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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV     čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

Povodí Vltavy, s.p.;  

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

podzemních vod“  
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PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

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

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

standardních i moderních metodických postupů a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4620 

(heis.vuv.cz, upraveno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4720 

Název hydrogeologického rajonu: Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe 

ID útvaru: 47200 

Název útvaru: Bazální křídový kolektor v od Hamru po Labe 

Plocha, km
2
: 1339,65 

Pozice: rajon hlubinné vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

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

Kraje: Liberecký, Středočeský, Ústecký 

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

Rozsah hydrogeologického rajonu 4720 přibližně vymezuje povodí Ploučnice po Českou Lípu a 

povodí přítoků Labe – Pšovky, Liběchovky a Obrtky v oblasti křídových sedimentů. Sv. hranice je 

dána hřebenem Ještědsko – kozákovského hřbetu, tj. rozvodnicí mezi povodím Ploučnice Lužické 

Nisy. V Lužických horách pokračuje podél linie lužického zlomového pásma až k hranicím 

s Německem. Z vrcholu Hvozd je vedena po tektonických liniích K České Lípě, dále po Úštěckém 

zlomu k Labi východně od Litoměřic. Na JZ až po Mělník je rajon ohraničen řekou Labe - výchozy 

kolektoru, které jsou kryty fluviálními uloženinami, které jsou transitním prostředím kompletního 

odvodnění kolektoru do Labe. Hranice mezi HGR 4710 a 4720 je smluvní a neopírá se o strukturní 

prvky nebo zřetelné hydrogeologické rozvodí v kolektoru A, pouze východní část hranice je shodná s 

průběhem Čertovy zdi a dalších vulkanických těles. 

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

Mocnost kolektoru A ve většině případů kolísá v rozmezí 30 až 70 m. Mocnost narůstá od JZ k lužické 

poruše (až 100 m). Na elevacích podloží jsou mocnosti nižší nebo perucko korycanské souvrství úplně 

chybí (např. litoměřicko-maršovicko-bezdězská elevace). Situace HGR 4720 je na Obr. 2-1.  

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 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.  

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4720 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území hydrogeologického rajonu 4720 bylo poprvé soustavně zkoumáno během geologického 

mapování Rakousko-Uherska v polovině 19. století (např. Jokély 1858, 1859); byly vymezeny 

základní kontury na povrch vycházejících těles a zpracována základní petrografie hornin z podloží 

křídy a mladých vulkanitů. Na toto mapování ihned navazovaly výzkumy J. Krejčího (1870), který na 

základě litologickém i biostratigrafickém v křídových horninách vymezil hlavní stratigrafické 

jednotky. Jeho stratigrafii pak A. Frič (1883) zdokonalil a doplnil paleontologickými sběry. V jižní 

části rajonu rozčlenil výchozové „vrstvy Jizerské“ na několik jednotek a vkreslil typické profily. Z 

opěrných profilů křídovými sedimenty v týchž oblastech vycházel ve své podrobné stratigrafii Č. 

Zahálka (např. 1897a, b). Odklonil se od názvů jednotek Krejčího a zavedl tzv. „pásma“, označovaná 

římskými číslicemi I–X. Jako první identifikoval a pojmenoval některé významné zlomy a své 

poznatky shrnul později pro celé území až po severní okraj české křídové pánve (Zahálka 1916). Na 

něj později navázal B. Zahálka, a to především studií mladých vulkanitů mezi Mělníkem a Mšenem 

(1905) a profilem křídou od hradu Kokořína (1941b). Během 2. světové války pak také dokončil 

geologické mapování na Mělnicku (B. Zahálka 1941a). 

Ve stejné době prováděl v Českém středohoří podrobné geologické mapování J. E. Hibsch a některými 

listy zasahoval na východ až do sledovaného území (např. Hibsch 1930); jeho práce vynikala přesným 

vymezením mladých vulkanitů a jejich petrografickou charakteristikou. V okolí Litoměřic vymapovali 

Hibsch a Seemann (1913) kromě kontur těles křídových sedimentů také zlomy dnes řazené k pásmu 

středohorského zlomu. Na Českolipsku pracoval Graber (1904, 1907), který se věnoval především 

okolí Maršovického vrchu. Soustavné geologické mapování zde však zahájil až B. Müller (1914). 

Prostorově navazoval na J. E. Hibsche a postupně zpracoval celé území severního Kokořínska, 

Českolipska a Liberecka. I přes horší grafickou úroveň výsledných map přinesly jeho výzkumy 

základní představu o tektonické stavbě rajonu (např. Müller 1923, 1924a, b, 1925, 1926a, b, 1927, 

1933b) a rozložení pískovcových těles. Některé chybné tektonické představy později sám opravil 

(Müller 1933a). Celé území severočeské křídy mezi Jizerou a Labem zpracoval H. Andert (1929), 

jehož paleontologické sběry a biostratigrafické vyhodnocení vůdčí fauny je dodnes velmi ceněné. Jím 

navržená komplikovaná tektonická stavba severočeské křídy, sestavená bez možnosti ověřit 

předpoklady vrtnými pracemi, je však z velké části nereálná. 

Po 2. světové válce dominovalo geologickým pracím v regionu nové mapování, a to v měřítku 1 : 20 

000 (Klein 1953–57, Malkovský 1956) a zvláště 1 : 25 000 (Klein 1963, Klein et al. 1966). Během 

tohoto mapování byly L. Kopeckým nově zpracovány mladé vulkanity. Na jižní část rajonu se zaměřil 

Zima (1950). Během tohoto mapování byl podrobněji vymapován rozsah jednotlivých pískovcových 

těles včetně jejich zlomového porušení. J. Soukup (in Lorenz a Kopecký eds. 1962, in Horný ed. 1963) 

zreambuloval dosavadní poznatky o stratigrafii a tektonice křídových sedimentů pro jednotlivé listy 

geologických map ČSSR 1 : 200 000.  

Stratigrafie křídových sedimentů byla v 60. letech nově zpracována na základě hlubokých vrtů 

opěrného profilu Mělník – Ještěd (Klein 1965); při geologickém mapování v okolí České Lípy byly 

tvary a omezení pískovcových těles vysledovány na SZ (souhrn Klein et al. 1966, Klein ed. 1991). 

Další geologické informace pocházejí z ložiskového průzkumu na sklářské písky, zejména na 

Českolipsku (např. Malich 1960, Klein 1964, 1967, Procházka 1968, Klein a Tajovský 1986, Tajovský 

1989, 1991). Některé oblasti byly předmětem diplomových prací, např. na Dokesku (Krátká 1961) a 
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na Maršovickém vrchu (Hoppe 1962). Další geologické informace ze západního konce rajonu 

pocházejí z ložiskového průzkumu na vápence v okolí Litoměřic (např. Klein a Příkop 1957).  

Největší posun v poznání geologické stavby však přinesly průzkumné práce na uran, realizované od 

konce 50. let., ve větší míře pak od roku 1967. Zahrnovaly geofyzikální měření a tisíce průzkumných 

objektů (vrty, rýhy) soustředěných do hlavních ložiskových oblastí v severní části rajonu, ale 

zasahovaly i do jižní části rajonu do povodí Pšovky, Liběchovky a Obrtky. Zpřesnily se znalosti o 

tektonické stavbě a litologickém vývoji křídy, o horninách křídového podloží a o tvarech těles 

mladých vulkanitů. Byly také získány detailní informace o hydrogeologických poměrech v 

severočeské křídě (např. Herčík 1971). Nové poznatky o tektonické stavbě byly průběžně publikovány 

geology GPUP, například se týkaly stavby strážského zlomu (Kurka 1976), stavby lužického zlomu 

(Doležel 1976) nebo východozápadní tektoniky tlusteckého bloku (Anton et al. 1973). Nový obraz 

geologické stavby severočeské křídy vyplývá z ložiskových studií (např. Bělohradský a Petrin 1977, 

Bělohradský 1979a, b, Blažek a Prokop et al. 1979, Kyncl et al. 1986) i z výstupů průzkumných prací 

souvisejících se sanací chemické těžby uranu (Coubal a Adamovič 1995), přehledně jsou uvedené ve 

zprávě Kučery a Rutšeka (1995).  

Celé sledované území pokrývají moderně zpracované geologické mapy v měřítku 1 : 50 000 z 80. a 

90. let 20. století, vytvořené Českou geologickou službou. Křídové sedimenty zde mapovali V. Klein, 

J. Pražák, J. Valečka, P. Zelenka a S. Čech, vulkanity O. Shrbený a J. Křelina a tektoniku M. Coubal. 

 

 

Obr. 3-1. Pozice rajonu 4720 v území mezi Jizerou a Labem.  

Modrou čarou jsou vyznačeny rozsahy rajonů 4522, 4523 a 4640, které dohromady tvoří rozsah rajonu 4720. 
Jako podklad je použita izoliniová mapa báze turonu (strop kolektoru A) podle Valečky in Herčík et al. (1999). 
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Rozsah staršího geologického mapování je vyznačen na geologických mapách ČGS v měř. 

1 : 50 000 a také na mapovém serveru ČGS na www.geology.cz. V rámci rajonu 4720 proběhlo 

účelové geologické mapování na listech těchto map v měř. 1 : 50 000: 12-22 Mělník (Holásek ed. 

1988), 02-44 Štětí (Pražák ed. 1991), 02-42 Česká Lípa (Klein ed. 1991), 03-33 Mladá Boleslav 

(Pražák ed. 1993), 03-31 Mimoň (Klein 1998), 02-24 Nový Bor (Valečka ed. 1998), 03-13 Hrádek n. 

N. (Pospíšil a Domečka eds. 1996), 02-43 Litoměřice (Domas ed. 1990) a 02-41 Ústí nad Labem 

(Shrbený ed. 1990). 

Geofyzikální práce. Území rajonu 4720 je poměrně dobře geofyzikálně prozkoumané, a to především 

v oblastech podrobného průzkumu na uran. Podrobně byla geofyzikálně vymapována především zóna 

středohorského zlomu (úštěcký zlom, strážský zlom) a zóna lužického zlomu na severním okraji 

rajonu. V rámci průzkumu na uran, který probíhal v 70. a 80. letech, byla reinterpretována starší 

geofyzikální měření (Kurka a Anton 1973) a doplněna novými měřeními v ložiskových územích, 

především povrchovým magnetickým měřením, vertikálním elektrickým sondováním a odporovým 

profilováním (např. Anton et al. 1981). Tyto výzkumy proběhly i na jihu rajonu s cílem zpřesnění 

tektonické stavby území jižně od úštěckého zlomu a kry Maršovického vrchu. Výsledky jsou obsaženy 

ve zprávách Herziga a Kurky (1983) a Antona et al. (1985). Výsledky geofyzikálních prací shrnuje 

zpráva Kučery a Rutšeka (1995). Území jihozápadního předpolí ložiska Stráž bylo podobným 

způsobem geofyzikálně vymapováno v letech 2002–2005 pro účely sanace ekologických zátěží po 

chemické těžbě uranu (např. Anton et al. 1993). V oblasti tzv. maršovické elevace jižně od úštěckého 

zlomu v jižní části rajonu byl tento průzkum doplněn i profily reflexní seismiky (Nikl 1993). 

Mimo oblast těžby uranu se geofyzikální měření většinou zaměřovala na zjištění rozsahu 

permokarbonských sedimentů v podloží křídy, zejména v jižní části rajonu. Gravimetrická měření 

zaměřená na výzkum karbonských pánví byla provedena Vašinovou a Cimbalníkem (1981), další 

měření provedli Chudomel et al. (1983). Měření intenzity magnetického pole na Mšensku byla 

provedena Maistryszinem (1967) a Mašínem et al. (1970) a později zpřesněna na základě 

aeromagnetických měření. Z geoelektrických metod byla široce používána metoda VES (Maistryszin 

1967, 1970), a to především s cílem zjištění tektonické stavby křídy v nadloží mšenské pánve. Letecké 

geofyzikální měření (magnetometrie, radiometrie) pokrývá celé území rajonu a bylo nedávno nově 

interpretováno (Šalanský 1977, 2004). Seismický průzkum ze začátku 80. let byl zaměřený na 

vymezení permokarbonských pánví v podloží křídových sedimentů (Chudomel et al. 1983). 

 

VRTNÁ PROZKOUMANOST 

Vrtná prozkoumanost rajonu 4720 je celkově poměrně hustá, i když některé oblasti s vyšší mocností 

křídových sedimentů na temenech elevací nejsou vrty dostatečně pokryté (Obr. 3-2). Z hlubších vrtů 

zcela dominují průzkumné vrty na uran odvrtané Geologickým průzkumem Uranového průmyslu 

(GPUP, později firmou Diamo s.p.) zhruba od počátku 60. let do roku 1995. Velmi hustou vrtnou sítí 

jsou pokryta ložisková území: ložisko Heřmánky, v severní části rajonu mezi Mimoní a Stráží pod 

Ralskem jsou to ložiska Hamr a Stráž. Poněkud nižší hustota vrtů je v severní části rajonu na ložiscích 

Křižany, Břevniště, Hvězdov, Mimoň a Holičky. Téměř všechny tyto vrty zasahují do podloží křídy a 

jsou kvalitně karotované. Některé jsou celojádrové, jiné poskytly jádro jen z rudního intervalu v 

bazální části korycanských vrstev (Stuchlíková 1977).  

Hydrogeologické vrty byly využity při regionálním hydrogeologickém průzkumu na Pšovce a 

Liběchovce (např. Hercog 1965, Kněžek 1967, Pištora 1967, Šula 1968), na Obrtce a Úštěckém potoce 

(např. Pištora 1967, Hoppe 1968), v okolí Litoměřic (např. Kněžek 1967, Řeháčková 1979, 1983, 

Rada 1980). V severní části rajonu se tyto vrty svou lokalizací soustředily – kromě samotné oblasti 

http://www.geology.cz/
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těžby uranových rud – především do jímacího území Česká Lípa – jih jižně od České Lípy (Strnad 

1976, 1977), do oblasti jv. od Mimoně (např. Kněžková 1987) a do okolí Jablonného v Podještědí 

(např. Šula 1971, Pištora et al. 1973).  

Pro východní okraj rajonu jsou důležité vrty opěrné linie Mělník – Ještěd z 60. let 20. století, např. 

Klein (1965). Významný je dobře zdokumentovaný strukturní vrt Str-1 Strachaly, odvrtaný Ústředním 

ústavem geologickým v jz. části rajonu (Pražák in Klener et al. 1983). Starší vrtné práce byly 

zhodnoceny v hydrogeologické syntéze české křídové pánve (Herčík et al. 1999). 

Do jižní části rajonu zasahoval vrtný průzkum v rámci výpočtu zásob karbonského uhlí na ložisku 

Mělník – Benátky nad Jizerou (Spudil et al. 1990). Na Českolipsku jsou významné vrty, které sloužily 

k ověření zásob sklářských a slévárenských písků – jde především o oblast Provodína, Srní a oblast 

Kvítkov – Stvolínky jz. od České Lípy (Klein a Tajovský 1986, Tajovský 1989). Na západě rajonu 

pomohl vrtný průzkum zaměřený na výpočet zásob vápenců a slínovců (Klein a Příkop 1957, Vilímek 

1959, Krutský et al. 1977). 

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

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

Hydrogeologickou syntézu české křídové pánve (Herčík 1981, 1985, Herčík et al. 1999). Již v první – 

rešeršní fázi projektu byla reambulována tektonická stavba rajonu na základě veškerých provedených 

vrtů, výsledků geofyzikálních měření, zhotoveného digitálního modelu reliéfu a případně nového 

terénního ohledání geologické stavby. Tato reambulace přinesla částečně nový pohled na geologickou 

stavbu, který byl odlišný od dosavadního konceptu. Nízká hustota vrtné prozkoumanosti v některých 

oblastech byla zohledněna při umístění nových vrtů, jejichž přehled je uveden v Tab. 3-1. Výsledky 

vrtných prací tak poskytly nejen informace o tvarech kolektorových těles a vlastnostech kolektorových 

hornin, ale i do velké míry zpřesnily strukturní model rajonu. 

Nově vyhloubené vrty se dělí do dvou základních kategorií:  

1) geologické průzkumné vrty,  

2) hydrogeologické průzkumné vrty.  

Geologické vrty byly hloubeny jádrově, se snahou o maximální výnos. Ze vzorků vrtného jádra byly 

odebírány vzorky, které byly podrobeny petrografickým a chemickým analýzám, v mnoha případech 

též fázovým analýzám s použitím RTG-difrakce nebo mikroanalýzám s použitím elektronového 

mikroskopu. Příprava preparátů i analýzy byly provedeny v Centrálních laboratořích České geologické 

služby a výsledky byly využity při litologickém popisu jádra a ke stratigrafickým korelacím mezi 

jednotlivými vrty. Jednotlivé vrty byly též vykořistěny na paleontologický obsah; zjištěné fosilie byly 

určeny a využity pro biostratigrafické zařazení horninových těles. Hydrogeologické vrty byly vrtány 

bezjádrově, přičemž z každých 3 metrů byly odebírány úlomky hornin z vrtného výplachu – tzv. sítové 

vzorky. Ty byly petrograficky popsány a výsledky popisů byly zohledněny v litologickém popisu vrtu 

a pro stratigrafické zařazení horninových těles. 

 

 

 

 



 

 

Obr. 3 -2. Situace vybraných vrtů v rajonu 4720. 
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Tab. 3-1. Přehled průzkumných hydrogeologických vrtů a průzkumných geologických (jádrových) vrtů vy-

hloubených v rámci projektu  

Rebilance zásob podzemních vod na území rajonu 4720 (včetně nadložních rajonů základní vrstvy) 

označení vrtu lokalita hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4522_36 Lhotka 126,2 Fiedler et al. 2015f 

4522_A Sitné 295 Adamovič et al. 2015c 

4522_B Šemanovice 56 Adamovič et al. 2015d 

4522_C Dubá 130,9 Adamovič et al. 2015a 

4522_D Libovice 290 Adamovič et al. 2015b 

4523_43 Snědovice 42,9 Fiedler et al. 2015g 

4523_44 Úštěk 123,5 Fiedler et al. 2015a 

4523_45 Štětí 150 Fiedler et al. 2015h 

4523_48 Vrutice 61 Fiedler et al. 2015b 

4523_A Sedlec 222,5 m Valečka et al. 2015b 

4640_1C Zdislava 420 Rozman et al. 2015a 

4640_1T Zdislava 238 Rozman et al. 2015b 

4640_C Horní Světlá pod Luží 178 Valečka et al. 2015a 

4650_F Sloup 150 Nádaskay et al. 2015 

4720_47 Vrutice 163,1 Fiedler et al. 2015d 

4720_E Jestřebí 70,4 Mlčoch et al. 2015b 

4720_F Chlum 208 Mlčoch et al. 2015a 

4730_B Stvolínky 130 Valečka et al. 2015c 

Hydrogeologické vrty jsou vyznačeny kurzívou. Vrty, které prošly celou mocností bazálního kolektoru A, jsou vyznačeny 

tučně. 

 

Nedaleko za východním okrajem rajonu byly realizovány další hydrogeologické vrty: 4710_22 a 

4410_23 Ralsko a 4710_24 a 4410_25 Bělá. 

Litologický vývoj cenomanu (kolektor A) ve vrtech, které tuto úroveň zastihly, je komentován v kap. 

4.1.  

Pro potřeby projektu byly Geofyzikálním ústavem AV ČR (Uličný et al. 2015) vypracovány 

geneticko-stratigrafické řezy, umožňující mj. lepší představu o prostorovém vztahu kolektorových 

těles a izolátorů, a na ně navazující geologické řezy, včetně revidované tektoniky. 

Nově byly v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod realizovány geofyzikální průzkumné 

práce v širším okolí kry Maršovického vrchu na tzv. maršovicko-bezdězské elevaci (Karous et al. 

2015, Obr. 3-3). Cílem bylo ověřit tektonickou stavbu křídy, možnosti náhlých změn mocnosti 

křídových sedimentů a distribuci podpovrchových těles neovulkanitů. Použito bylo dipólové odporové 

profilování a měření VES na profilech, gravimetrické měření na profilech a reflexní seismika. 

Kompletní výsledky geofyzikálních prací na území rajonu 4720 shrnuje zpráva Karouse et al. (2015), 

stručný výčet výsledků s ohledem na řešení geologické stavby rajonu je podán v kap. 4.1. 
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Obr. 3-3. Vyznačení území s nově provedenými geofyzikálními pracemi na tzv. maršovicko-bezdězské elevaci ve 

střední části rajonu 4720 (Karous et al. 2015). 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

monografii Krásného et al. (2012) v rámci benešovsko-ústeckého a 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 3 Křída Českého středohoří – jež 

zpracoval V. Nakládal) publikovaná později jako Hydrogeologie české křídové pánve (Herčík - 

Herrmann - Valečka 1999). V těchto studiích jsou popsány hydrogeologické poměry křídových 

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

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

První souhrn hydrogeologických poměrů celého území podal Hynie (1961). Významnou regionální 

hydrogeologickou prací, která pokrývá celé území je Hydrogeologická mapa a Mapa chemismu 

podzemních vod l : 200 000 list 03 Liberec 04 Náchod a list 02 Ústí nad Labem a k nim příslušné 

Vysvětlivky (Jetel 1984a,b. Hazdrová 1980a,b Jetel et al. 1986, Hazdrová et al. 1980). 

Hydrogeologické mapy ze souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 

1 : 50 000 především listy 03-13, 03-31, 02-42, 02-43, 02-44 vytvořili Burda (1990, 1998), Zícha 

(1997), Stehlík (1987), Hazdrová (1992).  

Největší koncentrace hydrogeologických prací byla soustředěna do bezprostředního okolí uranových 

ložisek Hamr a Stráž pod Ralskem, kde se řeší hydrogeologické podmínky bývalé těžby uranu a její 

ekologické důsledky (např. Dufek 1973; Hanzlík et al. 1992; Horák et al. 1993; Lusková 1995; 

Maršalko-Peretjanko 1978; Němeček et al. 1992a, 1992b, 1994a, 1994b, 1994c, 1995; Rutšek-Kučera 

1995; Svoboda et al. 1975; Tauber 1966a, 1966b; Maršalko 1980; Pazdírek 1992). Pozornosti neunikla 

ani hydrogeologická problematika zakleslé kry tlusteckého bloku (Brožek et al. 1982; Hoppe 1970; 

Maršalko-Peretjanko 1974a; Pazderský 1990).  
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Obecný přehled o hydrogeologii křídy, především v povodí Pšovky, podal Hynie (1961). 

Hydrogeologické výsledky získané při výzkumu podloží křídy shrnul Jetel (1974). Hydrogeologii 

permokarbonu a křídy na opěrném profilu Mělník-Ještěd a schéma hydrochemické zonálnosti křídové 

pánve a jejího podloží zpracoval Jetel (1970). Z dalších regionálních prací jmenujme hydrogeologii 

tlusteckého bloku od Hoppeho (1970), Nakládala (1975), oblast Kamenice - Ploučnice - Křinice 

zpracovala Jetelová (1972), hydrogeologický výzkum svrchní křídy v Polomených horách (Jetelová 

1975), Regionální surovinové studie okresů Liberec a Česká Lípa včetně podrobně sepsané 

hydrogeologie se seznamem vodních zdrojů zpracovali Sedlář - Břízová -Tomášek (1992), a Anděl et 

al. (1992). Hydrogeologický průzkum Lužické poruchy prováděli Šula (1971, 1973), Plešinger (1963). 

Mitášová (1967). Velmi zajímavou problematikou mapového listu je funkce tektonických poruch 

(např. strážský zlom) a žil neovulkanitů (Blažek et al. 1979; Herčík 1967, 1968a, 1968b; Klein-

Pazdírek 1995; Maršalko-Peretjanko 1974b; Pazdírek 1991; Lusk 1979). 

Z dalších novějších prací je třeba jmenovat regionální studie týkající se těžby v okolí Stráže pod 

Ralskem: Datel (2010), Datel et al. (2008), Eckert et al. (2013) 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

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

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

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

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

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

 

Tab. 3-2. Vrty ČHMÚ s režimním pozorováním hladin resp. jakosti (minimálně do roku 2010)  

číslo Název vrtu 
Sledován od 

roku 

Sledovaný 

parametr * 

Sledovaný 

kolektor 
Provozovatel 

VP8419 Doksy, Břehyně, HP 21 C 1973 H,J CENOMAN ČHMU 

VP8441 Ralsko, Skelná Huť, MIPC 12 1992 H CENOMAN ČHMU 

VP8417 Jablonné v Podj., Valdov, HP 23 C 1973 H,J CENOMAN ČHMU 

VP8439 Jablonné v Podj., KunratickÚ domky, LO-12 1992 H,J CENOMAN ČHMU 

VP8469 Chlum (Drachlava),2H095 2007 H CENOMAN ČHMU 

VP8485 Ralsko (Svébořice), 2H254 2007 H CENOMAN ČHMU 

VP8482 Ralsko (Hradčany nad Ploučnicí),2H250 2007 H CENOMAN ČHMU 

VP8479 Pertoltice pod Ralskem, 2H247 2008 H,J CENOMAN ČHMU 

VP8491 Česká Lípa (Stará Lípa),VP8450N 2007 H,J CENOMAN ČHMU 

VP8475 Mařenice, 2h236 2007 H,J CENOMAN ČHMU 

VP8445 Zákupy, Kamenice, 324 337 EHC 1992 H,J CENOMAN ČHMU 

* poznámka: H hladiny, J – jakost 

 

Tab. 3-3 Vrtná prozkoumanost podle databáze Geofondu převedené do Gdbase-5 (VUV 2013) 

HGR Počet vrtů cenomanských Počet vrtů s čerpací zkouškou Počet vrtů s chemickými analýzami vody 

4720 248 100 86 
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Tab. 3-4. Konečný soupis vrtů, které budou dále používány v jednotlivých kolektorech 

Klíč GDO Název Lokalita Y1 X1 

Z  

(m n.m.) 

hloubka vrtu  

(m) kolektor 

687087 2H-118 Tachov u Doks -994926,31 -721696,63 302,44 229,00 A_AB 

615588 HP-22C Doksy u Máchova jezera -994408,70 -718618,20 276,55 222,00 A_AB 

565534 HP-21C Bezděz -992820,00 -715050,00 278,08 228,00 A_AB 

687085 2H-095 Drchlava -989722,20 -728054,56 350,74 215,00 A_AB 

11543 LO-13/JC Dřevčice -988524,00 -731350,00 324,17 180,00 A_AB 

11489 HV-2-C Dřevčice -987910,00 -730145,00 295,12 110,00 A_AB 

626344 576079C Doksy u Máchova jezera -987215,19 -716058,22 283,82 205,60 A_AB 

11311 HV-1-C Holany -986490,00 -728830,00 268,91 227,00 A_AB 

692518 2H-234 Jestřebí u České Lípy -986397,53 -723990,95 254,04 272,00 A_AB 

626316 596163 Brenná -985719,14 -717667,57 288,63 237,10 A_AB 

12000 LO-6/JC Okřešice u České Lípy -981986,00 -725960,00 267,38 322,00 A_AB 

692463 2H-247 Pertoltice pod Ralskem -980588,03 -712906,74 281,06 728,00 A_AB 

692457 VP-8450N Česká Lípa -977767,34 -724114,68 299,38 615,00 A_AB 

78893 HP-3C Dubnice pod Ralskem -977458,00 -704332,00 378,86 732,00 A_AB 

626766 032223 Dubnice pod Ralskem -976499,01 -706897,49 347,31 695,20 A_AB 

70860 LO-15/JC Žibřidice -975168,00 -702259,00 347,60 530,00 A_AB 

70552 HP-4C Křižany -973884,00 -699634,00 416,42 451,00 A_AB 

70032 HP-23C Česká Ves v Podještědí -972572,00 -707214,00 379,57 565,00 A_AB 

70536 LO-12JC Heřmanice v Podještědí -970196,00 -711311,00 333,30 602,00 A_AB 

70861 L-1/JC Jětrava -969480,00 -701003,00 436,64 142,30 A_AB 

565537 HP-7C Jětrava -969106,00 -702691,00 353,34 295,30 A_AB 

206244 MB-7 Střemy -1011419,10 -729438,00 234,08 1128,5 A_AB 

207424 MK-1 Mělník -1011310,00 -734320,00 203,00 170,00 A_AB 

692520 2H-124 Vysoká u Mělníka -1008854,81 -729669,44 271,19 272,00 A_AB 

67867 MJ-2 Mšeno -1008142,10 -721450,30 345,10 1157,5 A_AB 

4407 HV-21 Dolní Beřkovice -1007752,60 -736259,90 158,69 128,80 A_AB 

3175 PŐ-10 Kanina -1007169,00 -726220,00 249,00 230,00 A_AB 

692523 2H-130 Vrátno -1006246,96 -718811,13 320,02 328,00 A_AB 

84640 MJ-3 Doubravice -1004270,62 -718024,61 347,99 591,00 A_AB 

6039 Vě-1 Roudnice nad Labem -1002983,00 -749955,00 150,65 77,30 A_AB 

5985 Vě-2 Černěves -1002175,00 -749034,00 157,12 90,60 A_AB 

678998 2H-036 Bezdědice -1002123,54 -717281,54 347,81 313,00 A_AB 

4641 HO-1 Houska -1000560,00 -722460,00 436,30 254,00 A_AB 

692273 2H-117 Brocno -999702,86 -736023,70 308,69 305,49 A_AB 

682099 2H-030 Bělá pod Bezdězem -997931,98 -712542,97 336,47 333,00 A_AB 

8543 O-9 Vrbice u Roudnice nad Labem -996316,00 -745998,00 159,67 188,80 A_AB 

635158 Vr-1 Vrbice u Roudnice nad Labem -996035,00 -745510,00 167,70 188,00 A_AB 

565534 HP-21C Bezděz -992820,00 -715050,00 278,08 228,00 A_AB 

572159 CHO-2 Chotiněves -990827,00 -745148,00 234,50 270,00 A_AB 

572156 VU-2 Velký Újezd u Litoměřic -990666,00 -750095,00 178,23 225,00 A_AB 

12000 LO-6/JC Okřešice u České Lípy -981986,00 -725960,00 267,38 322,00 A_AB 

77394 HP-1C Pertoltice pod Ralskem -980560,00 -713001,00 284,74 732,00 A_AB 

77396 HP-2C Dubnice pod Ralskem -977582,00 -706412,00 314,21 707,00 A_AB 
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Obr. 3-4. 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. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace (Fiedler et al. 2015, Rozman et 

al. 2015), která je uložena v archívu ČGS (Geofond). 

 

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

Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014‒2015  

ID vrtu 
Název 

vrtu 

cílový 

kolektor 

hloubka vrtu 

(m) 

Rozsah cílového 

kolektoru (m) 

Koeficient 

transmisivity (m2/s) 
autor zprávy 

4720_47 Vrutice A 163,1 114,8 – 143,8 4,4 x 10-4 
Fiedler et al. 

(2015) 

4640_1C Zdislava A 420 330,6 – 405,6 1,5 x 10-4 
Rozman et al. 

(2015) 

 

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 
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provedení vrtu a výsledky čerpací zkoušky a rozborů vzorků vod). Dokumentace obsahuje náležitosti 

dle přílohy 1 Vyhl. ČBÚ 239/1998 Sb. 

 

4720_47 Vrutice 

Průzkumný vrt je situován na severním okraji obce Vrutice mezi obcí a železniční tratí Litoměřice-

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

Průzkumný hydrogeologický vrt 4720_47 je proveden jako úplná studna do cenomanského kolektoru 

A. Naražená hladina podzemní vody je napjatá. Dne 26. 8. 2014 byla naražená hloubka hladiny 

podzemní vody 115 m pod terénem, což odpovídá kótě hladiny cca 54,5 m n. m. Ustálená hladina 

podzemní vody dne 2. 7. 2015 dle revizní karotáže 5,89 m pod terénem odpovídá 163,61 m n. m. 

Hydrodynamická zkouška byla provedena v období 19. 1. 2015 – 24. 1. 2015 v době trvání 1+3+2 dní. 

Hladina během počátečního čerpání Q = 0,93 l/s poklesla z počáteční úrovně 7,1 m od terénu na 8,8 m 

od terénu, tj. cca o 1,7 m za 24 hodin. Zapuštění čerpadla v úrovni 50 m od OB (OB – hrana Fe 

pažnice). Hodnoty pH a vodivosti se v průběhu HDZ pohybovaly v rozmezí hodnot: pH 6,4 – 6,7 

(počáteční 6,4 a konečná 6,5) a vodivost 60,3 µS/cm – 62,1 µS/cm (počáteční 60,3 µS/cm a konečná 

60,4 µS/cm). 

Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky pro napjatý kolektor přineslo hodnotu průtočnosti kolektoru 

T, která se pohybuje v rozmezí 6,4 x 10
-4

 m
2
/s (čerpací) až 2,3 x 10

-4
 m

2
/s (stoupací). Při mocnosti 

cenomanského kolektoru 15,3 m se koeficient filtrace kf pohybuje v rozmezí 4,2 x 10
-5

 m/s (čerpací) až 

1,5 x 10
-5

 m/s (stoupací). V pozorovaném vrtu 4523_48 vzdáleném 7,28 m byla v průběhu HDZ 

zjištěna oscilace hladiny v rozmezí cca 3 cm, nezávisle na HDZ, hladina 9,09 m pod terénem před a po 

HDZ.  

 

Tab. 3-6 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4720_47 

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

0 1  hlína, hnědá, písčitá  izolátor 

1 2 písek, světle okrové, eluvium - báze Q kolektor 

2 10 pískovce, světle hnědé, středně zrnité, zvětralé  

Kolektor C 
10 19 pískovce, hnědé, jemnozrnné s vložkami hrubozrnných, nevytříděné  

19 37,8 pískovce, šedé, jemnozrnné, slinito prachovité  

37,8 57,9 pískovce, šedé, jemnozrnné, vápnité, s přechody do slínovců 

57,9 92,9 prachovce, šedé, vápnité až prachovité slínovce 
izolátor C/A 

92,9 114,8 slínovce, žluto šedé, až vápence, při bázi vápnité jílovce  

114,8 143,8 pískovce, šedé až šedozelené, středně až hrubě zrnité kolektor A 

143,8 163,1 brekcie (slepence?), křemenné, jílovce, prachovce, načervenalé izolátor 

 

Pro zhodnocení kvality vody cenomanských zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných v dynamickém stavu 22. 1. 2015, 3. 4. 2015 a 20. 6. 2015. 

Voda cenomanského kolektoru je středně mineralizovaná (celková mineralizace 0,573 až 0,591 g/l) 

s pH 7,1 – 7,3. Podle skupin převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-Ca. Z hlediska 

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

252/2004 Sb. nevyhovují vody cenomanského kolektoru vyšší celkovou tvrdostí, zvýšeným 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

23 

 

množstvím železa a manganu. Toxické kovy ani mikroznečisťující organické látky ve vodě zjištěny 

nebyly. Podzemní voda cenomanského kolektoru A se z hlediska vodárenského využití orientačně řadí 

do kategorie upravitelnosti A3 pro vyšší hodnoty TOC. 

Karotážním měřením vylo zjištěno: Ve vrtu dochází k proudění vody v rámci cenomanských pískovců. 

Voda přitéká v hloubce 114,8-115,5 m při horní hranici pískovců a proudí pomalu dolů s vydatností 

380 l/den. Vnitřní prostor vrtu opouští do vrstev pískovců v hloubce 125,0 m a při spodním okraji 

perforace 129-130,1 m. Není vyloučeno, že část vody proudí dál dolů vně plných pažnic a vtéká do 

vrstev pískovců, které jsou vyvinuty až do hloubky cca 141 m. Jedná se o přetékání vody v rámci 

jedné zvodně. Drobný přítok byl zjištěn i mimo cenomanské pískovce, a to v hloubce 100,8 m z 

pukliny v silně vápnitém slínovci až vápenci, k hydraulickému zkratu ale ve vrtu nedochází. 

Během čerpání o vydatnosti Q = 0,54 l/s hladina poklesla o 45 cm. Metodou čerpání označené 

kapaliny byly ověřeny všechny přítoky, které se projevily už za přírodních poměrů.  

 

4640_1C Zdislava 

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

Strážný kopec. Cílem průzkumného vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v dosud 

neprozkoumané části rajonu. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4640_1C je proveden jako úplná studna do cenomanského kolektoru 

A. Hladina podzemní vody v cenomanském kolektoru je piezometrická. Dne 2. 6. 2015 byla hloubka 

ustálené hladiny ve vystrojeném vrtu dle revizní karotáže 44,05 m od odměrného bodu zhlaví vrtu, což 

odpovídá kótě hladiny 360,27 m n. m. 

Pod kvartérním pokryvem vrt zastihl křemenné pískovce, většinou čisté, s relativně tenkými polohami 

s příměsí jílu, případně s prachovitou příměsí. Geofyzikálně kontrastní je poloha 145,0-147,2 m se 

zvýšenou přirozenou radioaktivitou až 100 μR/h, což v tomto souvrství nebývá obvyklé. V hloubce 

173,6 – 174,6 m jsou v pískovcích ve stopovém množství přítomny oxidy železa. V dolní části vrtu 

přibývá prachovité složky a od hloubky 231,0 m lze hovořit již o písčitých prachovcích až 

prachovcích. 

Při vrtání na výplach obvykle nebývá možné zjistit propustné polohy. Vzhledem k tomu, že hladina 

výplachu poklesla a ustálila se v hloubce 44,5 m, tedy právě v hloubce, kde karotáž zjistila otevřenou 

puklinu, je nanejvýš pravděpodobné, že tato puklina je propustná. 

 

Tab. 3-7 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4640_1C 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 0,3 
Hnědá zemina se zbytky organické 

hmoty 
ornice, kvartér poloizolátor 

0,3 228 
Pískovce, místi s prachovitou a 

jílovitou příměsi  
Turon (Kt) kolektor 

228 332 Šedé vápnité prachovce Turon (Kt) izolátor 

332 405 
Jemnozrnné až střednězrnné pískovce, 

místi prachovité 
Cenoman (Kc) zájmový kolektor A 

405 420 Břidlice až červené jílovce Perm izolátor 
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Dne 9. 4. 2015 byla započatá standardní hydrodynamická zkouška v trvání 1+3+2 s vydatnosti 1,4 l/s. 

Čerpadlo bylo zapuštěno do hloubky 80 m. Hladina během čerpání poklesla z počáteční hloubky 44,09 

m na 54,08 m a na konci stoupací zkoušky vystoupala do hloubky 45,27. Pozorován byl sousední 

turonský vrt, na kterém nebyla zaznamenána žádná reakce. Hodnoty konduktivity během čerpání se 

pohybovaly v rozmezí 2 až 40 µS/cm. Takto nízké hodnoty a srovnání s výsledkem chemického 

rozboru vzorku odebraného před ukončením čerpání naznačují na nesprávnou kalibraci sondy pro 

měření konduktivity. pH klesalo z počátečních 6,2 do 5,0 na konci čerpání. Teplota podzemní vody 

během čerpání kolísala v rozmezí mezi 12,7 a 15,8°C. 

Vyhodnocení snížení pří čerpací zkoušce a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění 

přineslo průměrnou výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T = 1,5 x 10
-4

 m
2
/s. Při celkové mocnosti 

kolektoru 60 m získáme průměrný koeficient filtrace k = 2,5 x 10
-6

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody cenomanských zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných 13. 04. 2015, 16. 7. 2015 a 28. 8. 2015. Vody cenomanského kolektoru 

na této lokalitě obsahují malé množství rozpuštěných tuhých látek (celková mineralizace okolo 0,150 

g/l). Podle skupin převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-Cl-SO4-Ca-Na. Toxické 

kovy a mikroznečisťující organické látky ve vodě nebyly zjištěny ve zvýšených koncentracích, kromě 

vzorku z 28. 8. 2015 kdy byla nalezená koncentrace naftalenu 0,2 µg/l 

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

do hloubky 419 m) a revizní karotáž po definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. Ve vrtu 

dochází k pomalému proudění vody v úseku perforovaných pažnic. Voda přitéká do vrtu v hloubce 

394-398 m a proudí vrtem nahoru s vydatností v řádu prvních stovek litrů za den. Vrt opouští 

především v hloubce 371-376 m, malý zbytek pokračuje dál nahoru a vrt definitivně opouští v hloubce 

351,55-356 m.  

Během čerpání o vydatnosti Q = 0,31 l/s hladina ve vrtu poklesla o dS = 1,7 m, což je poměrně dost, 

uvážíme-li, že vrt je vystrojen perforací v celém úseku čistých cenomanských pískovců, u kterých lze 

předpokládat poměrně vysokou propustnost. Během čerpání voda do vrtu přitékala z pískovců na řadě 

míst v celém intervalu perforovaných pažnic: 351,8 m, 356 m, 359,8-361 m, 367-368,5 m, 371,5 m, 

375-376 m, 386-388 m, 390,2 m a 394-398 m. Tento poslední přítok je hlavním přítokem vody do 

vrtu. 

 

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). 

Průzkumné vrty byly vystrojeny měřicí technikou až těsně před koncem projektu, proto výsledky 

měření zde nejsou uvedené. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA 

Hydrogeologický rajon 4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe tvoří velkou část české 

křídové pánve v trojúhelníku mezi Jizerou a Labem. Zasahuje až k severnímu okraji pánve, kde je 

ohraničen pásmem lužického zlomu. Zahrnuje severní část geomorfologického celku Ralská 

pahorkatina, menší částí leží v celku Lužické hory.  

Rajon 4720 je ve směru V–Z a SV–JZ) rozdělen na dvě části středohorským zlomem, místně 

nazývaným jako úštěcký zlom a dále strážský zlom (Obr. 3-1). Tento zlom je jižním okrajovým 

zlomem oherského riftu a v oligocénu a spodním miocénu na něm došlo k významnému poklesu sz. 

ker. Výška skoku na zlomu se pohybuje mezi 250 a 660 metry. Z hlediska strukturně geologického 

i hydrogeologického se tak rajon dělí na dva zcela odlišné strukturní celky. V severní části rajonu byly 

proto již v počátcích průzkumu na uran vymezeny odpovídající bloky strážský (jv. od středohorského 

zlomu) a tlustecký (sz. od středohorského zlomu) – např. Blažek a Prokop et al. (1979). Strážský blok 

zasahuje od středohorského zlomu na SZ po pásmo Čertových zdí na JV. Na SV jej omezuje lužický 

zlom, na JZ a J tzv. ploučnický zlom. Tlustecký blok je na SV a JZ omezen stejnými strukturami, na 

JV středohorským zlomem. Jeho sz. ohraničení není jasně definováno, ale z rozsahu průzkumných 

prací (Kyncl et al. 1986) vyplývá, že se zhruba kryje s hranicí hydrogeologického rajonu 4720.  

Ve území jv. aj. od středohorského zlomu je zdaleka nejvýznamnějším kolektorem kolektor C. Jeho 

mocnost roste v rámci rajonu severním směrem z cca 200 m na 350 m na vrchu Ralsko. Severněji již 

není úplná mocnost kolektoru C zachována. Kolektor A je v rámci rajonu využíván minimálně – tam, 

kde byl kolektor C zcela erodován – např. v území s jeho vysokou tektonickou pozicí ve kře 

Maršovického vrchu, při severním okraji rajonu v blízkosti lužického zlomu nebo naopak při jižním 

okraji rajonu u Mělníku a Liběchova. V severní polovině rajonu byl kolektor A předmětem chemické 

těžby uranu a probíhá zde jeho sanace. Pro vodohospodářské účely zde není využíván. 

V území s. a sz. od středohorského zlomu je kolektor A s výjimkou blízkosti lužického zlomu hluboko 

zakleslý. Kolektor C se vodohospodářsky využívá v tektonicky vyšších krách – na Českolipsku 

především v území mezi středohorským (úštěckým) a okřešickým zlomem, kde vystupuje na povrch. 

Dále na sever je to na lasvické kře sz. od velenického zlomu a v rozsáhlém, 7–9 km širokém pruhu 

přiléhajícím k lužickému zlomu. Kolektor C je také hlavním vodohospodářsky využívaným 

kolektorem v jižní části rajonu mezi středohorským zlomem a Labem, tj. v povodí Pšovky, 

Liběchovky, Obrtky a Úštěckého potoka. V územích s hluboce zakleslým kolektorem C (v okolí 

Jablonného, Kunratic a Cvikova) se využívá dílčích kolektorů v rámci kolektoru D, a to tzv. 

kozelského kvádru nebo vyššího svojkovského kvádru. Kozelský kvádr s napjatou hladinou podzemní 

vody poskytuje například vodu několika studním v České Lípě. 

V největší části rajonu 4720 jsou dokumentovány mírné tektonické úklony (cca 1°) k J, JV nebo k JJZ. 

V tomto směru lze očekávat generelní proudění podzemních vod ve všech kolektorech. V blízkosti 

lužického zlomu tyto úklony zestrmují a mění se převážně na jihozápadní. Výjimkou z tohoto 

celkového obrazu jsou rozsahem omezené tektonické kry s anomálními úklony. Ty jsou podrobněji 

popsané v kap. 4.2. 

Lokálně jsou směr proudění podzemních vod a piezometrická úroveň ovlivněny drcenými pásmy a 

zlomy, které mohou mít drenážní nebo těsnicí funkci. Vedle zlomů je oběh podzemních vod ovlivněn 

také přítomností žil bazaltoidů, které plní těsnicí funkci a lokálně zvyšují piezometrickou úroveň v 
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kolektoru C. Takováto funkce rozložených žil bazaltoidů byla v řadě případů ověřena v průběhu těžby 

uranu na ložiscích Hamr a Stráž (např. Pazdírek 1991, 1992). 

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PROTEROZOIKUM A PALEOZOIKUM 

Horniny křídového podloží na území rajonu 4720 charakterizovali Vachtl (1965) a Chaloupský (1970). 

Na základě poznatků z průzkumných prací na uran znalosti podstatně rozšířili Kučera a Pešek (1982), 

podrobné mapy vypracoval Rutšek in Kučera a Rutšek (1995). Kromě krystalinika za severním 

okrajem pánve vystupují na povrch jen epizonálně metamorfované horniny svrchního proterozoika s 

intruzí metaryolitu neznámého stáří ve kře Maršovického vrchu. 

V podloží platformních sedimentů se na území rajonu stýkají hranice tří regionálních jednotek: saxo-

thuringika, bohemika a lugika. Variská kolizní zóna saxothuringika a bohemika je zvýrazněna pruhem 

metabazik („meta-ofiolitů“): zelených a chloritických břidlic a amfibolitů. Od oblasti České brány s. 

od Lovosic sleduje tato zóna severozápadní okraj rajonu, severně od Úštěka se stáčí přímo k východu 

a pokračuje do oblasti Maršovického vrchu. Je zde doprovázena pruhem granodioritu o šířce 1–3 km, 

tzv. litoměřickou lineární intruzí (označovanou též jako heřmánecký granodiorit). Až do prostoru 

Vlhoště od západu klínovitě zasahují horniny saxothuringika – převážně ortoruly krušnohorského typu 

nejspíše spodnoproterozoického stáří. K saxothuringiku je ještě dále na SV řazen také pruh 

biotitických pararul, muskovit-biotitických pararul a granát-staurolitických svorů, zasahující až k 

Brenné (Klein 1963). Dále na východ (Doksy) je hranice bohemika a lugika zčásti zakryta 

permokarbonskými sedimenty; na elevacích mezi nimi vystupují magmatity bezdězského plutonu – 

diority granodiority a tonality, které již náleží bohemiku.  

Horniny lugika tvoří podloží křídy na naprosté většině sledovaného území. Jedná se o epizonálně 

metamorfované horniny svrchního proterozoika: sericitické, chlorit-sericitické až chloritické fylity. 

Fylity s vložkami metabazitů, metatufitů a metakvarcitů jsou řazeny k ordoviku, grafické fylity s 

vložkami krystalických vápenců a dolomitů k siluru. Stáří některých staropaleozoických horninových 

typů bylo doloženo mikropaleontologicky. Proniky granitoidů (Hamr, Hradčany) mají vztah k 

lužickému plutonu a jsou nejspíše ordovického stáří (Rutšek in Kučera a Rutšek 1995). 

Na části plochy sledovaného území tvoří podloží křídy výplň výběžků mladopaleozoických pánví, 

tvořená autunskými a svrchnostefanskými sedimenty s melafyry i ryolity (Kučera a Pešek 1982, 

Vejlupek 1984, Pešek ed. 2001). V západní části rajonu 4720 zasahuje do okolí České Lípy a Cvikova 

výběžek českokamenické pánve a do oblasti Kravař část kravařské pánve. Zastiženo bylo vrchlabské 

souvrství (autun) a semilské souvrství (stefan), většinou ve vývoji klastických sedimentů (pískovce, 

prachovce a jílovce), ale také vulkanoklastik a vulkanitů. Zvláště nejvyšší části výplně zaujímá přes 

100 m mocný ryolitový komplex. Od východu zasahuje na Mimoňsko tektonizovaný výběžek 

mnichovohradišťské pánve. Nejmladší členy pánevní výplně patří vrchlabskému souvrství (autun): 

převážně kyselé vulkanity, na severním okraji pánve spíše klastika (prachovce, jílovce, pískovce). 

Celá jižní polovina rajonu je v podloží křídy tvořena výplní mladopaleozoické mšensko-roudnické 

pánve (Holub et al. 1972, Pešek ed. 2001). Její severní okraj probíhá od Z k V po linii Litoměřice – 

Úštěk – Dubá a odtud se stáčí k JV; výběžek této pánve zasahuje na SV až po Doksy. Výplň pánve je 

tvořená autunskými a svrchnostefanskými sedimenty. Místy byly ve vrtech zastiženy melafyry 

(Zakšín) nebo ryolity (pruh V–Z mezi Tuhaní a Oborou). Sedimenty zastižené archivními vrty patří 

líňskému souvrství (stefan až ?autun) a jedná se převážně o jílovce a prachovce. 
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Nové poznatky v rámci projektu: Z geologických průzkumných vrtů nově realizovaných v rámci 

aktuálního projektu bylo podloží křídy zastiženo pouze vrtem 4720_E Jestřebí (Mlčoch et al. 2015b) 

na severní straně kry Maršovického vrchu. Jde o spodnopaleozoické sodné keratofyry, při povrchu 

lateriticky zvětralé a v celém zastiženém úseku postižené intenzivním vrásněním s převahou 

subvertikálních ploch foliace. Vrt tak prokázal jejich rozšíření poměrně daleko na sever od jejich 

povrchových výchozů ve vrcholové části Maršovického vrchu. 

Z průzkumných hydrogeologických vrtů to byl vrt 4640_1C Zdislava v severní části rajonu (Rozman 

et al. 2015a), který navrtal červené jílovité břidlice svrchního paleozoika. V jižní části rajonu to byl 

4720_47 Vrutice, který z podloží křídy poskytl směs hrubých křemenných zrn a červeno-rezavého jílu 

– sedimentární výplň mšensko-roudnické pánve (Fiedler et al. 2015d). Vzhledem k silně redukovaným 

mocnostem perucko-korycanského souvrství v tomto vrtu lze předpokládat, že karbonské slepence zde 

byly zpevněné natolik, že tvořily předkřídovou elevaci o topografii prvních desítek metrů. Na jižním 

okraji rajonu byly sedimenty mšensko-roudnické pánve zachyceny též ve vrtu 4710_49 Velký Borek 

(Fiedler et al. 2015c), a to červené karbonské jílovce s vložkou arkózovitých pískovců. 

Za východním okrajem rajonu zastihly podloží další hydrogeologické vrty: 4710_22 Ralsko (Fiedler et 

al. 2015i) a 4710_24 Bělá (Fiedler et al. 2015e). Tyto vrty upřesnily rozsah hornin v podloží křídy: 

autunských sedimentů v prvním případě a granitoidů v druhém případě. 

 

 

Obr. 4-1. Izoliniová mapa povrchu krystalinika v podloží křídy s vyznačením hranice hydrogeologického rajonu 

4720 (hranice červeně). 
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SVRCHNÍ KŘÍDA - ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

Sedimenty české křídové pánve nasedají na podložní jednotky proterozoika a paleozoika nesouhlasně 

(diskordantně). Představují povariský platformní vývoj českého masivu. Během geologických dob 

cenomanu a turonu se křídové sedimenty ukládaly většinou v mělkém epikontinentálním moři. 

Převážně psamitický charakter turonských sedimentů řadí rajon 4720 k lužické litofaciální oblasti 

(např. Klein in Svoboda ed. 1964). Je to způsobeno přínosem úlomkovitého materiálu ze zdrojových 

oblastí západosudetského ostrova (dnešní území od Horní Lužice po Krkonoše) směrem k jihovýchodu 

a stálé subsidence pánevního dna (Skoček a Valečka 1983, Uličný 2001, Uličný et al. 2009a). Směrem 

na východ hraničí s jizerskou litofaciální oblastí, na jihu s vltavo-berounskou a oháreckou faciální 

oblastí. 

Bazální křídové členy (perucké a zčásti korycanské vrstvy) vyplňují deprese v paleoreliéfu a nesou 

znaky postupné změny z kontinentálního do mělkomořského sedimentačního prostředí. Mocnosti 

kolektoru A jsou tak místy redukovány na předkřídových elevacích. Následující souvrství jsou již v 

marinním vývoji intrakontinentálního šelfu. Tělesa kolektorových hornin turonu (kolektor C) ztrácejí 

na mocnosti směrem od severního okraje pánve k jihozápadu, ve směru převažující progradace, 

zatímco jihovýchodním směrem se pozvolna štěpí na několik poloh a ztrácejí své kolektorové 

vlastnosti v důsledku přibývání prachové a vápnité složky.  

 

 

Obr. 4-2. Stratigrafická tabulka svrchní křídy v hydrogeologickém rajonu 4720 s vymezením základních litofacií a 

jejich prostorovým rozsahem. 

1– horniny podloží křídy; 2 – pískovce ve výplni fluviálních koryt; 3 – pískovce; 4 – prachovce, jílovce, slínovce; 5 
– aleuropelity s vložkami pískovců („flyšoidní facie“); 6 – glaukoniticko-fosfátový horizont na erozivní ploše; 7 – 
významné tektonické zóny; 8 – označení kolektoru podzemních vod; a – litostratigrafie (Čech et al. 1980); b – 

neformální stratigrafie (Č. Zahálka 1897a, b, 1916, Klein 1963); c – genetická stratigrafie (Uličný et al. 2009a); d – 
chronostratigrafie. 
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Ve smyslu litostratigrafickém (Čech et al. 1980) jsou vyčleňována jednotlivá souvrství: perucko-

korycanské, bělohorské, jizerské a teplické (Obr. 4-2). Mladší souvrství se vzhledem ke kenozoické 

inver-zi reliéfu a denudaci již nezachovala. V celém stratigrafickém rozsahu zachovaných křídových 

sedimentů, tj. cenoman – coniak, jsou vydělovány genetické sekvence CEN A – CON2 na základě 

interpretace a korelace karotážních křivek ve vrtech (Uličný et al. 2009a, 2015). V geologické, ale 

i v hydrogeologické praxi, je stále používáno pásemné členění křídových vrstev (pásma I až X) podle 

Č. Zahálky (1897a, b, 1916), rozpracované pro tuto oblast Kleinem (např. 1963) – viz Obr. 4-2. 

 

Perucko-korycanské souvrství (cenoman spodní–svrchní) 

Nejnižší jednotkou svrchnokřídového stáří je perucko-korycanské souvrství (cenoman). Na bázi jsou 

místy přítomny jílovce a prachovce s uhelnou drtí, řazené k peruckým vrstvám. Výše pokračují středně 

a hrubě zrnité pískovce korycanského souvrství. V pásu směru JZ–SV podél středohorského zlomu je 

při jejich bázi vyvinuta ekonomická mineralizace U–Zr–REE (ložiska Heřmánky, Stráž, Hamr, 

Křižany atd.). Litologický vývoj nejvyšších několika metrů souvrství je poznamenán epizodickým 

zvyšováním úrovně mořské hladiny na hranici cenoman/turon a globálně méně prokysličeným 

prostředím. Mocnost celého souvrství se pohybuje od 30 do 60 m s maximy okolo Hoštky a Vrutice – 

až 96 m. Při severním okraji rajonu u lužického zlomu byly ve vrtech zjištěny mocnosti až 136 m, ty 

jsou ale zčásti způsobeny tektonickým úklonem (t.j. nejde o pravé mocnosti). V místech 

předkřídových elevací je mocnost souvrství redukovaná až na 10 m. V západním okolí Litoměřic, tedy 

v nejzápadnějším výběžku rajonu 4720, není perucko-korycanské souvrství vyvinuto a na 

krystalinikum nasedají přímo slínovce bělohorského souvrství. Na území rajonu vychází perucko-

korycanské souvrství na povrch jen při severním okraji pánve u Křižan a Jítravy a v okolí 

Maršovického vrchu severně od Dubé. 
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Obr. 4-3. Interpretativní mapa ukazující fluviální a estuariovou výplň paleodrenážních systémů (šedě) v české 

křídové pánvi (Uličný et al. 2009b). 

 

Obr. 4-4. Izoliniová mapa mocnosti kolektoru A (perucko-korycanské souvrství) v rajonu 4720 (červeně). 

 

Perucko-korycanské souvrství, perucké vrstvy (cenoman spodní–svrchní) 

Peruckými vrstvami rozumíme kontinentální (říční, jezerní) a estuarinní sedimenty na bázi křídového 

vrstevního sledu (Čech et al. 1980). Na území rajonu nevycházejí nikde na povrch. Jejich rozšíření je 

velmi lokální: vyplňují lokální deprese, většinou navzájem propojené. V širším okolí Stráže p. 

Ralskem, Hamru a Ralska dosahují mocnosti peruckých vrstev až 20–30 m, jinde se pohybují do 5 m. 

Jejich spodní hranice je proti podloží ostrá, svrchní je rovněž výrazná. Sedimenty jsou vyvinuty v 

nepravidelných, někdy neúplných, pozitivně gradovaných cyklech v počtu 1–3 nad sebou. Cykly 

začínají slepencem nebo brekcií s písčitou základní hmotou, pokračují pískovcem a končí tmavými 

aleuropelity, někdy s úlomky uhlí. Ojediněle byly zjištěny centimetrové uhelné slojky. Jedná se o 

typický sled meandrujících řek. Ve většině případů je ale jednotka v důsledku topograficky vyššího 

paleoreliéfu (říční sedimentace mimo hlavní koryto) redukovaná jen na nejvyšší aleuropelitový člen v 

mocnosti prvních metrů. Horní část vrstevního sledu tvoří méně často špatně vytříděné pískovce s 

obsahem dispergované zuhelnatělé organické hmoty, s kaolinizovanými zrny živce a Fe-sulfidy. Tento 

vývoj lze interpretovat jako fluviolakustrinní, ve vyšší části vrstev s přechodem do lagunární a 

estuarinní sedimentace. Z tmavých aleuropelitů byly popsány rostlinné zbytky druhů Myrtophyllum 

angusta (Velenovský) Knobloch, M. geinitzi (Heer ) a Nilssonia bohemica Velenovský. 

Na plošně omezených územích začíná sled peruckých vrstev červenými, písčito-jílovitými lateritický-

mi splachy, naznačujícími hluboké zvětrání předkřídového povrchu. 

Rozšíření peruckých vrstev na území rajonu zpracovali Herzig a Hrušková (1990a, b), jejich 

paleogeografii pak Uličný et al. (2009b). Posledně jmenovaní autoři na základě revize vrtných dat 

a sekvenčně-stratigrafického modelu vyčlenili dvojici hlavních paleoúdolí, odvodňovaných k severu. 
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Západní paleoúdolí směřuje zhruba přes Litoměřice na Děčín a centrální paleoúdolí sleduje dnešní 

údolí Jizery. Území mezi nimi bylo spíše elevační oblastí s drobnějšími údolními tvary (cvikovské, 

rynoltické nebo ralské dílčí údolí – Obr. 4-3. 

Nové poznatky v rámci projektu: Sedimenty peruckých vrstev v mocnosti 2,25 m byly zastiženy v 

rámci stávajícího projektu geologickým průzkumným vrtem 4720_E Jestřebí (Mlčoch et al. 2015b) v 

jižní části rajonu. Jde o dvojici nahoru zjemňujících cyklů od prachovitých pískovců po uhelné 

prachovce.  

 

Perucko-korycanské souvrství, korycanské vrstvy (cenoman svrchní) 

V úplném sledu tvoří bázi korycanských vrstev obvykle tzv. rozmyvový horizont. Jedná se o polohu 

silně nevytříděného sedimentu – většinou písčité a prachovitopísčité slepence s nepravidelným 

výskytem organiky. Tato poloha (mocnost zpravidla do 3 m) vznikla při svrchnocenomanské 

transgresi a byly do ní zapracovány i starší sedimenty peruckých vrstev. Při absenci peruckých vrstev 

tvoří bázi typický transgresní horizont, tvořený písčitým slepencem. Zcela anomální vývoj mají 

nejspodnější korycanské vrstvy u Blíževedel (ložisko Heřmánky): bazální slepenec/brekcie má 

vápnito-prachovou základní hmotu a laterálně přechází do fosiliferního vápence. Výše následuje 10–

20 m tmavého prachovce až jílovce s glaukonitem; sedimentaci v podkysličeném prostředí 

charakterizuje specifické faunistické společenstvo s hojnými drobnými rissoami, nuculami, ledami aj. 

Korycanské vrstvy jako celek představují nahoru zjemňující cyklus, místy s nepravidelným či 

neúplným vývojem, jen ojediněle se v nich objevují drobné nahoru hrubnoucí cykly. V zásadě lze 

odlišit nižší člen, označovaný geology Uranových dolů Hamr a Geologického průzkumu Uranového 

průmyslu (GPUP) jako „rozpadavý pískovec“ a vyšší člen, označovaný jako „fukoidový pískovec“. 

Nižší člen představují středně zrnité až hrubozrnné křemenné pískovce s častým šikmým zvrstvením, 

slepencovými polohami a jen slabou jílovito-prachovitou příměsí. Usazovaly se v prostředí vnitřního 

břežního líce až intertidální zóny. Mocností zpravidla nepřesahují 40 m. Vyšším členem jsou šedé, 

tmavěji nepravidelně smouhované až laminované jemnozrnné prachovité pískovce. Biogenní textury 

(ichnorody Planolites, Ophiomorpha aj.) zcela převažují nad proudovými texturami, a indikují tak 

sedimentaci v prostředí vnějšího břežního líce pod dosahem běžného vlnění. Tento vyšší člen je 

přítomen i v oblastech, kde je celková mocnost cenomanu redukovaná v důsledku předkřídových 

elevací (např. u Hradčan, mezi Osinalicemi a Zimoří, nebo na nově zjištěné předkřídové elevaci s. od 

Vrutice). Jeho mocnosti se pohybují od 30 do 50 m, na elevacích jsou redukované až na 10 m.  

Nejvyšších několik metrů korycanských vrstev, někdy označovaných jako „Plenus-zóna“ nebo 

pecínovské vrstvy (Uličný et al. 2009b), tvoří přechod do nadložního bělohorského souvrství 

(transgresní trakt). Vyznačuje se buď postupným přibýváním jílové složky a glaukonitu v 

prachovitých pískovcích až po ostrou bázi bělohorského souvrství, nebo vnitřně zrnitostně 

negradovanou sekvencí tmavého prachovce, ale s přibýváním vápnité složky i glaukonitu. Prachovce 

se ukládaly na slabě prokysličeném mořském dně v podmínkách vnitřního šelfu. Přítomnost 

glaukonitu v této úrovni je známkou kondenzované sedimentace nebo i eroze, jak naznačuje plošná 

absence jedné či dvou amonitových zón v nejvyšším cenomanu v české křídě. Mocnost prachovců 

„Plenus-zóny“ se pohybuje v rozmezí 1–10 m. 

Korycanské vrstvy v daném území jsou charakterizovány vesměs druhy, typickými pro svrchní ceno-

man: Inoceramus bohemicus Leonh., Actinocamax plenus Blainv., Turritella granulata dʼOrb., 

Protocardia hillana (Sow.), Trigonia sulcataria Lam., Neithea aequicostata (Lam.), N. notabilis 
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(Münst.). V prachovitých pískovcích korycanských vrstev na západním úbočí Maršovického vrchu 

byla hojně nalezena ústřice Rastellum carinatum (Lamarck), typická pro cenoman (Graber 1904). 

Hydrogeologicky prezentovaný bazální kolektor A není litologicky homogenní, reprezentuje 

sedimenty vzniklé v různých sedimentačních režimech. V případech, kdy chybí kritéria pro oddělování 

jednotlivých vrstev (často ve starší vrtné dokumentaci), je celý sled označován jako nečleněné 

perucko-korycanské souvrství.  

 

  
Obr. 4-5. Velké, vnitřně strukturované zrno 

glaukonitu z úseku na bázi perucko-

korycanského souvrství, 
294,9 m vrtu 4522_A. Zkřížené nikoly. Foto J. 

Adamovič 

Obr. 4-6 Otisk schránky mlže Apiotrigonia sulcataria z 

prachovců  
Plenus zóny (264,15 m, perucko-korycanské 

souvrství, cenoman) ve vrtu 4522_A. Určil S. Čech. 

Foto J. Adamovič 

 

Nové poznatky v rámci projektu: Z geologických průzkumných vrtů realizovaných v rámci projektu 

prošel souvrstvím v celé jeho mocnosti vrt 4720_E Jestřebí na tzv. maršovicko-bezdězské elevaci 

(Mlčoch et al. 2015b). Zjištěná mocnost korycanských vrstev 40 m, v širší oblasti obvyklá, i 

přítomnost peruckých vrstev v jejich podloží svědčí o tom, že okolí Maršovického vrchu 

nepředstavovalo temeno předkřídové elevace (srv. Graber 1907, Müller 1925, Malkovský 1956). V 

neúplné mocnosti 26,9 m zastihl perucko-korycanské souvrství nedaleký geologický průzkumný vrt 

4720_F Chlum (Mlčoch et al. 2015a). Litologické profily souvrstvím lze na základě kvalitního jádra 

korelovat mezi oběma vrty navzájem i s výchozy na Maršovickém vrchu. Litologický vývoj 

korycanských vrstev byl upřesněn vrtem 4522_A Sitné v jižní části rajonu (Adamovič et al. 2015c). 

Bazální část jednotky zde má anomální vývoj s nevytříděnými glaukonitickými pískovci (ve vrtu 

4522_A mocnost alespoň 8 m). Profil cenomanu v dobře zdokumentovaném vrtu 4522_A se stal 

typovým profilem pro celou střední část rajonu, kde ve výchozech cenoman chybí a ve vrtech byl 

zastižen jen zřídka. Nejvyšších 16 m souvrství zastihl geologický průzkumný vrt 4523_A Sedlec 

(Valečka et al. 2015b) v západní části rajonu, a to ve vývoji středně zrnitých pískovců, v nejvyšších 

6,5 m vápnitých, na vrcholu s příměsí glaukonitu. Plenus-zóna ve vývoji prachovců zde není přítomna. 

Z průzkumných hydrogeologických vrtů prošel celým souvrstvím vrt 4710_49 Velký Borek (Fiedler et 

al. 2015c) a potvrdil nízké mocnosti souvrství v tzv. mělnickém příkopu. Celou mocností souvrství 

prošel také hydrogeologický vrt 4720_47 Vrutice (Fiedler et al. 2015d). Profil souvrství se liší od 

profilů tří starších vrutických vrtů i celkově nižší mocností (jen 34 m oproti obvyklým 90 m), což 

ukazuje na sedimentaci v prostoru předkřídové elevace s osou zhruba ve směru V–Z severně od 

Vrutice. V úplné mocnosti 73 m bylo perucko-korycanské souvrství zastiženo také hydrogeologickým 

vrtem 4640_1C Zdislava (Rozman et al. 2015a). Tato vysoká mocnost odpovídá údajům z okolních 

vrtů, je však zčásti daná tektonickým úklonem. 
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Obr. 4-7 Izoliniová mapa povrchu kolektoru A (perucko-korycanského souvrství) v rajonu 4720.  
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Bělohorské souvrství (turon spodní–střední; je zde popsáno z důvodu jeho významu především jako 

stropu zájmového kolektoru A) 

Na hiát ve stropu perucko-korycanského souvrství ostře nasedá bělohorské souvrství, tvořené na jihu 

převážně slínovci, dále na sever vápnitými prachovci až prachovci o mocnosti 40–60 m. Vápnité 

prachovce a slínovce bělohorského souvrství vycházejí na povrch v okolí Maršovického vrchu a při 

severním okraji pánve u Křižan, v jižní části rajonu pak v údolí Liběchovky v okolí Medonos a 

Deštné. v jz. a z. části rajonu v údolí Labe u Litoměřic a Roudnice n. L. Na opárenské elevaci 

vystupuje bělohorské souvrství také na povrch: mezi Libochovany a Kamýkem má charakter 

spongilitů, místy dekalcifikovaných a silicifikovaných. 

Bělohorské souvrství má charakter negativně gradované jednotky idealizovaného typu slínovec a 

kalový vápenec – prachovitý slínovec až slínitý prachovec – slínitý prachovitý pískovec. Gradace do 

nadloží je místy zastřená a celé souvrství je popisováno jako monotónní sled slínovců a prachovců, 

zvláště v jižní části rajonu.  

Báze bělohorského souvrství je vždy ostrá a ve vrtných profilech dobře vymezitelná. Vyznačuje se 

příměsí až podílem glaukonitu, občasnými fosfátovými konkrecemi, především ale náhlým zvýšením 

obsahu karbonátu. Mocnosti bazální polohy kolísají od 0,5 do 2 m. Nejspodnější vrstevní členy jsou na 

Českolipsku tvořeny slínovci a prachovitými slínovci s nevýraznými šmouhovitými texturami, 

a vápnitými prachovci. Oba se v nižší části sekvence vzájemně zastupují nebo slínovce přecházejí výše 

do prachovců, které pak severně od České Lípy převládají. Slínovce a prachovce mají akcesorickou 

světlou klastickou slídu, vzácný klastický živec, jemný glaukonit a běžné částice zuhelnatělé 

organické hmoty. V rámci celého území vždy tvoří převládající litotyp a dosahují mocnosti 40–50 m. 

Směrem k severnímu okraji pánve i v této úrovni přibývá složky písčité. Jde o sedimenty mělkého, 

dobře provzdušněného šelfu.  

 

  

Obr. 4-8. Mikrofotografie výbrusu z hloubky 185,55 m 

vrtu 4720_F, perucko-korycanské souvrství. 

V poměrně dobře vytříděném jemnozrnném pískovci 

se slabou příměsí křemenného prachu je přítomen 

glaukonit v obsahu prům. 10 obj. %. Zrna glaukonitu 

dosahují velikosti až 300 μm. Foto J. Adamovič 

Obr. 4-9 Otisk schránky gastropoda rodu Scala 

z prachovců bělohorského souvrství (156,7 m). 

Určil S. Čech. Foto J. Adamovič 

Nadložní prachovité, zčásti i slabě vápnité, jemnozrnné pískovce jsou s prachovci spjaty více či méně 

rychlým přechodem. Jsou převážně bioturbované, místy obsahují ojedinělé úlomky zuhelnatělých 

dřev. Jsou produktem sedimentace v prostředí vnějšího břežního líce. Do nadloží mohou hrubnout až 

do hrubozrnných křemenných pískovců, které pak představují samostatný kolektor B. Tento vývoj byl 
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zaznamenán především v pruhu, který zasahuje z Děčínska k VJV do okolí Brniště, v jižní části rajonu 

pak v pruhu zasahujícím z Teplicka k VJV přes Litoměřicko až do okolí Řepčic a Hrušovan, ještě dále 

na VJV tvoří samostatné těleso mezi Brocnem a Radouní. Mocnost křemenných pískovců na vrcholu 

souvrství většinou nepřesahuje 35 m, v okolí Litoměřic 50 m. V případě zakončení cyklu pískovci 

byla dříve horní hranice konvenčně kladena nad prachovce nebo slínité prachovité pískovce, 

domníváme se ale, že správně by měla být kladena až na vrchol cyklu, byť je tento obtížně 

vymezitelný proti jizerskému souvrství v nadloží (s. okolí Č. Lípy). 

Příslušnost bělohorského souvrství ke spodnímu turonu dokládají většinou občasné nálezy vůdčích 

druhů inoceramů Mytiloides mytiloides (Mant.), M. labiatus (Schloth.) a M. hercynicus (Petr.), v 

nejvyšších polohách spolu s Inoceramus cuvieri Sow. Ve foraminiferových společenstvech byla 

zjištěna vůdčí forma Praeglobotruncana helvetica (Bolli). 

Nové poznatky v rámci projektu: Úplný profil bělohorským souvrstvím poskytl nově realizovaný 

geologický průzkumný vrt 4720_F Chlum na jižním okraji rajonu (Mlčoch et al. 2015a). Souvrství zde 

má mocnost 38,2 m a na bázi je vyvinut transgresní trakt z okolních vrtů nepopsaný. Geologický 

průzkumný vrt 4523_A Sedlec u Litoměřic (Valečka et al. 2015b) potvrdil pískovcový vývoj na 

vrcholu souvrství v západní části rajonu 4720. Zde jsou ve svrchní části souvrství pískovce vyvinuty 

v mocnosti asi 30 m – jsou jemnozrnné, prachovité a vápnité, na vrcholu i křemenné. Jak ukázal 

hydrogeologický průzkumný vrt 4720_47 Vrutice poněkud dále na východ (Fiedler et al. 2015d), je 

kolektor B zřetelně litologicky oddělený od kolektoru C, byť má malou mocnost a nebyly z něj 

zaznamenány žádné přítoky do vrtu. Na severním okraji rajonu potvrdil hydrogeologický vrt 4640_1C 

Zdislava (Rozman et al. 2015a), že souvrství si udržuje vlastnosti hydrogeologického izolátoru i 

v blízkosti lužického zlomu.  

 

Mladší část křídového sledu (turon‒santon) v nadloží perucko-korycanského souvrství, zahrnující 

jizerské, teplické, březenské a merboltické souvrství, není součástí hlubinného rajonu, a je řešena 

v rámci samostatných základních rajonů 4522, 4523, 4640.  

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Strukturní stavba území rajonu 4720 byla řešena již v úvodní – rešeršní části projektu. V základních 

rysech potvrdila správnost nedávných strukturních syntéz pro tuto oblast, které byly provedeny již po 

realizaci vrtů Geologického průzkumu Uranového průmyslu v 70. a 80. letech a shrnuty v rámci 

Hydrogeologické syntézy české křídové pánve (Herčík 1981, 1985, Valečka in Herčík et al. 1999), 

stejně tak jako zlomy vymapované na listech geologických map 1:50 000 České geologické služby. 

Reambulace přinesla ale i některé významné změny oproti původní koncepci.  

Rozdíly v nové koncepci strukturní stavby oproti dosavadním představám spočívají především v: 

 zahrnutí tektonických úklonů do interpretace tektonické stavby mezi korelovanými vrty; 

v důsledku toho byly někde zlomy ze schématu odstraněny jako neodůvodněné (např. sz. okolí 

Jablonného), jin-de byly naopak nově interpretovány (např. zlomy V–Z v j. části rajonu) 

 identifikaci tektonických ker nasunutých na podloží podle plochých přesmykových zlomů – 

násunů (okolí Vrátenské hory, Adamovič a Coubal 2012).  

Novými vrtnými pracemi a doprovodným terénním mapováním byla strukturní stavba rajonu v 

průběhu prací dále zpřesňována na základě nových údajů. Mezi ně patří: 
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 morfostrukturní analýza směrů puklin a zlomů ze stínovaného modelu reliéfu – Obr. 4-10, 

 výsledky nových vrtných prací, 

 mapování tektonické stavby křídy v okolí realizovaných vrtů. 

 

 

Obr. 4-10. Morfostrukturní analýza puklinových systémů a zlomů na podkladě DMR 25. 

 

Tektonické deformace křídových sedimentů jsou patrné z mapy nadmořských výšek stropu kolektoru 

A – Obr. 4-7. Zčásti kopírují variská rozhraní mezi jednotlivými bloky křídového podloží; není 

pochyb, že předkřídové zlomy byly oživovány jak v průběhu sedimentace křídy, tak i po jejím 

skončení. Na druhou stranu ale vznikla řada významných tektonických struktur bez jakékoliv vazby na 

stavbu křídového podloží (strážský zlom). Veškeré pokřídové deformace můžeme rozdělit na duktilní 

a křehké–zlomové. Obecně lze předpokládat, že duktilní deformace předcházely pozdějšímu křehkému 

porušení (Coubal a Klein 1992). Nejvýznamnějším tektonickým prvkem jsou mírné jižní až 

jihozápadní úklony vrstev (kolem 1°), které lze vysledovat v celé oblasti mezi severním okrajem 

pánve a tokem Labe. Podél východního okraje rajonu se spojitě mění na jihovýchodní úklony a 

většinou nepřesahují hodnotou 0,5°. Místy dochází k jejich zestrmení až na hodnoty kolem 5° – 

typickým příkladem je jižní rameno kozelské antiklinály (Coubal a Klein 1992) mezi Kozly a Holany.  
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Obr. 4-11. Mapový výstup z nově provedeného geofyzikálního průzkumu v oblasti tzv. maršovicko-bezdězské 

elevace s vyobrazením hlavních struktur disjunktivní tektoniky a mělce uložených vulkanických těles (Karous et 

al. 2015). 
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Anomální úklony jsou také v obou ramenou opárenské elevace – zčásti destruované antiklinály s osou 

ve směru V–Z; tato struktura je nejlépe patrná v severním okolí Litoměřic a nadmořské výšky báze 

turonu zde dosahují hodnot až přes 200 m. 

Plošně omezené kry v rámci celého rajonu mohou však vykazovat různé sklony a anomální velikosti 

tektonického úklonu. Největší takovou krou je lasvická kra sv. od České Lípy v severní části rajonu, 

ukloněná 1–2° k ZSZ. Na ni jihozápadním směrem navazuje kra s úklonem až 4° k JZ mezi Písečnou 

a Českou Lípou. V severní části rajonu jsou to dále kry s úklony k SV u Božíkova a Zákup. V jižní 

části rajonu dochází v drobných krách podél významnějších zlomů k zestrmení tektonického úklonu až 

na hodnoty kolem 5° – např. při jižním okraji blatecké kry nebo v brusenském zlomovém pásmu. 

Hlavní zlomovou strukturou území je lužický zlom směru V–Z až JV–SZ v severním omezení rajonu. 

Představuje hlavní rupturu labské zlomové zóny a tvoří severní omezení křídových sedimentů. Probíhá 

po severním úpatí Jedlové, Luže a Jonsbergu, jz. od Žitavy se stáčí jv. směrem na Horní Sedlo, Jítravu 

a Křižany. Jeho hlavní plocha je ukloněná k S pod úhlem ca. 30°; na ní je pozorovatelný přesmyk o 

výšce skoku 800 m nebo více (Coubal et al. 2014). Přesmykové pohyby lze klást do nejmladší křídy – 

santonu a kampanu (Coubal 1990, Coubal et al. 2015). Byly doprovázeny vyvlečením, vytažením a 

rotací dílčích bloků, a rozklouzáním horninového masivu podél horizontálních zlomových ploch 

(Doležel 1976). Z významnějších zlom sblížených s lužickým zlomem stojí za zmínku především 

zlom směru V–Z oddělující pískovce jizerského souvrství v okolí Mařenic a Krompachu od pískovců 

březenského souvrství dále na jih. 

Nejvýznamnějším zlomem porušujícím pánevní výplň je středohorský zlom (Müller 1924b), tvořící 

jižní omezení příkopu oherského riftu. Probíhá generelně ve směru ZJZ–VSV od Litoměřic přes 

Úštěk, kde kopíruje sz. hranici rajonu. Dále se stáčí k V směrem na Holany, Jestřebí, odtud pak k SV 

na Mimoň a Stráž p.Ralskem až do Křižan. Zde v prostoru nádraží přetíná lužický zlom a vybíhá 

mimo území pánve. V období oligocén – spodní miocén podél tohoto zlomu zaklesly sz. kry o 200–

660 m. Jeho jednotlivé segmenty jsou známy jako litochovický zlom, úštěcký zlom (Klein et al. 1966), 

sv. od Jestřebí pak jako strážský zlom (Kurka 1976, Coubal a Adamovič 1995). V místě křížení s 

českolipským zlomovým polem je stavba středohorského zlomu komplikovaná paralelními zlomy 

kozelským a okřešickým se stejnou kinematickou funkcí, jako má zlom úštěcký. Mezi ploučnickým 

zlomem a mimoňským zlomovým polem je pohyb rozložen na strážský zlom a paralelní zlom Liščího 

vrchu (Coubal a Adamovič 1995, Adamovič 1997). Hlavní zlomová plocha žádného z dílčích 

segmentů není jednoduchá, ale tvoří zlomové pásmo o šířce 100–250 m. 

Významnějším zlomem sblíženým se středohorským zlomem je tetčiněveský zlom (Blíževedly – 

Tetčiněves) s poklesem sz. kry o 60 m. Dalším významným zlomem rovnoběžným se středohorským 

zlomem je libochovický zlom (Libochovice – Brzánky) s. od Roudnice n.L. s poklesem s. kry o 100 m 

(Vejlupek a Kaas 1986). Z významnějších zlomů sblížených středohorskému zlomu dále na východ 

jmenujeme popelovský zlom (Jestřebí – Vlhošť) s poklesem s. kry o 80 m nebo východní větev 

úštěckého zlomu (Jestřebí – Břehyně) s poklesem s. kry o 30 m. Zlomy sblížené středohorskému 

zlomu jsou na mnoha místech levostranně odskakovány na zlomech směru SSV–JJZ. Pohyby na nich 

byly výsledkem mladší komprese pravděpodobně svrchnomiocénního stáří (Coubal et al. 2015). Při 

stejné kompresní fázi byla v pásmu středohorského zlomu s. od Dubé formována také extrémně 

vyzdvižená kra Maršovického vrchu s výchozy perucko-korycanského souvrství a podložního 

krystalinika (Coubal a Klein 1992). Pro oblast mezi Jablonným v Podještědí a Sloupem, tedy sz. od 

středohorského zlomu, jsou velmi významné zlomy směru SSV–JJZ tlustecký, velenický a 

svojkovský.  



 

 

 

Obr. 4 – 12: Geologický řez podélný JZ – SV  (Uličný et al. 2015, úpravy R. Nádaskay, B. Mlčoch) 

 

 



 

Obr. 4 – 13: Geologický řez příčný SZ – JV  (Uličný et al. 2015, úpravy R. Nádaskay, B. Mlčoch) 

 

 

 

Obr. 4 – 13a : Geologické řezy - legenda (Uličný et al. 2015, úpravy R. Nádaskay, B. Mlčoch) 
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Rešerše geologických map a vrtných údajů na začátku projektu Rebilance ukázala, že na velenickém 

zlomu, omezujícím z VJV vyzdviženou lasvickou kru (Müller 1933b, Soukup in Lorenz a Kopecký 

eds. 1962, Klein ed. 1991), došlo k vertikálnímu pohybu až o 430 m. Lasvická kra se vyznačuje 

úklony 1–2° k ZSZ, takže sedimenty jizerského souvrství tvořící na východním okraji kry hranu 

kuesty, jsou v oblasti Sloupu a Písečné již hluboko zanořeny. 

Do východní části českolipského zlomového pole zasahují zlomy směru SZ–JV, které patří spíše 

systému labské zóny, např. ploučnický zlom. V průběhu sedimentace křídy fungovaly jako tzv. 

diferenciální zlomy, na nichž docházelo k rozdílné rychlosti subsidence pánevních bloků. V pokřídové 

době byly oživeny jako horizontální posuny (většinou pravostranné) bez významnějšího vertikálního 

pohybu. 

Zlomová tektonika křídy jižně od středohorského zlomu se vyznačuje velmi malou závislostí na 

hlavních – regionálních zlomových strukturách. Se středohorským zlomem je směrově a kinematicky 

sblížený jen deštenský zlom (zlomy) jižně od Dubé s relativním poklesem s. kry o cca 100 m, 

omezující ze severu tzv. blateckou kru. Jeho průběh je zatím nedostatečně vymapovaný, zřejmě ale 

souvisí se zlomem s poklesem s. kry o 80 m probíhající přes Bezdědice dále na východ. Z dalších 

významnějších zlomů lze vyjmenovat zlomové pásmo v ose Liběchovky (Müller 1923), na němž 

relativně poklesly západní kry až o 100 m. Na brusenském pásmu směru SV–JZ z. od Mšena došlo k 

poklesu sz. kry o 40 m (Adamovič a Coubal 2012). Přes Mšeno a Příbohy prochází zlom s poklesem v. 

kry o 35 m (Adamovič 1989). Ze severu zasahuje na území rajonu podolecký zlom směru SSV–JJZ s 

převážně horizontální složkou pohybu (Adamovič a Coubal 1994). 

Vznik puklin a drcených pásem směru SSV–JJZ je pravděpodobně spojen se stejným tlakovým po-

lem, které je zodpovědné za přesmyky na lužickém zlomu (Coubal et al. 2015). V celé oblasti mezi 

středohorským zlomem a Mělníkem se vyskytují systematické pukliny tohoto směru. Bývají otevřené 

a jako takové drénují podzemní vodu, zvláště v místech, kde jsou zahuštěné až do drcených pásem. 

Některá drcená pásma tohoto směru byla později oživena drobnými poklesy západních ker (v ose 

Liběchovky a Pšovky) nebo omezují kry, které mají odlišnou intenzitu tektonického náklonu k jihu. 

V místech, kde jsou tato pásma proniknuta mladšími vulkanity (např. Doksy, pásmo Čertových zdí), se 

stávají příčně téměř nepropustnými pro podzemní vodu a z hlediska hydrogeologického segmentují 

pánevní výplň na dílčí bloky s vlastním oběhem podzemních vod. 

 

VÝSLEDKY NOVÝCH PRŮZKUMNÝCH VRTŮ 

Průzkumný geologický vrt 4640_C Horní Světlá pod Luží (Valečka et al. 2015a) jednoznačně potvrdil, 

že jeho okolí leží již vně zakleslé kry s výchozy jizerského souvrství. Průzkumný geologický vrt 

4650_F ve Sloupu (Nádaskay et al. 2015) vyjasnil výškovou pozici báze svojkovského kvádru v 

daném místě. Z korelace s okolními vrty vyplývají západní nebo severozápadní tektonické úklony kry 

severně od Svojkova – ta tak představuje západní pokračování lasvické kry. Z toho vyplývá m.j. 

nutnost redukce výšky skoku na svojkovském zlomu oproti předpokládanému modelu (relativní pokles 

z. kry jen o první desítky metrů). Průzkumný geologický vrt 4730_B Stvolínky (Valečka et al. 2015c) 

upřesnil polohu kozelského zlomu. Korelace výšek referenčních úrovní uvnitř jizerského souvrství v 

průzkumném geologickém vrtu 4720_F Chlum na (Mlčoch et al. 2015a) s okolními vrty a výchozy 

ověřila celkem plynulé tektonické úklony 1° k JJZ v oblasti jižního předpolí kry Maršovického vrchu 

mezi Chlumem a Dubou. Vrt zastihl žílu rozložené vulkanické brekcie směru SSV–JJZ. Strukturní 

stavba tzv. maršovicko-bezdězské elevace v tomto území byla také ověřena novým geofyzikálním 

měřením (Karous et al. 2015). Geologické průzkumné vrty jižně od Dubé vedly ke změnám v 

interpretaci tektonické stavby jižní části rajonu. Na základě vrtu 4522_C Dubá (Adamovič et al. 
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2015a) byl upraven tektonický model území mezi deštenským zlomem a krou Maršovického vrchu ve 

smyslu zjištění přítomnosti rozsáhlé kry ukloněné k SZ. Vrt 4522_D Libovice (Adamovič et al. 2015b) 

byl situován do tektonicky nízko položené kry a v kombinaci se sledováním povrchových výchozů 

jeho výsledky posloužily ke zpřesnění tektonické–zlomové stavby okolí Vrátenské hory na jv. okraji 

rajonu. Nově zde byly zjištěny zlomy o výšce skoku 40 m. 

K řešení tektonické stavby jižní části rajonu přispěly i průzkumné hydrogeologické vrty. Oba vrty ve 

Snědovicích, ač nehluboké, zastihly zóny výrazného zlomového porušení kolektoru C. Zlom S–J v ose 

údolí Obrtky byl geologickým modelem předpokládaný, ukázalo se ale, že zlomy s ním paralelní 

(nebo k němu šikmé) dále člení východní kru: vrt 4523_43 (Fiedler et al. 2015g) tak prošel zlomem s 

nástřiky bazaltoidu plnícím funkci hydraulické bariéry a byl ukončen v kře s vyšší piezometrickou 

úrovní. Vrty ve Vrutici (Fiedler et al. 2015b, d) přinesly nové poznatky o předkřídové i pokřídové 

zlomové tektonice: profil vrtu se liší od tří stávajících vrutických vrtů nižší mocností kolektoru A (jen 

50 m oproti 90 m), báze turonu ale leží o 10 m níže než v okolních vrtech – na základě toho bylo 

potřeba upravit průběh zlomu v geologickém modelu a předpokládat předkřídovou elevaci (zřejmě 

zlomově predisponovanou) sv. od Vrutice. 

 

4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKY A ODTOKY) 

S ohledem na specifika bazálních kolektorů české křídové pánve není reálné použít pro stanovení 

základního odtoku a přírodních zdrojů podzemních vod hydrologické metody. Proto metoda korelace 

dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod versus separovaný základní odtok nebude 

použita. 

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 150 l/s. Další zdroje vody pro bazální kolektor jsou nadložní a okolní rajony a 

byly vyčísleny pomocí hydraulického modelu (viz kapitola 6.2). 

 

Tab. 4-1 Základní údaje o srážkoměrných stanicích (údaje v mm) 

Číslo Lokalita Doba měření  

(hodnocení) 

Max. mm 

/datum 

Min. mm  

/datum 

Průměr  

mm 

Poznámka 

U2DOKY01 Doksy 1.1.1971 – 31.12.2010 82,2/19.7.1981  1,82 Denní úhrny 

U2DOKY01 Doksy 1.1.1971 – 31.12.2010 962,1/1981 391,9/2003 666,4 Roční úhrny 

U2ZAHR01 Zahrádky 1.1.1971 – 31.12.2010 72,5/19.7.1981  1,72 Denní úhrny 

U2ZAHR01 Zahrádky 1.1.1971 – 31.12.2010 900,7/1981 328,0/2003 629,8 Roční úhrny 

U2MIMO01 Mimoň 1.1.1971 – 31.12.2010 100,3/7.8.2010  1,84 Denní úhrny 

U2MIMO01 Mimoň 1.1.1971 – 31.12.2010 1010,1/2010 416,0/2003 672,3 Roční úhrny 

U2CELI01 Česká Lípa 1.1.1971 – 31.12.2010 83,6/7.8.2010  1,73 Denní úhrny 

U2CELI01 Česká Lípa 1.1.1971 – 31.12.2010 552,9/1981 227,2/1989 351,3 Roční úhrny 

U2STRR01 Stráž pod Ralskem 1.1.1971 – 31.12.2010 99,8/7.8.2010  1,86 Denní úhrny 

U2STRR01 Stráž pod Ralskem  1.1.1971 – 31.12.2010 1053,3/2010 438,0/1989 679,8 Roční úhrny 

U2KRIN01 Křižany 1.1.1971 – 31.12.2010 90,6/7.8.2010  2,19 Denní úhrny 

U2KRIN01 Křižany 1.1.1971 – 31.12.2010 1134,9/2010 536,0/2003 799,7 Roční úhrny 

U2JAPO01 Jablonné v Podještědí 1.1.1971 – 31.12.2010 97,3/7.8.2010  2,05 Denní úhrny 

U2JAPO01 Jablonné v Podještědí 1.1.1971 – 31.12.2010 1074,2/2010 524,8/1989 750,3 Roční úhrny 

U1ROUL01 Roudnice nad Labem 1.1.1971 – 31.12.2010 94,2/17.7.1997  1,38 Denní úhrny 

U1ROUL01 Roudnice nad Labem 1.1.1971 – 31.12.2010 822,3/1981 323,5/2003 502,26 Roční úhrny 

P2MSEN01 Mšeno 1.1.1971 – 31.12.2010 88,0/19.7.1981  1,74 Denní úhrny 

P2MSEN01 Mšeno 1.1.1971 – 31.12.2010 979,3/1981 385,0/2003 637,96 Roční úhrny 
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Obr. 4-14 roční úhrny srážek ve stanicích v rozsahu HGR 4720 

 

Obr. 4-15 Pozice srážkoměrných stanic 

 

Plocha rajonu je drénována hlavním tokem Ploučnice a Labem, vedlejšími toky Ještědský, Panenský a 

Robečský potok, Svitávkou, Liběchovkou a Pšovkou.  

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

ČHMÚ měří průtoky na stanicích 2300 Ještědský potok, 2310 Ploučnice, 2322 Ploučnice-Mimoň, 
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2335 Ploučnice, 2340 Svitávka a 2350 Ploučnice-Česká Lipa a 2045 Liběchovka-Želízy. Pro 

vyhodnoceni byla k dispozici pouze data ze stanice 2350 Česká Lípa Ploučnice a 2045 Liběchovka 

Želízy. Základní data o průtokoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v Tab. 4-2. Pozice 

průtokoměrných stanic je uvedena na Obr. 4-16. 

 

Tab. 4-2 Základní údaje o průtokoměrných stanicích (údaje v m
3
/s) 

Číslo Vodní tok Lokalita Plocha 

(km2)  

Max.  

(datum) 

Min.  

(datum) 

Průměr  

(m3/s) 

Specifický odtok 

(m3/s/km2) 

2350 Ploučnice Česká Lípa 624,27 107,0 

8.8.2010 

1,3 

21.7.2006 

5,254 0,008416 

2045 Liběchovka Želízy 150,05 2,87 

22.7.1981 

0,035 

1.-4.1.2002 

0,394 0,002626 

 

 

Obr. 4-16 Říční síť a pozice průtokoměrných stanic  

 

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 
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vlastností hydrogeologické struktury (např. vícekolektorový systém, velké rozdíly mezi 

hydrologickými a hydrogeologickými souvislostmi). 

V rámci projektu byly hodnoceny přírodní zdroje a využitelné množství pouze v aktivitě 7 

Hydraulické modely z hlediska metodického, respektive jejich velikosti. 

 

4.2.1. HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH 

TOCÍCH (PPP) 

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

Labem a hydrogeologickým kolektorem metoda PPP není vhodná kvůli velkému průtoku v recipientu 

ve srovnání s předpokládanou dotací podzemní vodou. Odvodnění kolektoru A do Labe je popsáno 

v kapitole 4.3. V hodnoceném HGR nebyla identifikována jiná místa interakce povrchových toků 

s bilancovaným kolektorem A, proto metoda PPP zde nebyla použita. 

V rajonu se nachází i část ještědského krystalinika severovýchodně od lužické poruchy. Potoky, které 

přitékají z krystalinika, se bezprostředně po přechodu na níže položené území křídových 

sedimentárních hornin začínají vsakovat. Povrchový odtok krystalinika je proto potřeba započítat do 

bilance křídových kolektorů, jako dodatečné napájení kolektorů A v rajonu 4720 a C v rajonu 4640. 

Podle měření průtoků potoků na jihozápadním úpatí ještědského krystalinika lze intenzitu celkového 

napájení odhadnout na asi 65 l/s. Boční dotace podzemní vody na kontaktu krystalinika s křídovými 

kolektory není významná. 

 

Tab. 4-3. Měření průtoků potoků z ještědského krystalinika k 11.8.2013. 

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

J1 Jitrava 1 Panenský p. Jitrava 6,9 

J2 Jitrava 2 Panenský p. levý přítok Jitrava 2,5 

J3 Zdislava 1 Zdislavský p. Zdislava 7 

J4 Zdislava 2 Zdislavský p. levý přítok Zdislava 3 

J5 Zdislava 3 Zdislavský p. levý přítok 3 Zdislava 5,1 

J6 Zdislava 4 Zdislavský p. levý přítok 2 Zdislava 11 

J7 Křižany 1 Ještědský p. pravý přítok Křižany 2 

J8 Křižany 2 Ještědský p. Křižany 21,3 

J9 Druzcovský potok Druzcovský p. Druzcov 3 

J10 Janův Důl Ploučnice Janův Důl 3,6 

   
Součet 

průtoků 
65,4 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE  

Hydrogeologický rajon 4720 představuje tzv. hlubinný rajon s kolektorem A peruckých a 

korycanských vrstev sladkovodního a mořského vývoje cenomanu. Hydrogeologický kolektor je 

tektonickými liniemi rozdělen na různě orientované kry. Nejvýraznějším tektonickým elementem je 

zde pásmo strážského zlomu, který na jihozápadě navazuje na českolipské zlomové pole, respektive na 

středohorský zlom. Průběh strážského zlomu je určujícím hydrogeologickým prvkem v prostoru 
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rajonu. Na severu od linie zlomového pásma na strážský zlom navazuje řada podélných i příčných 

zlomů patřící do zakleslé kry Tlusteckého bloku. Jižní část je tvořena Strážským blokem. Komunikace 

podzemní vody přes samotné pásmo strážského zlomu je v některých místech velmi omezená. 

Kolektor A je od kolektorů BC a C v nadloží oddělen spodně turonským izolátorem. Nepříliš jasný je 

stav ovlivnění kolektoru v oblasti bývalé těžby ložiska uranu u Stráže pod Ralskem, kde současně 

probíhají zajišťovací a ochranné činnosti proti případné kontaminaci dříve použitými látkami při tak 

zvaném loužení uranu z kolektoru A. Tento fakt se vztahuje i na nadložní kolektor bělohorského a 

jizerského souvrství statigraficky spodního a středního turonu BC. 

U lužické poruchy se vlivem faciálních změn při sedimentaci vytvořila jednotná hydrogeologická 

struktura s absencí izolátorů mezi kolektory A, BC, C a D. Tento prostor je infiltračním čelem 

kolektoru A, kde dochází k bezprostřednímu zasakování srážek. 

 

PODLOŽÍ KŘÍDY – KRYSTALINIKUM A PERMOKARBON 

V rajonu se nachází i část ještědského krystalinika severovýchodně od lužické poruchy. Z 

hydrogeologického hlediska nemá lužická porucha 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. 

Potoky, které přitékají z krystalinika, se bezprostředně po přechodu na níže položené území křídových 

sedimentárních hornin začínají vsakovat. Povrchový odtok krystalinika je proto potřeba započítat do 

bilance křídových kolektorů, jako dodatečné napájení kolektorů A v rajonu 4720 a C v rajonu 4640. 

Podle měření průtoků potoků na jihozápadním úpatí ještědského krystalinika lze intenzitu celkového 

napájení odhadnout na asi 65 l/s. Boční dotace podzemní vody na kontaktu krystalinika s křídovými 

kolektory není významná.  

Krystalinikum vychází na povrch v nejseverovýchodnější části rajonu 4720, severně od Lužického 

zlomu až po orografickou rozvodnici, jež zde tvoří hranici rajonu 4720. Krystalinikum (zbřidličnatělé 

vyvřeliny a metamorfity) představují hydrogeologický masív, který se vyznačuje propustností 

puklinovou, pouze v pásmu připovrchového rozpojení a rozvolnění hornin je kombinována s 

propustností průlinovou. Nízká průměrná transmisivita v zájmovém území (viz tabulka 4-4) odpovídá 

obvyklým hodnotám krystalinika v Českém masivu. Krystalinikum tvoří relativně nepropustné podloží 

křídy. O hydraulických parametrech a proudění podzemní vody v krystalických vápencích prakticky 

neexistují v okolí zájmového území prakticky žádné údaje. V j. části území jižně od Jestřebí vystupují 

v tektonickém oknu horniny tzv. maršovického krystalinika staropaleozoického až proterozoického 

stáří. Z tohoto území též neexistují prakticky žádně hydrogeologické údaje. 

 

Tab. 4-4 Indexy transmisivity vrtů v krystaliniku  

(na listu 03-13 Burda 1996) 

 Y min Y max Y prům n 

žula, žulorula (Ještědské pohoří) 4,55 5,45 5,01 3 

fylity 3,13 5,04 4,21 3 

eluvium žuly 4,52 4,74 4,68 2 

dolomit   4,75 1 

Y – index transmisivity; n – počet údajů 
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K proudění podzemní vody dochází zejména v pásmu připovrchového rozvolnění hornin. Hladina 

podzemní vody je převážně volná a sleduje víceméně terén. Krystalinikum se odvodňuje četnými 

převážně drobnými prameny. Využívá se poměrně velké množství pramenních jímek pro místní a 

soukromé vodovody. Z krystalinika dochází k doplňování vody do křídy. 

Využívání podzemních vod je soustředěno na Ještědském hřbetu, na svahu obráceném k SV, tedy 

mimo rajon 4720, většinou prostřednictvím pramenních jímek.   

 

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, 

vysoká celková mineralizace podzemních vod). Proudění podzemní vody je velmi pomalé, v generelu 

ve směru k regionální zóně drenáže, tj. k Labi. 

 

KŘÍDOVÉ SEDIMENTY 

Hydrogeologický rajon 4720 představuje tzv. hlubinný rajon, ve kterém je podzemní voda vázaná na 

kolektor peruckých a korycanských vrstev sladkovodního a mořského cenomanu. Autoři 

„Hydrogeologické syntézy české křídové pánve“ označili tento kolektor jako „A“ a nadložní kolektory 

„BC“ a „D“. Toto označení je textu dále užíváno.  

Vodohospodářské zájmy se orientovaly převážně na kolektor C resp. BC. Nejnovější návrh 

hydrogeologické rajonizace (Olmer et al. 2006) navrhl hranice rajonu podle hydrogeologických hranic 

právě tohoto kolektoru. Pro kolektor A nastala změna v tom smyslu, že hranice nerespektuje limity 

platné pro kolektor BC.  

Geologicko ložiskové průzkumné práce v kolektoru A byly podrobně zpracovány pracovníky GPUP 

(nyní Diamo). Hydrogeologická část jejich průzkumu nedosáhla počtu dokumentačních bodů 

ložiskových průzkumů, ale lze je označit za komplexní zpracování hydrogeologické problematiky z 

pohledu ložiskových a těžebních záměrů. Z vodohospodářského hlediska je možno označit výsledky 

průzkumu Hydrogeologické syntézy české křídové pánve (Herčík, Hermann, Nakládal 1987) jako 

vyčerpávající. Nejnovější syntetickou prací zasahující do zájmového území představuje regionální 

studie Datla et al. (2007, 2008, 2009), Myslila, Datla 2009 a Datla a Ekerta (2008) 

Marinní sedimenty kolektoru „A“ se usadily na krystalinickém podloží různých horninových typů. 

Báze sedimentačního prostoru je ukloněna v generelu k severu a v její morfologii se projevují deprese 

i elevace až s 60 m rozdíly. Celý prostor byl postižen postsedimentárními tektonickými alpínskými 

procesy, které postihly celý sedimentační prostor a rozčlenil ho na různě orientované kry.  

Nejvýraznějším tektonickým elementem je zde pásmo strážského zlomu, který na jihozápadě navazuje 

na českolipské zlomové pole, respektive na středohorský zlom. Průběh strážského zlomu je určujícím 

hydrogeologickým prvkem v prostoru rajonu. Na severu od linie zlomového pásma na strážský zlom 

navazuje řada podélných i příčných zlomů patřící do zakleslé kry Tlusteckého bloku. Jižní část je 

tvořena Strážským blokem. V obou jmenovaných blocích je artéským stropem s izolátorovými 

vlastnostmi báze pelitických sedimentů bělohorského souvrství spodního turonu, o mocnosti 5 až 15 m 
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(nazývaného též zónou actinocamax plenus, zóna 3a dle Zahálkova dělení). Nadložím této izolátorové 

polohy jsou jemnozrnné fukoidové prachovce až pískovce, které jsou dnes pokládány za izolátor až 

poloizolátor. Tato úvaha však není platná v regionálním měřítku, zvláště v plochách s tektonicky 

preferovanými komunikacemi podzemní vody.  

Mocnosti kolektoru nejsou ovlivněny popsanými tektonickými jevy a dosahují rozpětí 20 m při 

odvodnění u Labe a 120 m na severu, kde se jedná o samostatný kolektor C. Dále na sever u lužické 

poruchy se vlivem faciálních změn při sedimentaci vytvořila jednotná hydrogeologická struktura s 

absencí izolátorů mezi kolektory A, BC, a D. Tento prostor je infiltračním čelem kolektoru „A“.  

Plošně lze v rámci křídových sedimentů vyčlenit dva relativně samostatné hydrogeologické celky: 

 Tlustecký blok. Zakleslá kra tlusteckého bloku se nalézá v s části rajonu. Její jv. omezení tvoří 

strážské zlomové pásmo probíhající na spojnici Stráž pod Ralskem - Noviny pod Ralskem - 

Pertoltice pod Ralskem. Díky poklesu o cca 200 až 650 m byly v tlusteckém bloku zachovány 

sedimenty teplického a březenského souvrství. Pískovcový vývoj březenského souvrství zde tvoří 

třetí nejvyšší kolektor D. 

 Strážský blok lze do jisté míry považovat za samostatnou hydrogeologickou jednotku. Jeho sv. 

ohraničení tvoří lužická porucha, oddělující sedimenty české křídové pánve od hornin 

předkřídového stáří. Na SZ je strážský blok omezen strážským zlomovým pásmem, na JZ 

hradčanským zlomem a konečně na JV systémem neovulkanických žil Čertovy zdi. Křídové 

sedimenty strážského bloku jsou hojně prostoupeny vertikálními, ve směru SV-JZ protáhlými 

žilami neovulkanitů, nejčastěji zastoupenými  melilitity, melilitolity, polzenity a  sodalility, často 

doprovázenými zónami limonitické a hematitické impregnace pískovců (Coubal-Adamovič 

1995). 

 

Zajímavé informace poskytuje zpráva Kleina a Pazdírka (1995) analyzující charakter proudění 

podzemní vody v kolektoru A v důlních dílech strážského bloku. Srovnávací analýzou puklinatosti 

cenomanského kolektoru v dolech Hamr a Křižany byly zjištěny následující hlavní závěry: 

- četnost puklin je velmi vysoká, průměrně 1 puklina na 1-3 m, podél zlomových struktur i více 

- maximální délka úseku bez puklin činila pouhých 10-15 m 

- silně převažovaly pukliny směru SV-JZ se strmým úklonem (evidentní vliv tektoniky směru 

strážského zlomu, pukliny jsou tedy orientovány podle směru místně působící tektoniky – 

z toho vyplývá, že směry hlavních tektonických struktur jsou zásadní i pro strukturu 

puklinatosti kolektorských hornin) 

- na puklinách zaregistrovány poklesy řádově v cm až dm (kry v řádu metrů jsou vertikálně 

posunuty vůči sobě o několik cm) 

- drcená pásma jsou často silicifikována, čímž je sekundárně zmenšována jejich propustnost 

- většina puklin je sevřených či slabě otevřených, otevřené zející pukliny jsou ojedinělé a jejich 

četnost se zvyšuje v oblastech intenzivnějšího proudění vody. 

 

Lze tak udělat závěr, že puklinová propustnost kolektorských psamitických hornin je významná 

pro proudění podzemní vody a tyto horniny je v každém případě třeba chápat jako prostředí 

s dvojitou porozitou. Pro rychlost proudění jsou zásadní puklinové preferenční cesty; i když zející 
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pukliny jsou označovány jako ojedinělé, přesto jsou nacházeny a pokud k nim připočteme i další 

podobné pukliny podél vulkanických těles (viz dále) jejich vliv na regionální proudění nemusí být 

až tak zanedbatelný, zvláště v některých územích. Jejich vlivem lze vysvětlit některé extrémní 

hodnoty transmisivity, které byly zjištěny a její velkou variabilitu v rozsahu několika řádů. 

 

VYMEZENÍ INFILTRAČNÍCH A DRENÁŽNÍCH OBLASTÍ  

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

severníí část studovaného území, rozdělit na 3 části (Datel 2008; Obr. 4-17): 

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

mocnosti křídových sedimentů  

2. území s obnaženými psamitickými horninami hlavního kolektoru při povrchu území, kde tak 

probíhá přímá infiltrace srážkových vod do hornin hlavního kolektoru; transport dále do 

bazálního kolektoru je ale znemožněn jednak existencí spodnoturonského izolátoru a jednak 

na většině území (s výjimkou území východně Nového Boru mezi obcemi Sloup, Svitava a 

Kunratice) vyšším piezometrickým napětím bazálního kolektoru než hladina hlavního 

kolektoru 

3. ještě dále na západ můžeme vymezit tektonicky danou hranici (sledující od severu svorský 

zlom, českokamenické zlomové pole, kamenickošenovský zlom, libchavský a ploučnický 

zlom), která vymezuje území s malou mocností slínovcového izolátoru mezi hlavním a 

svrchním kolektorem (o mocnosti cca 40-50 m, maximálně kolem 100 m). Jak vyplývá i 

z hydrogeologického řezu v kap. 5, jsou v tomto území pravděpodobné přetoky ze svrchního 

kolektoru D do kolektoru BC 

 

 

Obr. 4-17 Vymezení infiltračních a drenážních zón v širším okolí zájmového území (podle Datla 2008) 
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Infiltrační území v pruhu podél lužické poruchy 

Jak vyplývá ze všech dosavadních provedených výzkumů a odborných prací (shrnutých např. 

Nakládalem et al. 1987, Herčíkem a kol. 1999 nebo ještě před nimi Čadkem et al. 1968 nebo 

Hazdrovou 1971), hlavní infiltrační území kolektoru A i BC se soustřeďuje do východní části území 

do prostoru podél lužické poruchy, kde se setkává několik významných faktorů příznivých pro 

zvýšenou infiltraci podzemních vod: 

 V úzkém pruhu podél lužické poruchy nastává jednotný pískovcový vývoj celého 

svrchnokřídového horninového sledu bez přítomnosti izolátorských poloh mezi jednotlivými 

kolektory. Vsakující se voda tak má možnost poměrně rychle pronikat celým horninovým 

sledem (mocnosti kolem 750 m psamitických poloh) bez přítomnosti krycích vrstev při 

povrchu, které by mohly zpomalovat vsak. 

 Horniny jsou navíc tektonicky porušeny pohyby kolem lužického zlomu, tzn. že lze očekávat i 

vyšší hodnoty průtočnosti vlivem tektonického postižení (nejen prosté zlomy, ale i vyvlečení 

vrstev, změny sklonu vrstev, vznik podrcených a rozpukaných pásem apod. – Coubal et al. 

1999), nejen vysoké průlinové průtočnosti. Jak naznačuje Herčík a kol. (1999), propustnost 

sedimentů bezprostředně při lužické poruše je trochu nižší, než by bylo očekávatelné, 

pravděpodobně vlivem špatného roztřídění sedimentujícího materiálu transportovaného ze 

zdrojové oblasti jen na malou vzdálenost. Přesto jsou ale bodově i v této oblasti zjišťovány 

extrémně vysoké hodnoty transmisivity v kolektoru BC i A. Je pravděpodobné, že tyto 

extrémní hodnoty indikují preferenční propustní cesty proudění podzemní vody, které jsou 

tektonicky podmíněné a jejich plošnou distribuci je obtížné, ne-li nemožné vyjádřit (Datel 

2008). 

 Takto vymezená infiltrační oblast zahrnuje vrcholové partie Lužických hor, příp. směrem na 

JV úpatí Ještědského hřebenu, čímž je dána vyšší nadmořská výška (průměrně 500-600 m). 

Tím je předurčena velmi příznivá hydrologická bilance směrem k velikosti podzemního 

odtoku (Tolasz et al. 2007):  

- vyšší úhrny srážek na návětrných svazích – roční průměr 800-850 mm, 60 srážkových dnů 

za rok s úhrny srážek nad 5 mm 

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

- za těchto podmínek vzniká na české poměry poměrně extrémní celkový odtok 250-300 

mm, který je navíc z větší části tvořen podzemním odtokem (jako minimální podíl 

podzemního odtoku lze brát údaj 59 % uváděný Herčíkem a kol. (1999) jako průměr pro 

rajon 4640, reálně to však může být i více, pravděpodobně až k 65-70 % a lokálně i více. 

Jak vyplývá z  Obr. 4-17, tato hlavní infiltrační zóna bazálního kolektoru A i hlavního kolektoru BC 

(červená čerchovaná čára) se soustřeďuje do poměrně úzkého pruhu podél lužické poruchy, který je 

široký maximálně několik set metrů. Výjimku tvoří širší oblast Krompachu (na hranicích HGR 4730 s 

4720), kde se tato zóna spojených kolektorů v psamitickém vývoji rozšiřuje až na v maximu 4-5 km, 

většina tohoto infiltračního území se nachází na přilehlém německém území 4 obcí: Waltersdorf, 

Kurort Jonsdorf, Kurort Oybin a Luftkurort Lückendorf. Naopak v území kolem Jiřetína pod Jedlovou 

(HGR 4730) se infiltrační zóna zmenšuje na naprosté minimum. Na základě odhadu tvoří infiltrační 

území plochu cca 95 km
2
 (Datel 2008) 

 

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

struktury: 

- Přítok přes lužickou poruchu do zkoumané struktury (tzn. přítok z prostředí lužického 

krystalinika a z krystalinika Ještědského hřbetu). V severní části zájmového úseku lužické 

poruchy (Dolní Podluží – Krásná Lípa v HGR 4730) a v jižním úseku (Dolní Sedlo – Křižany 

v HGR 4640, resp. 4720) lze předpokládat jistý (byť malý) přítok.  

- Přetok do zájmové oblasti je naznačován průběhem hydroizopiez jak v kolektoru A, tak 

v kolektoru C přes strážský zlom u Křižan v krátkém úseku (cca 3 km) těsně u lužické 

poruchy. Může jít i o vliv lokálně významnějšího přetoku přes lužickou poruchu, nebo o 

přetok ze strážského bloku do tlusteckého bloku, případně o infiltraci srážek v tektonicky 

rozbitém území na úpatí Ještědu na styku pásem strážského a lužického zlomu. Kvantifikovat 

tento přítok je obtížné, opět však půjde o malé množství ve srovnání se vsakem v hlavních 

infiltračních zónách (Datel 2008).  

 

Zóny drenáže podzemních vod  

Hydrogeologická struktura zakleslé středohorské kry má několik drenážních zón. Hlavní z nich jsou 

uvedeny na obrázku. 4-17.  

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Proud podzemní vody směřuje od ploch infiltrace při lužickém zlomu k erozivní bázi Labe mezi 

Terezínem a Mělníkem, kde dochází k odvodnění skrz Labské štěrky ve velikosti 218 l/s. Dále se 

kolektor odvodňuje boční komunikací do kolektoru A rajonu 4730 ve velikosti 224 l/s.  

Hlavní prostor infiltrace se nachází v pruhu podél lužického zlomu s pískovcovým vývojem v celém 

profilu. Tak voda infiltrovaná při lužické poruše vertikálně sestupuje celým křídovým vrstevním 

sledem až k jeho bázi. Odtud podzemní voda proudí v různých směrech k SZ, Z až JZ. Je tak zřejmé, 

že území kolem Krompachu a Dolní Světlé (a přilehlé německé území) je hlavní zónou infiltrace.  

Proudění podzemní vody se v zájmovém území a jeho blízkém okolí dělí do 3 základních směrů (Datel 

2008):  

- Přes oblast České Lípy (předtím možné částečné odvodnění do Svitavky po tektonických 

strukturách (v úvahu přichází velenický zlom, svitavský lom, skalický zlom nebo zlom 

Písečné, tzn. zlomy lasvické kry) dále na Z, kde je usměrňován malečovsko-okřešickým 

zlomem do ústecké drenážní oblasti.  

- Z  analýzy směrů proudění podzemní vody dále vyplývá existence drenážní báze směrem na 

Úštěcko a Litoměřicko (tedy do regionální drenážní báze Labe v litoměřicko-lovosickém 

meandru), konkrétně povodí Lučního a Úštěckého potoka. Jde o vedlejší drenážní bázi, část 

toku vody sem ale vždy směřovala, a je pravděpodobné, že před otevřením ústecké drenáže se 

mohly tyto odtokové oblasti ze struktury projevovat i intenzivněji. Úštěcký potok se stává 

drenážní linií kolektorů A i C do povrchových vod. 

- Část toku podzemních vod kolektoru A směřuje na JZ do českolipské drenážní oblasti, kde 

dochází k intenzivnímu odvodnění na Ploučnici (v oblasti Brenné) a v Robečském potoce. Je 

nepochybné, že usměrnění toku a odvodnění bazálního kolektoru je ovlivněno místní 
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tektonikou – hlavní vliv má jistě strážský zlom a jeho doprovodné zlomy pertoltický, 

bohatický a zlom Brenné a zvláště místa jejich vzájemného křížení.  

 

Zásadní antropogenní změna v tlakové hladině podzemní vody byla vyvolána čerpáním podzemní 

vody při těžbě uranových rud v okolí Stráže pod Ralskem. Čerpáním 400 l/s došlo k vysušení 

kolektoru A, a deprese se šířila především jihozápadním směrem. V současné době, po ukončení těžby 

podzemním i vyluhovacím způsobem, se provozuje se pouze ochranné čerpání pro kolektory A a BC.  

Změny hladiny způsobené těžbou lze registrovat i na vzdálenějších monitorovacích objektech, kde 

dochází k nestabilnímu pohybu hladin podzemní vody.  

U hodnot průtočnosti není patrný trend vývoje. Je registrován rozptyl mezi 0,9 až 25 m
2
/s. Metodou 

proudu byly zhodnoceny přírodní zdroje kolektoru A Datlem (2008), ve výši 250 l/s.  

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.  

 

 

Obr. 4-18 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru A_AB  

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

 

Specifikem hladin kolektoru A v tomto hydrogeologickém rajonu je extrémní ovlivnění antropogenní 

aktivitou. Hladiny uváděné v Syntéze české křídové pánve dnes naprosto neodpovídají reálné situaci. 

Základní schematická koncepce hladin podzemní vody převzata ze Syntézy české křídové pánve 
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(Herčík, Hermann, Nakládal 1987) jen v okrajových částech rajonu a na většině území byly hladiny 

podzemní vody v kolektoru A převzaty z nejnovějšího zpracování, které realizovala firma Diamo v 

roce 2010 (Datel et al. 2010). S ohledem na skutečnost že tyto hladiny byly konstruovány s časově 

homogenních dat monitorovací sítě firmy Diamo, v tomto rajonu nebyly počítány a tedy ani graficky 

prezentovány rozdíly hladin v archivních vrtech z Geodatabáze proti prezentovaným údajům 

převzatým z práce Diama. Převzaté hydroizohypsy byly pro účely této zprávy převedeny do digitální 

vektorové podoby. 

 

Vliv těles neovulkanitů na proudění podzemní vody 

V centrální části Českého středohoří, zvláště mezi toky Ploučnice a Labe, jsou významné výskyty 

neovulkanických těles, ať už povrchových vulkanitů s pyroklastiky nebo subvulkanických těles 

různých tvarů a délkové průběžnosti vulkanických žil. 

Vlivem neovulkanitů na hydrogeologické poměry křídových sedimentů se podrobně zabýval v rámci 

výzkumu strážského bloku Pazdírek (1991), případně spolu s Kleinem (1995). Z jeho hlavních závěrů 

je užitečné uvést následující: 

- Žíly neovulkanitů jsou příčně nepropustné, v případě, že jde o žíly málo mocné (v desítkách cm, 

max. do 1-2 m), mohou díky občasnému rozpukání působit jen jako polonepropustné polohy. 

V případě jejich umístění napříč proudění podzemní vody mají bariérový a vzdouvací efekt. 

- Z hornických prací v oblasti Hamru a Křižan (kolektor A HGR 4720 resp. 4640) vyplynul 

poznatek, že exokontakt žil v pískovcovém prostředí je porušen do vzdálenosti 2-3 m 

doprovodnými paralelními puklinami. Tyto pukliny lokálně zvyšují propustnost horninového 

prostředí v bezprostředním okolí vulkanitu a usměrňují proudění podzemní vody podél kontaktu 

s neovulkanitem. 

- Ojediněle byly zaznamenány v dolech i jevy „kanálových propustností“, kdy podél kontaktů 

významnějších žil vznikly až kavernózní zející pukliny s extrémními hodnotami průtočnosti ve 

směru podél těchto vulkanických žil. 

- Pokud tyto poznatky aplikujeme na exo- a endo-kontakty komínových brekcií (diatrém), mohou 

se tyto stát možnými místy vertikální komunikace mezi různými kolektory 

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

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

- Žíly příčně polopropustné – za ně jsou obvykle považovány žíly s mocností menší než 2 m, 

případně žíly s malou a nejistou délkovou průběžností a velkým kolísáním mocnosti na krátké 

vzdálenosti 

- Žíly s „kanálovou“ propustností – Klein, Pazdírek (1995) zdůrazňují, že všechny příčně 

nepropustné žíly, které byly fyzicky vizuálně zkoumány v prostoru důlních děl, měla ve svém 

těsném sousedství preferenční cesty proudění podzemní vody s extrémními hodnotami 

průtočnosti. Tento fakt navozuje otázku, do jaké míry jde o vlastnost obecnou a charakteristickou 

pro nepropustné žíly jako takové. 

- Žíly se zvýšenou propustností podél kontaktu – do této skupiny jsou řazeny všechny žíly bez 

zjištěných informací o „kanálové“ propustnosti. 
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Závěrem je třeba říci, že jde důležité závěry pro lokální studium proudění podzemní vody. Z nich 

vyplývají dvě zásadní doporučení: 

- Větší vulkanická tělesa s mocností přes 2 m lze s vysokou míry jistoty brát jako příčně 

nepropustná, tělesa o menších mocnostech jako polopropustná. 

- Podél vulkanických těles lze očekávat zónu zvýšených propustností ve směru podélném s těmito 

tělesy, a velmi často dokonce existencí extrémně propustných preferenčních cest;  z regionálně 

hydrogeologického hlediska se pak vulkanická tělesa mohou jevit jako struktury významně 

usměrňující tok podzemní vody ve směru svého protažení (Datel 2008). 

 

Termální vody 

Vzhledem k hloubce uložení kolektoru A, se v zájmovém území vyskytují teplejší až termální vody – 

viz Tab. 4-5. V tabulce jsou uvedeny termální vody v i nadložních kolektorech – protože je zřejmé, že 

v jejich podloží (v kolektoru A) bude teplota podzemní vody stejná nebo vyšší. 

 

Tab. 4-5 Přehled vrtů se zastiženou teplou vodou v na území HGR 4720 (v HGR 4640 a 4523) 

Klíč_GDO X Y 
Z 

m n.m. 

rozsah od – do  

m 

označení  

vrtu 
kolektor datum 

teplota vody 
oC 

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

692463 -712907 -980588 281,06 615,7 719,4 2H-247  A 11.12.2007 27,2 

77396 -706412 -977582 314,21 609,2 672,5 HP-2C  A 30.8.1972 22 

78853 -712895 -975991 287,53 556,8 637 LO-8J  A 28.5.1968 20 

692464 -712906 -980580 280,98 232,5 556 2H-248  A 9.12.2007 19,5 

14981 -718720 -978700 274,14 95,3 180,8 Za-1   C 21.12.1966 19 

77335 -715040 -981580 320,9 156,5 184,5 VS-1   D 24.4.1963 18 

77395 -713017 -980563 284,57 274 590 HP-1T  C 25.9.1972 17,7 

15506 -731935 -981490 296,8 178,5 220 KR-1  C 26.10.1964 17,5 

59624 -719171 -966161 420,91 539 613 SK-9C  A 5.4.1983 17 

77395 -713017 -980563 284,57 274 590 HP-1T  C 9.10.1988 17 

630044 -725956 -981969 267,45 65 95 Lo-6JT  C 24.2.1969 16,6 

78901 -699923 -980969 357,94 161,2 182,3 BV-2  A 11.4.1975 16,2 

12000 -725960 -981986 267,38 270,5 295,5 LO-6/JC  A 22.1.1969 16 

59624 -719171 -966161 420,91 539 613 SK-9C  A 7.4.1983 16 

78853 -712895 -975991 287,53 445 489 LO-8J  C 7.10.1967 16 

692457 -724115 -977767 299,38 544,5 598,5 VP-8450N    A 26.5.2007 16 

15508 -731920 -981400 360 119,5 157 K-1  D 10.3.1965 15,7 

630044 -725956 -981969 267,45 65 95 Lo-6JT  C 9.7.1970 15,6 

14972 -723769 -981719 263,12 120 235 ZP8  C 11.8.1976 15 

79367 -699788 -981054 366,38 148 196 BJ-4  A 28.1.1992 15 

8239 -748979 -990677 245,91 54,1 286,8 UD-2 A 17.9.1964 17 

8105 -750555 -989863 200,82 144 187 SH-13  A 8.11.1977 15 

15819 -743260 -987770 275,4 318,6 360,6 J-641748  A 12.12.1979 15 

697110 -854815 -911144     2110 PVGT-LT-1 svor 2007. 67 

 

Rozsah výskytu termálních vod v s.-sz. okolí zájmového území je zřejmý z izolinií na Obr. 4-19.  

Z obrázků vyplývá, že zvýšená teplota je zaznamenána i u Pertoltic u Mimoně – tento výskyt je 

zajímavý s ohledem na krátkou dobu transportu vod od infiltračního území a její nesestoupení do 

hloubek v centru benešovské synklinály; teplotní anomálie zde tak může být vysvětlena jedině výrazně 

zvýšeným tepelným tokem v této oblasti podíl tektoniky (strážský zlom či zlomy doprovodné – 

pertoltický, bohatický – Datel 2008). Pro toto vysvětlení by hovořila i mnohem větší teplotní anomálie 

v bazálním kolektoru A (až 28 °C), zatímco v kolektoru C je jen mírně zvýšená teplota (17 °C). 
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Zvýšená teplota podzemní vody jak v bazálním kolektoru A (20 °C), ale částečně i v kolektoru C (17-

18 °C) je zjišťována i ve směru litoměřické drenáže (kolem hranice HGR 4730/4720), což je další 

argument pro existenci této drenážní cesty do povodí Lučního a Úštěckého potoka, potažmo do Labe 

v úseku litoměřicko-lovosického meandru. 

 

  

Obr. 4-19 Teplota podzemní vody bazálního kolektoru A  

(popisovaný HGR 4720 se nachází na východ od České Lípy) (Datel 2008) 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

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

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

přiřazené v archívu ČGS jednotlivým kolektorům a hydrogeologickým rajonům. Ze základního 

souboru byly vybrány analýzy od roku 1980, s chybou elektrolytické bilance menší než 10%, které 

byly následně podrobeny elementární statistické analýze (výpočtu základních popisných 

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

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

využita data z monitorovací sítě ČHMU. 

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

podle základních kolektorů v daném rajonu.  

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

ekvivalentních koncentrací, s označováním hydrochemického typu ve formátu Na–HCO3. 
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Chemický typ podzemní vody v krystaliniku na výchozech v rajonu a jeho nejbližším okolí je 

většinou CaMg-HCO3(SO4) s celkovou mineralizací 0,1-0,25 g/l. Z krystalických vápenců máme 

jediný údaj (zachycený pramen na turistické cestě u Vápenného vrchu) s mineralizací 0,27 g/l, 

chemický typ Ca-HCO3SO4.  

 

KOLEKTOR A 

V rajonu 4720 je jediným hodnoceným kolektorem bazální křídový kolektor A. Počet hodnocených 

chemických vzorků v tomto kolektoru je 68.  

Hodnoty minima, maxima, prvního kvartilu, mediánu, aritmetického průměru a třetího kvartilu 

průměru pro bazální křídový kolektor A shrnuje Tab. 4-6 (koncentrace v meq/l). 
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Obr. 4-20. Piperův diagram pro HGR 4720 (kolektor A) 
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Obr. 4-21. Souhrnný krabicový graf základních složek pro rajon 4720 

 

Z Piperova a krabicového grafu (Obr. 4-20 a Obr. 4-21) pro jednotlivé základní složky podzemní vody 

je patrné, že podzemní vodu lze u většiny vzorků klasifikovat jako hydrochemický typ Ca–HCO3 až 

Ca–HCO3SO4. Výjimku tvoří jednotlivé vzorky, které vykazují jednak výrazně vyšší mineralizaci a 

současně obohacení chloridy, sodíkem a sírany (typ CaNa–ClHCO3 a Ca–SO4HCO3). 

 

Tab. 4-6. Statistický přehled výsledků vybraných chemických analýz kolektoru A 

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

Na 68 14,921 7,5  17,8557 1,48 88 

K 68 6,426 3,5 2 14,716 0,58 122 

Ca 68 61,573 53,5 47 30,489 3,01 134,8 

Mg 68 9,584 8,505 6,8 5,848 0,61 25,53 

Fe 68 2,207 0,865 3,3 3,867 0 22,8 

Mn 65 0,0646 0,025 0 0,094 0 0,46 

Li 29 0,0464 0,02  0,0683 0 0,35 

Sr 8 0,253 0,23 0,2 0,13 0,1 0,47 

Ba 13 0,053 0,044 0,015 0,0372 0,015 0,125 

NH4 66 0,131 0,025 0 0,335 0 2,57 

Cl 68 12,326 7,7 3,9 17,25 1,2 134,74 

Br 4 0,42 0,33  0,243 0,25 0,77 

I 1 0,003      

HCO3 68 209,876 215  90,192 0 405,76 

SO4 68 41,59 37,5  27,16 3,7 133,52 

NO3 68 3,388 0,72  9,699 0 72 

SiO2 54 4,046 3,6 3,5 1,781 0 11,69 

pH 62 7,053 7 7 0,615 6 10,6 

TDS 68 339,426 330,555  135,1454 79 755,94 

TEMP 45 12,96 12,2 11 3,153 9,5 27,2 

VODIV 14 37,457 38,05 40,1 12,545 15,4 68,4 
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Obr. 4-22. Plošné rozdělení obsahu celkových rozpuštěných látek (TDS) pro rajon 4720 

 

Prostorový vývoj celkové mineralizace (Obr. 4-22) je charakteristický nízkými hodnotami v 

severovýchodní polovině rajonu a výrazně vyššími hodnotami celkové mineralizace v jeho jihozápadní 

polovině. Dělicí linie mezi oblastmi vyšší a nízké mineralizace probíhá přibližně od Úštěka přes 

Maršovice k Bezdězu. Výjimku tvoří úzká zóna podél jihovýchodní hranice rajonu, kde jsou hodnoty 

celkové mineralizace zvýšené i v severovýchodní polovině rajonu. Z hlediska hydrochemického typu 

jsou však tyto oblasti podobné, převažuje zde typ Ca–HCO3 až Ca–HCO3SO4. Vyšší mineralizace 

může souviset s přítomností permokarbonských sedimentů v podloží křídy a na tyto sedimenty 

vázaných solanek. 

Anomální z hlediska hydrochemického typu je prostor Sosnové, v blízkosti okřešického zlomu, kde 

byl zastižen hydrochemický typ Na–HCO3SO4. Může se jednat o vliv aktivnější komunikace s 

podložím pánve po hluboko založených zlomových liniích. 

 

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 
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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. 

 

Tab. 4-7. Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti 

HGR 4720 

 celkový počet analýz v 

databázi 

použité analýzy 

VRSTVA upravitelnost chemický typ 

Kolektor A 124 121 96 

Připovrchová zóna 1 
  

Indikace znečištění 0 
  

 

Ve vrtech kolektoru A v rajonu převládá chemický typ Ca-HCO3 s celkovou mineralizací od 0,1 po 

0,4 g/l a zvyšuje se směrem od oblasti infiltrace – lužického zlomového pásma ve směru proudění 

podzemní vody na jihozápad k odvodnění do Labe, kde dosahuje mineralizace obvykle 0,4 až 0,6 g/l. 

Schematicky je znázorněna oblast chemické těžby uranu v okolí Stráže pod Ralskem (síranový typ, 

vysoká mineralizace). 





 

 

 

 

Obr. 4 - 23. Chemický typ 35 mval% v HGR 4720 a okolí. 

 



 

 

Obr. 4 - 24. Chemický typ 35 mval% v HGR 4720 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. 4-25). 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. 4-25. Aktivita tritia v rajonech 4710, 4720 a 4730, bazální křídový kolektor A. 
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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 

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. 4-8). 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. 4-8. Výsledky stanovení aktivity 14C v podzemních vodách v rámci projektu rebilance.*nízký obsah 

uhlíku. 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. 4-9) v řádu až prvních desítek tisíc let potvrzena jak v nových vrtech tak i použitím dalších 

datovacích technik (Corcho Alvarado et al. 2013). 

 

Tab. 4-9. 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 

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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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 

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. 4-26. 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. 4-26. Idealizovaný model puklinového kolektoru s „otevřenou puklinovou pórovitostí“. 
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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 a hodnocení výsledků PPP. 

V hodnoceném HGR4720 byla provedena 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 m3 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. 

Provedená aktualizace zahrnovala i kontrolu lokalizace a popis odběrů, často po jednotlivých 

objektech, s upřesněním vztahu jednotlivých objektů k čerpanému kolektoru v rámci kolektorů. 

Současně byl 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 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů je uveden v Tab. 4-10. a jejich přehledná lokalizace je 

zobrazena na Obr. 4-27. V tabulce i v mapě jsou vyznačeny jak objekty v současné době využívané, 

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

podobě je znázorněn vývoj odběrů v hydrogeologickém rajonu od roku 1979 (obr. 4-28). 

 

Tab. 4-10. Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

NÁZEV PUVOD 
2008 2009 2010 2011 2012 Průměr za 33 let 

l/s 

SčVK Česká Lípa - FROMIN vrt 0,16 0,35 0,3 0,44 0 3,84 

SčVK Vrutice * 

(vrty jímají vodu z části z kolektoru A) 
vrty      

20-30  

(odhad množství podzemní 

vody z kolektoru A)** 

*… v Souhrnné vodohospodářské bilanci zařazen v rámci HGR 4523, tedy v kolektoru C 

**…dle hydraulického modelu (kapitola 6.2 v HGR 4523) 

 

Odběr podzemní vody z kolektoru A v jímacím území Vrutice činí odhadem 20-30 l/s (dle 

hydraulického modelu uvedeného v kapitole 6.2 v HGR 4523), je však evidován v rámci HGR 4523 
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(staré jímací vrty navíc propojují kolektory C a A: VR-1 jímá kolektor A, VR-2 – kolektor C, O-9b – 

propujuje kolektory C+A). 

 

 

 

Obr. 4-27 Schéma lokalizace odběrného objektu v HGR 4720 

(bez jímacího území Vrutice a čerpaných důlních vod) 

 

 

Obr. 4-28 Vývoj čerpání v HGR 4720 od roku 1979 (bez jímacího území Vrutice a čerpaných důlních vod) 

 

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 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.  

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. 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.  

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

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

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

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

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

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

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

ODVOZENÍ CHARAKTERISTICKÉ SPECIFICKÉ VYDATNOSTI A NÁSLEDNĚ 

TRANSMISIVITY T1 

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

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

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

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

vrt. 

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

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

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

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

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

chybí údaj o hladině podzemní vody pro první depresi, prázdné pole bylo nahrazeno nulou 
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(předpokládá se, že v případě přetokového vrtu hloubka hladiny podzemní vody v „první depresi“ je 

nula). 

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

2

1 qdmT   

 

V HGR 4720 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek k dispozici celkem 119 údajů. V prvním 

kroku byl testován vztah hodnoty parametru Y, který charakterizuje transmisivitu kolektoru v 

otevřeném úseku (vzdálenost mezi horní a dolní hranou filtrů). Testován byl vztah hodnot Y a 

otevřeného úseku pažnic . 

Postup stanovení indexu transmisivity se řídil následujícími kritérii: V geodatabázi se pro většinu vrtů 

nachází 1 až 5 snížení pro dané čerpané množství, resp. 1 až 5 hloubek hladin podzemní vody pro dané 

čerpané množství a hloubka hladiny podzemní vody před počátkem čerpací zkoušky. Z těchto dat je 

proto možné odvodit 1 až 5 specifických vydatností. 

Pokud je specifických vydatností více než 1, byla vybrána maximální specifická vydatnost qmax, která 

charakterizovala daný vrt. 

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

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

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

nejvyšší hodnotou specifické vydatnosti pro daný vrt. 

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

transmisivita T2. 

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

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

 

 

Obr. 5-1 Závislost otevřeného úseku vrtu v kolektoru A na indexu Y 

 

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

hodnocený kolektor závěr: Nejvyšší hodnoty Y byly zjištěny u vrtů s OÚ od 20 do 60 m. 
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S vědomím určité schematizace, vyplývající z významné úlohy puklinové porozity, byly hydraulické 

parametry prezentovány ve formě izolinií Z těchto mapových prezentací jsou zřejmé plošné trendy. 

Pro možnost objektivního hodnocení byly mapové prezentace zpracovány vždy pro celý rozsah 

kolektoru i mimo posuzovaný HGR 4720, což umožňuje sledovat změny i mimo jeho hranice. Stejný 

princip byl použit iv případě statistického zpracování, prezentovaného tabelární formou, které umožní 

porovnávat převládající trendy posuzovaného rajonu s regionálním stavem v širším okolí. Z plošného 

rozdělení transmisivity pomocí krigingové interpolace vyplývají následující závěry: 

1. Průměrná hodnota indexu Y 5,47, odpovídající transmisivitě 2,95.10
-4

 m
2
/s, je téměř totožná 

se sousedním HGR 4730.  

2. V plošné projekci a tabelární prezentaci statistických parametrů jsou zřejmé že, transmisivita 

bazálního kolektoru A v JZ části HGR 4720 je prostorově poměrně homogenní. Nejvyšší 

hodnoty zaznamenáváme okolo Štětí, kde index Y se blíží až hodnotě 7. 

3. Naopak v SV části rajonu s vyšší hydrogeologickou prozkoumaností se setkáváme s poměrně 

častými změnami v rozmezí indexu Y hodnot 4 až 6. 

4. Rozdělení transmisivity kolektoru A ve formě indexu Z pomocí krigingové interpolace v HGR 

4720 znázorňuje Obr. 5-3. Index Z byl odvozen z hodnot indexu Y podle postupu navrženého 

Jetelem (1985), při kterém se od hodnoty Y odečítá logaritmus délky otevřeného úseku filtrů. 

V tomto případě byl zadán otevřený úsek L ve smyslu Jetela (1985). Výsledek podává 

prakticky identický prostorový obraz jako při prezentaci indexu Y. 

 

 

Obr. 5-2 Rozdělení transmisivity kolektoru A ve formě indexu Y 
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Obr. 5-3 Rozdělení propustnosti kolektoru A ve formě indexu Z 

 

Tab. 5-1 Popisná statistika indexů Y a Z HGR 4720 ve srovnání s hodnotami pro celý kolektor A 

 Kolektor A v HGR 4720 Kolektor A celkově 

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

Stř. hodnota 5,47 2,95E-04 3,86 7,24E-06 5,46 2,88E-04 3,84 6,94E-06 

Medián 5,59 3,89E-4 4,01 1,02E-05 5,59 3,89E-4 4,00 1,00E-05 

Směr. odchylka 0,68  0,70  0,67  0,70  

Rozdíl max-min 4,0  4,15  4,06  4,15  

Minimum 3,01 1,02E-06 1,43 2,7E-08 3,01 1,02E-06 1,43 2,7E-08 

Maximum 7,07 1,17E-04 5,58 3,80E-04 7,07 1,17E-04 5,58 3,80E-04 

Počet 117  117  135  135  

Vysvětlivky: Y - index transmisivity, T - koeficient transmisivity, Z - index propustnosti, Kf – koeficient hydraulické 

vodivosti (koeficient filtrace) 

 

Průměrná transmisivita kolektoru A odvozená z indexu Y (bez zavedení přepočtové diference „d“ 

podle Jetela, 1985) je podle klasifikace Krásného (1978) v kategorii III. střední. Průměrný koeficient 

filtrace je v kategorii V. – horniny dosti slabě propustné (Jetel 1973).  

 

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.  

Koncepce hydraulického modelu pro region 13 ve vztahu k posuzovanému HGR 4720 je založena na 

následujících vlastnostech prostředí a vstupních předpokladech: 
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 Hlubinný hydrogeologický rajon 4720 je vymezen v perucko-korycanském souvrství a zaujímá 

rozlohu 1339,7 km
2
. Jedná se o bazální souvrství české křídové pánve (kolektor A). Psamitické 

sedimenty mají kombinovanou průlino-puklinovou propustnost. 

 Proudění podzemní vody je hydraulickým modelem simulováno v prostoru mezi bází sedimentů 

České křídové pánve a terénem – tedy i v nadloží hodnoceného hydrogeologického rajonu. 

 Výměna podzemní vody s podložními jednotkami (krystalinikum, permokarbon) je považována 

za bilančně nevýznamnou a je zanedbána. 

 Při současném výskytu tvoří kolektory B a C jediné kolektorské těleso (hlavní kolektor). Bazální 

kolektor A je v celém území oddělen málo propustnou polohou na bázi bělohorského souvrství. 

 Propustnost všech kolektorů je průlinově-puklinová, proudění podzemní vody (směry i velikosti) 

ovlivňují zlomy a puklinové systémy. 

 Zdrojem podzemní vody v prostoru modelu je srážková infiltrace. Vcez vody z toků do 

horninového prostředí je zanedbán a umělá infiltrace se v zájmovém území nevyskytuje. Plocha 

regionálního modelu je volena tak, aby nebylo nutné simulovat přítok přes hranice modelového 

území pomocí okrajových podmínek. Přetoky podzemní vody přes hranice hodnoceného 

hydrogeologického rajonu jsou vypočteny modelem v závislosti na zadané hydraulické vodivosti 

modelových vrstev a jejich tlakových poměrech. 

 Odtok podzemní vody z prostoru modelu je simulován: 

1. drenáží do říční sítě a do pramenů, 

2. drenáží do jímacích objektů. 

 K ovlivnění piezometrických poměrů kolektoru A došlo vlivem provozu hydraulické bariéry, 

vtláčením a odběrem v oblasti chemické těžby a čerpáním důlní vody s cílem osušit části 

kolektoru A určené k důlní těžbě. 

 K dotaci podzemní vody kolektoru A dochází zejména vertikálním přetokem z nadložních 

sedimentů a pouze v malé míře efektivní infiltrací na výchozech kolektoru. 

 Od roku 2001 dochází k zániku (zaplavování) hydraulické deprese vzniklé důlní těžbou. Poměry 

proudění v bazálním kolektoru A jsou dlouhodobě neustálené. Kvaziustálený stav byl do značné 

míry navozen před zahájením řízeného zaplavování důlního díla Hamr. 

Následující Obr. 5-4 až Obr.  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.  
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Obr. 5-4 Linie hydrogeologických řezů 

 

Obr. 5-5 Schematický hydrogeologický řez A-A´ (upraveno podle Datla 2008) 

 

 

Obr. 5-6 Schematický hydrogeologický řez B-B´ (upraveno podle Datla 2008) 
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Obr. 5-6a Legenda k schematickým hydrogeologickým řezům´ (upraveno podle Datla 2008) 
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Obr. 5-7 Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru A_AB v oblasti 3 
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Pro analýzu chování kolektoru – jeho doplňování a vyprazdňování byl zvolen rozbor kolísání hladiny 

podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ (Tab. 5-2 a Tab. 5-3) 

 

Tab. 5-2 Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

KLIC_GDO Název Lokalita 
Sledován 

od roku 

Sledovaný 

parametr 
Kolektor 

565534 VP8419 Doksy, Břehyně, HP 21 C 1973 H,J CENOMAN 

602044 VP8441 Ralsko, Skelná Huť, MIPC 12 1992 H,J CENOMAN 

687085 VP8469 Chlum(Drachlava),2H095 2007 H,J CENOMAN 

684646 VP8482 Ralsko (Hradčany nad Ploučnicí),2H250 2007 H,J CENOMAN 

692457 VP8491 ČeskáLípa(Stará Lípa),VP8450N 2007 H,J CENOMAN 

626691 VP8445 Zákupy, Kamenice, 324 337 EHC 1992 H,J CENOMAN 

4566 VP8421 Tachov u Doks  H,J CENOMAN 

692515 VP8478 Brenná, 2H241  H,J CENOMAN 

682097 VP7532 Kuřivody, 2H023  H,J CENOMAN 

682099 VP7534 Hlínoviště,2H030  H,J CENOMAN 

692273 VP8225 Brocno, 2H117  H,J CENOMAN 

678998 VP7542 Bezdědice, 2H036  H,J CENOMAN 

692523 VP7545 Vrátno, 2H130  H,J CENOMAN 

 

Tab. 5-3 Statistické údaje, charakterizující režim podzemních vod. 

DTB Průměr Medián Modus Maximum Minimum 
Variační 

rozpětí 

90% 

překročení 

85% 

překročení 
Pův. označení 

VP8491 285.62 285.71 285.73 286.08 285.07 1.01 285.23 285.27 VP8450N 

VP8478 264.48 264.3 264.28 265.3 263.93 1.37 264.07 264.10 2H241 

VP7532 250.17 250.21 249.97 252.41 246.81 5.6 264.07 264.10 2H023 

VP7534 243.16 243.49 244.07 244.44 241.31 3.13 241.6 241.76 2H030 

VP8225 204.23 204.235 203.34 206.23 202.29 3.24 203.15 203.24 2H117 

VP7542 239.58 239.8 240.22 240.44 237.94 2.5 238.28 238.6 2H036 

VP7545 253.11 253.1 253.36 253.68 252.61 1.07 252.83 252.86 2H130 

VP8421 251.11 248.22 259.2 268.43 242.7 25.73 243.34 243.53 HJ30C 

VP8482 250.88 250.75 252.33 253.96 247.4 6.56 248.61 249.18 2H250 

VP8469 226.47 226.26 226.27 226.66 225.71 0.94 226.06 225.71 2H095 

VP8441 255.18 249.61 274.92 275.74 242.29 33.45 244.12 245.16 MIPC-12 

VP8419 252.12 247.96 263.77 273.99 241.4 32.64 244.14 244.56 HP21C 

VP8445 308.04 308.2 308.28 309.01 306.75 2.26 307.41 307.46 324337 

 

Obr. 5-8 ukazuje kolísání hladin podzemní vody v řešeném rajonu. Vrty pozorující nejhlubší kolektor 

A se vyznačují dlouhodobý ročním chodem. Dlouhodobé nárůsty či poklesy hladin jsou způsobeny 

chemickou těžbou ložiska uranu a poté hydraulickou ochranou ložiska. 

Nárůst hladiny podzemní vody u vrtu VP8450N je způsoben změnou odměrného bodu. Totéž bude 

platit pro vrt 2H241. 

Pokles hladiny u vrtu HP21C je způsoben změnou hydrogeologických odtokových poměrů. 

Při zjišťování základních statistických veličin, bylo upuštěno od zjištění regresních vztahů vzhledem 

ke dlouhodobému ročnímu chodu a krátkosti časové řady. 
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Obr. 5-8 Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na vrtech ČHMU 

 

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. 5-5). Oba nově provedené vrty 

v kolektoru A, 4720_47 Vrutice a 4640_1C Zdislava, jsou z technického hlediska vhodné pro 

dlouhodobý monitoring podzemních vod. Více informací o těchto vrtech již bylo zmíněno v kapitole 

3.2. Pro další sledování vývoje množství podzemních vod na území HGR 4720 byly stanovené 

signální hladiny podzemních vod v těchto vrtech: 

 

Tab. 5-4: Stanovení signální hladiny v referenčním vrtu sledování podzemních vod  

označení 

objektu 
název objektu 

monitorovaný 

kolektor 

Hloubka 

(m) 

odměrný bod 

(m n. m) 

signální hladina 

m n. m. datum 

VP8445 Kamenice u Zákup; 324337E A 612 322,51 307,12 20.12.2007 

 

Tab. 5-5 Doporučené vrty pro monitoring 

NAZEV LOKALITA Y X Z HLOUBKA KOLEKTOR. 

4640_1C Zdislava -973100 -701091 403,52 420,0 A 

4720_47 Vrutice -995421 -745888 169,50 163,1 A 

VP8419 (HP 21 C) Doksy, Břehyně -992820 -715050 278,08 228,00 A 

VP8441 (MIPC 12) Ralsko, Skelná Huť -988573 -708895 304,83 275,6 A 

VP8445 (324 337 EHC) Zákupy, Kamenice -978294 -714547 322,51 612 A 

 

Signální úroveň hladiny podzemní vody byla definovaná jako minimum, dosažený po déletrvajícím 

klesání v průběhu podprůměrných let z hlediska srážkových a odtokových poměrů. Vrt VP8445 

umístěný v tlusteckém bloku ukazuje pokles hladiny až do roku 2007 a následný výraznější nárůst 

hladiny po roce 2010. Jde o jediný vrt v oblasti, který lze takto vyhodnotit a stanovení signální hladiny 

není podpořeno dalšími časovými řadami, proto je tento výsledek zatížen značnou mírou nejistoty. 

Režim hladiny odpovídá režimu z vrtů v nadložním rajonu 4640. Ve vrtech VP8419 a VP8441 ve 

strážském bloku je patrný výrazný pokles hladiny v 90. letech a začátek pozvolného stoupání hladiny 

po roce 2003, což odpovídá zmíněnému antropogennímu ovlivnění struktury. 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

Na území HGR 4720 nelze kvantifikovat drenáž podzemní vody do povrchového toku. Podzemní voda 

hlubinného rajonu je drénována do nadložního rajonu nebo do Labe, jehož průtok je neporovnatelně 

vyšší než odvodnění HGR 4720. 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti hydrogeologického rajonu (HGR) 4720 – Bazální křídový kolektor od 

Hamru po Labe je zpracováno v rámci regionálního modelu regionu 13 „Křída dolního Labe“. Situace 

území regionálního hydraulického modelu a hodnoceného hydrogeologického rajonu 4720 je 

vykreslena v Obr. 6-1. 

Území modelového regionu 13 skládají hydrogeologické rajony: 

 4611 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část, 

 4612 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část, 

 4620 Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh, 

 4630 Děčínský Sněžník, 

 4640 Křída horní Ploučnice, 

 4650 Křída dolní Ploučnice a Horní Kamenice, 

 4660 Křída dolní Kamenice a Křinice, 

 4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe, 

 4730 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále. 

 

Obr. 6-1 Situace hydrogeologického rajonu 4720 a modelového regionu 13, hodnocený hydrogeologický rajon je 

žlutě zvýrazněn, šedivě - plocha modelového území 
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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. 

Ve vertikálním směru prostor regionálního modelu tvoří 5 modelových vrstev: 

1. Pomocí první modelové vrstvy je simulována připovrchová zóna s mělce založeným 

prouděním podzemní vody. 

2. Druhá modelová vrstva reprezentuje sedimenty v nadloží hlavního kolektoru BC-C. 

3. Třetí modelová vrstva v území rajonu 4720 odpovídá tělesu hlavního kolektoru BC-C. 

4. Čtvrtá modelová vrstva reprezentuje izolátor bělohorského souvrství v nadloží bazálního 

kolektoru A. 

5. Pátá modelová vrstva odpovídá bazálnímu kolektoru A. 

Modelové posouzení poměrů proudění je zpracováno s určitou mírou schematizace - polohy perucko-

korycanského souvrství jsou sloučeny do jediné modelové vrstvy. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA  

Hodnocení hlubinného rajonu 4720 je oproti hodnocení základních hydrogeologických rajonů 

specifické. Z křídových sedimentů hydrogeologického rajonu nejsou realizovány odběry podzemní 

vody pro pitné účely. Poměry proudění podzemní vody zásadním způsobem ovlivnila těžba uranové 

rudy v širší oblasti Stráže pod Ralskem. Těžba byla realizována souběžně hornickým způsobem (důlní 

díla Hamr I a Křižany I) a podzemním loužením (chemická těžba). Chemická těžba probíhala v období 

1967 - 1995. Důlní těžba byla realizována na dole Hamr I v letech 1972 - 1994 a na dole Křižany I v 

letech 1982 - 1990. Obě metody těžby vyvolaly hydraulické ovlivnění bazální cenomanské zvodně 

(kolektor A) ve které je hlubinný hydrogeologický rajon 4720 vymezen. Pro účely důlní těžby bylo 

nutné odvodnit prostor dobývky. V rámci chemické těžby bylo nutné navodit recirkulační proudění 

mezi čerpanými a vtláčecími vrty. Prostory chemické těžby a důlního díla Hamr byly odděleny 

hydraulickou bariérou. Od roku 2001 řízeně dochází k zániku (zaplavování) hydraulické deprese 

vzniklé důlní těžbou. Poměry proudění v bazálním kolektoru A jsou vlivem těžby uranové rudy 

dlouhodobě neustálené. 

Bilance množství podzemní vody v bazálním kolektoru A a popis proudění jsou založeny na 

modelovém zhodnocení stavu před zahájením těžby uranu. Kalibrace hydraulických parametrů 

charakterizujících bazální partie sedimentů křídy byla provedena v rámci simulace kvaziustáleného 
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proudění podzemní vody odpovídajícího roku 2000 (stav před ukončením důlních odběrů z díla 

Hamr). 

Hlubinný rajon 4720 je vertikálně vymezen souvrstvím peruckého a korycanského souvrství. V rámci 

podrobného geologického popisu je perucko-korycanské souvrství v oblasti uranové těžby členěno na: 

 sladkovodní sedimenty, 

 rozmyvové sedimenty, 

 rozpadavé pískovce, 

 fukoidové pískovce. 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 

určují velikost proudění podzemní vody v prostoru modelu. 

Drenáž podzemní vody do říční sítě a pramenů je zadána pomocí okrajové podmínky druhého typu. 

Nadmořské výšky říční sítě jsou interpolovány z dostupných údajů vodohospodářských a vojenských 

map zkombinovaných s informacemi digitálního modelu terénu. Velikost odporového koeficientu 

říčního dna odpovídá zadané šířce toku, délce na modelovém elementu a hydraulické vodivosti říčního 

dna. 

Na vnější hranici modelové oblasti je vzhledem k přijatému koncepčnímu modelu předepsána 

podmínka nulového toku. 

Pro povrch modelového území je předepsána okrajová podmínka druhého typu reprezentující efektivní 

srážkovou infiltraci (doplňování zásob podzemní vody). Stacionární modelová infiltrace určuje 

množství podzemí vody (průměrných přírodních zdrojů) v prostoru modelu a tedy i v území 

jednotlivých hydrogeologických rajonů. 

Stacionární (průměrná) srážková infiltrace je v ploše regionálního modelu zadána v rozmezí 2,0 – 8,5 

l/s/km
2
. Plošné rozložení modelové infiltrace v celém regionálním modelu je odvozeno úpravou matic 

srážkového normálu období 1981 - 2010 poskytnutých z ČHMÚ. 

Na území rajonu 4720 je srážková infiltrace v oblasti úzkého pruhu výchozů krystalinika a sedimentů 

perucko-korycanských vrstev (pouze SV hodnocené oblasti) zadána v intervalu 6.5 – 7.8 l/s/km
2
. 

Většina zdrojů podzemní vody v rajonu 4720 je dána přítokem z okolních hydrogeologických rajonů 

situovaných po stranách a v nadloží. 

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Vstupní údaje, převzaté z dostupných informací vyhodnocených přítokových zkoušek, byly plošně 

interpretovány pomocí zón s konstantní hodnotou hydraulické vodivosti. V procesu kalibrace byly 

hodnoty hydraulické vodivosti modifikovány (zpřesňovány) s cílem zajistit odpovídající shodu 

pozorovaných a měřených hladin podzemní vody a pozorované a modelové drenáže podzemní vody 

do říční sítě. 

Rozložení modelových zón horizontální hydraulické vodivosti zadávaných v 5. modelové vrstvě 

(kolektor A-AB) je dokumentováno v Obr. 6-2. Koeficienty hydraulické vodivosti jsou v bazálním 

kolektoru v oblasti HGR 4720 zadány v rozmezí 9,50.10
-4

 - 1.10
-7

 m/s. Charakteristické hodnoty 

hydraulické vodivosti bazálního kolektoru v hydrogeologickém rajonu 4720 se nejčastěji pohybují v 

rozmezí 6.10
-5

 až 4.10
-6

 m/s. 
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Modelové hodnoty specifické napjaté storativity byly při kalibraci transientního modelu v 5. modelové 

vrstvě zadány hodnotou 2.10
-6

 m
-1

. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Koncepce stacionárních simulací regionálního modelu je založena na předpokladu, že simulovány jsou 

ustálené úrovně hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných 

odběrech a při obvyklé drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární simulace proudění podzemní 

vody v bazálním kolektoru byly realizovány ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při dlouhodobých ustálených odběrech podzemní vody (v rajonu 4720 byly zadány 

kvaziustálené důlní odběry a vtláčení na hydraulické bariéře z období před zahájením zatápění 

důlních děl Hamr I a Křižany. 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY  

Izolinie hladiny podzemní vody varianty bez odběrů pro 5. modelovou vrstvu obsahuje Obr. 6-3. Za 

neovlivněných poměrů proudí podzemní voda v prostoru rajonu 4720 generelně od lužické poruchy 

k jihozápadu. Nejvyšší úroveň - cca 350 m n. m. má neovlivněná hladina bazálního kolektoru A v 

oblasti lužické poruchy. Zde je hladina podzemní vody zakleslá pod úroveň říční sítě. K dotaci 

kolektoru A dochází na čele prouděním po puklinách z krystalinika (v úzkém pásu zahrnuto do 

hydrogeologického rajonu) a vertikálně průsakem srážkových vod, popřípadě influkcí z toků. 

Regionální drenážní bází je tok Labe. Od Mělníka po Litoměřice (JZ okraj rajonu 4720) klesá hladina 

Labe z úrovně 155 m n. m. na cca 143.5 m n. m. K drenáži bazálního kolektoru do Labe dochází přes 

nadložní sedimenty turonu a kvartéru v oblasti údolní nivy. 

Fenoménem ovlivňujícím proudění podzemí vody v hlubinném rajonu 4720 jsou zlomy a liniové žilné 

vyvřeliny. Na strážském zlomu výška skoku několikanásobně převyšuje mocnost perucko- 

korycanského souvrství - hydraulická spojitost bazálního kolektoru A přes linii zlomu je zcela 

přerušena. V rámci modelových prací byla na některých zlomových liniích (např. mezi obcemi Doksy 

a Mšeno) podstatně zhoršena horizontální propustnost bazálního kolektoru s cílem dosáhnout 

pozorované rozdíly hladin bez zásadních změn v plošném rozložení hydraulické vodivosti. Naopak 

pásmo výrazně zvýšené hydraulické vodivosti prochází údolím Liběchovky. Údolí je tektonicky 

predisponováno. Pozvolnější vzestup hladiny v kolektoru A na povodí Liběchovky (v rajonu 4730 

Obrtky a Úštěckého potoka) ve srovnání s oblastí Pšovky a Košáteckého potoka způsobuje 

pravděpodobně vedle zvýšené hydraulické vodivosti bazálního kolektoru i bariérový účinek 

litoměřického zlomového pásma. 

Tlakové rozdíly mezi hlavním kolektorem BC a bazálním kolektorem A způsobují plošné vertikální 

přetoky podzemní vody přes izolátor na bázi bělohorského souvrství (spodní turon). Podél Ploučnice 

od Mimoně po Brennou měl bazální kolektor A za neovlivněných poměrů hladinu nad úrovní hladiny 

hlavního kolektoru BC až o 15 m a docházelo zde pravděpodobně k částečné drenáži bazálního 

kolektoru přes nadloží do Ploučnice. Naopak místa vertikálního přetékání podzemní vody z hlavního 

do bazálního kolektoru A jsou situována především v blízkosti hydrogeologických rozvodnic v 

hlavním kolektoru BC – například podél hranice rajonů 4410 a 4640. 
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Obr. 6-2 Modelová distribuce horizontální hydraulické vodivosti  
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Obr. 6-3 Modelová hladina podzemní vody, ideová varianta neovlivněného stavu  
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Obr. 6-4 Modelová hladina podzemní vody při aktuálních odběrech 
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Tab. 6-1. Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

 toky infiltrace odběry 4410 4521 4522 4523 4530 4540 4640 4710 4730 SRN celkem 

přítok (l/s) 0 150 0 14 2 44 280 10 1 95 44 117 25 780 

odtok (l/s) 83 0 0 0 0 27 375 24 26 87 99 55 4 780 

 

Množství podzemní vody proudící bazálním kolektorem 4720 je dáno: 

 horizontálními přetoky podzemní vody s okolními rajony, 

 vertikálními přetoky podzemní vody přes izolátor na bázi bělohorského souvrství. 

a je stanoveno vybilancováním toku na hranicích perucko-korycanského souvrství (Tab. 6-1) 

Celkem do perucko-korycanského souvrství na území rajonu 4720 za neovlivněných poměrů 

proudění přitéká a odtéká přibližně 780 l/s: 

 v oblasti výchozů krystalinika a sedimentů perucko-korycanských vrstev infiltruje ze srážek 150 

l/s, 

 přes nadložní izolátor v ploše rajonu (1339.7 km
2
) do bazálního kolektoru A přitéká 435 l/s; (14 + 2 

+ 44 + 280 + 95 l/s, hodnoty jsou vztaženy k plochám nadložních základních rajonů), 

 44 l/s přitéká ze sousedního hlubinného rajonu 4710, 

 v údolní nivě Labe ze sousedních rajonů 4530 a 4540 přitéká 11 l/s (10 + 1 l/s), 

 117 l/s přitéká ze sousedního hlubinného rajonu 4730, 

 ze Spolkové republiky Německo (oblast Oybin) přitéká 25 l/s, 

 ještě na území krystalinika je 83 l/s drénováno do říční sítě; zbylé množství (150 – 83 l/s) je boční 

přítok do kolektoru A přes lužickou poruchu, 

 přes nadložní izolátor do hlavního kolektoru B-BC odtéká 489 l/s; (0 + 0 + 27 + 375 + 87 l/s, 

hodnoty jsou vztaženy k plochám nadložních základních rajonů) 

 55 l/s odtéká do sousedního hlubinného rajonu 4730, 

 99 l/s odtéká do sousedního hlubinného rajonu 4710, 

 na území sousedních rajonů 4530 a 4540 přetéká 50 l/s (24 + 26 l/s) 

 na území Spolkové republiky Německo z rajonu 4720 odtéká 4 l/s; (odtok do Německa vychází 

kvůli vzájemné orientaci linie státní hranice a proudu podzemní vody). 

Přestože je hydraulická vodivost izolátoru na bázi turonu nejčastěji zadána v řádu n×10
-10

 m/s, značné 

množství proudu podzemní vody (z celkového množství 780 l/s) přetéká do kolektoru vertikálně 

(435 l/s). Ve vztahu k hlubinnému rajonu 4710 je rajon 4720 pasivní (větší množství podzemní vody 

do něj odtéká, než z něj přitéká). Ve vztahu k hlubinnému rajonu 4730 je rajon 4720 bilančně aktivní 

(větší množství podzemní vody přitéká, než odtéká). 

Bazální rajon 4720 téměř nemá „vlastní zdroje“, přítok podzemní vody (s výjimkou infiltrace) vzniká 

v okolních hydrogeologických rajonech, situovaných podél hranice a v nadloží. 

Místa drenáže kolektoru A na území rajonu 4720 se nachází v údolní nivě Labe a Ploučnice. 
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SIMULACE SOUČASNÉHO REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody v rajonu 4720 při simulovaných důlních odběrech pro 5. modelovou 

vrstvu obsahuje Obr. 6-4. Vykreslena jsou snížení hladiny podzemní vody oproti neovlivněnému stavu 

proudění. V místech odběrů důlních vod došlo v oblasti Stráže lokálně k poklesu hladiny podzemí 

vody v bazálním kolektoru A až o 150 m. V roce 2000 (po předchozím snížení hladiny podzemí vody 

v oblasti chemické těžby) dosahovala hydraulická deprese v bazálním kolektoru A směrem k jihu až 

na úroveň Mšena. 

Přibližně na spojnici obcí Provodín - Ralsko vznikla v bazálním kolektoru rozvodnice. Severně od ní 

proud podzemní vody směřoval do oblasti Stráže. Oblast jižně od rozvodnice byla odvodňována 

především v nivě Labe a Jizery. 

 

Tab. 6-2 Bilance proudění podzemní vody; rajon 4720, důlní odběry 

 toky infiltrace vrty, důl. odběry 4410 4521 4522 4523 4530 4540 4640 4710 4730 SRN celkem 

přítok (l/s) 0 150 255 21 2 45 288 9 1 172 127 114 25 1208 

odtok (l/s) 82 0 495 0 0 26 380 24 26 72 46 54 4 1208 

 

Celý odběr z kolektoru A byl v roce 2000 realizován formou čerpání důlních vod (zanedbány jsou 

odběry a vtláčení v areálu chemické těžby, jejichž hodnoty byly přibližně shodné). Na hydraulické 

bariéře bylo vtláčeno 255 l/s. Modelem vyčíslený přítok do důlních děl vychází 495 l/s (skutečně 

čerpáno bylo průměrně 454 l/s). 

Oproti neovlivněným poměrům došlo vlivem existence důlních děl k indukci podzemní vody z 

okolních hydrogeologických rajonů. Přítok do kolektoru A stoupl o 428 l/s (ze 780 na 1208 l/s, z toho 

255 l/s připadá na vtláčení v linii hydraulické bariéry). K největšímu nárůstu přítoku do rajonu došlo z 

nadloží (v ploše rajonu 4640) a ze sousedního hlubinného rajonu 4710. 

Přiřazení části území tlusteckého bloku ke strážskému bloku v rámci hranic rajonu 4720 zmenšuje 

vypovídací schopnost vyčíslené bilance podzemních vod. Vzniká otázka, zdali do budoucna neupravit 

hranice rajonu ve vazbě na průběh čertových zdí, strážského zlomu a litoměřického zlomového pole. 

Tyto hydraulicky významné linie mají bariérový účinek a lépe vymezují území s částečně uzavřeným 

oběhem podzemní vody v bazálním kolektoru A. 

Situace u tzv. hlubinných rajonů je specifická. Rajon 4720 téměř nemá vlastní přírodní zdroje. Jedná 

se o rajon transitní, kdy protékající proud podzemní vody vzniká a je drénován v okolních 

hydrogeologických rajonech. Využití podzemí vody z bazálního křídového kolektoru proto vždy 

způsobuje změny bilance v okolních hydrogeologických rajonech. Kvalita podzemní vody v bazálním 

křídovém kolektoru není obvykle vhodná pro využití k pitným účelům. Přesto byl bazální kolektor 

rajonu 4720 v minulosti významně hydraulicky ovlivněn antropogenní činností v důsledku těžby 

uranových rud (ložisko Stráž). 

Případné zásahy do bazálního kolektoru je potřeba v zájmovém území vždy posuzovat individuálně 

a komplexně v návaznosti na možnou kolizi s probíhajícími procesy a nelze se spoléhat pouze na 

bilanční kritérium. 
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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. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

90 

 

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960.  

Připovrchová zóna ani lokální kontaminace nebyly v mapách upravitelnosti  HGR 4720 hodnoceny. 

 

Tab. 7-2. Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti 

HGR 4720 

 celkový počet analýz v 

databázi 

použité analýzy 

VRSTVA upravitelnost chemický typ 

Kolektor A 124 121 96 

Připovrchová zóna 1 
  

Indikace znečištění 0 
  

 

V kolektoru A (Obr. 7-1) převažuje kategorie upravitelnosti A3. Na severovýchodě 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 Doks), kde je způsobena zvýšeným obsahem železa, amonných 

iontů, někdy i některých kovů. V oblasti Stráže pod Ralskem je kategorie upravitelnosti >A3 

způsobená rozsáhlým regionálním znečištěním v důsledku chemické těžby uranu. 





 

 

Obr. 7 - 1. Upravitelnost podzemní vody kolektoru A 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4720 se nachází 13 vrtů reprezentativními časovými řadami chemického složení vody 

kolektoru A. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991, případně od roku 2009. Přehled vrtů 

je uveden v Tab. 7-3 a na Obr. 7-2, grafy koncentrací vybraných prvků na Obr. 7-3).  

 

 

Obr. 7-2. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz 

 

Tab. 7-3. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz 

GDO X Y Z 
název 

vrtu 
ČHMÚ kolektor hloubka lokalizace 

70032 -707214 -972572 379.57 HP-23C VP 8417 A 546.8 
Jablonné v Podj. 

(Valdov) 

70536 -711311 -970196 333.3 LO-12JC VP 8439 A 589.9 
Jablonné v Podj. 

(Heřmanice) 

565534 -715050 -992820 278.08 HP-21C VP 8419 A 214.5 Doksy (Břehyně) 

626691 -714546.78 -978293.93 322.11 324337E VP 8448 A 579.2 Kamenice u Zákup 

687087 -721696.63 -994926.31 302.44 2H-118 VP 8471 A 197.5 Tachov u Doks 

692457 -724114.68 -977767.34 299.38 
VP-

8450N 
VP 8491 A 598.5 Česká Lípa 

692463 -712906.74 -980588.03 281.06 2H-247 VP 8479 A 719.4 
Petroltice pod 

Ralskem 

692464 -712905.88 -980580.25 280.98 2H-248 VP 8480 A 556 
Petroltice pod 

Ralskem 

6212 -744751 -1000875 153.56 Br-1 VP 8200 A 140.2 
Záluží u roudnice nad 

Labem 

692277 -740004.4 -989146.52 215.73 
VP-

8216N 
VP 8235 A 90.6 Tetčiněves 

692272 -737995.82 -993264.98 245.61 2H-113 VP 8224 A 212 Velký Hubenov 

4047 -736271 -1007771 159.2 SK-5C VP 8214 A 121 Liběchov 

692520 -729669.44 -1008854.8 271.19 2H-124 VP 8227 A 263.6 Vysoká u Mělníka 
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Celková mineralizace všech vrtů se pohybuje mezi 0,1 až 0,6 g/l bez vysledovatelného trendu. 

Koncentrace dusičnanů jsou pod mezí detekce nebo jsou velmi nízké. Oproti kolektoru C je ve většině 

vrtů vyšší obsah chloridů. 

Jediným pozorovatelným trendem časových řad chemismu pozorovaných ČHMÚ je (od roku 1991) 

postupné snižování koncentrací chloridů, zejména ve vrtech HP-21C (VP8419), HP-23C (VP8417), 

Lo-12Jc (VP8439). 

Naopak stabilní (s občasnými úlety) je vývoj sledovaných makrosložek ve vrtech Br-1 (VP8200) a 

SK-5c (VP8214) v oblastiodvodnění kolektoru A podél Labe. 

Zcela podivný je vývoj koncentrace chloridů ve vrtu 324337E (VP8448), kde koncentrace Cl klesla 

z kolem 120 mg/l roku 1991 na 5-10 mg/l kolem roku 1995 a poté následoval pokles prakticky na nulu 

– tento trend nelze vysvětlit přirozeným způsobem.  

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 4720 jsou evidovány celkem 2 vodní biotopy (viz též obr. 8-1), které alespoň částečně 

zasahují na území výchozů kolektoru A nebo do jeho podloží. Seznam maloplošných zvláště 

chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden i v Tab. 8-1 a Tab. 8-2. 

Seznam všech maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí 

je uveden v nadložních rajonech 4522, 4523, 4640. 
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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 4720 v okolí výchozů kolektoru A nebo v jeho podloží 

 

Tab. 8-1.Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4720 

KOD KAT NAZEV ROZL ROZL_BIOT PROCENTO Organ_OP 

557 OP Velký Vápenný 16.5792 0.0005 0 krajský úřad 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody). 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 

přírodní památka, PP-přírodní památka  
Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v hektarech, procento - jejich souhrnné plošné 

procentuální zastoupení v daném území. 

 

Tab. 8-2. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4720 

KOD SITECODE KAT NAZEV ROZL 

2890 CZ0514668 EVL Vápenice - Basa 137.5634 

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000 

 

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. 
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VÁPENICE – BASA 

 

Obr. 8-2 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 

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 
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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 

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. 
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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/) 

 

VELKÝ VÁPENNÝ 

Katastrální území: Jitrava, Bílý Kostel nad Nisou. Starý lom a jeho blízké okolí s přirozenými 

výchozy. Typická horská lesní vegetace na vápenci a na krasové devonské vápencové čočce, včetně 

podzemních prostor, ponorů, vyvěračky. 

Rezervace zahrnuje hřeben mezi vrcholy Vápenného a Jítravského vrchu; pás dlouhý asi 1,2 km o 

šířce zhruba jedno až dvě sta metrů začíná asi 250 metrů západně od vrcholu Vápenného na severní 

straně hřebene a končí asi 150 metrů jižně od vrcholu Jítravského vrchu na jihozápadní straně hřebene. 

Přírodní rezervace má celkovou rozlohu 24,5 ha a nachází se na katastrálním území obcí Bílý Kostel 

nad Nisou a Jítrava. 

Důvodem vyhlášení rezervace je ochrana přirozených společenstev bučin, zejména suťové bukové 

javořiny, květnatých bučin na vápenci a bikových bučin s výskytem chráněných a ohrožených druhů 

rostlin, ochrana krasových fenoménů devonské vápencové čočky (podzemních prostor, závrtů, 

ponorného toku a vyvěračky), ochrana zimoviště ohrožených druhů netopýrů a vrápenců v 

Západní jeskyni
[5]

 a ochrana prostoru lomu (bezlesí č. 22 v porostu 124B) jako význačné 

paleontologické lokality pro období středního devonu. 

 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/
http://lokality.geology.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_Kostel_nad_Nisou
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_Kostel_nad_Nisou
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADtrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Devon_(geologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vrt
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ponorn%C3%BD_tok&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyv%C4%9Bra%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Netop%C3%BD%C5%99i
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vr%C3%A1penec&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_V%C3%A1penn%C3%BD#cite_note-5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleontologie
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Obr. 8-3 Velký Vápenný Vstup do Západní jeskyně 

(foto Svačinka, Ondřej 2008 http://fotoarchiv.geology.cz/) 

 

Geologická charakteristika: Lom odkrývá sled svrchnodevonských vrstev, jehož interpretace 

zásadně ovlivňovala geotektonické a stratigrafické koncepce v západosudetské oblasti /Kettner-

Kodym 1919, Gallwitz 1930, Chlupáč 1964, Kodym-Svoboda 1948/, jmenovitě rozdílné hodnocení 

variské a mladokaledonské orogeneze. V lomu vystupují černé fylity s faunou spodního famenu 

/Koliha 1929, Gallwitz 1930/, nadložní sled famenských vápenců s konodonty /Zikmundová 1964/ a 

fylitické břidlice hraničního intervalu devon-karbon s trilobitovou faunou /Chlupáč 1964/. Jde tedy též 

o velmi významnou paleontologickou lokalitu, která je opěrným stratigrafickým bodem, významným 

též z hlediska eventostratigrafie /dokumentuje zvl. účinek tzv. hangenberského eventu při hranici 

devon-karbon/. Diskuse stratigrafického významu viz Chlupáč /1993/. Z nižšího lomu pocházejí prvé 

nálezy fosilií z české části západosudetské oblasti /Fritsch 1869/.Lom je názorným příkladem 

tektonické stavby - asymetrické silně překocené, téměř izoklinální antiklinály. Významné krasové jevy 

/přímo v lomové stěně vchod do jeskynního systému Západní jeskyně s neobvyklou výzdobou /čirý 
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kalcit/, srv. Řehák /1974/. Celková délka jeskynního systému činí asi 350 m s výškovým rozdílem 

chodeb 25 m. Krápníková výzdoba je pestrá a zahrnuje i průhledné stalaktity včetně excentrických 

krápníků a tzv. heliktity (drobné formy krápníků rostoucích všemi směry). Jeskyně není volně 

přístupná. Jedná se o nejvýznamnější krasovou jeskyni v severních Čechách. Na lokalitě se nachází i 

další krasové jevy, např. škrapy a drobný pramenný vývěr. 

(http://lokality.geology.cz/ 

http://drusop.nature.cz/   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_V%C3%A1penn%C3%BD) 

 

 

http://lokality.geology.cz/http:/drusop.nature.cz/%20%20https:/cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_V%C3%A1penn%C3%BD
http://lokality.geology.cz/http:/drusop.nature.cz/%20%20https:/cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_V%C3%A1penn%C3%BD
http://lokality.geology.cz/http:/drusop.nature.cz/%20%20https:/cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_V%C3%A1penn%C3%BD


Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

104 

 

9. STŘETY ZÁJMŮ 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4720 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově dobrý (čili vyhovující), s výjimkou oblaku kontaminace po chemické těžbě uranu (viz níže). 

Vzhledem ke svému uložení v hloubce není kolektor A tak vodárensky využíván jako pískovce 

jizerského souvrství.  

Největší jímání podzemních vod souviselo s odvodňováním ložiska Hamr, kde se z kolektoru A 

čerpalo v letech 1970-1996 průměrně 400 l/s, které se po složité úpravě vypouštěly do Ploučnice pod 

Stráží pod Ralskem.  

 

TĚŽBA SUROVIN 

Podle údaje Geofondu (GF P056546) je v hydrogeologickém rajonu 4640 ložisko Maršovice (měděná 

ruda, polymetalické rudy) které dosud nebylo těženo. S ohledem na jeho statut neexistuje v současné 

době přímý střet zájmu.  

 

 

Obr. 9-1 Rozsah netěženého ložiska Maršovice  

 

Podstatně větší problém však představuje bývalá těžba uranu, která probíhala jak tradičním hornickým 

způsobem pomocí hlubinného dolu Křižany a Hamr, tak i formou chemické těžby (obr. 9-2) 

V současné době sice probíhá sanace obou těžebních prostor, hydrogeologický režim rajonu je však v 

prostoru strážském bloku výrazně ovlivněn. Provozem důlních děl došlo k indukci zdrojů z okolních 

hydrogeologických rajonů. 

Po chemické těžbě uranu zůstalo v horninovém prostředí cca 186 mil. m
3
 cenomanských zbytkových 

technologických roztoků a 80 mil. m
3
 turonských zbytkových technologických roztoků. Do podzemí 

bylo během těžby vtlačeno 4 100 kt H2SO4 (z toho 80 % zreagovalo s horninou a 800 kt je zde ve 

formě volné H2SO4), dále 312 kt HNO3, 112 kt NH3, 26 kt HF a 1,5 kt HCl.  

Sanace je řešena řízeným čerpáním a čištěním zbytkových technologických roztoků na stanici 

likvidace kyselých roztoků a neutralizační dekontaminační stanici. Vyčištěná voda je vypouštěna do 

toku Ploučnice.  
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Obr. 9-2. Oblast bývalé chemické těžby uranu u Stráže pod Ralskem  

(http://www.diamo.cz/straz-pod-ralskem) 

 

 

Obr. 9-3 Situace těžby uranu v okolí Stráže pod Ralskem  

(Krásný et al. 2012, podle Slezáka 2001a). Hnědě jsou znázorněny obrysy obcí a areálů souvisejících s těžbou 

uranu. 

http://www.diamo.cz/straz-pod-ralskem
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Tato naprosto unikátní záležitost zasluhuje podrobnější popis. Nejnověji koplexně shrnul problematiku 

související s těžbou uranu ve Stráži pod Ralskem Krásný (2012) ve své regionální monografii 

Podzemní vody České republiky. Pro účely projektu proto uvádíme následující kapitolu: 

 

9.1.  KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ VLIVY TĚŽBY URANU V OBLASTI 

STRÁŽE POD RALSKEM  

(Krásný et al. 2012) 

Ke specifickému antropogennímu ovlivnění došlo v nejsevernější části zvodněného systému v těsném 

jv. sousedství strážského zlomu v okolí Stráže pod Ralskem. Těžba uranu z korycanských vrstev, která 

probíhala od 60. do 90. let 20. století, vyvolala zcela mimořádné jak kvantitativní, tak kvalitativní 

ovlivnění zvodněného systému, v rozsahu nesrovnatelném s jakýmikoliv dalšími dosud způsobenými 

dopady lidské činnosti na přírodní prostředí české křídové pánve.  

V nejsevernější části boleslavsko-mělnického zvodněného systému, v širším okolí Stráže pod Ralskem 

a Hamru na Jezeře, bylo od počátku 60. let 20. století postupně objeveno několik významných ložisek 

uranu. Následná těžba zásadně ovlivnila hydrogeologické poměry v širokém okolí ložisek, a to jak 

kvantitativně, tak kvalitativně. 

Severovýchodní část středohorského zlomového pásma – strážský zlom či spíše velmi komplikované 

zlomové pásmo – odděluje j. mělčí území s ložisky, označované jako strážský blok, od s. hluboko 

zapadlého „tlusteckého bloku“, náležejícího již benešovsko-ústeckému zvodněnému systému (obr. 9-

3, 9-4). Situace území těžby uranu v boleslavsko-mělnickém zvodněném systému naznačuje možnost 

regionálního ovlivnění bazální křídové zvodně kolektoru A ve směru převládajícího proudění napříč 

českou křídovou pánví k zóně regionální drenáže v údolí Labe.  

Ve strážském bloku se nacházejí dva hydrogeologické kolektory: bazální křídový A, tvořený zejména 

pískovci perucko-korycanského souvrství o max. mocnosti až kolem 100 m, a nadložní hlavní 

(střední) kolektor C jizerského souvrství převážně v pískovcovém vývoji o obvyklé mocnosti několika 

desítek metrů. Kolektory jsou odděleny izolátorem bělohorského souvrství a popř. spodní části 

jizerského souvrství, běžně dosahujícím mocnosti několika desítek metrů s maximy až téměř 100 m 

(obr. 9-4). Uranové zrudnění je vázáno především na spodní část korycanských vrstev, tzv. rozmyv. 

Dobývání uranu probíhalo v poměrně malém území dvěma postupy, hlubinným dobýváním a tzv. 

kyselým loužením. Uplatňování těchto dvou zcela odlišných technologií těžby vedlo k mnohým 

technickým, hydrogeologickým i ekologickým problémům, neboť vyluhovací pole vyžadovala ke 

svému provozu vysokou úroveň piezometrického povrchu, naopak pro hlubinnou těžbu v Dole Hamr I 

bylo nezbytné důl odvodňovat (obr. 9-3, 9-5). 

V okolí Hamru na Jezeře i na dalších ložiscích byl uran těžen klasickým hornickým způsobem. Tento 

způsob těžby vyžadoval úplné odvodnění dolů. V letech 1967–1996 bylo v Dole Hamr v. od Stráže 

pod Ralskem z bazálního křídového kolektoru čerpáno v dlouhodobém průměru ca 400 l/s, 

v některých obdobích až 600 l/s podzemní vody, při maximálním snížení hladiny o 170 m (obr. 9-5). 

Při hydraulické difuzivitě kolem 1.10
6
 m

2
/d tak vznikla v důsledku tlakových změn velmi rozsáhlá 

nepravidelná piezometrická deprese, s mnohametrovým snížením hladiny bazální křídové zvodně v 

rozsáhlém území, zejména ve směru k JZ a J od dolu. Např. u Doks ve vzdálenosti ca 30 km byl na 

vrtu HJ-30 podle údajů ČHMÚ zaznamenán v roce 1982 pokles piezometrického povrchu bazální 

zvodně o 14 m ve srovnání s přírodními podmínkami. Tato skutečnost dokládá regionálně se 
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projevující značnou hydraulickou difuzivitu prostředí, nevýznamné vertikální přetékání z nadložního 

hlavního kolektoru, a tedy značnou izolovanost bazálního kolektoru za přírodních poměrů. Na druhé 

straně samotné proudění bazální zvodně je velmi pomalé. 

V jihozápadním okolí Stráže pod Ralskem, ve vzdálenosti pouhých 3 km od Dolu Hamr I, probíhala 

chemická těžba uranu kyselým loužením. Při ní se pomocí vrtů vtlačovaly ve vyluhovacích polích do 

bazálního křídového kolektoru loužicí roztoky. Chemická těžba na rozdíl od hornického dobývání 

naopak vyžadovala udržování piezometrického povrchu bazální křídové zvodně v co nejvyšší možné 

úrovni k vytvoření dostatečného tlaku při loužení. Mezi vyluhovacími poli chemické těžby a 

prostorem hornického dobývání uranu v Dole Hamr tak byl vytvořen v piezometrickém povrchu 

bazální zvodně značný hydraulický gradient, dosahující na vzdálenosti několika km vertikálního 

rozdílu až více než 150 m (obr. 9-5). Po počátečních vyluhovacích pokusech byla zahájena chemická 

těžba, postupně probíhající na více než 30 vyluhovacích polích. Každé vyluhovací pole sestávalo z 

vtláčecích vrtů, jimiž byly do ložiska zaváděny loužicí roztoky, kyselina sírová s kyselinou dusičnou 

(obr. 9-6). Těžebními vrty byl pak na povrch dopravován výluh s rozpuštěným uranem, který byl dále 

zpracováván. 

Rozmístění a vzdálenosti vtláčecích a těžebních vrtů byly v průběhu doby v jednotlivých vyluhovacích 

polích měněny s ohledem na geologicko-hydrogeologické poměry, obsah suroviny a další podmínky. 

Postupně se vyvíjely také technologické postupy při konstrukci vrtů, vyžadující volbu vhodné 

konstrukce vtláčecích a těžebních vrtů, zajištění vhodných materiálů v agresivním prostředí, zabránění 

vertikálního přetoku a bezpečné oddělení bazálního a hlavního kolektoru i způsob likvidace vrtů. Při 

chemické těžbě bylo v letech 1967 až 1996 použito 4100 kt kyseliny sírové, 312 kt kyseliny dusičné a 

112 kt amoniaku jako loužicích a regeneračních roztoků a 23 kt kyseliny fluorovodíkové pro čistění 

vrtů. Technologické roztoky o celkové mineralizaci až kolem 70 g/l, s obsahy síranů až 50 g/l a pH až 

kolem 1 tak ovlivnily více než 180 mil. m
3
 bazální zvodně na ploše asi 24 km

2
 (Lusk 1998, Slezák 

2001a). 

Kromě kontaminace bazální zvodně byl v průběhu chemické těžby kyselými roztoky ovlivněn také 

nadložní, hlavní křídový kolektor jizerského souvrství, převážně nedokonale vystrojenými vrty 

(celkový počet provedených průzkumných, vtláčecích a těžebních vrtů za dobu těžby se odhaduje 

kolem 16 tisíc) a zřejmě také z menší části přetékáním přírodními netěsnostmi napříč mezilehlým 

izolátorem. Rozsah a intenzita kontaminace hlavní zvodně C je však podstatně nižší než v případě 

bazální křídové zvodně A. 

Po zahájení chemické těžby v režimu nadbilance, kdy do kolektoru bylo více vody s roztoky 

vtlačováno než odváděno, se v bazální zvodni vytvořila výrazná piezometrická elevace. Tím bylo 

zastaveno snižování tlakové hladiny bazální zvodně v důsledku čerpání z Dolu Hamr I k JZ do centra 

české křídové pánve, směrem k Mimoni a Doksům. Naopak v tomto prostoru došlo k výraznému 

zvýšení piezometrického povrchu bazální zvodně jak ve směru k JZ k Doksům, tak k Z do j. okolí 

České Lípy a dále na vzdálenost více než 10 km až do okolí Úštěku. Izolinie zvýšení hladin kolem 10 

m zde probíhala zhruba paralelně se středohorským zlomovým polem, v jeho j. okolí. Odtud k J byl 

vzestup hladin menší až k nulové izolinii rozdílu mezi původní přírodní a ovlivněnou hladinou, 

probíhající ve směru JZ–SV širším okolím Mšena. Deprese, vyvolaná čerpáním vody z Dolu Hamr I, 

se nadále šířila především k SV od dolu k lužické poruše. 

K severozápadu, v sousedním tlusteckém bloku za strážským zlomem, ani k JV za bazaltovou žilou 

Čertovy zdi nebylo snížení zaznamenáno, i když o úplné nepropustnosti obou těchto hranic nejsou 

dosud jednoznačné důkazy (Datel et al. 2009c). 
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V tlusteckém bloku je umístěno odkaliště úpravny uranových rud. Vyčištěné vody z technologických 

procesů, stejně jako upravené důlní vody, čerpané z Dolu Hamr, se vypouštějí ve Stráži p. Ralskem do 

Ploučnice. 

K zabránění šíření kyselých roztoků z vyluhovacích polí do jejich okolí a do Dolu Hamr I byly 

zřizovány drenážní systémy v samotném dole a od r. 1982 vtláčecí hydraulické bariéry, sestávající 

z linií vrtů, omezujících prostor chemické těžby a zabraňujících únikům loužicích roztoků do okolí 

(obr. 9-3, 9-5). Těmito bariérami bylo do bazálního křídového kolektoru vtlačováno až kolem 200 l/s 

čistých vod. 

Původní piezometrické poměry v prostoru chemické těžby a hydraulických bariér tak byly podstatně 

změněny a postupně se změnil vztah napětí obou zvodní: ve většině území se původně nižší 

piezometrický povrch bazální křídové zvodně oproti hlavní zvodni za přírodních poměrů před 

zahájením těžby v r. 1966 umělými zásahy zvedl, takže se vytvořil předpoklad k přetékání chemickou 

těžbou kontaminované bazální zvodně A do nadložního hlavního kolektoru C. 

Na začátku 90. let 20. století byla těžba hornickým způsobem i chemická těžba zastavena. Důl Hamr I 

je postupně zatápěn, takže deprese v piezometrickém povrchu bazální zvodně, vytvořená předchozím 

čerpáním důlních vod, se počala vyplňovat a hydraulický gradient v okolí dolu se postupně zmenšoval. 

V nejbližším okolí dolu se hladina do r. 2008 zvýšila asi o 80 m, v širším okolí je vzestup hladin 

pomalejší. Vzestup hladin se také zpomaluje v čase a v posledních letech dosahuje v centru deprese 

jen několika metrů za rok. 

V prostoru Dolu chemické těžby (DCHT) byla zahájena technologicky a ekonomicky velice náročná 

sanace, jejíž trvání je odhadováno na několik desítek let. Při dodržování režimu tzv. podbilance, 

spočívajícím ve větším objemu čerpaných kontaminovaných vod ve srovnání se zpětně vtlačovanými 

upravenými roztoky do vyluhovacích polí, došlo mezi lety 1990 a 2001 v prostoru DCHT k snížení 

piezometrického povrchu bazální zvodně až o 50 m. Tento pokles dále pokračuje: do r. 2008 byl 

v centru DCHT piezometrický povrch snížen o dalších ca 20 m a v posledních letech dosahoval pokles 

hladin až kolem 5 m/rok. Pokles hladin se za těchto podmínek výrazně projevoval také ve směru k JZ 

od vyluhovacích polí, kde ve vzdálenosti ca 15 km, např. v okolí Doks, dosáhl od r. 1990 více než 20 

m. V r. 2008 se piezometrický povrch bazální zvodně A ve většině území DCHT již nacházel pod 

hladinou hlavní zvodně C. 

Ze srovnání úrovní hladin v r. 1970 a v r. 2000 vyplývá, že v pruhu probíhajícím z j. okolí České Lípy 

k Dubé a dále k JZ dosáhl povrch bazální zvodně přibližně původní přírodní úrovně. Od tohoto pruhu 

jak k Z, tak k JV do Pojizeří je však současný piezometrický povrch oproti přírodní úrovni až o 15–30 

m níže. Toto snížení je zřejmě vyvoláno intenzivními odběry podzemních vod v povodí Obrtky na Z a 

v Řepínském „důlu“ i jinde v Pojizeří ve směru k JV. Přestože je v těchto územích využíván převážně 

hlavní kolektor C, prokázané rozsáhlé snížení povrchu bazální zvodně A naznačuje hydraulickou 

souvislost obou zvodní a značný vliv bazálního kolektoru na změny hydrogeologických poměrů této 

části české křídové pánve. Poznatky o uvedených daleko zasahujících regionálních změnách 

piezometrických poměrů, způsobených těžbou uranu v širokém okolí Stráže p. Ralskem, mohou být, 

vzhledem k množství disponibilní dokumentace, zřejmě nemající svým rozsahem v české křídové 

pánvi obdoby, i k používaným terénním i kamerálním postupům, inspirativní při řešení regionálních 

hydrogeologických poměrů také v jiných křídových územích. 

V průběhu zatápění Dolu Hamr I a při sanaci v prostoru Dolu chemické těžby se budou nadále měnit 

hydrogeologické poměry v okolí Stráže p. Ralskem, především v důsledku vzestupu hladin v okolí 

zatápěného dolu. 
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Prvním důsledkem zatápění Dolu Hamr I bude vzestup piezometrického povrchu bazální křídové 

zvodně v prostoru bývalé těžby, který podle odhadu V. Wassebauera (in Datel et al. 2009c) bude 

pokračovat po dobu dalších ca 40 až 50 let. V pozdější fázi zatápění se tím bude postupně omezovat 

vliv rozvodnice podzemních vod v bazální zvodni v území jv. od Mimoně, která posléze přestane 

existovat. Proudění podzemní vody v bazálním kolektoru tak nabude charakteru blížícího se původním 

přírodním poměrům. Tím by mohlo v dlouhých časových intervalech dojít k šíření kontaminovaných 

podzemních vod samotným bazálním kolektorem A. Přenos kontaminantů zřejmě bude při existujících 

hydraulických parametrech a gradientech velmi pomalý. Rychlost šíření kontaminantů advekcí je 

možno odhadnout v řádech metrů za rok. K potenciálně ohroženým územím, která představují 

především zóny regionální drenáže podzemních vod ve vodohospodářsky významném území j. od 

Mimoně a České Lípy a dokonce i vzdálené labské údolí v okolí Mělníka, by kontaminace mohla 

dospět podle numerického modelu V. Wassebauera až po stovkách, resp. několika tisících let. 

Dalším problémem může být postupné sbližování piezometrického povrchu bazální a hlavní křídové 

zvodně. V územích, kde úroveň hladin bazální zvodně převýší úroveň zvodně hlavní, může nastat, v 

závislosti na lokálních hydrogeologických poměrech, při vzestupně vertikálním proudění přetok 

kontaminovaných vod z bazálního A do hlavního kolektoru C. Hydrogeologické předpoklady pro tuto 

situaci existují již za přírodních poměrů ve významných drenážních zónách, zejména v úseku podél jz. 

prodloužení strážského zlomového pole v rozsáhlém území j. od Mimoně a České Lípy.  

Proces vertikálního vzestupného přetékání z bazálního do hlavního kolektoru může být významně 

zintenzivněn nejen v uvedené oblasti, ale může k němu dojít kdekoli v důsledku čerpání podzemních 

vod z hlavního kolektoru, kterým bude snížen piezometrický povrch hlavní zvodně. Současné 

využívání prostých podzemních vod hlavního kolektoru dosahuje v největších jímacích územích až 

několika set l/s. Při volbě nápravných opatření v prostoru bývalé těžby a jejím okolí je třeba brát 

v úvahu skutečnost, že kromě větších centrálně evidovaných odběrů představuje hlavní kolektor v 

obou sousedních zvodněných systémech, boleslavsko-mělnickém a benešovsko-ústeckém, mimořádně 

vodohospodářsky významné perspektivní území, které by mohlo být využíváno k odběrům podzemní 

vody v řadě dalších území, a to i pro poměrně malé rozptýlené spotřebitele. V závislosti na intenzitě 

odběrů a na místních hydrogeologických podmínkách pak nelze vyloučit nepříznivý dopad na kvalitu 

využívaných vod, projevující se přítomností kontaminovaných vod. 

V dalším průběhu sanačních prací může vyvolat problémy také změněná anatomie horninového 

prostředí, kdy v předchozím období více než 35 let došlo k jeho porušení hornickými a vrtnými 

pracemi, různé části byly odvodňovány nebo naopak zatápěny a v důsledku chemické těžby proběhly 

geochemické změny tohoto prostředí. 

Nelze proto očekávat, že po postupném zatopení Dolu Hamr I dojde v plném rozsahu k návratu k 

původním přírodním, neovlivněným poměrům z poloviny 60. let 20. století. Vznik nových heterogenit 

v geologické stavbě, zatím většinou neurčených a i v budoucnosti zřejmě jen velmi obtížně 

identifikovatelných, může způsobit vznik nových preferenčních zón proudění vody a naopak uzavření 

nebo omezení původně propustných inhomogenit. Rovněž návrat k původním hydrochemickým 

poměrům je problémem velmi dlouhodobým, spíše se blížícím časovým měřítkům geologickým než 

lidským. 

Pokud se jedná o další průběh sanačních prací, jediným dosud uvažovaným scénářem je pokračování 

prací spočívajících v čerpání a úpravě chemickou těžbou kontaminovaných podzemních vod. Trvání 

tohoto finančně náročného postupu je odhadováno minimálně v mnoha desítkách let. Je přitom zřejmé, 

že původních přírodních poměrů nebude možno v dohledné době, ani při vynaložení nesmírných 

nákladů, dosáhnout. Reálné je pouze určité snížení současného stupně kontaminace vod a horninového 
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prostředí na dohodnutou, ze současného pohledu akceptovatelnou úroveň, např. stanovením cílových 

limitů některých vybraných složek. 

Zatím se neuvažovala varianta dalšího udržování piezometrické deprese v bazální křídové zvodni v 

prostoru Dolu chemické těžby, tedy v „režimu podbilance“, které by samozřejmě bylo také 

dlouhodobé a nákladné. Tento přístup by bylo možno porovnat s řešením sanace po těžbě uranu 

v saské křídě v okolí Königsteinu. Z hydrogeologického hlediska této možnosti nic nebrání. Naopak 

zachování piezometrické deprese se jeví příznivě, protože by se předešlo vzniku dvou zásadních 

problémů: zamezilo by se šíření kontaminace do okolí bazálním křídovým kolektorem (stále by ovšem 

musel být zajišťován účinný monitoring a průběžné vyhodnocování jeho výsledků) a zabránilo by se 

vzestupu kontaminovaných vod z bazálního kolektoru A a jejich přetoku do vodohospodářsky 

významného kolektoru C. 

Tento postup by evidentně nezpůsobil horší ekologickou situaci, než která nyní existuje, je však nutno 

jej posoudit především v souvislosti s ekonomickým a technickým rozborem, mj. při úvahách o 

budoucích změnách koncepce průzkumných prací a těžby uranu, odrážejících v čase proměnlivou 

ekonomickou či politickou situaci včetně cen uranu na světových trzích. Kromě ekonomických kritérií 

je nezbytné uvažovat také sociální aspekty včetně zaměstnanosti v územích těžby a zpracování rudy.  

Z ekologického hlediska je třeba zdůraznit, že enormní znečištění v prostoru ložiska Stráž p. Ralskem 

už existuje, odstranění kontaminace, které by zřejmě nikdy nebylo úplné, by stálo mnoho prostředků a 

úsilí a probíhalo by po dlouhou dobu. Není také vyloučeno, že vývoj technologií umožní v budoucnu 

efektivnější a finančně méně náročné sanační procesy, spočívající např. v solidifikaci roztoků a 

nebezpečných látek v kontaminovaném prostoru. 

Další informace: Herčík (1969, 1973), P. Hoppe (1970), Blažek – Herčík (1972a, b), Homola – Klír (1975), 

Kolaja (1977), Bártek et al. (1981), Blažek (1982), Duffek (1974), Lepka – Macák (1975), Pařízek (1978), P. 

Brožek (1982), Pazdírek (1991), Anděl et al. (1995), Fiedler et al. (1995), Slezák (1998, 1999, 2001a, b, 2004), 

Herčík – Kurka (1990), Hanzlík et al. (1992), Slezák et al. (1992), Lusková (1995), sine (1996a), Lusk (1998), J. 

Novák et al. (1999), Ekert (2001), Wasserbauer (2001), Datel – Maršalko (2005), Ekert et al. (2005, 2009), 

Mužík (2007), Datel et al. (2008, 2009a, c, 2010), sine (2008b), Maršalko et al. (2009), Všetečka – Lusk (2009) 

a řada zpráv DIAMO, s. p. 
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Obrázek 9-4a Linie řezu (dle Krásného et al. 2012 

 

 

 

Obr. 9-4 Schematický hydrogeologický řez směru SZ–JV mezi okrajovým územím české křídové pánve s. od 
Jablonného v Podještědí napříč strážským zlomem v okolí Dolu Hamr I a Pojizeřím v okolí Turnova. 

(sestavil J. Krásný podle Nakládala et al. 1987b, c, Jetela, ed. 1984a, Herčíka et al. 1999, Datla et al. 2009c a 
různých podkladů s. p. DIAMO). 

Linie řezu je vyznačena v obr. 9-4a. 
1 – nemetamorfované horniny, metamorfity a vyvřeliny typu hydrogeologického masivu – nerozlišené, 
2 – sedimenty a vyvřeliny permokarbonských pánví, 
3 – bazální křídový kolektor, 
4 – izolátor bělohorského souvrství, popř. spodní části jizerského souvrství, 
5 – hlavní křídový kolektor – většinou jizerské souvrství, v benešovsko-ústeckém zvodněném systému též 
bělohorské, teplické a březenské souvrství v psamitickém vývoji, 
6 – terciérní vulkanity, 
7 – proudnice a ekvipotenciály, naznačující proudění podzemních vod za původních přírodních poměrů a po 
ukončení sanace v území těžby uranu Stráže p. R., 
8 – volná hladina hlavní zvodně za přírodních poměrů, 
9 – území částečného či úplného proudění podzemní vody napříč řezem, zpoza něj do prostoru před řezem, 
10 – předpokládaný směr (sub)vertikálního přetékání napříč izolátorem mezi hlavním a bazálním křídovým 
kolektorem za původních přírodních poměrů a po ukončení sanace území těžby uranu. 
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Obr. 9-5 Schematický hydrogeologický řez územím těžby uranu v okolí Stráže pod Ralskem 

(podle Slezáka 2004, upraveno). Situace v polovině 90. let 20. století před zastavením těžby. Bez měřítka. 

HB (hydraulická bariéra) Stráž mezi vyluhovacími poli a důlní těžbou, HB (hydraulická bariéra) Svébořice, 

zabraňující šíření loužicích roztoků k J a JZ. 

1 – piezometrický povrch střední zvodně v jizerském souvrství,  

2 – piezometrický povrch bazální křídové zvodně: situace H-1 a H-2 odrážejí odlišné piezometrické úrovně při 

různých variantách vtláčení vody do hydraulických bariér, při situaci H-3 naopak HB Stráž vytváří výraznou 

umělou drenážní zónu. 

 

 

 

Obr. 9-6 Stráž pod Ralskem – vtláčecí vrty systému kyselého loužení Dolu chemické těžby  

(foto J. Krásný 2001). 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Hydrologicky model neposkytuje výsledky reprezentativní pro kolektor, který je krytý izolátorskými 

nebo poloizolátorskými vrstvami a tudíž přímo nekomunikuje s povrchovými vodotečemi, které jsou 

analyzované v rámci hydrologického modelování. Vzhledem k dostupnosti dat a relativně dobré 

geologické prozkoumanosti území je nejvhodnější metodou pro stanovení přírodních zdrojů v daném 

případě hydraulické modelování. 

 

Tab. 10-1. Přírodní charakteristiky  

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3 pískovce a slepence 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 1 1.vrstevní kolektor 

3.7. 
Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 
Kpk perucko-korycanské souvrství - cenoman 

3.9. Dělitelnost rajonu A ano 

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 
1 Ca-HCO3 

 

ARCHIVNÍ HODNOTY PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A VYUŽITELNÉHO MNOŽSTVÍ 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství (Tab. 10-2 a Tab. 10-3) byly převzaty z 

protokolů dřívější „Komise pro klasifikaci zásob“ a údajů poskytovaných ČHMÚ a zařazených do 

současně platných plánů povodí.  

 

Tab. 10-2. Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství v l/s 

Rajon/ Bilanční 

celek 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

464 A 792 400 200 C2 HG syntéza* 
Viz zprávu pro 

HGR 4640 

4720 1339,7 203   HG rajonizace Qz 50% 

 

Tab. 10-3. Zásoby podzemních vod v bilančním celku 3 (l/s; Herčík et al 1987) 

rajon kolektor 
přírodní zdroje využitelné zásoby 

odběry 
kategorie C2 C1 C2 C1 B 

464 A 400  200   400 

 BC 3972 3972 2383 957 445 599 

 D 452  140   28 

 krystalinikum 35      

 celkem 4859 3972 2723 957 445 1027 
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD,  

Přírodní zdroje byly vypočteny z modelových zdrojů bez výměny podzemní vody s ostatními rajony, 

které jsou nezávislé na odběrech. Představují modelové infiltrace a činí 564 l/s. 

Kolektory kryté izolátorem nebyly bilancované hydrologickými metodami. Pro kolektor A, který 

přímo nekomunikuje s povrchovými toky, vypočet přírodních zdrojů a využitelného množství 

podzemních vod vychází z výstupních dat hydraulického modelu rajonu (Tab. 10-4 Tab. 10-5). 

Bazální rajon 4720 téměř nemá vlastní zdroje - infiltraci. Většina přírodních zdrojů vzniká v okolních 

rajonech a v rajonech v nadloží. Jako přírodní zdroje kolektoru A jsou uvedené hodnoty celkové 

bilance kolektoru pro simulaci neovlivněných průměrných poměrů (50% zabezpečenost). Podstatnou 

část součtu bilance reprezentuji přítoky z nadloží a okolních rajonu, proto jsou přírodní zdroje daného 

rajonu v interakci s přírodními zdroji okolních rajonů. 

 

Tab. 10-4 Hodnoty modelové infiltrace  

Rajon/ 

Povodí 

Plocha 

výpočtu 

Plocha 

rajonu 

Přírodní 

zdroje 
Metoda Poznámka 

4720 
1339,7 

km2 

1339,7 

km2 

564 

l/s 
Hydraulický model 

Jako přírodní zdroje jsou uvedeny modelové 

zdroje bez výměny podzemní vody s ostatními 

rajony, které jsou nezávislé na odběrech. 

Představují modelové infiltrace. 

 

Tab. 10-5. Hodnoty přírodních zdrojů kolektoru A 

Zabezpečenost Hodnota (l/s) 

50 %  274 

Využitelné množství (50 % přírodních zdrojů) 137 

 

Hodnoty z úkolu „Syntéza křídy“ nejsou přímo srovnatelné s našimi výsledky, kvůli změnám 

v hydrogeologické rajonizaci. Srovnávat lze pouze specifikum přírodních zdrojů. V „Syntéze křídy“ 

byla pro bilancovaný kolektor vypočtena hodnota 0,5 l/s/km
2
 a nový hydraulický model poskytuje 

hodnotu 0,2 l/s/km
2
. Přes relativně velký rozdíl, způsoben odlišným rozsahem rajonu a odlišnou 

metodou zpracovaní jsou v absolutním měřítku oba údaje nízké a v očekávané výší pro danou 

strukturu.  

Hydrogeologický režim rajonu je výrazně ovlivněn sanaci těžby uranu ve strážském bloku. Provozem 

důlních děl došlo k indukci zdrojů z okolních hydrogeologických rajonů.  

Vypočtené využitelné množství kolektorů je vztaženo na celý rajon. Tyto hodnoty proto nelze brát 

jako přijatelnou hodnotu součtu existujících nebo potenciálních jednotlivých soustředěných odběrů 

podzemních vod z daného kolektoru. V současnosti přetrvává výrazný vliv sanace těžby uranu ve 

strážském bloku na hydrogeologický režim, což omezuje další zásahy do dané struktury.  

Obecně je při plánování jímacích objektu potřeba respektovat následující podmínky:  

 konstrukce objektů odpovídá hydrogeologickým podmínkám,  

 jednotlivé kolektory jsou vzájemně oddělené,  

 nedochází k vzájemné interakci jímacích objektů,  
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 charakteristiky objektů jsou ověřené a vyhodnocené hydrogeologem,  

 odběry nezpůsobují nekontrolovatelnou tvorbu indukovaných zásob ani zhoršení kvality 

povrchových nebo podzemních vod.  

 

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 

Tab. 10-6 Hodnota přírodních zdrojů kolektoru A pro období 1981-2010 

kolektor zabezpečenost hodnota l/s 

A 50 % 274 

 

Jako přírodní zdroje kolektoru A je uvedená hodnota celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (50% zabezpečenost). 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Využitelné množství 

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru A vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdrojů je 

definováno jako 50 % přírodních zdrojů, tedy hodnota využitelného množství kolektoru A je 137 

l/s. 

Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

V současnosti přetrvává výrazný vliv sanace těžby uranu ve strážském bloku na hydrogeologický 

režim, což omezuje další zásahy do dané struktury. Využitelnost kolektoru je i mimo zasažené oblasti 

velmi malá. V roce 2000 byly veškeré odběry z kolektoru A realizované jako čerpání důlních vod 

v množství 454 l/s a na hydraulických bariérách se vtláčelo 255 l/s. Oproti neovlivněním poměrům 

došlo vlivem důlních děl k indukci podzemní vody z okolních rajonů. Podle současných předpokladů 

bude sanace trvat ještě další desítky let, proto nelze počítat s úpravou poměrů proudění podzemní vody 

v zasažené oblasti.  

 

KOMENTÁŘ 

Přírodní zdroje 

Bilance proudění podzemní vody v rajonu je určována přetoky s okolními jednotkami. Rajon má jen 

malé vlastní zdroje z infiltrace srážkových vod. Celkem rajonem za neovlivněných poměrů protéká asi 

780 l/s (Tab. 6-1).  

Ve výstupech hydraulického modelu jsou uvedeny hodnoty tzv. vlastních zdrojů podzemni vody v 

rajonu, což je jednoduchý součet infiltrace ze všech modelovych vrstev. Toto číslo nelze povazovat za 

přírodní zdroje kolektoru. V rajonu většina infiltrace proběhne v 1. vrstvě (připovrchová zóna). 

Většina infiltrované vody se potom, ještě v rámci stejné vrstvy, drénuje do povrchových toků a toto 
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množstvi vody se nepodílí na příodních zdrojích kolektorů v podloží. Přirodní zdroje pro kolektor AB, 

který je v pojetí modelu tvořen 5. modelovou vrstvou (viz tab. 6-11), jsou stanoveny součtem přítoků 

v každé z vrstev (nebo naopak odtoků, výsledek je totožný). V případě, kdy probihá komunikace mezi 

dvěma strukturami obousměrně - podzemní voda ze sousedního rajonu (nebo nadloží, nebo podloží) 

přitéká a v jiných místech do stejného rajonu odtéká - je třeba nejprve spočítat rozdíl – „netto“ 

přítok/odtok. Takto spočítané hodnoty lze zařadit do 50% zabezpečenosti, protože vychází ze 

simulace neovlivněných průměrných poměrů. Pro kolektory kde lze stanovit přírodní zdroje pouze 

z výsledku hydraulického modelu, nelze stanovit hodnotu s 80% zabezpečenosti ani graf rozdělení 

přirodních zdrojů podle měsíců (není k dispozici časová řada ze které by se vycházelo). Podklady pro 

takové výstupy poskytuje pouze hydrologický model BILAN, který ale v daných případech není 

relevantní, protože se jedna o zakryté kolektory, které nekomunikují přímo s povrchovými vodními 

toky. 

Pro další sledování vývoje množství podzemních vod na území HGR 4720 byly stanovené signální 

hladiny podzemních vod. Signální úroveň hladiny podzemní vody byla definovaná jako minimum, 

dosažený po déletrvajícím klesání v průběhu podprůměrných let z hlediska srážkových a odtokových 

poměrů. Vrt VP8445 umístěný v tlusteckém bloku ukazuje pokles hladiny až do roku 2007 a následný 

výraznější nárůst hladiny po roce 2010. Jde o jediný vrt v oblasti, který lze takto vyhodnotit a 

stanovení signální hladiny není podpořeno dalšími časovými řadami, proto je tento výsledek zatížen 

značnou mírou nejistoty. Režim hladiny odpovídá režimu z vrtů v nadložním rajonu 4640. Ve vrtech 

VP8419 a VP8441 ve strážském bloku je patrný výrazný pokles hladiny v 90. letech a začátek 

pozvolného stoupání hladiny po roce 2003, což odpovídá zmíněnému antropogennímu ovlivnění 

struktury. 

 

NÁVRHY 

Během zpracování tohoto rajonu, především pří tvorbě hydraulického modelu, vznikla otázka možné 

úpravy hranic rajonu ve vazbě na průběh Čertových zdí, strážského zlomu a litoměřického zlomového 

pole (Obr. 10-1). Tyto hydraulicky významné linie mají bariérový účinek a lépe vymezují území 

s jednotným prouděním podzemní vody v bazálním kolektoru A, proto je lze doporučit i jako hranice 

HGR 4720. Současné vymezení rajonu, které zahrnuje strážský i tlustecký blok, snižuje vypovídací 

schopnost bilance podzemních vod. Navrhuje se nový průběh severozápadní hranice celku, který od 

lužické poruchy na severu kopíruje linii pásma strážského zlomu a od Jestřebí pokračuje dále 

západním směrem v linii středohorského zlomu až do současné hranice mezi HGR 4720 a 4730 u 

Stvolínek.  

Pro sledování stavu podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní pozorovací sítě 

ČHMÚ VP8419, VP8441, VP8445 a průzkumné hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci projektu 

4640_1C Zdislava a 4720_47 Vrutice; pro další sledování vývoje množství podzemních vod na území 

HGR 4720 byly stanovené signální hladiny podzemních vod ve vrtu: VP8445 (Tab. 5-5, Tab. 10-6, 

Obr. 10-2).  

 

Tab. 10-7. Stanovení signální hladiny v referenčním vrtu sledování podzemních vod a jeho základní 

hydrogeologické charakteristiky 

označení 

 objektu 

název objektu monitorovaný 

kolektor 

hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m 

signální hladina 

m n. m. datum 

VP8445 Kamenice u Zákup; 

324337E 

A 612 322,51 307,12 20.12.2007 
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Obr. 10-1.Návrh změn hranic HGR 4730 a 4720, návrh nového HGR 4740 

 

 

Obr. 10-2.Situace hodnocených vrtu ČHMÚ v rajonu (tečka) a nových průzkumných vrtů (trojúhelník). 
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11. ZÁVĚR 

.  

ZÁSOBY PODZEMNÍCH VOD 

 Přírodní zdroje podzemních vod kolektoru A pro referenční období 2001-2010 (na základě 

hydraulického modelu byly stanoveny na 50% průměrné dotace) odpovídají 274 l/s. 

 Využitelné zdroje byly uvažovány na úrovni 50% přírodních zdrojů, tj. 137 l/s. 

 Největší jímání podzemních vod souvisí s odvodňováním ložiska Hamr, kde se z kolektoru 

A čerpalo v letech 1970-1996 průměrně 400 l/s. Došlo k vytvoření rozsáhlé tlakové deprese do 

vzdálenosti až několi desítek km, i k přetoku z nadložního kolektoru C (HGR 4640), proto 

uvedených 400 l/s nelze uvažovat za hodnotu přírodních zdrojů. 

 Evidované odběry činí v průměru (od roku 1979) pouze 3,8 l/s; odběr podzemní vody 

z kolektoru A v jímacím území Vrutice činí 20-30 l/s, je však evidován v rámci HGR 4523 

(staré jímací vrty navíc propojují kolektory C a A). 

 

BILANCE PODZEMNÍ VODY 

 Horizontální přetok přes hranici modelu (včetně srážkové infiltrace) byl určen hydraulickým 

modelem na 336 l/s. 

 Horizontální odtok z rajonu činí 154 l/s. 

 Přetok z nadloží v infiltrační oblasti byl stanoven na 446 l/s. 

 Přetok do nadloží byl spočten na 622 l/s. 

 Důlní odběry v oblasti stráže pod Ralskem zvyšují přítok z nadloží (a celkový odtok) o 428 

l/s, z toho 255 l/s připadá na vtláčení v linii hydraulické bariéry. 

 Vzhledem k překrytí kolektoru izolátorem v téměř 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 rajonu 4720 velmi vyrovnaný. 

Mírné rozkolísání malou měrou odráží roční režimní chod srážkové infiltrace se zřejmým 

časovým posunem. 

 

NÁVRHY 

 V tomto rajonu je navržena změna hranice. Hranici je vhodné upravit ve vazbě na průběh 

Čertovy zdi, strážského zlomu a litoměřického zlomového pole.  

 Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ včetně stanovené signální hladiny podzemních vod na vrtu 

VP8445, která charakterizuje sníženou tvorbu přírodních zdrojů a průzkumné 

hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci projektu 4640_1C Zdislava a 4720_47 Vrutice. 
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