140‒150 m. 

 

 

Obrázek 4-9 Izoliniová mapa stropu kolektoru D na území rajonu 4660 a v jeho okolí 

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

coniackých pískovců (březenské, resp. teplické souvrství), které se vyskytují pouze na malé ploše u lužického 

zlomu. Z. hranice vůči rajonu 4650 je vedena rozhraním jizerského a teplického souvrství. 
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TERCIÉR A KVARTÉR 

Horniny kenozoika nemají z hydrogeologického hlediska na území rajonu 4660 zásadní význam. Z 

terciérních hornin jsou zde zastoupeny pouze vulkanity, a to převážně bazaltoidní subvulkanická tělesa 

malých plošných rozměrů. K největším patří těleso tvořící dominantu rajonu, Růžovský vrch (619 m 

n. m.), kde vulkanity vystupují pouze ve vrcholové části, ve spodní a střední část vrchu se zachovalo v 

celé mocnosti jizerské souvrství a v nepatrném reliktu i nadložní slínovce teplického souvrství. 

Kvartérní sedimenty reprezentují převážně hlinitokamenité svahoviny, dále spraše a sprašové hlíny, a 

pouze malému počet plošně značně omezených reliktů terasových štěrkopísků. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Strukturní založení rajonu 4660 a sousedního 4630 je v zásadě identické, oba sdílí řadu tektonických 

struktur, porušujících uloženiny svrchní křídy. Především se jedná o děčínskou  zlomovou zónu, která 

v jz. cípu rajonu navazuje na českokamenickou zlomovou zónu, a ta dále na doubickou zlomovou 

zónu. Tato pokračuje dále k lužickému zlomu probíhajícímu ve směru SV‒JZ podél sv. hranice rajonu. 

Výškové rozdíly povrchu kolektoru A (báze turonu) jsou v důsledku tektonické stavby rajonu poměrně 

velké a pohybují se od úrovně kolem 300 m n. m. v ose jetřichovické antiklinály nad údolím Labe k 

nivó kolem ‒250 m.n.m. u lužického zlomu v okolí Brtník (obr. 4-2). Na tektonickou stavbu svrchní 

křídy v rajonu 4660 (v širším smyslu celé sz. části pánve) existují dva v zásadě rozdílné pohledy, které 

jsou komentovány níže. 

 

 

Obrázek 4-10 Pozice rajonu 4660 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 et al. (1999). 
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Podle Herčíka et al. (1999), resp. Valečky (2008), jsou svrchnokřídové uloženiny na území rajonu 

součástí k SSV mírně ukloněné monoklinály, která vnitřně není členěna zlomy s významnější výškou 

skoku. Při jejím j. okraji je na základě výškového průběhu izolinií báze turonu interpretována jakožto 

osní část ploché, asymetrické antiklinální struktury (obr. 4-7). Tzv. jetřichovická antiklinála probíhá 

centrální částí rajonu, přičemž její osa má směr VSV–ZJZ, v blízkosti lužického zlomu se stáčející k 

SSV až S. Osa antiklinály se plynule noří směrem k VSV až SSV. Kratší a strmější jižní rameno 

asymetrické antiklinály je rozbito českokamenickou, resp. doubickou zlomovou zónou. 

Českokamenická zlomová zóna probíhá směrem V‒Z podél j. hranice v pásu širokém 0,5‒3 km, v 

rámci nejž jsou v krách ohraničených směrnými i příčnými zlomy patrné výrazné úklony (13‒26°) s 

úklonem směřujícím generelně k J až JJV. Vertikální posun na zlomech dosahuje obvykle desítky 

metrů, případně až nad 100 m, přičemž největší posun byl zjištěn u j. okrajového zlomu ve v. okolí 

Děčína ‒ až 300 m. Zlomová zóna pokračuje směrem V‒Z na v. od České Kamenice; její další průbeh 

dále na V v sousedním rajonu 4650 není zcela přesně ověřen. Na českokamenickou zlomovou zónu 

navazuje z. od České Kamenice doubická zlomová zóna, která se z počátečního směru JJZ‒SSV mezi 

Všemily a Srbskou Kamenicí stáčí do směru SV‒JZ. Směr tektonického úklonu vrstev v blocích 

doubické zlomové zóny je rovněž k J až JJV, s mírou úklonu  max. 10°. U Kyjova se doubická 

zlomová zóna napojuje na lužickou zlomovou zónu. Hlavní lužický zlom je místy doprovázen 

paralelním zlomem, přičemž úklon vrstev v blocích ohraničených oběma strukturami dosahuje místy 

až 40° k JZ. Charakteristickým rysem lužické zlomové zóny je její zubovitý průběh, způsobený sérií 

příčných zlomů mezi jednotlivými zlomovými segmenty. Celá zóna má násunový charakter, přičemž 

zlomová plocha je jen mírně (se sklonem max. 20°) ukloněna k SV.  

 

 

Obrázek 4-11 Intenzívně rozpukané pískovce jizerského souvrství u okrajového zlomu českokamenické zlomové 

zóny v Ludvíkovicích 

Fotografie dokumentuje výrazné tektonické postižení pískovců kolektoru BC v prostoru českokamenické zlomové 

zóny BC. Foto: J. Valečka 

 

Uličný et al. (2015) v rámci rajonu 4660 vymezuje 3 oblasti, ve kterých se charakter a intenzita 

tektonického postižení uloženin svrchní křídy mírně odlišuje.  

V prvním případě se jedná o j. okraj rajonu se zlomy V‒Z (tzv. oherského) směru, patřící k děčínské a 

českokamenické zlomové zóně, které jsou přetínány zlomy SV‒JZ (tzv. krušnohorského) směru, 

přecházející dále na SV v doubickou zlomovou zónu. V okolí Děčína se vz. zlomy stáčejí do směru 

ZSZ‒VJV, odpovídajícího směru ploučnické zlomové zóny v místě jejího napojení na děčínskou 
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zlomovou zónu. Charakteristickým pro zlomy vz. směru je poklesávání jižních ker. Ze zlomů SV‒JZ 

směru má význam ludvíkovický zlom, ohraničující rajon 4660 v nejjižnějším výběžku, podél kterého 

poklesl jv. blok nejméně o 150 m (obr. 4-16). Poklesové zlomy obou dominantních směrů doprovázejí 

ohybové struktury s úklony vrstev k J/JV, obvykle mezi 4‒8° (ojediněle do 25°), interpretované jako 

přizlomový vlek. Naproti tomu podle Valečky (2008) jsou tyto ohybové struktury projevem regionální 

duktilní tektoniky jakožto strmější křídlo tzv. jetřichovické antiklinály. Na výrazné tektonické 

porušení svrchnokřídového pokryvu ukazují také puklinové systémy výrazně kosé k původní 

sedimentární vrstevnatosti (např. foto. 4‒3).  

Další je oblast doubické zlomové zóny (obr. 4‒8) podél jv. okraje rajonu s dominujícími poměrně 

dlouhými (až 15‒18 km) segmenty poklesových zlomů směru SV‒JZ. Definovány jsou 3 hlavní, 

přibližně paralelní segmenty, oddělený bloky o šířce 0,6–1 km, které do značné míry 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 jsou v této oblasti bez významných 

vertikálních posunů a jejich stavba je téměř zcela přepracována zlomy směru SV‒JZ. Podstatnou část 

území rajonu zabírají uniformně k SSV ukloněné křídové sedimenty, které jsou minimálně zlomově 

porušené. Na rozdíl od interpretace Valečky (2008) se jedná o blok ohraničený doubickou a lužickou 

zlomovou zónou, nikoliv antiformní strukturu. Z narůstající tendence hloubky povrchu kolektoru A a 

báze kolektoru B (BC) směrem od údolí Labe k lužické zlomové zóně (obr. 4-3 a 4-4) je zřejmý 

regionální úklon tohoto bloku k SV. 

Zlomy v českokamenické a doubické zlomové zóny jsou v pískovcích doprovázeny drcením a 

vznikem husté sítě puklin. Puklinové zóny a zóny drcení byly místy patrny v odkryvech a je zřejmé, že 

v nich nedochází k tmelení horniny, ale naopak ke vzniku rozevřených trhlin a drobných kaveren, 

umožňujících intenzívnější protékání vod. Odlišná situace nastává v blízkosti lužické zlomové zóny, 

kde jsou pukliny často tmeleny křemitou hmotou a místy vytvářejí mimořádně hustou síť. Pokud jde o 

vlastní zlom, při jeho styku s granitoidním lužickým masívem nedochází k vzniku rozevřených trhlin a 

zón, nýbrž (tak jak bylo zjištěno ve vrtech GPUP, které zlom provrtaly, např. J-022356 v. od Rybniště) 

ke vzniku mylonitové, silně alterované zóny vyplněné tektonickým jílem. 

Na lokalitách Stará Oleška a Filipov geofyzikální měření (gravimetrie, odporová měření) pomohly 

stanovit mocnosti a charakter křídových sedimentů, pozice vulkanických těles a zlomů v podloží, 

podle kterých dochází k významným vertikálním poklesům (obr. 4-9 a 4-10). Na lokalitě Stará Oleška 

byl přesně vymapován kontakt dvou křídových bloků s odlišným charakterem, na jihu jílovce a na 

severu pískovce. Tektonická porucha, podle níž dochází k posunu je zdvojená a určila tok Olešničky. 

V okolí Filipova byly ověřeny zlomy ve směru SSZ-JJV až S-J, vulkanické těleso v hloubce okolo 200 

m. Hlubší subhorizontální rozhraní v hloubce kolem 400‒500 m mohou odpovídat podloží křídy. 

Detailní výsledky geofyzikálních měření včetně grafických příloh jsou součástí zprávy Karouse et al. 

(2015). 

K ověření strukturní stavby přispěly i nově realizované vrty.  Ve vrtu 4660_1C Hřensko (Rozman et 

al. 2015a) byla báze turonu na základě interpretace karotážních křivek a popisu sítových vzorků 

stanovena v hl. 198 m, tj. ve 26 m n. m., což je ve shodě se stávajícím geologickým modelem. Báze 

křídy byla zachycena v hl. cca 252 m, tedy v ‒26 m n. v. Mocnost cenomanu ve vrtu 4660_1C dosáhla 

cca 65 m, což je přibližně o 20 m méně než v archivním vrtu J-370199 Janov (cca 3 km k JJV). 

Snížení mocnosti mezi oběma vrty dokládá vykliňováni cenomanských uloženin směrem k Z/SZ k 

dílčí elevaci v podložním reliéfu.  
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Obrázek 4-12 Tektonická situace při j. okraji rajonu 4660 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 
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Obrázek 4-13 Výsledky geofyzikálních (gravimetrických a odporových) měření na lokalitách Filipov a Stará 

Oleška 

s. od České Kamenice. Vysvětlivky: 1 ‒ pískovce (suché, křemité) >200 Ωm; 2 ‒ pískovce >100 Ωm; 3 ‒ spraše 

~20 Ωm; 4 ‒ jílovce ~20 Ωm; 5 ‒ pískovce jílovité (60‒80 Ωm); 6 ‒ vulkanogenní horniny; 7 ‒ interpretované 

tektonické zóny. Upraveno podle Karous et al. 2015. 
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Obrázek 4-14 Interpretovaný seismický řez dokládající komplikovanou kernou stavbu v oblasti doubické zlomové 

zóny sz. od České Kamenice 

Řez je veden mezi archivními vrty J-251340 Janská a KO-3 Česká Kamenice. Litostratigrafická rozhraní ve vrtu 

byla použita k interpretaci hlavních seismických reflektorů. Vysvětlivky: 1 ‒ interpretované subhorizontální 

rozhraní mezi hlavními vrstevními celky (sedimenty svrchní křídy, vulkanity a podložím); 2 – linie diskontinuit 

(tektonika). Upraveno podle Karous et al. (2015). 

 

Míru dislokace na ludvíkovickém zlomu, tvořícím j. okraj rajonu, pomohl kvantifikovat vrt 4620_4T 

Ludvíkovice (Rozman et al. 2015b). Byl určen pokles jv. kry o cca 150 m k JV. Vrt byl situován v 

pokleslé kře, která je ale součástí děčínského zomového pole, tudíž rajonu 4660. Okrajový zlom pole, 

tvořící hranici vůči rajonu 4620 probíhá až podél rozhraní jizerského souvrství a hluboko zakleslých 

aleuropelitů březenského souvrství (obrázek 4-15). 
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Obrázek 4-15 Geologický řez ZJZ‒VSV‒SV, podélný 

Uličný et al. (2015), upraveno.  
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Obrázek 4-16 Geologický řez V‒Z; S‒J‒JZ, příčný 

Uličný et al. (2015), upraveno
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO – ODTOKOVÝ VZTAH) 

Atmosférické srážky mají zásadní podíl na dotaci většiny kolektorů přítomných v zájmovém území. 

V tomto hydrogeologickém rajonu se nenachází žádná srážkoměrná stanice provozovaná Českým 

hydrometeorologickým ústavem.  

Průměrné roční teploty dle starších údajů se pohybují mezi 7 až 8
o
C, průměrné roční srážky kolem 

650-800 mm. Nejbližší stanice k Z rajonu Děčín-Libverda 653 mm a 8,6
o
C, nejbližší stanice k severu 

rajonu Šluknov (365 m n.m.) má ze starších údajů průměrnou roční teplotu 7,3
o
C a průměrné roční 

srážky 794 mm (1931-60). 

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4660 

 

 

Obrázek 4-17 Výškopis [m n. m.].      Obrázek 4-18 Průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) [mm/rok]. 

 

V tabulkách 4-1 a 4-2 jsou uvedeny průměry srážek a teploty vzduchu z modelové simulace za období 

1981-2010, porovnané s průměry za období 2001-2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot 

vzduchu rozdílů hodnot). Lze konstatovat, že průměrné srážky i průměrná teplota vzduchu v HGR 

4660 roste. 

 

Tabulka 4-1 Vývoj srážkových úhrnů 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 752.77 803.92 1.07 847.44 1.05 

povodí Kamenice (Hřensko) 793.83 853.35 1.07 903.13 1.06 

 

Tabulka 4-2 Vývoj teploty 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 7.64 8.4 0.76 8.66 0.26 

povodí Kamenice (Hřensko) 7.14 7.9 0.76 8.16 0.26 

 

Posuzovány byly průměrné roční hodnoty z hlediska výskytu trendu za období 1961 – 2010. Hladina 

významnosti testů byla zvolena 0.05. 
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Srážkové úhrny na HGR 

 Nebyl indikován statisticky významný trend. 

Teplota na HGR 

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

 

Zájmové území náleží povodí Labe, hlavní pravostranné přítoky jsou Kamenice, Křinice, Suchá 

Kamenice, Loubský potok, Bynovecký potok).  

Popis říční sítě HGR 4660 je uveden na obr. 4-19 V daném rajonu se nenachází průtokoměrná stanice 

ve vlastnictví  ČHMÚ, VÚV a dalších účelových sítích. 

Průtoky na tocích jsou měřeny na průtokoměrných stanicích ČHMÚ, VÚV a dalších účelových sítích. 

ČHMÚ měří průtoky na stanicích 2410 Kamenice-Srbská Kamenice, 2430 Chřibská Kamenice-

Všemily, 2440 Kamenice-Hřensko a 2450 Labe-Hřensko. Základní data o průtokoměrných stanicích a 

jejich měření jsou uvedena v tabulce 4-3. Pozice průtokoměrných stanic je uvedena na obrázku 4-19. 

 

Tabulka 4-3 Základní údaje o průtokoměrných stanicích (údaje v m
3
/s) 

Číslo Vodní tok Lokalita Plocha 

(km2)  

Max.  

(datum) 

Min.  

(datum) 

Průměr  

(m3 s-1)  

Specifický odtok 

(m3 s-1 km2) 

2410 Kamenice Srbská 

Kamenice 

97,79 41,0 

7.8.2010 

0,34 

r.1971 a 1973 

1,111 0,011357 

2440 Kamenice Hřensko 214,92 80,2 

7.8.2010 

1,34 

9.2009 

2,692 0,012526 

 

 

Obrázek 4-19 Říční síť a pozice průtokoměrných stanic  
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Tabulka 4-4. Základní hydrologické charakteristiky vybraných vodních toků  

(upraveno podle Vlček et al. 1984) 

 Pramen  

m n.m. 

Ústí  

m n.m. 

Povodí  

km2 

Délka toku 

km 

Průtok u ústí 

m3/s 

Specifický odtok 

 l/s/km2 

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

Kamenice 595 116 217,2 35,6 2,65 12,20 

Chřibská Kamenice 535 242 62,2 21,8 0,92 14,79 

Křinice 494 250* 84,1* 21,0* 1,10* 13,08 

*…při státní hranici 

 

 

VÝBĚR HYDROLOGICKÝCH DAT PRO VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

KLASICKÝMI METODAMI 

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

vod versus separovaný základní odtok. 

 

Tabulka 4-5 Reprezentativní objekty pro korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních 

vod  

versus separovaný základní odtok 

Název HGR profily pro BILAN 
Vybrané podklady 

povrchový profil   

Křída Dolní Kamenice 

a Křinice 

2440 Hřensko - Kamenice 2440 Hřensko 

 

BC 

 

Růžová VP8495 T 

JetřichoviceVP8499T 

  2410 Srbská Kamenice BC Srbská K. VP8507 T 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH 

(PPP) 

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). 

Nejvýznamnější tok rajonu je řeka Labe na západní hranici. V tomto případě ale nelze použit metodu 

PPP, kvůli velkému průtoku v recipientu ve srovnání s předpokládanou dotaci podzemní vodou. 

Analýza čar postupných profilových průtoků vychází z předpokladu, že průtok v určitém místě je 

výsledkem působení různých činitelů, kteří se uplatňují v hydrologickém režimu příslušného území. 

Profilová měření bylo proto důležité provést v období nízkých srážek, kdy převládající složka v toku 
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je přítok podzemních vod (základní odtok) a vliv ostatních činitelů je zanedbatelný. Období měření je 

zaznamenané v tabulce 4-6. 

Pro identifikaci významnějších příronových nebo ztrátových úseků vodních toků HGR byly provedeny 

nová měření metodou postupných profilových průtoků (PPP). Přehled provedených měření PPP 

v rámci projektu je uveden v tabulce a schematické vyjádření pozice měřených úseků je v příloze této 

zprávy. 

Výsledky měření PPP na jednotlivých tocích jsou uvedeny v tabulce 4-7. Obrázky 4-22 až 4-24 

obsahují grafické znázornění výsledků měření v závislosti na kilometráži toku a závislosti okamžitého 

průtoku a specifického odtoku na ploše povodí měrného profilu. 

Pozice profilů provedených měření je uvedena na obrázcích 4-20 a 4-21. 

 

Tabulka 4-6 Přehled provedených měření PPP v HGR 4660 

Vodní tok Datum  

měření 

Počet měrných 

 profilů 

Poznámka 

Kamenice s přítoky 29.8.2013 19 Poměr měřeného průtoku vůči průměrnému 0,68 pro profil 

Hřensko; horní tok Kamenice je zpracován ve zprávě pro 

sousední HGR 4650 

Chřibská Kamenice s přítoky 29.8.2013 10  

Kamenice s přítoky 8.10.2013 13 Poměr měřeného průtoku vůči průměrnému 0,66 pro profil 

Hřensko; horní tok Kamenice je zpracován ve zprávě pro 

sousední HGR 4650 

Chřibská Kamenice s přítoky 8.10.2013 10  

 

 

Obrázek 4-20 Archivní měření PPP v oblasti 3 
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Tabulka 4-7 Výsledky měření PPP na řekách Kamenice a Chřibská Kamenice s přítoky 

      29.8.2013 8.10.2013 10.12.2013 

Ozn.na 

mapě 

Vodní tok HG  

kolek.t

or. 

Lokalita Metráž 

 toku 

(m) 

Plocha  

povodí 

(km2) 

Průtok  

(l/s) 

Specifický 

odtok 

(l/s/km2) 

Průtok  

(l/s) 

Specifický 

odtok 

(l/s/km2) 

Průtok  

(l/s) 

Specifický 

odtok 

(l/s/km2) 

K19 Kamenice BC Dolní Kamenice 18415 64,98 420,3 6,47 417,3 6,42 457,2 7,04 

K20 Bílý p. BC Janská 16215 7,91 29,6 3,74 37,8 4,78 42,0 5,30 

K21 Olešnička BC Janská 15845 8,79 4,8 0,55 1,5 0,17 1,9 0,22 

K22 Kamenice BC Janská 15265 83,55 426,9 5,11     472,3 5,65 

K23 Bynovecký p. BC Srbská Kamenice 14290 13,35 1,5 0,11 0,8 0,06 0,8 0,06 

K24 Kamenice BC Srbská Kamenice 14275 97,28     550,6 5,66 613,0 6,30 

K25 Kamenice BC Srbská Kamenice 11530 106,46 597,7 5,61     622,5 5,85 

K26 Kamenice BC Srbská Kamenice 11120 172,27 1027,5 5,96 1052,4 6,11 1175,0 6,82 

K27 Kamenice BC Jetřichovice 9790 173,95 1077,5 6,19 938,0 5,39 1223,0 7,03 

K28 Velká Bělá BC Jetřichovice 9695 12,01 114,4 9,53 121,5 10,12 135,0 11,24 

K29 Velká Bělá BC Jetřichovice 9695 9,02     28,5 3,16 33,5 3,71 

K30 Kamenice pravý přítok 2 BC Mezná 6615 5,54 13,4 2,42 12,2 2,20 13,5 2,44 

K31 Kamenice BC Mezná 6390 183,55 1493,2 8,14 1580,0 8,61 1755,0 9,56 

K32 Kachní potok BC Divoká soutěska 5775 4,87 0,0         

K33 Kamenice levý přítok BC Mezna 4135 0,38 0,3 0,79       

K34 Kamenice pravý přítok BC Mezna 3955 0,45 4,0 8,89       

K35 Kamenice pravý přítok BC Edmundova soutěska 3560 0,39 1,5 3,85       

K36 Kamenice levý přítok BC Tichá soutěska 2947 0,77 1,5 1,95       

K37 Kamenice levý přítok BC Tichá soutěska 2190 0,24 1,5 6,25       

K38 Suchá Bělá BC Hřensko 1250 8,02 35,7 4,45 48,7 6,07 50,3 6,27 

K39 Kamenice BC Hřensko 1220 198,01 1735,0 8,76 1725,0 8,71 1908,8 9,64 

K42 Chřibská Kamenice BC Dolní Chřibská 12365 27,97 130,1 4,65 151,3 5,41   

K43 Doubický p. BC Dolní Chřibská 12265 15,13 6,2 0,41 13,0 0,86   

K44 Chřibská Kamenice levý přítok BC Dolní Chřibská 10790 1,06 11,3 10,66 7,1 6,70   

K45 Chřibská Kamenice BC Rynartice 9540 46,18 158,7 3,44 200,6 4,34   

K46 Chřibská Kamenice BC Studený 7300 47,99 153,8 3,20 160,0 3,33   

K47 Studený p. BC Studený 7280 7,14 16,9 2,37 21,6 3,03   

K48 Chřibská Kamenice levý přítok BC Všemily 3240 1,57 5,0 3,18 2,0 1,27   

K49 Chřibská Kamenice BC Všemily 3020 58,8 176,0 2,99 194,0 3,30   

K50 Chřibská Kamenice levý přítok BC Všemily 1870 1,78 3,3 1,85 2,9 1,63   

K51 Chřibská Kamenice BC Všemily 1460 61,92 205,2 3,31 216,3 3,49 205,2 3,31 
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Obrázek 4-21 Měření PPP v HGR 4660 

 

 

Obrázek 4-22 Podélný profil Kamenice.  

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

profilem. 
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Obrázek 4-23 Podélný profil Chřibské Kamenice.  

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

profilem. 
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Obrázek 4-24 Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí pro Kamenici a Chřibskou 

Kamenice 

 

Hodnoty specifického odtoku pro malé plochy povodí jsou kolísavé. Hodnoty reprezentativní pro větší 

část povodí Kamenice se ustáli v rozmezí 5 – 8 l/s/km
2
 a pro povodí Chřibské Kamenice v rozmezí 2 – 

5 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.4-8). 

Tyto hydrologické výstupy jsou navázány na litologickou a tektonickou situaci a na hydrogeologické 

poměry (vymezení kolektorů a izolátorů, směrů proudění podzemní vody, preferenčních cest proudění 

apod.) HGR pro potřeby koncepčních i matematických modelů. 

 

 

Tabulka 4-8 Vymezení úseků drenáže a infiltrace vodních toků 

Vodní tok Úsek Kolektor Charakteristika, poznámky 

Kamenice Dolní Kamenice – 

Srbska Kamenice 

(K24) 

BC Přírony asi 100 l/s; dotace podzemní vody v hodnoceném úseku 

je výraznější pod profilem Janská, úsek mezi Dolní Kamenici a 

Janskou je podle měření mírně ztrátový 

Kamenice Srbská Kamenice 

(K24) – Srbská 

Kamenice (K26) 

BC Přírony asi 280 l/s; hodnocený úsek zahrnuje i tok Chřibské 

Kamenice u soutoku, právě v oblasti soutoku je dotace podzemní 

vody zřejmě nejvýraznější, vysoký potenciál dotace je také u 

pramenů v Srbské Kamenici (studánka Arba)  

Kamenice Srbská Kamenice 

(K26) - Hřensko 

BC Přírony asi 500 l/s; druhé měření na profilu Jetřichovice (K27) 

bylo pravděpodobně zatíženo velkou chybou 

Chřibská Kamenice Dolní Chřibská - 

Rynartice 

BC Mírně příronový úsek, který přechází v mírně ztrátový úsek 

v pokračování toku 

Chřibská Kamenice Rynartice - Studený BC Mírně ztrátový úsek 

Chřibská Kamenice Studený – Všemily 

(K51) 

BC Mírně příronový úsek s dotací podzemní vody ve velikosti asi 30 

l/s 

 



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

52 

 

Celý spodní tok Kamenice od Dolní Kamenice do Hřenská je převážně příronový. Celková dotace 

podzemní vody z kolektoru BC do toku Kamenice v tomto úseku je asi 900 l/s (50 l/s na kilometr 

toku). Drenáž podzemní vody kolektoru BC do Chřibské Kamenice je mnohem menší. V některých 

místech, kde je hladina podzemní vody hlouběji pod povrchem terénu dochází i ke ztrátám povrchové 

vody z Chřibské Kamenice. Podzemní voda kolektoru BC se odvodňuje také do přítoků Velká 

(Jetřichovická) Bělá, Koutský potok, Suchá Bělá a dalších, celkově ve velikosti asi 180 l/s. 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU  

Pro zajištění režimního měření se hydrogeologické vrty vybavily automatickou technikou na měření 

kolísání hladiny podzemní vody a její teploty. V souladu s praxí ČHMÚ jsou nastaveny také intervaly 

sledování monitorovaných parametrů na 1 hodinu. Výsledky režimního měření na vrtu dokumentuje 

následující obrázek. Naměřená data jsou uložena v ČGS. 

Průzkumný vrt 4620_4T Ludvíkovice v době stahování dat před odevzdáním závěrečné zprávy nebyl 

vystrojen měřicí technikou, proto výsledky měření zde nejsou uvedené. 

 

 

Obrázek 4-25 Graf režimního měření hladiny podzemní vody ve vrtu 4660_2C a 4660_2T 
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4.3. HYDROGEOLOGIE  

 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Podle interpretace výsledků Hydrogeologické syntézy české křídové pánve (Herčík et al. 1987) byl pro 

rajon 4660 zvolen jako řídící kolektor střednoturonsko a spodnoturonský kolektor BC. Rajon 4660 je 

proto chápán jako dvoukolektorová hydrogeologická struktura a je vymezena povrchovým výskytem 

jizerského a bělohorského souvrství. Okrajovými podmínkami turonského hydrogeologického systému 

je na západě hlavní erozivní báze toku Labe, na severu smluvní hranicí s Německem a průběhem 

Lužické poruchy. Na východě je okrajovou podmínkou výskyt překryvných hornin březenského 

souvrství stáří coniaku. Jižní omezení představuje tektonický kontakt na děčínském zlomovém poli s 

horninami teplického a březenského souvrství. Bází popsané hydrogeologické struktury je perucko-

korycanské souvrství stáří cenomanu. Okrajové podmínky tohoto systému jsou totožné s turonským 

kolektorem vyjma východní podmínky, kde jako okrajovou podmínku lze považovat horizontální 

přítok do kolektoru. 

Cenomanský kolektor (perucko-)korycanského souvrství A má proměnlivou skladbu marinních 

sedimentů. Na bázi se většinou jedná o konglomeráty různé zrnitosti a úrovně diageneze. Výše jsou 

zastoupeny různé typy pískovců, případně prachovitých pískovců, které je možno považovat za 

jednotný kolektor postižený různými stupni tektonického procesu. Propustnost kolektoru A je 

průlinově-puklinová, infiltrační území leží převážně mimo plochu HGR 4660 (přítok z HGR 4730, 

resp. částečně až ze 4640). Kolektor je odvodňován do toku Kamenice, případně přímo do Labe. Na 

výchozech kolektorských hornin v hluboce zaříznutém údolí Labe vznikají vrstevní prameny. 

Turonský kolektor jizerského a bělohorského souvrství BC je tvořen různými typy pískovců v 

sedimentačních cyklech. V kolektoru BC je přítomna poloha dílčího poloizolátoru, na kterém se 

vytváří tzv. zavěšený kolektor - izolační schopnost tohoto kvaziizolátoru je však omezená. Propustnost 

kolektoru BC je puklinově-průlinová, infiltrační plochy leží na celé ploše rajonu, významný je ale i 

přítok ze sousedního HGR 4650, tématem odborných diskusí je i velikost ovlivňování přetékáním z 

kolektoru A. Hlavní drenážní bází kolektoru BC je řeka Kamenice, která díky  hlubokému  zaříznutí je  

schopna  kolektor  zcela  drénovat.  Podobnou funkci má i Křinice v severním okraji HGR 4660, její 

význam je ale jen okrajový, částečně navíc drénuje i sousední krystalinikum. 

 

Tabulka 4-9 Hydrogeologická funkce litostratigrafických celků v zájmovém území 

Litostratigrafíe 

 

Stáří 

 

Litologie 

 

 Charakter hydrogeologického 

prostředí 

Mocnost 

[m]  

Kvartér Kvartér a 

tercier 

svahoviny, fluviální 

náplavy, vulkanity 

nevýznamný kolektor   

březenské a teplické CONIAC pískovce, jílovce  kolektor D   

souvrství Kt-bz T svrchní prachovce   izolátor D/C   

jizerské souvrství Kj 

 

U 

R 

střední pískovce kolektor BC  80-400 

-720 

 O  pískovce     

bělohorské souv. Kb N spodní slínovce, prachovce izolátor BC/A  8-25 

perucko-korycanské 

souvrství Kpk 

CENOMAN pískovce 

 

kolektor A 

 

 16-130  

jura, perm, 

krystalinikum 

  kolektor v připovrchové zóně, 

podložní izolátor 

 



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

54 

 

 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY 

Krystalinikum - společnými znaky hornin hydrogeologického masívu (na severu území granodiority, 

granity a žilné horniny) jsou téměř výhradně puklinová propustnost a oživený oběh podzemní vody v 

připovrchové zóně rozvolnění hornin. Nakládal (1971) vymezuje mj. tektonicky postiženou zónu 

poblíž lužické poruchy, na níž je vázána zejména pramenní skupina u Mikulášovic a puklinové vody 

s hlubokým oběhem. Prostřednictvím zlomových pásem přes lužickou poruchu podzemní voda 

z krystalinika může dotovat křídu. 

Na dně údolí Labe pod Děčínem vystupuje Labské břidličné pohoří (převážně fylity).  Z Labského 

břidličného pohoří v Čechách existuje jediný údaj (Čertova Voda Y=4,2 - potvrzuje nízkou 

transmisivitu). 

Perm - izolované relikty permských sedimentů u Vlčí Hory a u snad i u Kyjova (vrchlabské až 

prosečenské souvrství) obsahují jílovce, pískovce, slepence a ryolity. Údajným permem prošly dva 

hydrogeologické vrty (KVH-1 a KVH-2 Kyjov). Mocnost permu byla patrně 7 m, bez ustálené hladiny 

podzemní vody. V „podloží“ permu bylo zastiženo křídové teplické až březenské souvrství. Výsledky 

z čerpacích zkoušek a chemických analýz reprezentují „podložní“ křídu. 

Prameny u Vlčí Hory na Lužickém zlomu částečně odvodňují i perm: Hadí sudánka na zlomu 

perm/křída, 270 m k Z vyvěrající prameniště je na zlomu granit/perm. 

Jura - izolovaný relikt (pískovce, dolomity vápence), nebyl ani navrtán v podloží křídy - nemá žádné 

hydrogeologické údaje, je hydrogeologicky bezvýznamný. 

 

KOLEKTOR A 

Kolektor A je možno považovat za jednotný kolektor postižený různými stupni tektonických procesů. 

Podloží představují různé typy krystalických hornin, které lze z hydrogeologického hlediska 

považovat za izolátor. Reliéf předkřídové sedimentace má generální sklon k severu, směrem k lužické 

poruše. Nejvyšší úroveň 200 m.n.m dosahuje západně obce Kámen, nejnižší 245 m pod úrovní moře 

při lužické poruše. Mocnost cenomanského souvrství je ovlivňována předsedimentačním reliéfem. 

Nejnižších hodnot dosahuje v jižní části rajonu při děčínském zlomovém poli (45 m) a nejvyšší (až 

240 m) na severu regionu při lužické poruše. Nadložní izolátor je etáží báze spodního turonu podle 

původního Zahálkova dělení křídy 3a poloha actinocamax plenus. Jedná se o organické jílovce a 

slínovce o mocnosti 5 až 15 m. Následující polohu tvoří fukoidové prachovce o mocnosti cca 50 m, 

kterou někteří autoři považují za izolátor, jiní, zvláště při tektonickém porušení, za kvaziizolátor. 

Podzemní voda popisovaného kolektoru je drénovaná Labem a z části Kamenicí. K úplnému 

odvodnění kolektoru dochází u Labe na úrovni 130 m n.m, kde kolektor vychází na povrch. Pouze při 

lužické poruše je úroveň drenáže na úrovni 330 m n.m. Kolektor je napájen na výchozech u lužické 

poruchy na území ČR i Německa a horizontálním přetokem z kolektoru A rajonu 4650 ve velikosti 37 

l/s. Směr proudění podzemní vody je z oblasti infiltrace k hlavní erozivní báze toku Labe. 

Tektonická dispozice je výrazná v korytě toku Kamenice, kde dochází i k nespecifikovanému 

přetékání podzemní vody mezi oběma kolektory A a BC. Průtočnost se v této oblasti pohybuje v 

rozmezí 5 až 29 m
2
/den. Podle bilance podzemních vod publikované v Hydrogeologické syntéze 

podzemních vod české křídové pánve jsou přírodní zdroje klasifikovány hodnotou 37 l/s a zařazeny 

jako externí zdroj z rajonu 4650. 
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Regionální izolátor B/A tvoří silicifikované jílovce a prachovito-jílovité pískovce spodní části 

bělohorského souvrství. Mocnost obvykle dosahuje 8-25 m. Izolátor B/A na bázi turonu je severu (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 

proto kolektor ABC (ABCD) 

KOLEKTOR BC 

Přínos marinních sedimentů podléhal momentální oscilaci hladiny a tím vznikly podmínky pro různé 

sedimentační cykly. V kolektoru BC je přítomna poloha dílčího poloizolátoru, na kterém se vytváří 

tzv. zavěšený kolektor s odvodněním ve svahu řeky Kamenice pramenními vývěry Pod Pravčickou 

branou s celkovým odtokem cca 20 l/s. Tato poloha zavěšených kolektorů se projevuje odtokem i na 

území Německa. Izolační schopnost tohoto kvaziizolátoru je však omezená. Při dlouhodobé simultánní 

čerpací zkoušce ze studní, situovaných pod tímto jevem se projevilo pouze nevýrazné přetékání 

podzemní vody do kolektoru B. 

Báze kolektoru je limitována propustností báze spodního turonu, zvláště hydrodynamickými 

vlastnostmi fukoidových prachovců a jejich tektonickou dispozicí. Hodnoty transmisivity se pohybují 

v rozmezí 81 až 960 m
2
/den.  

Kolektor BC vychází na povrch v celé ploše rajonu a je prostředníkem dotace srážek do kolektoru. 

V jižní části rajonu je infiltrace omezená výskytem překryvných sprašových sedimentů. Dalším 

zdrojem dotace je horizontální přetok z kolektoru BC rajonu 4650. Bittmann (in Nakládal V. 1990) 

uvádí pro tento typ dotace hodnotu 127 l/s, Uhlík (in Datel et al. 2009) 450 l/s. Z analýzy terénních 

infiltračních podmínek se jeví jako reálnější hodnota dotace uváděná Uhlíkem, doložená hydraulickým 

modelem.  

Podzemní voda kolektoru BC je drénovaná Labem a z části Kamenicí. K úplnému odvodnění 

kolektoru dochází u Labe na úrovni 130 m.n.m. Tomu odpovídá i směr proudění podzemní vody 

v kolektoru. 

Základní odtok se pohybuje mezi 7,55 l/s/km
2
 a 9,42 l/s/km

2 
(Jetelová 1970, Nakládal 1990, Herzog 

1970 Herčík, Herrmann, Nakládal 1987). Rozptyl hodnot je ovlivněn různou plochou výpočtu a 

různým obdobím měřením průtoků na řece Kamenici. Těmto hodnotám základního odtoku odpovídají 

přírodní zdroje 1653 l/s pří 50 % zabezpečenosti, vztažené na bilancované období 1974 až 1976, jako 

střední hodnotu infiltrace za období 1930 až1960. 

Minulými hydrogeologickými průzkumy (Herzog 1970, Nakládal 1990 a Nakládal - Brožek 1980) 

byly doloženy využitelné zásoby 600 l/s.  

Problémem zůstává přirozená ochrana podzemních vod díky absenci přirozeného krytu na pravé straně 

řeky Kamenice. Levá strana v oblasti Růžovské plošiny je kryta mocnou vrstvou spraší, která omezuje 

infiltraci případných kontaminantů do kolektoru C. 

Mocnost kolektoru ABC na severu rajonu je od 500 m (u Křinice – vrt Lo-7), až po cca 720 m 

v zakleslé kře u Kyjova podél Lužického zlomu (kolektor ABCD). Tyto mocnosti představují největší 

zvodněné mocnosti kolektorů v Čechách.  

Schématický hydrogeologický řez je uveden v kapitole 5 (kap. 5.2 systémová analýza oběhu podzemní 

vody), podobně časové řady kolísání hladin podzemních vod. 
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VYMEZENÍ INFILTRAČNÍCH OBLASTÍ  

Na základě litofaciální a tektonické situace můžeme širší infiltrační území kolektorů A a BC, zabírající 

i jihovýchodní část HGR 4660, rozdělit na 2 části (Datel 2008; obr. 4-26): 

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 ztížen jednak existencí spodnoturonského izolátoru a jednak na 

většině území vyšším piezometrickým napětím bazálního kolektoru než hladina hlavního 

kolektoru 

 

 

Obrázek 4-26 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 

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. 
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 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. 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). 

Jak vyplývá z obr. 4-26, 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. Naopak v území kolem Jiřetína pod Jedlovou se infiltrační zóna 

zmenšuje na naprosté minimum (Datel 2008). 

 

 

Obrázek 4-27 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru A_AB  

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

 

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

struktury: 
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- 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 vliv 

na regionální proudění a jeho hodnocení.  

 

 

Obrázek 4-28 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru BC  

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

 

NADLOŽNÍ JEDNOTKY 

 

Teplické až březenské souvrství (kolektor D, v tomto případě jako svrchní část kolektoru 

ABCD; regionální izolátor) Kolektor D zasahující od V od rajonu 4650 tvoří zakleslé kry Kbz+Kt 

podél Lužického zlomu, je svrchní částí jednotného kolektoru ABCD. Teplické až březenské souvrství 

má na severovýchodě rajonu transmisivitu nízkou a propustnost slabou (Burda 2006). Reprezentuje 

totiž jen nejsvrchnější část nejmocnějšího kolektoru v Čechách (ABCD) a je omezené zlomy na málo 

plošně rozsáhlé kry. Představuje oblast stoku a infiltrační území při lužické poruše. Není tedy 

významným ani perspektivním zdrojem podzemní vody. Regionální izolátor přesahující z rajonu 4650 

především v okolí Filipova, je prakticky bez hydrogeologických údajů. 
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Kvartér. Jediný trochu hydrogeologicky významnější kvartér tvoří údolní nivy potoků a Křinice. 

Největší mocnost má pokryv 7 m (písky Křinice u Zadní Doubice zastižené vrty Lo-7).  

 

TERMOMINERÁLNÍ VODY 

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

Akumulace těchto vod je podmíněna zvýšenými hodnotami tepelného toku v oblasti křížení zlomů 

oháreckého riftu (hluboké zlomy krušnohorského zlomového pásma) a systému příčných zlomů 

labského lineamentu. V minulosti i dnes je známo několik mírně teplých pramenních vývěrů v Děčíně, 

od počátku 20. stol. se Děčínské termy využívají vrty, vrty jsou vesměs mimo HGR 4660. Zajímavostí 

je přetok teplejší slabě železité vody ze starého vrtu DN-14/61 při ústí Suché Kamenice v množství 

řádově 10 l/s již po několik desetiletí. Vrt DN-14/61 vznikl v roce 1961 v rámci uranového průzkumu, 

odtok z vrtu činil cca 10 l/s železité vody s teplotou 12,5 °C (17. 10. 2000). V roce 2016 začaly práce 

na utěsnění vrtu. V květnu 2016 ze zhlaví částečně sanovaného vrtu uniká již pouze 1-2 l/s (viz 

kapitola 8 – Kaňon Labe). 

 

Tabulka 4-10 Přehled vrtů se zastiženou teplou vodou v HGR 4660 

Klíč_GDO X Y 
Z 

m n.m. 

rozsah od – do  

m 

označení  

vrtu 
kolektor datum 

teplota vody 
oC 

692195 -736467 -962025 214,58 161,5 186,5 2H-307  A 24.5.2007 16,8 

60731 -737580 -963730 253,98 29 158,9 KP-3   C 12.9.1984 16 

60396 -737599 -963767 254,59 60 130 SD-1  C 8.12.1986 15,6 

692196 -736461 -962017 214,81 39,3 115,3 2H-306  C 28.5.2007 15,4 

633953 -744489 -955705 133 

 

91,6 

DN-14/61 bývalý 

pramen Rudolf A 17.10.2000 12,5 

 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

 

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

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

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

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

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

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

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

využita data z monitorovací sítě ČHMU. 

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

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

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

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

V rajonu 4660 bylo k dispozici celkem 43 vzorků, z toho 32 přiřazených ke kolektoru C, 1 vzorek ke 

kolektoru D a 10 ke kolektoru Q. Kolektor D nelze pro malý počet vzorků hodnotit. Hodnoty minima, 
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maxima, prvního kvartilu, mediánu, aritmetického průměru a třetího kvartilu průměru pro jednotlivé 

hodnocené kolektory (s počtem vzorků > 3) shrnují následující tabulky (koncentrace v meq/l neboli 

mval/l). 
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Obrázek 4-29  Souhrnný krabicový graf základních hydrochemických složek  
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Obrázek 4-30 Krabicové grafy pro jednotlivé kolektory rajonu 4660 

 

Celková mineralizace podzemní vody v kolektoru C je nízká až střední a pohybuje se od 0,031 mg/l do 

0,58 g/l. Medián je 0,130 g/l.   

V kvartérním kolektoru je minimální hodnota celkové mineralizace 0,100 g/l, medián 0,236 g/l a 

maximální hodnota 0,344 g/l.  
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Rajon 4660
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Obrázek 4-31  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–HCO3–SO4 až 

k minoritnímu typu Ca-HCO3–Cl. Ojediněle se objevuje typ Ca–Na–Cl–SO4. 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.  

Nejvyšší mineralizaci mají podzemní vody na východě rajonu z březenského souvrství, což je 

zapříčiněno vyšším podílem vápnitých a jílovitých hornin než v ostatních souvrstvích. 

 

Vývoj chemismu podzemní vody v pozorovaných vrtech ČHMÚ je uveden v kapitole 7. 
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Obrázek 4-32 Plošné rozdělení obsahu celkových rozpuštěných látek (TDS)  

 

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

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

Na 90 4,805 2,975 2,1 5,974 0,9 48 

K 90 2,073 1,6  1,471 0,5 11,1 

Ca 90 19,896 13,8  19,12 2,4 120 

Mg 90 3,359 2,4  2,933 0,24 16 

Fe 90 0,692 0,06  2,947 0 26,7 

Mn 84 0,0788 0,01 0 0,218 0 1,5 

Li 27 0,144 0,01 0 0,237 0 0,7 

Sr 1 0,015      

Ba 5 0,0548 0,035  0,0467 0,014 0,11 

NH4 86 0,0813 0 0 0,249 0 2,08 

Cl 90 7,8 5,3 3,5 10,036 0,5 64,5 

HCO3 90 50,72 25,5 12,2 55,295 3,8 289 

SO4 90 21,42 14,2  25,988 1,9 220 

NO3 90 5,28 2,6 0 8,11 0 58,2 

Si 35 4,027 3,51  1,493 1,33 8,23 

pH 89 6,397 6,4 6 0,501 5,3 7,67 

TDS 90 114,69 80  92,94 20,9 576 

TEMP 40 9,43 9 10 1,92 6 16 

VODIV 8 15,875 14,35  10,06 3,9 28,3 

 

 

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 
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2013 a 2015. Mapy byly konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a 

anionty přesahující 35 mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, 

který obsahuje jeden, nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro 

zobrazení na mapě byla složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu 

typu, který byl použit k hodnocení chemismu na starších mapách 1:200 000 vydávaných Ústředním 

ústavem geologickým v 80. letech 20. století. 

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

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

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

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

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

 

Tabulka 4-12 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4660 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 14 14 10 

C 138 133 107 

D 4 4 4 

Připovrchová zóna 62 62  

Indikace znečištění 10 10  

 

Kolektor A 

Na většině území HGR 4660 dominuje typ Ca-HCO3, který na SV rajonu v Zadní Doubici a v okolí 

Srbské Kamenice přechází ve smíšený typ Ca-HCO3SO4. Celková mineralizace je převážně nízká 

kolem 0,1-0,2 g/l, nepravidelně kolísá. V okolí Jetřichovic pak roste na 0,3-0,4 g/l. 

 

Kolektor BC, resp. C 

V HGR 4660 se střídají převážně 3 typy: Ca-HCO3, Ca-HCO3SO4 a v menší míře síranový typ Ca-SO4, 

(který převažuje mezi Rynarticemi a Ptačím kamenem). Severně Jetřichovic se vyskytuje i podíl 

hořčíku. Celková mineralizace převažuje velmi nízká pod 0,1 g/l hlavě na SZ rajonu. Směrem k J 

stoupá na nízkou, převážně do 0,2 g/l. Podél děčínského a českokamenického zlomového pole je 

mineralizace střední 0,1-0,4 g/l ojediněle i víc, podobně jako na severovýchodě rajonu 0,2-0,3 g/l. 
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Obrázek 4-33 Chemický typ podzemní vody v kolektoru A 
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Obrázek 4-34 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru A 
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Obrázek 4-35 Chemický typ podzemní vody v kolektoru C_BC 
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 Obrázek 4-36 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru C_BC 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ 

V RAJONU 4660 

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 4660 byly k dispozici údaje o aktivitě tritia z 16 objektů (10 vrtů a 6 pramenů). 50% vrtů má 

aktivity tritia pod 2,5 TU, zbytek má aktivity 4-9 TU (obr. 4-37). Prameny mají aktivity tritia mezi 4 a 

8 TU. Nejnižší aktivity ve vrtech jsou nepravidelně rozmístěny po ploše rajonu. 
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Obrázek 4-37 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. 4-39). Přes 42 % vrtů má aktivitu ≤2 TU, zatímco 

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

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

převažují hodnoty 4-5 TU.  
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Obrázek 4-38 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  R14 (pramen Mezní louka 

v Hřensku; tab. 4-14).  

Jedná o podzemní vody z kvádrových pískovců. Ve zvodních kvádrových pískovců se střední doba 

zdržení v rajonu 4640 i dalších rajonech pohybuje obvykle v řádu vyšších desítek až přes 100 let 

(objekty R04, R05, R06, R14, R15, R28, R31, R32; Bruthans a kol. 2015). Výjimkou jsou málo 

mocné zvodně, zejména pokud jsou situovány v oblastech s vyšším úhrnem srážek (objekty R23, R29; 

Bruthans a kol 2015, objekty v severním okolí Hřenska, Šimek (2014). 

  

Tabulka 4-13 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) 

R14 1,1 ± 0,1 1,8 ± 0,2 0,17 ± 0,05 1,3 ± 0,2 

 

Tabulka 4-14 Rozsah středních dob zdržení  

(roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých stopovačů 

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R14 95-130 80-100 95-140 31-48 

 

Ve zvodních kvádrových pískovců se střední doba zdržení v rajonu 4660 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).  
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4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na základě údajů předaných ČGS od podniků Povodí. 

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

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

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

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

objekty, byly doplněny do databáze.  

ODBĚRY PODZEMNICH VOD 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů je uveden v tabulce 4-15 a jejich přehledná lokalizace je 

zobrazena na obrázku 4-39. V tabulce i v mapě jsou vyznačeny jak objekty v současné době 

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

V grafické podobě je znázorněn vývoj odběrů v hydrogeologickém rajonu od roku 1979. 

Drtivá většina jímané vody - kolem 95 % - se převádí (a následně i vypouští) mimo rajon 4660 pro 

zásobováná Děčína pitnou vodou. 

V grafické podobě je znázorněn vývoj odběrů v hydrogeologickém rajonu od roku 1979 (obrázek 4-

40). 

 

Tabulka 4-15 Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

Název jímacího území Původ  2008 2009 2010 2011 2012 

průměr  

za 33 let 

l/s 

SčVK Hřensko ÚV vrty a studánky hlubinná 69,75 68,57 65,95 66,2 74,10 92,35 

SčVK  Hřensko-Nad Klepáčem mělká 1,25 1,38 1,63 1,15 1,46 0,45 

Huntířov Nová Oleška vrt hlubinná 0 0 0,19 0,18 0,20 0,02 

SčVK Mezná hlubinná 0,35 0,52 0,25 0,34 0,26 0,19 

SčVK Vysoká Lípa vrt KII.T hlubinná 0,3 0,34 0,29 0,28 0,30 0,10 

Proagro Janská mělká 1,18 1,8 1,25 0,91 1,18 1,44 

SčVK Všemily vrt LO-18 hlubinná 0,27 0,24 0,25 0,25 0,25 0,09 

SčVK Jetřichovice hlubinná 0,57 0,58 0,49 0,57 0,49 0,26 

SčVK Rynartice RY1 hlubinná 0 0,2 0,19 0,2 0,21 0,06 

SčVK Doubice - studna hlubinná 0,75 0,53 0,5 0,49 0,41 0,14 

celkový odběr   74,42 74,16 70,99 70,57 78,87 95,09 
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Obrázek 4-39 Přehledná lokalizace odběrných objektů  

(černé objekty v roce 2012 nevyužívané, zeleně jímané) 

 

 

Obrázek 4-40  Vývoj odběrů podzemní vody od roku 1979 do roku 2012 

 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

v tabulce 4-16 a jejich přehledná lokalizace je zobrazena na obrázku 4-41. 
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Tabulka 4-16  Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod 

NÁZEV PŮVOD 2008 2009 2010 2011 2012 

 

průměr  

l/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 

 

 

 

  Obrázek 4-41  Přehledná lokalizace lokalizovaných vypouštění odpadních vod 



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

74 

 

5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

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

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

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

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

hydrogeologických matematických modelů.  

SESTAVENÍ UPŘESNĚNÝCH MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

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

parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní vody. 

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

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

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

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

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

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

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

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

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

ODVOZENÍ CHARAKTERISTICKÉ SPECIFICKÉ VYDATNOSTI A NÁSLEDNĚ 

TRANSMISIVITY T1 

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

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

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

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

vrt. 

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

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

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

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

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

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

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

nula). 

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

2

1 qdmT   

V HGR 4660 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek k dispozici celkem 102 údajů z kolektoru 

BC. V prvním kroku byl testován vztah hodnoty parametru Y, který charakterizuje transmisivitu 

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

Y a otevřeného úseku pažnic (viz obrázek 5-1). 
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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. 

 

 

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

 

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

hodnocený kolektor dva závěry: 

1. Nejvyšší hodnoty Y byly zjištěny u vrtů s OÚ do 25 m. 

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

konstatovat, že nárůst mocnosti kolektoru (otevřeného úseku) nemá pozitivní vliv na hodnotu 

transmisivity. 

S vědomím určité schematizace, vyplývající z významné úlohy puklinové porozity, byly hydraulické 

parametry prezentovány ve formě izolinií Z těchto mapových prezentací jsou zřejmé plošné trendy. 

Pro možnost objektivního hodnocení byly mapové prezentace zpracovány vždy pro celý rozsah 
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kolektoru i mimo posuzovaný HGR 4660, což umožňuje sledovat změny i mimo jeho hranice. Stejný 

princip byl použit i v případě statistického zpracování, prezentovaného tabelární formou, které umožní 

porovnávat převládající trendy posuzovaného HGR 4660 s regionálním stavem v širším okolí. 

Z výsledků vyplývají následující závěry:  

1. HGR 4660 je jednoznačně prostředím s nejvyšší transmisivitou oblasti III. Jedná se o prostor 

s velmi homogenním rozložením indexu, což dokládají jak výsledky statistické analýzy, tak i 

mapové vyjádření.  

2. Většina vrtů v HGR 4660 spadá do rozpětí indexu Y mezi 6 až 7, která spadá do kategorie 

„vysoká transmisivita“ (klasifikace Krásný 1986). 

3. Rozdělení transmisivity kolektoru BC ve formě indexu Z pomocí Krigingové interpolace 

znázorňuje obrázku 5.3. Index Z byl odvozen z hodnot indexu Y podle postupu navrženého 

Jetelem (1985), při kterém se od hodnoty Y odečítá logaritmus délky otevřeného úseku filtrů. 

V tomto případě byl zadán otevřený úsek L ve smyslu Jetela (1985). Ze srovnání plošného 

rozdělení obou parametrů je zřejmé, že obě mapy jsou velmi podobné, nicméně index 

Z nevykazuje tak rozsáhlé pozitivní anomálie jako index Y. 

 

Obrázek 5-2 Rozdělení transmisivity kolektoru BC ve formě indexu Y 

 

Obrázek 5-3 Rozdělení propustnosti kolektoru BC ve formě indexu Z 
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Tabulka 5-1 Popisná statistika indexu Y a Z HGR 4660 kolektoru BC  
ve srovnání s hodnotami platnými pro celý kolektor BC 

 Kolektor BC v HGR 4660 Kolektor BC celkově 

Popisná statistika hodnot  Y T m2/s Z Kf m/s Y T m2/s Z Kf m/s 

Stř. hodnota 6,1 1,26E-03 4,52 3,31E-05 5,41 2,57E-04 3,86 5,13E-06 

Medián 6,24 1,73E-03 4,59 3,89E-05 5,44 2,75E-04 3,90 2,69E-04 

Směr. odchylka 0,71  0,64  0,93  0,99  

Rozdíl max-min 3,65  3,55  5,41  6,59  

Minimum 3,77 5,62E-06 2,05 1,12E-07 2,24 1,73E-07 0,35 2,0E-09 

Maximum 7,42 2,63E-02 5,60 3,98E-04 7,65 4,90E-02 6,94 8,71E-03 

Počet 102  102  664  664  

Vysvětlivky: Y - index transmisivity, T - koeficient transmisivity, Z - index propustnosti, Kf – koeficient hydraulické 

vodivosti  

 

Průměrná transmisivita kolektoru BC odvozená z indexu Y (bez zavedení přepočtové diference „d“ 

podle Jetela, 1985) je podle klasifikace Krásného (1986) v kategorii II. vysoká. Průměrný koeficient 

filtrace je v kategorii V. – horniny dosti silně propustné (Jetel 1973).    

  

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

S využitím dostupných údajů hydraulických vlastností horninového prostředí zájmového území 

z hydrodynamických zkoušek a údajů archivních vrtů byly vytvořeny mapy prostorového rozložení 

jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, rychlosti proudění podzemní vody, mocnost 

zvodnění. Tyto mapy následně budou využity jako podklad pro naplňování matematického modelu. 

Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map využity jen vrty, které mají jednoznačné 

údaje o výstroji, jinými slovy jen takové, které prokazatelně nepropojují více kolektorů a reprezentují 

vlastnosti popisovaného kolektoru. 

Koncepce hydraulického modelu pro region 13, resp. HGR 4660 je založena na následujících 

vstupních předpokladech a vlastnostech prostředí:  

 Rajon Křída Dolní Kamenice a Křinice zaujímá plochu 180,3 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 4660 oddělen izolátorem na bázi 

bělohorského souvrství. Jeho těsnící účinek ve směru od východu na západ částečně klesá. 
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 V hodnoceném území se vyskytují 2 kolektory - bazální kolektor A v perucko-korycanském 

souvrství a hlavní kolektor BC-C v bělohorském a jizerském souvrství. Bazální 

hydrogeologický rajon není samostatně vymezen. 

 Propustnost všech kolektorů je průlinově-puklinová, proudění podzemní vody (směry i 

velikosti) ovlivňují zlomy, puklinové systémy a tělesa vulkanitů. 

 Téměř v celé ploše hydrogeologického rajonu je povrch křídových sedimentů budován 

sedimenty hlavního kolektoru BC. Mezi obcemi Jánská - Srbská Kamenice (povodí 

Kamenice) jsou ve výchozech horniny kolektoru bělohorského souvrství (kolektor B), 

jizerské souvrství je denudováno. 

 Podzemní voda je v rajonu 4660 jímána výhradně z hlavního kolektoru BC (jímací oblast 

Hřensko). 

 Nepropustné podloží křídových sedimentů tvoří především horniny krystalinika. Výměnu 

podzemní vody s podložními jednotkami lze z bilančního hlediska zanedbat. 

 Zdrojem podzemní vody v prostoru modelu je srážková infiltrace. Vcez vody z toků do 

horninového prostředí je zanedbán a umělá infiltrace se v zájmovém území nevyskytuje. 

Plocha regionálního modelu je volena tak, aby nebylo nutné simulovat přítok přes hranice 

modelového území pomocí okrajových podmínek. Přetoky podzemní vody přes hranice 

hydrogeologických rajonů uvnitř modelu jsou vypočteny modelem  v závislosti na  zadané  

hydraulické vodivosti modelových vrstev a tlakových poměrech proudění. 

 K odtoku podzemní vody dochází: 

– drenáží do říční sítě a do pramenů, 

– drenáží do jímacích objektů. 

Tok Labe je v úseku Prostřední Žleb - Dolní Žleb zahlouben v krystalinických horninách 

(granodiorit). Výchozy kolektorů A a BC jsou situovány v úbočí Labského kaňonu - nad úrovní 

hladiny Labe. 
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Obrázek 5-4 Schematický hydrogeologický řez  

(upraveno podle Datla 2008) 

 

 

Obrázek 5-5 Schematický hydrogeologický řez - legenda 
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Obrázek 5-6 Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru A, AB v oblasti 3 
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Obrázek 5-7 Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru C, BC v oblasti 3
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Pro analýzu chování kolektoru – jeho doplňování a vyprazdňování byl zvolen rozbor kolísání hladiny 

podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ (tabulky 5-2 a 5-3 ) 

 
Tabulka 5-2 Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

Klíč_GDO Název Lokalita 

Sledován 

 od roku 

Sledovaný 

 parametr Kolektor 

60772 VP8429 Janská, V-1992 1976 H,J CONIAK 

61294 VP88431 Chřibská, D. Chřibská, HMÚ1-1990 1976 H TURON 

61098 VP88503 Jetřichovice, LO 16 NT 1970 H,J TURON 

692196 VP8507 Srbská Kamenice,2H306 2007 H,J TURON 

692193 VP8495 Růžová, VP8458N 2007 H,J TURON 

692633 VP1987 Jetřichovice(Všemily),VP2000N 2007 H KVARTÉR+TURON 

692233 VP8498 Jetřichovice(Všemily),2H305 2007 H CENOMAN 

692232 VP8499 Jetřichovice(Jetřichovice u Děčína),2H304 2007 H TURON 

684650 VP8508 Jetřichovice(Jetřichovice u Děčína),VP8462N 2007 H,J TURON 

692195 VP8506 Srbská Kamenice,2H307 2007 H,J CENOMAN 

692193 VP8494 Růžová, VP8457N 2007 H,J CENOMAN 

61441 VP1998 Všemily, V1998 1971 H KVARTÉR 

65515 VP8457 Růžová, KP 1C 1993 H,J CENOMAN 

 

 
Tabulka 5-3 Statistické údaje, charakterizující režim podzemních vod. 

DTB Průměr Medián Modus Maximum Minimum 

Variační 

rozpětí 

90% 

překročení 

85% 

překročení Trend 

VP1987 201.26 201.26 201.21 201.44 201.18 0.26       

VP1998 198.21 198.21 198.21 198.91 197.28 1.63 198.07 198.10 NE 

VP8429 233.8 233.77 233.7 234.71 233.5 1.21 233.59 233.63 ANO 

VP8431 243.4 243.43 243.56 245.32 241.92 3.4 242.78 242.78 ANO 

VP8457 200.95 200.91 200.92 201.96 199.23 2.73 200.54 200.6 ANO 

VP8494 184.16 184.17 184.18 184.54 183.83 0.71 183.99 184.04 NE 

VP8495 246.22 246.2 246.15 246.76 245.74 1.02 245.97 246   

VP8498 222.85 222.68 222.74 223.24 222.57 0.67 222.69 222.71 ANO 

VP8499 201.32 201.3 201.28 201.48 201.2 0.28 201.25 201.26 ANO 

VP8503 252.6 252.75 252.9 255.95 250.95 5 251.2 251.45 ANO 

VP8506 214.92 215.15 215.29 215.44 213.91 1.53 NE NE ANO 

VP8507 226.38 226.35 226.66 226.89 226.0 0.89       

VP8508 237.48 237.43 237.39 238.01 237.14 0.87 237.3 237.32 NE 

 

Obrázky 5-8  ukazují kolísání hladin podzemní vody v řešeném rajonu. Vrt V1990 má propojeny 

kolektory a je špatná perforace. Je nutné ho vyřadit z monitoringu. Taktéž u vrtu LO 16 NT je špatná 

konstrukce, a proto byl nahrazen novým vrtem v rámci projektu ISPA. 

Vrt V1998 sleduje kvartérní zvodeň a má výrazný roční chod. Vrt V1990 sleduje kolektor C, má 

přechodný roční chod, nástupy hladin jsou dány zvýšenou srážkovou infiltračního čela pro kolektor C. 

To samé platí pro vrty 2H305, 2H304 a VP8458N. Průběh hladiny podzemních vod u vrtu VP8457N 

ovlivňují slapové jevy a tento vrt nahradil nefunkční vrt KP-1C.  

Náhlé zvýšení hladin u vrtů VP2000n, 2H306 a 2H307 jsou způsobeny změnou odměrného bodu a 

proto nebylo vhodné počítat statistiky pro 90% a 85% překročení ani trendy z důvodu krátké časové 

řady. 

Ačkoli byly zjišťovány regresní vztahy, je důležité napsat, že vyhodnocování probíhalo z denních 

pozorování a pro potvrzení regresního vztahu je třeba delší časové řady. 



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

83 

 

V1998

197

197.5

198

198.5

199

199.5

6.
1.

19
71

6.
1.

19
73

6.
1.

19
75

6.
1.

19
77

6.
1.

19
79

6.
1.

19
81

6.
1.

19
83

6.
1.

19
85

6.
1.

19
87

6.
1.

19
89

6.
1.

19
91

6.
1.

19
93

6.
1.

19
95

6.
1.

19
97

6.
1.

19
99

6.
1.

20
01

6.
1.

20
03

6.
1.

20
05

6.
1.

20
07

6.
1.

20
09

V1998

V1992

232.8

233

233.2

233.4

233.6

233.8

234

234.2

234.4

234.6

234.8

235

3.
11

.1
97

6

3.
11

.1
97

7

3.
11

.1
97

8

3.
11

.1
97

9

3.
11

.1
98

0

3.
11

.1
98

1

3.
11

.1
98

2

3.
11

.1
98

3

3.
11

.1
98

4

3.
11

.1
98

5

3.
11

.1
98

6

3.
11

.1
98

7

3.
11

.1
98

8

3.
11

.1
98

9

3.
11

.1
99

0

3.
11

.1
99

1

3.
11

.1
99

2

3.
11

.1
99

3

3.
11

.1
99

4

3.
11

.1
99

5

3.
11

.1
99

6

3.
11

.1
99

7

3.
11

.1
99

8

3.
11

.1
99

9

3.
11

.2
00

0

3.
11

.2
00

1

3.
11

.2
00

2

3.
11

.2
00

3

3.
11

.2
00

4

3.
11

.2
00

5

3.
11

.2
00

6

3.
11

.2
00

7

3.
11

.2
00

8

3.
11

.2
00

9

3.
11

.2
01

0

V1992

V1990

241

241.5

242

242.5

243

243.5

244

244.5

245

245.5

246

3.
11

.1
97

6

3.
11

.1
97

8

3.
11

.1
98

0

3.
11

.1
98

2

3.
11

.1
98

4

3.
11

.1
98

6

3.
11

.1
98

8

3.
11

.1
99

0

3.
11

.1
99

2

3.
11

.1
99

4

3.
11

.1
99

6

3.
11

.1
99

8

3.
11

.2
00

0

3.
11

.2
00

2

3.
11

.2
00

4

3.
11

.2
00

6

3.
11

.2
00

8

3.
11

.2
01

0

V1990

LO16NT

250

251

252

253

254

255

256

257

6.
1.

19
71

6.
1.

19
73

6.
1.

19
75

6.
1.

19
77

6.
1.

19
79

6.
1.

19
81

6.
1.

19
83

6.
1.

19
85

6.
1.

19
87

6.
1.

19
89

6.
1.

19
91

6.
1.

19
93

6.
1.

19
95

6.
1.

19
97

6.
1.

19
99

6.
1.

20
01

6.
1.

20
03

6.
1.

20
05

6.
1.

20
07

6.
1.

20
09

LO16NT

 



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

84 

 

KP-1

197.5

198

198.5

199

199.5

200

200.5

201

201.5

202

202.5

27
.4

.1
99

3

27
.1

0.
19

93

27
.4

.1
99

4

27
.1

0.
19

94

27
.4

.1
99

5

27
.1

0.
19

95

27
.4

.1
99

6

27
.1

0.
19

96

27
.4

.1
99

7

27
.1

0.
19

97

27
.4

.1
99

8

27
.1

0.
19

98

27
.4

.1
99

9

27
.1

0.
19

99

27
.4

.2
00

0

27
.1

0.
20

00

27
.4

.2
00

1

27
.1

0.
20

01

27
.4

.2
00

2

27
.1

0.
20

02

27
.4

.2
00

3

27
.1

0.
20

03

27
.4

.2
00

4

27
.1

0.
20

04

27
.4

.2
00

5

27
.1

0.
20

05

27
.4

.2
00

6

27
.1

0.
20

06

27
.4

.2
00

7

27
.1

0.
20

07

27
.4

.2
00

8

27
.1

0.
20

08

KP-1

 

VP8457N

183.4

183.6

183.8

184

184.2

184.4

184.6

20
.6

.2
00

7

20
.8

.2
00

7

20
.1

0.
20

07

20
.1

2.
20

07

20
.2

.2
00

8

20
.4

.2
00

8

20
.6

.2
00

8

20
.8

.2
00

8

20
.1

0.
20

08

20
.1

2.
20

08

20
.2

.2
00

9

20
.4

.2
00

9

20
.6

.2
00

9

20
.8

.2
00

9

20
.1

0.
20

09

20
.1

2.
20

09

20
.2

.2
01

0

20
.4

.2
01

0

20
.6

.2
01

0

20
.8

.2
01

0

20
.1

0.
20

10

20
.1

2.
20

10

20
.2

.2
01

1

20
.4

.2
01

1

20
.6

.2
01

1

20
.8

.2
01

1

20
.1

0.
20

11

20
.1

2.
20

11

20
.2

.2
01

2

20
.4

.2
01

2

20
.6

.2
01

2

20
.8

.2
01

2

VP8457N

 

2H-307

225.4

225.6

225.8

226

226.2

226.4

226.6

226.8

227

1
.1

.2
0
0
8

1
.3

.2
0
0
8

1
.5

.2
0
0
8

1
.7

.2
0
0
8

1
.9

.2
0
0
8

1
.1

1
.2

0
0
8

1
.1

.2
0
0
9

1
.3

.2
0
0
9

1
.5

.2
0
0
9

1
.7

.2
0
0
9

1
.9

.2
0
0
9

1
.1

1
.2

0
0
9

1
.1

.2
0
1
0

1
.3

.2
0
1
0

1
.5

.2
0
1
0

1
.7

.2
0
1
0

1
.9

.2
0
1
0

1
.1

1
.2

0
1
0

1
.1

.2
0
1
1

1
.3

.2
0
1
1

1
.5

.2
0
1
1

1
.7

.2
0
1
1

1
.9

.2
0
1
1

1
.1

1
.2

0
1
1

1
.1

.2
0
1
2

1
.3

.2
0
1
2

1
.5

.2
0
1
2

2H-307

 

2H-306

213

213.5

214

214.5

215

215.5

216

1.
1.

20
08

1.
3.

20
08

1.
5.

20
08

1.
7.

20
08

1.
9.

20
08

1.
11

.2
00

8

1.
1.

20
09

1.
3.

20
09

1.
5.

20
09

1.
7.

20
09

1.
9.

20
09

1.
11

.2
00

9

1.
1.

20
10

1.
3.

20
10

1.
5.

20
10

1.
7.

20
10

1.
9.

20
10

1.
11

.2
01

0

1.
1.

20
11

1.
3.

20
11

1.
5.

20
11

1.
7.

20
11

1.
9.

20
11

1.
11

.2
01

1

1.
1.

20
12

1.
3.

20
12

1.
5.

20
12

2H-306

 



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

85 

 

2H-305

222.2

222.4

222.6

222.8

223

223.2

223.4

1
.1

.2
0
0
8

1
.3

.2
0
0
8

1
.5

.2
0
0
8

1
.7

.2
0
0
8

1
.9

.2
0
0
8

1
.1

1
.2

0
0
8

1
.1

.2
0
0
9

1
.3

.2
0
0
9

1
.5

.2
0
0
9

1
.7

.2
0
0
9

1
.9

.2
0
0
9

1
.1

1
.2

0
0
9

1
.1

.2
0
1
0

1
.3

.2
0
1
0

1
.5

.2
0
1
0

1
.7

.2
0
1
0

1
.9

.2
0
1
0

1
.1

1
.2

0
1
0

1
.1

.2
0
1
1

1
.3

.2
0
1
1

1
.5

.2
0
1
1

1
.7

.2
0
1
1

1
.9

.2
0
1
1

1
.1

1
.2

0
1
1

1
.1

.2
0
1
2

1
.3

.2
0
1
2

1
.5

.2
0
1
2

2H-305

 

2H-304

201.05

201.1

201.15

201.2

201.25

201.3

201.35

201.4

201.45

201.5

201.55

1.
1.

20
08

1.
3.

20
08

1.
5.

20
08

1.
7.

20
08

1.
9.

20
08

1.
11

.2
00

8

1.
1.

20
09

1.
3.

20
09

1.
5.

20
09

1.
7.

20
09

1.
9.

20
09

1.
11

.2
00

9

1.
1.

20
10

1.
3.

20
10

1.
5.

20
10

1.
7.

20
10

1.
9.

20
10

1.
11

.2
01

0

1.
1.

20
11

1.
3.

20
11

1.
5.

20
11

1.
7.

20
11

1.
9.

20
11

1.
11

.2
01

1

1.
1.

20
12

1.
3.

20
12

1.
5.

20
12

2H-304

 

VP8458N

245.2

245.4

245.6

245.8

246

246.2

246.4

246.6

246.8

247

20
.6

.2
00

7

20
.8

.2
00

7

20
.1

0.
20

07

20
.1

2.
20

07

20
.2

.2
00

8

20
.4

.2
00

8

20
.6

.2
00

8

20
.8

.2
00

8

20
.1

0.
20

08

20
.1

2.
20

08

20
.2

.2
00

9

20
.4

.2
00

9

20
.6

.2
00

9

20
.8

.2
00

9

20
.1

0.
20

09

20
.1

2.
20

09

20
.2

.2
01

0

20
.4

.2
01

0

20
.6

.2
01

0

20
.8

.2
01

0

20
.1

0.
20

10

20
.1

2.
20

10

20
.2

.2
01

1

20
.4

.2
01

1

20
.6

.2
01

1

20
.8

.2
01

1

20
.1

0.
20

11

20
.1

2.
20

11

20
.2

.2
01

2

20
.4

.2
01

2

VP8458N

 

VP2000N

199.6

199.8

200

200.2

200.4

200.6

200.8

201

201.2

201.4

201.6

1.
1.

20
08

1.
3.

20
08

1.
5.

20
08

1.
7.

20
08

1.
9.

20
08

1.
11

.2
00

8

1.
1.

20
09

1.
3.

20
09

1.
5.

20
09

1.
7.

20
09

1.
9.

20
09

1.
11

.2
00

9

1.
1.

20
10

1.
3.

20
10

1.
5.

20
10

1.
7.

20
10

1.
9.

20
10

1.
11

.2
01

0

1.
1.

20
11

1.
3.

20
11

1.
5.

20
11

1.
7.

20
11

1.
9.

20
11

1.
11

.2
01

1

1.
1.

20
12

1.
3.

20
12

1.
5.

20
12

VP2000N

 

Obrázek 5-8 Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na vrtech ČHMU 
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5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

V hydrogeologickém rajonu jsou k dispozici naměřené koncentrace z 33 objektů sledování ČHMÚ, 

přičemž v 10 z nich bylo zastaveno sledování v roce 2007 nebo 2008 a v jednom v roce 2010. Pouze 8 

z nich jsou dlouhodobě sledovány, ve 14 bylo zahájeno sledování v letech 2008 nebo 2009 a v jednom 

v roce 2012. Současná existující data z odběrů podzemních vod zahrnovala také 68 odběrů (většina 

vodárenských), přičemž 16 z nich měla nejnovější data z období 2007 - 2009. 

Vzhledem k celkové ploše rajonu 833 km
2
 je současný počet objektů sledování jakosti podzemních 

vod ČHMÚ dostatečný, vzhledem ke zvýšeným koncentracím pesticidů by měl být zjištěn důvod 

těchto hodnot, případně zjistit o jaký zdroj znečištění se jedná – přinejmenším kvůli reprezentativnosti 

objektu z hlediska plošných zdrojů znečištění. 

 

 

Obrázek 5-9 Pozice vrtů 

 

Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů byly realizovány tři vrty.  

 
Tabulka 5-4 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 

4620_4T Ludvíkovice BC -963277 -742921 346 218 0,3 – 218,0 Ano Ano 

4660_2T Hřensko BC -954198 -740530 223 179 6,0 – 163,8 Ano Ano 

4660_2C Hřensko A -954189 -740513 224 275,5 204,3 – 257,6 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 plochu povodí dolní Kamenice a Křinice severovýchodně od Děčína při státních 

hranicích. Svrchnokřídová sedimentace pokračuje i za hranice do Německa, stejně jako proudění 

podzemní vody. V rajonu lze vyčlenit dva samostatné kolektory. Bazální kolektor A s nevelkým 

vodohospodářským významem je vázán na pískovce a prachovce cenomanského stáří. Spojený 

kolektor BC se vytváří ve spodnoturonských a středněturonských pískovcích. 

Ploše rajonu 4660 nejlépe odpovídá svým rozsahem mezipovodí Kamenice s dolním profilem Hřensko 

(2440) a horními profily Srbská Kamenice (2410) a Všemily na Chřibské Kamenici (2430). Průtoky 

vypočítané pro toto mezipovodí ale vycházely záporně, proto bylo zvoleno celé povodí Kamenice po 

profil Hřensko (2440). Průtoky ve všech jmenovaných profilech jsou dlouhodobě pozorované 

vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. 

Poloha povodí v HGR 4660 je znázorněna na obrázku 6-1, základní charakteristiky a informace o 

dostupných datech obsahuje tabulka 6-1. 

 

 

 

Obrázek 6-1 Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ  



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

88 

 

 

 

Tabulka 6-1 Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data 

ID  DBC ANALOG P  

[mm] 

Qa 

[m3/s] 

NV 

[m n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 

KALIB 

4660p24 

40 

Povodí Kamenice 

(Hřensko) 

2440  853.39 2.857 403.43 214.92 98.20 1979- 

2010 

HGR HGR - TRANS 803.96 - 335.62 180.29 180.29 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;  

 

 

INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH MĚŘENÍCH V RÁMCI ÚKOLU REBILANCE (PODLE 

AKTIVITY 4) 

V rámci úkolu byla zřízena následující pozorování: 

 B-16 (4660) Chřibská Kamenice (Rynartice)  

Byla zřízena vodoměrná stanice na Chřibské Kamenici pro zpřesnění plošného rozdělení odtoku 

z HGR 4660. Východní část HGR 4660 s vyšší nadmořskou výškou a vyššími srážkami může 

vykazovat jiné odtokové charakteristiky než zbývající část rajonu. 

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku nebyly opraveny o užívání vod. Obrázek 6-2 poskytuje informace o souhrnném užívání vod v 

dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje tabulka 6-2. 

 

Obrázek 6-2 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích.  

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění 
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Tabulka 6-2 Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných  

v % celkového odtoku pro jednotlivá období 

.JEV  %  

(1981-2010) 

%  

(2001-2010) 

tis.m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis.m3/měsíc  

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 103.37 86.67 6.88 5.77 

POD povodí Kamenice 

(Hřensko) 

5.13 5.05 148.24 143.61 8.28 8.02 

POV povodí Kamenice 

(Hřensko) 

5.63 2.93 157.25 84.30 8.78 4.71 

VYP povodí Kamenice 

(Hřensko) 

3.33 1.19 91.57 34.59 5.11 1.93 

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 4660 

bylo nutno volit tento postup:  

1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý HGR 4660 byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 

2. Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

3. Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 

odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 

pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na obr. 6-3 průběhy měsíčních řad 

pozorovaného a modelovaného odtoku, na obr. 6-4 a 6-5 průběhy základního odtoku stanovené 

modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro povodí Kamenice (Hřensko). 

Na obr. 6-6 a 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části HGR 4660 a pro HGR 4660 jako celek vyneseny 

řady měsíčních dotací zásob podzemní vody. 

Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10-90% po nejužší 40-60%, stanovený pro období 1981-2010 a 2001-

2010 je na obr. 6-8. Stejné charakteristiky jsou na obr. 6-9 pro dotace podzemní vody. 

Na obr. 6-10 pro základní odtok, na obr. 6-11 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 

zpracované  z chronologických  řad,  tj.  ze  všech  měsíců  období  1981-2010  a  2001-2010. 
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Obrázek 6-3 Pozorovaný a modelovaný odtok  

[mm/měsíc]. 

 

 

 

Obrázek 6-4 HGR. Základní odtok  

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-5 Povodí Kamenice (Hřensko). Základní odtok 

[mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-6 HGR.  Modelovaná dotace podzemních vod  

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-7 Povodí Kamenice (Hřensko). Modelovaná dotace podzemních vod  

[mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-8 Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-9 Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 

 

 
Obrázek 6-10 Čára překročení měsíčního základního odtoku  

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-11 Čára překročení měsíční dotace podzemní vody  

[mm/měsíc]. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 8,03 l/s/km
2
, celková dotace je pak 253,49 mm/rok. Souhrnné charakteristiky 

hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický rajon jsou uvedeny v tab. 6-3 

a 6-4. 

Na nově zřízené vodoměrné stanici Chřibská Kamenice (Rynartice) byla stanovena dotace 

podzemních vod 6.47 l/s/km
2
. Ani poměrně vysoké hodnoty základního odtoku, které zde v sv. části 

HGR 4660 byly zjištěny, nestačí na zjištěný průměrný základní odtok z celého HGR 4660. Tento fakt 

ukazuje na masívní drenážní účinek dolního toku Kamenice, případně i Křinice, na odvodnění 

hlubokých křídových kolektorů v této severozápadní části české křídové pánve. 

 

Tabulka 6-3 Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Kamenice 

(Hřensko) 

853.35 415.94 369.01 437.42 478.52 289.88 9.19 

.HGR 803.92 NA 321.19 482.73 477.09 253.49 8.03 

*nejsou k dispozici data pro celé období P - Měsíční srážkový úhrn, R - Měsíční odtoková výška (pozorovaná), RM Měsíční 

odtoková výška (modelovaná), ET – evapotranspirace, RC - Dotace zásob podzemní vody 

 

Tabulka 6-4 Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Kamenice 

(Hřensko) 

903.13 423.94 388.78 479.19 488.57 314.15 9.95 

.HGR 847.44 NA 336.5 510.94 486.92 276.18 8.75 
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POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obr. 6-12 až 6-17 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech 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. 

 

 

Obrázek 6-12 Vývoj průměrných ročních srážek.  

 

 

Obrázek 6-13 Vývoj průměrné roční teploty. 
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Obrázek 6-14 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

 

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

 

 

Obrázek 6-16 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN).  
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Obrázek 6-17 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

V tabulce 6-5 až 6-8 jsou uvedeny průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob 

podzemních vod a základního odtoku za období 1981-2010, porovnané s průměry za období 2001-

2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot. Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden v kapitole 4.2. 

 

Tabulka 6-5 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 287.51 321.19 1.12 336.50 1.05 

povodí Kamenice (Hřensko) 327.65 369.01 1.13 388.78 1.05 

 

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

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 455.46 477.09 1.05 486.92 1.02 

povodí Kamenice (Hřensko) 454.65 478.52 1.05 488.57 1.02 

 

Tabulka 6-7 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 230.90 253.49 1.1 276.18 1.09 

povodí Kamenice (Hřensko) 264.16 289.88 1.1 314.15 1.08 

 

Tabulka 6-8 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 221.10 250.27 1.13 259.44 1.04 

povodí Kamenice (Hřensko) 252.64 286.92 1.14 296.96 1.03 

 

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). 
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Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je standardně 

uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává obr. 6-18. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1.5, 2.2 a 3.5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje obr. 6-19. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

 

Obrázek 6-18 Měsíční změny srážek (poměr) a teploty vzduchu (rozdíl)  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 
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Obrázek 6-19 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Stávající sestava vodoměrných stanic jako ukazatel hydrologických poměrů v posuzovaném HGR v 

zásadě postačuje, další měření nenavrhujeme. Protože ale není vodoměrnými stanicemi pokryto 

povodí Křinice v severní části HGR 4660, doporučujeme zvážit (na základě výsledků hydraulického 

modelu a hydrogeologické syntézy) umístění jedné stanice na tok Křinice v blízkosti státní hranice, 

mj. i pro podchycení tohoto příhraničního povodí. 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti hydrogeologického rajonu 4660 – Děčínský sněžník je zpracováno v 

rámci regionálního modelu regionu 13 „Křída dolního Labe“. Situace území regionálního 

hydraulického modelu a hodnoceného hydrogeologického rajonu 4660 je vykreslena v obrázku 6-20. 

Území modelového regionu 13 skládají hydrogeologické rajony: 

 4611 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část, 

 4612 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část, 

 4620 Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh, 

 4630 Děčínský Sněžník, 
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 4640 Křída horní Ploučnice, 

 4650 Křída dolní Ploučnice a Horní Kamenice, 

 4660 Křída dolní Kamenice a Křinice, 

 4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe, 

 4730 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále. 

 
Obrázek 6-20 Situace hydrogeologického rajonu 4630 a modelového regionu 13  

je barevně odlišena, šedivě - plocha území regionálního hydraulického modelu 

 

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 4660) 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 6-20. Hydrogeologické rajony hodnocené v rámci 

modelového regionu 13 jsou barevně odlišeny. Důvodem rozšíření modelové oblasti za hranice 

hodnocených rajonů je volba vhodných okrajových podmínek. 

Modelové území je v horizontální rovině pokryto výpočetní sítí se čtvercovými elementy o straně 100 

m.  

Ve vertikálním směru prostor regionálního modelu tvoří 5 modelových vrstev: 

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 4660 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. 

Na území rajonu mají sedimenty v nadloží hlavního kolektoru BC zanedbatelnou rozlohu. Povrch 

rajonu je budován sedimenty hlavního kolektoru BC (3. modelová vrstva). Proudění podzemní vody je 

na většině území rajonu simulováno v rámci 3. - 5. modelové vrstvy. 

OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 

určují množství podzemní vody v prostoru modelu. 

Drenáž podzemní vody do říční sítě a pramenů je zadána pomocí okrajové podmínky druhého typu. 

Nadmořské  výšky  říční  sítě  jsou  interpolovány  z  dostupných  údajů  vodohospodářských a 

vojenských map zkombinovaných s informacemi digitálního modelu terénu. Velikost odporového 

koeficientu říčního dna odpovídá zadané šířce toku, délce na modelovém elementu a hydraulické 

vodivosti říčního dna.  
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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 4660 je srážková infiltrace zadána v intervalu 3.8 – 8.3 l/s.km
2
. Maxima efektivní srážkové 

infiltrace jsou zadána při SV hranici rajonu v oblasti Brtníků a Vlčí Hory. Minima efektivní infiltrace 

jsou v hydrogeologickém rajonu 4660 zadána v údolí Kamenice. Plošné rozložení modelové infiltrace 

je odvozeno úpravou matic srážkového normálu období 1981 - 2010 poskytnutých z ČHMÚ. Pro 

hydrogeologický rajón 4660 je modelová infiltrace zadána na celkové úrovni 950 l/s. To odpovídá 

specifiku 5.3 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 6-26, resp. v obrázku 6-27 pro pátou modelovou vrstvu. 

Koeficienty modelové hydraulické vodivosti se v hlavním kolektoru BC pohybují v rozmezí 2.10
-4

 až 

1.10
-6

 m/s a v kolektoru A v rozmezí 5.10
-5

 až 1.10
-7

 m/s. Nejvyšší hodnoty hydraulické vodivosti jsou 

v hlavním kolektoru BC situovány při hranici s rajonem 4650. 

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 6-28 pro 3. 

modelovou vrstvu (hlavní kolektor BC), resp. obrázek 6-29 pro 5. modelovou vrstvu (bazální kolektor 

A). 

Nejnižší úroveň má hladina podzemní vody v hlavním kolektoru BC v úseku od soutoku Labe s 

Kamenicí po státní hranici a dále po soutok Labe s Křinicí (v Hřensku přibližně 120 m n. m.). 

V bazálním kolektoru A se vyskytuje nejnižší hladina podzemní vody v úseku Labe s denudovaným 

izolátorem bělohorského souvrství. Geograficky lze tento úsek vymezit mezi Dolní Žleb a státní 

hranicí na levém břehu Labe. 

Mezi obcemi Dolní Žleb a Horní Žleb báze bazálního a hlavního kolektoru protíná svahy Labského 

kaňonu. K drenáži podzemní vody zde může docházet pouze bočním přelivem ve svazích kaňonu (a 

částečně průsakem puklinovými systémy v podložním krystaliniku). Vrstvy křídových sedimentů jsou 

ukloněny k SV - tomu odpovídá směr odtoku podzemní vody v oblasti mezi Kamenicí a Labem. 
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Oblasti Arnoltic, Růžové a Janova jsou odvodňovány konformně s úklonem vrstev k S a SV - do údolí 

Kamenice (ne k Labi). 

V kolektoru BC se od Bynovce směrem na Kamenickou Stráň vyskytuje nevýrazné hydrogeologické 

rozvodí. Oblasti situované západně od něj jsou odvodňovány do Labského kaňonu. 

Hlavní drenážní báze hodnoceného hydrogeologického rajonu 4660 je tok Kamenice a Chřibské 

Kamenice. V příronovém úseku mezi Hřenskem, Všemily a Janskou je hydrometrováním potvrzena 

průměrná drenáž podzemní vody přesahující 1 m
3
/s. 

Nejvyšší úroveň má hladina podzemní vody v obou kolektorech při lužické poruše v oblasti Brtníků a 

Vlčí Hory (obce situovány již na území krystalinika - severně od lužické poruchy). Drenážní úsek 

Křinice pravděpodobně začíná až v oblasti soutoku s Červeným potokem. Z horního povodí Křinice 

po Kyjov (v ploše výskytu sedimentů křídy) proud podzemní vody směřuje do povodí Kamenice. 

 

Tabulka 6-9 Bilance proudění podzemní vody; neovlivněné poměry proudění; 1 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 4650 celkem 

přítok (l/s) 3 0 0 0 9 12 

odtok (l/s) 0 11 0 1 0 12 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4650 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 1 0 0 1 

odtok (l/s) 0 0 0 0 1 0 1 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4650 SRN celkem 
přítok (l/s) 936 0 0 1 201 0 997 67 2202 

odtok (l/s) 0 1602 0 0 247 11 309 33 2202 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4650 SRN celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 247 201 0 1 0 449 

odtok (l/s) 0 0 0 201 247 0 0 0 449 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4730 

0 

SRN celkem 
přítok (l/s) 16 0 0 247 0 36 61 279 639 

odtok (l/s) 0 188 0 201 1 18 42 189 639 

 

Vlastní zdroje podzemní vody v území hydrogeologického rajonu tvoří součet infiltrace do všech 

modelových vrstev: 3 + 936 + 16 = 955 l/s. Téměř v celé ploše rajonu má výchozy hlavní kolektor BC 

(3. modelová vrstva). Bilančně zanedbatelná infiltrace v páté modelové vrstvě je vyčíslena pro údolí 

Labe. 

Do prostoru sedimentů hlavního kolektoru BC na území rajonu proudí 2202 l/s. Z toho výměna 

podzemní vody s  bazálním  kolektorem  A je v modelu  vyčíslena 201 (přítok)  a 247  l/s  (odtok). K 

přítokům do kolektoru BC dochází v údolí Kamenice. Naopak v oblasti rozvodnic (a největších 

rozdílů hladin) dochází k sestupnému proudění z kolektoru BC do bazálního kolektoru. 

K bilančně významnému přítoku podzemní vody dochází z území rajonu 4650. Úhrnný přítok vychází 

997 - 309 = 688 l/s. Odtok do rajonu 4650 (309 l/s) vzniká v důsledku proudění podzemní vody přes 

„záhyby“ společné hranice rajonů 4660 a 4650 od České Kamenice po lužickou poruchu. 

Předpokladem započtení úhrnného přítoku z rajonu 4650 mezi zdroje podzemní vody rajonu 4660 je 

podmínka, že tento přítok nebude snížen odběry na území rajonu 4650. Tato podmínka bude 

pravděpodobně trvale dodržena, protože odběry podzemní vody nejsou vzhledem ke značné mocnosti 

nadloží z hlavního kolektoru BC na území rajonu 4650 realizovány. 
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Výměna podzemní vody s rajonem 4630 nastává v údolní nivě Labe, kde proud podzemní vody 

protíná hranici rajonu. Vyčíslené množství podzemní vody je v údolní nivě drénováno do toku Labe a 

nedochází k transitnímu proudění sousedním rajonem 4630. 

Průběh státní hranice s Německem neodpovídá průběhu hydrogeologické rozvodnice v hlavním 

kolektoru BC přesně. V jednotlivých plochách vymezených průnikem hydrogeologické rozvodnice a 

hranice rajonu (vedena podél státní hranice) vznikají bilančně nevýznamné přetoky podzemní vody 

mezi ČR a SRN. 

Drénované množství podzemní vody v povodí dolní Kamenice je významně ovlivněno přítokem 

podzemní vody ze sousedního rajonu 4650. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody v hlavním kolektoru BC při simulovaných odběrech blízkých 

maximálním odběrům obsahuje obrázek 6-30. Izolinie hladiny podzemní vody v bazálním kolektoru A 

obsahuje obrázek 6-31. V přílohách jsou vyznačena místa zadaných odběrů podzemní vody. 

Vykreslena jsou rovněž snížení hladiny podzemní vody oproti stavu neovlivněnému odběry. V území 

hydrogeologického rajonu 4660 dominují odběry z hlavního kolektoru BC. 

Na počátku devadesátých let úhrnný odběr dosahoval 135 l/s. Množství podzemní vody na území 

hydrogeologického rajonu mnohonásobně převyšuje realizovaný odběr. Bilance rajonu 4660 ve vztahu 

k okolním rajonům je aktivní protože celkový přítok významně převyšuje odtok. 

Výchozy hlavního kolektoru BC a existence soustředěné drenáže podzemní vody na střední a dolní 

části povodí Kamenice umožňují z tohoto rajonu projektovat i významné navýšení odběrů podzemní 

vody. 

 

Tabulka 6-10 Bilance proudění podzemní vody; maximální odběry; 1 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 4650 celkem 

přítok (l/s) 3 0 0 0 8 12 

odtok (l/s) 0 10 0 1 0 12 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4650 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 1 0 0 1 

odtok (l/s) 0 0 0 0 1 0 1 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4650 SRN celkem 

přítok (l/s) 936 0 0 1 264 0 948 74 2223 

odtok (l/s) 0 1491 135 0 252 10 301 34 2223 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4650 SRN celkem 
přítok (l/s) 0 0 0 252 264 0 1 0 517 

odtok (l/s) 0 0 0 264 252 0 0 0 516 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4730 

0 

SRN celkem 
přítok (l/s) 16 0 0 252 0 35 60 291 654 

odtok (l/s) 0 164 0 264 1 17 42 167 654 

 

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: 
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 velikost aktuální infiltrace, 

 velikost kapacitních parametrů kolektoru, 

 hloubka a poloha jímacího objektu, 

 velikost odběrů podzemní vody. 

Vývoj odběrů podzemní vody v rajonu 4660 v simulovaném období je dokumentován na obr. 6-21. 

Průměrný odběr v posuzovaném rajonu dosahoval 85 l/s. Největší odběr je evidován pod označením 

VHB 330200 (SčVK Hřensko ÚV vrty a studánky, 82/6 l/s). Od roku 2005 dochází k mírnému 

poklesu odběrů podzemní vody. 

 

 

Obrázek 6-21 Vývoj ročních odběrů v období hydrologických let 2001-2011 

 

Na vrtu Lo-16NT se vyskytuje pouze víceletý trend vývoje hladiny podzemní vody. Sezónní kolísání 

hladiny podzemní vody je téměř nezřetelné. Vrtem V-1990 je monitorován přítok podzemní vody z 

oblasti rajonu 4650. Nasimulovaná hladina podzemní vody je bez víceletého trendu. Sezónní 

amplituda kolísání hladiny podzemní vody přiměřeně odpovídá.  

U mělčích vrtů V-1998 a V-1992 (hloubka 9 a 30 m) způsobují do modelu zadaná období plnění a 

prázdnění dobrou shodu vývoje hladin. Amplituda kolísání modelových hladin je ale cca 3x menší 

(Obr ). Přitom zadaná volná storativita sedimentů v údolní nivě je pouze 1.5 %. 

 
Obrázek 6-22 Hladiny ve vrtu vrt V-1998, období hydrologických let 2000-2010 

amplituda modelových hladin 3x zvětšena, hloubka 9 m, nesaturovaná zóna cca 0.5 m 
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Pro všechny vrty s dostupnými daty režimního měřením je charakteristická relativně malá amplituda 

sezónního kolísání hladiny podzemní vody (pouze 10 - 40 cm). Sezónní kolísání hladin u vrtů Lo-

16NT, V-1990 i KP-1 postrádá charakteristický roční chod výskytu maxim na jaře a obvyklého 

poklesu v letním čase a na podzim. 

Podzemní odtok na Kamenici, vyjádřený pomocí měsíčních minim odtoku, obvykle kolísá v rozmezí 

1400 – 2100 l.s-1. Průměrný podzemní odtok na Kamenici v uzávěrovém profilu Hřensko za období 

hydrologických let 1980 – 2010 je přibližně 1800 l/s (Obr. 6-23). Z toho cca 900 l/s činí příron na 

území rajonu 4460 - v mezipovodí Srbská Kamenice, Všemily, Hřensko). 

 

 

Obrázek 6-23 Denní průtoky a měsíční minima na Kamenici, profil Hřensko, období hydrologických let 2000 – 

2010, srovnání s vývojem hladiny ve vrtu V-1998 

 

O dynamice  (amplitudě)  kolísání  drenáže  podzemní  vody  do  říční  sítě  rozhodují  především 2 

parametry: 

 Doplňování zásob podzemní vody (hodnoty efektivní infiltrace). 

 Storativita horninového prostředí v prostoru volné hladiny - čím menší je objem gravitačních 

pórů (puklin), tím větší jsou rozdíly hladin v  reakci  na  shodné  změny infiltrace. Koeficient 

volné storativity ovlivňuje především amplitudu kolísání hladin v jednotlivých měsících a 

kolísání drenáže do toků. 
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Obrázek 6-24  Podzemní odtok v povodí Kamenice (porovnání vyhodnocených a modelových údajů) 

 

Modelový výsledek drenáže podzemní vody v povodí Kamenice odpovídá dlouhodobému 

průměrnému odtoku podzemní vody. Rozkolísání podzemního odtoku stanoveného metodou 

měsíčních minim je poněkud větší ve srovnání s kolísáním modelové drenáže. V rámci simulovaného 

darcyovského proudění podzemní vody je při pozorovaném minimálním kolísání hladin podzemní 

vody možné větší kolísání modelového odtoku docílit snížením volné storativity. Přitom turonské 

sedimenty na území rajonu 4660 jsou v modelu charakterizovány hodnotou 3.5x10
-3

. Mimo 

Všemilskou planinu přesahují na území rajonu 4660 mocnosti zvodnění kolektoru BC obvykle 100 m. 

Zadané modelové hodnoty storativity pravděpodobně reprezentují puklinový systém 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PRŮMĚRNÉHO HYDROLOGICKÉHO ROKU 

Transientní simulace průměrného hydrologického roku je založena na velikosti srážkové dotace 

stanovené jako aritmetický průměr měsíčních efektivních infiltrací pro období hydrologických  let 

2001 až 2010. 

Hodnoty efektivní infiltrace v ploše hydrogeologického rajonu 4660 (průměrný hydrologický rok) jsou 

dokumentovány v grafu na Obr. 6-25. Odpovídající hodnoty měsíční drenáže podzemní vody do říční 

sítě v území rajonu jsou v grafu na Obr. 6-26. V grafech uvedené relativní hodnoty pro jednotlivé 

měsíce jsou násobky průměrné infiltrace resp. drenáže (955 l/s resp. 1801 l/s) odladěné v rámci 

stacionárních simulací. Odběr je zadán 85 l/s. 
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Obrázek 6-25 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 2001-2010 

 

V rámci hodnocení jednotlivých měsíců průměrného hydrologického roku lze pro hydrogeologický 

rajon 4660 konstatovat:  

 Sušší (z hlediska dotace podzemních vod podprůměrná) perioda se vyskytuje v měsících duben - 

říjen. Minimální pravděpodobnost doplnění zásob podzemní vody nastává v dubnu a květnu. 

 Období s nadprůměrným doplněním zásob podzemní vody se vyskytuje v rozmezí měsíců listopad 

- březen. Infiltračně nejvydatnější je zřejmě měsíc leden. 

 Větší neshoda v metodách odvození infiltrace do podzemních vod se (obdobně jako v rajonu 4650) 

vyskytuje v prosinci, červnu a červenci. 

 Rajon 4660 je charakteristický extrémní mocností nesaturované zóny (výjimkou nejsou oblasti s 

mocností 200 m). Současně je v povodí Kamenice podzemní odtok podstatně vyrovnanější v 

porovnání s povodím Ploučnice. Lze předpokládat, že to je kromě rovnoměrného přítoku podzemní 

vody z  rajonu  4650  způsobeno  i  rovnoměrnějším  doplňováním  zásob  podzemní  vody v 

průběhu hydrologického roku. 
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Obrázek 6-26 Drenáž podzemní vody do povrchových vod v pr ůměrném hydrologickém roce  

 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků je extrémně stabilní. Tento trend odpovídá 

měření, kdy v povodí Kamenice je pozorováno podstatně menší kolísání průtoků než například v 

povodí Ploučnice. Je možné, že specificky mocná nestaurovaná zóna v území hodnoceného rajonu 

způsobuje zrovnoměrnění dotace zásob podzemní vody (efektivní infiltrace). 

Infiltrace průměrného hydrologického roku je vyrovnaná - zprůměrováním měsíčních infiltrací 

jednotlivých let došlo k vyhlazení hodnot srážkové infiltrace - nevyskytují se extrémy jednotlivých let. 

U tato skutečnost v kombinaci se značně vyrovnanou řadou měsíčních infiltrací (v žádném měsíci 

relativní infiltrace neklesá pod hodnotu 0.4) přispívá k velmi malé změně průtoků mezi jednotlivými 

měsíci. 

Maximální odtok podzemní vody vychází v březnu, minimální naopak v podzimních měsících. 

 

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 4660 simulovány odběry 69,8 l/s, 

 varianta  blízké  perspektivy  -  odběry  na  úrovni  maxima  dosaženého  za  roky  2007  -  

2010 z každého registrovaného odběrného místa, v HGR 4660 simulovány odběry 89,3 l/s. 

V území hydrogeologického rajonu 4660 je dlouhodobě aktivní pouze jímací území Hřensko. Jímací 

vrty jsou situovány podél toku Bělé. Porovnání variant celkového odběru z rajonu 4660 obsahuje 

tab.6-11. Současný odběr podzemní vody je ve srovnání s maximálním odběrem přibližně o 50 % 

menší. Simulované perspektivní odběry jsou ve srovnání s maximálními odběry menší o 35 %. 

Současný odběr v jímacím území Hřensko dosahuje 70 l/s. Z hlediska bilance mají odběry lokální 

dopad a k ovlivnění přetoků podzemní vody s okolními hydrogeologickými jednotkami dochází 

minimálně. V tabulkách 6-12, resp. 6-13 jsou uvedeny základní bilance pro varianty současných a 

perspektivních odběrů podzemní vody. 
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Tabulka 6-11 Varianty zadaných modelových odběrů v HGR 4660 

 odběr (l/s) 

HG rajon plocha (km2) max. současný perspektivní 

4660 180.29 135.7 69.8 89.3 

 

 

Tabulka 6-12 Bilance proudění podzemní vody; současné odběry; 1 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 4650 celkem 

přítok (l/s) 3 0 0 0 9 12 

odtok (l/s) 0 10 0 1 0 12 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4650 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 1 0 0 1 

odtok (l/s) 0 0 0 0 1 0 1 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4650 SRN celkem 

přítok (l/s) 936 0 0 1 222 0 960 68 2188 

odtok (l/s) 0 1528 70 0 244 11 303 33 2188 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4650 SRN celkem 
přítok (l/s) 0 0 0 244 222 0 1 0 466 

odtok (l/s) 0 0 0 222 244 0 0 0 466 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4730 

0 

SRN celkem 
přítok (l/s) 16 0 0 244 0 35 60 295 649 

odtok (l/s) 0 183 0 222 1 17 42 185 649 

 

Tabulka 6-13 Bilance proudění podzemní vody; perspektivní odběry; 1 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 4650 celkem 

přítok (l/s) 3 0 0 0 8 12 

odtok (l/s) 0 10 0 1 1 12 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4650 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 1 0 0 1 

odtok (l/s) 0 0 0 0 1 0 1 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4650 SRN celkem 
přítok (l/s) 936 0 0 1 230 0 953 69 2188 

odtok (l/s) 0 1512 90 0 244 10 299 33 2188 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4650 SRN celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 244 229 0 1 0 474 

odtok (l/s) 0 0 0 230 244 0 0 0 474 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4630 4730 

0 

SRN celkem 

přítok (l/s) 16 0 0 244 0 35 59 299 654 

odtok (l/s) 0 181 0 229 1 17 42 183 654 

 

Podíl současného odběru na vlastních zdrojích rajonu je 70 / 955 = 0.07. Při započtení proudu 

podzemní vody z rajonu 4650 (suma vlastních a přeshraničních zdrojů = 955 + 688 = 1643 l/s) je 

poměr ještě příznivější. 

Bilance rajonu 4660 ve vztahu k okolním rajonům je aktivní - celkový přítok významně převyšuje 

odtok. 

Výchozy hlavního kolektoru BC a existence soustředěné drenáže podzemní vody na střední a dolní 

části povodí Kamenice umožňují projektovat i významné navýšení odběrů podzemní vody. 
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Obrázek 6-27 Rozložení horizontální hydraulické vodivosti v 

modelu, kolektor C_BC v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-28 Rozložení horizontální hydraulické 

vodivosti v modelu, kolektor A_AB v modelu 

regionu 13 
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Obrázek 6-29 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor C_BC, neovlivněné poměry 

proudění v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-30 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor A_AB neovlivněné poměry 

proudění v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-31 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor C_BC, maximální odběry 

v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-32 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor A_AB, maximální odběry 

v modelu regionu 13 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

7.1. ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 až 2015. Hodnocení 

upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 

2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  

Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu této vyhlášky uvádí 

tabulka 7-1. Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tabulka 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové odželezňování, 

odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to 

vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním a 

odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit stabilní 

kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v těchto 

případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každí jednotlivý 

významnější kolektor samostatně, plus pro přípovrchovou zónu. 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny (viz níže).  

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 
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z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960.  

 

Tabulka 7-2 Počet analýz podzemní vody v HGR 4660 

KOLEKTOR celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 14 14 10 

C 138 133 107 

D 4 4 4 

Připovrchová zóna 62 62  

Indikace znečištění 10 10  

 

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 

Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly 

použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

 

V kolektoru A v HGR 4660 převažuje kategorie upravitelnosti A3, která je způsobena téměř výhradně 

zvýšeným obsahem železa. Občas stoupá na nejhorší kategorii >A3, u Pravčické brány klesá na A2.  

 

V kolektoru BC resp. C převažuje kategorie upravitelnosti A2, která je způsobena převážně nízkým 

pH nebo zvýšeným obsahem železa a manganu. Kategorie A2 spíše výjimečně přechází v kategorii A1 

a A3. 

 

Připovrchová zóna přibližně odpovídá poměrům v kolektoru C - převažuje kategorie A2, s výjimkou 

severovýchodního okraje, kde převažuje kategorie A3 (převážně Fe, Mn). Kategorie >A3 se vyskytuje 

ojediněle, nejlepší kategorie A1 převažuje v okolí Pravčické brány. 

 

 



 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

119 

 

 

Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru A 
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody kolektoru C_BC 
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Obrázek 7-3. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4660 se nachází 7 vrtů a 1 pramen s reprezentativními časovými řadami chemického složení 

vody, 4 vrty a pramen reprezentují kolektor BC, 3 vrty kolektor A. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-

3 a na obr. 7-4, grafy koncentrací vybraných prvků na obr. 7-5.  

 

 

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

 

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

Typ  

objektu 
X Y 

Z  

(m n.m.) 
název  ČHMÚ kolektor 

hloubka 

 (m) 
lokalizace 

vrt -733575 -955353 276.36 LO-16/NT VP 8503 C 107 Jetřichovice u Děčína 

vrt -730394 -958505 286.58 V-1990 VP 8431 C 60 Dolní Chřibská 

vrt -735555 -963611 235.63 V-1992 VP 8429 C 30 Janská 

vrt -736460.59 -962016.8 214.81 2H-306 VP 8507 C 115.3 Srbská Kamenice/Janská 

vrt -736467.49 -962024.85 214.58 2H-307 VP 8506 A 186.5 Srbská Kamenice/Janská 

vrt -733544.07 -955356.26 276.51 VP-8462N VP 8508 A 296.3 Jetřichovice u Děčína 

vrt -740651.61 -959027.82 342.65 VP-8457N VP 8494 A 218.8 Růžová 

vrt    VP-8458N VP 8495 C 150.0 Růžová 

pramen -741275 -954116 210 Suchá Bělá č.3 PP 0552 C 0.1 Hřensko 

 

Vrty VP8503, VP8431 a  pramen PP0552 (kolektor C_BC) nevykazují žádný trend, resp. stabilní 

obsahy u všech porovnávaných složek, za současněvelmi nízkých obsahů NO3. Oproti tomu vrt 

VP8429 (kolektor C_BC) jeví stoupající tendenci celkové mineralizace, SO4 i Cl. Ostatní vrty pro 

krátkoust pozorování nelze odpovědně hodnotit – orientačně však žádní terndy nevykazují. Avšak ani 

při stoupajícím obsahu se žádná z porovnávaných složek ani perspektivně neblíží limitům pro pitnou 

vodu (ve smyslu Vyhlášky č. 252/2004 Sb.). 

Výjimkou je vrt VP8495 (Růžová – kolektor C), který má nečekaně vysoké obsahy NO3 – kolem 25 

mg/l (v letech 2009-2011) – důvodem této nepříznivé situace je patrně blízkost obce a zemědělství. 
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Obrázek 7-5. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

AOPK ČR zpracovala „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“. na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

Obrázek 8-1 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v HGR 4660. Seznam maloplošných zvláště chráněných území, 

evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden i v tabulkách 8-1 a 8-2.  

 

 

Obrázek 8-1 Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4660 
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Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4660 

KOD KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu % 

Orgán ochrany 

přírody 

583 PR Čabel 9,9038 2,3669 23,9 AOPK ČR 

590 NPR Růžák 97,7278 0,1869 0,19 národní park 

595 PP Nad Dolským mlýnem 1,9222 1,2557 65,33 národní park 

339 NPP Pravčická brána 1,9374 0 0 národní park 

2102 PP Hofberg 0,8411 0 0 AOPK ČR 

2016 PR Za pilou 1,0388 0,0886 8,53 AOPK ČR 

5608 NPR Kaňon Labe 443,27 0,5975 0,13 AOPK ČR 

5608 OP Kaňon Labe 36,9212 0,0021 0,01 AOPK ČR 

1784 OP Arba 5,7312 0,9223 16,09 AOPK ČR 

1784 PR Arba 4,1385 2,7315 66 AOPK ČR 

1793 PP Meandry Chřibské Kamenice 8,528 0 0 AOPK ČR 

1638 PR Pavlínino údolí 183,0023 0,4779 0,26 AOPK ČR 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 

přírodní památka, PP-přírodní památka; Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v 

hektarech, procento - jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 

 

Tabulka 8-2 Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4660 

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 

2806 CZ0423507 EVL Horní Kamenice 185,6252 c ano    1106, 1355 

2818 CZ0424111 EVL Labské údolí 1372,389 

c ano 

 3260, 

8310, 91E0 

1106, 1337, 

1355, 1831 

5493 CZ0420083 EVL Spravedlnost-Chřibská 61,0896 c ano 9,10E+01   

5499 CZ0420082 EVL Studenec 846,2335 c       

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 

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 
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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 4660 obsahuje 4 vybrané prioritní lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

PR ARBA  

Popis: Jeden z nejvýznamnějších mokřadů na území Labských pískovců v nivě řeky Kamenice u obce 

Srbská Kamenice. Rezervace je tvořena několika plochami s různým stupněm zamokření. Zastoupeny 

jsou slatinné louky a prameniště a na ně vázaná flóra a fauna.  

Vodní režim: Jedná se o oblast vývěrů podzemních vod z křídových souvrství. Na lokalitě se nachází 

průzkumný vrt. 

PR ČABEL  

Popis: Na menší části plochy rezervace se rozkládá rašeliniště s typickou flórou, zbytek zaujímá 

rašelinný bor. Část rašeliniště byla v minulosti vyhrnuta těžkou mechanizací. V podloží jsou 

druhohorní kvádrové pískovce.  

Vodní režim: Hladina podzemní vody je hluboko a lokalita je dotována zřejmě jen srážkovou vodou. 

Stejně jako Rájecká rašeliniště lokalita dlouhodoběji trpí nedostatkem vody. Na lokalitě byly nalezeny 

zbytky jádra geologického vrtu z roku 1966. 

NPR KAŇON LABE  

Popis: Pravý svah kaňonu řeky Labe s přirozenými lesními porosty. Z hlediska podzemní vody je 

významný jen vrt u Suché Kamenice, viz vodní režim. 

Vodní režim: V NPR u Suché Kamenice se nachází nevyužívaný vrt. Vrt nebyl zlikvidován a dochází 

k vývěrům vody (značné průtoky, foto viz kapitola 8.2). Jakým způsobem a jak velké území je 

hydrologicky ovlivněno, není známo. 

PR ZA PILOU  

Popis: Mokřadní louka s výskytem řady ohrožených a vzácných druhů na dně miskovitého údolí, 

geologický podklad tvoří druhohorní pískovce. Mokřad se vytváří v důsledku trvale vysoké hladiny 

podzemní vody.  

Vodní režim: Na území ochranného pásma PR vyvrtány dva průzkumné vrty, jeden z nich je využíván 

jako vodní zdroj pro Pilu Srbská Kamenice. Druhý vrt byl zlikvidován. Podmáčená lokalita je 

dlouhodobě konfliktní v souvislosti s okolní zástavbou. 

 

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

význačných z geologického hlediska (např. výchozy jednotlivých kolektorů apod.) z veřejně 

dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 
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8.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

ARBA 

 

 

Obrázek 8-2 PR Arba. (foto J. Šmucar, http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

Přírodní rezervaci tvoří slatinné louky, pramenišě a na ně vázané druhy rostlin a živočichů. Jedná se o 

jeden z nejvýznamnějších mokřadů na území Labských pískovců. Podklad tvoří druhohorní sedimenty 

české křídové pánve zastoupené pískovci středního turonu. Pískovce jsou překryté čtvrtohorními 

hlinitopísčitými svahovými sedimenty a náplavy řeky Kamenice. Půdy jsou písčité, zčásti glejové. 

Jedná se o oblast vývěrů podzemních vod z křídových souvrství. 

Rezervace je tvořena několika plochami s různým stupněm zamokření. Na nejvlhčích místech roste 

rákos obecný (Phragmites australis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), kozlík dvoudomý 

(Valeriana dioica), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), 

ostřice zobánkatá (Carex rostrata) a šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata Dlouhodobé 

neobhospodařování umožnilo na zamokřených plochách růst ostřici latnaté (Carex paniculata), která 

vytváří trsy (zvané ”bulty” nebo ”stoličky”) až 1 m vysoké. Na relativně sušších kosených plochách se 

vyskytuje např. s prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), bledule jarní (Leucojum vernum). Na 

hladině malých tůněk a pomalu tekoucích potůčků roste potočník vzpřímený (Berula erecta). Je zde 

možno nalézt některé ohrožené druhy mechorostů, např. druhy mokřin baňatku Mildeovu 

(Brachythecium mildeanum) a rokýtek (Amblystegium humile), obnaženou vlhkou půdu osidlující 

prchavičku lesklou (Pseudephemerum nitidum) či na kmenech v přilehlé olšině rostoucí epifyt 

křídlečku zprohýbanou (Dicranoweisia cirrata). 

PR Arba je zajímavá některými druhy žížal, mezi něž patří Aporectodea limicola,druh s atlantským 

typem rozšíření zjišťovaný v ČR jen naprosto ojediněle. Kobylka Conocephalus dorsalis patří k 

typickým představitelům rovnokřídlého hmyzu mokrých luk. Na lokalitě byl také zjištěn výskyt více 

než 15 druhů vážek. Malé vodní plochy jsou domovem skokana ostronosého (Rana arvalis), skokana 

skřehotavého (Rana ridibunda) a užovky obojkové (Natrix natrix). Pravidelně zde hnízdí chřástal 

vodní (Rallus aquaticus) a rákosník obecný (Acrocephalus sciparceus). Nepravidelně hnízdí bekasina 

otavní (Gallinago gallinago) a linduška luční (Anthus pratensis). Savci jsou zastoupeni např. rejscem 

vodním (Neomys fodiens), netopýrem Brandtovým (Myotis brandti), myškou drobnou (Micromys 

minutus). 

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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ČABEL 

 

 

Obrázek 8-3 Rojovník Bahenní v PR Čabel. (foto H. Hentschelová, http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

Rašeliniště s typickou flórou se rozkládá na menší části plochy přírodní rezervace, zbytek zaujímá 

přilehlý rašelinný bor. V podloží jsou druhohorní kvádrové pískovce středního turonu, které jsou 

součástí české křídové pánve. Mírně zvlněný povrch lokality pokrývají čtvrtohorní hlinitopísčité 

zvětraliny a částečně i rašeliny. 

Flóra je zastoupena charakteristickými druhy, jako je např. rojovník bahenní, klikva bahenní 

(Oxycoccus palustris), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), suchopýr úzkolistý (Eriophorum 

angustifolium) a sítina niťkovitá (Juncus filiformis). Dominujícími mechy jsou rašeliníky. Ze 

vzácnějších zástupců zde rostou rašeliník bradavčitý (Sphagnum papillosum) a rašeliník bodlavý 

(Sphagnum cuspidatum). Z rašeliništních játrovek se vyskytuje např. křepenka zahnutá (Cephalozia 

connivens) nebo vršatka odchylná (Mylia anomala). V minulosti byla část rašeliniště vyhrnuta těžkou 

mechanizací. V současnosti je rašeliniště a přilehlý porost ohrožen invazí borovice vejmutovky (Pinus 

strobus). Nepříznivý vliv náletu vejmutovky je průběžně eliminován. 

Žije zde zajímavý mravenec druhu Manica rubida. Obratlovci jsou zastoupeni např. sýkorou lužní 

(Parus montanus), budníčkem větším (Phylloscopus trochilus), drozdem brávníkem (Turdus 

viscivorus), strakapoudem velkým (Dendrocopos major), sojkou obecnou (Garrulus glandarius), 

rejskem malým (Sorex minutus) a norníkem rudým (Clethrionomys glareolus). 

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

KAŇON LABE 

NPR Kaňon Labe se rozkládá na pravém svahu kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem, rozloha 480 

ha, zřízena v roce 2010. předmětem ochrany jsou přirozené lesní porosty na pravém svahu kaňonu 

řeky Labe tvořené především acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy a bory a tvořícími 

biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále geomorfologicky ojedinělý útvar 

pravého svahu kaňonu řeky Labe tvořeného v kvádrových pískovcích svrchní křídy vystupujících zde 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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především v podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a složitě členěných hřbetů, suťových polí, soutěsek 

a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy. 

V údolí Labe u Hřenska nad silnicí u ústí Suché Kamenice se nachází přetékající nezabezpečený vrt. 

Vrt DN-14/61 vznikl v roce 1961 v rámci uranového průzkumu, odtok z vrtu činil cca 10 l/s železité 

vody s teplotou 12,5 °C (17. 10. 2000). Zřejmě po vyvrtání zanikl nedaleký pramen Rudolf. V roce 

2016 začaly práce na utěsnění vrtu iniciované správou CHKO. V květnu 2016 ze zhlaví částečně 

sanovaného vrtu uniká již pouze 1-2 l/s. 

 

Obrázek 8-4 Přetok relativně teplé železité vody ze starého vrtu DN-14/61 (poblíž bývalého pramene Rudolf) stav 

roku 2000. (foto J. Burda) a v roce 2016 (foto I. Kůrková) 

 

Mezi hlavní úkoly pro toto území s vysokou druhovou bohatostí lesních dřevin s bohatou prostorovou 

a věkovou diverzitou lze zařadit požadavek na přírodě blízkou péči o lesní ekosystémy včetně 

vymezení zóny bezzásahovosti. Pro zabezpečení vstupů do jeskyní, usměrnění návštěvníků a omezení 

jejich vlivu včetně protierozních opatření jsou plánována technická opaření. Péče o území dále spočívá 

i v redukci invazních druhů rostlin (např. netýkavka žlaznatá, křídlatka, trnovník akát, borovice 

vejmutovka, dub červený). 
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Obrázek 8-5 Kaňon Labe. (foto L. Masár, http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 (http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

ZA PILOU 

 

Obrázek 8-6 PR Za pilou. (foto Petr1888, CC BY-SA 4.0)) 

 

Důvod ochrany území přírodní rezervace jsou slatinné louky s výskytem ohrožených druhů mokřadní 

flóry, např. bohatým výskytem prstnatce májového, vachty trojlisté, sítiny ostrokvěté, kozlíku 

dvoudomého, třezalky čtyrkřídlé, rozrazilu štítkovitého a dalších ohrožených druhů.¨ 

(http://www.ochranaprirody.cz, Patzeltová 2011http://knihovna.nature.cz/documents/12314) 

 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://knihovna.nature.cz/documents/12314
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HOFBERG 

 

Obrázek 8-7 Hofberg. (foto P. Bauer, http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

Předmětem ochrany přírodní památky je květnaté luční společenstvo na mělkých půdách s 

charakteristickými rostlinnými druhy. 

Svahy vrchu Hofberg jsou tvořeny druhohorními turonskými kvádrovými pískovci a čtvrtohorními 

svahovými hlinitopísčitými sedimenty o neveliké mocnosti. Pískovce na několika místech ve svahu 

vytvářejí skalní výchozy. 

Bohatá druhová rozmanitost této lokality je dána především tím, že kvádrové pískovce a jejich 

vegetace (skalky s vřesem) je proniknuta čedičovou vyvřelinou, na kterou je vázána bohatší vegetace. 

Pozoruhodná je především přítomnost rostlinných druhů, jejichž výskyt je v rámci CHKO ojedinělý, 

např.: pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), starček 

přímětník (Senecio jacobaea), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), mochna přímá (Potentilla 

recta). V minulosti se vyskytovala i zeměžluč okolíkatá (lékařská) (Centaurium erythraea). Lokalita je 

každým rokem kosena z důvodu udržení a rozvoje lučních druhů rostlin. Druhové bohatství flóry 

velmi pozitivně ovlivňuje i populace bezobratlých. V minulosti byl z části lokality odstraněn nálet. Ze 

vzácných nebo ohrožených živočichů zde žije např. křižák pruhovaný či zmije obecná. Typickým 

představitelem rovnokřídlého hmyzu je saranče Stenobothrus lineatus. 

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

NAD DOLSKÝM MLÝNEM 

Nad Dolským mlýnem (přírodní památka) se rozkládá asi 200 m sv. od obce Kamenická Stráň. Byla 

zřízena k ochraně rašeliniště v lavorovité prohlubni s jílovitou vložkou. Miniaturní rašeliniště vzniklo 

na druhohorních kvádrových pískovcích středního turonu v těsné blízkosti horního okraje erozního 

kaňonovitého údolí říčky Kamenice. Vznik rašeliniště je pravděpodobně podmíněn hromaděním 

srážkové vody v mírné depresi s nepropustným podložím, kterým může být například vrstva jílovitého 

pískovce nebo jílovité zvětraliny. Nejedná se tedy o artézský pramen, jak bylo dříve mylně uváděno. 

Půda je hlinitopísčitá, je zastoupena hnědozem, podzol až pseudoglejový podzol. 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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Obrázek 8-8 Nad Dolským mlýnem. (foto J. Valečka, http://lokality.geology.cz) 

 

Na malé ploše rašeliniště se setkáme s rojovníkem bahenním, klikvou bahenní, suchopýrem 

pochvatým a suchopýrem úzkolistým, bezkolencem modrým a též s několika druhy rašeliníků, z nichž 

je pozoruhodnější výskyt rašeliníku bodlavého, rašeliníku bradavčitého a rašeliníku prostředního. 

Unikátní je především společenstvo motýlů. Eurosibiřský druh obaleče, drobníček či podkopníček jsou 

výrazně tyrfobiontní druhy se striktní monofágní vazbou na rojovník bahenní. Jde o důležité druhy pro 

studium historického vývoje rašelinných biotopů celé oblasti. Motýl Ectoedemia weaveri je 

eurosibiřský druh monofágně vázaný na brusinku. Zajímavý je i výskyt střevlíka a střevlíčka. Kromě 

typické lesní fauny (např. strakapoud velký, pěnkava obecná, budníček větší) se zde vyskytuje málo 

známý hlodavec hrabošík podzemní. Okolní lesní porosty jsou tvořeny především borovicí lesní a 

břízou bělokorou s typickým podrostem. Na samotném rašeliništi roste bříza pýřitá (Betula 

pubescens). 

Rašeliniště je ohrožováno invazí borovice vejmutovky, která byla z vlastní rezervace odstraněna. Z 

rašeliniště bylo odtěženo několik kusů borovice lesní z důvodu nadměrného odčerpávání vody. Plocha 

rašeliniště byla zabezpečena před černou zvěří, která velmi silně poškozovala rašeliništní flóru. 

(http://www.ceskosaskesvycarsko.info/, http://lokality.geology.cz) 

 

PRAVČICKÁ BRÁNA 

NPP Pravčická brána je symbolem národního parku a jedním z nejatraktivnějších míst Českého 

Švýcarska. Vyhlášena byla v r. 1963, nachází se na území okresu Děčín (v katastru obce Hřensko), v 

Jetřichovických stěnách přibližně 2 km severozápadně od Mezní Louky. Celková výměra NPP je 23 

000 m³ a hlavním cílem ochrany se stala skalní brána vytvořená v druhohorních (křídových) 

pískovcích, která je ukázkovým příkladem modelace zdejšího reliéfu. Chráněny jsou rovněž blízké 

skalní masivy, hřbety a pilíře využívané jako vyhlídková místa do okolní krajiny. Jejich povrch je 

rozbrázděn pseudoškrapy, z dalších typických forem jsou zde skalní římsy, úzké převisy, drobné 

voštiny na stěnách či větší skalní dutiny. 

Samotné těleso Pravčické brány se nachází v nadmořské výšce 447 m n. m. a tvoří podélný skalní 

hřbet orientovaný ve směru SV – JZ, jež vybíhá šikmo ze skalní plošiny. Stejně jako většina zdejších 

http://lokality.geology.cz/
http://www.ceskosaskesvycarsko.info/
http://lokality.geology.cz/
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skalních tvarů vznikla i Pravčická brána erozivními procesy z původně masivního pískovcového 

bloku. V pískovcích se postupně vytvořil úzký skalní ostroh, který byl boční erozí perforován. 

Docházelo k postupnému rozšiřování vzniklého otvoru až do dnešní podoby. Svými rozměry (výška 

klenby je 16 m, vlastní oblouk měří 26,5 m) je největší pískovcovou skalní bránou v Evropě. 

 

 

Obrázek 8-9 Pravčická brána (Franz Xaver Sandmann (1803—1856) - schmidt-auktionen.de, Public Domain) 

 

Tato impozantní skalní brána byla již od 18. století vděčným námětem umělců a zůstala zachycena na 

četných vyobrazeních. Díky vysoké návštěvnosti zde v roce 1881 vznikl hotel Sokolí hnízdo, který 

dodnes slouží jako restaurace. Dříve možný vstup na těleso brány byl počátkem 80. let minulého 

století zakázán z důvodu nadměrné eroze pískovcového oblouku způsobené právě turismem. 

Vegetace NPP Pravčická brána je poměrně chudá. Na vrcholech skal nalezneme reliktní bory tvořené 

borovicí lesní (Pinus sylvestris), břízou bradavičnatou (Betula pendula) a chudým bylinným patrem, v 

němž rostou borůvka (Vaccinium myrtillus), brusinka (Vaccinium vitis-idaea), metlička křivolaká 

(Avenella flexuosa) a vřes obecný (Caluna vulgaris). Tato přirozená společenstva jsou ohrožena 

přítomností invazního druhu borovice vejmutovky (Pinus strobus) a zatím omezeně se šířícího 

kaštanovníku setého (Castanea sativa), jenž je v této lokalitě pozůstatkem okrašlovacích výsadeb. 

Na území rezervace se pravidelně vyskytuje plch velký (Myoxus glis), velmi vzácně také plch zahradní 

(Eliomys quercinus). V bezprostředním okolí Pravčické brány byl zjištěn výskyt kriticky ohroženého 

roháčka Ceruchus chrysomelinus. 

(http://www.cittadella.cz) 

 

http://www.cittadella.cz/
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RŮŽÁK 

 

Obrázek 8-10 Růžák od Brtníků. (foto Z. Patzelt, http://www.cittadella.cz) 

 

NPR Růžák byla vyhlášena 29. 12. 1973 a rozkládá se na území okresu Děčín, v katastrálních územích 

obcí Růžová a Srbská Kamenice. Celková výměra NPR je 116 ha a tvoří ji výrazný čedičový kužel 

porostlý přirozenými smíšenými porosty, místy až pralesního charakteru. Celé území leží v I. zóně 

Národního parku České Švýcarsko. Vrchol Růžáku leží v 619 m n. m. a je tak nejvyšším místem 

národního parku. 

Charakteristický kužel Růžáku představuje typickou ukázku denudačního reliktu severočeského 

třetihorního vulkanismu. Vrcholovou část Růžovského vrchu (Růžáku) tvoří peň nefelinického 

bazanitu, vypreparovaný z křídových sedimentů. Ve vrcholové části (hlavně na J. vrcholu) jsou časté 

výchozy bazanitu, místy s nedokonale vyvinutou sloupcovitou odlučností. Pod vrstevnicemi 500 - 480 

m se na jižním, méně i na východním svahu vyskytují rozsáhlejší výchozy křemenných (kvádrových) 

středně až hrubě zrnitých, lavicovitě vrstvených pískovců nejvyšší části jizerského souvrství (svrchní 

turon). V nadloží pískovců se na jižním svahu místy zachovaly nepatrné relikty navětralých vápnitých 

jílovců teplického souvrství (svrchní turon). Převážnou část povrchu Růžovského vrchu kryjí suťová 

pole, většinou zarostlá vegetací. Na J. svazích se vyskytují i rozsáhlé plochy suťí bez vegetace a 

prakticky bez jemnějších částic (kamenná moře). Bazanitová suť byla v minulosti těžena v těžebně na 

S. úpatí Růžovského vrchu. NPR Růžák tvoří ze všech stran viditelný mohutný kužel a představuje tak 

krajinnou dominantu prvního řádu. 

Z vegetace se dochovaly rozsáhlé porosty smíšeného lesa pralesovitého charakteru. K nejcennějším 

porostům patří květnaté bučiny (Melico-Fagetum) s převážně bukem lesním (Fagus sylvatica) a 

suťová submontánní společenstva (Mercuriali-Fraxinetum) s javory (Acer pseudoplatanus, Acer 

platanoides), jilmem horským (Ulmus glabra), lípou velkolistou (Tilia platyphyllos) a jasanem 

ztepilým (Fraxinus excelsior). V podrostu je typická kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), 

kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) či hrachor jarní (Lathyrus vernus). Na skalních sutích 

byly nalezeny vzácné druhy lišejníků jako např. Vezdaea cobria, nebo mech Grimmia trichophylla 

zařazený na Červený seznam mechorostů ČR. Rovněž se vyskytuje celá řada vzácných druhů hub, 

jako např. liška Friesova (Cantharellus friesii) či helmovka Micena diosma. 

http://www.cittadella.cz/
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K největším živočichům zde patří jelen evropský (Cervus elaphus), běžný je i srnec (Capreolus 

capreolus) či prase divoké (Sus scrofa). Vyskytuje se plch velký (Glis glis), mlok skvrnitý 

(Salamandra salamandra) a čolek horský (Triturus alpestris). Ze vzácnějších ptáků zde pravidelně 

hnízdí sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius) a žluna šedá (Picus canus). 

NPR Růžák patří co do rozmanitosti fauny k nejbohatším lokalitám Českého Švýcarska a vyskytuje se 

zde i celá řada vzácných druhů hmyzu. Z brouků je to například střevlík nepravidelný (Carabus 

irregularis) či kriticky ohrožený roháček Ceruchus chrysomelinus. Z glaciálních reliktů je významný 

nález nosatce Plinthus tischeri, který se normálně vyskytuje ve vysokých polohách při horní hranici 

lesa a vzácný je i nález stehenáče Ischnomera cinarascens, indikujícího přirozený lesní biotop. 

(http://www.cittadella.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

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. 

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) 

vytváří ideální podmínky pro výskyt předmětného druhu, kterým je vlaskatec tajemný (Trichomanes 

speciosum). 

http://www.cittadella.cz/
http://lokality.geology.cz/
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HORNÍ KAMENICE 

 

Obrázek 8-11. 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) 

 

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. Pískovce jsou převážně stáří cenomanu, spodního a středního 

turonu, představující hydrogeologické kolektory A, B a C. 

Předmětem ochrany jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex 

crex), výra velkého (Bubo bubo) a datla černého (Dryocopus martius). Ochrana se vztahuje i na jejich 

biotopy. 

 

http://www.nature.cz/
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Obrázek 8-12. 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) 

 

LABSKÉ ÚDOLÍ 

Území EVL Labské údolí je vymezeno morfologicky, hranici území tvoří skalnaté hrany kaňonu, 

případně hranice zachovalých (přírodě blízkých) lesních porostů za skalními hranami. Geologickou 

stavbu labského údolí tvoří druhohorní sedimenty, které neustále modeluje řeka Labe. Nadmořská 

výška se pohybuje od 115 m (Hřensko nejnižší bod v ČR) a skalní věže a ostrohy dosahují výšky 

okolo 447 m (Čertův hřbet). Katastrálně zaujímají největší podíl obce Děčín a Hřensko. Celé území 

spadá do Ústeckého kraje. 

Labe, především v úseku Děčín - Hřensko, je v současné době posledním relativně přirozeným 

zbytkem velkého toku na území ČR. Řeka si zde zachovala původní směr toku a vytvořila jedinečné 

údolí patřící mezi evropské rarity. 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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Údolí Labe, jak je vymezeno, představuje hluboký zářez do pískovců Děčínské vrchoviny. Svou 

hloubkou, dosahující místy až 300 m (v pískovcové tabuli), přesahuje všechna ostatní údolí v České 

vysočině a reprezentuje tak tvar, vynikající mimořádnou rozměrovou jedinečností. Na území Děčína 

vstupuje Labe do morfologicky jedinečné Děčínské vrchoviny, kterou pak přetíná hlubokým a místy i 

výškově asymetrickým erozním zářezem. V úseku od Děčína po Hřensko je krajinný ráz rozhodujícím 

způsobem určován křídovými sedimenty, zastoupenými ve stratigrafickém sledu cenomanem až 

středním turonem. Svrchní turon je zde znám pouze jako relikt. Intenzivní pliocenní a kvarterní 

zařezávání Labe vyvolalo silnou destrukci reliéfu pískovcové hrástě. V území se tak zformovala 

tektonicky a litologicky podmíněná sedimentární stupňovina vyznačující se rozsáhlými strukturními 

plošinami, stolovými horami, kaňonovitým údolím Labe a dalšími charakteristickými tvary selektivní 

modelace kvádrových pískovců. 

 

 

Obrázek 8-13 Labské údolí (http://www.elogistika.info/) 

 

Charakter bioty je určován velmi odlišnými geologickými, geomorfologickými, klimatickými i 

trofickými podmínkami velkého vodního toku, hluboce zaříznutého do okolního terénu. Kaňon Labe v 

Labských pískovcích představuje výjimečnou ukázku unikátní kombinace říčního a pískovcového 

fenoménu, který se odráží v druhové rozmanitosti rostlinné i živočišné. Na průřezu kaňonem Labe lze 

sledovat pozoruhodný sled lesních společenstev od borových doubrav na plošinách, přes reliktní 

boreokontinentální bory na hranách skalních stěn, dále přes acidofilní bukové bučiny, které představují 

nejrozsáhlejší biotop vymezeného území v oblasti Labských pískovců, až po suťové lesy 

dubohabrového stupně a fragmenty měkkých nížinných luhů s topolem černým (Populus nigra). 

Vliv reliéfu na vegetaci je patrný i v podélném směru, kde se vlivem různých expozic podmíněných 

záhyby toku Labe střídají submontánní bučiny s porosty suchých acidofilních doubrav. Řeka Labe se v 

Labských pískovcích zařezává až na úroveň krystalinického podloží, které podmiňuje výskyt 

květnatých bučin s kostřavou lesní (Festuca altissima) a acidofilních bučin asociace. Na kontaktu 

vrstev krystalinika a pískovců se místy zachovaly zcela maloplošně fragmenty jasanovo-olšového luhu 

asociace s výskytem přesličky největší (Equisetum telmateia). 
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Z prioritních naturových druhů (podle II. směrnice č. 92/43/EHS) se na území přírodního komplexu 

setkáváme: z rostlin to jsou žabníček vzplývavý (Luronium natans), vláskatec tajemný (Trichomanes 

speciosum) z živočišných druhů pak vydra (Lutra lutra) a bobr (Castor fiber). 

Za fenomén toku Labe v úseku Ústí nad Labem - Hřensko jsou považovány štěrkové a hlinité náplavy 

na nichž lze nalézt řadu ohrožených druhů mechorostů a cévnatých rostlin. Mezi vzácné taxony 

mechorostů na těchto stanovištích řadíme např.: Riccia cavernosa, Aphanorhegma patens, Dicranella 

schreberiana, Physcomitrium eurystomum, P. sphaericum, Pseudephemerum nitidum. Z významných 

a kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin v těchto biotopech nacházíme např: bahničku vejčitou 

(Eleocharis ovalis), blatěnku vodní (Limosella aquatica), blešník obecný (Pulicaria vulgaris), 

kalužník šruchový (Peplis portula), pažitku pobřežní pravou (Allium schoenoprasum ssp. 

schoenoprasum) a především zvláště chráněnou potočnici lékařskou (Nasturtium officinale) a kriticky 

ohrožený drobnokvět pobřežní (Corrigiola littoralis). 

Údolí Labe je rovněž evropsky významnou migrační cestou, kterou vstupuje do republiky a dále do 

vnitrozemí řada rostlinných i živočišných druhů; pohyb samozřejmě nastává i opačným směrem. 

(http://www.npcs.cz/evropsky-vyznamna-lokalita-labske-udoli) 

 

PAVLÍNINO ÚDOLÍ 

 

Obrázek 8-14 Pavlínino údolí (foto: http://www.region-ceskesvycarsko.cz) 

P 

R 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 

http://www.npcs.cz/evropsky-vyznamna-lokalita-labske-udoli


 Rebilance zásob podzemních vod                                                    ID EIS 10051606-SFŽP 

142 

 

zastoupeny například žebrovice různolistá, osladič obecný, udatna lesní, věsenka nachová, dymnivka 

dutá nebo vřes obecný 

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) 

 

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. 

 

 

Obrázek 8-15 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) 

http://www.luzicke-hory.cz/
http://www.nature.cz/
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STUDENÝ VRCH 

 

Obrázek 8-16 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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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. 

 

 

Obrázek 8-17 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). 
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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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9.  STŘETY ZÁJMU 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Kvantitativní stav hydrogeologického rajonu 4660 byl vyhodnocen jako vyhovující, všechny poměry 

byly v rozmezí 0,05 – 0,17. Hydrogeologický rajon byl tedy klasifikován jako vyhovující z hlediska 

kvantitativního stavu. 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany, platné pro celé 

území a pak specifické ochrany pro odběry podzemních vod hromadného zásobování v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod 

bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit 

jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Podle údaje Geofondu (GF P056546) do hydrogeologického rajonu 4660 okrajově zasahuje jediné 

ložisko Jurská bradla (polymetalické rudy) které dosud nebylo těženo. S ohledem na jeho statut 

neexistuje v současné době přímý střet zájmu. 

 

 

Obrázek 9-1 Rozsah netěženého ložiska Jurská bradla  

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH 

VOD 

 

Zpracováno dle práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR).  
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Obrázek 9-2 mapa potenciálních zdrojů znečištění 

 

Kontaminací podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech se zabývala Prchalová 

(2015). Pro hodnocení zdrojů znečištění byly využity výsledky hodnocení významnosti zdrojů 

znečištění a hodnocení jakosti podzemních vod převzaté z plánů povodí, a to plošného znečištění ze 

zemědělství (dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a 

polyaromatické uhlovodíky) a bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, 

polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Základním podkladem pro vyhodnocení plošného znečištění byla data ČHMÚ z období 2007-2012, u 

hodnocení dusičnanů i data o jakosti odběrů podzemních vod za stejné období. Vlastní hodnocení 

plošných zdrojů znečištění bylo provedeno nezávislým vyhodnocením údajů o významných zdrojích 

znečištění, jejich ověřením monitoringem jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení jakosti 

podzemních vod. 

Při hodnocení bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst (SEKM) bylo využito výsledků 

hodnocení ze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle kritérií hodnocení dobrého 

chemického stavu. Za významné bodové zdroje znečištění byly považovány výskyty alespoň 1 z 28 

relevantních nebezpečných látek přesahující dvacetinásobek hodnoty dobrého chemického stavu 

podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle priority místa (A1 až A3) a stavu 

dokončenosti sanace (výsledky monitoringu za poslední půlrok sledování).  

 

Chemický stav podzemní vody rajonu 5660 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově nevyhovující, vlivem nízké kyselinové neutralizační kapacity. 
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V rajonu 4660 se vyskytují staré ekologické zátěže s nevyhovujícím stavem, vlivem obsahu olova. 

Trendy v rajonu 4660 nebyly hodnoceny. 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-1 

 

Tabulka 9-1 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 466000561 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 46600 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 180,3 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, N 

nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

 

Chem. stav celkem Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U nehodnoceno) N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

 

 

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. 

 

Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon/ 

kolektor 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

M-2 povodí dolní 

Kamenice 
 1214 355 C2 ; C1 

HG rajonizace 

1976* 
 

466 BC  1814 1088 C2 

KKZ, Herčík a 

kol.. (1987, 1999) 
Odbéry 135 l/s (1990) 

466 A  37 19 C2 

KKZ, Herčík a kol. 

(1987, 1999) 
Odbéry 0 l/s (1987) 

4660 180 1724   HG rajonizace** Qz 50% 

* - SVP 1976 (Směrný vodohospodářský plán) 

** - První cyklus plánů povodí (2006) 

 

Tabulka 10-2 Přírodní charakteristiky  

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3 pískovce a slepence 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 2 2. vrstevní kolektory 

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 

Kb, Kj 

 

Kpk 

bělohorské až jizerské souvrství – spodní až 

svrchní turon, 

perucko-korycanské souvrství - cenoman 

3.9. Dělitelnost rajonu N Ne 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 4 >50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PrPu průlino-puklinová 

3.12. Hladina V, N Volná, napjatá 

3.13. Transmisivita m2/s 2, 1 střední až vysoká 1.10-4 – 7.10-3 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 1 <0,3 g/l 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1 Ca-HCO3 
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

 

Pro kolektor C_BC, který komunikuje s povrchovými toky, vypočet přírodních zdrojů a využitelného 

množství podzemních vod vychází z výstupních dat hydrologického modelu BILAN, zpracovaného 

pro celý rajon pro období 1961 - 2010. Z řady měsíčních dat základního odtoku byly připravené čáry 

překročení (obrázek 10-1). Medián této řady představuje přírodní zdroje se 50% zabezpečení ve výší 

1304 l/s. V tabulce 10-3 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. Značnou část reprezentuje přítok 

z HGR 4650, proto hodnota 1613 l/s platí za podmínek bez významných odběrů z kolektoru BC 

v HGR 4650, které by tento přítok snížili.  

Hodnoty přírodních zdrojů v tabulce 10-3 se liší kvůli různému způsobu zpracování dat a stupní 

nejistoty modelů. Bilan pracoval s daty pro 60 leté období, výsledky Syntézy křídy vycházely z dat pro 

jiné, 30 leté období a hydraulický model reprezentuje momentální stav. Postupné proměřování průtoku 

pro projekt potvrdilo přírony podzemní vody do toku Kamenice ve výši 1175 l/s. Tuto hodnotu však 

nelze považovat za celkové přírodní zdroje. 

 

 

Obrázek 10-1 Čára překročeni základního odtoku  

 

Tabulka 10-3 Přírodní zdroje a využitelné množství podzemní vody pro kolektor BC 

HGR 4660  - kolektor BC Bilan - kvantily Bilan – analýza minim Archivní údaje * Hydraulický model 

Přírodní zdroje 1304 (50%) 1304 (50%) 1814 (50%) 1613  

Využitelné množství 

 (zabezpečenost %) 

1048 (75%) 1011 (78%) 1088 (75%)  

988 (80%)    

693 (95%) 680 (96%)   

637 (97%)    

337 (100%)    

*-dle Herčík et al. (1987) 
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Kolektory kryté izolátorem nebyly bilancované hydrologickými metodami. Pro kolektor A, který 

přímo nekomunikuje s povrchovými toky, výpočet přírodních zdrojů a využitelného množství 

podzemních vod vychází z výstupních dat hydraulického modelu rajonu (tabulka 10-4). Podstatnou 

část součtu bilance reprezentují přítoky z nadloží a infiltrace v západní části rajonu, kde se nachází 

výchozy kolektoru.  

Ve výstupech hydraulického modelu jsou uvedeny hodnoty tzv. vlastních zdrojů podzemni vody v 

rajonu, což je jednoduchý součet infiltrace ze všech modelovych vrstev. Toto číslo nelze povazovat za 

přírodní zdroje kolektoru. V rajonu 4660 většina infiltrace proběhne v připovrchové (1.- 3.) vrstvě. 

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 4660 přírodní 

zdroje pro kolektor A, který je v pojetí modelu tvořen 5. modelovou vrstvou (viz kap. 6.2), jsou 

stanoveny součtem přítoků v každé z těchto vrstev (nebo naopak odtoků, výsledek je totožný). V 

případě, kdy probíhá komunikace mezi dvěma strukturami obousměrně - podzemní voda ze 

sousedního rajonu (nebo nadloží, nebo podloží) přitéká a v jiných místech do stejného rajonu odtéká - 

je třeba nejprve spočítat rozdíl – „netto“ přítok/odtok. Takto spočítané hodnoty lze zařadit do 50% 

zabezpečenosti, protože vychází ze simulace neovlivněných průměrných poměrů. Pro kolektory 

kde lze stanovit přírodní zdroje pouze z výsledku hydraulického modelu, nelze stanovit hodnotu s 80% 

zabezpečenosti ani graf rozdělení přírodních zdrojů podle měsíců (není k dispozici časová řada ze 

které by se vycházelo). Podklady pro takové výstupy poskytuje pouze hydrologický model BILAN, 

který ale v daných případech není relevantní, protože se jedna o zakryté kolektory, které nekomunikují 

přímo s povrchovými vodními toky.  

V tabulce 10-4. jsou kromě aktuálních hodnot vypsané srovnatelné archivní hodnoty z úkolu 

Hydrogeologická syntéza České křídové pánve (Herčík et al. 1987). 

 

Tabulka 10-4 Přírodní zdroje a využitelné množství podzemní vody pro kolektor A 

HGR 4660 – kolektor A Archivní údaje Hydraulický model 

Přírodní zdroje 37 (50%) 189 (50%) l/s 

Využitelné množství  (zabezpečenost %) 19 (75%) 95 l/s 

*-dle Herčík et al. (1987) 

 

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru BC byly zvoleny dvě metody 

zpracování výsledků hydrologického modelu BILAN:  

 Z řady měsíčních dat základního odtoku byly připravené čáry překročení (obrázek 10-1). 

Hodnoty s určitým stupněm zabezpečenosti jsou určené jako příslušné kvantily řady dat. 

 Řada dat základního odtoku byla analyzována z hlediska minim (obrázek 10-2). Medián 

minim řady představuje využitelné množství s nižším stupněm zabezpečení a medián minim z 

minim představuje využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení. 
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Obrázek 10-2. Analýza minim základního odtoku 

 

Obě metody poskytly blízké a srovnatelné hodnoty využitelného množství.  

Stanovené využitelné množství kolektoru BC výrazně přesahuje současné odběry i maximální odběry 

z minulosti (135 l/s). Tato hydrogeologická struktura nabízí nevyužité zásoby podzemních vod, které 

lze v budoucnosti jímat za níže uvedených podmínek. 

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru A vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdrojů jsme 

definovali jako 50 % přírodních zdrojů (tabulka 10-5) 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 při plánování jimacích objektu potřeba respektovat 

následujicí 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. 

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.  
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Hlavní výstup modelu BILAN je časová řada základního odtoku území v měsíčním kroku. Přírodní 

zdroje území jsou definované jako medián základního odtoku, využitelné množství s nižším stupněm 

zabezpečení jako 75. kvantil a využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení jako 95. kvantil 

časové řady. Výsledky získané tímto statistickým zpracováním dat byly ověřené grafickou analýzou 

stejné časové řady, přičemž je využitelné množství s nižším stupněm zabezpečení medián minim a 

využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení medián minim z minim. Hodnota přírodních 

zdrojů byla srovnána s výsledkem hydraulického modelu pro daný kolektor. 

Pro kolektory kryté izolátorem, nelze stanovit přírodní zdroje za pomoci hydrologického modelu 

nýbrž hydraulického modelu. Hydraulický model je schematická numerická reprezentace 

hydraulického systému proudění podzemní vody. V tomto případě jsou přírodní zdroje jednotlivých 

kolektorů definované jako součet vlastních zdrojů (infiltrace ze srážek na území rajonu) a rozdílu mezí 

přítoky a odtoky z okolí. Využitelné množství krytých kolektorů lze vyčlenit z celkových přírodních 

zdrojů pouze odborným odhadem a zohledněním veškerých dostupných podkladů o charakteristice 

kolektoru. 

 

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 

 

Tabulka 10-5 Hodnota přírodních zdrojů kolektoru A a BC pro období 1981-2010 

kolektor zabezpečenost hodnota l/s 

BC 50 % 1332 

A 50 % 189 

 

Hodnota přírodních zdrojů pro kolektor C_BC vychází z mediánu 1332 l/s, který odpovídá nejčastější 

velikosti tvorby přírodních zdrojů; podklady a použitá metoda výpočtu: hydrologický model BILAN a 

konfrontace s průběhem hladin ve vrtu státní pozorovací sítě ČHMÚ VP8503, VP8429 a VP8431. 

Hodnota přírodních zdrojů kolektoru A: 189 l/s, vychází z výsledků hydraulického modelu. Jako 

přírodní zdroje kolektoru A jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (odpovídá 50% zabezpečenosti). Podstatnou část součtu bilance 

reprezentuji přítoky z nadloží a z území SRN, kde se nachází infiltrační oblast kolektoru. 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství kolektoru BC je 654 l/s. Tato hodnota odpovídá úrovni 

zabezpečenosti 95 % referenčního období a zachování minimálního zůstatkového průtoku 

(Mrkvičková et al 2013). Bilančně významný je přetok z HGR 4650 do HGR 4660 (dle hydraulického 

modelu činí netto přítok okolo 690 l/s). S toho vyplývá, že jsou hodnoty přírodních zdrojů a potažmo 
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využitelného množství kolektoru BC ve zmíněných rajonech ve vzájemné souvislosti a výrazné 

navýšení využitelného množství v jednom rajonu může znamenat snížení v sousedním rajonu. 

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru A vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdrojů je 

definováno jako 50 % přírodních zdrojů na 95 l/s. 

 

Tabulka 10-6 Souhrnný přehled 

Plocha HGR  180,29 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR 803,96 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient 0,49 - dopočet 

Celkový odtok Qa v HGR 2252 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0,3 - Mrkvičková, Balvín 2013 

minimální zůstatkový průtok HGR 676 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 1332 l/s medián základního odtoku   

Odtok do sousedních HGR 353 l/s zdroj: hydraulický model 

Přítok ze sousedních HGR 1064 l/s zdroj: hydraulický model 

Disponibilní přírodní zdroje mimo hydraulickou 

komunikaci se sousedními HGR 
890 l/s dopočet 

Využitelné zdroje 654 l/s dopočet 

Současné odběry 70 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry 135 l/s zdroj: data ČGS 

 

Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 135 l/s v rajonu nepřekračují jeho využitelné 

zdroje.  

Vhledem k velmi nízkému stupni využití nedochází na území rajonu ke střetu zájmů v důsledku 

čerpání podzemních vod. 

 

KOMENTÁŘ 

Přírodní zdroje 

Pro hodnocení přírodních zdrojů byl použit modelový základní odtok z modelu BILAN, který byl dále 

konfrontován s měřenými hladinami podzemní vody státní pozorovací sítě ČHMÚ a dalšími způsoby 

stanovení přírodních zdrojů podzemních vod. Dlouhodobě pozorovaný vrt VP8429 – Janská vykazuje 

dobrou shodu s kolísáním modelového základního odtoku z modelu BILAN. Další dlouhodobě 

sledované vrty VP8503 – Jetřichovice (Česká silnice) a VP8431 – Chřibská vykazují též dobrou shodu 

ale ne během celého období sledování. Zbývající monitorovací vrty VP8457 – Růžová, VP8495 – 

Růžová, VP8499 – Jetřichovice, VP8407 – Srbská Kamenice a VP8408 – Jetřichovice jsou 

pozorovány krátkodobě, proto této záznamy hladin podzemní vody nelze použit k objektivnímu 

posouzení přírodních zdrojů rajonu.  

Základní odtok lze hodnotit i odděleně podle jednotlivých desetiletí (tabulka 10-7). Výrazně 

podprůměrné je období 60. let a naopak nadprůměrné je období 2001 - 2010. V souladu s 

dlouhodobým kolísáním základního odtoku reaguji i hladiny v pozorovaných vrtech. Ve vrtech 
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VP8503 – Jetřichovice a VP8431 – Chřibská je patrný poklesový trend hladiny od maxima na počátku 

80. let a to i v posledním desetiletí, kdy je základní odtok dle hydrologického modelu nadprůměrný. 

Po roce 2007 postupně dochází k nárůstu hladin ve vrtech. 

 

Tabulka 10-7 Výstupy z hydrologického a hydraulického modelu a kolísání hladin podzemní vody ve vrtu 

státní pozorovací sítě pro kolektor BC 

Období Přírodní zdroje Průměrná hladina podzemní vody za uvedené období 

BILAN – modelový 

 základní odtok 

Hydraulický 

 model – bilance 

VP8429 – 

Janská 

VP8503 – 

Jetřichovice 

VP8431 – 

 Chřibská 

l/s l/s m n.m. m n.m. m n.m. 

1961 2010 1304 1613    

1961 1970 1140 -    

1971 1980 1292 - 234,191 252,43 243,601 

1981 1990 1306 - 234,23 254,35 244,81 

1991 2000 1291 - 233,75 252,82 243,68 

2001 2010 1416 - 233,73 252,17 243,10 

Vysvětlivky; 1období 1977 – 1980 

 

V průběhu roku jsou nejvyšší hodnoty přírodních zdrojů dosažené v měsících březnu a dubnu a 

nejnižší v říjnu a listopadu (obrázek 10-3). Stanovená hodnota využitelného množství nedosahuje 

nejnižší měsíční hodnoty přírodních zdrojů. 

 

 

Obrázek 10-3 Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod mělkého oběhu 

v  HGR 4660 v průběhu roku při úrovni jejich 50 % zabezpečenosti za období 1981 – 2010 

 

Využitelné množství    

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 

HGR nebyl nikdy přetížen. Z tohoto důvodu bylo využitelné množství stanoveno na základě 

uvažovaných přírodních zdrojů a minimálního zůstatkového průtoku. Významné odběry v HGR 4660 

jsou situované podél toku Bělé (jímací území Hřensko). Odběry podzemní vody v roce 1990 dosáhly 

maximálních hodnot 135 l/s. Toto množství tvořilo 21% využitelných zdrojů. Dle hydraulického 
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modelu vliv vyznívá v údolí Kamenice a severním směrem zasahuje do SRN. Při hodnocení bilance 

podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 70 l/s (11% využitelných zdrojů) nelze 

očekávat střety zájmů ve využívání podzemních vod. Výchozy kolektoru BC a existence soustředěné 

drenáže podzemní vody na střední a dolní části povodí Kamenice umožňují v tomto rajonu projektovat 

i významné navýšení odběrů podzemní vody.  

Návrhy  

V tomto rajonu nejsou navrhovány žádné změny hranic.  

Pro sledování stavu podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní pozorovací sítě 

ČHMÚ VP8503, VP8429, VP8431 a průzkumné hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod 4660_2C Hřensko, 4660_2T Hřensko a 4620_4T Ludvíkovice. 

 

Tabulka 10-8 Navržený monitorovací objekt a stanovení signální hladiny v referenčních vrtech sledování 

podzemních vod  

označení 

objektu 

název objektu monitorovaný 

kolektor 

hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m 

signální hladina 

m n. m. datum 

VP8503 Jetřichovice LO 16 NT BC 107 276,12 250,98 8.3.2009 

VP8429 Janská V-1992 BC 31,02 236,65 233,50 1.11.2007 

VP8431 Chřibská V-1990 BC 60 287,34 242,60 3.1.2010 

4620_4T Ludvíkovice BC 218    

4660 2T Hřensko BC 179    

4660_2C Hřensko A 275,5    

 

Signální úroveň hladiny podzemní vody pro sledování zdrojů podzemních vod byla definovaná jako 

minimum, dosažený po déletrvajícím klesání v průběhu podprůměrných let z hlediska srážkových a 

odtokových poměrů. Minimum hladiny byl nejdříve dosažen u vrtu Janská v drenážní oblasti řeky 

Kamenice. Hladina v tomto vrtu relativně také nejméně kolísá. K výraznějšímu nástupu hladiny 

podzemní vody ve všech třech vrtech dojde až v roce 2010. Signální hladina nových vrtů pro bude 

stanovena v roce 2020. 

 

Obrázek 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 

 Jako přírodní zdroje kolektoru A uvedená hodnota celkové bilance kolektoru pro referenční 

období 2001-2010 (na základě hydraulického modelu pro simulaci neovlivněných průměrných 

poměrů, jež odpovídají 50% zabezpečenosti) dosahuje 189 l/s 

 Přírodní zdroje kolektoru BC vychází z hydrologického modelu BILAN, podle mediánu, 

který odpovídá nejčastější velikosti tvorby přírodních zdrojů a z konfrontace s průběhem 

hladin ve vrtech státní pozorovací sítě ČHMÚ; dosahuje 1332 l/s 

 Výpočet využitelného množství kolektoru A vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních 

zdrojů je definováno jako 50 % přírodních zdrojů na 95 l/s.  

 Hodnota využitelného množství kolektoru BC je 654 l/s, odpovídá úrovni zabezpečenosti 95 

% referenčního období a zachování minimálního zůstatkového průtoku 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 135 l/s v rajonu nepřekračují jeho 

využitelné zdroje.  

 V HGR 4660 ve srážkově průměrném roce dochází k hlavním doplňování zásob podzemní 

vody v listopadu a končí v březnu. Maximální doplnění zásob podzemní vody nastává v 

lednu.  

 Sušší (z hlediska dotace podzemních vod podprůměrná) perioda se vyskytuje v měsících 

duben - říjen. Minimální pravděpodobnost doplnění zásob podzemní vody nastává v dubnu a 

květnu. 

 Rajon 4660 je charakteristický extrémní mocností nesaturované zóny i 200 m 

 Pro sledování stavu podzemních vod jsou navržené hydrogeologické vrty státní pozorovací 

sítě ČHMÚ VP8503, VP8429, VP8431, pro něž byla stanovena signální hladina pro sledování 

zdrojů podzemních vod v kolektoru BC a průzkumné hydrogeologické vrty vyhloubené 

v rámci projektu 4660_2C Hřensko, 4660_2T Hřensko a 4620_4T Ludvíkovice. 
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