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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  

HDZ hydrodynamická zkouška  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

znění pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí v 

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

standardních i moderních metodických postupů a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

 

 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4710  

(heis.vuv.cz, upraveno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4710 

Název hydrogeologického rajonu: Bazální křídový kolektor na Jizeře 

ID útvaru: 47100 

Název útvaru: Bazální křídový kolektor na Jizeře 

Plocha, km2: 1881,78 

Pozice: rajon hlubinné vrstvy 

Geologická jednotka: sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí horní a střední Labe 

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

Kraje: Liberecký, Středočeský, Královehradecký 

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

Rozsah hydrogeologického rajonu 4710 přibližně vymezuje povodí Jizery v oblasti křídových 

sedimentů, v podloží rajonů 4410 a 4430, ke kterým se ještě na jz. okraji řadí části HGR 4521 a 4522. 

Hranice mezi HGR 4710 a 4720 je smluvní a neopírá se o strukturní prvky nebo zřetelné 

hydrogeologické rozvodí v kolektoru A.  

Kolektor A je vázaný na pískovce a pelity peruckých vrstev a na pískovce korycanských vrstev. 

V největších mocnostech je vyvinut v blízkosti lužické poruchy v pruhu mezi Hodkovicemi Turnovem 

a Troskovicemi, kde celková mocnost kolektoru dosahuje až 100 m. Nejnižší mocnosti (kolem 10 m) 

byly zjištěny západně od Mnichova Hradiště a v údolí Labe. Mocnost kolektoru A ve většině případů 

kolísá v rozmezí 40 – 60 m. Kolektor A je souvisle vyvinut v téměř celé ploše rajonu. 

Báze kolektoru A klesá od západní hranice HGR 4710 (oblast rozvodnice mezi Jizerou a Ploučnicí) 

k východnímu okraji rajonu od cca 100 m n. m. do -320 m n.m. v Mladějově. 

Artéský strop kolektoru A tvoří několik metrů mocné vápnité prachovce, které jsou ještě součástí 

korycanských vrstev. V jejich nadloží vystupují slínovce a slinité prachovce bělohorského souvrství, 

které mají mocnost 80 – 90 m (řazené již k nadložním rajonům 4410, 4430, 4521, 4522). Toto 

souvrství má funkci významného regionálního izolátoru.  

 

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4710 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Bazální křídové sedimenty, které vystupují na povrch v úzkém pruhu mezi Světlou pod Ještědem – 

Hodkovicemi – Malou Skálou – Rovenskem pod Troskami, byly v minulosti stratigraficky různě 

klasifikovány. Podrobný přehled vývoje stratigrafie české křídy podal Dvořák (1958). Německy píšící 

geologové (Reuss, Schloenbach, Jokély, Petrascheck, Hibsch, Müller B.), kteří se přidržovali 

litostratigrafické klasifikace podle saského vzoru Geinitze (1871-1875), nazývali tyto vrstvy Unterer 

Quader. Čeští geologové si vytvořili vlastní litostratigrafickou klasifikaci. Bazální křídové vrstvy u 

Malé Skály nazývali podle Krejčího (1870) perucké a korycanské vrstvy, nebo je označovali římskými 

číslicemi jako pásmo I a II (Zahálka 1903). Soukup (1935) vyděluje v pásmu II dva oddíly (IIa, IIb). 

Oddíl IIa charakterizují kvádrové křemenné pískovce, zatímco nadložní oddíl IIb glaukonitické 

jílovitoprachovité pískovce. V rámci cenomanu se vyděloval tzv. cenoman sladkovodní, eventuálně i 

brakický, a mořský (Soukup in Čepek et al. 1963, Soukup a Klein in Horný ed. 1963). Od 60. let 20. 

stol. dochází k intenzivnímu vrtnému průzkumu. Bazální křídové sedimenty jsou popisovány jako 

sladkovodní či mořský cenoman. Vlastní klasifikaci si vytvořili pracovníci ČSUP na ložisku Hamr 

(Blažek et al. 1975). Ve vrtech zpracovávaných pracovníky Ústředního ústavu geologického bylo v 

rámci svrchního (mořského) cenomanu vyčleňováno tzv. prachovcové souvrství (Klein 1966), 

označované též Soukupem a Vodičkou (1967) jako pásmo IIc, které odpovídalo saské zóně s 

belemnitem Actinocamax plenus (též jako plenus zóna). Pražák (1989) podrobně ve vrtech na 

Mělnicku a v Pojizeří makrofaunisticky charakterizuje tyto vrstvy a vyčleňuje v nich spodní a svrchní 

subcyklus, který je spojen s významnými eventy a paleogeografickými změnami při hranici 

cenoman/turon. 

Od 70. let 20. stol. docházelo k častým posunům hranic mezinárodních stupňů. V zájmu stability 

stratigrafic-kého konceptu pro geologické mapy bylo vypracováno litostratigrafické dělení české 

křídové pánve (Čech et al. 1980), které vycházelo z konceptu Krejčího (1870). Tento koncept je od 90. 

let 20. stol. aplikován v ČGS na všechny edice geologických map v měřítku 1 : 25 000 až 1 : 500 000, 

rovněž tak i ve zprávách podniku Diamo, s.p. 

Od konce 90. let 20. stol. se začíná uplatňovat nová stratigrafická metoda – sekvenční/genetická 

stratigrafie. Tato metoda je založena na zhodnocení karotážních dat ve vrtech a na sedimentologické 

analýze vrtných jader a povrchových výchozů. Pro rajon bazálního křídového kolektoru na Jizeře ji 

aplikuje Uličný – Laurin (2000), Uličný et al. (2009, 2015). V rámci cenomanu se vyděluje 6 sekvencí 

(CEN 1-6) oddělených izochronními plochami (plochy maximální záplavy). Význam této metody 

spočívá v její relativní objektivnosti v případech různých a subjektivních přístupů při popisech vrtných 

jader či při absenci technologie jádrového vrtání.  

Geologické mapování. Na povrchu byly cenomanské sedimenty perucko-korycaského souvrství 

zachyceny na rukopisné mapě C.k. říšského geologického ústavu ve Vídni v měř. 1 : 144 000, list č. 

IX, dále přehledná mapa Komitétu pro výzkum Čech v měř. 1 : 200 000 v okolí Hodkovic a Malé 

Skály z r. 1896 a mezi Rovenskem pod Troskami a Jičínem z r. 1895. Tyto mapové podklady kriticky 

zhodnotil Soukup (in Čepek et al. 1963). Podrobnější geologická mapa, která by zachycovala 

povrchové výchozy cenomanu, nevyšla. Byla ale zkreslena jako (nedokončená) rukopisná mapa listu 

3754 Turnov, sekce 4 v měřítku 1 : 25 000 (Hynie et al. 1934–1941, 1951). Nicméně se stala základem 

pro sestavení odkryté generální geologické mapy 1 : 200 000 list M-33-XVI Hradec Králové (po 

terénních doplňcích J. Soukupa v r. 1949–1951). Mapa Hynie et al. (1934–1941) byla do značné části 

přejata i do Geologické mapy ČR 1 : 50 000, list Sobotka (Tíma et al. 1999), kde se konturově u 
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většiny útvarů se starší mapou zcela kryje. Pruh perucko-korycanského souvrství mezi Tatobity a 

Prosečí pod Ještědem je zobrazen na geologické mapě ČR 1 : 50 000, list Jablonec nad Nisou (Coubal 

ed.1999). Digitalizované geologické mapy v měř. 1 : 50 000 jsou též na mapovém serveru ČGS na 

www.geology.cz.. Nejnověji se geologickým mapováním zabývala česká geologická služba v rámci 

projektu Geopark UNESCO Český ráj v měřítku 1 : 25 000 listy, Turnov (Rapprich ed. 2013) a list 

Rovensko pod Troskami (Čech ed. 2013). Mapováním v měř. 1 : 10 000 byl dokumentován úsek 

cenomanu u lužického přesmyku mezi Frýdštejnem a Koberovy (Coubal et al. 1999). Výskyty 

cenomanu v j. části rajonu 4710 jsou zachyceny na mapách 1 : 25 000 (Holásek ed. 1987, 1988, 

Volšan ed. 1990). 

 

VRTNÁ PROZKOUMANOST 

Vrtná prozkoumanost je nerovnoměrná (viz Obr. 3-1), vrty zastihující bazální křídový kolektor jsou 

soustředěny do třech maxim: na jjz. je to oblast mšensko-roudnické pánve s ložisky černého uhlí v 

podloží křídy, na sv. oblast při lužické poruše (orientační vyhledávání ložisek uranu v cenomanu) a v 

okolí průzkumu a těžby uranu v okolí ložiska Osečná-Kotel. 

Intenzivnější vrtný průzkum začíná až od 60 let 20. stol. Jsou to např. vrtné akce z let 1961-1971 

Ústředního ústavu geologického na linii Mělník-Ještěd (vrty MJ-1 až MJ-6, vrty MK-11, KH-1 

Kostelní Hlavno, Zd-1 Zdětín, Le-1 Luštěnice, Se-1 Seletice a Vš-1 Všeň). Vrty byly vyhloubeny v 

rámci úkolu Výzkum geologické stavby podloží české křídy (Malkovský et al. 1974). Tyto vrty byly 

komplexně geologicky a paleontologicky zpracovány. Jelikož několik z těchto vrtů zastihlo karbonské 

sedimenty v produktivním vývoji, byly další vrtné akce uskutečněny při ložiskovém průzkumu na 

černé uhlí mšenské pánve v oblasti Mělníka a Benátek nad Jizerou (14 vrtů MB-3 až MB 27) v letech 

1966 - 1972 (Holub et al. 1972, Holub – Tásler (1981) a později v letech 1981-1989 (Žbánek et al. 

1991), kdy bylo v rajonu 4710 vyhloubeno 26 jádrových vrtů, např. MV-2 Mělnické Vtelno a KV-1 

Kropáčova Vrutice, Jb-1 Jabkenice. Důležité poznatky jak pro permokarbon, tak i pro křídu přinesl 

strukturní vrt DB-1 v Dolním Bousově (Tásler et al.1984). 

V letech 1962-1966 byl v rámci etapy orientačního oceňování akumulací uranu proveden ložiskový 

průzkum (vrty řady Ro) podle lužického zlomu mezi Jičínem a Českým Dubem (Herčík 1970). 

Intenzívní a systematický vrtný průzkum spojený s těžbou uranu a prognózním oceněním uranu 

probíhal v letech 1971 - 1989 v tzv. strážském bloku a v jeho okolí (např. Rutšek a Kučera 1995). 

Korycanské vrstvy byly označovány jako (od nejstarších k nejmladším): bazální brekcie („rozmyvový 

horizont“), středně až hrubě zrnité pískovce slabě tmelené („rozpadavé pískovce“), jílovitoprachovité 

pískovce („fukoidové pískovce“), jílovitoprachovité glaukonitické pískovce („přechodová zóna“) v 

nejvyšší části lokálně s polohou vápnitého jílovce. V letech 1990–2000 bylo období doznívání 

průzkumné a těžební činnosti uranu v severočeské křídě.  

 



 

 

Obr. 3 - 1. Situace vybraných vrtů v rajonu 4710. 
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S těžbou uranu byl spojen i hydrogeologický průzkum s vrty řady HP hloubenými do cenomanu 

(Duffek 1974). Další práce byly spojeny s regionálně hydrogeologickým průzkumem, např. vrty 

Vodních zdrojů Bz-1 Březina, Vy-1 Vyskeř, NV-1 (V-3) Nová Ves, vrty v povodí Pšovky (6 vrtů řady 

Pš) a v povodí Košáteckého potoka (13 vrtů řady Kš; Hercog 1966). Na konci 60. let 20. stol. byly 

vyhloubeny hydrogeologické vrty L6 J Radvánovice, L7 J Rokytnice (Šula 1971), které zastihly jedny 

z největších mocností cenomanu v rajonu 4710. Na pravém břehu Jizery zároveň probíhal v letech 

1968–1970 hydrogeologický průzkum na cenomanský kolektor (Zoubková 1970). V letech 1981–1985 

byl v Pojizeří realizován regionální hydrogeologický průzkum pro úkol Syntéza české křídové pánve: 

vrty SK-6 Plazy a SK-7 Buda (Herčík 1981) a posléze i vrty SK-8 Ptýrov a SK-28 Ohaveč (Herčík 

1985). Jednou z posledních akcí byly hydrogeologické monitorovací vrty ČHMÚ, které byly 

vyhloubeny v severočeské křídě v letech 2006-2007 v rámci projektu ISPA. 

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

Tab. 3-1. Přehled vrtů vyhloubených v rámci projektu, které prošly kolektorem A 

ID vrtu Název vrtu typ vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4521_A Nový Vestec G 46 Čech et al. 2015 

4521_B Kluky G 350 Nádaskay et al. 2015 

4710_22 Ralsko HG 290 Navrátilová et al. 2015a 

4710_38 Byšice HG 160 Navrátilová et al. 2015b 

4710_49 Velký Borek HG 145 Navrátilová et al. 2015c 

 

V rámci projektu bylo v rajonu 4710 v letech 2014-2015 vyhloubeno pět vrtů, které prošly bazálním 

křídovým kolektorem perucko-korycanského souvrství až do podloží křídy (Tab. 3-1). Z toho dva vrty 

byly jádrové (G) a tři rotačně příklepové (HG). 

Rovněž projekt umožnil provést nové komplexní geofyzikální měření mezi Hodkovicemi a Turnovem 

a na lokalitě Brandýs-Káraný (Karous et al. 2015). 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální monografii Krásného et al. (2012) 

v rámci mělnico-boleslavského zvodněného systému. Základní význam pro poznání hydrogeologie 

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

2 Křída povodí Jizery) a Hydrogeologie české křídové pánve (Herčík - Herrmann - Valečka 1999). 

Geologické a hydrogeologické poměry území sz. od Turnova zhodnotil Smejkal (1971). Zajímavou 

problematikou dotýkající se zájmového území je funkce tektonických poruch a žil neovulkanitů 

(Herčík 1968, Lusk 1979).  

Významné práce jsou též Hydrogeologické studie okresu Liberec (Žitný et al. 1979) a dtto okresu 

Semily (Žitný 1986) a Jablonec n. N. (Chyba 1971). Regionální surovinové studie okresů Liberec, 

Jablonec n. N. a Semily včetně podrobně sepsané hydrogeologie se seznamem vodních zdrojů 

zpracovali Sedlář - Břízová –Tomášek (1992), Nedomlel - Břízová - Tomášek (1992) a Knotek et al. 

(1992). Účelovou hydrogeologickou mapu Severočeského kraje s vysvětlivkami (vč. popisu vodních 

zdrojů) ke každému okresu zvlášť sestavila Janů (1972). 
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Celé území bylo zmapováno a zpracováno v souboru hydrogeologických map 1:200 000 a 1:50 000 - 

Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000 list 03 Liberec 04 Náchod (Jetel 1984a), Mapa 

chemismu podzemních vod ČSSR 1 : 200 000 list 03 Liberec 04 Náchod (Jetel 1984b) a doprovodné 

vysvětlivky (Jetel et al. 1986). Hydrogeologickou mapu 1 : 50 000 list 03-32 Jablonec nad Nisou a 

hydrogeologickou kapitolu k Vysvětlivkám ke Geologické mapě 1 : 25 000 list 03-322 Jablonec nad 

Nisou vytvořil Burda (1998, 2000). Geologii a hydrogeologii území mezi Turnovem a Železným 

Brodem zpracovala Kryštofová (2000). Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 listy 03-33, 03-34, 13-11 a 

13-13 (Zícha 1995, Zícha 1997, Zelinka 1995, Hrkal 1987) a k nim příslušnou hydrogeologickou 

kapitolu ve Vysvětlivkách k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 

1 : 50 000 list 13-11 zpracoval Zelinka in: Müller ed. 2001. Nejnověji zájmové území zpracovali v 

podrobných hydrogeologických vysvětlivkách (včetně mapových schémat a fotodokumentace) ke 

geologickým mapám 1 : 25 000 Burda (2013) a Kryštofová (2011, 2012). 

Modelový vztah mezi těžbou uhlí a využitím podzemních vod se řešil v oblasti dolní Pšovky (Jetel-

Mucha et al. 1988, Holub-Jetel 1972 a Jetel in Klener 1985, Jetel 1982, Kaucký 1991, Hrazdíra 1995, 

Klibányi et al. 1999). Na území proběhl a dále probíhá rozsáhlý hydrogeologický průzkum spojený s 

asanací znečištění podzemní vody ve VVP Mladá po odchodu sovětských vojsk (Švoma 1992a, 

1992b, 1993a, 1993b). S těžbou uranu byl spojen i hydrogeologický průzkum s vrty řady HP 

hloubenými do kolektoru A i C (Duffek 1974). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Geologické práce vyplývající z projektu úkolu Rebilance zásob podzemních vod (dále jen projekt) 

navazují na Hydrogeologickou syntézu české křídové pánve z 80. let minulého století (Herčík et al. 

1987). Za využití veškerých vrtů a geologických dat získaných starším i novým, terénním výzkumem 

byla konstruována izoliniová mapa stropu a báze kolektoru C. 

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 

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

 

Tab. 3-2 Vrtná prozkoumanost podle databáze Geofondu převedené do Gdbase-5 

HGR 

Počty HG objektů 

v GDB v analýze s údajem o hladině s hloubkou > 5m kolektor A kolektor B kolektor C kolektor D 

4710 1717 1573 1488 1490 102 194 731 194 
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Obr. 3-2. Vrtná prozkoumanost dle Geodatabáze 

 

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 (Obr. 3-3, Tab. 3-3). 

 

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

Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014‒2015 

ID vrtu Název vrtu 
Cílový 

 kolektor 

Hloubka 

 vrtu (m) 

Rozsah cílového 

 kolektoru (m) 

Koeficient 

transmisivity (m2.s-1) 
autor zprávy 

4710_22 Ralsko A 290 235,6 – 286 3,8 x 10-4 
Navrátilová et al. 

(2015a) 

4710_24 
Bělá pod 

Bezdězem 
A 287 243,6 – 274,7 2,35 x 10-4 

Navrátilová et al. 

(2015b) 

4710_38 Byšice A 160 139,6 – 157,1 1,6 x 10-4 
Navrátilová et al. 

(2015c) 

4710_49 Velký Borek A 144 118,9 – 134,4 9,8 x 10-5 
Navrátilová et al. 

(2015d) 
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Obr. 3-3. Přehledná mapa lokalizace projektovaných vrtů 

 

Během vrtných prací byly upřesňovány ve spolupráci s pracovníky vrtné firmy a pracovníky 

provádějícími karotážní měření, jak hloubky vrtů tak některé z jejich technických parametrů. Cílem 

těchto upřesnění bylo splnění projektované funkce prováděných hydrogeologických vrtů, tj. zjištění 

hydraulických parametrů a vytvoření monitorovacích objektů.  

O výsledcích testování kolektorů průzkumnými vrty byla zhotovena závěrečná zpráva obsahující 

informace a dokumentaci o zjištěné geologické stavbě, hydrogeologických vlastnostech prostředí, 

skutečném provedení a vystrojení vrtu (zahrnuje výsledky karotážních měření, technickou zprávu o 

provedení vrtu a výsledky čerpací zkoušky a rozborů vzorků vod).  

Přehled vrtů se zpracovanou dokumentací je uveden v Tab. 3-4, hydrodynamické parametry v Tab. 

3-5. Údaje o souřadnicích podle geodetické zprávy jsou v Tab. 3-6.  
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Tab. 3-4. Základní informace o geologické, hydrogeologické a technické dokumentaci provedených vrtů 

ID vrtu 
Geologický 

popis 

Technická zpráva, 

HDZ, odběry 

HDZ 3+2 dny 

orientační  

(od – do) 

Odběr 

vzorku 

vody 

Karotáž  

(revizní 

karotáž/TV) 

Zaměření 

vrtu 

4710_22 
AQUATEST, 

a.s. 
Vodní zdroje, a.s. 13.7.-18.7.2015 

16.7.2015 

5.8.2015 

25.8.2015 

AQUATEST, a.s. 

16.6.2015 

(13.8.2015, 

17.8.2015 / 

21.9.2015) 

28.7.2015 

Gefos a.s., 

Praha 

4710_24 
AQUATEST, 

a.s. 

Stavební geologie 

– Geoprůzkum, 

spol. s r.o. 

8.8.-14.8.2014 

12.8.2014 

9.4.2015 

25.6.2015 

AQUATEST, a.s. 

9.7.2014; 18.7.2014 

(7.-8.1.2015 / 

1.10.2015) 

28.7.2015 

Gefos a.s., 

Praha 

4710_38 
AQUATEST, 

a.s. 
Vodní zdroje, a.s. 24.8.-29.8.2014 

27.8.2014 

16.3.2015 

9.6.2015 

AQUATEST, a.s. 

24.7.2014 

(29.1.2015 / 

7.1.2015) 

17.7.2015 

Gefos a.s., 

Praha 

4710_49 
AQUATEST, 

a.s. 
Vodní zdroje, a.s. 20.2.-25.2.2015 

23.2.2015 

25.4.2015 

11.7.2015 

AQUATEST, a.s. 

29.10.2014 

(12.3.2015 / 

5.3.2015) 

17.7.2015 

Gefos a.s., 

Praha 

 

Tab. 3-5. Základní hydrodynamické parametry  

ID vrtu HPV ustálená  Čerpací zkouška Stoupací zkouška 
Specifický 

odtok 

 
(m n.m. / 

datum) 

Koeficient  

filtrace (m/s) 

Transmisivita 

(m2/s) 

Koeficient 

filtrace (m/s) 

Transmisivita 

(m2/s) 
(l/s/m) 

4710_22 
284,01 / 

21.9.2015 
9,7.10-6 4,9.10-4 5,6.10-6 2,8.10-4 0,53 

4710_24 
249,47 / 

8.1.2015 
1,4.10-5 4,35.10-4   0,47 

4710_38 
202,25 / 

29.1.2015 
1,0.10-5 – 9,4.10-6 

1,5.10-4 – 

1,7.10-4 
9,7.10-6 1,56.10-4 0,02 

4710_49 
184,36 / 

12.3.2015 
6,7.10-6 1,04.10-4 6.10-6 9,32.10-5 0,08 

 

Tab. 3-6. Souřadnice vrtů dle geodetických technických zpráv 

ID vrtu Y (m) X (m) Z (m n.m.) 

   plast pažnice patka terén 

4710_22 702569,83 990377,11  309,73 309,02 308,66 

4710_24 709213,59 995561,68 299,57 299,74 299,23 299,00 

4710_38 725988,86 1019919,25 215,94 216,63 216,15 215,85 

4710_49 730260,56 1015927,09 187,16 187,65 187,22 186,87 

 

4710_22 Ralsko 

Průzkumný vrt je situován v k. ú. Jabloneček, v bývalém vojenském prostoru Ralsko – Jabloneček. 

Cílem bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v dosud neprozkoumané části rajonu. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4710_22 je proveden jako úplná studna do cenomanského kolektoru 

A. Naražená hladina podzemní vody je napjatá. Dne 21. 9. 2015 byla hloubka hladiny podzemní vody 

24,65 m pod terénem (tlaková), což odpovídá kótě hladiny cca 284,01 m n. m.  

Pod kvartérním pokryvem vrt zastihl souvrství pískovců. Převažují čisté pískovce. Do cca 47 m 

převažují jemnější, hlouběji pak hruběji zrnité pískovce. Na základě karotáže byly vyčleněny vrstvy 
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pískovců obsahující jílovitou příměs. Od hloubky 129,6 m začíná přibývat prachovité složky, od 

hloubky 132,5 m vrt zastihl prachovce. Hloubkou 176,3 m začínají slínité a vápnité jílovce vystřídané 

vrstvou vápnitého prachovce v hl. 228,4 - 231,8 m. Jílovce končí v hloubce 235,6 m vystřídány 

prachovci a prachovitými pískovci (možná jsou již cenomanského stáří). V hloubce 255,2 m začínají 

křemenné pískovce. Souvrství pískovců pokračuje až do hloubky 279,1 m. Střídají se v rámci tohoto 

souvrství vrstvy čistého pískovce, pískovce s jílovitou příměsí a pískovce s organickou příměsí. 

V hloubce 279,1 - 281,1 m je vrstva silně jílovitého pískovce. Pod touto vrstvou zaznamenala 

magnetická karotáž výraznou anomálii, byla pozorována i změna dalších fyzikálních parametrů. Podle 

toho soudíme, že se pravděpodobně v hloubce 281,1 m nachází horní hranice krystalinického podloží. 

 

Tab. 3-7. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4710_22 

Hloubka (od – do m) Popis - převažující typy hornin HG typ 

0,0 3,0 hlína, písčitá, hnědá  
kolektor Q 

3,0 9,0 eluvium, světle žluté, písčité, přeplavené  

9,0 47,0 pískovce, nažloutlé, jemně zrnité, prachovité až vápnité  

kolektor C 
47,0 132,5 

pískovce, světle šedé až nažloutlé, středně až hrubě zrnité,  

v hl. cca 120 – 123 m podrcené pískovce se „železňáky“ (porucha) 

132,5 235,6 prachovce, šedé, písčité, prachovce, jílovce, vápnité jílovce izolátor C/A 

235,6 255,2 prachovce, šedé až šedozelené, písčité, pískovce prachovité 

kolektor A 255,2 279,1 pískovce, výše zelenošedé, níže šedé, jemně až středně zrnité 

279,1 286,3 pískovce, šedé, polymiktní až brekcie 

286,3  290 Jílovce, červené, s organikou (PM podloží) izolátor PM 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena v období 13. 7. 2015 – 18. 7. 2015 v trvání 1+3+2 dní. 

Hladina během počátečního čerpání Q=1,7 l/s poklesla z počáteční úrovně 25,7 m na 28,9 m od hrany 

Fe pažnice (=OB), tj. cca o 3,2 m za 48 hodin. Hodnoty pH a vodivosti se v průběhu čerpání 

pohybovaly v rozmezí hodnot: pH 7,5 (počáteční) až 7,4 (konečná) a vodivost 368 uS/cm (počáteční) 

až 357 uS/cm (konečná). Hloubka zapuštění čerpadla byla 55 m od OB (hrana Fe pažnice). 

Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami pro napjatý kolektor přineslo výslednou hodnotu 

průtočnosti kolektoru T v rozmezí 4,9.10
-4

 až 2,8
 
m

2
/s.10

-4
. Při celkové mocnosti cenomanského 

kolektoru 50,4 m se koeficient filtrace kf pohybuje v rozmezí 7,9.10
-6

 až 4,5.10
-6

 m/s. V pozorovaném 

vrtu 4410_23 vzdáleném 17,6 m byla v průběhu HDZ zjištěna mírná změna cca 3 cm v úrovni 27,86 – 

28,89 m od terénu. 

Voda cenomanského kolektoru je převážně středně mineralizovaná (celková mineralizace 0,309 až 

0,765 g/l) s pH 6,7 – 7,6. Podle skupin převažujících iontů je charakterizována typem HCO3–Ca. Z 

hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k sledovaným chemickým ukazatelům 

uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb. nevyhovuje voda cenomanského kolektoru zvýšeným množstvím 

železa. Z toxických kovů byl zjištěn vyšší obsah arzenu, mikroznečisťující organické látky ve vodě 

zjištěny nebyly. Podzemní voda cenomanského kolektoru A se z hlediska vhodnosti pro vodárenské 

využití (vyhl. 428/2001 Sb. příl. 13) vyššími hodnotami arzenu, ev. AOX (pravděpodobně ovlivněno 

karotážním měřením) orientačně řadí do kategorie upravitelnosti >A3.  

Podle zadávací dokumentace byla na vrtu Ralsko 4710_22 provedena karotáž před výstrojí a revizní 

karotáž po definitivní výstroji (TV prohlídka, karotáž). Voda do vrtu přitéká v hloubce 273 - 277 m 

z poslední vrstvy cenomanského pískovce. Proudí vrtem zvolna nahoru s vydatností v řádu desítek 

litrů za den až prvních stovek litrů za den, vrt pak opouští do vrstvy písčitého prachovce v hl. 239,2 - 
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240,9 m. Nepatrné proudění bylo zjištěno i v horním úseku perforace. Prvními perforačními otvory 

přitéká v hloubce 226,35 m voda s vydatností litrů až prvních desítek litrů za den a velmi pomalu 

proudí vrtem dolů. Vrt opouští ve stejném místě jako voda proudící zdola: 239,2 - 240,9 m. Zjištěné 

proudění je přetékáním vody v rámci jediného kolektoru. 

Během čerpání s konstantní vydatností Q=0,45 l/s hladina ve vrtu poklesla o dS = 0,45 m. Voda začala 

přitékat do vrtu na mnoha místech v úseku perforovaných pažnic, především pak z vrstev pískovců. 

Hlavní přítok byl zaznamenán v hloubce 271 - 273,4 m z vrstvy hrubozrnného pískovce. Přítoky vody 

do vrtu byly zaznamenány celkem na sedmi místech. Poslední, drobný přítok byl identifikován 

v hloubce 214,35 m – v místě netěsného pažnicového spoje. 

Ve vrtu dochází k pomalému vzestupnému proudění. Nejedná se o hydraulický zkrat, ale o přetékání 

vody v rámci jednoho kolektoru. Cementace je dostatečná, spolehlivě se podařilo odizolovat turonskou 

zvodeň. Vrt je z technického hlediska vhodný pro dlouhodobý monitoring cenomanské zvodně. 

 

4710_24 Bělá pod Bezdězem 

Průzkumný vrt je situován v lese s. od Bělé pod Bezdězem při silnici Bělá p. B. – Kuřivody. Cílem 

bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v dosud neprozkoumané části rajonu. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4710_24 je proveden jako úplná studna do cenomanského kolektoru 

A. Naražená hladina podzemní vody je tlaková. Dne 16. 7. 2014 byla hloubka hladiny podzemní vody 

245 m pod terénem, což odpovídá kótě hladiny cca 54 m n. m. Ustálená hladina podzemní vody byla 

dne 8. 1. 2015 dle revizní karotáže 49,53 m pod terénem, což odpovídá 249,47 m n. m. 

 

Tab. 3-8 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4710_24 

Hloubka (od – do m) Popis - převažující typy hornin HG typ 

0,0 2,0 hlína, okrová, sprašová izolátor 

2,0 4,0 pískovce, šedohnědé, jemně zrnité, zvětralé,  

kolektor C  4,0 53,0 pískovce až prachovité pískovce, světle šedé a světle hnědé, jemně zrnité 

53,0 143,6 pískovce, světle šedé a světle hnědé, středně až hrubě zrnité 

143,6 157,3 prachovité pískovce 
izolátor C/A 

157,3 243,6 prachovce, světle šedé, slínovce, jílovce 

243,6 259,1 pískovce, tmavě šedé, jemně zrnité 
kolektor A 

259,1  274,7 pískovce, šedé, středně zrnité 

274,7 276,3 granit, červeně zbarvené zvětraliny, fosilní, lateritizované 
izolátor 

276,3 287,0 granit, šedý, tektonicky narušený a alterovaný 

 

Pod kvartérem, který tvoří zvětraliny pískovců, se nachází komplex prachovitých pískovců středního 

turonu. V úseku do cca 53 m se jedná o jemnozrnné, jen místy střednězrnné pískovce, místy 

prachovité až prachovce. Hlouběji se nacházejí kvádrové střednězrnné a hrubozrnné pískovce. Tyto 

pískovce v hloubce 143.6 m ostře přecházejí do podložního isolátoru (bělohorské vrstvy), který je 

tvořen slínovci, prachovitými slínovci, vápnitými prachovci (pouze na začátku bělohorského souvrství 

byly zastiženy prachovité pískovce a na bázi jílovité pískovce až písčité jílovce - přechodová zóna). 

Tato hranice odpovídá bázi jizerských vrstev (středního turonu). Báze bělohorských vrstev byla 

zastižena v hloubce 243.6 m. Přechodová zóna od cca 230.2 m je ještě řazena ke spodnímu turonu. 

Cenomanské sedimenty perucko-korycanského souvrství jsou tvořeny jemnozrnnými až 
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střednězrnnými pískovci ve svrchní části se zvýšeným obsahem radioaktivních materiálů. Granitické 

podloží bylo zastiženo v hloubce 274.7 m. Ve svrchní části je granodiorit rozložený a místy postižen 

alterací a porušením. 

Hydrodynamická zkouška byla provedena v období 9. 8. 2014 – 14. 8. 2014 v době trvání 1+3+2 dní. 

Hladina během počátečního čerpání Q = 0,99 l/s poklesla z počáteční úrovně 50,9 m na 52,99 m 

(měřeno od hrany pažnice), tj. cca o 2,09 m za 15 min. Hloubka zapuštění čerpadla během čerpání 

byla 60 m od OB (hrana Fe pažnice). Hodnoty pH a vodivosti se během čerpání pohybovaly v rozmezí 

hodnot: pH cca 1 – 4 (počáteční 1 a konečná 4) a vodivost 312 uS/cm – 315 uS/cm (počáteční 315 

uS/cm a konečná 322 uS/cm). Vyhodnocení čerpací zkoušky metodami ustáleného proudění přineslo 

výslednou hodnotu koeficientu filtrace kf 1,4.10
-5

 m/s při celkové mocnosti cenomanského kolektoru 

31,1 m; průtočnost kolektoru transmisivita T = 4,35.10
-4

 m
2
/s (dopočet z kf). V pozorovaném vrtu 

4410_25 vzdáleném cca 10,5 m byla v průběhu HDZ zjištěna mírná změna HPV (237-96 – 271,31 m), 

oscilační pohyb cca 35 cm.  

Voda cenomanského kolektoru je středně mineralizovaná (celková mineralizace 0,335 – 0,509 g/l) 

s pH 6,5 – 7,9. Podle skupin převažujících iontů je charakterizována typem HCO3-(Na)-Ca. Z hlediska 

posouzení kvality podzemní vody ve vztahu ke sledovaným chemickým ukazatelům uvedeným ve 

vyhlášce 252/2004 Sb., nevyhovuje voda cenomanského kolektoru zvýšeným množstvím železa a 

manganu. V podzemní vodě bylo zjištěno beryllium (pouze odběr 9. 4. 2015); organické látky ve vodě 

zjištěny nebyly. Voda se vyššími hodnotami železa (ev. beryllia a AOX v odběru 9. 4. 2015) řadí do 

kategorie upravitelnosti >A3. 

Podle zadávací dokumentace byla na vrtu 4710_24 provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž 

po definitivní výstroji (TV prohlídka, karotáž). Voda přitéká do vrtu z drobných netěsností v 

pažnicových spojích v hloubkách 163,83 m a 195,19 m a proudí vrtem pomalu dolů s vydatností Q= 

350 l/den. Vrt pak opouští do vrstev cenomanských pískovců v úseku perforované pažnice v hloubce: 

255-274,5 m.  

Během metody konstantního čerpání, kdy bylo z vrtu čerpáno s konstantní vydatností Q= 0,165 l/s, 

hladina postupně poklesla o 17 cm a ustálila se. Prakticky všechny čerpaná voda přitékala z vrstev 

cenomanských pískovců z hloubkového intervalu 255-274,5 m. Zatékání vody z netěsných 

pažnicových spojů je nepatrné a na celkové vydatnosti se podílí jen nepatrným způsobem. Pro režimní 

sledování hladiny je vrt ve stávajícím stavu vhodný. 

 

4710_38 Byšice 

Průzkumný vrt je situován na severním okraji obce Byšice, cca 40 m severně od křižovatky 

Mladoboleslavská – Komenského při silnici 1. třídy č. 16 Mělník – Mladá Boleslav. Cílem bylo získat 

hydrogeologické a geologické údaje v dosud neprozkoumané části rajonu. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4710_38 je proveden jako úplná studna do cenomanského kolektoru 

A. Naražená hladina podzemní vody je napjatá. Dne 23. 7. 2014 byla hloubka hladiny podzemní vody 

140 m pod terénem (tlaková), což odpovídá kótě hladiny cca 75,85 m n. m. Ustálená hladina podzemní 

vody dne 29. 1. 2015 dle revizní karotáže 13,6 m pod terénem odpovídá 202,25 m n. m.  

Pod kvartérními sedimenty se do hloubky 45,6 m nacházejí turonské písčitoprachovité sedimenty. 

Nejvýraznější písčité úseky se nacházejí v hl. 14,5-16,4 m a především u paty ocelové pažnice 43,4-

45,6 m. Od hl. 45,6 m se vyskytují slínovce s různým poměrem písčito-prachovité složky, které 

směrem do hloubky ubývá. Báze turonského souvrství je tvořena silně vápnitým slínovcem až 

vápencem, a to v hl. 126,8-131,6 m a 138,6-139,6 m a polohou jílovce v úseku 131,6-138,6 m. 
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Rozhraní turon-cenoman se nachází v hl. 139,6 m. Cenoman je zastoupen jemnozrnnými až 

hrubozrnnými pískovci a dosahuje mocnosti 17,5 m. Přechod do permských jílovců je v hl. 157,1 m.  

 

Tab. 3-9 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4710_38 

Hloubka (od – do m) Popis - převažující typy hornin HG typ 

0,0 1,7 hlína, hnědá, humózní izolátor 

1,7 45,6 
pískovce, šedé až béžové, jemnozrnné slinito - prachovité až prachovce 

písčité – střídání vrstev  
kolektor C 

45,6 139,6 
jílovce, tmavě šedé – šedé, prachovité až slínovce písčité – střídání 

vrstev 
izolátor C/A 

139,6 157,1 pískovce, bělošedé, jemnozrnné  kolektor A 

157,1 160,0 jílovce, červené izolátor 

 

Orientační hydrodynamická zkouška byla provedena v období 24. 8. 2015 – 30. 8. 2015 v trvání 3+2 

dní. Hladina během počátečního čerpání Q = 0,13 l/s poklesla z počáteční úrovně cca 13,8 m na 20,7 

m (měřeno od hrany pažnice), tj. cca o 6,9 m za 19 hodin. Hloubka zanoření čerpadla byla 59 m od 

OB (okraj Fe pažnice). Hodnoty pH a vodivosti se přičerpání pohybovaly v rozmezí: pH 7,17 – 7,33 

(počáteční 7,33 a konečná 7,17) a vodivost 458 – 449 uS/cm (počáteční 458 uS/cm a konečná 445 

uS/cm). 

Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění pro napjatý kolektor 

(přílohy 6.8) přineslo hodnotu průtočnosti kolektoru T pohybující se v rozmezí 1,56.10
-4

 až 1,7.10
-4 

m
2
/s (průměr 1,58.10

-4 
m

2
/s). Při mocnosti cenomanského kolektoru 16 m se koeficient filtrace kf 

pohybuje v rozmezí 9,7.10
-6

 až 2,7.10
-4

 m/s (průměr 9,8.10
-6

 m/s). V pozorovaném objektu - studna u 

domu p. Hána, Byšice, Komenského 256 – vzdáleném cca 98 m byla zaznamenána mírná změna HPV 

cca 2 cm v úrovni 22,56 – 22,58 m (bez vlivu HDZ). 

Voda cenomanského kolektoru je středně mineralizovaná - celková mineralizace 0,370 až 0,419 g/l 

(max. hodnota 3,116 g/l ze dne 16. 3. 2015 je pravděpodobně ovlivněna karotážními zkouškami 

z ledna 2015). Podle skupin převažujících iontů je charakterizována typem HCO3-Na. Z hlediska 

posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 

252/2004 Sb. nevyhovují vody cenomanského kolektoru zvýšeným množstvím železa (v odběru 16. 3. 

2015 kromě železa zvýšené množství sodíku, manganu, hořčíku a chloridů a vyšší vodivost). Toxické 

kovy ve vodě zjištěny nebyly; z organických látek byly zjištěny látky PAU (PAU celkem 0,011 ug/l 

v odběru 16. 3. 2015). Vodu cenomanského kolektoru A lze na základě 3 odběrů orientačně zařadit do 

kategorie upravitelnosti A3 z hlediska množství Fe a AOX (monitoring 2. odběr 9. 6. 2015; 

monitoring 1. odběr 16. 3. 2015 řadí podzemní vodu z hlediska vyšších hodnot vodivosti, chloridů a 

AOX do kategorie >A3, tzn. do kategorie vyšších hodnot, než jsou hodnoty pro kategorii A3). 

Podle zadávací dokumentace byla na vrtu Ralsko 4710_38 provedena karotáž před výstrojí a revizní 

karotáž po definitivní výstroji (TV prohlídka, karotáž). Voda do vrtu přitéká z propustných poloh v 

cenomanských pískovcích v hloubkách 146,4 m, 150,7-151,3 m a 152-152,6 m a proudí směrem 

nahoru s vydatností 16 300 l/den. Voda opouští vrt pod patou pažnice a ztrácí se v úseku nekvalitní 

cementace u paty pažnice v hl. 44,5-46,3 m. Všechny propustné polohy byly potvrzeny také měřením 

při konstantním čerpání s vydatností Q = 0,38 l/s. Hladina vody byla čerpáním snížena o dS = 0,24 m. 

Ve vrtu nebyly zjištěny výrazné tektonické poruchy, významnější kaverny a pukliny. Menší 

vykavernovaný úsek byl zaznamenán v úseku podložních permských jílovců v úseku 157,4-159,2 m. 

Vrt splňuje požadavky pro monitorování zvodně, pro kterou byl zkonstruován. 
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4710_49 Velký Borek 

Průzkumný vrt je situován na západním okraji obce Mělnická Vrutice. Cílem průzkumného vrtu bylo 

získat hydrogeologické a geologické údaje v dosud neprozkoumané části rajonu. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4710_49 je proveden jako úplná studna do cenomanského kolektoru 

A. Naražená hladina podzemní vody je napjatá. Dne 28. 10. 2014 byla hladina podzemní vody ve vrtu 

119 m (tlaková) pod terénem, což odpovídá kótě hladiny 67,87 m n. m. Ustálená hladina podzemní 

vody dne 12. 3. 2015 dle revizní karotáže 2,51 m pod terénem odpovídá 184,36 m n. m. 

 

Tab. 3-10 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4710_49 

Hloubka (od – do m) Popis - převažující typy hornin HG typ 

0,0 1,0 hlína, hnědá   

1,0 3,5 písek, světle žlutý, jemnozrnný, jílovitý kolektor  

3,5 18,7 pískovce, světle šedé - světle hnědé, slinito-prachovité, jemnozrnné kolektor C 

18,7 104,7 slínovce, šedé – světle šedé, střídavě i prachovité až písčité izolátor 

C/A 104,7 118,9 slínovce, šedé, jílovce vápnité 

118,9  122,4 pískovce, tmavě šedé, jemnozrnné 

kolektor A 122,4 127,3 pískovce, šedé, jemnozrnné, jílovité 

127,3  134,4 pískovce, tmavě šedé – zelenošedé, jemnozrnné až středně zrnité 

134,4 139,6 Jílovce, červené (fosilní zvětraliny permu) izolátor 

139,6 141,1 pískovce, tmavě červené, středně zrnité, arkózové  kolektor 

141,1 144,0 jílovce, červené izolátor 

 

Hydrodynamická zkouška byla provedena v době od 20. 2. 2015 do 25. 2. 2015 v době trvání 1+3+2 

dní. Hladina během počátečního čerpání vody cca Q = 0,55 l/s. Hladina podzemní vody se při čerpání 

snížila z počáteční hloubky 2,9 m na 10,1 m, tj. cca o 7,2 m za 26 hodin (měřeno od hrany pažnice). 

Hloubka zanoření čerpadla byla 20 m od OB (hrana Fe pažnice). Hodnoty pH a vodivosti se během 

čerpání pohybovaly v rozmezí hodnot: pH 7,2 – 8,3 (počáteční 8,3 a konečná 7,2) a vodivost 478 

uS/cm – 515 uS/cm (počáteční 488 uS/cm a konečná 478 uS/cm). Vyhodnocení čerpací a stoupací 

zkoušky metodou pro napjatý kolektor přineslo výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T v rozmezí 

1,04.10
-4

 (čerpací) až 9,32.10
-5

 m
2
/s. Při mocnosti zvodněného cenomanského kolektoru 15,5 m se 

koeficient filtrace kf pohybuje v rozmezí 6,7.10
-6

 až 6,0.10
-6

 m/s. V pozorovaném objektu - studna u 

domu p. Beníčka, Mělnická 22, Mělnická Vrutice - byla zjištěna mírná změna HPV (12 cm, oscilace 

hladiny od 3,71 m do 3,83 m).  

Voda cenomanského kolektoru je středně mineralizovaná (celková mineralizace 0,409 až 0,458 g/l) 

s pH 6,8 – 7,7. Podle skupin převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-Ca-Na. Z 

hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 

252/2004 Sb., nevyhovuje voda zvýšeným množstvím železa a manganu. Z toxických kovů je vyšší 

množství rtuti v odběru 23. 2. 2015; mikroznečisťující organické látky ve vodě zjištěny nebyly. 

Podzemní voda se z hlediska vhodnosti pro vodárenské využití vzhledem k vyšším hodnotám rtuti řadí 

do kategorie upravitelnosti >A3. 

Podle zadávací dokumentace byla na vrtu 4710_49 provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž 

po definitivní výstroji (TV prohlídka, karotáž). Voda za přírodních podmínek přitéká do vrtu z polohy 

cenomanských jemnozrnných pískovců v hloubce 121,8 m a proudí směrem dolů s vydatností 200 litrů 
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za den. Ztrácí se především v propustné poloze hrubozrnných pískovců v hloubce 128,5 m a 130,5 – 

131,0 m. Zbývající část vody proudí dále a ztrácí se na konci perforovaného úseku v hloubce 135,5 m. 

Nejedná se však o hydraulický zkrat, ale o přetékání vody v rámci jedné zvodně. Všechny uvedené 

propustné polohy byly potvrzeny metodou konstantního čerpání. Z vrtu bylo po dobu 100 minut 

čerpáno s vydatností 0,38 l/s, přičemž hladina poklesla o 3,8 m. Další propustná poloha se projevila v 

hloubce 132,0 – 132,5 m. Vrt splňuje požadavky pro monitorování zvodně, pro kterou byl 

zkonstruován. 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU 

Pro potřeby režimního měření byly hydrogeologické vrty vybaveny měřicí technikou na měření 

kolísání hladiny podzemní vody a její teploty. Typ měřící techniky byl zvolen v závislosti na typu 

měřící techniky používané na okolních režimně sledovaných vrtech a na sledovaných vrtech ČHMÚ. 

Preference byla dána typu v současné době umísťovaných typů měřící techniky ČHMÚ, aby se tak 

usnadnilo případné převzetí monitorovacích vrtů ČHMÚ a jejich zařazení do státní pozorovací sítě. V 

souladu s praxí ČHMÚ jsou nastaveny také intervaly sledování monitorovaných parametrů na 1 

hodinu. Předpokládá se provádění kontrolních měření a odečtu sledovaných hodnot každé 3 měsíce 

(monitorovací režim ČHMÚ provádí kontrolní měření každých 6 měsíců). 

Výsledky režimního měření (průběhy hladin podzemní vody) na realizovaných vrtech a jejich 

porovnání s vrty ČHMÚ jsou uvedeny na Obr. 3-4. 

 

 

Obr. 3-4. Porovnání průběhu hladin podzemní vody na nově realizovaných vrtech s vrty ČHMÚ 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA 

Rajon 4710 „Bazální křídový kolektor na Jizeře“ tvoří nejspodnější vrstvu podle rajonizace Olmera et 

al. (2006). Tato vrstva představuje samostatný proudový režim podzemních vod v perucko-

korycanském souvrství (cenoman). Hranice bazálního kolektoru nejsou vedeny podle geologicko-

strukturních kritérií, ale podle proudnic toku podzemních vod (Olmer et al. 2006). Nicméně rozsah 

bazálního křídového kolektoru koresponduje s vymezením tzv. centrálního paleodrenážního systému 

či paleoúdolí (Uličný et al. 2009), vyplněného cenomanskými sedimenty (Obr. 4-1), jehož osu zhruba 

sleduje dnešní tok Jizery. 

 

 

Obr. 4-1. Fluviální a estuariová výplň paleodrenážních systémů (šedě) v české křídové pánvi  

(Uličný et al. 2009). Bazální křídový kolektor rajonu 4710 představuje jeden z největších paleodrenážních 

systémů české křídové pánve. 

 

Jelikož se výchozy perucko-korycanského souvrství vyskytují pouze v úzkém pruhu při s. okraji 

rajonu 4710 (podle lužické tektonické zóny) a při j. okraji tohoto rajonu (jz. od toku Labe mezi 

Čelákovicemi a Neratovicemi) je většina údajů o horninách tohoto kolektoru odvozena z 

podpovrchových dat.  
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Podloží křídy vystupuje na povrch pouze za denudačním okrajem křídy při s. a j. okraji rajonu 4710. V 

nadloží bazálního kolektoru jsou turonské sedimenty řazené k základní vrstvě rajonů 4410, 4430 a 

4521, které jsou charakterizovány v samostatných zprávách za tyto rajony.  

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

NEOPROTEROZOIKUM 

Nejstaršími horninami podloží jsou neoproterozoické břidlice tepelsko-barrandienské jednotky, 

s granitoidními tělesy lounským plutonem a masivem Bechlín. Byly ověřeny vrtem MT-1 až na úrovni 

–1439 m n. m. (Mlčoch ed. 2001, Kollert et al., 1981). Tyto horniny netvoří přímé podloží křídových 

sedimentů v rajonu 4530. 

PROTEROZOIKUM-PALEOZOIKUM 

Sudetské mladší paleozoikum převažuje v podloží křídy prakticky v celé rozloze rajonu. V severní 

části je reprezentováno vulkanosedimentárními formacemi mnichovohradišťské pánve, na kterou 

navazuje při sv. okraji podkrkonošská pánev. Hranice mezi těmito pánevními strukturami je 

konvenční, většinou se za tuto hranici považuje průběh lužické tektonické zóny. Mnichovohradišťskou 

pánev tvoří dvě sedimentační deprese (Holub et al. 2001) či příkopy (Rutšek 1995) nebo subpánve 

(Skácelová et al. 2011): sukoradská a mnichovohradišťská (Obr. 4-2). Obě struktury se liší časovým 

nástupem sedimentace a intenzitou bazického a kyselého vulkanismu. 

Svrchnopaleozoické sedimenty v jižní, resp. jz. části HGR 4710 jsou řazeny ke středočeskému 

permokarbonu (Pešek et al.). Zasahuje sem od západu mšensko-roudnická pánev. Od 

mnichovohradišťské pánve je oddělena luštěnickým paleohřbetem (Skácelová et al. 2011). Nové vrty 

4710_22 Ralsko, 4710_38 Byšice, 4710_49 Velký Borek, 4720_47 Vrutice a 4521_B Kluky zastihly 

svrchnopaleozoické sedimenty v podloží cenomanu. 

Krystalinikum v přímém podloží cenomanu se nachází v z. a střední části HGR 4710 na hřbetu mezi 

dílčími svrchnopaleozoickými pánvemi sukoradskou a mnichovohradišťskou, kudy probíhá rozhraní 

mezi lugikem a bohemikem. Její další pokračovaní k východu není jasné. Magmatická tělesa zde patří 

již bohemiku. Strukturním vrtem DB-1 v Dolním Bousově byl povrch krystalinika zastižen v hloubce 

1345,95 m (Tásler et al. 1984) na jiných místech podle geofyziky to může být až v hloubce kolem 

2000 m. V nejjižnější části rajonu jsou v podloží cenomanu spodnopaleozoické horniny barrandienu 

zjištěné např. novým vrtem 4521_A či ve vrtu MP-7, případně horniny svrchního proterozoika. 

Výrazná tektonika, která se podílela na formování svrchnopaleozoické sukoradské deprese (dílčí 

pánve) se prakticky nekopírovala do tvorby svrchnokřídových sedimentačních prostorů. Nejnižší 

úroveň povrchu podloží křídy kolem – 350 m n. m. se nachází v sv. části rajonu, přibližně v mezích 

mnichovohradišťské dílčí pánve. Směrem k jižnímu okraji rajonu stoupá až na přibližně 150 m n. m. 

(Obr. 4-3). 

Vrtná prozkoumanost je relativně vyšší v západní polovině rajonu. Vzhledem k velkému množství 

geofyzikálních prací bylo pro konstrukci cenomanského kolektoru A větší množství dat pro povrch 

podloží křídy, než pro povrch kolektoru A. 
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Obr. 4-2. Model předsvrchnopaleozoického reliéfu v podloží sedimentárních útvarů křídy a permokarbonu 

(Skácelová et al. 2011). Modře jsou vyznačeny deprese sukoradská (SSb) a mnichovohradišská (MNSb), LH – 

luštěnický paleohřbet  

 

 

Obr. 4-3. Izoliniová mapa povrchu podloží křídy v rajonu 4710  

dokumentující morfologický spád tohoto povrchu do prostoru mnichovohradišťské deprese v sv. části rajonu. 

 

SVRCHNÍ KŘÍDA - ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

Perucko-korycanské souvrství (cenoman střední-svrchní) 

Bazální křídový kolektor, který téměř výhradně tvoří klastické sedimenty perucko-korycanského 

souvrství není litologicky homogenní, reprezentuje sedimenty vzniklé v různých sedimentačních 

režimech. Proto se v rámci perucko-korycanského souvrství vydělují dvě až tři části. Perucké a 

korycanské vrstvy (Čech et al. 1980), popř. perucké, korycanské a pecínovské vrstvy (např. Uličný – 

Laurin 2000). Perucké vrstvy představují kontinentální a paralické sedimenty vyplňující centrální 

paleodrenážní údolí (Obr. 4-1), pískovce korycanských vrstev byly ukládány v příbřežní zóně a 

pecínovské vrstvy představují mělkomořské sedimenty. Takto jsou interpretovány i jako genetické 

sekvence. Uličný et al. (2009) a Uličný et al. (2015) vydělují v rámci cenomanu šest genetických 

sekvencí (Obr. 4-4). 
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Obr. 4-4. Srovnání litologie a karotážní křivky přirozené radioaktivity s interpretací prostředí sedimentace podle 

asociace litofacií a s interpretací sekvenční/genetické stratigrafie CEN1–CEN6  

v území centrálního paleoúdolí. Upraveno podle Uličného et al. (2009). 

1-štěrk; 2 – prachovec; 3 - slínovec; 4 – uhelný jílovec; 5 – glaukonit, fosfatické konkrece; 6 – šikmé zvrstvení; 7- tidální 

(heterolitické) zvrstvení; 8 - jílovitoprachovité šmouhovité zvrstvení; 9 – intenzivní bioturbace; 10 – bioklasty mlžů; 11 – 

uhelné klasty; 12 – kořínky, listy rostlin; 13 – pedogenní struktury; 14 – rozsah výplně paleoúdolí 

 

Rozšíření a faciální charakter cenomanských jednotek v HGR 4710 odráží pozici rajonu v osní oblasti 

centrálního paleodrenážního systému české křídové pánve (Obr. 4-1). Osa tohoto systému, 

odvodňujícího oblast centra pánve směrem na sever, sledovala ssv. směr jizerské skupiny zlomů ve 

variském fundamentu (Uličný et al., 2009). Fluviální a estuarijní výplň paleoúdolních systémů v tomto 

rajonu dosahuje maximálních mocností kolem 40 m (Obr. 4-4 a Obr. 4-5).  

V Obr. 4-4 jsou ilustrovány typické rysy výplně centrálního paleoúdolí při postupném vzestupu 

mořské hladiny, od fluviálních sedimentů spodnocenomanské sekvence CEN 1 po estuarijní uloženiny 

středního cenomanu (CEN 3). V období ukládání těchto sekvencí byl přínos sedimentu z jižnějších 

oblastí řízen jen celkovým úklonem reliéfu k severu. Později v průběhu cenomanské transgrese (CEN 

4-5) dochází k zásadní změně paleogeografické situace, doprovázené i zvýšení rychlosti přínosu 

klastik od severu, ze vznikajícího západosudetského ostrova (Uličný et al., 2009), což dokládá klín 

pískovcových facií ztenčující se od lužické zlomové zóny směrem k jihu v sekvencích CEN 5 a 6, 

zčásti i v CEN 4. 
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Obr. 4-5. Izoliniová mapa mocnosti bazálního křídového kolektoru  

(rajon 4710 je vyznačen modrou plochou). 

 

Mocnost perucko-korycanského souvrství je v rámci rajonu 4710 proměnlivá (Obr. 4-5), od téměř 

nulové mocnosti na předkřídových elevacích (bezdězská paleoelevace na sz. okraji rajonu 4710 a 

stratovská paleoelevace na jv. hranici rajonu) až po mocnosti přesahující 100 m (114 m ve vrtu L7 J) 

zejména vlivem vzrůstající rychlosti subsidence v pozdním cenomanu (sekvence CEN 5, 6) při lužické 

tektonické zóně v sv. části rajonu. 

Bazální křídový kolektor na Jizeře (rajon 4710) je tvořen heterogenními horninami perucko-

korycanského souvrství (cenoman), s vyjímkou jeho nejvyšší pelitické části – pecínovských vrstev, 

která je přiřazena s ohledem na litologii k turonskému izolátoru A/C. Odkryvy cenomanských 

jednotek se v rajonu 4710 nacházejí jak při jižním, tak i při severním denudačním okraji křídy rajonu 

4710, kde jsou v místech průběhu lužické zlomové zóny příkře vztyčené vrstvy pískovců. Silně 

porušená oblast lužické zlomové zóny je hlavní infiltrační oblastí bazálního kolektoru ve smyslu 

Krásného et al. (2012), tj. kolektoru A. K infiltraci ovšem nedochází pouze prostřednictvím odkrytých 

cenomanských hornin, ale zejména díky silnému tektonickému porušení celé pánevní výplně (srov. 

Coubal et al. 2014, 2015). 
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Artéský strop kolektoru A tvoří několik metrů mocné vápnité prachovce, které jsou ještě součástí 

korycanských (případně pecínovských) vrstev. V jejich nadloží vystupují slínovce a slinité prachovce 

bělohorského souvrství, které mají mocnost 80 – 90 m. Toto souvrství má funkci významného 

regionálního izolátoru. Převážně Izolační funkci mají také nadložní jemnozrnné prachovité pískovce 

řazené již k jizerskému souvrství. Zmíněné regionálně významné izolátory ztrácejí izolátorské 

vlastnosti jen v případě, že vystupují na povrch nebo do jeho blízkosti, kde se vlivem zvětrávacích 

procesů nebo vlivem tektonické expozice stávají puklinově propustné. Otevřené puklinové systémy 

zjištěné hydrokarotáží v těchto izolátorech v údolí Labe (Procházka 2013) mají patrně tektonický 

původ.  

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Tektonická deformace na většině plochy HGR 4710 je minimální. Výjimkou je severní okraj tvořený 

lužickou zlomovou zónou a sousedící deformace v oblasti Českého Ráje (HGR 4420) které poměrně 

rychle vyznívající k jihu. Lužická tektonická zóna sz.-jv. směru se projevuje výrazně morfostrukturně 

(Obr. 4-6) 

 

 

Obr. 4-6. Morfologický projev lužické tektonické zóny na s. okraji rajonu 4710 (Rajchl 2015) 

 

Stavbou celého lužického poruchového pásma se podrobně zabývají Adamovič a Coubal (1999), 

Coubal (1989), Coubal et al. (2014, 2015) a Grygar (2009). Obr. 4-7 přibližuje představu těchto autorů 

o hlavních rysech deformace křídové pánevní výplně na základě oblasti Malé Skály, kde je kromě 

samotného lužického přesmyku sensu stricto zobrazena řada dalších doprovodných struktur. Díky 

tomuto tektonickému postižení je tato oblast významnou infiltrační zónou pro cenomanský kolektor A 

(Krásný et al. 2012). 
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Obr. 4-7. Řez lužickou zlomovou zónou prezentující komplex struktur asociovaných s hlavním lužickým 

přesmykem (A v kroužku). Coubal et al. 2014. 

 

Geofyzikální měření mezi Hodkovicemi a Turnovem přineslo nové poznatky o tektonické stavbě a 

hloubce uložení jednotlivých křídových vrstev (Karous et al. 2015). Jižně od Hodkovic byly ověřeny 

subvertikální zlomy ve směru SZ-JV až S-J na kterých dochází k vertikálnímu posunu v prvních 

desítkách metrů. Tento zlomový systém využil recentní tok řeky Mohelky. Zlomy vytváří blokovou 

stavbu s rozdílnou mocností pískovců a jílovců. Na záznamech seismických řezů je patrné podloží 

křídy v hloubkách okolo 300-400 m a pozvolna stoupá směrem k SSV. Lužická zlomová zóna se 

výrazně projevuje v geoelektrických metodách, byly přesně lokalizovány dva paralelní zlomy ve 

směru SZ-JV: rovenský a lužický, na kterých dochází k flexurám křídových vrstev z subhorizontální 

polohy do subvertikální. Cenomanské vrstvy tvoří vůdčí horizont, který má u lužického zlomu velmi 

strmý sklon, charakter přesmyku byl zjištěn pouze mezi malou Skálou a Frýdštejnem. Podloží bylo 

zachyceno pouze na seismických záznamech, permské sedimenty v hloubkách 250-200 m a 

krystalinikum až za lužickým zlomem v hloubkách okolo 400 m, kde podloží křídy strmě stoupá. 

Směrem k JV se skok krystalinika na lužickém zlomu výrazně zvyšuje.  
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Výchozové partie perucko-korycanského souvrství na j. okraji rajonu 4710 nejsou tak morfologicky 

výrazné jako na s. okraji. Morfostrukturně se projevuje průběh vykáňského zlomu s přidruženou 

flexurou (Coubal 2010), podle níž poklesla sv. kra o cca 30 m. Ve stejném směru, tj. SZ-JV, jsou 

protažené hřbety v plochém údolí Labe (Turbovický hřbet jv. od Mělníka, Cecemín u Všetat). U 

zlomů směru SZ-JV, jako např. mělnický zlom, které tyto hřbety ohraničují, interpretujeme drobné 

lokální vertikální skoky, ale předpokládáme, že tyto zlomy byly v pokřídovém období oživeny hlavně 

jako horizontální posuny, u nichž byla vertikální složka pohybu druhotná. Čech (2012) podrobně 

diskutuje rozdíly v pojetí tektonické stavby v údolí Labe v různých mapových podkladech. V pojetí 

přijatém zde jsou jednotlivé zlomy dílčími součástmi labsko-železnohorské zlomové zóny sensu lato, a 

v konkrétní interpretaci na Obr. 4-8 se blíží pojetí Volšana ed. (1990).  

Geofyzikální měření na lokalitě Brandýs-Káraný (Karous et al. 2015a) poskytlo informace o mocnosti 

a charakteru kvartérních sedimentů a existenci tektoniky labského lineamentu. Především byly 

vymezeny jednotlivé terasy štěrkopísků a lokalizovány dva výrazné zlomy v podloží ve směru SZ-JV 

tvořící labské zlomové pásmo, v kterém jsou i hrásťovité struktury. Na jedné z nich byl situován nový 

vrt 4521_A, který zastihl podloží křídy ve velmi malé hloubce (38,60 m) oproti původnímu 

předpokladu. 

 

 

Obr. 4-8. Schematický geologický řez údolím Labe u Neratovic v mapových vysvětlivkách Volšana ed. (1990). 

Zeleně je vybarven cenoman (kolektor A). 

 

Od jižního okraje rajonu 4710 je mírný úklon křídového vrstevního sledu k SSV pokračuje až k 

chloumeckému hřbetu v centru rajonu, kde začne převládat úklon k V až VJV. Řadu jednotlivých 

zlomových struktur zde mapovali autoři starších prací (přehled podává Coubal 1987), nejúplněji 

Cehák (1950). Jeho interpretace výrazných vertikálních pohybů („mocný zlom západochlomecký“; 

„mocný stupeň zlomu dobrovického“ apod.) se ve světle dat z pozdějších vrtů a seismického 

profilování jeví jako přeceněná. Cehák (1950) považoval tuto oblast za „část ploché ústřední 

synklinály křídové“, které ale zároveň připisoval „charakter tektonického, k JV otevřeného prolomu, v 

jehož přibližně osovém pásmu, které má směr sudetský a které je zároveň částí osové zóny ústřední 

synklinály křídové, leží kra Chloumeckého hřbetu“. 
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Obr. 4-9. Izoliniová mapa stropu perucko-korycanského souvrství (kolektor A) 

tektonika (černé linie), povrchové výchozy perucko-korycanského souvrství (hnědé plochy) a analyzované vrty (rajonu 4710 

zobrazen modrou plochou). 

 

Strukturní schéma zobrazující strop kolektoru A (Obr. 4-9), podobně jako izoliniová mapa povrchu 

podloží křídy (Obr. 4-3), demonstruje maximální hloubku uložení pánevní výplně v oblasti 

východního uzávěru struktur Českého Ráje, v sv. cípu HGR 4710, a dokládá tak neexistenci „osy 

ústřední synklinály křídové“. Zejména geofyzikální průzkum spjatý s vyhledáváním ložisek uhlí v 80. 

letech 20. stol. poskytl množství dat, z nichž lze dnes interpretovat sepětí zlomových struktur v HGR 

4710 a jeho širším okolí s porušením podložní mnichovohradišťské pánve a variského fundamentu.  

Styl tektonického porušení demonstruje reflexní seismický profil 20B/81 (Kadlečík et al., 1985), s 

revidovanou interpretací na Obr. 4-10. Křídové sedimentární celky jsou jen minimálně porušeny 

jednotlivými frakturami, založenými jako součásti výrazných květinových struktur, porušujících 

podstatně výrazněji karbonskou výplň mnichovohradišťské pánve. Tyto květinové struktury jsou 

projevem regionálně významných zón horizontálních posunů.  
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Obr. 4-10. Geologická interpretace seismického profilu 20B/80 )časový řez po migraci, reprocessing původních dat Kadlečíka et al. 1985, upraveno podle Uličného in Novotný 

et al., 2005). 

Silné modré linie jsou interpretované zlomy. 
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Na km 1 až 4 jsou karbonské vrstevní celky vyzdviženy v jádře silně deformované zóny, 

interpretované jako hrásť typu pop-up na zlomové zóně Skalského potoka. Hlubší geometrickou 

stavbu této struktury bohužel nelze blíže interpretovat vzhledem k chaotickému obrazu vlnového pole 

pod 400 ms TWT. 

Přibližně na km 3,2 lze pozorovat lokální pokles amplitudově výrazných reflektorů při bázi křídy k 

severu – tyto poruchy lze snad ztotožnit s „luštěnickým zlomem“ ve smyslu Ceháka (1950) a 

některých pozdějších autorů. Vzhledem ke skoku v prvních desítkách metrů a značnému množství 

paralelních dílčích fraktur pronikajících do křídového pokryvu je ovšem problematické pokoušet se v 

povrchové geologické situaci nalézt vždy zlomovou linii ve smyslu Ceháka (1950), na které by došlo k 

nejvýznamnějšímu vertikálnímu pohybu. Podobná situace je v okolí Jabkenic (km 6,5-7,5) a v nadloží 

menší struktury typu pop-up na km 9. Nové vrty vyhloubené v rámci projektu (4430_A, 4430_5 a 

4430_6) prokázaly vertikální pokles kry na s. svahu Chloumeckého hřbetu o 25 m, což by mohlo 

potvrdit existenci tzv. žerčického zlomu (Cehák 1950). 

Významný vertikální skok je zde zaznamenán jen při libuňském zlomu a pak dále k východu za 

okrajem rajonu 4710, kde směrem k Jičínu navazuje jílovická tektonická zóna s relativním poklesem 

jižní kry cca 200 m. 

Zlomová pásma směru jizerského systému, tj. SSV-JJZ, se v erozním reliéfu uplatňují výrazně 

(formují především současné údolí Jizery), ale většinou je nedoprovází významný pokřídový vertikální 

pohyb bloků. Význam těchto zlomů zdůrazňoval již Cehák (1950), který také vymapoval odskakování 

řady dílčích segmentů. Paralelní zlomy pojizerského zlomového pásma v pokřídovém období založily 

západní tektonické omezení kry jizerského coniaku na levém břehu Jizery u Mnichova Hradiště a u 

Mladé Boleslavi (Obr. 4-9). Prudká faciální změna i změny mocnosti turonských sedimentů přes 

jizerskou zlomovou zónu však indikují synsedimentární aktivitu těchto struktur (či paralelní zóny 

sblíženého směru) během turonu, především během sedimentace TUR 3 (Uličný et al., 2009, Uličný et 

al. 2015). Směr těchto zlomů, bez doloženého vertikálního pohybu, sleduje také osa cenomanského 

centrálního paleodrenážního systému (Uličný et al., 2009) a tedy směry izopach kolektoru A.  

Směrem k severu se tok Jizery přimyká spíše ke strukturám sv. směru. Mezi zlomy tohoto směru se v 

reliéfu výrazně uplatňuje zlom v ose toku Jizery v Malé Skále, levostranně dislokující vztyčené vrstvy 

cenomanu při hlavním lužickém přesmyku (srov. Coubal et al., 2015), bez zřejmého vertikálního 

skoku. Tento zlom nazývají Coubal et al. jizerským zlomem, ale protože se jedná o poměrně krátký 

segment v rámci širší zóny jizerské zlomové zóny (srov. Uličný et al., 2009), dáváme zde přednost 

lokálnímu názvu maloskalský zlom. Jižněji od maloskalského zlomu ověřila geofyzika (Karous et al. 

2015) průběh dvou paralelních zlomů ve směru SSV-JJZ, které významně ovlivnily současný tok řeky 

Jizery (meandr na sever od Turnova). Na lokalitě ondříčkovického pseudokrasu byla geofyzikálním 

měřením (Karous et al. 2015) zjištěna mocnost suchých křemitých pískovců až 90 m, jejichž podloží 

tvoří jílovce a které jsou porušeny kolmými poruchami ve směru S-J až SSV-JJZ. Stejným směrem je 

orientován údajný střehomský zlom (Zahálka 1905), ale jeho existence je problematická. Do skupiny 

zlomů obecně ssv. až sv. směru spadá také zlom maršovský, spjatý se stejnojmennou flexurou a tvořící 

západní omezení kry Prachovských skal. v HGR 4420. 

Zlomy směru V-Z v jizerském coniaku (HGR 4420) považují Čech et al. (2013) za nejmladší v rámci 

oblasti Českého ráje. Jsou doprovázené intruzemi bazanitů, které lokálně přispívají k těsnicí funkci 

těchto zlomů v rámci kolektoru D v HGR 4420, ale v hlubších jednotkách, náležejících k HGR 4710, 

jejich hydrogeologická funkce není doložena. Datování některých žil směru V-Z do středního miocénu 

(zhruba 20-17 Ma, Rapprich et al., 2007) indikuje stáří vzniku těchto extenzních zlomových struktur. 

 



 

 

 Obr. 4 – 11: Geologický řez podélný JZ – SV  (Uličný et al. 2015, úpravy R. Nádaskay, B. Mlčoch) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – 12: Geologický řez příčný SZ – JV  (Uličný et al. 2015, úpravy R. Nádaskay, B. Mlčoch) 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKY A ODTOKY) 

V bazálních křídových kolektorech k přímé infiltraci ze srážek dochází pouze v místech výchozů 

(podél Lužického zlomového pásma) a za hranicí rajonu přetokem z krystalinika. Roční srážkové 

úhrny v této oblasti se pohybují okolo 700 až 750 mm. V hydraulickém modelu byla tato přímá 

infiltrace stanovena na 96 l/s do celé modelové oblasti, z toho pak 48 l/s do bazálního kolektoru. Další 

zdroje vody pro bazální kolektor jsou nadložní a okolní rajony a byly vyčísleny pomocí hydraulického 

modelu (viz kapitola 6.2). 

Pro stanovení dotace a základního odtoku byla použita data z vrtů s dlouhodobě měřenými hladinami 

podzemní vody. Postupné zkoumání korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních 

vod a separovaného základního odtoku sloužilo k vyhledávání reprezentativního vrtu s dlouhodobým 

pozorováním hladin podzemní vody v dílčím povodí rajonu, ke kterému by byly vztaženy výpočty 

základního odtoku. Pro každou časovou řadu základního odtoku se hledal charakteristický měřený vrt, 

jehož kolísání hladiny podzemní vody je korelováno s kolísáním podzemního odtoku. Na 

reprezentativním vrtu se ověřoval vztah mezi změnami hladin podzemní vody a základního odtoku. K 

dvojici bylo definováno území, které reprezentuje. Korelace je testována na hodnotách základního 

odtoku podle různých metod a v případě pozitivních výsledků se hledají možné důvody z hlediska 

vlastností hydrogeologické struktury. 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

K odvodnění rajonu dochází do Jizery a Labe, nebo kvartérních kolektorů v jejich okolí. Pro 

kvantifikaci komunikace mezi Labem a hydrogeologickým kolektorem metoda PPP není vhodná, 

kvůli velkému průtoku v recipientu ve srovnání s předpokládanou dotací podzemní vodou. V 

hodnoceném HGR 4710 nebyla identifikována jiná místa interakce povrchových toku s bilancovaným 

kolektorem, a proto metoda PPP zde nebyla použita. 

 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE  

Hydrogeologický rajon 4710 představuje tzv. hlubinný rajon, kde je podzemní voda vázaná na 

perucko-korycanské vrstvy (slepence, pískovce, jílovce). V rámci Hydrogeologické syntézy české 

křídové pánve (Herčík – Herrmann – Valečka 1999) byl označen jako kolektor A a nadložní kolektory 

C (turon) a D (coniak). 

 

PODLOŽÍ RAJONU 

Krystalinikum 

Krystalinikum vychází na povrch v nejsevernější části rajonu, severně od Lužického zlomu. 

Krystalinikum (plutonity a metamorfity) představují hydrogeologický masív, který se vyznačuje 

propustností puklinovou, pouze v pásmu připovrchového rozpojení a rozvolnění hornin je 

kombinována s propustností průlinovou. Nízká průměrná transmisivita v okolí zájmového území 

odpovídá obvyklým hodnotám krystalinika v Českém masivu. O hydraulických parametrech a 

proudění podzemní vody v krystalických vápencích neexistují v okolí zájmového území prakticky 

žádné údaje. 
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Tab. 4-1 Indexy transmisivity vrtů v krystaliniku  

(na listu 03-32 Burda 1998) 

 Y min Y max Y prům n 

granity 3,24 5,41 4,49 10 

fylity 3,57 5,32 4,38 12 

Y – index transmisivity; n – počet údajů 

 

Proudění podzemní vody je lokální s infiltrací po celé ploše. Pohyb a odvodnění je v připovrchové 

zóně určován především morfologií terénu, odvodňuje se převážně v terénních depresích četnými 

drobnými prameny, četnými rozptýlenými vývěry (prameništi) a přírony do povrchových toků. Hlubší 

proudění bylo zaznamenáno snad pouze v okolí Lužického zlomu (pramen Teplice). V horském 

reliéfu lze vyčlenit ještě zónu velmi rychlého oběhu na svazích převážně v sutích, kdy rychlost 

proudění podzemní vody může být i několik stovek m za den. Na většině území rychlost proudění 

nepřesahuje několik m za den (Jetel 1986). Prameniště a prameny větších vydatností (kolem l l/s) jsou 

poměrně časté na svazích a úpatí hor (jímány zářezy, pramenními jímkami a studnami). 

Krystalinikum představuje relativně nepropustné podloží křídy i permokarbonu. 

 

Lužická porucha 

Z hydrogeologického hlediska nemá až tak velký význam, jak by mohlo vyplývat z jejího 

tektonického významu. Je totiž víceméně nepropustná, svědčí o tom drobné prameny a mokřiny 

sledující její průběh. Příčné dislokace doprovázející Lužickou poruchu jsou podstatně propustnější. 

Proto je tektonická zóna sledující Lužickou poruchu vhodným místem pro infiltraci vod a 

komunikačním systémem pro sestupující podzemní vody. Výrony na Lužické poruše jsou ojedinělé -

pramen Teplice v údolí Jizery, které je zaříznuto 130 m hluboko, v němž je pruh cenomanských 

pískovců příčnou dislokací přerušen a posunut (Plešinger 1963). 

 

Permokarbon v okolí jeho výchozů 

Je typický střídáním kolektorských vrstev (pískovce a připovrchová zóna ostatních hornin) a 

izolačních poloh (jílovité sedimenty a vulkanity v hloubce). Propustnost je puklinová (vulkanity) a 

prúlinovo-puklinová (sedimenty). Zdejší západní okraj podkrkonošského permokarbonu má zřetelně 

nižší transmisivitu (nízkou až velmi nízkou ve smyslu Krásného 1986) než v ostatním území 

(podkrkonošský permokarbon jako celek má transmisivitu střední, průměrný index transmisivity 

Y=5.26 Jetel et al. 1986). Tato velmi nízká transmisivita souvisí patrně s morfologickými poměry 

(svah Lužického zlomu) a s jeho infíltrační funkcí (oblast stoku) pro křídovou pánev.  

 

Tab. 4-2 Indexy transmisivity permokarbonu  

(na listu 03-32 Burda 1998) 

 Y min Y max Y prům n 

sedimenty <3 5,63 4,54 8 

vulkanity 3,38 5,04 4,34 4 

Y – index transmisivity; n – počet údajů 

 

Proudění podzemní vody v okolí výchozů permokarbonu je lokální s infiltrací po celé ploše a s 

odvodněním do místních erozních bází. Hlubší proudění bylo v zájmovém území zaznamenáno snad 

pouze v okolí Lužického zlomu (pramen Teplice). Z dalších pramenů jmenujme Radostnou studánku 
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(průměr 3 l/s), vyvěrající z permských bazaltoandezitů, s podílem podzemní vody z blízkých nadložních 

sutí tercierního bazaltu Kozákova. 

 

Permokarbon v podloží křídy 

Podloží křídy je tvořeno převážně sedimenty permokarbonu. Střídání pískovců, jílovců, arkóz a drob 

vytváří systém puklinových kolektorů a izolátorů se zpomaleným a stagnujícím režimem podzemních 

vod. Propustnost je nepatrná, transmisivita je v zájmovém území velmi nízká. Propustnost i 

transmisivita se zmenšuje s rostoucí hloubkou. Permokarbonské sedimenty v zájmovém území mají o 

několik řádů nižší propustnost než křídové kolektory, vodárensky se nevyužívají, pro využívání 

podzemní vody je permokarbon nevhodný i po chemické stránce (nízká vydatnost, velká hloubka, 

velmi vysoká celková mineralizace podzemních vod - obvykle jednotky až desítky g/l). Proudění 

podzemní vody je velmi pomalé, v generelu ve směru k regionální zóně drenáže, tj. k Labi. Podle 

hydrochemických poměrů v kolektoru A se lze domnívat, že permokarbonské kolektory přirozeným 

způsobem na určitých místech do kolektoru A pomalu přetékají (např. v prostoru tzv. jizerské 

chloridové anomálie a na J rajonu) a tímto způsobem se odvodňují. 

 

KŘÍDOVÉ SEDIMENTY 

Kolektor A je vázaný na pískovce a pelity peruckých vrstev a na pískovce korycanských vrstev. Báze 

kolektoru A klesá od z. hranice HGR 4710 (oblast rozvodnice mezi Jizerou a Ploučnicí) k východnímu 

okraji HGR 4710 od cca 100 m n.m. do -320 m n. m. v Mladějově. V největších mocnostech je 

vyvinut v blízkosti lužické poruchy v pruhu mezi Hodkovicemi Turnovem a Troskovicemi, kde 

celková mocnost kolektoru dosahuje až 100 m. Nejnižší mocnosti (kolem 10 m) byly zjištěny z. od 

Mnichova Hradiště a v údolí Labe. Mocnost kolektoru A ve většině případů kolísá v rozmezí 40 – 60 

m. Rozdělení mocností kolektoru A v HGR 4710 je v hrubých rysech v souladu s umístěním 

Mnichovohradištské a Sukoradské deprese (Obr. 4-2). 

Perucké vrstvy jsou tvořeny sladkovodními sedimenty vysokým obsahem pelitické složky, které jsou 

jako celek velmi slabě propustné. Nadložní korycanské vrstvy představují již mořskou mělkovodní 

sedimentaci a jsou dobře propustné. 

 

Tab. 4-3. Kolektory a izolátory v HGR 4410, 4430 a 4710 

Litostratigrafíe Stáří Litologie 

Charakter 

hydrogeologického 

prostředí 

Mocnost 

 [m] 

teplické až březenské s. Kt-

bz, rohatecké vrstvy 
CONIAC 

vápnité jílovce a prachovce, 

opuky 
izolátor až 140 

teplické souvrství Kt 
 

svrchní 
pískovce  kolektor D až 140 

T slínovce, jílovce, prachovce izolátor D/C až 130 

jizerské souvrství Kj 

U 

R 

O střední 

pískovce, 

prachovce, vápence, pískovce 

Kolektor C (Ca, Cb, 

Cc) 

až 200 JZ 

30-60 JV 

bělohorské souv. Kb 
N ojedinělé vložky pískovců 

jílovce, slínovce, prachovce 
izolátor C/A 60-260 

 spodní 

perucko-korycanské 

souvrství Kpk 
CENOMAN pískovce kolektor A 

60-140 

7 (jih)  
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Tab. 4-4. Souhrnná statistika indexů Y a Z v kolektoru C z vrtů v HGR 4710 

(Herčík 2012) 

HGR 4710 Kolektor A 

Popisná statistika hodnot Y T m2/s Z Kf m/s 

Stř. hodnota 5,40 2,5.10-4 3,85 7,16.10-6 

Chyba stř. hodnoty 0,11  0,11  

Medián 5,61 4,07.10-4 3,98 9,56.10-6 

Směr. odchylka 0,94  0,94  

Rozptyl výběru 0,89  0,87  

Špičatost 2,62  2,86  

Šikmost -1,60  -1,45  

Rozdíl max-min 4,74  4,67  

Minimum 2,33 2,14.10-7 1,02 1,05.10-8 

Maximum 7,07 1,17.10-2 5,69 4,90.10-4 

Součet 367,08  262,13  

Počet 68  68  

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,23  0,23  

 

Artéský strop kolektoru A tvoří několik metrů mocné vápnité prachovce, které jsou ještě součástí 

korycanských (případně pecínovských) vrstev. V jejich nadloží vystupují slínovce a slinité prachovce 

bělohorského souvrství, které mají mocnost 80 – 90 m. Toto souvrství má funkci významného 

regionálního izolátoru. Převážně Izolační funkci mají také nadložní jemnozrnné prachovité pískovce 

řazené již k jizerskému souvrství. Zmíněné regionálně významné izolátory ztrácejí izolátorské 

vlastnosti jen v případě, že vystupují na povrch nebo do jeho blízkosti, kde se vlivem zvětrávacích 

procesů nebo vlivem tektonické expozice stávají puklinově propustné. Otevřené puklinové systémy 

zjištěné hydrokarotáží v těchto izolátorech v údolí Labe mají patrně tektonický původ. V HGR 4710 

však zatím nebyla prokázána netěsnost artéského stropu kolektoru A způsobená tektonikou v hlubších 

částech pánve (nad 100 m pod povrchem terénu). 

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

K dotaci podzemní vody do kolektoru A dochází nejen podél lužické poruchy, ale především z území 

za jeho severní hranicí. Oběh podzemní vody kolektoru A je v zásadě nezávislý na zvodnění výše 

položeného kolektoru jizerského souvrství. K přirozenému propojení kolektorů dochází v okolí 

společné drenážní báze. Kolektor A se odvodňuje do toku Jizery v úseku Turnov – Mladá Boleslav. V 

j. části směřuje proud podzemní vody k ústí Jizery a k Labi. Podzemní voda má napjatou hladinu, 

propustnost souvrství je průlino-puklinová. 

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

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

popřípadě trendů v hladině podzemních vod. Základní schematická koncepce hladin podzemní vody v 

jednotlivých kolektorech byla pro první přiblížení převzata ze Syntézy české křídové pánve (Herčík a 

kol. 1987). Jejich průběh oficiálně odpovídá stavu před dvaceti pěti lety, nicméně byl sestavován z 

časově velmi heterogenního souboru dat. Tuto skutečnost dokládá grafické zobrazení rozdílů 

ustálených hladin podzemní vody ve vrtech v Geodatabázi oproti prezentovaným hydroizohypsám. 

Každý vrt s údajem o hladině je zařazen do kategorie dokumentující rozdíl jeho hladiny oproti údaji v 

mapě a současně ukazuje stáří této informace. 
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Převzaté hydroizohypsy, které je možno považovat za schematický koncept hladin, byly pro účely této 

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

ČHMÚ. Tektonické schéma vychází z koncepce autorů Syntézy z roku 1987 (Herčík a kol. 1987). 

 

 

Obr. 4-13. Schematická mapa hydroizohyps kolektoru A (upraveno podle Herčíka a kol. 1987)  

Izolinie v m n.m, vrty s vyznačením rozdílu hladin  

 

Do stejné mapy hydroizohyps byly přidány vrty s hladinami podzemní vody z Geodatabáze (Obr. 

4-13). K vrtům z Geodatabáze byla v prostředí GIS přiřazena hodnota hladiny podzemní vody ze 

Syntézy české křídové pánve (Herčíka kol. 1987) a pro každý vrt byl vypočten rozdíl hladiny 

podzemní vody mezi hodnotou uvedenou v Geodatabázi a hodnotou v původní mapě hydroizohyps ze 

Syntézy české křídové pánve. Rozdíl byl pro každý použitý bod z Geodatabáze na výsledné mapě 

zobrazen v podobě odlišného symbolu ve škále -10 až 10 m. K bodu byla dále uvedena hladina 

podzemní vody z Geodatabáze a příslušné stratigrafické zařazení vrtu. 

Konstrukce hyroizopiez kolektoru A je závislá na množství hydrovrtů a na kvalitě výstroje. Převaha 

hydrovrtů, které jsou k dispozici, byla vystrojena v 60 – 80. letech minulého století v období 

regionálních hydrogeologických průzkumů. Řada z nich již neexistuje. Vrty vystrojené v kolektoru A 

mají např. v úrovni drenážní báze v údolí Jizery v Turnově výtlačnou výšku až 38 m nad terén. Tento 

velký tlak může v závislosti na konstrukci vrtu vyvolat trvalé úniky do nadložního kolektoru C 

prostřednictvím netěsností cementace mezikruží. Trvalé úniky mají za následek významný pokles 

tlaku, který je při konstrukci hydoizopiez automaticky interpretován jako drenáž kolektoru A. Ve 

skutečnosti pokud zde k drenáži dochází, je to drenáž umělá, která je platná pouze pro daný vrt a jeho 

blízké okolí. Bilanční význam takové drenáže lze odhadnout jako čerpání z vrtu při zadaném snížení 

tlaku. 
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V místech terénních elevací v okolí povrchových rozvodnic může naopak docházet k umělému 

přetoku z kolektoru C do kolektoru A, což se projeví zvýšením jeho hladiny nad úroveň v okolních 

nepropojených vrtech. Oba případy jsou dobře patrné z přiložených obrázků. 

Umělé ovlivnění hladiny podzemní vody propojením dvou kolektorů se zřetelně projeví při počítačové 

interpolaci dat o hladinách v kolektoru A viz Obr. 4-14. Při použití metody IDW (metoda vážení 

inverzní vzdálenosti) jsou dobře patrné lokální anomálie - deprese a elevace v tlakovém poli kolektoru 

A. 

 

 

Obr. 4-14 Hydroizohypsy kolektoru A s uvážením propojených vrtů v povodí Jizery, Pšovky a Košáteckého 

potoka. (HGR 4710 je v podloží rajonů 4410,4430,4521) 

 

Z Obr. 4-15 je patrné, že tlakové pole kolektoru A je v generelu celkově vyrovnané s pravidelným 

poklesem k JZ směrem k Labi. Negativní a pozitivní anomálie jsou v tomto poli dobře patrné a jsou v 

souladu s vzájemným poměrem potenciálů obou kolektorů v oblastech terénních elevací a depresí. 

Pokud se evidentně anomální - problematické vrty z interpretace vypustí, změní se charakter tlakového 

pole kolektoru A. 

Na Obr. 4-15 byly vypuštěny jen vrty, které měly výrazně anomální úrovně hladiny podzemní vody, 

ostatní vrty v interpretaci zůstaly. U všech vrtů s anomálními úrovněmi bude nutné ověřit správnost 

souřadnic a dat o hladinách. 

Z průběhu hydroizopiez kolektoru A lze odvodit, které vrty s negativními anomáliemi úrovně hladin 

podzemní vody je třeba analyzovat z hlediska možných odběrů podzemních vod, nebo netěsnosti 

výstroje. Vrty s pozitivními anomáliemi naopak jednoznačně svědčí o umělém propojení kolektoru C s 

kolektorem A a je třeba je po kontrole vyřadit ze seznamu monitorovaných vrtů.  
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Obr. 4-15 Hydroizohypsy v kolektoru A s vyloučením a uvážením propojených vrtů – detail v povodí Jizery 

 

Původní interpretace (Obr. 4-15; obdobně také Herčík a kol. 1999) naznačovala drenáž kolektoru A do 

Jizery mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. Po vyloučení podezřelých vrtů důvod pro drenáž v této 

oblasti mizí a jedinou významnou drenážní oblastí se stává Labe.  

V blízkosti Labe se v kolektoru A zvyšuje hydraulický spád. Je to patrně způsobeno celkovým 

poklesem mocnosti kolektoru A, která v JZ části HGR 4710 klesá k 10 m.  

Z konfigurace hydroizohyps vyplývá, že kolektor A se v dráze mezi lužickou poruchou a Labem 

významně nedrénuje ani nenapájí. Svědčí o tom také stanovení radiouhlíkové aktivity provedená v 

minulých letech. Ve vrtu SK-8C Ptýrov byla stanovena doba zdržení 10,1 tis. let. Při hydraulickém 

spádu 2,0.10
-3

, průměrném koeficientu filtrace 7,1.10
-6

 m/s a účinné pórovitosti 0,15 je doba transportu 

- zdržení počítaná od lužické poruchy k vrtu SK-8C 2,9 m/rok. Při vzdálenosti vrtu SK-8C od lužické 

poruchy 22 km by doba zdržení měla být cca 7600 let. Zjištěná doba zdržení je tak v souladu s 

orientačním výpočtem filtrační rychlosti v kolektoru A. V sousedním HGR 4720 v Liběchově při ústí 

Liběchovky do Labe byla v kolektoru A stanovena doba zdržení 16,8 tis. let. Při 50 km vzdálenosti 

vrtu od lužické poruchy a průměrné rychlosti 2,9 m/rok odpovídá době zdržení 17,2 tis. let. 

Z uvedeného je zřejmé, že artéský strop kolektoru A tvořený pelity bělohorského souvrství je ideálním 

izolátorem. Pojizerské zlomy uváděné sev. a již. od Mladé Boleslavi nenaznačují, že by mohly 

významně deformovat hydroizopiezy kolektoru A a tím indikovat drenáž kolektoru A do nadloží.  

O těsnosti artéského stropu kolektoru A svědčí také výrazné reakce velmi vzdálených pozorovacích 

vrtů v kolektoru A na odvodňování kolektoru A v uranových dolech na Hamru v letech 1975 – 2010 – 

Tab. 4-5. Vrty HP-18C a HP-24C jsou relativně blízko ložiska, ale jsou odstíněny vulkanity Čertovy 

zdi, které patrně snižují rychlost přenosu tlakových změn v kolektoru. Vrt HJ-30 Tachov, který je 

umístěn v sousedním HGR 4720 reagoval na kolísání hladin s větší amplitudou (24 m), přestože je 

vzdálen 23 km od centra odvodnění. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že vrt HJ-30 je v oblasti tzv. 

strážského bloku, kde nejsou vyvinuty čedičové žíly kolmé k šíření tlakové deprese. 
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Tab. 4-5. Vliv odvodňování ložiska Hamr na vzdálené pozorovací vrty v kolektoru A v HGR 4710 

Vrt Vzdálenost od centra deprese ložiska Hamr Snížení hladiny ve vrtech (1975 – 2010) 

HP-18C Všelibice 10 km 10,2 m 

HP-24C Kobyly 16 km 7,3 m 

HJ-30 Tachov 23 km 24,0 m 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

KRYSTALINIKUM 

Chemismus podzemní vody v připovrchové zóně je typický nízkou mineralizací, velmi proměnlivou 

kvalitou, vody jsou kyselé, měkké s velmi častými vyššími obsahy SO4 (z imisí). Chemický typ: Ca-

HCO3, Ca-HCO3SO4, CaMg-SO4HCO3, CaNaMg-SO4HCO3. V hlubší puklinové zóně převažuje 

chemický typ Ca-HCO3, slabě kyselé až neutrální reakce, podzemní voda je velmi měkká s nízkou 

mineralizací. 

Ve fylitech převažuje chemický typ CaMg-HCO3SO4 s mineralizací 0,06-0,36 g/l, často zvýšené 

obsahy Fe, Mn, NH4, nízký obsah Ca+Mg (z hlediska pitných účelů). V pramenech převažuje 

chemický typ CaNa-HCO3SO4, CaMg-HCO3SO4 s celkovou mineralizací 0,18-0,24 g/l. 

V krystalických vápencích je typický chemický typ Ca-HCO3, slabě alkalická reakce, nízká až střední 

mineralizace. Obvyklá je absence NH4, Mn, Fe a obsahy nízké NO3. 

PERMOKARBON 

Podzemní voda v permských vulkanitech má chemický typ CaMg-HCO3, CaNa-HCO3, a celkovou 

mineralizaci 0,2-0,55 g/l. Prameny mají obvykle nižší mineralizaci než vrty. např. pramen v Kozákově 

- celková mineralizace 0,17-0,18 g/l, chemický typ CaMg-HCO3SO4, obsah NO3 5 až 21 mg/l. 

Anomální chemismus má Radostná studánka - mineralizace 0,18 g/l. chemický typ MgCa-HCO3SO4. 

obsah NO3 16-36 mg/l, vysoký obsah SiO2 39 mg/l. to vše indikuje složitý původ (suť, čedič, permské 

vulkanity). 

Sedimenty mají obvyklé chemické typy Ca-HCO3. CaMg-HCO3SO4, mineralizaci 0,14-0,42 g/l často 

zvýšené obsahy NH4, NO3. Prameny se sedimentů mají mineralizaci 0,21 g/l, chemický typ Ca(Na)-

HCO3SO4. NO3 nevyhovuje pro kojence. Pramen Vesec - hrobka, pocházející možná též částečně 

z kolektoru A, má mineralizaci 0,35 g/l a chemický typ Ca-HCO3. 

KOLEKTOR A 

V oblasti infiltrace srážek podél lužického zlomu vznikají podzemní vody s velmi nízkou mineralizaci 

0,1 g/l typu Ca-HCO3, CaMg-HCO3SO4. Ve směru proudění k J vzrůstají obsahy HCO3, Ca, Na. 

Celková mimeralizace je na severu zájmového území pod 0,2 g/l, dosahuje maxima na JZ 0,27 g/l. 

Prameny mají variabilnější chemismus, např: Podkozákov s mineralizaci 0,29 g/l a chemický typ 

CaMg-HCO,SO4; oproti tomu pramen v Kozákově (kol.A+suť) má velmi nízkou mineralizaci 0,06 g/l. 

chemický typ CaMg-SO4 

Podzemní vody kolektoru A perucko-korycanského souvrství jsou přes svoji hloubku uložení 

charakteristické poměrně nízkou celkovou mineralizací, která dosahuje v průměru 0,33 g/l. Chemicky 

patří do skupiny bikarbonátových vod typu Ca-HCO3 i do skupiny chloridových vod zastoupených 

nejčastěji typem Ca-Cl (jizerská chloridová anomálie).  
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Na severozápadě zájmového území je celková mineralizace pod 0,2 g/l, (vrt L-6-J Radvánovice 0,18 

g/l), na JV stoupá až k 0,6 g/l. Nejnižší celkové mineralizace však dosahuje podzemní voda z vrtu UT-

1 Újezd p. T. - jen 0,13 g/l. Obvykle jsou v podzemní vodě v zájmovém území zastoupeny ionty 

vápníku i hořčíku nebo sodíku a hydrogenuhličitanů i síranů nad 20 mval%, což dává převažující 

chemický typ CaNa-HCO3 až CaMg-HCO3SO4. Hydrogeologický vrt SK-7c Buda (Herčík 1981) 

zdokumentoval v pískovcích perucko-korycanského souvrství v hloubkovém intervalu 345–388 m 

podzemní vodu s celkovou mineralizací 0,26 g/l chemického typu Ca-HCO3. Teplota vody dosáhla 

20,0 °C, obsah železa činí 4,2 mg/l, obsah dusičnanů 0,6 mg/l, nízké jsou též obsahy vápníku (39,1 

mg/l) a hořčíku (6,1 mg/l).  

V nejjižnější části rajonu podzemní voda bazálního cenomanského kolektoru chemicky náleží z části 

ke skupině vod chloridových. Podle typu vod 60% představují vody typu Na-Cl a 40% typ Ca-Cl. 

Průměrná hodnota celkové mineralizace je jen 0,43 g/l.  

IZOLÁTOR C/A 

Regionální izolátor C/A bělohorského až spodní části jizerského souvrství v oblasti výchozů a poblíž 

výchozů má chemický typ Ca-HCO3. CaMg-HCO3SO4. s celkovou mineralizaci 0,36-0,50 g/l. 

Prameny mají celkovou mineralizaci 0,47-0,59 g/l. chemický typ Ca(Mg)-HCO3, Ca-HCO3(SO4) 

Podzemní vody turonských a coniackých izolátorů mají obecně vyšší celkovou mineralizaci než je u 

kolektorů, v zájmovém území celková mineralizace dosahuje 0,5 až 1,1 g/l, nejčastěji kolem 0,6 g/l
 

(vrt KŽ-1 Kněžnice 0,57 g/l
 
), chemický typ Ca-HCO3 až CaMg-HCO3SO4.  

TERMOMINERÁLNÍ VODY 

Skutečné termální a minerální vody se v zájmovém území nevyskytují, nicméně kritériím termálních 

vod se blíží pramen Teplice u Malé Skály. Pramen Teplice vyvěrá v Malé Skále na levém břehu 

Jizery. Celková mineralizace je nízká 0,12 g/l, chemický typ Ca-HCO3, bez dusičnanů. Pramen vyvěrá 

z lužického zlomu a jeho infiltrační oblast není známa, musí být značně rozsáhlá, zřejmě v cenomanu, 

krystaliniku a permu podél lužického zlomu. 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod za období 

2013 a 2015. Mapy byly konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a 

anionty přesahující 35 mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, 

který obsahuje jeden, nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro 

zobrazení na mapě byla složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu 

typu, který byl použit k hodnocení chemismu na starších mapách 1:200 000 vydávaných Ústředním 

ústavem geologickým v 80. letech 20. století. 

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

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

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

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

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960 
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Tab. 4-6. Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti na 

území HGR 4710 

počet chem. analýz v GD bázi 2831 

Přípovrchová zóna 7 

Indikace znečištění 3 

kolektor upravitelnost chemismus 

A 121 108 

 

V vrtech kolektoru A v severní části i podél sz. hranice rajonu převládá chemický typ Ca-HCO3 

s celkovou mineralizací od 0,4 po 0,6 g/l a zvyšuje se směrem od oblasti infiltrace – lužického 

zlomového pásma směrem na jih do střední části pánve. Ve střední části (okolí Mladé Boleslavi a 

Benátek nad Jizerou) se chemický typ mění na Na-HCO3, místy až Na-Cl (Obr. 4-16 a Obr. 4-17). 

Celková mineralizace zde v několika vrtech převyšuje 1 g/l (na obrázku tvoří výrazná oka), která 

možná indikuje přetok podzemní vody z podložního permokarbonu. 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 4 - 16. Chemický typ 35 mval% v HGR 4710 a okolí. 

 

 

 



 

 

Obr. 4 - 17. Chemický typ 35 mval% v HGR 4710 a okolí a izolinie celkové mineralizace 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ 

Bazálního křídový kolektor krytý až na výchozy u Lužické poruchy izolátorem a nadložními kolektory 

obsahuje velmi staré vody a nesouvisí s vrchními proudovými systémy. Vzhledem k nepřístupnosti 

tohoto kolektoru a absenci pramenů bylo v rajonech 4710, 4720 a 4730 bylo odebráno celkem 23 

vzorků na stanovení tritiové aktivity z vrtů (Obr. 4-18). Vzory na freony a SF6 nebyly odebírány, 

protože slouží zejména ke zpřesnění doby zdržení mladších vod (infiltrovaných po roce 1950 dle 

tritiové aktivity). Tyto vody se v bazálním křídovém kolektoru nevyskytují, nebo jsou způsobené 

kontaminací z nadložních kolektorů. 

Tritiová aktivita vody je ve velké většině vrtů pod úrovní 1 TU. Při aktivitě < 0,3 TU zcela převládá 

infiltrace před rokem 1950, vyšší aktivita indikuje příměs vody infiltrované po roce 1950. Ve vrtu 

VP8235 byly zjištěna aktivita tritia 6,4 TU což vzhledem k poloze vrtu v okolí Úštěka (spodní část 

proudového systému) lze považovat za kontaminaci vodou obsahující tritium, snad v důsledku 

výplachu, nebo případně přítoku vody z vyšších horizontů (v dvojčeti v turonských horninách byla 

zjištěna aktivita tritia na podobné úrovni). Ve vrtu VP8479 v Pertolticích pod Ralskem byla zjištěna 

aktivita 2,7 TU, což kontrastuje s nepřítomností tritia v obou nadložních kolektorech (vzorky z vrtů 

VP8480 a 8481). Opět se tedy zřejmě jedná o kontaminaci. 

 

 

Obr. 4-18. Aktivita tritia v rajonech 4710, 4720 a 4730, bazální křídový kolektor A. 

 

V rámci projektu bylo v bilancovaných křídových rajonech analyzováno celkem 32 vzorků na aktivitu 
14

C. Účelem bylo jednak získat radiouhlíkovou aktivitu podzemních vod a potažmo dobu zdržení 
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v hydrogeologických rajonech, nebo jejich částech, kde to doposud radiouhlíková aktivita vod nebyla 

známá a kde lze současně očekávat, že doba zdržení může být značná (pánevní struktury, hluboké 

systémy proudění). Odběr vzorků se zaměřil na rajony české křídové pánve. Neméně podstatným 

cílem bylo empiricky určit počáteční aktivitu v různých zvodních v české křídové pánvi pro kritické 

přehodnocení starších radiouhlíkových datování. 

Po korekci 
14

C pearsonovým faktorem vykazují měřitelné stáří podle 
14

C jen 4 vzorky vody 

z cenomanského kolektoru (Tab. 4-7). Pramen vody v Malé Skále s mírně zvýšenou teplotou vykazuje 

stáří okolo 1000 let. Vzorky z vrtů v západní části české křídové pánve vykazují radiouhlíkové stáří 

1000 -20000 let. Překvapivá je poměrně nízká hodnota 
14

C stáří na vrtu Vrutice, který se přitom 

nachází v drenážní oblasti v nepříliš odlišné pozici v proudovém systému jako vrt Byšice. Důvodem 

nízkého stáří může být intenzivní čerpání v oblasti Vrutice i z kolektoru A, které do kolektoru vtahuje 

mladší složky proudění. 

 

Tab. 4-7. Výsledky stanovení aktivity 
14

C v podzemních vodách v rámci projektu. 

Střední doba zdržení byla vypočtena na základě pearsonova modelu. 

č.vz. označení lab C.U. 13C (‰) 14C aktivita (PMC) SD (PMC) Pearson PA stáří vody (roky) 

C5 Malá Skála 1707 -16,3 58% 1,1% 65% 1000 

C29 Byšice -kolektor A 1736 -8,9 3% 0,4% 36% 19700 

C30 Vrutice -kolektor A 1737 -11,1 39% 0,8% 45% 1200 

C31 Všebořice-kolektor A 1738 -9,4 18% 0,5% 37% 5800 

PA –počáteční aktivita podle pearsonova korekčního faktoru. 

 

V kolektoru A, který je od nadložních kolektorů oddělen mohutným izolátorem a má obvykle jen málo 

rozsáhlé infiltrační zázemí byla značná doba zdržení předpokládaná ve starších pracích (Šilar 1983a 

1989; Tab. 4-8) v řádu až prvních desítek tisíc let potvrzena jak v nových vrtech tak i použitím dalších 

datovacích technik (Corcho Alvarado et al. 2013). 

 

Tab. 4-8. Shrnutí radiouhlíkových stáří vody ze starších údajů z bazálního kolektoru české křídové pánve. 

Zdroj: archiv 14C laboratoře, PřF UK 

 

Rozpor mezi dobou zdržení z monitorovacích vrtů vs. pramenů a jímacích vrtů lze vysvětlit existencí 

silně propustných, ale objemem zanedbatelných proudových zón. V těchto zónách voda proudí velmi 

rychle z oblasti infiltrace do oblasti drenáže. Doba zdržení aktivně proudící vody je tedy krátká. 

Většinu kolektoru ale zabírají oblasti pomalého proudění vody (zjednodušeně stagnující zóny), ve 

kterých je doba zdržení značná. Protože stagnující zóny zabírají většinu objemu kolektoru, většina 

monitorovacích vrtů, které jsou situovány víceméně náhodně vůči existenci proudových zón, zachytí 

vodu stagnujících zón se značnou dobou zdržení. Naopak jímací vrty a prameny, které jsou situovány 

rajon lokalita označení  kolektor 
datum 

odběru 

č. 

měření 

interpretace radiouhlíkového 

stáří (roky) 
3H (TU) 

4710 Ptýrov SK 8C cenoman 1983  10100  

4720 Štětí Št-1 
cenoman, sp. 

turon 
27.6.1984 CU 592 5586+-203 <3 

4720 Liběchov SK 5C cenoman 1983  16800 4,1 (rok 2011) 

4730 Těchlovice SK 12C cenoman 11.5.1983 CU 443 10853+-279 <0,3 

4730 Prosetín SK 13C cenoman 23.7.1984 CU 519 6672+-212 12+-5 
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výrazně nenáhodně (jsou situovány do míst, kde silně propustné zóny končí a vypouští vodu na 

zemský povrch) zachycují aktivně proudící vodu z velké většiny. 

Podstata původu nebo vzniku proudových zón není dosud v české křídové pánvi uspokojivě vyřešena. 

Tradované tvrzení, že tyto zóny jsou vázány na zlomy, se nepotvrdilo (Lachman 2010), specifická 

vydatnost vrtů ve východní části české křídové pánve nemá žádný vztah se vzdáleností od zlomových 

linií. V na karbonáty bohatých kolektorech české křídové pánve jsou známky rozpouštění 

karbonátového tmelu a zvětšování pórovitosti (Bruthans  et al. 2011). Idealizovaný model kolektorů 

ukazuje Obr. 4-19. Mezi oblastí infiltrace a velkými prameny lze očekávat zvýšení propustnosti 

puklinové sítě rozpouštěním karbonátového tmelu, a následné vytváření preferovaných cest proudění s 

relativně vysokými rychlostmi proudění. Dlouhodobě čerpané vrty budou stahovat část vod z 

preferovaných cest směřujících původně do pramenů. Naopak monitorovací vrty (s výjimkou krátkých 

časových intervalů nečerpané) vzorkují složení vody jen ve svém bezprostředním okolí. Většina 

objemu vody v kolektoru bude vázána na menší pukliny, kde voda proudí velmi pomalu. 

Výsledky z řady rajonů dokládají, že je nutné rozlišovat mezi A) aktivně proudící vodou v 

kolektorech, která má relativně vysokou tritiovou aktivitu (obvykle nad 4 TU) často vykazuje aerobní 

podmínky, obsahuje dusičnany a ve většině případů vykazuje převažující vodu infiltrovanou po roce 

1950 a B) vodou stagnující, či proudící velmi pomalu, která vykazuje často anaerobní podmínky, má 

nízkou tritiovou aktivitu a často neobsahuje dusičnany. Zatímco vodu typu A lze zkoumat na 

pramenech a intenzivně jímaných vrtech, vrty monitorovací sítě ČHMÚ a vrty bez intenzivního 

čerpání zachycují velmi často spíše vodu typu B. Důvodem je, že preferované zóny proudění jsou 

omezeny na velmi malou plochu kolektoru, takže jsou zachyceny pouze v malém procentu dlouhodobě 

nejímaných vrtů. Údaje z monitorovacích vrtů ČHMÚ tak mohou snadno vést k nesprávné představě o 

daleko nižší míře znečištění kolektorů dusičnany, než odpovídá skutečnosti v aktivně proudící vodě. 

Skutečný obraz o míře znečištění aktivně proudící podzemní vody lze získat jen z jímacích vrtů a 

pramenů. 

 

 

Obr. 4-19. Idealizovaný model puklinového kolektoru s „otevřenou puklinovou pórovitostí“. 

 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

KONTROLA UMÍSTĚNÍ JÍMACÍCH OBJEKTŮ 

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

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje. Provedená aktualizace zahrnovala i kontrolu 

lokalizace a popis odběrů, často po jednotlivých objektech, s upřesněním vztahu jednotlivých objektů 

k čerpanému kolektoru v rámci kolektorů definovaných v rajonu v předchozí etapě. Současně byl 
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skutečný odběr 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 PODZEMNÍCH 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 HGR 4710 byla provedena aktualizace 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. 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů do r. 2012 je uveden v Tab. 4-9 a jejich přehledná 

lokalizace je zobrazena na Obr. 4-20. 

 

Tab. 4-9. Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

  Odběr* 
Charakter 

odběru 

Velikost odběru 

(m3/rok) 
Poznámka** 

430364 Vodárna Káraný - Artésko POD 1 399 380 1996-2012 

430367 Vodárna Káraný - Artésko POD 1 066 900 1987-1996 

  Celkem odběry 2012  1 399 380   

Poznámka: * číslo VHB, **sledováno od – do (poslední evidovaný odběr) 
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Obr. 4-20. Přehledná lokalizace odběrných objektů 

 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V podkladech podniků Povodí nejsou evidována žádná místa vypouštění odpadních vod. 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro HGR 4710 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 se zpracovateli hydrologických a 

hydrogeologických matematických modelů. Výsledkem je představa – schéma území, jako jednotný 

podklad pro pochopení stavby a základních funkcí rajonu. Prvotní koncepční model sloužil také 

k identifikaci chybějících dat a k jejich doplnění. Vytvoření koncepčního modelu je základním 

předpokladem pro úspěšnou konstrukci hydraulického modelu.  

SESTAVENÍ UPŘESNĚNÝCH MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Perucké vrstvy jsou tvořeny sladkovodními sedimenty vysokým obsahem pelitické složky, které jsou 

jako celek velmi slabě propustné. Nadložní korycanské vrstvy představují již mořskou mělkovodní 

sedimentaci a jsou dobře propustné. 

Artéský strop kolektoru A tvoří několik metrů mocné vápnité prachovce, které jsou ještě součástí 

korycanských (případně pecínovských) vrstev. V jejich nadloží vystupují slínovce a slinité prachovce 

bělohorského souvrství, které mají mocnost 80 – 90 m. Toto souvrství má funkci významného 

regionálního izolátoru.  

Báze kolektoru A klesá od záp. hranice HGR 4710 (oblast rozvodnice mezi Jizerou a Ploučnicí) k 

východnímu okraji HGR od cca 100 m n. m. do -320 m n. m. v Mladějově 

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 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. 

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

2

1 qdmT   

Odvození transmisivity T2 dle databáze 

Pokud je v databázi uvedena transmisivita, tato hodnota byla převedena na m
2
/d a označena jako 

transmisivita T2. 

Odvození transmisivity T3 podle hydraulické vodivosti 

U řady vrtů je uvedena pouze hydraulická vodivost. I tento údaj je vhodné využít. Hodnotu 

hydraulické vodivosti je nutné přenásobit mocností zvodně, což je rozdíl mezi bází filtru a ustálenou 

hladinou vrtu před čerpací zkouškou („HLPRED“ – „DO“). 

Použití transmisivity 

Transmisivitu T1 odvozenou s ustáleného proudění lze považovat za nejspolehlivější charakteristiku 

hydraulických vlastností, proto měla přednost v použití. Pokud je k dispozici transmisivita T1, hodnota 

T1 charakterizuje daný vrt. Pokud není k dispozici transmisivita T1 a je k dispozici transmisivita T2, 

hodnota T2 charakterizuje daný vrt. Pokud není k dispozici transmisivita T1 a T2 a je k dispozici 

transmisivita T3, hodnota T3 charakterizuje daný vrt. 

 

Z použité transmisivity byly následně odvozeny indexy Y a Z a hydraulická vodivost k, které byly 

staticky vyhodnoceny (Tab. 5-1). Transmisivita byla dále zatříděna do 5 tříd (Tab. 5-2 a Obr. 5-1) a 

zobrazena v mapě (Obr. 5-2). 

 

Tab. 5-1. Popisná statistika hydraulických parametrů 

HGR 4710 Kolektor A 

Popisná statistika hodnot Y (-) T (m2/den) Z (-) k (m/s) 

Počet vrtů v Gdbasi 73 73 73 73 

Počet použitých vrtů 60 60 60 60 

Průměr 5.24 70.86 0.70 2.7E-05 

Medián 5.40 21.68 0.84 6.9E-06 

Směr. odchylka 1.89 - 0.43 - 

Minimum 2.76 0.05 -2.0 1.0E-08 

Maximum 6.99 836 2.6 4.1E-04 

Rozdíl maxima a minima 4.23 - 4.6 - 

 

Tab. 5-2. Třídy transmisivity 

Třídy transmisivity (m2/den) Kumulativní četnost Četnost 

<1 7 7 

1 - 10 17 10 

10 - 100 51 34 

100 - 1000 60 9 

1000< 60 0 
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Obr. 5-1. Třídy transmisivity 

 

Nejvíce údajů o transmisivitě kolektoru A se nachází v infiltrační oblasti na severu HGR 4710 a v 

drenážní oblasti. Transmisivita zde dosahuje jednotky až desítky m
2
/den, lokálně až po první stovky 

m
2
/den. Tyto části HGR 4710 jsou zřejmě tektonicky predisponované a tudíž se jedná více propustné 

zóny. V ostatních částech HGR 4710 nejsou k dispozici téměř žádná data. 
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Obr. 5-2. Distribuce transmisivity kolektoru A 
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5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Systémová analýza oběhu podzemní vody byla řešena pomocí tvorby třídimenzionálního obrazu 

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

hydrogeologické funkce jednotlivých geologických struktur zájmového území a jejich charakteristiky. 

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

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

vody na srážky a odvodnění, včetně odběrů. 

 

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. Seznam vrtů použitých pro analýzu je v Tab. 5-3. 

 

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

KLIC_GDO Název Lokalita DTB_ČHMÚ Sledován od roku - do roku Kolektor 

692578 2H-018 Jenišovice VP7530 1.1.2008-21.12.2014 A 

692577 2H-013 Cetenov (Hrubý Lesnov) VP7529 1.1.2008-21.12.2014 A 

682097 2H-023 Ralsko (Kuřivody) VP7532 1.1.2008-21.12.2014 A 

698218 VP-7521N Horní Bukovno VP7539 1.1.2008-21.12.2014 A 

695682 VP-7514N Ptýrov VP7538 1.1.2008-21.12.2014 A 

682101 2H-032 Bělá pod Bezdězem VP7536 1.1.2008-21.12.2014 A 

678998 2H-035 Bezdědice VP7541 1.1.2008-21.12.2014 A 

682103 2H-135 Nemyslovice VP7548 1.1.2008-21.12.2014 A 

698219 2H-132 Kropáčova Vrutice (Horní Slivno) VP7546 1.1.2008-21.12.2014 A 

692520 2H-124 Vysoká u Mělníka VP8227 1.1.2008-21.12.2014 A 

682099 2H-030 Bělá pod Bezdězem (Bezděz) VP7534 1.1.2008-21.12.2014 A 

615584 HP-18C Všelibice VP7506 6.11.1974-31.12.2014 A 

615589 HP-24C Kobyly VP7500 6.11.1974-31.12.2014 A 

85702 SK-7C Lhotice u Bosně VP7515 1.11.1991-31.12.2014 A 

692523 2H-130 Vrátno VP7544 1.1.2008-21.12.2014 A 

 

V HGR 4710 se nachází 12 vrtů, které jsou sledovány od roku 2008, a 3 vrty s dlouhodobým 

sledováním podzemní vody. Dlouhodobě sledované vrty vykazují dlouhodobý pokles hladin podzemní 

vody od roku 1974 do roku 1999 ve výši zhruba 8-10 m pokles. Mezi lety 1999 až 2010 vrty nekolísají 

a lze konstatovat, že stav hladin podzemní vody je kvaziustálený. Hladiny podzemní vody na 

krátkodobě pozorovaných vrtech od počátku jejich sledování do roku 2014 vytrvale rostou. 

Hodnocení křídových vrtů je uvedeno v Tab. 5-4.  
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Tab. 5-4. Hodnocení Státní monitorovací sítě ČHMÚ a jejich porovnání s modelem BILAN 

Vrt Charakteristika vrtu Trend Signální úroveň HPV 

VP7530 Jenišovice 

(A)  
Vrt se nachází 4 km od infiltrační oblasti. Nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2014 setrvale roste. 

285.13 m n. m.  

(podle HPV ze 7.9.2009) 

VP7529 Cetenov 

(A) 

Vrt se nachází na hranici HGR 4710 a 4720 (který je 

ovlivněn těžbou uranu). 
Nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2014 setrvale roste. 

288.79 m n. m.  

(podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7532 Ralsko (A) 

Vrt se nachází na hranici HGR 4710 a 4720 (který je 

ovlivněn těžbou uranu), vrt náleží do sousedního 

HGR 4720 

Patrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2010 roste nebo stagnuje, do 

konce roku 2011 klesá a do roku 2014 roste a HPV dosahuje maxima. Vrt se chová 

zčásti jako nadložní turonské vrty. Vrt je nezbytné zkontrolovat. 

246.81 m n. m.  

(podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7539 Horní 

Bukovno (A) 
Vrt se nachází mezi infiltrační a drenážní oblastí. Velmi nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2014 setrvale roste. 

262.21 m n. m.  

(podle HPV ze 29.9.2008) 

VP7538 Ptýrov (A) Vrt se nachází mezi infiltrační a drenážní oblastí. Velmi nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2014 setrvale roste. 
252.87 m n. m.  

(podle HPV ze 11.10.2008) 

VP7536 Bělá (A) 
Vrt se nachází na hranici HGR 4710 a 4720 (který je 

ovlivněn těžbou uranu) 

Nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2010 roste nebo stagnuje, do 

konce roku 2011 klesá a do roku 2014 roste a HPV dosahuje maxima. Vrt se chová 

zčásti jako nadložní turonské vrty. Vrt je nezbytné zkontrolovat. 

241,43 m n. m.  

(podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7541 Bezdědice 

(A) 

Vrt se nachází na hranici HGR 4710 a 4720 (který je 

ovlivněn těžbou uranu), vrt náleží do sousedního 

HGR 4720 

Nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2010 roste nebo stagnuje, do 

konce roku 2011 klesá a do roku 2014 roste a HPV dosahuje maxima. Vrt se chová 

zčásti jako nadložní turonské vrty. Vrt je nezbytné zkontrolovat. Vrt se dokonale 

shoduje s VP7536 Bělá. 

237.94 m n. m.  

(podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7548 

Nemyslovice (A) 
Vrt se nachází mezi infiltrační a drenážní oblasti. Velmi nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2014 setrvale roste. 

216,14 m n. m.  

(podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7546 Kropáčova 

Vrutice (A) 
Vrt se nachází 12 km od drenážní oblasti. Velmi nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2014 setrvale roste. 

207,48 m n. m.  

(podle HPV ze 17.2.2008) 

VP8227 Vysoká 

(A) 

Vrt se nachází na hranici HGR 4710 a 4720 (který je 

ovlivněn těžbou uranu), vrt náleží do sousedního 

HGR 4720. 

Nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2010 roste nebo stagnuje, od 

konce roku 2011 klesá a do roku 2014 roste nebo klesá jako turonské vrty. Vrt se 

chová zčásti jako nadložní turonské vrty. Vrt je nezbytné zkontrolovat. Vrt se 

dokonale shoduje s VP7536 Bělá. 

185,42 m n. m.  

(podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7534 Bělá pod 

Bezdězem (A) 

Vrt se nachází na hranici HGR 4710 a 4720 (který je 

ovlivněn těžbou uranu). 

Nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2010 roste nebo stagnuje, do 

konce roku 2011 klesá a do roku 2014 roste a HPV dosahuje maxima. Vrt se chová 

zčásti jako nadložní turonské vrty. Vrt je nezbytné zkontrolovat. Vrt se dokonale 

shoduje s VP7536 Bělá. 

241,31 m n. m.  

(podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7506 Všelibice 

(A) 

Vrt se nachází na hranici HGR 4710 a 4720 (který je 

ovlivněn těžbou uranu). 

Nepatrný sezónní trend, HPV od roku 1998 do roku 2008 stagnuje, od roku 2008 

do roku 2014 setrvale roste. 

285,35 m n. m.  

(podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7500 Kobyly 

(A) 
Vrt se nachází 12 km od infiltrační oblasti. 

Nepatrný sezónní trend, HPV od roku 1998 do roku 2008 stagnuje, od roku 2008 

do roku 2014 setrvale roste. 

283,80 m n. m.  

(podle HPV ze 10.10.2008) 

VP7515 Lhotice u 

Bosně (A) 
Vrt se nachází mezi infiltrační a drenážní oblasti. 

Nepatrný sezónní trend, HPV od roku 1998 do roku 2008 stagnuje, od roku 2008 

do roku 2014 setrvale roste. 

256,82 m n. m.  

(podle HPV ze 18.6.2008) 

VP7544 Vrátno (A) 
Vrt se nachází na hranici HGR 4710 a 4720 (ovlivněn 

těžbou uranu), vrt náleží do sousedního HGR 4720. 

Nepatrný sezónní trend, HPV od roku 2008 do roku 2011 klesá, od konce roku 

2011 roste až do konce roku 2014. 

252,54 m n. m.  

(podle HPV ze 15.10.2011) 
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SHRNUTÍ SYSTÉMOVÉ ANALÝZY OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Systémová analýza oběhu podzemní vody byla řešena pomocí tvorby třídimenzionálního obrazu 

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

hydrogeologické funkce jednotlivých geologických struktur zájmového území a jejich charakteristiky. 

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

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

vody na srážky a odvodnění, včetně odběrů. 

Prostory dotace a odvodnění kolektoru byly popsány jako uzavřený oběh následovně: 

1. Dotace – z infiltrace podél lužického zlomu, přetékáním mezi kolektory a přítoky ze 

sousedního HGR 4720 

2. Proudění – do drenážních bází – převažuje j. směr 

3. Odvodnění - skrytými přírony do Labe (popř. do Jizery) 

Tato koncepce byla testována modelem. 

Následující Obr. 5-3 až Obr. 5-5 jsou syntézou vytvořenou na základě strukturních a 

hydrogeologických údajů, doplněnou o informace z chemizmu pozemních vod v době proudění, 

kolísání hladiny podzemní vody, a představuje základní výsledky analýzy oběhu podzemní vody 

v HGR 4710.  

 

 

Obr. 5-3. Linie hydrogeologického řezu 
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Obr. 5-4. Hydrogeologický koncepční model infiltrace, proudění a odvodnění HGR - Schematický hydrogeologický 

řez A-A´  

(upraveno podle Herčíka, Hermanna a Nakládala 1987) 

 

 

Obr. 5-5. Schematický hydrogeologický řez B-B´ 

(upraveno podle Herčíka, Hermanna a Nakládala 1987) 
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HGR 4710 je součástí hydraulického modelu (Tab. 5-5), který dále zahrnuje HGR 4410, 4420 a 4430. 

V hydraulickém modelu bude HGR 4710 reprezentován pátou modelovou vrstvou. 

 

Tab. 5-5. Generalizace koncepčního hydrogeologického modelu pro potřeby hydraulického modelu 

Modelová 

vrstva 

Litologie/ geologie Hydro-

geologie 

Báze Charakteristika 

1 Pískovce březenského 

souvrství a svrchní 

rozpukaná zóna 

slínovců teplického 

souvrství 

Kolektor D a 

svrchní 

rozpukaná 

zóna izolátoru 

D/Cb 

Báze flyšové facie 

březenského souvrství 

v místě jejich výskytu a 

svrchní rozpukaná zóna 

slínovců mimo výskyt 

pískovců březenského 

souvrství 

Lokálně báze rohateckých 

vrstev 

Výskyt ve východní části 

modelové oblasti; 

Hydraulicky velmi proměnlivý 

systém s lokálním prouděním 

podzemní vody; 

Hladina podzemní vody je volná, 

lokálně napjatá; 

Lokální výskyt zavěšených 

kolektorů (vrty, které 

charakterizují zavěšenou zvodeň, 

jsou v databázi odlišeny); 

Infiltrace v celé ploše, lokálně 

dochází k přetoku do podložních 

vrstev. 

2 Pískovce jizerského 

souvrství, dle členění 

Uličného se jedná o 

TUR 5 a 6, na západním 

okraji o TUR 4 

Kolektor Cb Ve východní části je báze 

stanovena dle báze 

kolektoru Cb v rámci 

geologického vymezení; 

Na západě, kde se 

nevyskytuje poloizolátor 

Cb/Ca je báze stanovena 

podle stropu kolektoru Ca v 

rámci geologického 

vymezení; 

Na západním okrají, kde je 

kolektor Cb suchý, báze je 

definována podle báze 

perforací vrtů, které 

odpovídají TUR 4 

Výskyt v celé modelové oblasti; 

Hydraulicky velmi proměnlivý 

systém s lokálním i regionálním 

prouděním podzemní vody; 

Směrem na východ se snižuje 

propustnost kolektoru, na 

východním okraji vrstva má 

charakter izolátoru; 

Na západě je vytvořen spojený 

kolektor Ca a Cb, směrem na 

východ zvyšuje význam 

poloizolátoru Cb/Ca, který mimo 

zónu Jizery oba kolektory 

odděluje; 

Hladina podzemní vody je volná, 

lokálně napjatá, hladinu 

podzemní vody v kolektorech Ca 

a Cb nelze odlišit, proto jsou 

charakterizovány jednou mapou 

hydroizohyps; 

Na západě lokální výskyt 

zavěšených kolektorů (vrty, které 

charakterizují zavěšenou zvodeň, 

jsou v databázi odlišeny); 

Infiltrace především na západě a 

na severu, lokálně dochází 

k přetoku do podložních vrstev a 

k přítoku z nadložní vrstvy. 
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Modelová 

vrstva 

Litologie/ geologie Hydro-

geologie 

Báze Charakteristika 

3 Pískovce jizerského 

souvrství, dle členění 

Uličného se jedná o 

TUR 3 a 4, na západním 

okraji pouze o TUR 3 

Kolektor Ca Báze je stanovena podle 

báze písčité facie jizerského 

souvrství 

Výskyt v celé modelové oblasti; 

Hydraulicky velmi proměnlivý 

systém s regionálním prouděním 

podzemní vody; 

Směrem na východ se snižuje 

propustnost kolektoru, ve 

východní části vrstva má 

charakter izolátoru; 

Na západě je vytvořen spojený 

kolektor Ca a Cb, směrem na 

východ zvyšuje význam 

poloizolátoru Cb/Ca, který mimo 

zónu Jizery oba kolektory 

odděluje; 

Hladina podzemní vody je 

napjatá, hladinu podzemní vody v 

kolektorech Ca a Cb nelze odlišit, 

proto jsou charakterizovány 

jednou mapou hydroizohyps; 

Na západě lokální výskyt 

zavěšených kolektorů (vrty, které 

charakterizují zavěšenou zvodeň, 

jsou v databázi odlišeny); 

Dotace vrstvy je daná přetokem 

z nadložních sedimentů, popř. 

podél lužické poruchy. 

4 Slínovce jizerského a 

bělohorského souvrství 

Izolátor A/B Báze je daná stropem 

kolektoru A 

Výskyt v celé modelové oblasti; 

Hydraulicky relativně homogenní 

vrstva, která se nevyskytuje nebo 

je porušena podél lužické 

poruchy, Labe a možná i Jizery. 

5 Pískovce perucko-

korycanského souvrství 

Kolektor A Báze je daná bází kolektoru 

A 

Výskyt v celé modelové oblasti; 

Hydraulicky relativně homogenní 

systém s regionálním prouděním 

podzemní vody, bez tektonických 

skoků; 

Hladina podzemní vody je 

napjatá. 

Infiltrace pouze na severu podél 

lužické poruchy, k drenáži 

dochází podél Labe. 
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5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení dynamického chování podzemních a vyhodnocování aktuálního stavu hladin 

podzemních vod a zásob podzemních vod je nezbytné pokračovat v kontinuálním sledování hladin 

podzemních vod na síti ČHMÚ a nově vyhloubených vrtech (Tab. 5-6). Oba nově provedené vrty 

v kolektoru A - 4710_22 Ralsko, 4710_24 Bělá p. Bezdězem, 4710_38 Byšice, 4710_49 Velký Borek 

- jsou z technického hlediska vhodné pro dlouhodobý monitoring podzemních vod. Více informací o 

těchto vrtech již bylo zmíněno v kapitole 3.2. 

 

Tab. 5-6 Doporučené vrty pro monitoring 

Vrt Signální úroveň HPV 

VP7530 Jenišovice (A)  285.13 m n. m. (podle HPV ze 7.9.2009) 

VP7529 Cetenov (A) 288.79 m n. m. (podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7532 Ralsko (A) 246.81 m n. m. (podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7539 Horní Bukovno (A) 262.21 m n. m. (podle HPV ze 29.9.2008) 

VP7538 Ptýrov (A) 252.87 m n. m. (podle HPV ze 11.10.2008) 

VP7536 Bělá (A) 241,43 m n. m. (podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7541 Bezdědice (A) 237.94 m n. m. (podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7548 Nemyslovice (A) 216,14m n. m. (podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7546 Kropáčova Vrutice (A) 207,48 m n. m. (podle HPV ze 17.2.2008) 

VP8227 Vysoká (A) 185,42 m n. m. (podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7534 Bělá pod Bezdězem (A) 241,31 m n. m. (podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7506 Všelibice (A) 285,35 m n. m. (podle HPV ze 17.2.2008) 

VP7500 Kobyly (A) 283,80 m n. m. (podle HPV ze 10.10.2008) 

VP7515 Lhotice u Bosně (A) 256,82 m n. m. (podle HPV ze 18.6.2008) 

VP7544 Vrátno (A) 252,54 m n. m. (podle HPV ze 15.10.2011) 

4710_22 Ralsko nově vyhloubený vrt 

4710_24 Bělá p. Bezdězem nově vyhloubený vrt 

4710_38 Byšice nově vyhloubený vrt 

4710_49 Velký Borek nově vyhloubený vrt 

Vysvětlivky: (A) – kolektor A v perucko-korycanském souvrství; HPV – hladina podzemní vody 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

Na území HGR 4710 nelze kvantifikovat drenáž podzemní vody do povrchového toku. Podzemní voda 

hlubokého rajonu je drénována do nadložního rajonu nebo do Labe, jehož průtok je neporovnatelně 

vyšší než odvodnění HGR 4710. 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Hydraulický model proudění podzemní vody pro oblast hydrogeologického rajonu (HGR) 4710 

Bazální křídový kolektor na Jizeře součástí modelového regionu 11, který zahrnuje hlubinný rajon 

4710 (kolektor A - cenoman,  perucko-korycanské souvrství), základní rajony 4410 a 4430 (kolektor 

C v sedimentech středního turonu – jizerské souvrství) a svrchní rajon 4420 (kolektor D v 

sedimentech svrchního turonu a coniaku – teplické a březenské souvrství). 

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance byl zpracován ve 

3 etapách: 

1. Stacionární simulace ideových neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při konkrétních odběrech – kalibrace hydraulických parametrů a validace modelu. 

2. Transientní simulace proudění podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 – 

kalibrace kapacitních parametrů modelu. Statistickým zpracováním byl odvozen průměrný 

hydrologický rok v parametrech doplnění a prázdnění zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění při odběrech podzemní vody – rekalibrace modelu na základě 

výsledků realizovaných průzkumů a dalších hodnocení. Na základě výsledků stacionárního a 

transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody je navržena optimalizace 

odběrů podzemní vody ve vybraných jímacích územích a pro ně jsou provedeny simulace 

proudění podzemní vody. 

DISKRETIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

Cílem diskretizace modelu je vhodné rozdělení oblasti modelového řešení do výpočetních elementů a 

modelových vrstev (horizontální a vertikální diskretizace). Rozsah modelového území je volen tak, 

aby zahrnoval pokud možno veškeré hydrogeologické jednotky, které se podílí na tvorbě zdrojů, 

oběhu a drenáži podzemní vody v prostoru hydrogeologických rajonů sdružených do regionu 11 (Obr. 

6-1). 
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Obr. 6-1. Modelový region 11 

 

 Ve vertikálním směru je model diskretizován podrobněji – podle stratigrafie do 6 modelových 

vrstev. 

 Báze modelu je zadána na předpokládaném stratigrafickém rozhraní křída/podloží. 

 Ve vertikálním směru prostor modelu zahrnuje celou mocnost křídových sedimentů a 

sedimenty kvartéru teras řeky Labe. Schéma vertikálního členění modelového prostoru je 

uvedeno v Obr. 6-2. 

 První modelová vrstva (od shora, viz Obr. 6-2) nepokrývá celou plochu modelové oblasti, 

reprezentuje kolektor coniaku (kolektor D) v rozsahu předpokládaného výskytu kolektorských 

hornin tohoto stáří, jehož součástí je HGR 4420. 

 Druhá modelová vrstva nepokrývá celou rozlohu modelového území, ale pouze tu část území, 

kde se vyskytuje kolektor D nebo kde je v hg. rajonu 4430 turonský kolektor C překryt 

izolátorem. Druhá modelová vrstva reprezentuje izolátor C/D. 

 Třetí modelová vrstva je rozšířena v celé ploše modelu a reprezentuje: 

o svrchní část turonského kolektoru C v oblastech, kde nelze vymezit dílčí kolektory 

o turonu, 

o dílčí turonský kolektor Cb v prostoru jeho předpokládaného výskytu, 

o sedimenty kvartéru lokalizované podél toku Labe (části HGR 1171 a 1172). 

 Čtvrtá modelová vrstva je rozšířena v celé ploše modelu a reprezentuje: 
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o spodní část turonského kolektoru C v oblastech, kde nelze vymezit dílčí kolektory 

o turonu, 

o dílčí turonský kolektor Ca v prostoru jeho předpokládaného výskytu, 

o sedimenty kvartéru lokalizované podél toku Labe (části HGR 1171 a 1172). 

 Třetí a čtvrtá modelová vrstva tak dohromady reprezentují hlavní hydrogeologické celky celé 

modelové oblasti - základní hg. rajony 4410, 4430 a 4521 a části hg rajonů 4522 (základní) a 

1171 a 1172 (svrchní). Přechod v jihozápadním směru vykliňujícího turonského kolektoru C 

do kvartérního kolektoru Labe byl zvolen jako přijatelná schematizace, přičemž oddělení 

těchto dvou jednotek v rámci simulace je provedeno pomocí rozdílných zón hydraulických 

parametrů. Mocnost obou vrstev směrem k jihozápadu klesá tak, aby společná mocnost obou 

vrstev odpovídala reálným mocnostem simulovaných kolektorů. 

 Pátá modelová vrstva reprezentuje izolátor bělohorského a jizerského souvrství (A/C) a je 

průběžná v celé ploše modelového území. 

 Šestá modelová vrstva reprezentuje křídový bazální kolektor cenomanu – kolektor A. Svým 

plošným rozsahem odpovídá rozsahu celého modelového území a kromě bazálního hg. rajonu 

4710 tak podél severozápadní hranice oblasti zasahuje okrajově i do bazálního hg. rajonu 

4720. 

V horizontální rovině je modelové území diskretizováno pomocí pravidelné čtvercové sítě s velikostí 

strany 100 m. Nejmenší plošný rozsah má 1. modelová vrstva, 3. až 6. vrstva jsou plošně shodné s 

rozsahem modelové oblasti. Hydrogeologický rajon 4710 je v modelu reprezentován 188310 buňkami 

v 6. modelové vrstvě. 

 

 

Obr. 6-2. Schéma vertikální diskretizace modelu regionu 11 
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6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA  

Proudění podzemní vody v prostoru modelu je vymezeno zadáním okrajových podmínek odvozených 

z koncepčního modelu. Množství podzemní vody, které proudí v simulované struktuře, je dáno 

zadanou velikostí zdrojů podzemní vody. V případě regionu 11 se jedná o: 

 Efektivní srážkovou infiltraci (dotace z atmosférických srážek přes nesaturovanou zónu na 

hladinu podzemní vody). 

 Přítok podzemní vody z oblastí mimo modelové území – přes vertikální hranice modelu z jeho 

zázemí nebo po tektonických liniích probíhajících v oblasti hranice modelu. V modelu regionu 

11 předpokládáme tento typ okrajové podmínky na severovýchodní hranici, kde hranici mezi 

krystalinikem a křídou definuje lužické zlomové pásmo. Předpokládáme možnost omezené 

dotace do kolektorů C a A. 

 Indukované zdroje podzemní vody - vcez povrchové vody do horninového prostředí vlivem 

odtržené hladiny podzemní vody v místech některých toků. V regionu 11 je infiltrace z toků 

umožněna pouze na dolním toku Jizery a v okolí soutoku Jizery s Labem, kde jsou indukované 

zdroje vodohospodářsky intenzivně využívány odběry pro ÚV Káraný. Jedná se o řady 

násoskových studní, které jako zdroj podzemní vody z velké části využívají vodu, která 

vlivem snížení tlaku v kolektoru infiltruje do horninového prostředí z Jizery. 

 Umělou infiltraci - vsakovací objekty (infiltrační vany) systému umělé infiltrace Káraný, který 

leží v hg. rajonu 1171 (který je v nadloží rajonu 4710). 

Odtok podzemní vody z modelového území probíhá prostřednictvím drenáže podzemní vody do: 

 říční sítě a vodních nádrží – hlavní drenážní báze modelu tvoří Labe, Jizera a jejich přítoky, 

pro rajon 4710, který je v celé ploše překryt nadložními jednotkami je drenáž do říční sítě 

(hlavně do Labe) zprostředkována těmito jednotkami, 

 pramenů, 

 jímacích objektů (v roce 2010 byly v databázi ISVS evidovány v rajonu 4710 dva odběry 

podzemní vody (7 vrtů). 

Ve stacionárním modelovém řešení byla srážková infiltrace zadána pomocí 19 zón s hodnotami v 

rozsahu 1,10
-9

 m/s až 8,5.10
-9

 m/s. Nejvyšší infiltrace je zadána v severozápadní části modelového 

území (povodí Mohelky), nejnižší infiltrace je zadána na východě území (v povodí Klenice, Vlkavy 

(hg. rajon 4430) a v kvartérních hg. rajonech). Průměrná infiltrace pro celou modelovou oblast 

dosahuje přibližně hodnoty 3.7 l/s/km
2
, tedy celková infiltrace zadaná do modelu dosahuje cca 7 604 

l/s. Infiltrace je zadána do první modelové vrstvy v místě jejího výskytu (aktivních buněk). V místech, 

kde se první modelová vrstva nevyskytuje, je infiltrace zadána do druhé vrstvy, případně třetí vrstvy (i 

v hg. rajonu 4430). Velikost srážkové infiltrace je do modelu zadána především s ohledem na 

stanovený základní odtok v povodích, dostupné informacemi o průtoku v povrchových vodotečích, typ 

horniny (korektorská/izolátorská poloha) a nadmořskou výšku oblasti. 

V hg. rajonu 4710 k přímé srážkové infiltraci v modelovém řešení nedochází. Rajon je v modelu v 

celé ploše překryt nadložními jednotkami a srážková vody do horninového prostředí rajonu infiltruje 

po průchodu sedimentárním sledem nadloží. Tento přítok přes strop kolektoru A je v modelu stanoven 

na 85 l/s ve variantě s odběry (cca 0,05 l/s/km
2
). 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

71 

 

Obr. 6-3 Modelová distribuce horizontální hydraulické vodivosti  

 

Část srážkové infiltrace je v modelu zadána rovněž okrajovou podmínkou 2. typu (konstantní přítok) 

na severovýchodní hranici modelového území, kde je předpokládána infiltrace do turonského (C) a 

cenomanského (A) kolektoru částečně přetokem z krystalinického zázemí, částečně ze srážkové vody 
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sestupující po tektonických strukturách tvořících tuto hranici nebo i přímé srážkové infiltrace do 

daných kolektorů, které ve zlomovém pásmu dosahují povrchu. Velikost tohoto přítoku byla v modelu 

stanovena na celkových 96 l/s. Z tohoto množství 48 l/s tvoří přítok přímo do hydrogeologického 

rajonu 4710. 

V modelu se uplatňuje menší měrou rovněž břehová infiltrace (v oblasti vodárenského odběru Káraný 

v prostoru násoskových řadů podél toku Jizery a částečně i Labe) a umělá infiltrace (v oblasti 

vodárenského odběru ze systému umělé infiltrace Káraný). 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Hydraulické odporové a kapacitní parametry horninového prostředí byly pro modelový region 11 a hg. 

rajon 4710 odladěny v rámci stacionárních a transientních modelových simulací. Vstupní údaje 

převzaté z dostupných informací vyhodnocených hydraulických zkoušek byly plošně interpretovány v 

rámci procesu kalibrace pomocí zón s konstantní hodnotou hydraulické vodivosti. Rozložení 

modelových zón odladěné horizontální hydraulické vodivosti pro hg. rajon 4710 je dokumentováno v 

Obr. 6-3. Možnosti ladění hydraulické vodivosti jsou vzhledem k malému množství dostupných 

kalibračních dat velmi omezené a stanovené hodnoty jsou proto jen orientační bez zohlednění jakékoli 

lokální variability. Koeficienty hydraulické vodivosti se pohybují v řádech 10
-6

 až 10
-4

 m/s, přičemž v 

oblastech drenáže na jižní (jihozápadní) hranici rajonu jsou vodivosti vyšší, v řádu 10
-5

 až 10
-4

 m/s. Na 

zbylé části území jsou modelové koeficienty hydraulické vodivosti nižší (10
-6

 až 10
-5

 m/s). Modelová 

vertikální hydraulická vodivost se v prostoru rajonu 4710 pohybuje v rozmezí 10
- 8

 až 10
-6

 m/s a 

obvykle je o jeden až dva řády nižší než vodivost horizontální. 

Modelové hodnota napjaté storativity byla bez možnosti její kalibrace (žádná kalibrační data) v celém 

prostoru rajonu 4710 zadána hodnotou 1.10
-5

. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A SMĚRY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Koncepce stacionárních simulací je založena na předpokladu, že simulovány jsou ustálené úrovně 

hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných odběrech a při obvyklé 

drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární model byl realizován ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roků 2010 – kalibrační varianta. 

Kromě základních modelových simulací byla provedena řada účelových modelových stacionárních 

simulací směřujících 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. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY  

Izolinie hladiny podzemní vody a směry proudění podzemní vody pro ideovou variantu neovlivněného 

režimu proudění bez odběrů podzemní vody jsou zobrazeny v Obr. 6-5. Hlavní drenáž v rajonu 4710 

patrně zprostředkovávají kvartérní sedimenty nivy řeky Labe. Menší měrou může být voda z kolektoru 

A drénována přes nadložní jednotky i do středního a dolního toku Jizery. Proudění podzemní vody v 
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rajonu 4710 má generelně směr severovýchod – jihozápad, přičemž se v jižní polovině území na směru 

proudění projevuje mírný vliv drenáže Jizery. Pro přesnější stanovení úrovně hydraulické výšky a 

možných lokálních specifik v proudovém poli nejsou k dispozici žádné údaje. Hranice mezi bazálními 

rajony 4710 a 4720 není v modelu nepropustná. Rajon 4720 do modelu zasahuje pouze okrajově. To 

má za následek deformaci proudového pole v oblasti hranice rajonu a modelovou dotaci hg. rajonu 

4710 vodou infiltrovanou do vedlejší jednotky, která nemá v modelu možnost se drénovat jinak než do 

rajonu 4710. Velikost výměny vody mezi bazálními rajony stanovená modely je tedy zatížena chybou 

a skutečný přetok z rajonu 4720 do rajonu 4710 je patrně o něco nižší. Vypočtená základní bilance 

podzemní vody v rajonu je dokumentována v Tab. 6-1 a schématu na Obr. 6-4. 

 

 

Obr. 6-4 Bilance modelových vrstev části modelu reprezentujícího rajon 4710 – ideová varianta bez odběrů 

 

Tab. 6-1. Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

 přítok do rajonu odtok z rajonu 

 (l/s) (l/s) 

horizontální přetok přes hranici modelu 47.8 - 

horizontální přetok přes hranici 44.8 13.0 

přetok z/do nadloží 63.6 143.2 

odběr - 0.0 

suma 156.2 156.2 

 

SIMULACE SOUČASNÉHO REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Izolinie hladiny podzemní vody při simulovaných odběrech obsahuje Obr. 6-6. Vykresleny jsou 

rovněž izolinie snížení hladiny v důsledku simulovaných odběrů podzemní vody. Simulován byl 

průměrný odběr v roce 2010 na úrovni cca 47,9 l/s. Poloha obou odběrů zadaných do této varianty 

simulace je dokumentována v Tab. 6-2 a rovněž je zakresleny na Obr. 6-3. 

 

Tab. 6-2 Odběry podzemní vody (l/s) zadané do stacionární simulace – rok 2010 

ID 

(Obr. 6-3) 
Odběr - název X Y 

Odběr 2010 

(l/s) 

Počet objektů 

v modelu 

1 Vodárna Káraný - Artésko -717476.1 -1036397.3 43.5 7 

2 Město Lysá nad Labem (Cenoman) -710732.6 -1033885.4 4.4 1 
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Obr. 6-5 Modelová hladina podzemní vody, ideová varianta neovlivněného stavu  
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Obr. 6-6 Modelová hladina podzemní vody při aktuálních odběrech  
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Velkým odběrem podzemní vody z rajonu 4710 je čerpání podzemní vody v blízkosti Káraného - 

Artésko. Tento odběr je realizován ze 7 jímacích vrtů a vzhledem k velikosti tohoto odběru a 

nedostatku dat, která by to vylučovala, lze předpokládat, že do určité míry se na tomto odběru může 

podílet i voda z nadložních hydrogeologických jednotek. Modelem vypočtené snížení (při minimu 

dostupných kalibračních dat) způsobené tímto odběrem dosahuje max. cca 8 m, přičemž dosah tohoto 

snížení (snížení hladiny nad 1 m) je díky tlakovému režimu v kolektoru až do vzdálenosti 20 km. V 

Obr. 6-6 je patrné rovněž vypočtené snížení hladiny (oproti ideovému neovlivněnému stavu) v 

jihozápadním cípu rajonu 4710. Toto vypočtené snížení není způsobeno odběrem z cenomanského 

kolektoru, ale snížením infiltrace v této oblasti vlivem navýšení odběrů v nadložních jednotkách v hg. 

rajonu 4522. Základní bilance podzemní vody vypočtená pro tuto variantu je dokumentována v Tab. 

6-3, bilanční schéma pro jednotlivé modelové vrstvy je uvedeno v Obr. 6-7. 

 

 

Obr. 6-7 Bilance modelových vrstev části modelu reprezentujícího rajon 4710 – varianta s odběry na úrovni 2010 

 

Tab. 6-3. Modelová bilance podzemní vody - varianta odběrů na úrovni roků 2009 - 2010 

 přítok do rajonu odtok z rajonu 

 (l/s) (l/s) 

horizontální přetok přes hranici modelu 47.8 - 

horizontální přetok přes hranici 45.2 13.0 

přetok z/do nadloží 85.0 117.1 

odběr - 47.9 

suma 178.0 177.9 

 

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 vývoj úrovně hladiny podzemní vody má vliv především: 

 velikost aktuální infiltrace, 

 velikost kapacitních parametrů kolektoru, 

 hloubka a poloha jímacího objektu. 

Vývoj všech odběrů podzemní v rajonu 4710 v simulovaném období je dokumentován v Obr. 6-8. Z 

grafu je patrné, že s výjimkou mírného zvýšení v letech 2004 až 2006, je odběr z rajonu setrvalý na 

úrovni cca 50 l/s. 
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Obr. 6-8 Vývoj odběrů v období hydrologických let 2001-2010 

 

V zájmovém rajonu 4710 nebyl pro ladění transientního modelu podle hladinového kritéria k dispozici 

ani jeden vrt s režimně měřenou hladinou. V předaných datech z ČHMÚ lze za vrt monitorující 

kolektor cenomanu těsně za hranicí zájmového rajonu považovat pouze hluboký vrt 2H-130. Pro tento 

vrt byla ale k dispozici pouze data pro roky 2008 až 2010. V tomto období je ve vrtu sledován 

kontinuální pokles hladiny (celkem o cca 1m), který je patrně dán dlouhodobým trendem v 

izolovaném kolektoru, který nebylo možné desetiletým transientním modelem zachytit. V měřeném 

období došlo v modelové simulaci v prostoru vrtu nejprve k mírnému snížení (cca o 10 cm) a následně 

k mírnému nárůstu (také cca o 10 cm) bez viditelného sezónního kolísaní. Kalibrace transientního 

modelu je tedy stejně jako u modelu stacionárního z hlediska bazálního rajonu 4710 kvůli nedostatku 

relevantních dat pouze orientační, vycházející z obecných představ konceptu proudění v této 

hydrogeologické jednotce. 

Výsledné modelové dotace z nadloží pro jednotlivé měsíce hydrologických let 2001 až 2010 jsou 

dokumentovány v Obr. 6-9. Z grafu je patrné, že infiltrace (ve smyslu měsíčního časového kroku 

simulace) byla modelem odladěna relativně stabilní. Změna v rámci měsíčního kroku se pohybuje v 

rozsahu cca 10% kolem hodnoty odpovídající stacionárnímu přítoku. Stejně tak je velmi stabilní i 

drenáž kolektoru do nadloží. V režimech doplňování a prázdnění, u kterých je patrný velmi malý trend 

sezónního kolísání, je zjevný cca 1,5 roku dlouhý posun dosažených extrémů. Trend drenáž vykazuje 

za infiltrací zpoždění, pro krátké časové období (10 let) a malý rozkyv hodnot není vzájemná 

souvislost ale zcela prokazatelná. Kromě infiltrace, ke které do kolektoru tvořícího rajon 4710 dochází 

z nadložního izolátoru, je kolektor v transientní simulaci dotován konstantním přítokem ze 

severovýchodní modelové hranice na úrovni cca 48 l/s (konstantní posun zelené čáry v grafu Obr. 6-9 

oproti oranžové). Do celkové bilance zdrojů a propadů rajonu nejsou v Obr. 6-9 zahrnuty odběry, 

přetok s rajonem 4720 a vliv storativity (nejedná se o bilanci). 
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Obr. 6-9 Odladěná modelová velikost srážkové infiltrace pro hg. rajon 4710 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELOVÉ SIMULACE 

TRANSIENTNÍ SIMULACE - PRŮMĚRNÝ HYDROLOGICKÝ ROK 

Transientní simulace průměrného hydrologického roku je založena na velikosti dotace stanovené jako 

aritmetický průměr měsíčních hodnot infiltrace odladěných v rámci transientního modelu pro období 

hydrologických let 2001 až 2010. Průměrné měsíční dotace podzemní vody z nadloží a ze 

severovýchodní hranice modelového území jsou dokumentovány v Obr. 6-10. Průměrná měsíční 

drenáž do nadloží pak v Obr. 6-11. Odběr je zadán po celou dobu simulace konstantní na úrovni cca 

48 l/s. 

 

 

Obr. 6-10. Doplňování přírodních zdrojů z přímé srážkové infiltrace v průměrném hydrologickém roce 

 

Vzhledem k překrytí kolektoru izolátorem v celém rozsahu modelového území a vzhledem ke 

konstantní složce přítoku, kterou tvoří dotace na severovýchodní modelové hranici, je přítok i odtok 

vody v rámci průměrného roku v hg. rajonu 4710 velmi vyrovnaný. Mírné rozkolísání malou měrou 

odráží roční režimní chod srážkové infiltrace se zřejmým časovým posunem. Vývoj hladiny, a bilance 
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kolektoru, je ale reálně více ovlivněn dlouhodobými trendy, které není možno díky časovému omezení 

transientních simulací postihnout. 

 

 

Obr. 6-11 Drenáž do povrchových toků a rybníků v průměrném hydrologickém roce 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány stacionárních simulace, které zohledňovaly 

různé potenciální varianty odběrů. Prezentovány jsou 3 modelové varianty, které umožňují posoudit 

ovlivnění režimu proudění ve struktuře při zvýšení nebo snížení odběrů (v reálně očekávatelném 

rozsahu krátkodobého vývoje) oproti kalibrovanému stavu odpovídajícímu roku 2010. Jedná se o 

varianty: 

 varianta blízké perspektivy - odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2008 až 2012 z 

každého registrovaného odběru, celkem z modelové oblasti 2127 l/s, z rajonu 4710 49,3 l/s. 

 varianta plošného navýšení odběru – navýšení všech odběrů o 15%, celkem z modelové 

oblasti 2120 l/s, z rajonu 4710 55,1 l/s. 

 varianta plošného snížení odběrů - snížení všech odběrů o 15%, celkem z modelové oblasti 

1677 l/s, z rajonu 4710 40,7 l/s. 

Varianta blízké perspektivy představuje zvýšení odběrů oproti kalibrační variantě o cca 3%. V Tab. 

6-4 je uvedena základní bilance variant. 

 

Tab. 6-4. Základní bilance variant modelů stacionárního řešení pro hospodářské využití území 

varianta modelu blízká perspektiva 
plošné zvýšení odběru o 

15% 

plošné snížení odběru o 

15% 

 
přítok do 

rajonu 

odtok z 

rajonu 

přítok do 

rajonu 

odtok z 

rajonu 

přítok do 

rajonu 

odtok z 

rajonu 

 l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

horizontální přetok přes hranici 

modelu 
47.8 - 47.8 - 47.8 - 

horizontální přetok přes hranici 45.2 13.0 45.3 13.1 44.9 12.9 

přetok z/do nadloží 85.9 116.6 90.3 115.3 80.3 119.5 

odběr - 49.3 - 55.1 - 40.7 

horizontální přetok přes hranici 

modelu 
47.8 - 47.8 - 47.8 - 
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Modelové navýšení odběrů způsobuje logicky mírný nárůst přítoku a velmi mírný pokles odtoku do 

nadloží kolektoru. V Tab. 6-5 jsou uvedeny velikosti obou registrovaných odběrů při jednotlivých 

variantách simulace. 

 

Tab. 6-5 Varianty velikosti modelového čerpání pro nejvýznamnější odběry v rajonu 

varianta modelu odběr 2010 blízká perspektiva plošné navýšení plošné snížení 

odběr - skupina odběr (l/s) 

Vodárny Káraný – Artésko 43.5 44.9 50.0 37.0 

Město Lysá nad Labem 4.4 4.4 5.0 3.7 

 

V jednotlivých modelových variantách odběrů byly sledovány velikost a rozsah snížení (zvýšení) 

hladiny oproti modelové variantě odběrů na úrovni roku 2010. Při navýšení odběrů na úroveň blízké 

perspektivy dojde v modelu v prostoru odběru Káraný – Artésko k poklesu hydraulické výšky o 

maximálně 0,3 m, při navýšení odběrů o 15% dojde k poklesu o maximálně 1,2 m oproti výsledkům 

modelové simulace režimu při odběrech z roku 2010. Oba odběry vytváří v podmínkách zvodně s 

napjatou hladinou relativně rozsáhlou, ale plochou depresi. V jihozápadním cípu cenomanského 

kolektoru se při navýšení odběru o 15% projevuje v modelových výsledcích deprese v poli 

hydraulických výšek, která je daná modelovým navýšení významných odběrů v nadložním turonském 

kolektoru hg. rajonu 4522. Varianta snížení odběrů má za následek zvýšení tlakové úrovně hladiny v 

místě odběru Vodárny káraný – Artésko o 1,2 m. 

Pro výpočet méně orientačních hodnot by bylo třeba použít model lokálnějšího zaměření s použitím 

podrobnějších informací o odběrech (konkrétních vrtech), o režimu hladiny podzemní vody (např. z 

monitorovacích systémů vodárenských odběrů) a o lokálních geologických a hydrogeologických 

podmínkách. Pro prostředí bazálního rajonu 4710 je k dispozici extrémně malé množství údajů. 

Stacionární modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily posoudit vliv 

změny odběrů (v pravděpodobném rozsahu vzhledem k blízké budoucnosti) na režim proudění 

podzemní vody v oblasti hg. rajonu 4710. Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že 

zvýšení odběrů na úroveň varianty blízké perspektivy i plošného navýšení odběrů režim proudění v 

modelové oblasti změní z regionálního pohledu pouze nepatrně. Předpokládané zdroje kolektoru jsou 

ale vzhledem k jeho pozici omezené. 

Při odladěných hodnotách velikosti zdrojů pro hg. rajon 4710 na úrovni cca 130 l/s (přítok z nadloží 

85 l/s a přítok přes hranici ze zázemí rajonu cca 35 l/s), představuje celkový odběr v prezentované 

variantě plošného navýšení (55 l/s) cca 42% těchto zdrojů. Toto číslo nezohledňuje lokální situaci ani 

lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích územích v prostoru rajonu a 

hydrogeologický rajon je posuzován jako celek. Vzhledem k vysoké nejistotě modelových výsledků, 

dané nedostatkem vstupních dat, je ale stanovení skutečné bilanční zajištěnosti v případě navýšení 

odběrů spíše odhadem než výpočtem. 
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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. 

 

Tab. 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každí jednotlivý 

významnější kolektor samostatně, plus pro přípovrchovou zónu. 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny.  

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. 

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960.  
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Připovrchová zóna ani lokální kontaminace nebyly v mapách upravitelnosti  HGR 4720 hodnoceny. 

Počty objektů s chemickými analýzami použitými ke konstrukci map upravitelnosti jsou zvedeny 

v tabulce 4-4. 

 

V kolektoru A převažuje kategorie upravitelnosti A3. Na SV území v infiltrační oblasti převažuje 

kategorie A2, je zde i větší počet vrtů spadajících do kategorie A1. Kategorie >A3 se nachází v s. a 

střední části (okolí Mladé Boleslavi), kde je způsobena zvýšeným obsahem železa, amonných iontů, 

někdy i některých kovů nebo zvýšenou teplotou. 

 

 



 

 

 

Obr. 7 - 1. Upravitelnost podzemní vody kolektoru A 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4710 se nachází 9 vrtů reprezentativními časovými řadami chemického složení vody 

kolektoru A. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991 mimo dvou vrtů VP-7520N 

v VP7514N, které jsou sledované od roku 2009. Přehled vrtů je uveden v Tab. 7-2 a na Obr. 7-2, grafy 

koncentrací vybraných prvků na Obr. 7-3).  

 

Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz 

GDO X Y Z název vrtu ČHMÚ kolektor hloubka lokalizace 

85166 -698095.5 -1012828.8 213.96 SK-6C VP 7517 A 386 Židněves 

85702 -695773.5 -1004779.8 228.69 SK-7C VP 7515 A 388 Mnichovo Hradiště (Kněžmost) 

641212 -708744.07 -1022580.77 198.02 KBL-1A VP 7519 A 247.2 Brodce (Kbel) 

84666 -709598.8 -1006727.8 305.3 HSP-1C VP 7511 A 356.1 Bukovno (Líny) 

615584 -696927 -987173 369.05 HP-18C VP 7506 A 275 Všelibice 

615589 -693941 -991890 344.83 HP-24C VP 7500 A 404 Kobyly 

615607 -691956 -982515 384.04 HP-9C VP 7502 A 200 Vlčetín 

682102 -713711.17 -1023799.94 251.45 VP-7520N VP 7543 A 276 Benátky nad Jizerou (Obodř) 

695682 -699665.71 -1002161.62 215.25 VP-7514N VP 7538 A 314.5 Ptýrov 

 

 

Obr. 7-2. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz 

 

Celková mineralizace všech vrtů se pohybuje mezi 0,3 až 0,5 mg/l bez vysledovatelného trendu. 

Oproti kolektoru C je ve většině vrtů vyšší obsah chloridů a zdá se, že má mírně klesající trend, 

zejména ve vrtu VP7511 (HSP-1C) z 50 mg/l na 30 mg/l, podobné vysoké koncentrace jsou u vrtů 
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VP7543 a VP7538 (kolem 30-50 mg/l). V ostatních vrtech jsou koncentrace Cl nižší - kolem 20 mg/l 

(VP7517, VP7515, VP7519); nebo převážně pod 10 mg/l (VP7502, VP7500 a VP7506). 

Podobně u většiny vrtů lze pozorovat poklesový trend obsahu síranů (s občasnými skoky na obě 

strany), ve vrtu VP7517 (SK-5C) z 35 mg/l na 25 mg/l, podobně VP7519 (KBL-1A), VP7500 (HP-

24C), VP7511; nižší koncentrace SO4 ve VP7502 (HP-9C) klesají z 10 mg/l na 5 mg/l. 

Nesmyslné kolísání obsahu SO4 z 0 na 30 mg/l a zpět je ve vrtech VP7515 (SK-7C) a VP7506 (HP-

18C), i zde je však globální trend poklesový. 

Obsahy dusičnanů jsou velmi nízké nebo pod mezí detekce. 

U vrtů s krátkou dobou pozorování (2008-2011) těžko nějaké trendy vysledovat. 
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Obr. 7-3. 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.  

 

Prioritní maloplošné zvláště chráněná území (MZCHÚ) ve správě AOPK ČR s vazbou na 

podzemní vodu 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu.  

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

V HGR 4710 je evidováno celkem 9 MZCHÚ s vodními biotopy (viz Obr. 8-1), které alespoň částečně 

zasahují na území výchozů kolektoru A. Seznam maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit zasahujících na území kolem výchozů kolektoru A je uveden i v Tab. 8-1 a Tab. 

8-2. 
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Obr. 8-1 .Vodní biotopy, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) v oblasti HGR 4710. 
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Tab. 8-1.Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4710 

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. 

 

Tab. 8-2. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4710 

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. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

v okolí výchozů kolektoru A nebo jeho podloží, z veřejně dostupných zdrojů uvedených u každé 

lokality. 

 

CIDLINSKÝ HŘEBEN 

Přírodní památku tvoří zalesněné jižní až západní svahy Kozlovského hřbetu a Hůry (součást 

Táborského hřbetu) v nadmořské výšce 412 – 606 m severně od obce Cidlina; katastrální území 

Kněžice, Cidlina. Byla založena v roce 1990. Důvodem ochrany jsou rozsáhlé, zčásti přirozené, lesní 

porosty – převážně bučiny – na prudkých svazích Táborského hřbetu s výskytem flóry a fauny bučin 

ale též s teplomilnými druhy. 

 

KOD KAT NAZEV ROZL ROZL_BIOT PROCENTO Organ_OP 

150 PP Jiřina 1.5757 1.5677 99.49 krajský úřad 

920 NPP Kozákov 163.6976 1.1538 0.7 AOPK ČR 

427 NPP Suché skály 23.4507 0 0 AOPK ČR 

1989 OP Cidlinský hřeben 41.3872 3.5252 8.52 krajský úřad 

1989 PP Cidlinský hřeben 135.2077 1.5973 1.18 krajský úřad 

2006 OP Hluchov 4.43 1.7411 39.3 krajský úřad 

2006 PP Hluchov 6.439 5.6382 87.56 krajský úřad 

KOD SITECODE KAT NAZEV ROZL PO_vodni PO_habitat 

2581 CZ0210152 EVL Polabí u Kostelce 387.8208 ano  3150, 6410, 6430, 7210, 7230, 91E0, 91F0 

2867 CZ0510164 EVL Kozlov - Tábor 304.2446 ano 9.10E+01 

2876 CZ0510191 EVL Průlom Jizery u Rakous 1062.152 ano 8310 

2890 CZ0514668 EVL Vápenice - Basa 137.5634     
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Obr. 8-2. Táborský hřbet  

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

 

Chráněné území se skládá ze dvou nestejně velkých částí, oddělených průlomovým údolím – zde ještě 

nevelkého potoka – Cidliny. Geologický podklad území tvoří vyvřelá hornina melafyrového typu 

bazaltandezit, spolu se sopečnými usazeninami – tufy a konglomeráty. Ve vyplněných žílách a 

dutinách po uniklých plynech (hornina mandlovec) lze v „kozlovské“ části PP nalézt 

polodrahokamové odrůdy křemene. 

(http://krkonose.krnap.cz) 

 

HLUCHOV 

 

Obr. 8-3 Tůň nacházející se severně od PP Hluchov  

(Foto: Pavla Halamová, CC BY-SA 4.0). 

 

Poměrně zajímavý fragment lužního lesa můžete nalézt v okrese Praha-východ mezi městy Brandýs 

nad Labem a Stará Boleslav. Ten byl v roce 1995 vyhlášen jako zvláště chráněné území v kategorii 

přírodní památka. 

Přestože je území kvůli své poloze pod silným tlakem jak veřejnosti (zvýšená návštěvnost, drobný 

odpad), tak různých investičních záměrů vztahujících se k provozu města, zachovala se zde poměrně 

typická společenstva lužních lesů údolních niv velkých toků. 

Ve stromovém patře jsou nejvýraznější věkovité duby letní (Quercus robur), zejména ve východní 

starší části mající pralesovitý charakter. Dále jsou zastoupeny jilmy (Ulmus laevis a Ulmus minor), 

http://krkonose.krnap.cz/
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jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), javor mléč (Acer campestre), topoly 

(Populus nigra a Populus alba) a další. 

V bylinném podrostu je bohatě vyvinut jarní aspekt se sasankou pryskyřníkovitou (Anemone 

ranunculoides), dymnivkou dutou (Corydalis cava), křivatcem žlutým (Gagea lutea), česnekem 

medvědím (Allium ursinum), orsejem jarním (Ficaria bulbifera) nebo sasankou hajní (Anemone 

nemorosa). 

Součástí chráněného území (resp. jeho ochranného pásma) je také mrtvé labské rameno, v jehož 

litorálním pásmu je možné najít některé zajímavější druhy, jako šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) 

nebo kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus s. l.). Nesporně nejatraktivnější je zde v době 

květu populace stulíku žlutého (Nuphar lutea). 

(http://botany.cz) 

 

JIŘINA 

 

Obr. 8-4 Jiřina (přírodní památka)  

(Foto: Karel Tvrdík, CC BY-SA 3.0). 

 

Přírodní památka vyhlášená r.1933, nachází se na pravém břehu Labe asi 1,5 km proti proudu od 

Kozel. Má rozlohu 1,72 ha. Hlavním smyslem při jejím založení, ale i nyní, je zachování posledních 

zbytků původních polabských lužních lesů. V chráněném lese se vyskytují všechny tři druhy dubu- 

letní, zimní i importovaný červený, habry, lípy srdčité, jilmy, topoly černé, buky, jasany ztepilé, javory 

mléčné, javory klemy i javory babyky a osiky. Z keřů jsou to bez černý, líska, ptačí zob, svída krvavá, 

hloh, zimolez černý. Z ptáků zde žije slavík obecný, cvrčilka říční, datel černý a velmi vzácný 

krahujec obecný. 

 (http://www.tisice.cz) 

 

KOZÁKOV 

Chráněným územím není celý Kozákov, ale pouze jihozápadní svahy Kozákova mezi obcemi Vesec, 

Prackov, Loktuše a Kozákov, bez vrcholové části. Vyhlášen byl v roce 1985 na výměře 162, 83 ha v 

nadmořské výšce s rozpětím přes 350 m (370 – 730m). 

 

http://botany.cz/
http://www.tisice.cz/
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Obr. 8-5. Měsíční údolí v NPP Kozákov  

(Foto: http://www.geopark-ceskyraj.cz). 

 

Jde o geologickou a mineralogickou lokalitu s pozůstatky přirozených lesních porostů a květnatých 

pastvin. Vrchol Kozákova se svými 744 m je nejvyšším bodem Českého ráje. Jako kdysi opakovaně 

aktivní sopka, je součástí výrazného a impozantního Ještědsko – kozákovského hřbetu. Jeho základní 

horninou je permská vyvřelina andezitoid (melafyr) z prvohor, odkrytý hlavně ve Votrubcově lomu. V 

žílách a mandlích se nacházejí hlavně acháty, jaspisy, chalcedony, ametysty a další odrůdy křemene, 

ale i jiné minerály. Ve stěně lomu se nacházejí různé typy lávových příkrovů. Východní část 

Kozákova a vrcholovou část tvoří čedič se shluky olivínu. Na západním svahu Kozákova jsou permské 

andezitoidy překryty transgresní křídou. Jde převážně o cenomanské křemenné pískovce korycanských 

vrstev s otisky schránek mlžů, na bázi křídy o slepence, pískovce a jílovce sladkovodního cenomanu 

(peruckých vrstev) se zbytky flóry a tenkými slojkami popelovinového uhlí. Pískovce vystupují v 

tektonicky vysunuté kře na příčném kozákovském zlomu až téměř pod vrchol Kozákova. Mají 

nezvykle příkré úklony 18 – 24°, podmíněné tektonickou pozicí. V pískovcích jsou pozoruhodné 

pseudokrasové archeologicky významné jeskyně Babí a Kudrnáčova pec a ve skále vytesaná světnička 

Drábovna. Pod Drábovnou je kaňonovitá rokle Měsíční údolí. Vrcholovou část Kozákova a část jeho 

východního a severního svahu tvoří neogenní sopečná vyvřelina čedič s četnými shluky olivínu (tzv. 

olivínové koule). Nejmladší čedičové lávy na Kozákově jsou datovány do období zhruba před 4 

miliony let 

(http://www.cittadella.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

KOZLOV – TÁBOR 

PP a EVL Kozlov – Tábor se z velké části překrývá s již dříve vyhlášeným zvláště chráněným územím 

přírodní památkou Cidlinský hřeben. Ta byla vyhlášenna okresním národním výborem v Jičíně dne 26. 

9. 1990 jako chráněný přírodní výtvor. Po rekategorizaci chráněných územích dle vyhlášky č. 

http://www.cittadella.cz/
http://lokality.geology.cz/
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395/1992 Sb. byl převeden do kategorie přírodní památka (evidenční číslo 1989). V roce 1999 bylo 

území Okresním úřadem Jičín přehlášeno nařízením č. 3/1999. Území je zároveň evropsky významnou 

lokalitou CZ0510164. 

 

 

Obr. 8-6. Tábor a Kozlov ze Zebína  

(Foto: http://www.jicinsko.cz). 

 

Jedna z posledních lokalit souvislejšího výskytu bučin v Podkrkonoší. Unikátnost podtrhuje i 

atraktivní reliéf průlomu Cidliny Kozákovským hřbetem. I přes nesporné kvality daného území je 

nutné zmínit poměrně vysoké procento kultur jehličnanů v daném území.  

Součást Táborského a Kozákovského hřbetu tvořeného převážně melafyry. V údolí Cidliny jsou 

odkryty permské sedimenty, na svazích leží kvartérní deluviální kamenitohlinité a kamenitopísčité 

sedimenty. Terén je výrazně kopcovitý. Lokalita je rozdělena na dvě části průlomovým údolím 

Cidliny v severojižním směru. Na východ i západ se zvedají příkré svahy s převýšením až 200 m. 

Západní část pokrývá celý kužel vrchu Kozlov (605 m n. m.), východní pak leží na západních svazích 

vrchu Tábor (705 m n. m.) a na hřbetě s vrcholem Hůra. Hlavním půdním typem v oblasti jsou 

kambizemě modální. 

Území je lesní lokalita. Převažují zde květnaté bučiny, které na extrémních svazích přecházejí v 

suťové lesy. V zářezech se pak objevují údolní jasanovo – olšové luhy, maloplošně na svazích i 

prameniště. Poměrně monotónní ráz lokality zpestřuje jezírko (PP Jezírko pod Táborem) s bohatým 

zastoupením vodních a mokřadních biotopů (porosty s bublinatkou jižní, přechodová rašeliniště aj.). 

Na lesních okrajích se pořídku nacházejí malé loučky - mezofilní ovsíkové louky, širokolisté suché 

trávníky.   

(Šindlar. a kol. 2003, http://gis.kr-kralovehradecky.cz) ?? 

 

POLABÍ U KOSTELCE 

Území PP a EVL leží v těsné návaznosti na tok Labe v úseku zhruba mezi obcemi Křenek a 

Neratovice. Zdejší úsek labské nivy si dosud uchoval přirozený ráz. Tok byl sice během 20. a 30. let 

minulého století kanalizován, ale dochovaly se větší plochy lužních lesů a luk doprovázející dnes 

odškrcená říční ramena. Příčný profil nivy je díky tektonické predispozici asymetrický, jižní hrana 

nivy je příkřejší a vystupují v ní horniny křídového stáří. Severní okraj je pozvolný, členěný pouze 

čely starších labských teras. Reliéf je jen nepatrně výškově členěn, avšak v ploše je velmi pestrý, 

utvářený v závislosti na velké dynamice říčního toku. Mělké terénní deprese, pozůstatky starých koryt, 

http://gis.kr-kralovehradecky.cz/
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se meandrovitě vinou nivou a jsou velmi významným faktorem podmiňujícím diverzitu rostlinných 

společenstev. V lučních celcích se vzácně zachovaly zbytky tzv. hrůdů - táhlých plochých hřbítků. 

Velmi pozoruhodné jsou mladopleistocénní meandry u Chrástu s výskytem vápnitých slatin, vázaných 

svým vznikem na prameny při bázi vyšší risské terasy. Vlastní území EVL je tvořeno několika 

disjunktními celky, v souladu s návrhem plánu péče jsou označeny: Mlékojedský luh, Lobkovice, 

meandr u Kozel, meandr Obora, Jiřina, Zárybsko. 

 

 

Obr. 8-7 Mrtvé rameno Labe u Kostelce.  

(Foto: Josef Malich, mapy.cz). 

 

Podloží celého území budují pleistocénní štěrkopísky, na ně v proměnlivé mocnosti nasedají nivní 

povodňové hlíny (lokálně zvané labské červenky), pouze meandry u Chrástu leží mimo recentní nivu a 

jsou mladopleistocénního stáří (würm 1). Plochá říční niva o průměrné nadmořské výšce asi 160 m n. 

m. je součástí Mělnické kotliny. Převažujícím půdním typem jsou nivní půdy, v zazemněných slepých 

ramenech se maloplošně vyvinuly slatinné půdy, na drobných elevacích v nivě s písčitějším 

substrátem se vyvíjejí půdy blízké arenickým kambizemím (arenosolům). V zazemněných meandrech 

se vzácně vyskytují slatiny, které v oblasti Chrástu mají zvýšený podíl uhličitanu vápenatého. Oblast 

je specifická relativně menší mocností nivních hlín, děje se tak díky vlivu nedaleko ústící Jizery, která 

jednak ovlivňuje dynamiku toku pod soutokem, jednak je sama mohutným zdrojem hrubozrnného 

materiálu na úkor jemnějších sedimentů. 

Kostrou navrhovaného komplexu jsou dobře uchované tvrdé luhy, místy nahrazené výsadbami 

nepůvodních hybridních topolů, v regulací odškrcených ramenech se vyvíjejí společenstva vysokých 

vrb řazená k měkkým luhům. Druhým základním kamenem nivní krajiny jsou aluviální louky. 

Nejběžnějším typem jsou ochuzené kontinentální zaplavované louky as. Pseudolysimachio-

Alopecuretum, ve vyšších částech nivy přecházejí do mezofilních ovsíkových luk, naopak v depresích, 

na místech zazemněných koryt se vyskytují vlhké pcháčové louky v mozaice s vlhkými 

tužebníkovými lady. Nejsušším travním typem jsou kostřavové trávníky písčin, které obsazují písčité 

elevace uvnitř lučních komplexů a můžeme je nalézt i na příkrých čelech terasových stupňů. Velmi 

významným společenstvem jsou porosty rákosin a ostřic porůstající především zazemňující se říční 

ramena, v ochuzené formě expandující do ladem ponechaných travních porostů. Lokálně zajímavé 

jsou bylinné lemy nížinných řek, které se nejpěkněji vyvíjejí v lesních pláštích na kontaktu se slepými 

rameny. Velmi reprezentativně je dochována vegetace makrofyt stojatých vod, které vévodí rozsáhlé 

porosty stulíku. Významným krajinným prvkem jsou jednak liniové výsadby hybridních topolů, 

jednak solitérní či v malých skupinkách rostoucí stromovité vrby, ty nacházíme zejména v celoročně 
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vlhkých neudržovaných částech luk. V geneticky odlišných meandrech u Chrástu se dochovala pestrá 

mozaika, ve které se uplatňují střídavě vlhké bezkolencové louky, v zamokřených částech meandrů se 

nalézají kvalitní porosty vysokých ostřic, rákosin a rovněž vzácná vegetace vápnitých slatin s mařicí 

pilovitou. 

(http://www.nature.cz) 

 

PRŮLOM JIZERY U RAKOUS A KLOKOČSKÉ SKÁLY  

 

Obr. 8-8. Kuesta Klokočských skal  

(Foto: Petr1888, CC BY-SA 3.0). 

 

Předmětem ochrany PR Klokočské skály a EVL Průlom Jizery u Rakous je mimořádně rozsáhlý 

souvislý skalní útvar křídového původu a zbytky reliktního boru. Tato přírodní rezervace je 

významnou evropskou lokalitou systému NATURA-2000 a pokrývá plochu 236,41 ha. Má formu 

kuesty s členitou asymetrickou linií a její součástí je též skalní město Betlémské skály a jeskyně 

Postojna. Území PR je součástí schválené evropsky významné lokality CZ 0510191 Průlom Jizery u 

Rakous. 

Nesouměrný hřbet ze svrchnokřídových kvádrových pískovců, vyznačujících se velkou skalní 

členitostí. Zahrnuje dvě na sebe navazující území: na severu Betlémské skály, na jihu a východě 

vlastní Klokočské skály. Zdaleka nápadným útvarem je asi 2 km široká skalní stěna v čele kuesty nad 

obcí Klokočí, z níž je vyčleněno několik samostatných pískovcových věží. Plošinu brázdí skalnaté 

rokle. V jižních okrajích je zahlouben Rotštejnský důl se zříceninou hradu Rotštejn, osou plošinatého 

týlového svahu kuesty prochází Zelený důl s řadou bočních roklí. Ve skalních stěnách vniklo několik 

desítek různě velkých pseudokrasových výklenků a jeskyní - k největším v Českém ráji patří Postojná. 

Zvětráváním a odnosem nestejně odolných poloh pískovců vznikly skalní perforace (např. skalní okna 

a tunely v Betlémských skalách, u Rotštejna) a četné mikroformy (zvlášť žlábkové škrapy, voštiny 

atd.) Ze dvou stran zlomy omezená zřetelně ukloněná kra křídových pískovců vytváří nad klokočským 

zlomem výrazné skalní defilé porušované místy kernými zónami a smykovými trhlinami, na nichž 

dochází i k posunům na vrstevních plochách - zejména u Roštejna a Klokočí. Doprovodným jevem 

jsou svahové pohyby kulis. Místně jsou tyto zóny a trhliny nazývány průchody. Vlastní území skal 

není tektonicky porušeno a jeho členitost je dána jen různým stupněm zvětrání. Zvětrávacími procesy 

http://www.nature.cz/
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vznikly i pseudokrasové jeskyně (Postojná, Husova Kazatelna, Jislova sluj aj.), skalní brány a skalní 

hřiby. Geologicky je kra tvořena křemennými kvádrovými pískovci teplického souvrství. V pískovcích 

je častá štěrčíkovitá příměs, pískovce jsou místy typicky šikmo zvrstvené. Ojediněle se v křídových 

pískovcích nachází makrofauna svrchnoturonského stáří a obrovské stopy po biogenní činnosti 

živočichů. Klokočské skály jsou tvořeny středně až hrubě zrnitými, středně vytříděnými křemennými 

pískovci teplického souvrství. Okolo trosek skalního hradu Rotštejn postaveného koncem 13. století je 

možno studovat morfologii a poměrně složité zvrstvení křemenných pískovců teplickeho souvrství 

typické pro celý komplex Klokočských skal. Podzemní voda v pórovitých pískovcích byla zdrojem 

pro studnu vyhloubenou u skalního hradu. 

Celkem bylo na území přírodní rezervace Klokočské skály nalezeno 285 druhů vyšších rostlin. 

Vzhledem k velmi rozsáhlé ploše (více než 200 ha) je tento počet malý. Je to způsobeno jednak 

poměrně malou rozrůzněností ekotopů, jednak chudým a suchým geologickým podkladem, neskýtá 

vhodné podmínky pro náročnější druhy rostlin. Nejbohatšími mikrolokalitami jsou zaříznutá hluboká 

inverzní údolí, kde se projevuje jednak pozitivní vliv vodotečí na vlhkost a úrodnost půdy, která 

umožňuje výskyt bohatého spektra vlhkomilných druhů, jednak vliv inverze, umožňující výskyt 

horských druhů v malé nadmořské výšce (Blechnum spirant, Prenanthes purpurea, Lysimachia 

nemorum). Převážná část území rezervace je však floristicky velmi chudá, vyskytuje se zde max. 50 

druhů charakteristických rostlin. 

Z živočichů lze uvést jako zvláště významný druh přástevníka hluchavkovitého (Callimorpha 

dominula) z řádu motýlů (Lepidoptera). Tento motýl se vyskytuje na lokalitě v Zeleném dolu, 

v místech výskytu žebrovice různolisté (Blechum spicant), kde má optimální podmínky díky 

kombinaci vlhkostních a teplotních poměrů v inverzní poloze. Inverzní údolí umožňují i existenci 

chladnomilných a horských druhů brouků. 

(http://lokality.geology.cz, http://natura.cmelak.cz, , Mikeska (2007), http://ceskyraj.ochranaprirody.cz) 

 

SUCHÉ SKÁLY 

 

Obr. 8-9. Hřeben Suchých skal  

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

 

NPP Suché skály leží severně od obce Besedice při silnici Koberovy – Vrát. V minulosti byly uváděné 

též jako „Kantorovy varhany“. Chráněné území má velikost 23 ha, vyhlášené bylo v roce 1956 a 

nachází se v nadmořské výšce 430 – 500 m. Hlavním předmětem ochrany je 300 m morfologicky 

výrazný rozeklaný skalní hřbet.  

http://lokality.geology.cz/
http://natura.cmelak.cz/
http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/


Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

99 

Svrchnokřídové písčité sedimenty české křídové tabule (pískovce a slepence mořského cenomanu) 

byly při tektonických pohybech v průběhu třetihor a čtvrtohor vztyčeny podél lužického zlomu. 

Původně vodorovné vrstvy se tak ocitly v téměř svislé poloze a byly vystaveny intenzivnějšímu 

odnosu. Nejlépe odnosu vzdorovaly nejstarší svrchnokřídové usazeniny - pevné, prokřemenělé 

cenomanské pískovce, které byly vymodelovány do podoby nápadného skalnatého hřebenu s ostrými 

vrcholovými skálami, věžemi a soutěskami. Dokladem tektonických pohybů a "klouzání" jednotlivých 

vrstev po sobě jsou četná tektonická zrcadla (ohlazy na vrstevních plochách). Na poruše se křemenné 

pískovce tektonicky stýkají s permskými melafyry a usazenými horninami. Dále směrem k JV od 

hřbetu Suchých skal byly zaznamenány mírnější sklony vrstev převážně k ZJZ, a to na Z od obce 

Koberovy 80°, na ZJZ od Hamštejna 40° a na lokalitě Podkozákov 30°. ¨ 

(http://www.cittadella.cz) 

 

VÁPENICE – BASA 

 

Obr. 8-10 Lom Basa. Bývalý vápencový lom na jižní straně Ještědského hřbetu. Vstup do jeskyně.  

(foto Svačinka, Ondřej 2008 http://fotoarchiv.geology.cz/) 

 

EVL Vápenice – Basa se nachází na katastrech obcí Javorník u Českého Dubu, Proseč pod Ještědem, 

Světlá pod Ještědem, v nadmořské výšce 491 - 825 m n. m. Lokalita se rozkládá na jižně a 

jihozápadně orientovaných svazích v JV části Ještědského hřbetu asi dva kilometry severozápadně od 

obce Proseč pod Ještědem. Celá lokalita je součástí přírodního parku Ještěd.  

Geologie: Ještědské krystalinikum. Silurské vrstvy (ponikelská skupina): krystalické vápence až 

dolomity, chlorit-sericitické a grafit-sericitické fylity. Blízkost lužické poruchy – rozhraní vůči České 

tabuli (usazeniny svrchní křídy). Výrazné svahy převážně jihozápadní orientace, zvlněné (prohyby a 

http://www.cittadella.cz/
http://fotoarchiv.geology.cz/
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hřbítky), nadmořská výška 500-825 m, zasahují až do vrcholové partie Hlubockého hřbetu. Podloží 

vystupuje na povrch v podobě menších skalek, místně odkrytých dřívější těžbou (staré vápencové 

lůmky). Omezené krasové jevy. Výrazněji zazemněné sutě i drobné plochy otevřených sutí, spíše však 

antropogenního charakteru (kamenné snosy z někdejších polí). Půdy tvoří přechod mezi rendzinou a 

(dystrickou) kambizemí. V pramenných polohách a terénních pokleslinách jsou půdy hydromorfně 

ovlivněné (glej typický, kambizem pseudoglejová). Ve vyšších polohách již spíše podzol kambizemní, 

maloplošně ranker.  

Skupina pěti lomů s největším lomem Basa a okolními haldami je nejvýznamnější paleontologickou 

lokalitou jižní části Ještědského hřbetu. O nálezy se opírárá stratigrafické zařazení mocných sledů k 

devonu /vlastní nálezy zvl. větevnatých stromatopor a tabulátních korálů svědčí pro vyšší střední 

devon-givet/. Faciální vývoj prokazuje korálo-stromatoporové facie typu Fromelenne se širokými 

korelačními možnostmi v mezinárodním měřítku. Z fauny zatím nalezeny hojné větevnaté 

stromatopory /Amphipora, Stachyodes/, tabulátní a vzácnější rugosní koráli a místy hojní silnostěnní 

brachiopodi. Paleontologicky nejbohatší je lom nad krasovou vyvěračkou a jeho haldy. Hojná fauna je 

typickým příkladem zachování organických zbytků ve slabě metamorfovaných karbonátech. V areálu 

lomu Basa a v jeho okolí krasové fenomény /vyvěračka, menší jeskyně/.Lomy pro svou relatívní 

neporušenost jsou názorným příkladem lomařské činnosti v minulosti /před 1.svět.válkou/ a mají 

výrazně kulturně-historický význam /zdůrazněný tvorbou Karoliny Světlé/. 

V členitém svažitém terénu převažují zalesněné plochy na jižním okraji lemované loukami. Lesy jsou 

přirozené i kulturní povahy, některé vznikly až ve 2. polovině 20. stol. zalesněním dřívější zemědělské 

půdy. Esteticky působivá lokalita s vysokým podílem listnatých dřevin (buk, jasan, klen) a dosud 

pestrou krajinnou mozaikou.  Charakter lokality je lesnatý, lesy aktuálně pokrývají 75 % území. 

Nejčastějším a nejzachovalejším typem přírodních lesních společenstev jsou suťové lesy s 

převládajícím javorem klenem sv. Tilio-Acerion (17% plochy) a kyselé bučiny sv. Luzulo-Fagion 

(13% plochy). Maloplošně jsou rozšířeny pramenné olšiny s olší lepkavou (Alnus glutinosa) i olší 

šedou (Alnus incana), respektive s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Velká část původních 

porostů byla přeměněna na smrkové monokultury. Na nevelkých plochách uvnitř lesů vystupují skalní 

biotopy a prameniště. V EVL jsou typické porosty javoru klenu s příměsí buku a jasanu s 

dominantním pitulníkem horským (Galeobdolon montanum) a bažankou vytrvalou (Mercurialis 

perenis) v patře bylinném, popřípadě s vyšší pokryvností kapradin. Suťové lesy se vyskytují na 

svazích a suťoviscích v typické formě a také v mozaice a přechody s acidofilními bučinami. V EVL 

jsou antropicky podmíněné typy stanoviště 9180 a to na místech s odvaly po těžbě a dalších kulturních 

prvcích v krajině, jako je nálet na okrajích cest, kamenných snosech a ruinách bývalých chalup. Tento 

typ stanoviště je ekologicky podobný suťovým lesům přirozeným, často se však uplatňují další 

ruderální druhy, porosty jsou mladé a nevyzrálé, někdy doplněné mozaikou křovin. Z nelesních 

biotopů jsou rozšířeny především ovsíkové mezofilní louky, které zahrnují jednak typické luční 

porosty as. Trifolio-Festucetum rubrae, případně s přechody do as. Arrhenatheretum elatioris, a 

teplomilnější, většinou neobhospodařované porosty blízké svazům Trifolion medii a Bromion erecti. 

Vyskytují se i méně vyhraněné porosty sv. Polygono-Trisetion. Část travních porostů při západní 

hranici lokality je pasena sv. Cynosurion. Doprovodně na nelesních mokřinách vystupují lada, popř. 

extenzivní louky sv. Calthion, sušší acidofilní půdy porůstají trávníky sv. Violion caninae. Část 

dřívějších pastvin na živném podloží je zarostlá křovinami – Crataegus sp. a Rosa canina. Druhově 

bohaté pastviny v kvalitě přírodě blízkých biotopů jsou v běžné krajině vzácné a proto v dané lokalitě 

cenné a z hlediska managementových zásahů prioritní. Mezi lokalitou Padouchov a osadou Jiřičkov je 

cenná malá populace vstavače mužského (Orchis mascula), která na skalním výchozu a hranách 

vápencových terásek přežívá v počtu do třiceti jedinců. Roste zde také ohrožený hořec brvitý 

(Gentianopsis ciliata) a další regionálně význačné, nikoliv však zvláště chráněné druhy jako pcháč 
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bezlodyžný (Cirsium acaule), vítod chocholičnatý (Polygala comosa), krvavec menší (Sangiusorba 

minor) aj., které jsou v této oblasti téměř bez výjimky vázány na vápencový substrát a jejich udržení je 

podmíněno extenzivním zemědělským hospodařením. Důležité je zmínit slabou populaci invazních 

rostlin. Jde o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica), kolotočník pestrý (Telekia speciosa) a celík 

kanadský (Solidago canadensis). Vázány jsou především na neobhospodařovanou pramennou lokalitu 

v centrální části EVL (v okolí Padouchova), jejich populace jsou však prozatím slabé. Významnou 

součástí lokality jsou krasové jeskyně (S3B) a opuštěné vápencové lomy (S1.1) sloužící jako sociální 

místo pro netopýry, zejména netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii). Mozaika suťových lesů s 

květnatou bučinou je prostředím, kde letní kolonie tohoto druhu nachází úkryt a má zde přirozená 

loviště. Na tento typ biotopu je druh existenčně zcela vázán. K zimování jsou využívány výše uvedené 

podzemní prostory, vzhledem k jejich omezené velikosti jsou ale počty zimujících jedinců nízké. 

Vizuální sčítání je možné provádět pouze v Liščí a Křížové jeskyni a na Malé Base. Velká Basa byla z 

důvodu sčítání navštívena pouze jednou. Výskyt dalších netopýrů je možný v nepřístupných 

prostorech Hadí propasti. Liščí a Křížová jeskyně je situována poměrně mělko pod povrchem a silně 

promrzá, proto je netopýry využívána jen sporadicky a především chladnomilnými druhy. Od roku 

1990 do roku 2010 zde bylo zjištěno 6 druhů, konkrétně netopýr velký (Myotis myotis), netopýr 

vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr ušatý (Plecotus auritus), 

netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) a netopýr severní (Eptesicus nilssonii). V Malé Base bylo ve 

sejném období zjištěno také šest druhů, konkrétně vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr 

vodní (Myotis daubentonii), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), 

netopýr ušatý (Plecotus auritus) a netopýr severní (Eptesicus nilssonii) a zimují zde i teplomilnější 

druhy (vrápenec malý).    

Lokalita zahrnuje komplex druhově bohatých luk s výskytem vstavačovitých, dříve i hořečků a dalších 

vzácných rostlin, obklopených fragmenty acidofilních bučin a suťových lesů na převažujícím 

karbonátovém podloží - v rámci Libereckého kraje poměrně vzácný fenomén. Lesní porosty tvoří 

největší soustředěný výskyt bučin v jižní části Ještědského hřbetu. Jedna z mála známých a dobře 

zachovaných lokalit s výskytem reliktního druhu netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) na území 

ČR s dostatečnou plochou listnatých (zejména bukových) porostů, s dostatkem doupných stromů pro 

letní i zimní úkryt umožňující existenci stabilní populace. Na lokalitě je i významný podíl mladých 

smrkových monokultur, které lokalitu mírně znehodnocují. Významným prvkem na lokalitě jsou i 

krasové jeskyně v délce od 4 do 36 metrů (Velká Basa, Malá Basa-propast, Malá Basa-jeskyně, Liščí a 

Křížová jeskyně) s tzv. Hadí propastí (pod vrcholem Vápenice v blízkosti Liščí a Křížové jeskyně, což 

je přírodní vstup do rozsáhlých a hlubokých sutí tvořící svah rozsochy Vápenice), sloužící jako 

sociální místo, tradičně využívané předmětným druhem v podzimním aspektu k páření.    

 (http://www.nature.cz/natura2000-design3/; http://lokality.geology.cz/) 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/
http://lokality.geology.cz/
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9. STŘETY ZÁJMŮ 

 

VYUŽITÍ A OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Vodárensky nejdůležitější je střednoturonská zvodeň (kolektor C), kolektor A je vodárensky využíván 

minimálně. Současné odběrová místa (rok 2010) jsou využívána vodárnami v Káraném (43,5 l/s) a 

městem Lysá nad Labem (4,4 l/s). 

Kolektor A je mimo oblast výchozů nezranitelný. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Problematikou způsobu využívání území a jeho významných vlivů na stav podzemních vod se 

zabývaly podniky Povodí v rámci plánování v oblasti vod (www.pla.cz). V HGR 4710, resp. ve 

vodním útvaru 47100 nebyl vyhodnocen žádný významný vliv z hlediska hodnocených 

antropogenních vlivů (např. těžba současná i minulá, hloubení hlubokých vrtů pro tepelná čerpadla).  

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

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 20ti násobek 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).  

V rajonu nebyly v rámci hodnocení Prchalové (2015) zjištěny žádné významné zdroje znečištění. 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4710 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově nevyhovující, vlivem obsahu amonných iontů. 

V rajonu 4710 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 4710 nebyly hodnoceny. 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-1 
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Tab. 9-1 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 117101209 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11710 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 1881,8 

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) 

 

 

STŘETY ZÁJMŮ V ODBĚRECH PODZEMNÍ VODY  

Odběry podzemní vody dosáhly maximálních hodnot v roce 1996 87 l/s. Toto množství tvořilo 48% 

odhadnutých využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na 

dlouhodobě pozorovaných vrtech. HGR 4710 tedy ani v této době nebyl přetížen. Při hodnocení 

bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 44 l/s (24% procenta 

využitelných zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance HGR 4710 střety zájmů ve využívání 

podzemních vod. Celkové povolené (evidované) odběry V HGR 4710 jsou 45 l/s (rok 2012) a 

prakticky odpovídají současnému využití.  

V HGR 4710 se nenachází oblasti se zvýšenou ochranou životního prostředí, jejichž ekosystém je do 

určité míry spjat (je závislý) s režimem proudění podzemní vody. Všechny lokality jsou spjaty s 

nadložními HGR 4410, 4420 a 4430. 

Kolísání odběrů podzemní vody je patrné z Obr. 9-1. 
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Obr. 9-1. Kolísání odběrů podzemní vody 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI. 

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 (PRVKÚ ČR), 

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.  

Zvýšenou pozornost při povolování odběrů podzemních vod bude nutné věnovat HGR 4710 v případě 

nevyhovujícího hodnocení z hlediska kvantitativního stavu. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

ARCHIVNÍ HODNOTY PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A VYUŽITELNÉHO MNOŽSTVÍ 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství (Tab. 10-1) byly převzaty z protokolů 

dřívější „Komise pro klasifikaci zásob“ a údajů poskytovaných ČHMÚ a zařazených do současně 

platných plánů povodí.  

 

Tab. 10-1. Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství v l/s 

Rajon/ 

Bilanční 

celek 

Přírodní 

zdroje  

(l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

4410 68* 

11 (do HGR 

452) 

57 (do HGR 

436) 

 
KKZ 97-

16/22-91 

*prostor 4410 Hydraulický výpočet metodou 

proudu, 441 nebilancován 

4420 47* V HGR 436 C2 
KKZ 98-

16/23-91 

*Hydraulický výpočet metodou proudu, 

přírodní zdroje se tvoří v HGR 441, v HGR 

442 přírodní zdroje nebilancovány 

4430 47* V HGR 436   

*Hydraulický výpočet, přír. zdroje se tvoří v 

HGR 441, v HGR 443 jsou přírodní zdroje 

transitní 

452 (4521, 

4522, 4523) 
320* 130 C2 234-16/3-82 *Hydraulický výpočet metodou proudu  

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

V HGR 4710 byl k dispozici pro hodnocení přírodních zdrojů jeden výstup: modelové odtoky 

podzemní vody z hydraulického modelu podzemních vod za období 2001 až 2010. 

Základní odtok a přírodní zdroje modelem BILAN pro celý region Jizery byly stanoveny na základě 

kontinuálního měření průtoků na Libuňce (stanice Pelešany) a na Žehrovce (stanice Březina), na 

Mohelce (stanice Chocnějovice), na Malé Mohelce (stanice Podhora), na Zábrdce (stanice Dolní 

Bukovina), na Bělé (stanice Velký Rečkov), na Klenici (stanice Mladá Boleslav), na Libuňce (stanice 

Pelešany) a na Žehrovce (stanice Březina). Model BILAN poskytnul průběh infiltrace, která byla 

použita jako vstup pro transientní hydraulický model podzemních vod v nadložní HGR 4410, HGR 

4420 a HGR 4430, které HGR 4710 v celém rozsahu překrývají. Tato infiltrace byla dále upravována 

podle bilance (podle měření metody PPP) a kolísání hladin podzemních vod.  

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

versus přírodní zdroje z modelu BILAN (tj. základní odtok očištěný odběry a vypouštění podzemních 

a povrchových vod) a modelové infiltrace modelového odtoku podzemní vody z hydraulického 

modelu. Tento přístup sloužil k vyhledání reprezentativního vrtu (popř. vrtů) s dlouhodobým 

pozorováním hladin podzemní vody v dílčím povodí HGR, ke kterému jsou vztaženy výpočty 

přírodních zdrojů. Pro každou časovou řadu přírodních zdrojů byl hledán charakteristický měřený vrt 

(vrty), jehož (jejichž) kolísání hladiny podzemní vody bylo korelováno s kolísáním podzemní odtoku.  

Dlouhodobě sledované vrty (Obr. 10-1) vykazují dlouhodobý pokles hladin podzemní vody od roku 

1974 do roku 1999 ve výši zhruba 8-10 m pokles. Mezi lety 1999 až 2010 vrty nekolísají a lze 
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konstatovat, že stav hladin podzemní vody je kvaziustálený. Hladiny podzemní vody na krátkodobě 

pozorovaných vrtech od počátku jejich sledování do roku 2014 vytrvale rostou. 

Poklesy hladin podzemní vody mezi lety 1974 a 1999 zřejmě nemají souvislost s odběry podzemní 

vody v HGR 4710 (Obr. 10-2), nýbrž s těžbou uranu v sousedním HGR 4720. Hydraulický model 

proudění podzemních vod popisuje kvaziustálený stav podzemních vod v HGR 4710 a kvantifikuje 

množství podzemní vody, které do rajonu přiteče a které je od roku 1999 víceméně v rovnováze s 

drenáží podzemní vody (Obr. 10-3). 

Přírodní zdroje tedy byly uvažovány jako medián 120 měsíčních přírodních zdrojů vody z modelových 

přítoků z hydraulického modelu podzemních vod za období 2001 – 2010. 

 

Tab. 10-2. Přírodní charakteristiky  

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3 pískovce a slepence 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 1 vrstevní kolektor 

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových vrstevních kolektorů Kpk perucko-korycanské, cenoman 

3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 4 >50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PrPu průlino-puklinová 

3.12. Hladina N napjatá 

3.13. Transmisivita m2/s 2 střední 1.10-4-1.10-3 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3–1 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 2 Ca-Na-HCO3 
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Obr. 10-1. Situace hodnocených objektů v rajonu a návrh úpravy hranic mezi HGR 4710 a 4720 
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Obr. 10-2. Kolísání hladin podzemní vody a odběry podzemní vody 

 

 

Obr. 10-3. Kolísání hladin podzemní vody a výstupy hydraulického modelu 
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10.1. PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 2001 – 2010 byly stanoveny podle 

průměrné dotace z hydraulického modelu. Přírodní zdroje odpovídají 181 l/s. Přepočítat tuto 

hodnotu na období 1981 – 2010 nelze. 

 

Přírodní zdroje tedy byly uvažovány jako průměr 120 součtů modelových přítoků do HGR 4710 a 

infiltrace podle hydraulického modelu podzemních vod za období 2001 – 2010. V samotném období 

2001-2010 lze podle kolísání měřených hladin podzemní vody rozlišit období: 

1) 1981 - 1998 s poklesy hladiny podzemní vody; 

2) 1999 - 2009 se stagnací hladiny podzemní vody a s nejnižší hladinou podzemní vody; 

3) 2010 – 2014 s nárůstem hladiny podzemní vody. 

 

Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období odpovídající 

přírodním zdrojům podzemních vod v Tab. 10-3 je v Tab. 10-4. 

Pro kolektory kryté izolátorem, nelze stanovit přírodní zdroje za pomoci hydrologického modelu, ale 

pomocí hydraulického. 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 mezi 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. 
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Tab. 10-3. Výstupy z hydraulického modelu 

Období (hydrologické roky) 

Průměr z měsíčních hodnot za uvedené období 

Modelová infiltrace 

(transientní model) 
Přírodní zdroje Využitelné množství 

l/s l/s l/s 

2001 2010 181 181 91 

2008 2010 181 181 91 

 

 

Tab. 10-4. Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období odpovídající přírodním zdrojům podzemních vod v Tab. 10-3  

Období 

(hydrologické 

roky) 

Průměrná hladina podzemní vody za uvedené období 

VP7530 

Jenišovic 

(A) 

VP7529 

Cetenov 

(A) 

VP7532 

Ralsko 

(A) 

VP7539 

Horní 

Bukovno 

(A) 

VP7538 

Ptýrov 

(A) 

VP7536 

Bělá 

(A) 

VP7541 

Bezdědice 

(A) 

VP7548 

Nemyslovice 

(A) 

VP7546 

Kropáčova 

Vrutice 

(A) 

VP8227 

Vysoká 

(A) 

VP7534 

Bělá pod 

Bezdězem 

(A) 

VP7506 

Všelibice 

(A) 

VP7500 

Kobyly 

(A) 

VP7515 

Lhotice 

u Bosně 

(A) 

VP7544 

Vrátno 

(A) 

m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. 

1981 2010 - - - - - - - - - - - 289.55 284.90 - - 

2001 2010 - - - - - - - - - - - 287.41 284.33 257.14 - 

1981 1998 - - - - - - - - - - - 290.06 288.05 - - 

1999 2008 - - - - - - - - - - - 287.32 - 256.98 - 

2008 2010 285.35 289.55 251.02 263.33 253.31 242.92 239.42 216.61 208.33 185.72 243.32 287.64 284.26 257.13 253.03 

2011 2014 285.60 290.10 250.63 265.71 254.38 243.62 240.06 217.32 208.92 186.09 243.74 288.50 285.35 257.43 252.86 

Vysvětlivky: A – kolektor v perucko-korycanském souvrství 
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10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD  

Využitelné množství podzemní vody v rajon jako celku je chápáno jako ta část podzemní vody, kterou 

lze bez omezení využít, a je vztaženo na celý rajon. Využitelné zdroje pro celý rajon tedy nepostihují 

zdroje dílčích jímacích území, které je nezbytné řešit a bilancovat v mnohem větším detailu. 

Využitelné zdroje byly uvažovány na úrovni 50% přírodních zdrojů, tj. 91 l/s. Toto množství 

podzemní vody, které přitéká do rajonu, bylo stanoveno hydraulickým modelem a nezpůsobuje 

poklesy hladin podzemní vody i ve vysoce napjatém režimu podzemní vody. V tomto napjatém režimu 

se jakákoliv změna rychle šíří a projevuje se výraznými poklesy hladin podzemní vody. Množství 

podzemní vody, které do rajonu přitéká v současnosti, je prokazatelně vyšší (díky nárůstu hladin 

podzemní vody mezi lety 2008 a 2014) a v současné době nekvantifikovatelné. Stanovení 

využitelných zdrojů je vztaženo na rajon jako celek. Hodnota nezohledňuje lokální vodohospodářské 

potřeby v jednotlivých jímacích územích, kde je nezbytné stanovit využitelné množství podle 

požadavku na minimální velikost průtoků na konkrétních profilech toků a na konkrétní minimální 

úrovně hladin podzemní vody v konkrétních monitorovacích vrtech. 

 

NÁVRHY 

V tomto rajonu je navržena drobná změna hranice. Severozápadní hranici HGR 4710 je vhodné 

upravit ve vazbě na průběh Čertovy zdi. Navržená změna hranice je doložena na Obr. 10-1. 

Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ včetně signálních hladin podzemních vod, které charakterizují sníženou tvorbu 

přírodních zdrojů a průzkumné hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod 4710_22 Ralsko, 4710_24 Bělá p. Bezdězem, 4710_38 Byšice, 4710_49 Velký 

Borek (Tab. 5-6 Doporučené vrty pro monitoring). 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.  

 

ZÁSOBY PODZEMNÍCH VOD 

 Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 2001 – 2010 byly stanoveny podle 

průměrné dotace z hydraulického modelu a odpovídají 181 l/s. 

 Využitelné zdroje byly uvažovány na úrovni 50% přírodních zdrojů, tj. 91 l/s. 

 Odběry podzemní vody dosáhly v roce 1996 maximálních hodnot 87 l/s. Toto množství 

nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na dlouhodobě pozorovaných vrtech. 

HGR 4710 tedy ani v této době nebyl přetížen. 

 Při hodnocení bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 44 l/s 

nelze očekávat z hlediska celkové bilance rajonu střety zájmů ve využívání podzemních vod. 

Celkové povolené (evidované) odběry V HGR 4710 jsou 45 l/s (rok 2012) a prakticky 

odpovídají současnému využití. 

 

BILANCE PODZEMNÍ VODY 

 Horizontální přetok přes hranici modelu (včetně srážkové infiltrace) byl určen hydraulickým 

modelem na 93 l/s. 

 Horizontální odtok z rajonu činí 13 l/s. 

 Přetok z nadloží v infiltrační oblasti byl stanoven na 85 l/s. 

 Přetok do nadloží byl spočten na 117,1 l/s. 

 Vzhledem k překrytí kolektoru izolátorem v celém rozsahu modelového území a vzhledem ke 

konstantní složce přítoku, kterou tvoří dotace na severovýchodní modelové hranici, je přítok i 

odtok vody v rámci průměrného roku v HGR 4710 velmi vyrovnaný. Mírné rozkolísání malou 

měrou odráží roční režimní chod srážkové infiltrace se zřejmým časovým posunem. 

 

NÁVRHY 

 V tomto rajonu je navržena drobná úprava hranice. Severozápadní hranici HGR 4710 je 

vhodné upravit ve vazbě na průběh Čertovy zdi. 

 Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ včetně signálních hladin podzemních vod, které charakterizují 

sníženou tvorbu přírodních zdrojů a průzkumné hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci 

projektu 4710_22 Ralsko, 4710_24 Bělá p. Bezdězem, 4710_38 Byšice, 4710_49 Velký 

Borek. 
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