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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV     čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tabulka 1-1 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4730  

(heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4730 

Název hydrogeologického rajonu: Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále 

ID útvaru: 47300 

Název útvaru: Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále 

Plocha, km
2
: 948,859 

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: Ústecký, Liberecký 

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

 

HGR 4730 zahrnuje území mezi Labem, Litoměřicemi, Českou Lípou, Lužickými horami, Českou 

Kamenicí, Děčínem a Ústím nad Labem. HGR 4730 je vymezen jako rajon vrstvy bazálního 

křídového kolektoru ve smyslu rajonizace (Olmer a kol. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.) - obr. 2-1. 

HGR 4730 představuje tzv. hlubinný rajon, ve kterém je podzemní voda vázaná na kolektor A, resp. 

AB.  Celková plocha rajonu činí 949 km
2
. V rajonu 4730 je vyčleňován jediný – bazální – kolektor v 

pískovcovém vývoji, sdružující písčité facie cenomanského kolektoru A a spongilitické slinité 

pískovce až jemnozrnné křemenné pískovce kolektoru B. Je koncipován jako jednokolektorový rajon, 

bilancován je kolektor A, resp. kolektor AB – perucko-korycanské až bělohorské souvrství, cenoman 

až spodní turon. Vymezení rajonu 4730 je ve větší části plochy limitováno tokem Labe, které je hlavní 

a současně i jedinou erozivní bází kolektoru na západě a na jihu. Severovýchodní hranice proti rajonu 

4720 je do určité míry smluvní a je tvořena rozvodnici podzemních vod.  V jižní části je hranice 

vedena po tektonických prvcích s nejasnou hydrogeologickou funkcí.   

 

 

Obrázek 2-1 Situace hydrogeologického rajonu 4730 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Poprvé bylo území hydrogeologického rajonu 4730 (resp. základních rajonů 4620 a 4650) soustavně 

zkoumáno během geologického mapování Rakousko-Uherska v polovině XIX. století (např. Jokély 

1857, 1858, 1859).  Na toto mapování posléze navázaly litologické a stratigrafické výzkumy Krejčího 

(1870) a Friče (1883). Za počátek moderního geologického výzkumu na území rajonu lze považovat 

mapování Českého středohoří a okolí v měřítku 1 : 25 000, probíhající od poslední dekády XIX. století 

do roku 1930, na kterém se nejvýraznější měrou podílel J. E. Hibsch ‒ puklikováno bylo celkem 12 

listů (Hibsch 1896, 1897, 1899, 1902, 1904, 1910, 1915, 1927, 1932, Hibsch a Seeman 1913, Hibsch 

et al. 1917, Hibsch a Senger 1923), pokrývajících z. část rajonu s dosahem k České Kamenici, 

Kamenickému Šenovu a České Lípě. Východní a sv. polovina rajonu po Nový Bor a v. okraj České 

Lípy byla v měřítku 1 : 25 000 zmapována Müllerem (1926, 1933), avšak tyto mapy kvalitou 

zaostávají za mapami Hibsche a dnes již v geologické praxi nemají místo. Část rajonu v úzkém pruhu 

mezi listokladem Hibsche a Müllera zůstala v měřítku 1 : 25 000 dosud nezmapována. V detailu se 

litostratigrafii a paleontologii věnoval Zahálka (1914, 1916) v monografické práci o svrchní křídě 

mezi Krušnými horami a Ještědským hřbetem, obsahující popis množství profilů s výčty nálezů fauny. 

Zahálka, který se odklonil od starší stratigrafie Friče (1883), i zde uplatňuje dělení svrchnokřídového 

sledu na pásma (I‒IX). Geologickou stavbou a stratigrafií, založenou především na nálezech 

inoceramidních mlžů, se v s. části rajonu zabýval Andert (1911, 1929, 1934). 

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

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

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

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

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

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

Děčín (Valečka et al. 1970) a M-33-41-B-d Chřibská (Klein et al. 1971). 

Výsledky několikaletého výzkumu české křídové pánve a jejího podloží nabídla monografie 

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

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

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

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

přinesla práce Skočka a Valečky (1983).  

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

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

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

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

vrty, včetně řady strukturních vrtů uranového průzkumu. Z významných průzkumných akcí, které 

proběhly na území rajonu 4730 v uplynulých desetiletích, je potřeba zmínit především rozsáhlou 

prospekci ložisek radioaktivních surovin, probíhající od 60. do 80. let minulého století s. p. GPUP. 

V hlubokých vrtech na území rajonu, z nichž část podrobně dokumentovali pracovníci České 

geologické služby, neodhalily významnější koncentrace radioaktivních surovin. Výsledky 

geologických prací uranového průzkumu sumarizovali v případě ložisek na v okolí lužické poruchy 

Kučera et al. (1985), v oblasti tlusteckého bloku Kyncl et al. (1986), v rámci celé české křídové pánve 

pak Rutšek a Kučera (1995). Permokarbonu českokamenické pánve v podloží svrchní křídy se 
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věnovali např. Kučera a Pešek (1982); její geologická stavba a potenciál uhlonosnosti byly dále 

zpracovány v závěrečné zprávě Vejlupka (1984). Celý rajon zhodnotily z hydrogeologického, 

geologického a strukturního hlediska práce realizované v letech 1981‒89 s. p. Stavební geologie, 

Praha, v rámci projektu Hydrogeologická syntéza české křídové pánve, jehož výsledky shrnula 

monografie Herčíka a kol. (1999). 

 

 

Obrázek 3-1 Mapa vrtné prozkoumanosti rajonu 4730 s vyznačením geologických řezů a realizovaných 

geofyzikálních prací. 

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

4 ‒ průběh geologických řezů; 5 ‒ linie geofyzikálních měření. Z obrázku je patrná výrazně nižší míra 

prozkoumanosti zejména hlubokými strukturními vrty než v sousedním hlubinném rajonu 4720 

 

V další etapě mapování od 80. let v síti S-JTSK, bylo území rajonu 4730 pokryto mapami v měřítku 

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

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

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

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

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

letech zhotoveno několik strukturních vrtů, z nichž nejhlubší byl vrt Vf-1 Volfartice (1587,2 m Holub 

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

prozkoumána Čechem et al. (1987). 
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Další etapa mapování probíhala v ČGS v síti S-JTSK v měřítku 1 : 25 000 od 90. let a v rámci ní 

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

roce 1993 byla ve spolupráci se správou CHKO Labské pískovce připravena a tiskem v měřítku 

1 : 25 000 vydána mapa připravovaného národního parku České Švýcarsko, která zasahuje i do sv. 

části rajonu. Mapu zpracovali Valečka et al. (1997) podle směrnic ČGS pro tvorbu geologických map 

v měřítku 1 : 25 000. 

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

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

2009a,b,  Nádaskay a Uličný 2014). Kromě konstrukce sedimentárního modelu tak bylo možné s 

využitím genetické stratigrafie objasnění tektonosedimentárního vývoje v širším kontextu 

středoevropských křídových pánví. Detailní stavbě lužického zlomu, tvořícího sv. okraj rajonu, a jeho 

vývoji od svrch. křídy do současnosti byly věnovány práce Coubala et al. (2014, 2015). 

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v obou koncepcích jsou komentovány v kap. 4.1.2 této zprávy. 

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

Dobrná, Stará Oleška a Filipov na z./sz. okraji rajonu, tedy v oblasti s nízkou dostupností 

podpovrchových dat (geofyzikálních, vrtných),  provedena série geofyzikální měření, jejichž cílem 

bylo určení mocnosti vulkanických těles a mocnosti křídových sedimentů, a průběhu tektonických 

poruch s nevýrazným povrchovým projevem. Ke sledování laterálních změn odporů v křídových 

sedimentech a k lokalizaci tektonických poruch byla využita metoda odporového profilování. 

Litologie byla určena na základě rozložení měrných odporů v horninách metodou vertikálního 

elektrického sondování (VES). 

Hlubší seismická rozhraní byla sledována reflexní seismikou (RXS). Změny mocností křídových 

sedimentů a vlivu zlomových struktur byl určen ze sledování variací tíhového pole (gravimetrie). 

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

stručný výčet výsledků s ohledem na řešení geologické stavby rajonu je podán v kap. 4.1.2. 
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Obrázek 3-2 Situace vybraných vrtů v rajonu 4730 
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V rámci průzkumných vrtných prací byly na území rajonu realizovány 2 hydrogeologické vrty a 5 

jádrových geologických vrů, které jsou shrnuty v tabulce 3-1. Vzhledem k mimořádně vysokým 

mocnostem svrchní křídy, nebylo za daných finančních a časových možností odvrtání strukturního 

vrtu do jejího podloží možné. Uvedené vrty byly tedy cíleny na vyřešení stratigrafických a 

sedimentologických otazníků v mladší části křídového sledu (svrchní turon‒coniak). Komentář 

k výsledkům a přínosu těchto vrtů je součástí závěrečných zpráv za základní rajony 4650 a 4640. 

Cenomanské uloženiny byly zastiženy vrtem 4523_A Sedlec, nacházejícím se pouhých 0,9 km od j. 

hranice rajonu 4730. Ačkoliv vrt byl projektován jako strukturní do podloží svrchní křídy, kvůli 

havárii byl ukončen již ve svrchní části perucko-korycanského souvrství. Litologický vývoj cenomanu 

ve vrtu je komentován v kap. 4.1.1. 

 

Tabulka 3-1 Přehled  geologických a hydrogeologických vrtů vyhloubených v rámci projektu 

na území HGR 4730 a „nad“ prostorem HGR 4730 v nadložních rajonech 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

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

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

4640_C Horní Světlá pod Luží 178,00 Nádaskay et al. (2015b) 

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

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

4650_X Svor 250,00 Nádaskay et al. (2015d) 

4730_B Stvolínky 130,00 Valečka et al. (2015c) 

4523_A Sedlec u Litoměřic 222,50 Valečka et al. (2015a) 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

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

význam pro poznání hydrogeologie křídy má Syntéza České křídové pánve (Herčík a kol. 1987 - 

zájmového území se týká Bilanční celek 3 Křída Českého středohoří – jež zpracoval V. Nakládal) 

publikovaná později jako Hydrogeologie české křídové pánve (Herčík a kol. 1999). V těchto studiích 

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

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

geochemie a znečištění podzemních vod. Území bylo hydrogeologicky zmapováno a zpracováno při 

sestavení listu 02 Ústí nad Labem Základní hydrogeologické mapy ČSSR 1 : 200 000 (Hazdrová 

1980a), Mapy chemismu podzemních vod 1 : 200 000 (Hazdrová 1980b) a příslušných vysvětlivek 

(Hazdrová et al. 1980).  Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 list 02-41 Ústí nad Labem sestavili 

Hazdrová (1990), list 02-23 Děčín Kačura (1990), 02-24 Nový Bor Hrazdíra (1998), list 02-42 Česká 

Lípa Stehlík (1987). Hydrogeologickou kapitolu Vysvětlivek k souboru geologických a účelových 

map 1 : 50 000 pro list 02-41 zpracovala Hazdrová (1996) a pro list 02-23 Burda (1998).  

Strukturně hydrogeologické podmínky výskytu termálních vod na Děčínsko a Ústecku s úplnou rešerší 

literatury uvádí Hazdrová (1971), návrh ochranných pásem pro ústecké termy podala Hazdrová 

(1978). Geotermicky bylo území listu jako součást středohorského termálního systému zhodnoceno 

Hazdrovou (In: Pačes et al. 1982). Na území zasahuje několik rozsáhlých prací regionálního 

hydrogeologického průzkumu české křídové pánve: svrchní křída severně středohorského zlomu je 
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hodnocena v pracích Kolaji a Kaase (1976) a Kaase (1978); zákonitosti oběhu křídových podzemních 

vod studuje Václavek (1972). Nejobsáhleji byla systematicky zpracovaná křída v rámci 

Hydrogeologické syntézy české křídové pánve – bilanční celky 1 a 3 Křída Českého středohoří 

(Nakládal in Herčík a kol. 1987) a v publikaci Herčík a kol. (1999). V těchto studiích jsou popsány 

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

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

znečištění podzemních vod. Regionálním hydrogeologickým průzkumem křídy v zájmovém území se 

zabývala Jetelová (1971, 1972), Nakládal (1972, 1973, 1974). Problémem výskytu termálních vod se 

zabýval Glöckner (1995, 1997). Obecný přehled o hydrogeologických poměrech okresů Děčín a Česká 

Lípa je podán v Regionálních surovinových studiích pro potřeby okresních úřadů České republiky 

(Anděl et al. 1992a, b). 

Geologicko ložiskové průzkumné práce v tomto kolektoru 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 a kol. 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). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

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

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

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

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

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

 

Tabulka 3-2 Vrtná prozkoumanost z Geodatabáze 

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

4730 44 39 37 

 

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

v následující tabulce 3-3. 

Tabulka 3-3 Vrty s režimním pozorováním 

Označení 

ČHMÚ 
X Y Název vrtu 

Sledován 

od roku 

Sledovaný 

 parametr 

Sledovaný 

 kolektor 
Provozovatel 

VP8442 3472210 5630135 Svor, Rousýnov, SK 9 C 1992 H CENOMAN ČHMU 

VP8446 3471580 5625650 Radvanec, SK 10 C 1992 H CENOMAN ČHMU 

*H- hladiny, J- jakost 
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Obrázek 3-3 Hydrogeologická vrtná prozkoumanost  

 

Tabulka 3-4 Soupis vrtů, které byly dále používány v jednotlivých kolektorech 

Klíč GDO Název Lokalita Y1 X1 

Z  

(m n.m.) 

hloubka vrtu  

(m) kolektor 

572155 LV-2 Litoměřice -991560,00 -754023,00 146,90 171,00 A_AB 

8105 SH-13 Býčkovice -989863,00 -750555,00 200,82 200,20 A_AB 

633584 J-577716 Starý Týn -985031,72 -741011,15 285,46 604,00 A_AB 

16729 SK-12C Těchlovice nad Labem -974213,60 -748000,40 207,71 598,40 A_AB 

15437 VF-1 Horní Libchava -973202,58 -729513,49 284,29 1587,20 A_AB 

59171 SK-10C Radvanec -970522,70 -720428,90 308,99 616,00 A_AB 

59624 SK-9C Cvikov -966160,60 -719171,00 420,91 645,00 A_AB 

692461 2H-236 Horní Světlá pod Luží -964281,10 -714282,92 425,66 481,00 A_AB 

60904 LO-5/JC Horní Chřibská -960010,00 -725200,00 412,36 645,00 A_AB 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE  

Podloží křídy cenomanského hydrogeologického rajonu 4730 je tvořeno v příčném sledu několika 

regionálně-geologickými jednotkami. Od JZ k SV to jsou ryolity Opárenského údolí, středočeský 

permokarbon mšensko-roudnické pánve, patrně okraj bohemika, saxothuringikum s tělesy variských 

granitoidů, fylity a metabazity labského břidličného pohoří (lugikum), lugikum, permokarbonská 

českokamenická pánev, granodiority lužického masívu. 

Horniny z krystalinického podloží některých vrtů při j. hranici rajonu by mohly eventuelně patřit s. 

okraji bohemika, pro který jsou na styku se saxothuringikem charakteristické granát-kyanitické ruly 

(svory). V rámci rajonu 4730 je pruh těchto metamorfitů většinou v podloží permokarbonu. 

 

 

Obrázek 4-1 Izoliniová mapa povrchu krystalinika v podloží křídy na území HGR 4730 

 

K saxothuringiku, na styku s bohemikem, jsou řazeny slabě metamorfované horniny – fylity a 

metabazity (Mlčoch a Konopásek 2010), které vychází na povrch v České bráně údolí Labe. Jsou 

součástí východní části elevace bílinské kry mezi bílinským a středohorským zlomem. Krušnohorské 

krystalinikum, zastoupené muskovit-biotitickými rulami vykliňuje za hranicí rajonu u obce 

Blíževedly. Ve směru od Ústí nad Labem na Úštěk jsou dokumentovány tři menší variská granitoidní 
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tělesa v řadě, SZ‒JV orientované. Na ně navazuje úzké těleso heřmáneckého granodioritu, který 

pokračuje dále na východ za hranici HGR 4730. Předpokládá se, že se jedná o intruzi na rozhraní 

saxothuringika a bohemika. 

Pokračování hornin labského břidličného pohoří na území HGR 4730, které by měly podle 

středosaského nasunutí lemovat krušnohorské krystalinikum saxothuringika, je pouze předpokládané. 

Ve vrtech zastiženo nebylo. 

Severovýchodní část, kolem permokarbonu českokamenické pánve je tvořena spodnopaleozoickými 

fylity lugika. Ojediněle, při lužickém zlomu, byly dokumentovány kvarcity. Do severní části zasahují 

kadomské granodiority lužického masivu. Jsou většinou hrubozrnné, porfyrické a místy zřetelně 

usměrněné. 

Karbonské ignimbrity ryolitového složení vystupují na povrch v oblasti Opárenského údolí a 

pokračují, místy jen v reliktech, i v podloží cenomanu. Sedimenty permokarbonu mšensko-roudnické 

pánve zasahují do j. části HGR 4730, podél středočeského zlomu směru JV-SZ a severního okrajového 

zlomu mšensko-roudnické pánve. Relikt permokarbonu u Kravař leží na v. části krušnohorského 

krystlalinika při okraji  rajonu. 

Permokarbonské sedimenty českokamenické pánve leží v podloží cenomanu v s. části rajonu. Na 

povrch na jeho území permokarbon nikde nevystupuje. Podle Holuba a Peška (1992) se 

českokamenická pánev dělí do dvou depresí na žandovskou a severní, srbskokamenickou, která má 

plošně menší rozsah.  V přímém podloží cenomanu žadndovské části pánve byly ve vrtech zastiženy 

prachovce, jílovce, v. od České Kamenice v jednom případě andezit. Vulkanické horniny složení 

andezitu a ryolitu, které jsou zde výrazně hojnější oproti středočeskému permokarbonu, byly zastiženy 

v nižších úrovních permokarbonského souvrství. Srbskokamenická část pánve je od žandovské 

oddělena úzkým, možná souvislým prahem, orientovaným ve směru ZSZ–VJV. Kromě sedimentů 

byly v této části pánve vrty ověřeny i vulkanity přímo v podloží cenomanu.  

Povrch podloží, tvořeného krystalinikem a permokarbonskými sedimenty i vulkanity, je pod 

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

Reliéf v podloží křídy v s. části rajonu spadá prudce podél lužického zlomu k úrovni kolem ‒300 m n. 

m. (obr. 4-1). Práh mezi žandovskou a srbskokamenickou částí pánve se pohybuje na úrovni kolem 

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

zjištěné vrtem J-389460 Dolní Habartice. Jižně od českokamenické pánve se báze cenomanu pohybuje 

v záporných hloubkách. V případě permokarbonského reliktu u Kravař je to více než ‒360 m n. m., 

v okolí Velkého Března je to více než ‒460 m n. m.  Nejvýše je položena báze křídy na hřbetu bílinské 

kry u České brány, kde dosahuje 280 m n. m. Směrem na V v místě vyklínění bílinské kry klesá až na 

úroveň kolem 0 m n. m. 

Severní okraj rajonu 4730 je limitován strmým lužickým zlomem, který má místy charakter přesmyku. 

Svahy žandovské části českokamenické pánve jsou tak strmé, že možné považovat za zlomové, 

charakteru poklesových zlomů. Středosaské nasunutí se v reliéfu podloží cenomanu výrazněji 

neprojevuje. Středočeský zlom byl definován jako „Mittelgebirgsbruch“ (např. Hibsch 1930) jako 

křídový zlom jv. okraje Českého středohoří. Tento zlom zároveň představuje sz. omezení 

permokarbonské mšensko-roudnické pánve. Severní omezení mšensko-roudnické pánve od Litoměřic 

na V, dokumentované seismickými profily, s výškou skoku přes 1 000 m, se ve svrchnokřídovém 

pokryvu patrně tak výrazně neprojevuje. 
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Obrázek 4-2 Schéma stratigrafie, litologie a rozmístění kolektorů v české křídové pánvi v rajonu 4730 

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

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

kolektorů podzemních vod; a – litostratigrafie (Čech et al. 1980); b– neformální litostratigrafie (Zahálka 1900, 

Soukup 1955), c – genetická stratigrafie (Uličný et al. 2009a); d - chronostratigrafie. 

 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV (SVRCHNÍ KŘÍDA) 

V rámci post-variského (tzv. platformního) pokryvu na území rajonu výrazně dominují uloženiny 

české křídové pánve, a to jak kontinentální, tak i mělkomořské, v tzv. lužickém vývoji (Čech a 

Valečka 1994). Celková mocnost svrchní křídy v této oblasti dosahují až kolem 1000 m. Jelikož v 

rámci rajonu 4730 je zahrnut pouze bazální kolektor A, z pohledu stratigrafie a litologie je rozebírány 

především cenomanské uloženiny perucko-korycanského souvrství. Mladším křídovým uloženinám 

(turon až santon) není v této kapitole věnována pozornost; jejich detailní charakteristika je součástí 

závěrečných zpráv za základní rajony 4523, 4620, 4640 a 4650.  

Vzhledem k blízkosti zdrojové oblasti v průběhu celého období mělkomořské sedimentace v pánvi 

(svrchní cenoman až coniak) převažují v celé sz. části české křídové pánve psamity, jmenovitě facie 

křemenných, tzv. kvádrových pískovců. Povrchově je tato facie, především v březenském souvrství, 

zastoupena v s./sv. polovině rajonu, na J/JZ na povrchu dominují jemnozrnné horniny komplexu 

březenského a teplického souvrství s vlastnostmi izolátoru (prachovce, slínovce). Celý rajon 4730 leží 

uvnitř rozsáhlé postsedimentární, zhruba jz.‒sv. orientované příkopovité struktury oherského riftu, 

která je vnitřně intenzivně tektonicky rozčleněna. Sedimenty svrchní křídy jsou místy také z velké 

části překryty vulkanosedimentárním komplexem Českého Středohoří. Díky významné poklesové 

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

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

až březenské (cenoman‒coniak), a místy i nejmladší merboltické souvrství (santon) (stratigrafie podle 

Čecha et al. 1980). Plošně rajon 4730 zabírá větší část tzv. benešovsko-ústeckého zvodněného systému 

(v pojetí Krásného et al. 2012). V geologické praxi je tato nejhlouběji zakleslá část rajonu, s 

nejvyššími mocnostmi svrchní křídy v okolí Benešova nad Ploučnicí, označována jako tzv. 

benešovská synklinála (Herčík a kol. 1999, Valečka 2008). Nově je tato struktura Uličným et al. 

(2015), s ohledem na interpretovanou vůdčí roli křehké tektoniky, označovaná jako benešovský 

příkop. Rozdílné pohledy na tektoniku v rajonu jsou diskutovány v kap. 4.1.2. 

 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (CENOMAN) 

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

fluviálně-aluviálními až brakickými (např. Valečka 1975, Uličný et al. 2009b, Valečka 2015) (perucké 

vrstvy) i mělkomořskými (korycanské vrstvy) sedimenty. Poměrně nízké povědomí o rozšíření a 
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vývoji cenomanských uloženin na území rajonu 4730 je dáno jejich poměrně hlubokým uložením a též 

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

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

v navazujícím hlubinném rajonu 4720 na J/JV. Souvrství tvoří bez ohledu na úzce lokální výskyt 

mocnějších jílovcových poloh bazální křídový kolektor A 

 

 

 

Obrázek 4-3 Interpretativní mapa ukazující fluviální a estuarijní výplň paleodrenážních systémů (zeleně) v české 

křídové pánvi 

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

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

korycanských vrstev na krystalinikum. 

 

Bazální perucké vrstvy na území rajonu 4730 na povrch nevystupují, jejich přítomnost pod mladším 

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

profil nabízí vrt SK-1T. Celková mocnost peruckých vrstev činí 30‒40 m a na území rajonu 4730 jsou 

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

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

dat je zde interpretována existence ctyř paleoúdolí. 

Subtilnější údolí benešovské, úštěcké a stebenské (z. část rajonu) a cvikovské (v. část) (Uličný et al. 

2009b) se dále napojují na větší drenážní celky, ústící do saské křídy (tzv. západní údolí), resp. 

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

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

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

místě muselo značně zúžit (obr. 4-3). Tento předpoklad není možné ověřit, neboť v daném místě není 

pokrytí vrty, které prošly cenomanem až do podloží, dostatečně husté. Zužování západního paleoúdolí  

zhruba od Litoměřic dále na sever je Uličným interpretováno jako důsledek přechodu cenomanských 

toků z oblasti permokarbonským podložím do hornin krystalinika. Paleoproudová měření vzhledem 
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k podpovrchovému uložení peruckých vrstev nejsou k dispozici; směry paleoproudění je tak možné 

pouze hrubě interpretovat na základě směru nárůstu izolinií mocnosti těchto uloženin. 

 

Obrázek 4-4 Skartační vzorek z vrtu GPUP J-534368 Smordov, hl. 629,40 m 

Jemno- až střednozrnný křemenný pískovec korycanských vrstev s výraznou šikmou laminací (a akumulací 

organického detritu v laminách) je intenzivně bioturbovaný – v hnízdě s jemnějším jílovito-prachovitým materiálem 

s rozptýlenou organikou lze rozeznat chodby Macaronichnus a Rosselia, ve světlém laminovaném pískovci se 

nacházejí izolované chodby s písčitou výplní Thalassinoides. Foto: J. Valečka 

 

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

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

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

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

v důsledku dílčí transgrese. Stebenské paleoúdolí bylo Uličným et al. (2009a) definováno na základě 

výskytu fluviálních a estuarijních sedimentů ve vrtu RPZ-37 Stebno. Nedostatečná vrtná 

prozkoumanost v této části rajonu však neumožňuje jeho přesnější vymezení. Úštěcké paleoúdolí je 

naopak dobře vymezené na základě řady vrtů ve východní části tašovské kry. 

Vnitřně se sled peruckých vrstev rozpadá na několik nahoru zjemňujících (pozitivně gradovaných) 

cyklů. Mocnost cyklů silně kolísá, obvykle se jich v profilech nachází 2‒5. Nejvyšší počet, až 15 cyklů 

s mocných několik dm až kolem 1 m, byl zaznamenán ve vrtu SK-1T. Existují však i případy, že 

fluviální klastika nejsou vůbec přítomna a celý profil tvoří pouze tmavé, organickou substancí bohaté 

prachovce až jílovce. Jednotlivé cykly jsou budovány od báze drobnozrnnými konglomeráty až 

konglomeratickými pískovci, přecházejícími do jemno- až hrubozrnných jílovitých i křemenných 

pískovců, nad kterými následují obvykle tmavé jílovité prachovce až prachovité jílovce se zvýšeným 

obsahem uhelné hmoty, příp. ojediněle až tenkých uhelných slojek. 
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Obrázek 4-5 Izoliniová mapa povrchu kolektoru A (báze turonu)  

na území rajonu 4730 a v jeho okolí, zkonstruovaná na základě interpretace rozhraní ve vybraných vrtech. 

Barevná výplň označuje výchozy perucko-korycanského souvrství (pouze v údolí Labe na rozhraní rajonů 4630 a 

4660 a v okolí Tisé v rajonu 4630). 

  

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

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

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



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

24 

 

Vf-1 Volfartice, J-157558 resp. J-188733 Cvikov ve v. části rajonu). Na rozdíl od sousedního rajonu 

4660 (jmenovitě okolí Hřenska), jejich dělení na spodní a svrchní oddíl (Valečka 1987) nelze uplatnit. 

Mocnost korycanských vrstev je poměrně nestálá, od několika metrů do hodnot kolem 100 m; obvykle 

se pohybuje v rozmezí 35‒70 m. Nejvyšší hodnoty v rozmezí 80‒115 m se soustřeďují u s./sv. okraje 

rajonu. V maximální mocnosti, 130 m, se nacházejí ve vrtu  01001021A Šébr. Výrazné rozdíly 

v mocnostech v jednotlivých částech rajonu jsou dány zvýšenou subsidencí v oblasti přiléhající 

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

 

 

 Obrázek 4-6 Mikrofotografie pískovce z vrtu 4523_A Sedlec z hl. 216,90 m 

Pískovce špatně vytříděného jílovitého střednozrnného až nestejnozrnného, V jílovitém matrixu s tmavou, jemně 

rozptýlenou organickou příměsí, „plavou“, v menší míře se i dotýkají křemenné klasty zrnitosti od hrubého prachu 

až po hrubý písek. Převažují angulární až subangulární klasty, v hrubé frakci se vyskytují i zaoblená zrna, 

pravděpodobně recyklovaná z permokarbonských sedimentů. Foto: J. Valečka 

 

Korycanské vrstvy jsou v celém rozsahu budovány převážně křemennými pískovci proměnlivé 

zrnitosti (obr. 4-4), podřízeně jsou zastoupeny pískovce jemnozrnné, jílovito-prachovité (foto 4-6). 

Vzácněji, speciálně u báze, jsou přítomny i tenké konglomeratické polohy. Sedimentologicky jsou tyto 

horniny interpretovány jako uloženiny delt s mělkovodním profilem, příp. progradujícího pobřeží. 

Z hydrogeologického hlediska představují podstatnou část kolektoru A, případně v proximální části 

sedimentačního prostoru v s./sz. části rajonu spojeného kolektoru AB. V neúplné mocnosti byly 

korycanské vrstvy zachyceny vrtem 4523_A Sedlec (obr. 4-6) (Valečka et al. 2015a), který byl 

umístěn poblíž j. hranice rajonu 4730. 

U jz. okraje rajonu se v korycanských vrstvách vyskytuje zvláštní litotyp – tmavé, až černošedé, silně 

jílovito-prachovité, jemnozrnné pískovce (až s přechody do prachovců) s příměsí slídy až slídnaté, 

často s pyritickými konkrecemi. Tento litotyp se vyskytuje v intervalech mocných od 1 do 15 m. 

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

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

bezpečně řadí do korycanských vrstev.  
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Obrázek 4-7 Jádro z nejspodnější části vrtu 4523_A Sedlec. 

Vrt byl situován v sousedním rajonu 4523, pouhých 0,9 km od j. hranice rajonu 4730. Rozhraní mezi perucko-

korycanským a mladším bělohorským souvrstvím by měla ležet v hl. 202,00 m v intervalu prachovitých slínovců, 

kde se nachází maximum δ
13

C (D. Uličný, nepublikovaná data), doprovázející hranici cenoman/turon v širším 

regionálním měřítku (např. Voigt 2000). Původně bylo rozhraní stanoveno arbitrárně v hl. 206,50 m (ozn. šedou 

šipkou) uvnitř intervalu bioturbovaných (šmouhovitých) silně vápnito-prachovitých jemnozrnných pískovců, které 

pokračují do hl. 213,00 m. Hranice se nachází v těsném podloží intenzivněji bioturbovaného intervalu 
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(206,00‒206,50 m). V 213,00 m nastává rychlý přechod do jemnozrnných pískovců, které jsou litologicky shodné 

s intervalem v nadloží, avšak liší se tmavším zbarvením a absencí vápnité příměsi. V intervalu 214,90‒216,60 

opět dominují bioturbované  vápnito-prachovité jemnozrnné pískovce. Od 216,60 m nastává přechod do 

bioturbovaných jílovito-prachovitých jemno- až střednozrnných, níže středno- až hrubozrnných pískovců, pod 

kterými od 217,00 m následuje sled křemenných pískovců. Ty jsou ve svrchní části (do 218,00 m)  intenzivně 

bioturbované s četnými chodbami s písčitou výplní a obalem z jílu a organiky. Níže je v hrubozrnných 

křemenných pískovcích (kolektor A) patrná šikmá laminace zvýrazněná drobnými uhelnými fragmenty. Foto: R. 

Nádaskay 

 

Výskyt této litofacie, která má z hydrogeologického hlediska spíše charakter izolátoru, je omezen 

zhruba na území mezi Litoměřicemi, Dubou a Českou Lípou. Obdobný vývoj však byl zachycen i dále 

na JZ v rajonu 4530 rebilančním vrtem 4530_A Horní Beřkovice (j. od Roudnice nad Labem) 

(Valečka et al. 2015b). Podle Uličného et al. (2015) přibývání písčité frakce do nadloží v této facii 

indikuje progradaci deltových těles, čímž jí lze interpretovat jako předbřežní. Specifické 

paleoekologické podmínky, včetně dysoxie, mohly být podle Uličného et al. (2015) způsobeny 

dočasnou existencí větší estuarijní pánve částečně oddělené od otevřeného moře, např. písečnou 

bariérou. Nasvědčuje tomu i relativně omezený areál výskytu této facie. Přínos hrubších klastik 

probíhal zřejmě z V i od Z. 

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

CEN 1 a 2, které jsou zachovány v benešovském a cvikovském paleoúdolí. Ve výplni osní části 

západního paleoúdolí se jednotky CEN 1 a 2 vyskytují ve fluviálním a především estuarijním vývoji, 

přičemž jejichž vzájemnou hranici nelze spolehlivě definovat. Ve vrtu LO-1A Brusov byly v nejnižší 

části výplně paleoúdolí zastiženy nivní sedimenty s paleopůdami, překryté různě zrnitými pískovci s 

úlomky zuhelnatělé rostlinné hmoty, které Uličný et al. (2015) vzhledem k sousedním vrtům 

interpretují jako subtidální až intertidální sedimenty estuarie s vlivem dmutí. Tento vrstevní celek již 

ve svrchní části patří sekvenci CEN 3, jejíž bazální transgresní plochu lze sledovat v rozsáhlejším 

areálu, kde se v okrajových částech estuarie ukládaly intertidální až supratidální facie heterolitických 

laminitů až organikou bohatých aleuropelitů. Na počátku sekvence CEN 4 (konec středního 

cenomanu) již byla paleoúdolí vyplněna a sedimentační prostor mělkomořského charakteru sjednocen. 

Od sekvence CEN 5 výše, zejména v sekvenci CEN 6, se projevuje přínos klastik od lužické zlomové 

zóny a zároveň tendence zrychlování subsidence směrem k SV. Na Úštěcku a Litoměřicku tvoří 

sekvence CEN 4 a 5 sled organikou dosti bohatých, šedočerných až černých prachovců usazených 

v dysoxickém prostředí. Sekvence CEN 6 je v rajonu zastoupena silně bioturbovanými pískovci na 

východě (jež by odpovídaly korycanským vrstvám sensu Čech et al. (1980) a tmavošedými prachovci 

až slinitými prachovci na západě, odpovídajícími pecínovským vrstvám sensu Uličný et al. (1997). V 

oblasti Jeleč-Kotelice tato facie dosahuje mocnosti až 15 m. V tomto intervalu je dominantní přínos 

hrubších klastik od SV, kde již fungoval západosudetský ostrov jako hlavní zdrojová oblast. 

 

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

bělohorské, jizerské, teplické, březenské a merboltické souvrství, není součástí hlubinného rajonu, 

a je řešena v rámci samostatných základních rajonů 4523, 4620, 4640 a 4650.  

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Rajon 4730 je charakteristický poměrně složitou dosud tektonickou stavbou, která dosud není 

dostatečně prozkoumána. Rajon se celým územím rozkládá uvnitř rozsáhlé postsedimentárně založené 
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příkopovité struktury oherského riftu, probíhající zhruba jz.‒sv. směrem. Nejhlouběji uložená část 

rajonu v okolí Benešova nad Ploučnicí je v geologické praxi označována jako tzv. benešovská 

synklinála (Herčík a kol. 1999, Valečka 2008), přičemž regionální styl deformace křídových 

sedimentů je v této struktuře, a k ní přiléhající tzv. jetřichovické antiklinále, interpretován jako 

dominantně vrásový (obr. 4-8). Naopak, tektonická stavba rajonu v pojetí Uličného et al. (2015) 

vychází z interpretace dílčích příkopů v rámci celkové příkopové struktury oherského riftu, tedy 

zdůrazňuje především křehké porušení svrchnokřídových uloženin (obr. 4-7, obr. 4-14, 4-15). Z tohoto 

důvodu užívají Uličný et al. (2015) termínu benešovský příkop. 

 

 

Obrázek 4-8 Pozice rajonu 4730 v rámci tzv. benešovské synklinály a k ní přilehlé jetřichovické antiklinály 

Obě struktury jsou Herčíkem et al. (1999) a Valečkou (2008) interpretovány jako projev regionální vrásové 

deformace uloženin svrchní křídy. ČKZZ ‒ českokamenický zlomová zóna; ČLZP ‒ českolipské zlomové pole; 

DBZZ ‒ doubická zlomová zóna; DČZZ ‒ děčínská zlomová zóna; LZZ ‒ lužická zlomová zóna; STZZ ‒ strážská 

zlomová zóna; ÚZZ ‒ úštěcká zlomová zóna. Upraveno podle Herčíka a kol. (1999). 

 

Tektonické struktury udávají ohraničení rajonu na j./jv. (kozelský zlom a zlomy paralelní k 

svojkovskému zlomu), na s. (lužická zlomová zóna), a částečně také na sv. (zlomy doubické zlomové 

zóny). Lužický zlom, tvořící s. okraj pánve, je přesmykového charakteru s nasunutím lužického 

granitoidního masívu na sedimenty svrchní křídy, což bylo ověřeno mj. vrtem J-022356 v. od Rybniště 

(příl. 4-1). Násunová plocha má v této oblasti mírný úklon – Coubal et al. (2014) uvádějí 16° z lokalit 

u Lesného a Jiřetína pod Jedlovou. Dále na V (okolí Hrádku nad Nisou) se úklony zlomové plochy 

zestrmují až na 60‒70° a zlom získává výraznější přesmykový charakter. U lužického zlomu byl 

pozorován efekt silné silicifikace pískovců, vázané někdy jen na nejtěsnější kontakt s pískovci (např. v 

okolí Chřibské). Podél lužického zlomu nedochází k vzniku výrazných rozevřených puklin a 

puklinových zón. Z vrtů uranového průzkumu v blízkosti lužické zlomové zóny byly doloženy 

mylonitové, alteracemi silně postižené, zjílovatělé zóny. V širším slova smyslu je lužická zlomová 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

28 

 

zóna součástí významnějšího uskupení sz.‒jv. zlomů, tzv. labské zlomové zóny (sensu Scheck et al. 

2002).  

 

 

Obrázek 4-9 Tektonická situace při s./sz. okraji rajonu 4650 v oblasti křížení děčínské, českokamenické a 

doubické zlomové zóny.  

Svrchní část obrázku ukazuje tektonickou situaci reinterpretovanou Uličným et al. (2015) na základě karotážních 
korelací a terénních dat. Ve výřezu ve spodním obrázku je starší interpretace Valečky (2008). Vysvětlivky: 1 ‒ 

zlomy SZ‒JV (krušnohorský směr), ověřené/předpokládané; 2 ‒ zlomy V‒Z (oherský směr), 
ověřené/předpokládané; 3 ‒ zlomy ZSZ‒VJV (labský směr), ověřené/předpokládané; 4 ‒ úklon vrstev; 5 ‒ trasa 

řezu, vrt; 6 ‒ hranice rajonu. Mar. sk. – Mariina skála; N. Ol. – Nová Oleška; Ryn. – Rynartice. 

Mezi zlomové struktury labského směru je řazena i ploučnická zlomová zóna (obr. 4-9), která je 

Uličným et al. (2015) pojata jako širší zóna primárně střižné deformace, skládající se z řady 

subparalelních a pravostranně odskakujících segmentů. Tyto struktury hrají významnou roli v 

tektonické fragmentaci tzv. českolipského zlomového pole, definovaného Kleinem et al. (1966). 

Morfotektonicky se struktury ploučnické zlomové zóny nejvýrazněji projevují v okolí Benešova nad 

Ploučnicí a Smordova při hranici s rajonem 4620; není však jasné, zda morfologický projev je 
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odrazem regionálně významných vertikálních posunů na jednotlivých zlomech či nikoliv. Zlomy 

českokamenické zlomové zóny, která je v. pokračováním děčínské zlomové zóny, se na rozhraní 

rajonů 4660 a 4650 z. od České Kamenice stáčejí ze směru generelně V‒Z do labského směru SZ‒JV 

(obr. 4-13). Na hlavním segmentu českokamenické zlomové zóny dochází k poklesnutí jižnějšího 

bloku až o 300 m (obr. 4-13). Jak uvádějí Uličný et al. (2015), z dostupných dat není možné určit, zda 

je tento výrazný pokles zapříčiněn pohybem na jediném zlomu anebo zda je stupňovitě rozdělen do 

několika dílčích zlomů. 

 

Obrázek 4-10 Náčrt tektonických poměrů u v./jv. hranice rajonu 4730 ve v. části oherského riftu (středohorského 

příkopu) 

Zelenou a modrou barvou jsou zvýrazněny populace poklesových zlomů, interpretované Uličným er al. (2015) 

jako projevy dvou hlavních extenzních fází oherského riftu. Míra pohybu na zlomech je odvozena z izoliniové 

mapy povrchu kolektoru A (obr. 4-4). V oblasti na sever od okřešického zlomu jsou prominentní zlomy 

krušnohorského systému, směru SV-JZ, které v řadě případů přímo přetínají zlomy systému oherského, 

interpretované jako starší. Vysvětlivky: 1 ‒ zlomy SV‒JZ (krušnohorský směr), ověřené/předpokládané; 2 ‒ zlomy 

V‒Z (oherský směr), ověřené/předpokládané; 3 ‒ ZSZ‒VJV (labský směr), ověřené/předpokládané. Upraveno 

podle Uličného et al. (2015). 

 

V nejsevernějším cípu rajonu se lužická zlomová zóna stýká s doubickou, uvnitř které probíhá hranice 

s rajonem 4660. Podle Uličného et al. (2015) dominují v rámci doubické zlomové zóny poměrně 

dlouhé (až 15‒18 km) segmenty poklesových zlomů sz.‒jv. směru. Definovány jsou 3 hlavní, přibližně 

paralelní segmenty, oddělený bloky o šířce 0,6–1 km, které vesměs souhlasí se zlomovými segmenty 

interpretovanými Valečkou (2008). Úklony vrstev v jednotlivých blocích se pohybují v rozpětí 130/12 

až 120/4°. Zlomy směru V‒Z (směr shodný s děčínskou zlomovou zónou) mají v oblasti doubické 

zlomové zóny podřízený význam, přičemž je jejich stavba téměř zcela přepracována zlomy směru 

SV‒JZ. Výrazné lokální úklony křídových vrstevních celků jsou Uličným et al. (2015) považovány za 
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přizlomový vlek doprovázející významné poklesové zlomy, a nikoliv za projev regionální vrásové 

stavby jako ji zde interpretují Herčík a kol. (1999) a Valečka (2008). Zlomy směru V‒Z určují 

postupné poklesávání jednotlivých bloků v benešovském příkopu od j. okraje rajonu k S, čímž se strop 

kolektoru A dostává z úrovně ‒330 m n. m. (ve vrtu J-432640) až k cca ‒600 m n.m.  

 

 

Obrázek 4-11 Náčrt tektonických poměrů u z../jz. hranice rajonu 4730. 

V oblasti dominují zlomy úštěcké zlomové zóny, ohraničující tašovskou a holanskou kru. Míra pohybu na zlomech 

je odvozena z izoliniové mapy povrchu kolektoru A (obr. 4-5).  Vysvětlivky: 1 ‒ zlomy SV‒JZ (krušnohorský směr), 

ověřené/předpokládané; 2 ‒ zlomy V‒Z (oherský směr), ověřené/předpokládané; 3 ‒ ZSZ‒VJV (labský směr), 

ověřené/předpokládané; 4 ‒ osa benešovské synklinály; 5 ‒ interpretovaný hlavní zlom proboštovského 

zlomového pole. Upraveno podle Uličného et al. (2015) (nahoře) a Valečky (2009) (dole) 

 

Nejhlouběji zakleslou částí oherského riftu na území rajonu je blok s vrtem Vf-1, což potvrdil i 

rebilanční vrt 4650_A situovaný asi 12 km dále na SV. Směrem k s. a sv. okraji rajonu je úklon 

vůdčích zlomu směru V‒Z opačný, přičemž struktura oherského riftu se směrem k okraji pánve 

postupně změlčuje. Výšku skoku na zlomu interpretovaném Uličným et al. (2015) j. od vrtu 4650_A , 

tj. přibližně 120‒130 m, určuje strop genetické sekvence TUR 7 (strop jizerského souvrství). 
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Na v. okraji rajonu (obr. 4-14) u Nového Boru je benešovský příkop omezen svojkovským zlomem 

směru SV‒JZ (tzv. jizerský) a s ním paralelními poklesy v oblasti sloupského skalního města (obr4-

15), interpretovanými Nádaskaym a Uličným (2014). Dále na v., již v rajonu 4720 (4640), zlomy 

stejného směru, paralelní se strážskou zlomovou zónou, omezují elevační oblast lasvické hrástě a k ní 

přiléhající, hluboce zakleslý tlustecký blok. Výše zmíněna tzv. benešovská synklinála (Herčík a kol. 

1999, Valečka 2008) je interpretována na základě prostorového průběhu izolinií báze turonu (povrchu 

kolektoru A) (obr. 4-5) jako plochá synklinální, resp. brachysynklinální struktura. Osa synklinály 

směřuje generelně od V k Z, ze s. okolí České Lípy k Benešovu nad Ploučnicí, kde je báze kolektoru 

A v největší hloubce, přibližně ‒650 m. Dále směrem k Ústí nad Labem se osa synklinály stáčí k JZ a 

současně začíná stoupat, takže báze kolektoru A se proto u Ústí nad Labem nachází již v úrovni 

přibližně ‒350 m. Synklinální strukturu protíná řada zlomů, jejichž průběh není dostatečně ověřen; z 

nich je významný např. k ose synklinály kosý velenický zlom, s poklesem v. bloku až o 250 m. 

Podél j. okraje rajonu (obr. 4-14) probíhají zlomy v.‒z. směru, okřešický a kozelský. Tyto jsou 

paralelní k úštěcké zlomové zóně, definující j. okraj invertované struktury oherského riftu. Na s. od 

úštěcké zlomové zóny se nachází tzv. holanská kra, která je ze S ohraničena okřešickým (resp. 

malečovsko-okřešickým dle Herčíka a kol. 1999) zlomem. Podél tohoto zlomu dochází k zaklesnutí 

sz. bloku v rámci benešovského příkopu o 350 m.  

Výrazným rysem holanské kry je podle Uličného et al. (2015) značná délka segmentů v.‒z. zlomů, 

uskakujících pravostranně k SV, v kontrastu s krátkými segmenty sv. směru, které levostranně 

uskakují směrem k JZ a přetínají původní mezizlomové rampy. Směrem k V se některé segmenty 

směrově přimykají k blízkým zlomům labského směru (ZSZ‒VJV). Jižněji probíhající kozelský zlom 

tvoří s. okraj dílčího, vyzdviženého v.‒z. protaženého a s mírným úklonem k J orientovaného 

segmentu holanské kry, který Uličný et al. (2015) definují jako kozelskou hrásť. V dřívějším pojetí 

Coubala a Kleina (1992) je tato struktura součástí rozsáhlejší vrásové struktury označované jako tzv. 

kozelská antiklinála. Nejistotu ohledně tektonického charakteru této elevační struktury na rozhraní 

rajonů 4650 a 4640 pomohl rozřešit rebilanční vrt 4730_B Stvolínky (Valečka et al. 2015c). Blok na s. 

od kozelského zlomu, ve kterém jsou zachovány aleuropelity teplického a březenského souvrství, je 

zaklesnut o 240 m. Jižní okraj kozelské hrástě je definován stvolíneckým zlomem.  

Českolipské zlomové pole (sensu Klein et al. 1966) představuje tektonicky intenzivně porušenou zónu 

o šířce přibližně 8 km, omezenou na s. zlomem okřešickým (malečovsko-okřešickým podle Herčíka a 

kol. 1999), na j. úštěckou zlomovou zónou v užším smyslu. Uličný et al. (2015) toto pole interpretují 

jako oblast křížení v.‒z. úštěcké zlomové zóny a paralelních zlomů, sz.‒jv. ploučnické a strážské 

zlomové zóny směru SV‒JZ. Vertikální rozmístění bloků uvnitř zóny se pohybuje v desítkách metrů 

až k maximu kolem 100 m. Ačkoliv některé struktury zasahující do českolipského zlomového pole 

pokračují z rajonu 4730, většina zlomového pole leží svoji plochou v sousedním rajonu 4720 (4640).  

Poměrně komplikovaná je tektonická stavba jz. části rajonu, tvořící z větší části podloží základního 

rajonu 4620. Valečka (2009, 2010) zde definuje dva význačné soubory tektonických struktur, 

označované jako bechlejovické a proboštovské zlomové pole (obr. 4-11). Uličný et al. (2015) toto 

území rozdělují na dvě dílčí oblasti s charakteristickým tektonickým projevem ‒ na tzv. tašovskou kru 

a území na S a Z od ní s dominujícími zlomy labského směru (obr. 4-11). 

Tašovská kra, zhruba trojúhelníkového půdorysu, se rozkládá v jz. cípu rajonu. Výšková úroveň 

povrchu kolektoru A (báze turonu) (obr. 4-5) se na tomto území pohybuje mezi 0 a ‒100 m. Z J je kra 

omezena pásmem litochovického zlomu, vyznívajícím směrem k VSV s napojením do soustavy zlomů 

úštěcké zlomové zóny. Severní omezení kry tvoří blíževedelský úsek úštěcké zlomové zóny 

poklesového charakteru. Systém zlomů nemá v úštěcké zlomové zóně jednoznačný poklesový 
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charakter ‒ s poklesy ker směrem k S. I když poklesy s. ker převažují, vyskytují se uvnitř zóny i 

hrásťovité kry (obr. 4-17).  Západní ohraničení představuje zhruba sz.-jv. tašovský zlom (sensu Cajz et 

al., 2004) (obr. 4-13) a východní zlomy směru SZ-JV, označované jako zlom Ostrého (Müller 1923) a 

tetčiněveský zlom (Klein et al. 1966) (obr. 4-16). Uličný et al. (2015) tašovskou kru interpretují jako 

relikt mezizlomové rampy oddělující kulisovitě uspořádané segmenty úštěcké zlomové zóny, 

zformované v počáteční (oligocénní) severojižní fázi extenze oherského riftu. Tato rampa se zužuje v. 

směrem, kde jí protíná příčný zlom Ostrého a tetčiněveský zlom. Její analogií dále na SV je holanská 

kra. Tašovský a babinský zlom směru SV‒JZ (krušnohorský směr) jsou interpretovány jako zlomy 

pozdější fáze. Podle Uličného et al. (2015) se v průběhu starší (oligomiocénní) riftové fáze (detaily v 

Rajchla et al. 2009) v režimu severojižní extenze vytvořila populace zlomů oherského směru (V‒Z), 

spolu s níž byla pravděpodobně aktivována i řada zlomů labského systému (SZ‒JV) v transtenzním 

režimu. Mezizlomové rampy vzniklé v této fázi byly porušeny mladšími zlomy krušnohorského 

směru, jejichž hlavní aktivita je Rajchlem et al. (2009) kladena do středního miocénu. 

V oblasti na S a Z od tašovské kry s převahou zlomů labského směru, je sled svrchní křídy hlouběji 

zakleslý, což dokazuje i výšková úroveň povrchu kolektoru A mezi ‒200 a ‒400 m (obr. 4-4). 

Dominantní roli mezi zlomy labského směru v jz. cípu rajonu zastává zubrnický zlom, který je z J 

ukončen na zlomu tašovském (Cajz et al. 2004). K němu paralelní jsou zlomy verneřický a 

malečovský (sensu Valečka 2009) (obr. 4-13). Uličný et al. (2015) označují zubrnický zlom (příl. 4-4) 

jako širší pásmo pravděpodobně i postvulkanicky oživených fraktur, pokračujících dále k SZ, přičemž 

se jedná o vícenásobně oživené pásmo horizontálních posunů. Průběh zubrnického zlomu 

definovaného Cajzem et al. (2004) a Valečkou (2009), sledující údolí Lučního potoka, představuje 

pouze jednu z linií v rámci tohoto pásma. Zubrnický zlom v pojetí Valečky (2009) tvoří dvě větve. U 

nich nejde pouze o horizontální posuny (pokud vůbec), ale o zlomy s prokázanými poklesy jz. ker (což  

horizontální složku u těchto zlomů nevylučuje).  Západnější větev pokračuje k SSZ za údolí Labe, kde 

pokračuje jako ryjický zlom (u Valečky zlom u Ryjice) až ke zlomu krušnohorskému, v rajonu 4612. 

Vrty u Zubrnice (J-666542 a SK-26) prokázaly  pokles jz. kry  u této větve o 80 m; tato hodnota se 

k SZ zvyšuje a na S od Labe ‒ již u ryjického zlomu ‒ dosahuje cca 120‒ 130 m). Východní, kratší 

větev podle této představy je příčným zlomem k hlavnímu zlomu proboštovského zlomového pole 

(dále jen proboštovský zlom – viz obr. 4-17), ale nejspíše jde o  pokračování  zlomu proboštovského. 

Pokles  jz. kry je u této větve stále 300 až 320 m, tedy identický jako dále k Z (viz příl. 4-5). Tento 

pokles dokládají jak vrty u Verneřic a Zubrnice ( J-577750 resp. J-666542), tak terénní mapování a 

revize. Nelze vyloučit, že tento vysoký pokles je rozložen do několika paralelních zlomů. Přesto 

Uličný et al. (2009) vertikální skoky k JZ udávané Valečkou (2009) nepovažují v proboštovském poli 

za potvrzené. Proboštovské zlomové pole Valečky (2009) je orientováno generelně sv.-jz. směrem, 

přičemž protíná jv. ploché křídlo benešovské synklinály. Kra na SZ  od zlomového pole je zakleslá až 

o 320 m (mezi vrty J-927637 a Úc-2, viz obr. 4-17). 

Podle Valečky (2009) představuje proboštovské zlomové pole dominantní strukturu v centrální části 

Českého Středohoří v. od Labe, kde strukturně navazuje na zlomy s poklesy sz. ker na Z od Labe, tj. 

mj. na zlomy milešovský a bílinský v rajonech 4611 a 4612; i u nich sumární hodnota poklesu 

převyšuje 300 m. Problémem v pojetí Valečky (2009) zůstává pokračování či vyznění proboštovského 

zlomu na VSV. I když je patrné, že výška poklesu  se u sz. kry snižuje, a zlom může vyznít,  nelze 

strukturně komplikovanější vyznění, příp. i pokračování tohoto zlomu, vyloučit.  Konkrétní 

geologická data však nejsou k dispozici. Tašovská kra v tomto pojetí jakožto samostatná hrásťovitá 

struktura neexistuje, jde jen o výběžek vysoko vyzdvižené kry jv. od zlomového pole. Koncept 

proboštovského zlomového pole Valečky (2009) jako celku odporuje tektonické pojetí Uličného et al. 

(2015), ve kterém regionální vrásové struktury typu benešovské synklinály nahrazuje křehká 
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tektonika, a tašovská kra je vyčleněna jako samostatný blok s charakteristickým stylem tektonického 

postižení. Podle Uličného et al. (2015) jsou v proboštovském zlomovém poli sdruženy z hlediska 

kinematiky směrově nesourodé a zčásti neprokázané zlomové struktury pod společným názvem, který 

implikuje jejich kinematickou či genetickou příbuznost. 

 

 

Obrázek 4-12 Výsledky geofyzikálních (odporových) měření na lokalitě Stará Oleška z. od České Kamenice  

Vysvětlivky: 1 ‒ pískovce (suché, křemité) >1200 Ωm; 2 ‒ pískovce ~500 Ωm; 3 ‒ jílovité pískovce ~100 Ωm; 4 ‒ 

písčité jílovce, prachovce ~50 Ωm; 5 ‒ jílovce ~50 Ωm; 6 ‒ vlhké jílovce 5‒10 Ωm; 7 ‒ interpretované tektonické 

zóny. Upraveno podle Karous et al. 2015. 

 

Podobně i v bechlejovickém zlomovém poli sensu Valečka (2010) jsou sloučeny zlomy patřící ke 

dvěma geneticky odlišným tektonickým uskupením. V prvním případě se jedná o zlomy labského 

směru (SZ‒JV) ploučnické zlomové zóny Uličného et al. (2015), ve druhém o zlomy krušnohorského 

směru (SV-JZ). Zlomy v.-z. (oherského) směru v tektonickém schématu Valečky (2010) nejsou 

v rámci běchlejovického zlomového pole vyčleněné a i u Uličného et al. (2015) zde mají nepatrný 

význam. Valečka (2010) bechlejovické zlomové pole charakterizuje stupňovitým zaklesáváním bloků 

k J, přičemž by se mělo jednat o pokračování děčínské zlomové zóny (v ní však dominují zlomy směru 

V‒Z). Nejjižnější kra bechlejovického pole je tektonicky nejnižší krou v české křídové pánvi, 

s povrchem podloží (obr. 4-1) ve výškové úrovni přibližně –750 m. 
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Geofyzikální měření na lokalitách Valkeřice, Benešov nad Ploučnicí, Dobrná a Stará Oleška určilo 

mocnosti vulkanických těles, průběh tektonických poruch a mocnosti křídových sedimentů (Karous et 

al. 2015). Na řezu Stará Oleška‒Jánská (obr. 4-10) byly zhruba v údolí potoka Olešnička odporovými 

metodami ověřeny v.-z. tektonické struktury českokamenické zlomové zóny. Jedná se o relativně úzké 

pásmo poklesových zlomů, oddělujících kolektorské pískovce (j. okraj rajonu 4660) od poměrně 

hluboce zakleslých coniackých pelitů na J. Tímto byl jednoznačně prokázán zlomový s. okraj rajonu 

4650 v místech, kde byly v geologických mapách (např. Valečka et al. 1999) předpokládány zlomy 

tvořící rozhraní mezi oblastí s dominantně turonskými křemennými pískovci jizerského souvrství na 

S a pelity březenského souvrství na J.  

Na lokalitě Dobrná dosahují mocnosti vulkanitů až 300 m a byla zde zachycena i pravděpodobná 

poloha podloží křídy v hloubkách okolo 800 m. Křídové jílovité sedimenty směrem k jihu klesají do 

větších hloubek. V okolí Fojtovic byly nalezeny zlomy, které porušují jednotlivá vulkanická tělesa. 

Interpretace geofyzikálních dat připouští možnost, že báze vulkanických hornin by mohla být 

v hloubkách okolo 200‒300 m, rozhraní jílovitých a písčitých křídových sedimentů okolo 500 m a 

báze křídy pak v hloubce 800 m s poklesem směrem k S. Existenci složité vulkanické struktury 

prokázalo geofyzikální měření na lokalitě Valkeřice. Magnetometrií zde byla zastižena výrazná 

kruhová negativní magnetická anomálie, ostatní geofyzikální metody prokázaly existenci zlomů, na 

kterých dochází k výrazným vertikálním posunům. Vulkanické těleso odpovídá zdrojovému pni 

s malým plošným rozšířením na povrchu. Podloží křídy je zde pravděpodobně v hloubkách kolem 900 

m. 

 



Obrázek 4-13 Geologický řez JZ‒SV 

Obrázek 4-14 Geologický řez SZ-JV 



Obrázek 4-15 Geologický řez SZ‒JV 



Obrázek 4-16 Geologický řez SZ‒JV 



Obrázek 4-17 Geologický řez SSZ-JJV 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO – ODTOKOVÝ VZTAH) 

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

Pro kolektor A však údaje o velikosti a rozdělení srážek mají smysl jen v okolí výchozů, tj. na SZ na 

okraji HGR 4730. Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 4730 byla převzata archivní data o 

srážkách a odtocích. Základní data o relevantních srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou 

uvedena v tabulce 4-1, stážkové úhrny všech stanic jsou vedeny na obrázku 4-18. Pozice 

srážkoměrných stanic je uvedena na obr. 4-19. Vedle dalších činitelů ovlivňuje teplota množství 

srážek infiltrujících do horninového prostředí. Průměrná teplota se na severu rajonu pohybuje kolem 

7
o
C, v Lužických horách klesá pod 6

o
C (Stanice Šluknov 7,3

o
C). 

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

Číslo Lokalita Doba měření 

(hodnocení) 

Max. mm 

/datum 

Min. mm 

/datum 

Průměr 

mm 

Poznámka 

U2CHRI01 Chřibská 1.1.1971 – 31.12.2010 119,7/7.8.2010 2,52 Denní úhrny 

U2CHRI01 Chřibská 1.1.1971 – 31.12.2010 1384,3/2010 569,4/2003 920,87 Roční úhrny 

U2MARE01 Mařenice 1.1.1971 – 31.12.2010 124,0/7.8.2010 2,28 Denní úhrny 

U2MARE01 Mařenice 1.1.1971 – 31.12.2010 1212,4/1981 565,6/2003 835,3 Roční úhrny 
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Obrázek 4-18 roční úhrny srážek ve stanicích HGR 4730 

Výše specifického odtoku podzemní vody v oblasti výskytu křídových sedimentů odpovídá vysokému 

podzemnímu odtoku 5 až 7 l/s.km
2 
(podle Krásného et al. 1982). 

Většina infiltračních oblastí cenomanu se nachází v CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace 

vod) Severočeská křída. Je to oblast, kde vlivem přírodních podmínek dochází k tvorbě vyšších 

specifických odtoků podzemní vody a kde se výrazně uplatňuje faktor akumulace a regulace odtoku 

vod. Tato oblast přispívá výrazně k vodnosti vodohospodářsky významných toků, proto zde platí 

zpřísněný dohled nad dodržováním ochrany podzemních a povrchových vod. Zároveň je severní část 

území součástí chráněné krajinné oblasti (CHKO) Lužické hory. 
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Plocha HGR 4730 a jeho nadloží je drénována hlavními toky Ploučnice a Labe a vedlejšími toky 

Šporka a Kamenice. Popis říční sítě je uveden na obrázku 4-20. Hlavní erozní bází území je Labe - 

průměrný průtok v Lovosicích dosahuje 291 m
3
/s, v Děčíně 300 m

3
/s. 

 

 

Obrázek 4-19 Pozice srážkoměrných stanic 

 

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

ČHMÚ měří průtoky na stanicích 2360 Šporka-Dolní Libchava, 2380 Ploučnice-Stružnice most, 2390 

Ploučnice-Benešov n.Ploučnicí a 2400 Labe-Děčín. Základní data o průtokoměrných stanicích a jejich 

měření jsou uvedena v tab. 4-2. Pozice průtokoměrných stanic je uvedena na obrázku 4-20. 

 

Tabulka 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) 

2360 Šporka D.Libchava 68,48 13,8 

8.12.1974, 8.8.2010 

0,002 

21.5.2007- 1.6.2007 

0,546 0,007966 

2380 Ploučnice Stružnice 994,74 109 

8.8.2010 

0,04 

17.9.1986 

7,765 0,007806 

2390 Ploučnice Benešov 

n.Ploučnicí 

1156,16 162 

9.8.2010 

2,1 

3.7.1986 

9,404 0,008134 
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Obrázek 4-20 Říční síť a pozice průtokoměrných stanic  

 

VÝBĚR HYDROLOGICKÝCH DAT PRO VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

KLASICKÝMI METODAMI 

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. 

 

MĚŘENÍ PPP NA TOCÍCH, PŘÍRONOVÉ A ZTRÁTOVÉ OBLASTI  

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 dotaci podzemní vodou. V hodnoceném rajonu nebyla identifikována 

jiná místa interakce povrchových toku s bilancovaným kolektorem A, proto metoda PPP zde nabyla 

použitá. 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU  

V rámci tohoto hydrogeologického rajonu nebyly plánované žádné hydrogeologické vrty. 
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4.3. HYDROGEOLOGIE  

 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Hydrogeologický rajon 4730 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.  

Vymezení rajonu 4730 je ve větší části plochy limitováno tokem Labe, které je hlavní a současně i 

jedinou erozivní bází kolektoru na západě a na jihu. Severovýchodní hranice proti rajonu 4720 je do 

určité míry smluvní a je tvořena rozvodnici podzemních vod.  V jižní části je hranice vedena po 

tektonických prvcích s nejasnou hydrogeologickou funkcí.  Nelze vyloučit horizontální přetékání 

podzemní vody s rajonem 4720.  

Popisovaný kolektor A sedimentoval na krystalinickém podloží. Tato báze má úklon od jihu k severu 

od úrovně 10 m nad mořem do 320 m pod úrovní moře. Výjimku představuje tzv. Benešovská deprese 

tvořená synklinálou s tektonickými prvky příkopové propadliny. Původní mořské dno zde dosahuje 

úrovně 710 m pod úrovní moře.  

Na strukturu popisovaného prostoru a tím i na hydrogeologické podmínky kolektoru měly zásadní vliv 

tektonické projevy alpinského procesu. Nadložím kolektoru A jsou pelitické sedimenty báze spodního 

turonu (dle Zahálkova dělení zóna 3a, actinocamax plenus). Jedná se o jílovce s organickou hmotou, 

kterou lze lokálně považovat za izolátor, mocnost se pohybuje mezi 5 a 15 m. Tato poloha přechází do 

fukoidových prachovců a výše do fukoidových jemnozrnných pískovců s vysokým obsahem pelitické 

hmoty. Mocnosti této polohy se pohybují mezi 30 a 50 m. Tyto hodnoty jsou odvozeny převážně z 

makroskopického popisu ložiskových geologů, kteří ve svých závěrech nerespektují hydrogeologický 

přístup, to znamená zdůrazňovat v popisech přítomnost nebo absenci pelitické složky. 

Hydrogeologové podniku Diamo naopak pokládají celou etáž popsaných fukoidových sedimentů za 

hydrogeologický izolátor. Tento názor nelze zevšeobecňovat v regionálním měřítku a je třeba zvážit 

funkci tektonické dispozice.  

Mocnosti kolektoru A narůstají od jihu k severu a pohybují se mezi 40 až 100 m. Výjimkou je oblast 

při lužické poruše. Tam vykliňují pelitické izolátorové horniny a etáže kolektorů A a BC lze 

považovat za jedinou hydrogeologickou strukturu o mocnosti 130 až 140 m.  

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Proudění podzemní vody v zájmovém území zakleslé středohorské kry je ovlivněno několika faktory 

(Datel 2008): 

- litofaciálními vývojem jednotlivých vrstev a souvrství  

- jejich tektonickým postižením (kerný rozpad podle zlomových struktur) 

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

zakrývají sedimentární vrstvy 

Celý zvodněný systém se vyznačuje intenzivním kerným rozpadem podél zlomů proměnlivé orientace. 

Proto výše prostorové vymezení základních hydrogeologických těles (kolektory A, BC, D) může být 

značně ovlivněno a pozměněno tektonikou – průběhem zlomů a zlomových zón se značnou výškou 
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skoku, mnohdy převyšující mocnost jednotlivých kolektorských a izolátorských vrstev. Při vertikálním 

posunu kolektorů a izolátorů podél zlomů pak může dojít jak k přerušení souvislosti některých 

kolektorů, tak naopak k navázání spojitosti odlišných kolektorů. Dosud ne zcela poznanou a 

doceněnou roli při proudění podzemní vody zřejmě hrají žíly a další tělesa neovulkanitů, pronikající 

křídové uloženiny. Jejich vliv bude pravděpodobně většinou jen lokální, území s masívním výskytem 

neovulkanitů nebo výskytem velkých vulkanických těles (např. levobřežní oblast Ploučnice, území 

východně od Děčína apod.) však může mít výrazně změněný režim podzemních vod vlivem jejich 

existence. 

V závislosti na piezometrických poměrech dochází při značné mocnosti pánevní výplně rovněž 

k vertikálnímu přetékání mezi jednotlivými kolektory, a to buď k přetékání po propustnějších zónách 

zlomových struktur, anebo k plošnému přetékání tam, kde není příliš mocná poloha izolátorů a kde je 

známo, že tyto polohy vlivem rozpukání mají spíše charakter poloizolátoru (např. izolátor mezi 

kolektora A a C mezi Děčínem a Ústím, nebo izolátor mezi kolektorem A a BC v blízkosti infiltrační 

oblasti na východě. Velikost přetékání zásadně ovlivňuje režim proudění podzemní vody a jeho 

kvantifikace je zásadní pro správné uchopení bilančních vztahů.  

Z hlediska regionálního proudění podzemní vody jsou zřejmé mnohé společné rysy, ale také rozdíly v 

proudění podzemní vody oběma nejdůležitějšími kolektory zvodněného systému - bazálního A_AB a 

hlavního BC. Vzhledem k obvyklé malé mocnosti mezilehlého izolátoru bělohorského souvrství a 

mnohdy značným vertikálním posunům podél zlomů lze předpokládat jejich značnou hydraulickou 

spojitost, jak ostatně naznačují i hydrogeologické řezy v kapitole 5. Zvláště v místech intenzivního 

tektonického postižení sedimentární výplně křídové pánve se zdá tato vertikální komunikace přímo 

logická a očekávaná (Datel 2008).  

 

VYMEZENÍ INFILTRAČNÍCH OBLASTÍ  

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

východní část studovaného území, rozdělit na 3 části (Datel 2008; obr. 4-21): 

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 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

44 

 

 

Obrázek 4-21 Vymezení infiltračních a drenážních zón v širším okolí zájmového území (podle Datla 2008) 

 

Infiltrační území v pruhu podél lužické poruchy 

Jak vyplývá ze všech dosavadních provedených výzkumů a odborných prací (shrnutých např. 

Nakládalem et al. 1987, Herčíkem a kol. 1999 nebo ještě před nimi Čadkem et al. 1968 nebo 

Hazdrovou 1971), hlavní infiltrační území kolektoru A i BC se soustřeďuje do východní části území 

do prostoru podél lužické poruchy, kde se setkává několik významných faktorů příznivých pro 

zvýšenou infiltraci podzemních vod: 

 V úzkém pruhu podél lužické poruchy nastává jednotný pískovcový vývoj celého 

svrchnokřídového horninového sledu bez přítomnosti izolátorských poloh mezi jednotlivými 

kolektory. Vsakující se voda tak má možnost poměrně rychle pronikat celým horninovým 

sledem (mocnosti kolem 750 m psamitických poloh) bez přítomnosti krycích vrstev při 

povrchu, které by mohly zpomalovat vsak. 

 Horniny jsou navíc tektonicky porušeny pohyby kolem lužického zlomu, tzn. že lze očekávat i 

vyšší hodnoty průtočnosti vlivem tektonického postižení (nejen prosté zlomy, ale i vyvlečení 

vrstev, změny sklonu vrstev, vznik podrcených a rozpukaných pásem apod. – Coubal et al. 

1999), nejen vysoké průlinové průtočnosti. Konečně  jak naznačuje Herčík 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). 
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 Takto vymezená infiltrační oblast zahrnuje vrcholové partie Lužických hor, příp. směrem na 

JV úpatí Ještědského hřebenu, čímž je dána vyšší nadmořská výška (průměrně 500-600 m). 

Tím je předurčena velmi příznivá hydrologická bilance směrem k velikosti podzemního 

odtoku (Tolasz et al. 2007):  

- vyšší úhrny srážek na návětrných svazích – roční průměr 800-850 mm, 60 srážkových dnů 

za rok s úhrny srážek nad 5 mm 

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

- za těchto podmínek vzniká na české poměry poměrně extrémní celkový odtok 250-300 

mm, který je navíc z větší části tvořen podzemním odtokem (jako minimální podíl 

podzemního odtoku lze brát údaj 59 % uváděný Herčíkem a kol. (1999) jako průměr pro 

rajon 4640, reálně to však může být i více, pravděpodobně až k 65-70 % a lokálně i více. 

Jak vyplývá z obrázku 4-21, 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, kde se tato zóna 

spojených kolektorů v psamitickém vývoji rozšiřuje až na v maximu 4-5 km. Naopak v území kolem 

Jiřetína pod Jedlovou se infiltrační zóna zmenšuje na naprosté minimum. Na základě odhadu tvoří 

infiltrační území plochu cca 95 km
2
 (Datel 2008) 

 

Území možného přetékání mezi kolektorem A a kolektorem BC 

Pokles centrální kry na kamenickošenovském zlomu zásadním způsobem mění hydrogeologickou 

situaci. Ve východní části území je hydrogeologická situace reprezentována následujícími aspekty 

(Datel 2008): 

- Izolátor mezi kolektorem A a BC je vyvinut v celkem nevýznamné mocnosti kolísající 

v desítkách metrů a navíc je tvořen často horninami přechodných litotypů (prachovce, 

prachovité jemnozrnné pískovce apod.), jejichž izolační funkce bude pravděpodobně 

omezená. 

- Svrchní kolektor D má významnou mocnost, která přesahuje až 200 m, z toho zvodnělá je 

průměrně polovina tohoto sledu. Navíc je tvořen vysoce propustnými pískovci, které vodu 

transportují rychle do hloubky. 

Směrem na Z nastává pokles kry po kamenickošenovském zlomu až o 220 m, která má ale navíc i 

odlišné litologické charakteristiky: 

- V nadloží hlavního kolektoru se vytváří až 400 m mocný sled izolátorských hornin, který je 

spolehlivou bariérou komunikace mezi hlavním a svrchním kolektorem. Současně je centrální 

část středohorské kry poměrně málo tektonicky postižena, takže ani přetékání po tektonice 

s největší pravděpodobností nepřichází v úvahu. 

  

Další infiltrační zóny 

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

struktury: 

- Přítok přes lužickou poruchu do zkoumané struktury (tzn. přítok z prostředí lužického 

krystalinika, případně krystalinika Ještědského hřbetu). V severní části zájmového úseku 
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lužické poruchy (Dolní Podluží – Krásná Lípa) a v jižním úseku (Dolní Sedlo – Křižany 

v HGR 4640, resp. 4720) lze jistý (byť malý) přítok. Ve střední – německé – části se však 

terén rychle svažuje na opačnou stranu do žitavské terciérní pánve a i v tomto směru lze 

očekávat hlavní směry odvodnění území za lužickou poruchou;  v tomto úseku proto případný 

přetok bude zanedbatelný. Z celkové délky lužické poruchy v okolí zájmového území – cca 43 

km, tak za přetokové úseky můžeme označit zhruba polovinu (Datel 2008). 

 

ZÓNY DRENÁŽE PODZEMNÍCH VOD  

Hydrogeologická struktura zakleslé středohorské kry má několik drenážních zón. Hlavní z nich jsou 

uvedeny na obrázku. 4-21.  

Z porovnání původního přírodního napětí podzemních vod na Ústecku a Děčínsku lze vyvodit, že v 

době před zahájením intenzivního využívání těchto vod existovaly dvě hlavní zóny drenáže: u Bystřan 

(HGR 4612), a na Děčínsku a Kamenicku. Následně vznikla zcela nová, umělá drenážní zóna 

v prostoru Ústí nad Labem (HGR 4612, 4620), a kromě toho existuje ještě několik dalších přírodních 

drenážních oblastí v jižní části území HGR 4730 (Datel 2008).  

 

Děčínsko-kamenická drenážní oblast 

Okolí Děčína bylo již za přírodních poměrů regionální zónou drenáže celého zvodněného systému. 

Docházelo zde k odvodnění nejen hlavního kolektoru BC, ale také bazálního kolektoru A, a to 

prostřednictvím nadložních křídových kolektorů a vertikálního vzestupného přetékání z hlubších 

kolektorů do mělčích. Termální indicie v údolí Kamenice v místech křížení jejího toku 

s českokamenickým zlomovým polem a doprovodnými zlomy, naznačují důležitou funkci 

tektonických struktur pro odvodnění hlubokých křídových kolektorů.  

Současná deprese v piezometrickém povrchu (na hodnotách cca 160 m n.m.) jak kolektoru BC, tak 

kolektoru A na Děčínsku nepochybně v menší míře (odhadem kolem 180 m n.m.) existovala již za 

přírodních poměrů a byla jen zvýrazněna současnými odběry podzemních/termálních vod. Zvýraznění 

uvedené piezometrické deprese mělo a má za následek zrychlení proudění podzemní vody. Vliv 

intenzifikace odběrů lze vysledovat směrem na V zhruba na hydroizopiezu 240 m n.m., tzn. cca 

k Benešovu nad Ploučnicí. 

Dokladem přírodního odvodnění jsou vývěry teplých podzemních vod o teplotách kolem 17
o
-18

o 
C na 

Děčínsku, zaznamenávané v minulosti (vice v kapitole Termominerální vody), ale i hypsometrická, 

geologicko-tektonická a hydrogeologická pozice soutokové oblasti Ploučnice a Jílovského potoka s 

Labem v prostoru děčínského zlomového pole a jeho jižním sousedství. V této zóně drenáže lze 

očekávat odvodnění bazálního křídového kolektoru prostřednictvím nadložních křídových kolektorů, 

zejména v důsledku značného tektonického postižení tohoto prostoru a vertikálního vzestupného 

proudění (přetékání) z hlubších kolektorů do mělčích. Toto vzestupné vertikální proudění podzemní 

vody, zintenzivněné v současnosti odběry z hlavního křídového kolektoru, může přispívat k zvýšení 

teploty v hlavním (jizerském) kolektoru vlivem konvekčního přínosu tepla z hloubky. Obdobnou 

situaci s drenáží podzemní vody lze předpokládat rovněž v údolí Kamenice v místech křížení jejího 

toku s českokamenickým zlomovým polem a doprovodnými zlomy pod Českou Kamenicí.  

Prozkoumanost drenážního území Děčína je významně menší než Ústecka, formulace závěrů o 

hydrogeologických podmínkách této oblasti tak je zatížena mnohem větší nejistotou. Z užšího prostoru 

Děčína je známo 7 vrtů DC-1 až DC-7, které byly odvrtány vesměs v posledních 30 letech V. 
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Nakládalem. Využívány jsou jen poslední cca 3-4 vrty a to pro účely městského vytápění Děčína 

energií teplé vody z těchto vrtů. Celkové průměrné využívané množství teplé vody se pohybuje na 

úrovni cca 150 l/s.  

Z průzkumů je patrných několik skutečností (Datel 2008):  

 Vrt 2H295 ve Vilsnici (HGR 4612) nezastihl izolátor mezi kolektorem A a kolektorem BC. 

 Poklesy na choratickém a kerhartickém zlomu jsou dostatečné pro to, aby došlo k propojení 

kolektoru A a kolektoru BC.  

 I když exploatační vrty využívají v Děčíně jen kolektor BC, nesporně odběrem ovlivňují i 

kolektor A.  

 

 

Obrázek 4-22 Schématický hydrogeologický řez Děčín Vilsnice – Nové Město (Datel 2008) 

 

Bystřansko-ústecká drenážní oblast 

Zatímco u Bystřan docházelo k původnímu přírodnímu odvodnění bazálního křídového kolektoru A, 

na Ústecku došlo antropogenním zásahem k vytvoření nové, rozsáhlé deprese v piezometrickém 

povrchu bazální zvodně, což mělo za následek zrychlení proudění podzemní vody v celé ústecké části 

kolektoru AB. Vliv drenáže lze vysledovat až k hydroizopieze 240 m n.m., tzn. na východ až 

k Zubrnicím.  
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Původní piezometrické poměry (podrobněji viz kapitola Termální vody) 

Původní piezometrický povrch bazální křídové zvodně v zájmovém území lze odhadnout jen podle 

původních údajů o velikosti tlaku na ústí nejstarších vrtů. V době zastižení vůbec první termy v 

bazálním křídovém kolektoru A vrtem provedeným v r. 1888 v Bystřanech (HGR 4612) jv. od Teplic 

byl zjištěn tlak vody cca 1,6 at, odpovídající výtlačné úrovni kolem 207 m n.m. (udávaná teplota vody 

je 23
o
 až 24

o
 C). První vrt do kolektoru AB v Ústí nad Labem – v továrně Wolfrum v r. 1911 měl 

přetlak 7,2 at. odpovídající výtlačné úrovni cca 218 m n.m., přetlak 8,0 at. je uváděn z vrtu v ústecké 

sklárně v r. 1912. Z uvedených hodnot lze odvodit odpovídající přírodní piezometrickou úroveň 

bazální křídové zvodně v Ústí nad Labem kolem 220 až 225 m n.m.. Za přírodních poměrů tedy 

existoval převládající směr proudění podzemní vody k Z až JZ od Ústí nad Labem k Bystřanům (tedy i 

k lázním Teplice), se zónou drenáže v údolí Bystřanského potoka v prostoru Bystřan.  

Současná antropogenně ovlivňovaná situace 

Dlouhodobé využívání termální vody o teplotě 30
o
 až 32

o
 C vedlo k zásadní regionální změně 

piezometrických poměrů bazální křídové zvodně. Na Ústecku vznikla výrazná piezometrická deprese, 

představující novou umělou zónu drenáže v západní části benešovské synklinály. 

Vyvolanou piezometrickou depresí na Ústecku navíc došlo k zrychlení proudění podzemní vody také z 

ostatních směrů. Pro současné výsledné chemické složení a teplotu ústeckých term se jeví významná 

kombinace přítoku podzemních vod na Ústecko ze dvou směrů, jednak od V, popř. SV, jednak od SZ. 

Od doby objevení a prvního využití byly termální vody v prostoru Ústí nad Labem a okolí zachyceny 

cca 20 průzkumnými a exploatačními vrty; ústecká drenážní oblast je tak výrazně více prozkoumána 

než oblast děčínská. V současné době je termální voda v Ústí nad Labem využívána 4 vrty. Dříve 

používané vrty v katastru města byly vesměs zlikvidovány tlakovou tamponáží kromě vrtu HB-1 z r. 

1968 v Brné.  

Současná výše odběrů se pohybuje kolem 25-30 l/s, vrt v ZOO do značné míry vyrovnal 

nerovnoměrnost odběru, protože má maximální odběry v zimním období, zatímco ostatní vrty slouží 

spíše v letní sezóně. Přesto dosahovaná maxima jsou většinou v létě a zimní odběr je mírně nižší. 

Informaci o změnách piezometrické úrovně bazální křídové zvodně poskytuje obrázek 9-1 v kapitole 

9. Ukazuje postupnou degradaci celé struktury projevující se stálým poklesem piezometrické úrovně, a 

to od doby otevření struktury v roce 1911 až do 70.-80. let 20. století. Na konci 90. let, kdy se jednak 

snížily odběry termální vody vlivem ukončení průmyslových provozů a jednak se postupně přistoupilo 

k odborné likvidaci starých vrtů s volným odtokem termální vody (tlakovou cementací), se situace 

začala částečně zlepšovat, a to i přes fakt, že se do provozu uvedl nový vrt ZOO. 

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V KOLEKTORU A 

Základní představu o proudění podzemní vody poskytují obrázky 4-23 a 4-24 s hlavními směry 

proudění a s hydroizopiezami. 

Infiltrační čela kolektoru A leží v oblasti absence pelitických izolátorů v severní části rajonu v 

prostoru obcí Dolní Podluží, Luž na Českém území a Waltersdorf a lázní Jonsdorf na území Německa. 

Na infiltrační ploše dochází k bezprostřednímu zasakování srážek. I přes relativně vyšší srážkové 

úhrny (715 mm) místní vodoteče spadají do kategorie občasných, které často vysychají (Nakládal, 

Hroch 1982).  Převládající směr proudění podzemní vody je od infiltračních čel na severovýchodě 

rajonu k toku Labe na jihozápadě, kde dochází k odvodnění. Proud podzemní vody je mimo erozivní 

bázi ovlivňován soustavou příčných tektonických linií, jako je např. Kerhartický, Valkeřický zlom a 
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zlomové pole Středohorského zlomu. Funkce jmenovaných tektonických linií má většinou bariérový 

účinek s maximálním převýšením hydroizopiez 25 m. 

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.  

Významná část toku vody směřuje na SZ do povodí Kamenice (z menší infiltrační oblasti u Krásné 

Lípy na JZ). Zde se v soutokové oblasti Kamenice a Chřibské Kamenice částečně odvodňuje do 

povrchového toku a z větší části směřuje přes doubické zlomové pole do oblasti dolní Kamenice mimo 

zájmové území (HGR 4660), kde se postupně odvodňuje v zóně regionální drenáže do Kamenice, příp. 

až do Labe (soutok 116 m n.m. v Hřensku).  

Největší část vody v bazálním kolektoru (obr. 4-23) však proudí zhruba ve směru osy benešovské 

synklinály do jejího centra (kde se prohřívá vystupujícím teplem) k Z k hlavní zóně drenáže na 

Děčínsku, přičemž je usměrňována zlomy tohoto směru. Významnou roli zde hraje pravděpodobně 

českokamenické zlomové pole (a v jeho západním pokračování děčínské zlomové pole, nebo aspoň 

jeho vnitřní okrajový zlom), jako významná se jeví i linie kerhartického a prácheňského zlomu. Fakt, 

že se bazální křídový kolektor A nepochybně odvodňuje v děčínské oblasti a že jde dokonce o hlavní 

drenáž kolektoru A, je třeba zdůraznit, protože to není fakt obecně zažitý a chybně se někdy ztotožňují 

využívané kolektory pro jímání termálních vod (BC na Děčínsku a AB na Ústecku) s drenážní funkcí 

těchto oblastí. 

 

 

Obrázek 4-23 Hlavní směry proudění podzemní vody v širším území – bazální kolektor (Datel 2008) 

Na linii Libouchec – Těchlovice – Stružnice probíhá hydrogeologická rozvodnice mezi ústeckým a 

děčínským drenážním územím. V jeho blízkosti vyplývá z hydroizopiez velmi plochý piezometrický 

povrch naznačující omezené proudění podzemních vod v centrální části hodnocené struktury.  

Proudění podzemní vody na J od výše zmíněné hydrogeologické rozvodnice se dělí do 3 základních 

směrů (Datel 2008): proud nejblíže rozvodnici směřuje přes oblast České Lípy (předtím možné 
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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. Vzhledem k velké výšce 

skoku na malečovsko-okřešickém zlomu (až 300-350 m) a snížené propustnosti prostředí tašovské kry 

(vrt UB-7) je málo pravděpodobný velký tok podzemní vody touto krou; je však nutno říci, že 

hydraulický gradient tento směr proudění umožňuje a ani litofaciální vývoj ho nevylučuje. V současné 

době ale převažuje názor o minoritní úloze tašovské kry v přítoku vody do ústecké oblasti a její spíše 

převažující bariérové role. Na možnost dodatečného hlubšího příronu termálních vod z tektonicky 

postiženého podložního krystalinika při západním omezení tašovské kry podél žitenického zlomu na 

základě výsledků jímacího vrtu v Brné upozorňuje Hazdrová (1971).  

Z regionální 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. Zvláště v oblasti Úštěcka má kolektor A zvýšené 

hodnoty propustnosti, což by mohlo být argumentem pro existenci významnější drenážní oblasti. 

Úštěcký potok se stává drenážní linií kolektoru A i BC do povrchových vod (Datel 2008). 

Nejjižnější část toku podzemních vod bazálního křídového kolektoru směřuje na JZ do českolipské 

drenážní oblasti, kde dochází k intenzivnímu odvodnění na Ploučnici (v oblasti Brenné) a 

v Robečském potoce, většinou již za hranicemi zájmového území. Je nepochybné, že usměrnění toku a 

odvodnění kolektoru A je ovlivněno místní tektonikou – hlavní vliv má strážský zlom a jeho 

doprovodné zlomy pertoltický, bohatický a zlom Brenné a zvláště místa jejich vzájemného křížení.  

Současné proudění vod v z. části kolektorů A a BC je zásadně ovlivněno antropogenními zásahy. Ještě 

na konci 19. století zde nebyly termální vody známy, až na indicie jejich přítomnosti na Děčínsku. 

Z historické rekonstrukce plyne několik důležitých poznatků (Datel 2008): 

- Hlavní drenáž celé termální struktury byla v děčínské, resp. děčínsko-kamenické oblasti. 

- Drenážní zóna v údolí Bystřanského potoka u Teplic existovala, její význam však byl velmi 

malý, vzhledem k plochosti piezometrického povrchu tam nemohlo docházet k žádnému 

intenzívnějšímu proudění.  

- Původní drenáž do povodí Lučního potoka na Litoměřicko byla – zdá se – významnější než 

dnes. 

- Současné odběry ovlivňují piezometrickou situaci v západní části území zhruba po 

hydroizopiezu 240 m n.m. – východněji položená území mají proudění neovlivněná odběry. 

Západní proudění na Děčínsku bezprostředně směřuje do struktury děčínského zlomového pole a jeho 

prostřednictvím do centra děčínské drenážní oblasti. Toto proudění pravděpodobně existovalo vždy a 

není ani dnes ovlivňováno odběry na Děčínsku, aspoň to piezometrické poměry nijak nenaznačují. 

 

Hydraulickou metodou byly spočítané hodnoty horizontální komunikace podzemní vody se 

sousedními rajony. Z kolektoru A rajonu 4720 na východě přitéká 224 l/s. Do kolektoru A rajonu 4660 

přetéká 37 l/s. K odvodnění kolektoru A rajonu 4730 dochází také na jihozápadě, kde do kolektoru 

BC rajonu 4620 přetéká 187 l/s a do kolektoru AB rajonu 4612 asi 55 l/s.  

Odvodnění podél Labe se děje na výchozech kolektoru A překrytých kvartérními fluviálními 

sedimenty. Míru odvodnění nelze stanovit přímým měřením ale pouze výpočtovou metodou. 
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Zvláštním typem odvodnění jsou nekontrolovatelné odběry v Děčíně a v Ústí nad Labem. Tyto odběry 

jsou způsobeny špatnou konstrukcí vložené výstroje, kde tlaková podzemní voda odtéká neizolovaným 

mezikružím do labských štěrků. Tyto studny byly hloubeny saskými firmami na přelomu století. V 

Děčíně byl přeliv měřen a z části odhadnut na 50 l/s a v Ústí nad Labem na 17 l/s (Nakládal V., 

Nakládal P. 2005).  

V Děčíně se na nekontrolovaném přelivu podílí i turonský kolektor BC, v Ústí nad Labem kolektor A 

a z menší části i kolektor B. V obou případech nelze podíly obou kolektorů kvantifikovat. V obou 

lokalitách se podařilo technicky problematické vrty likvidovat, takže tlak podzemní vody se pozvolna 

zvyšuje. V Ústí nad Labem však tento problém přetrvává. V důsledku neodborného zásahu v roce 

2003 odtéká nevyužito do Labe 15 l/s podzemních vod. 

Plošné rozložení průtočnosti je omezeno přítomností pelitické složky. V generelu transmisivita klesá 

od SZ k JV, v závislosti na poklesu písčité složky. Střední hodnota je 60 m
2
/s. Menší část podzemní 

vody (cca 37 l/s) odtéká do rajonu 4660 a větší objem pokračuje k Děčínu do umělého odvodnění 

nekontrolovatelnými úniky ze starých vrtů. Část o velikosti cca 50 l/s do prostoru Ústí nad Labem, kde 

se též odvodňuje v podobě nekontrolovatelných úniků ze starých nevhodně konstruovaných vrtů a 

částečně přirozeným odvodněním do Labe. Do fluviálních kvartérních sedimentů Labe se celkově 

odvodňuje cca 350 l/s. 

 

 

Obrázek 4-24 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru A 

V m n. m., (upraveno podle Herčíka a kol. 1987) s vyznačením rozdílu hladin ve vrtech  
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Jedním ze zásadních kritérií pro přiřazení vrtů k jednotlivým kolektorům je logika hladiny podzemní 

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

popřípadě trendů v hladině podzemních vod.  

Základní schematická koncepce hladin podzemní vody v jednotlivých kolektorech byla pro první 

přiblížení převzata ze Syntézy české křídové pánve (Herčík a kol. 1987). Jejich průběh oficiálně 

odpovídá stavu před dvaceti pěti lety, nicméně byl sestavován z časově velmi heterogenního souboru 

dat. Tuto skutečnost dokládá grafické zobrazení rozdílů ustálených hladin podzemní vody ve vrtech v 

Geodatabázi oproti prezentovaným hydroizohypsám. Každý vrt s údajem o hladině je zařazen do 

kategorie dokumentující rozdíl jeho hladiny oproti údaji v mapě a současně ukazuje jeho stáří této 

informace. 

Převzaté hydroizohypsy, které je možno považovat za schematický koncept hladin, byly pro účely této 

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

ČHMÚ. Tektonické schéma vychází z koncepce autorů Syntézy z roku 1987.  

 

Vliv těles neovulkanitů na proudění podzemní vody 

V centrální části Českého středohoří, zvláště mezi toky Ploučnice a Labe, ale i východně od Děčína, 

západně od Nového Boru aj.) jsou významné výskyty neovulkanických těles, ať už povrchových 

vulkanitů s pyroklastiky nebo subvulkanických těles různých tvarů a délkové průběžnosti 

vulkanických žil.  

Vlivem neovulkanitů na hydrogeologické poměry křídových sedimentů se podrobně zabýval v rámci 

výzkumu strážského bloku Pazdírek (1991), případně spolu s Kleinem (1995). Z jeho hlavních závěrů 

je užitečné uvést následující: 

- Žíly neovulkanitů jsou příčně nepropustné, v případě, že jde o žíly málo mocné (v desítkách 

cm, max. do 1-2 m), mohou díky občasnému rozpukání působit jen jako polonepropustné 

polohy. V případě jejich umístění napříč proudění podzemní vody mají bariérový a vzdouvací 

efekt. 

- Z hornických prací v oblasti Hamru a Křižan (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 
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- Žíly s „kanálovou“ propustností – Klein, Pazdírek (1995) zdůrazňují, že všechny příčně 

nepropustné žíly, které byly fyzicky vizuálně zkoumány v prostoru důlních děl, měla ve svém 

těsném sousedství preferenční cesty proudění podzemní vody s extrémními hodnotami 

průtočnosti. Tento fakt navozuje otázku, do jaké míry jde o vlastnost obecnou a 

charakteristickou pro nepropustné žíly jako takové. 

- Žíly se zvýšenou propustností podél kontaktu – do této skupiny jsou řazeny všechny žíly bez 

zjištěných informací o „kanálové“ propustnosti. 

Závěrem je třeba říci, že jde důležité závěry pro lokální studium proudění podzemní vody. Z nich 

vyplývají dvě zásadní doporučení: 

- Větší vulkanická tělesa s mocností přes 2 m lze s vysokou míry jistoty brát jako příčně 

nepropustná, tělesa o menších mocnostech jako polopropustná. 

- Podél vulkanických těles lze 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). 

 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY 

Krystalinikum - na povrchu se vyskytuje v tektonickém oknu v okolí Kalvárie (migmatity, ortoruly, 

amfibolity, zelené břidlice, svory, fylity). Krystalinikum představuje puklinový kolektor, 

v připovrchové zóně rozvolnění má puklinovou i průlinovou propustnost. V zájmovém území je 

krystalinikum hydrogeologicky nevýznamné, jediný údaj má transmisivitu nízkou.  

Nepatrný výskyt krystalinika (spolu s jurou a permem) u Krásné Lípy, je hydrogeologicky 

bezvýznamný, bez údajů. Představuje relativně nepropustné podloží pánevních struktur.  

Perm - Izolovaný relikt permských sedimentů u Krásné Lípy (vrchlabské až prosečenské souvrství) 

obsahuje jílovce, pískovce, slepence a ryolity. V podloží křídy představuje podložní izolátor. Ve 

zdejším permu byl proveden jeden hydrogeologický vrt (KVH-1 Kyjov, mimo rajon 4650). Z 

výsledků zkoušek provedených na tomto vrtu lze předpokládat průlinovo-puklinovou propustnost s 

oživeným oběhem podzemní vody v připovrchové zóně v permských sedimentech. Funkci kolektorů 

plní pravděpodobně pískovce a slepence. Za izolátory je možné považovat vrstvy prachovců a jílovců. 

Chemickým rozborem byla dokladována hodnota celkové mineralizace 0,28 g.l
-1 

a typ vody HCO3-Ca-

Mg (dle 20 mval%). 

Jura - izolovaný relikt výchozů jury (pískovce, dolomity vápence), jura nebyla ani navrtána v podloží 

křídy - nemá žádné hydrogeologické údaje, je hydrogeologicky bezvýznamná. 

 

TERMÁLNÍ VODY 

Na Ústecku jsou příznivé podmínky pro akumulaci termálních vod o teplotách až 35
o
C, jejich celková 

mineralizace je vysoká kolem 2 g/l, chemického typu Na-HCO3, s vysokým obsahem F až 5 mg/l. 

Báze kolektoru pískovců korycanských vrstev (jež společně s pískovci bělohorského souvrství jsou 

prostředím oběhu termální vody) v úrovni -300 m v Ústí nad Labem (vrt TH 10 a HÚ 1) anebo  - 260 

m na pravém břehu Labe (vrt HB 1) u Brné. Pokračováni deprese k JV je tektonicky porušeno 

střekovsko-malečovskou tektonickou jednotkou s úrovní báze korycanských vrstev -78 m (vrt Úb 7) u 

Rýdče a dále k JV -133 m (vrt SH 12) u Třebušína. Nejhlouběji zakleslá báze kolektoru pískovců 
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korycanských vrstev na V od ústecké deprese se nachází při současné prozkoumanosti v Týništi u 

Zubrnic (vrt Sk 26c), s úrovní báze -450 m. Výtlačná  výška termální vody, chemismus termální vody 

(30,6
o
C) a celková mineralizace vody naznačují, že toto termální pole je od ústecké deprese, s největší 

pravděpodobností oddělené a otevřené k S a SV. Svědčí o tom údaje na vrtu Sk-12c v Těchlovicích s  

nedovrtanou bází kolektoru korycanských vrstev v úrovni -400 m, s výtlačnou (pozitivní) úrovní 

termální vody 28,5
o
C teplé, 245 m n.m., s celkově velmi nízkou mineralizací 0,279 g/l a  odlišného, 

kalcium hydrogenuhličitanového složení. Na druhé straně však lze také předpokládat, že bazální 

termální kolektor ústecké deprese, s akumulací teplých natrium hydrogenuhličitanových (ryzích 

alkalických) dusíkových vod, se zvýšeným obsahem fluóru (maximální množství přes 12 mg.l
-1

), 

zasahuje od Ústí nad Labem dále k SV podél levého břehu Labe až k Prosetínu, jak naznačují 

výsledky vrtu Sk-13c. Zde bylo dosaženo báze kolektoru korycanských vrstev v úrovni -242 m, 

podzemní voda, teplá 23
o
C, je natrium hydrogenuhličitanového složení, má celkovou mineralizaci 1,3 

g/l, obsah fluóru 5 mg/l a její výtlačná (negativní) úroveň leží ve výšce 182 m n.m. (Hazdrová 1996) 

  

Obrázek 4-25 Teplota podzemní vody bazálního kolektoru AB (resp. A) (Datel 2008)  

 

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

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

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

labského lineamentu. Rozšíření termálních vod je ověřeno k Benešovu n.P., Herčík a kol. (1987) 

předpokládá rozšíření termálních vod do prostoru České Kamenice. V minulosti i dnes je známo 

několik mírně teplých pramenních vývěrů v Děčíně (např. lázně Sv. Josefa), od počátku 20. stol. se 

Děčínské termy využívají vrty. 

Ústecké a děčínské termální vody představují západní část rozsáhlého a zatím největšího známého 

souvislého výskytu termálních vod v ČR. Teplota těchto podzemních vod na přelivu vrtů nebo při 

jejich čerpání dosahuje hodnot kolem 30° C. Termometrií však byly v hlubokých vrtech zjištěny 

teploty podstatně vyšší, ojediněle se blížící až ke 40° C: např. ve vrtu ve Valkeřicích byla naměřena 
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teplota 38,2° C, ve vrtu v Benešově n. Ploučnicí 39,9° C. Nejvyšší geotermické gradienty, zjištěné ve 

vrtech v této oblasti dosahují 5,6- 6,5°C/100 m, tj. dvojnásobek průměrné hodnoty gradientu. 

 

Tabulka 4-3 Přehled vrtů se zastiženou teplou vodou v HGR 4730 (resp. 4620 a 4650) 

Klíč_GDO X Y 
Z 

m n.m. 

rozsah od – do  

m 

označení  

vrtu 
kolektor datum 

teplota vody 
oC 

16399 -759538 -980147 142,08 305 400 HB-1  A 1.1.1986 32,7 

668570 -759692 -980021 144 286,1 400 HB-2  AB 18.2.2003 31,8 

61683 -748033 -967085 135,42 178 430 DC-2  BC 8.8.1990 31 

15693 -748618 -980005 342,61 400 740 SK-26  A 21.11.1984 30,6 

11813 -741403 -982805 331,86 333,6 523,1 LO-1A  BC 10.12.1967 30 

11813 -741403 -982805 331,86 584,7 632,6 LO-1A  A 6.5.1967 29,6 

15881 -760035 -979831 150,15 310,8 327,5 V    AB 26.7.1990 29 

16729 -748000 -974214 207,71 533 598,4 SK-12C  A 30.6.1982 28,5 

61684 -749349 -968080 128,61 126 427 DC-3  BC 2.10.1990 26,7 

15841 -748590 -985024 316,42 267 449,2 SH-12   A 10.2.1978 26,5 

692274 -741280 -982624 347,17 574,9 657,8 VP-8208N    A 22.10.2007 25,8 

16539 -748012 -974225 207,49 305 395 SK-12T  C 10.11.1981 25 

633584 -741011 -985032 285,46 399,4 502 J-577716   A 16.2.1981 24 

15779 -750082 -987846 219,26 226,5 280 SH-1    BC 31.8.1989 23,5 

15780 -750072 -987838 219,46 290,4 341 SH-1A   A 2.8.1976 23,5 

692275 -741276 -982627 347,07 344,2 531 VP-8207N    A 22.10.2007 22,7 

15843 -743061 -985878 278,91 263 457,7 SH-14  A 12.12.1977 20,2 

684679 -743047 -985478 298,33 139,2 233,9 2H-215   C 23.11.2006 17,5 

15844 -743045 -985891 278,65 127,4 240 SH-14B  C 18.12.1977 16,6 

11760 -741550 -987335 231,6 160 250 J-609752   BC 23.4.1978 15,7 

21993 -759960 -976900 149,44 9,3 21 VS-2  Q 3.4.1969 15,5 

16537 -741514 -976423 482,11 570 750 HV-1  tuf, čedič 3.9.1986 32 

61685 -746873 -965408 128,86 231 473 DC-4   C 2.10.1990 32 

635758 -745454 -965880 142,62 459 545 DC-6   BC 28.12.1998 31,5 

64274 -740956 -969256 228,57 405 792 SK-1T  C 1.1.1986 29 

63123 -746686 -965408 128,7 149,6 0 DC-1  C 2.10.1990 27,8 

15353 -734275 -972708 292,47 830 877 SK-11C  A 1.12.1983 24 

64219 -741010 -970101 191,47 270 305 HV-1   D 26.10.1977 21,8 

60157 -734896 -966512 272,68 354 0 LO-3  C 15.9.1970 21 

15354 -734268 -972723 292,44 444 820 SK-11T   C 26.1.1984 20 

692200 -734279 -972697 292,88 472,1 732 2H-275   D 5.11.2007 19,5 

692230 -734697 -977210 328,03 336,6 0 2H-278  C 28.1.2007 19 

61107 -723667 -960426 445,14 220 0 KHV-2T  C 29.9.1971 18,4 

63650 -746300 -964205 142 13 18 D-1  C 5.10.1968 18,4 

59624 -719171 -966161 420,91 539 613 SK-9C  A 5.4.1983 17 

60904 -725200 -960010 412,36 539 631 LO-5/JC  A 15.11.1970 16 

 

ÚSTECKÉ TERMY  

Tento detailnější popis ústeckých terem vycházející převážně z údajů Datla (2008) a Dupalové (2013) 

zahrnuje HGR 4612 i přilehlá území HGR 4620 a 4730.  

Původní piezometrické poměry  

Představy o základních směrech přírodního proudění podzemních vod v době před počátkem jejich 

významného antropogenního ovlivnění piezometrických poměrů odběry podzemních vod mohou 

přispět k úvahám o regionálních souvislostech podzemních vod v rámci celého zvodněného systému. 

Původní piezometrický povrch bazální křídové zvodně (kolektoru AB) v zájmovém území lze 

odhadnout jen podle původních údajů o velikosti tlaku na ústí nejstarších vrtů. V době zastižení vůbec 

první termy vrtem provedeným v r. 1888 v Bystřanech jv. od Teplic byl zjištěn tlak vody cca 1,6 atm., 
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odpovídající výtlačné úrovni kolem 207 m n. m. (udávaná teplota vody je 23 až 24 
o
C). Teprve po více 

než dvaceti letech byl proveden první vrt do bazálního křídového kolektoru v Ústí n. L. – v továrně 

Wolfrum v r. 1911. Udávaný přetlak 7,2 atm. odpovídá výtlačné úrovni cca 218 m n. m. Ještě větší 

hodnota přetlaku (8,0 atm.) je uváděna z vrtu v ústecké sklárně, realizovaného v r. 1912. Z uvedených 

hodnot lze odvodit odpovídající přírodní piezometrickou úroveň bazální křídové zvodně v Ústí n. L. 

kolem 220 až 225 m n. m. Pozdější hydrogeologické průzkumy (zejména Čadek et al. 1968, Hazdrová 

1971) jednoznačně prokázaly hydraulickou souvislost bazální křídové zvodně mezi Ústím n. L. a 

Bystřany. Za přírodních poměrů tedy nepochybně existoval sklon piezometrického povrchu bazální 

křídové zvodně a převládající směr proudění podzemní vody k Z až JZ od Ústí n. L. k Bystřanům 

(tedy i k lázním Teplice), se zónou drenáže bazálního křídového kolektoru v údolí Bystřanského 

potoka v prostoru Bystřan.  

Současná antropogenně ovlivňovaná situace  

Původní přírodní hydrogeologické poměry byly významně ovlivněny navrtáním terem v Bystřanech 

jv. od Teplic (dva vrty z let 1888 a 1897) a zejména v Ústí n. L. První tři vrty v prostoru Ústí nad 

Labem, vyhloubené v letech 1911-12 (v textilní továrně Wolfrum I, v Městských lázních a ve sklárně) 

a další novější vrty vedly v důsledku dlouhodobého využívání termální vody o teplotě 30 až 32 
o
C k 

zásadní regionální změně piezometrických poměrů bazální křídové zvodně (kolektoru AB). Na 

Ústecku vznikla výrazná piezometrická deprese, představující novou umělou zónu drenáže v západní 

části benešovské synklinály. V důsledku existence této drenážní zóny došlo k obrácení hydraulického 

gradientu mezi Bystřany a Ústím n. L. a k omezení vlivu původní přírodní zóny drenáže zvodněného 

systému u Bystřan. Podzemní vody tak nyní převážně proudí od Bystřan k Ústí n. L.  

Autorem, který se věnoval termálním vodám na Ústecku dlouhé období, byla M. Hazdrová. V letech 

1960 - 1969 publikovala většinou s G. Kačurou řadu map a článků o výsledcích výzkumu, který na 

ústecku a teplicku probíhal v rámci vymezování ochranných pásem teplických lázní. Na tomto 

projektu spolupracovala řada dalších geologů jako J. Čadek, J. Krásný, a M. Malkovský. Hlavní 

výstup tohoto projektu byl uveřejněn v roce 1964 pod názvem Řešení ochranných pásem lázní Teplice 

(Hazdrová, a další, 1964). Společně s vymezováním ochranných pásem teplických lázní se také tito 

autoři zabývali otázkou propojení teplických termálních vod s ústeckými. Za účelem objasnění této 

otázky, byla udělána rozsáhlá čerpací zkouška, která ovlivnění Teplic čerpáním ústeckých vrtů 

nepotvrdila. V práci z roku 1968 Hazdrová píše o původu mineralizace ústeckých term. Za zdroj 

mineralizace term považuje podložní krušnohorské ruly (Hazdrová, 1968). Nejdetailněji Hazdrová 

popisuje ústeckou termální strukturu ve své práci z roku 1971. Zde kromě ústecké oblasti se zabývá i 

oblastí děčínskou. Těžištěm práce je popis filtračních vlastností jednotlivých typů hornin v oblasti a 

výpočet množství termální vody, které by bylo možné využít.  

Vyvolanou piezometrickou depresí na Ústecku navíc došlo k zrychlení proudění podzemní vody v 

bazálním křídovém kolektoru také z ostatních směrů. Pro současné výsledné chemické složení a 

teplotu ústeckých term se jeví významná kombinace přítoku podzemních vod na Ústecko ze dvou 

směrů, jednak od V, popř. SV, jednak od SZ.  

Odběry na Ústecku byl nepochybně zvýrazněn také přítok podzemní vody od SZ k Ústí n. L. Čadek et 

al. (1968) a Hazdrová (1971) předpokládali v širším okolí Telnice, kde bylo vrtem TH-39 v blízkosti 

krušnohorského zlomového pásma prokázáno silně porušené krystalinikum v podloží křídy, infiltrační 

území ústeckých term. Lze nepochybně souhlasit, že v tomto prostoru k infiltraci dochází. Studená 

podzemní voda, postupující z tohoto prostoru k Ústí n. L., může však mít degradující účinek na 

ústecké termy.  
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Od doby objevení a prvního využití byly termální vody v prostoru Ústí n. L. a okolí zachyceny cca 20 

průzkumnými a exploatačními vrty; ústecká drenážní oblast je tak výrazně více prozkoumána než 

oblast děčínská. Většina z vrtů již dnes neexistuje, neboť postupně byly více či méně odborně 

likvidovány. Současná výše odběrů se pohybuje kolem 25-30 l/s. 

V současné době je termální voda v Ústí nad Labem využívána 4 vrty: 

● Koupaliště Klíše zásobuje nový vrt ULK-1 z r. 1998, umístěný přímo na území koupaliště, 

na rozdíl od dříve využívaného vrtu HÚ-1, situovaného mimo objekt koupaliště v Ústí nad 

Labem - Předlicích. 

● V Městských lázních byl v říjnu 2001 dokončen nový vrt ML-2, který nahradil starý vrt 

ML-1 z r. 1912. Likvidace starého vrtu byla ukončena v listopadu 2001.  

● Pro koupaliště Brná byl v r. 2003 dokončen nový vrt HB-2, který nahradil starší již 

nevyhovující vrt HB-1.  

● Všechny výše uvedené nově vyhloubené vrty v období 1998 až 2003 představovaly 

náhradní zdroje za předchozí starší vrty. Čtvrtý vrt ZOO, dokončený v březnu 2001 

v ústecké zoologické zahradě, představuje podstatnou výjimku, neboť v tomto místě dříve 

nebyl žádný vrt s termální vodou využíván. Vrt je specifický také způsobem využití: pro 

vytápění objektů zoologické zahrady.  

Dříve používané vrty v katastru města byly vesměs zlikvidovány tlakovou tamponáží kromě vrtu HB-1 

z r. 1968 v Brné, o jehož dalším osudu se zatím nerozhodlo. Již dříve byl zlikvidován starý vrt v Brné 

z 1930, označovaný jako Střekov (o jeho významu ve vztahu k znalosti geologických poměrů pro činnost 

proutkařů píše Hynie 1936), dále 3 vrty v průmyslové zóně (jeden ve sklárně, dva v textilní továrně – 

původně Wolfrum, též Textilana či Vlnola) a výše zmíněný starý vrt v Městských lázních.  

Využitelné množství ústeckých termálních vod  

Do současné doby se využitelným množstvím ústeckých termálních vod zabývalo několik autorů. 

Nejstarším dostupným pramenem je práce Hazdrové (1962), která poukázala na výrazné vzájemné 

ovlivňování vrtů. Cituje Seemanna (1913), kdy po vyvrtání vrtu ve sklárně v roce 1912 s přetlakem 0,8 

MPa došlo během týdne na vrtu Wolfrum I k poklesu tlaku z 0,7 na 0,4 Mpa a pokles vydatnosti byl 

pozorován až do roku 1932, kdy se ustálil na 5-6 l/s (1918 7 l/s, 1923 6,7 l/s, 1926 6,25-6,55 l/s, 1928 

6,3 l/s). Samotný vrt ve sklárně měl zaznamenaný pokles vydatnosti z 49,8 l/s při naražení až na 17 l/s 

v roce 1961 (1913 47 l/s, 1915 46 l/s, 1918 43 l/s, 1930 28,7 l/s, 1931 29,5 l/s). S tím souvisel pokles 

přetlaku až na 0,14 MPa v roce 1962. Pozdější údaje nejsou známy. Protože vydatnost vrtu Wolfrum I 

přestávala stačit, stará studna byla zacementována a byla vybudována nová – Wolfrum II s hloubkou 

427 m. vrt narazil dva horizonty termální vody (v 358 a 427 m, spodní horizont byl však zatěsněn z 

důvodu vysokého obsahu železa). Při přetlaku 0,23 MPa byl přetok 17 l/s, v roce 1962 poklesl na 13 

l/s. Vrt V (Š) v Brné (Střekově) měl v roce 1930 naraženou vydatnost 19,11 l/s a přetlak 0,5 MPa, v 

roce 1932 vydatnost klesla na 14,5 l/s a v roce 1962 na 7 l/s s odhadovaným přetlakem 0,15 MPa.  

Výpočet využitelného množství celé ústecké termální struktury uvádí Čadek et al. (1968). Vychází z 

tehdejších odběrů termálních vod, známých informací o jejich vzájemném ovlivňování a z 

regionálních dat. Došel k hodnotě 41 l/s, při níž by již došlo k poklesu hladiny termálních vod pod 

terén (tato hodnota byla o 14 l/s vyšší než tehdejší odběry).  
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Odhadem využitelného množství se zabýval i Šula, Zeman (1996). Na základě posouzení struktury 

došli k závěru o celkovém využitelném množství termálních vod 30 l/s, z čehož se 20 l/s týká centrální 

části města a 10 l/s Brné.  

Další úvahu uvádí Pištora et al. (1999), kde se v závislosti na výtlačné úrovni termy diskutuje o 

hodnotách 30-48 l/s (uváděné maximum by znamenalo pokles výtlačné úrovně pod 130 m n.m., tj. pod 

dnešní úroveň Labe.  

Dílčí bilance ústecké drenážní oblasti (výpočet metodou proudu Datel 2008) činí: celkový přítok 54 

l/s, umělý odběr cca 30 l/s, tzn. 24 l/s připadá na přirozenou drenáž v této oblasti. Pokud se ztotožníme 

s obecně přijímaným názorem o nepropustnosti mocného nadložního izolátoru kolektoru AB, pak větší 

část drenáže může souviset s nepodchyceným únikem vody z poškozeného vrtu HB1 v Brné. Případné 

navýšení odběrů je tedy přímo svázáno s odbornou likvidací úniku vody na vrtu HB1. Pokud by se za 

současného stavu v oblasti Ústí nad Labem navyšovaly odběry teplé vody, důsledkem by zřejmě byl 

jen zvýšený vyvolaný přítok studených vod od JZ a SZ, který by způsobil jen ochlazení podzemních 

vod této odběrové oblasti. 

 

DĚČÍNSKÉ TERMY 

Tento detailnější popis děčínských terem vycházející převážně z údajů Datla (2008) zahrnuje HGR 

4612 i přilehlá území HGR 4650, 4620 a 4730. 

Pro většinu benešovsko-ústeckého zvodněného systému je charakteristický mírně zvýšený tepelný tok. 

Současně jsou zde vytvořeny mimořádně příznivé podmínky pro rozsáhlé a hluboké proudění 

podzemních vod a vznik a akumulaci termálních vod, i když s odlišnostmi v závislosti na 

geologických a hydrogeologických vlastnostech různých geologických jednotek, zejména jejich 

litologickém vývoji, tektonice, transmisivitě a storativitě a hypsometrických poměrech. V celém 

podkrušnohorském prostoru představují podobně příznivá hydrogeologická prostředí kromě 

benešovsko-ústeckého zvodněného systému ještě teplický ryolit a dále k Z karlovarský granit. Zatímco 

teplické a karlovarské termy byly díky svým původním přírodním vývěrům až na zemský povrch 

známy od nepaměti, křídové termální vody zůstávaly až do svého v podstatě náhodného objevení na 

přelomu 19. a 20. století neznámy. Byly zjištěny vrtnými pracemi při zajišťování užitkové a pitné 

vody v křídových kolektorech při z. uzávěru benešovské synklinály mezi Teplicemi, Ústím n.L. a 

Děčínem. Postupně byly v tomto prostoru termální vody ověřeny dalšími ca 30 průzkumnými či 

exploatačními vrty. Většina vrtů však byla postupně likvidována.  

Děčínské termální vody představují jen z. část rozsáhlého a největšího dosud zjištěného souvislého 

výskytu termálních vod v Česku. Teplota těchto vod na přelivu vrtů nebo při jejich čerpání dosahuje 

hodnot kolem 30
o
 C. Termometrií v hlubokých vrtech byly zjištěny teploty podstatně vyšší, ojediněle 

se blížící až ke 40
o
 C: ve vrtu ve Valkeřicích 38,2

o
 C, ve vrtu v Benešově nad Ploučnicí 39,9

o
 C. 

Nejvyšší geotermické gradienty, zjištěné ve vrtech, dosahují 5,6- 6,5
o
C/100 m. 

Na rozdíl od Ústecka je na Děčínsku nositelem term bazální i významně vyvinutý hlavní kolektor, 

rozpadající se často do více dílčích kolektorů. Termy jsou zde v současnosti intenzivně využívány. Na 

Z dosahuje pískovcový vývoj jizerského souvrství (kolektor C) zhruba ke spojnici míst Telnice – v. 

okraj Ústí nad Labem – Litoměřice.  

Otázky možné souvislosti a případného vzájemného ovlivnění termálních vod Ústecka a Děčínska 

nebyly dosud explicitně řešeny. Při řešení bilančních otázek je nutno brát v úvahu skutečnost, že obě 

oblasti přísluší stejnému benešovsko-ústeckému zvodněnému systému. Kromě toho je nutno uvažovat 
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možnost hydraulické souvislosti Ústecka a Děčínska. I přes výše uvedené rozdíly v zastoupení 

litologických jednotek a z toho vyplývající existenci odlišných hydrogeologických kolektorů je třeba 

tuto možnost předpokládat. Určitou, byť i nepřímou spojitost je možno očekávat prostřednictvím 

bazálního křídového kolektoru A. Na druhé straně přítomnost zlomů o větší výšce skoku, oddělujících 

jednotlivé kolektory, může vést k určité hydraulické samostatnosti obou území. 

Jak vyplývá z obr. 4-25, jako čisté drenážní zóny termálních vod, tzn. s teplotami přes 25 °C, můžeme 

brát dnes jen ústecký a děčínský prostor. Částečný výskyt termálních vod je zaznamenán i na 

Kamenicku (drenáž v úseku pod Českou Kamenicí v HGR 4660, která je indikována i geofyzikálně), 

zvýšená teplota je zaznamenána i u Pertoltic u Mimoně (HGR 4640, resp. 4720). Zvýšená teplota 

podzemní vody jak v bazálním A (20 °C), ale částečně i hlavním kolektoru BC_C (17-18 °C) je 

zjišťována i ve směru litoměřické drenáže, což je další argument pro existenci této drenážní cesty do 

povodí Lučního a Úštěckého potoka, potažmo do Labe v úseku litoměřicko-lovosického meandru. 

Přes oživení pohybu podzemních vod v důsledku odběrů na Ústecku a Děčínsku naznačují malé 

hydraulické gradienty piezometrického povrchu dosud poměrně pomalé proudění v centru zvodněného 

systému.   

 

 

Obrázek 4-26 Mapa izolinií rozdílu teplot podzemní vody: kolektor A mínus kolektor BC_C (Datel 2008) 

Jiný pohled na možnou souvislost kolektoru A a kolektoru BC_C poskytuje mapa rozdílových hodnot 

teploty obou kolektorů (obr. 4-26). Pokud vyjdeme z předpokladu, že míra přiblížení teplot obou 

kolektoru je zároveň mírou jejich propojení, teploty obou kolektorů by se měly sbližovat 

v infiltračních a drenážních oblastech a naopak v územích souběžného proudění bez větší vzájemné 

komunikace by se rozdíly teplot měly zvětšovat (voda bazálního kolektoru by se měla prohřívat více 

vlivem tepelného toku z hloubky zemské kůry). Největší rozdíly teplot (přes 10 °C) jsou vázány na 

centrální část benešovské synklinály a izolinie nulového rozdílu jsou poblíž drenážních oblastí. 

Okolí Děčína bylo již za přírodních poměrů regionální zónou drenáže celého zvodněného systému. 

Docházelo zde k odvodnění nejen hlavního kolektoru BC (resp. C), ale také bazálního kolektoru A 
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(resp. AB), a to prostřednictvím nadložních křídových kolektorů a vertikálního vzestupného přetékání 

z hlubších kolektorů do mělčích. Na Děčínsku byl nejstarší vrt vyhlouben ve Vilsnici jižně od Děčína 

(fa. Redlich) v r. 1906 do konečné hloubky 176,2 m a ukončen v jizerském souvrství v kolektoru BC. 

Byla zde zjištěna výtlačná úroveň kolem 40 m nad terénem, odpovídající piezometrickému napětí ca 

180 m n. m. (což je hodnota, která indikuje jednoznačně existenci přírodní drenážní báze). Počáteční 

přeliv vody z vrtu byl ca 32 l/s a teplota vody 24,6 
o
C. Je nutno zdůraznit, že až do současné doby 

nedosáhl v prostoru děčínské drenážní báze bazálního kolektoru A žádný z vrtů – všechny využívané 

vrty skončily v kolektoru BC. Poměrně nový vrt ve Vilsnici 2H-295 (HGR 4612) sice dosáhl až báze 

křídových sedimentů, zastižený litologický profil je ale netypický a obtížně interpretovatelný.  

Dokladem přírodního odvodnění jsou údaje uváděné Glöcknerovou a Glöcknerem (1997) o vývěrech 

podzemních vod o teplotách kolem 17
o
-18

o
 C na Děčínsku, zaznamenávané v minulosti (minimálně od 

r. 1874 – lázně sv. Josefa v Děčíně na levém břehu Labe na s. okraji města), ale i hypsometrická, 

geologicko-tektonická a hydrogeologická pozice oblasti soutoku Ploučnice a Jílovského potoka s 

Labem v Děčíně v prostoru děčínského zlomového pole a jeho jižním sousedství. V této zóně drenáže 

lze očekávat odvodnění bazálního křídového kolektoru A prostřednictvím nadložních křídových 

kolektorů, zejména v důsledku značného tektonického postižení tohoto prostoru a vertikálního 

vzestupného proudění (přetékání) z hlubších kolektorů do mělčích. Toto vzestupné vertikální proudění 

podzemní vody, zintenzivněné současnými odběry z kolektoru BC, může přispívat ke zvýšení teploty 

vody v kolektoru BC vlivem konvekčního přínosu tepla z hloubky. Obdobnou situaci s drenáží 

podzemní vody lze předpokládat rovněž v údolí Kamenice v místech křížení jejího toku 

s českokamenickým zlomovým polem a doprovodnými zlomy pod Českou Kamenicí. Podle ústního 

sdělení RNDr. V. Nakládala existují v tomto území povrchové termální indicie drenáže teplých vod do 

Kamenice. Podle Hazdrové (1964, 1968, 1971, 1978…) je oblast zvýšené teploty vázána (podobně 

jako ústecké termy) na tepelnou anomálii podmíněnou též oháreckým riftem, resp. hluboko sahajícími 

zlomy krušnohorského směru a soustavou zhruba příčného labského lineamentu. 

Využitelné množství děčínských termálních vod  

Stanovením využitelné vydatnosti děčínských termálních vod se zabýval Nakládal (1999). Ve své 

regionální studii řešil bilanci metodou proudu a došel ke stanovení přírodních zdrojů hlavního 

kolektoru v prostoru Děčína na 150 - 220 l/s (kolektor BC + A). 

Dílčí bilance děčínské drenážní oblasti (výpočet metodou proudu Datel 2008) je následující: celkový 

přítok 296 l/s, umělý odběr cca 150 (-170) l/s, přirozená drenáž termální vody do Labe skrze 

přítomnou tektoniku tak je na úrovni 130-146 l/s. Zdá se proto, že na rozdíl od Ústecka, je na 

Děčínsku ještě jistá rezerva ve využívání termálních vod. Druhým aspektem využitelného množství 

však je i minimální výtlačná úroveň, kterou je třeba zachovat. Při volbě této „minimální hladiny“ (ve 

smyslu názvosloví zákona o vodách č. 254/2001 Sb.) např. 5-10 m nad úrovní minimálního terénu k 

zachování aspoň malé přelivné funkce v nejnižších místech terénu je zřejmé, že využitelné množství 

vod bude menší, než je doplněk celkového přítoku k dnes využívaným množstvím. 

V Děčíně v centrálním zdroji tepla pro město je využívána termální voda 30˚ C teplá z vrtu hlubokého 

550 m o vydatnosti 54 l/s. Teplá podzemní voda je dohřívána zemním plynem. Je zde tedy rezerva pro 

další možné energetické využívání děčínských terem (prostřednictvím tepelných čerpadel) minimálně 

ve výši několika desítek l/s
 
(zhruba kolem 100 l/s). 
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4.4. HYDROCHEMIE 

 

Chemismus podzemních vod a zvláště jeho prostorový vývoj a případné změny jsou důležité pro 

systémovou analýzu oběhu podzemních vod. Primárně byly využity především analýzy z archívu ČGS 

Geofond, přiřazené v archívu ČGS jednotlivým kolektorům a hydrogeologickým rajonům. Ze 

základního souboru byly vybrány analýzy od roku 1980, s chybou elektrolytické bilance menší, než 

10%, které byly následně podrobeny elementární statistické analýze (výpočtu základních popisných 

charakteristik) a které byly následně využity k dalšímu zpracování formou Piperových grafů a map 

prostorového rozložení celkové mineralizace podzemní vody (TDS). Jako doplňkový zdroj byla 

využita data z monitorovací sítě ČHMU. 

V Piperových grafech jsou zobrazena data základního chemického složení podzemní vody, rozlišená 

podle základních kolektorů v daném rajonu (pro úplnost včetně mělkého kvartérního kolektoru).  

Pro klasifikaci hydrochemických typů byla použita metoda na základě procentuálních (20 %) 

ekvivalentních koncentrací, s označováním hydrochemického typu ve formátu Na–HCO3. 

V rajonu 4730 je jediným hodnoceným kolektorem bazální křídový kolektor A. Hodnoty minima, 

maxima, prvního kvartilu, mediánu, aritmetického průměru a třetího kvartilu průměru pro kolektor A 

shrnuje následující tabulka 4-4 (koncentrace v meq/l neboli v mval/l). Základní chemické složení 

bazálního křídového kolektoru v rajonu 4730 vykazuje v porovnání s rajonem 4720 výrazně vyšší 

variabilitu. Ačkoliv zde rovněž převažuje hydrochemický typ Ca–HCO3, lze vysledovat přechod 

k typům CaMg–SO4 a Na–HCO3. Výrazné obohacení Na je indikováno v prostoru Brusova u Kravař a 

je spojeno nárůstem celkové mineralizace. 

 

Ca Mg Na a K HCO3 CL SO4

-2
-1

0
1

2
3

Rajon 4730

lo
g

(m
E

q
/l
)

 

Obrázek 4-27 Souhrnný krabicový graf základních hydrochemických složek  
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Obrázek 4-28  Piperův graf  

 

 

Obrázek 4-29 Plošné rozdělení obsahu celkových rozpuštěných látek (TDS)  

Plošné rozložení celkové mineralizace je podobné jako v rajonu 4720. Severovýchodní polovina 

rajonu vykazuje výrazně nižší celkovou mineralizaci než jeho jihozápadní polovina. Maxima 
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mineralizace jsou v oblasti Ústí nad Labem, Brusova u Kravař a Děčína (V některých případech jsou 

místa analýz mimo rozsah rajonu. Hodnoty na obrázku 4-29 jsou interpolovány i z okolních rajonů).  

Antropogenní ovlivnění složení kvality podzemní vody je s ohledem na pozici kolektoru 

nepravděpodobné. 

Na Ústecké termální vody charakterizuje vysoká celková mineralizace kolem 2 g/l, chemického typu 

Na-HCO3, s vysokým obsahem F až 5 mg/l. Celková mineralizace Děčínských termálních vod je 

nízká, kolem 0,25-0,28 g/l, chemický typ Ca-HCO3, v Benešově nad Ploučnicí CaNa-HCO3. Stejný 

chemismus jako v Děčíně má terma vrtu Sk-12c v Těchlovicích. 

 

Tabulka 4-4 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektoru A 

Koncentrace (mg/l) Počet analýz Průměr Median Modus Smodch Minimum  Maximum 

Na 25 19,97 15,1  25,97 0,96 120 

K 25 4,004 3,62  2,843 0,87 12 

Ca 25 42,648 40,08  18,683 13,03 94 

Mg 25 5,015 4,134  4,505 0,61 21,28 

Fe 25 1,436 0,73 0 1,663 0 6,4 

Mn 25 0,0422 0,05  0,033 0 0,1 

Li 18 0,028 0,0175 0 0,0324 0 0,11 

Sr 6 0,2335 0,1685  0,257 0 0,67 

Ba 6 0,0575 0,0375 0,015 0,0516 0,015 0,125 

NH4 25 0,0564 0,025 0 0,0685 0 0,2 

Cl 25 8,8379 4,61 1,77 12,2017 1,42 53 

HCO3 25 163,51 158,65  88,007 15,25 420 

SO4 25 27,16 24  20,078 2,98 82 

NO3 25 1,627 0,5 0 3,146 0 14,4 

SiO2 22 5,302 4,695 4,49 2,44 1,5 14 

pH 24 7,238 7,25  0,391 6,5 8,1 

TDS 25 276,7961 274,58 240 149,1618 62,43 810 

TEMP 21 18,414 16  7,010 8 29,6 

VODIV 4 44,65 28,85  36,962 21,1 99,8 

 

TERMOMINERÁLNÍ VODY 

V Ústí nad Labem byly zvodněné pískovce zjištěny v hloubce 311 až 358 m pod terénem. Teplota 

dosáhla až 32°C, odtud název „Ústecké termy“. K jejich prohřátí, popř. obohacení Na, HCO3 a F 

dochází sdílným teplem v krystaliniku pokleslé kry podkrušnohorského prolomu. Mají celkovou 

mineralizaci 0,4 - 2,2 g/l, obsah F přes 6 mg/l
 
a teplotu nad 20

o
C. Z oblasti na východ od teplického 

ryolitu jsou rozšířeny až k Labi.  

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

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

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

labského lineamentu. Celková mineralizace Děčínských termálních vod je nízká, kolem 0,25-0,28 g/l, 

chemický typ Ca-HCO3, v kolektoru A v Benešově nad Ploučnicí je hydrochemický typ CaNa-HCO3.  

 

IZOTOPOVÉ SLOŽENÍ TERMÁLNÍCH VOD A GEOTERMOMETRIE  

Text vychází z údajů Dupalové (2013), zahrnuje především HGR 4612 i přilehlá území okolních 

rajonů 4730, 4620, 6133 
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Výzkumy jsou zaměřené na podzemní vody křídových kolektorů, tj. ústecké a děčínské termy, 

případně teplického ryolitu – Pravřídla; pro termální vody podloží české křídové pánve neexistují 

žádná izotopová data. Podle výsledků izotopových analýz je geneze všech termálních vod oháreckého 

riftu značně komplikovaná. Ústecké termy jsou směsí mladší vody (infiltrované po r. 1950) vody 

(nebo jiné izotopově nabohacené moderní vody) a staré podzemní vody. Stáří ústeckých terem se 

podle geochemických modelů pohybuje okolo 16 – 18 tis. let. V teplickém ryolitu se také nachází 

nejhlubší vrt, ze kterého byly provedeny izotopové analýzy, a to vrt TP-28 s hloubkou 973 m. Voda v 

tomto vrtu je podle izotopových analýz i chemického složení téměř totožná jako voda Pravřídla (pouze 

s vyšší celkovou mineralizací, poměry iontů jsou zachovány). Z chemického hlediska jsou teplické 

termy velmi podobné ústeckým, i teplické termy mají příměs mladší vody (infiltrované po r. 1950).  

(Dupalová 2013). 

Geotermometrie je soubor metod založených na stanovení obsahů a distribuce konkrétních iontů (Na-

K-Ca, Na-K, Mg-K, Mg-Li, Si) nebo izotopů kyslíku ve vodě. Tyto metody umožňují 

odhadnout teplotní podmínky vzniku zkoumané podzemní vody. Takto vypočtená teplota 

odpovídá teplotě zdrojového rezervoáru. Pokud současně známe geotermální gradient v 

oblasti, můžeme odhadnout i hloubku uložení tohoto rezervoáru a s tím i hloubku cirkulace 

zkoumané podzemní vody.  

Předpokladem pro použití geotermometrů je, že ionty nebo izotopy použité pro výpočet byly ve 

zdrojovém rezervoáru dané podzemní vody v rovnováze se svým okolím a tento stav se 

nezměnil ani po tom, co podzemní voda tento rezervoár opustila. Pro ustanovení většiny 

rovnováh je zapotřebí vyšších teplot, protože za nízkých teplot procesy mezi vodou horninou 

probíhají velmi omezeně.  

 

Obrázek 4-30 Termální vody Ústecká a okolí vynesené do Giggenbachova diagramu (Dupalová 2013)  
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Pro odhad zda daná podzemní voda dosáhla, či nedosáhla rovnovážného stavu, se používá 

Giggenbachův diagram (Giggenbach, 1988). V případě, že podzemní voda je alespoň v částečné 

rovnováze, je z Giggenbachova diagramu možné odhadnout teplotu jejího zdrojového rezervoáru.  

Pozice většiny zkoumaných vzorků z oblasti Ústí nad Labem se v Giggenbachově diagramu (viz obr. 

4-30) nachází v poli nezralých vod, které nejsou v rovnováze s okolním horninovým prostředím. 

Použití Na-K, Mg-K a izotopových geotermometrů u takových vod není možné. Pouze čtyři vzorky 

zkoumaných vod dosáhly alespoň částečné rovnováhy a může být tak odhadnuta teplota jejich 

zdrojového rezervoáru. Jde o vrt BJ-6 v Bílině a skupinu ústeckých vrtů s vyšší celkovou mineralizací  

(vrty HB-2, UL-ZOO-1 a vrt ML-2). Teplota jejich zdrojového rezervoáru odhadnutá na základě Mg-

K geotermometru se pohybuje mezi 80 – 90°C. Což by při průměrném geotermálním gradientu v 

ústecké oblasti 54°C/km (Jiráková et al. 2011) znamenalo hloubku oběhu 1,481 – 1,667 km. 

 

Koncepční model vzniku termálních vod v Ústí nad Labem (obr. 4-31) 

Základní okolností vzniku termálních vod v oblasti Ústí nad Labem je míšení dvou typů podzemních 

vod. Od SV sem proudí stará křídová voda, reprezentovaná vrtem SK-12C, a od Z se sem dostává 

mladší podzemní voda z Krušných hor, reprezentovaná termální vodou v lázních Teplice. Následně je 

tato podzemní voda vystavena působení endogenního CO2, které vstupuje do kolektoru 

prostřednictvím lokalizovaných přívodních drah, např. hluboko založená zlomová struktura podél 

Labe. Množství vstupujícího CO2 má zásadní dopad na finální mineralizaci ústeckých termálních vod, 

což je dobře patrné na rozdílném charakteru dvou skupin termálních vod v Ústí nad Labem. Skupina 

termálních vod s nižší celkovou mineralizací, reprezentovaná vrtem ULK-1, byla vystavena působení 

jen menšího množství endogenního CO2 na rozdíl od druhé skupiny, reprezentované vrtem UL-ZOO-

1. Důkazem jsou rozdílné hodnoty δ
13

C(DIC) a 
14

C u těchto dvou skupin vod. Množství CO2 zásadní 

měrou ovlivňuje kinetiku řady geochemických procesů jako je rozpouštění karbonátů, hydrolýza 

silikátů a nepřímo i kationtová výměna. Pozice vrtů s výše mineralizovanou termální vodou v blízkosti 

hluboko založené zlomové struktury má vliv nejen na množství přinášeného CO2, ale také je podstatná 

s ohledem na dotaci ionty Cl
-
 a SO4

2-
. Ty pocházejí pravděpodobně buď z reliktu terciérní solanky, 

který se mohl zachovat díky velké hloubce uložení a pomalé dynamice proudění podzemních vod v 

oblasti nebo se jedná o solanky permokarbonské, které se do oblasti Ústí nad Labem dostávají ze SV 

směru. Níže mineralizované vody mají zdroj síry odlišný. Síra v tomto typu vod je nejpravděpodobněji 

sulfidického původu.  

Lokalizovaný charakter emanací CO2, již dříve navrhoval Hynie (1949) a je v souladu se zjištěními 

Weise et al. (2001), kteří předpokládají transport CO2 prostřednictvím lokalizovaných kanálů 

(přivaděčů), umožňujících rychlý přesun CO2. Pohyb CO2 může být vyvolaný zemětřesnými roji v 

západní části oháreckého riftu (Weise et al. 2001). 
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Obrázek 4-31 Koncepční model vzniku termálních vod v Ústí nad Labem  

(Dupalová 2013, Dupalová et al. 2012). 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod za období 

2013 a 2015. Mapy byly konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a 

anionty přesahující 35 mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, 

který obsahuje jeden, nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro 

zobrazení na mapě byla složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu 

typu, který byl použit k hodnocení chemismu na starších mapách 1:200 000 vydávaných Ústředním 

ústavem geologickým v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, byl přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 

analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

 

Tabulka 4-5 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4730 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 136 126 117 

Připovrchová zóna 2 2  

Indikace znečištění 5 5  
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Kolektor A  

Celkově na většině území v kolektoru A převažuje chemický typ Ca-HCO3. Na-HCO3 typ převažuje 

na JZ a sv. okraji HGR 4730. 

Síranové typy Ca-SO4 a Ca-HCO3SO4 převažují v nejjižnější částo rajonu v SZ okolí Litoměřic, 

podobně podíl Mg je v Z okolí Litoměřic. 

Hodnoty velikosti celkové mineralizace mají relativně logický průběh. V oblasti infiltrace srážek podél 

Lužického zlomu vznikají podzemní vody s velmi nízkou mineralizaci 0,1 g/1 typu Ca-HCO3, CaNa-

HCO3SO4. Ve směru proudění k J a JZ vzrůstají obsahy HCO3, Ca, Na. Celková mineralizace 

postupně roste na převážně nízkou - kolem 0,2 g/l v prostoru severních 2/3 HGR 4730 (v podloží HGR 

4650 a 4640) až na obvykle 0,3-0,5 g/l v podloží HGR 4620 a místech odvodnění do Labe a Jizery. 

V oblasti ústeckých terem a nejjižnější části HGR 4730 roste mineralizace až na velmi vysoké hodnoty 

1 až 3 g/l, částečně koreluje se sodnými a síranovými typy. V JZ části je též vysoký obsah F nad 1,5 

mg/l (bez ohledu na celkovou mineralizaci). 
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Obrázek 4-32 Chemický typ podzemní vody v kolektoru A 
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Obrázek 4-33 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru A 
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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. 4-34). 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. 

 

 

Obrázek 4-34 Aktivita tritia v rajech 4710, 4720 a 4730, bazální křídový kolektor A 

 

V rámci projektu bylo analyzováno 32 vzorků na aktivitu 
14

C. Účelem bylo jednak získat 

radiouhlíkovou aktivitu podzemních vod a potažmo dobu zdržení v hydrogeologických rajonech, nebo 
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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. 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. 

 

Tabulka 4-6. Výsledky stanovení aktivity 
14

C 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) v řádu až prvních desítek tisíc let potvrzena jak v nových vrtech tak i použitím dalších 

datovacích technik (Corcho Alvarado et al. 2013). 

 

Tabulka 4-7 Shrnutí radiouhlíkových stáří vody ze starších údajů z bazálního kolektoru české křídové 

pánve. Zdroj: archiv 
14

C laboratoře, PřF UK 

 

Rozpor mezi dobou zdržení z monitorovacích vrtů vs. pramenů a jímacích vrtů lze vysvětlit existencí 

silně propustných, ale objemem zanedbatelných proudových zón. V těchto zónách voda proudí velmi 

rychle z oblasti infiltrace do oblasti drenáže. Doba zdržení aktivně proudící vody je tedy krátká. 

Většinu kolektoru ale zabírají oblasti pomalého proudění vody (zjednodušeně stagnující zóny), ve 

kterých je doba zdržení značná. Protože stagnující zóny zabírají většinu objemu kolektoru, většina 

monitorovacích vrtů, které jsou situovány víceméně náhodně vůči existenci proudových zón, zachytí 

vodu stagnujících zón se značnou dobou zdržení. Naopak jímací vrty a prameny, které jsou situovány 

rajon lokalita označení  kolektor 
datum 

odběru 
č. měření 

interpretace radiouhlíkového stáří 

(roky) 
3H (TU) 

4710 Štětí Št-1 
cenoman, sp. 

turon 
27.6.1984 CU 592 5586+-203 <3 

4730 Těchlovice SK 12C cenoman 11.5.1983 CU 443 10853+-279 <0,3 

4730 Prosetín SK 13C cenoman 23.7.1984 CU 519 6672+-212 12+-5 
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výrazně nenáhodně (jsou situovány do míst, kde silně propustné zóny končí a vypouští vodu na 

zemský povrch) zachycují aktivně proudící vodu z velké většiny. 

Podstata původu nebo vzniku proudových zón není dosud v české křídové pánvi uspokojivě vyřešena. 

Tradované tvrzení, že tyto zóny jsou vázány na zlomy, se nepotvrdilo (Lachman 2010), specifická 

vydatnost vrtů ve východní části české křídové pánve nemá žádný vztah se vzdáleností od zlomových 

linií. V na karbonáty bohatých kolektorech české křídové pánve jsou známky rozpouštění 

karbonátového tmelu a zvětšování pórovitosti (Bruthans  et al. 2011). Idealizovaný model kolektorů 

ukazuje obrázku 4-35. 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. 

 

 

Obrázek 4-35. Idealizovaný model puklinového kolektoru s „otevřenou puklinovou pórovitostí“. 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty čerpání a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, 

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 

V hodnoceném rajonu byla provedena revize všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s 

odběrem vyšším než 6 000 m
3
/rok. Současně byla doplněna dokumentace k jímacím objektům, kde 

tato dokumentace nebyla k dispozici. Pro revizi byla využita data Výzkumného ústavu 
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vodohospodářského T.G.Masaryka v.v.i., který je tvůrcem a správcem databáze odběrů podzemních 

vod, ve které se shromažďují informace z podniků Povodí. Jedinečnost této databáze spočívá 

v jednotné formě zpracování, délka sledování zahrnující období 1979 – 2010 a celorepublikový 

charakter. Údaje o odběrech včetně lokalizací VÚV každoročně zpracovává pro Souhrnnou 

vodohospodářskou bilanci množství podzemních vod. Jedná se o údaje vykazované podle vyhlášky 

MZe č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. V 

databázi jsou odběry podzemních vod v množství přesahujícím 6 000 m
3
 v kalendářním roce nebo 500 

m
3
 v kalendářním měsíci. Uvedená databáze, která je každoročně doplňovaná, byla dále kontrolována 

na základě údajů předaných ČGS od podniků Povodí. 

Skutečný odběr byl porovnáván s povoleným odběrem tak, aby se dal zohlednit tento údaj při 

následujících výpočtech a jeho variantách. Toto hodnocení umožní upřesnit bilanční výpočty a podíl 

přetékání mezi kolektory. Zvýšená pozornost byla věnována odběrům ze zdrojů pro hromadné 

zásobování ve vlastnictví obcí nebo jiných soukromých subjektů. Pokud byly nalezeny nové odběrné 

objekty, byly doplněny do databáze.  

ODBĚRY PODZEMNICH VOD 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů je uveden v tabulce 4-8 a jejich přehledná lokalizace je 

zobrazena na obr. 4-36. 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 v obrázku 4-31. 

Významnější odběry podzemní vody byly v zájmovém území z kolektoru A v blízkosti Píšťanského 

meandru 70 l/s, ústecké termy (Brná) a Vrutice 40 l/s (HGR 4720) (Herčík a kol. 1987, 1999). 

 

Tabulka 4-8 Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

Název jímacího území Původ  2008 2009 2010 2011 2012 

průměr  

za 33 let 

l/s 

SčVK Velké Žernoseky-křída-V1a,V4a Vrty 42,51 28,63 28,98 27,28 29,40 11,09 

Městské služby, koupaliště  Brná - termální vrt vrt HB 2 2,8 3,62 3,46    

 

 

Obrázek 4-36 Přehledná lokalizace odběrných objektů  
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Obrázek 4-37  Vývoj odběrů podzemní vody SčVK Velké Žernoseky-křída do roku 2012 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Do HGR 4730 vypouštěné odpadní vody nejsou evidovány. 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro rajon zpracován s cílem formulovat základní představu o 

geometrii a vlastnostech kolektoru, jeho napájení a drenáži a interakci s vodním tokem. Model vychází 

z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky vyjádřit. 

Koncepční model byl sestavován v interakci s výsledky hydrologických měření a zpracovateli 

hydrogeologických matematických modelů.  

SESTAVENÍ UPŘESNĚNÝCH MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Proběhlo sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů, hydraulických, fyzikálních a ostatních 

parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní vody. 

Digitální aktualizované mapy geometrie kolektorů a seznamy vrtů použitých na jejich konstrukci se 

nachází v datovém skladu ČGS a sloužily pro zpracování jednotlivých hydraulických modelů. 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

S využitím dostupných údajů o charakteristikách horninového prostředí zájmového území z archivních 

vrtů byly vytvořeny mapy velikostí hodnot jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, 

rychlosti proudění podzemní vody, mocnost zvodnění. Tyto mapy byly využity jako podklad pro 

naplňování matematického modelu. Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map 

využity jen vrty, které mají jednoznačné údaje o výstroji, jinými slovy jen takové, které prokazatelně 

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

ODVOZENÍ CHARAKTERISTICKÉ SPECIFICKÉ VYDATNOSTI A NÁSLEDNĚ 

TRANSMISIVITY T1 

V databázi se pro většinu vrtů nachází 1 až 5 snížení pro dané čerpané množství, resp. 1 až 5 hloubek 

hladin podzemní vody pro dané čerpané množství a hloubka hladiny podzemní vody před počátkem 

čerpací zkoušky. Z těchto dat je možné odvodit 1 až 5 specifických vydatností. 

Pokud je specifických vydatností více než 1, maximální specificka vydatnost qmax charakterizuje daný 

vrt. 

Pokud je však maximální specifická vydatnost zjištěna v „první depresi“ a zároveň je specifických 

vydatností více než 1 a zároveň je snížení v „první depresi“ menší než 1 m, tato specifická vydatnost z 

„první deprese“ nebyla uvažována jako charakteristická a byla nahrazena druhou nejvyšší hodnotou 

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

Pokud je hladina podzemní vody před čerpacím pokusem záporná (čili vrt je přetokový) a zároveň 

chybí údaj o hladině podzemní vody pro první depresi, prázdné pole bylo nahrazeno nulou 

(předpokládá se, že v případě přetokového vrtu hloubka hladiny podzemní vody v „první depresi“ je 

nula). 

Transmisivita T1 se pak vypočte:             86400*1000// max

2

1 qdmT   

V HGR 4730 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek k dispozici celkem jen 16 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 (viz obrázek 5-1). 
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Postup stanovení indexu transmisivity se řídil následujícími kritérii: V geodatabázi se pro většinu vrtů 

nachází 1 až 5 snížení pro dané čerpané množství, resp. 1 až 5 hloubek hladin podzemní vody pro dané 

čerpané množství a hloubka hladiny podzemní vody před počátkem čerpací zkoušky. Z těchto dat je 

proto možné odvodit 1 až 5 specifických vydatností. 

Pokud je specifických vydatností více než 1, byla vybrána maximální specifická vydatnost qmax, která 

charakterizovala daný vrt. 

Pokud však byla maximální specifická vydatnost zjištěna v „první depresi“ a zároveň je specifických 

vydatností více než 1 a současně bylo snížení v „první depresi“ menší než 1 m, tato specifická 

vydatnost z „první deprese“ nebyla považována jako charakteristickou a byla nahrazena druhou 

nejvyšší hodnotou specifické vydatnosti pro daný vrt. 

Pokud byla v databázi uvedena transmisivita, tato hodnota se převedla na m
2
/s a označila se jako 

transmisivita T2. 

U řady vrtů byla uvedena pouze hydraulická vodivost. I tento údaje byl využít. Hodnota hydraulické 

vodivosti byla násobena mocností zvodně, což je mocnost otevřeného úseku vrtu a převedena na m
2
/s. 

 

 

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

 

Ze vztahu hodnot indexu Y a otevřeného úseku vrtu (dále OÚ, definovaného výše) lze odvodit pro 

hodnocený kolektor dva závěry: 

1. Nejvyšší hodnoty Y byly zjištěny u vrtů s OÚ od 40 do 70 m  

S vědomím určité schematizace, vyplývající z významné úlohy puklinové porozity, byly hydraulické 

parametry prezentovány ve formě izolinií Z těchto mapových prezentací jsou zřejmé plošné trendy. 

Pro možnost objektivního hodnocení byly mapové prezentace zpracovány vždy pro celý rozsah 

kolektoru i mimo posuzovaný rajon, což umožňuje sledovat změny i mimo jeho hranice. Stejný 

princip byl použit i v případě statistického zpracování, prezentovaného tabelární formou, které umožní 

porovnávat převládající trendy posuzovaného rajonu s regionálním stavem v širším okolí. Z výsledků 

vyplývají následující závěry:  
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Množství informací z odběrových zkoušek v HGR 4730 není dostatečné pro seriózní plošnou 

interpretaci.  

S vědomím značné schematizace, lze vyslovit hypotézu, že s vyššími hodnotami transmisivity se 

setkáme v místech infiltrace na SV a v oblastech drenáže mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem. 

Statistické výsledky HGR 4730 víceméně odpovídají datům ze sousedního HGR 4720. 

Rozdělení transmisivity kolektoru A ve formě indexu Z pomocí Krigingové interpolace v HGR 

4720+4730 znázorňuje obr. 5-2, 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. 

 

 

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

 

Parametr Z byl odvozen z hodnot indexu Y podle postupu navrženého Jetelem (1985), při kterém se od 

hodnoty Y odečítá logaritmus délky otevřeného úseku filtrů. V tomto případě byl zadán otevřený úsek 

L ve smyslu Jetela (1985). Výsledek podává prakticky identický prostorový obraz jako při prezentaci 

indexu Y. 

Tabulka 5-1 Popisná statistika indexu Y a Z HGR 4730 kolektoru A  
ve srovnání s hodnotami platnými pro celý kolektor A 

 Kolektor A v HGR 4730 Kolektor A celkově 

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

Stř. hodnota 5,43 2,69E-04 3,72 5,24E-06 5,46 2,88E-04 3,84 6,94E-06 

Medián 5,45 2,89E-04 3,71 5,12E-06 5,59 3,89E-4 4,00 1,00E-05 

Směr. odchylka 0,62  0,73  0,67  0,70  

Rozdíl max-min 2,4  2,47  4,06  4,15  

Minimum 4,29 1,95E-05 2,67 4,67E-07 3,01 1,02E-06 1,43 2,7E-08 

Maximum 6,69 4,90E-03 5,14 1,38E-04 7,07 1,17E-04 5,58 3,80E-04 

Počet 16  16  135  135  

Vysvětlivky: Y - index transmisivity, T - koeficient transmisivity, Z - index propustnosti, Kf – koeficient hydraulické 

vodivosti 

 

Průměrná transmisivita kolektoru A odvozená z indexu Y (bez zavedení přepočtové diference „d“ 

podle Jetela, 1985) je podle klasifikace Krásného (1986) v kategorii III. střední. Průměrný koeficient 

filtrace je v kategorii V. – horniny dosti slabě propustné (Jetel 1973).    
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5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

S využitím dostupných údajů hydraulických vlastností horninového prostředí zájmového území 

z hydrodynamických zkoušek a údajů archivních vrtů byly vytvořeny mapy prostorového rozložení 

jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, rychlosti proudění podzemní vody, mocnost 

zvodnění. Tyto mapy následně budou využity jako podklad pro naplňování matematického modelu. 

Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map využity jen vrty, které mají jednoznačné 

údaje o výstroji, jinými slovy jen takové, které prokazatelně nepropojují více kolektorů a reprezentují 

vlastnosti popisovaného kolektoru. 

Koncepce hydraulického modelu pro region 13 a pro zájmové území HGR 4730 je založena na 

následujících vlastnostech prostředí a vstupních předpokladech: 

 Hlubinný hydrogeologický  rajon  4730  je  vymezen  v  perucko-korycanském  a  na  západě a 

severozápadě i bělohorském souvrství. Rajon zaujímá rozlohu 948.9 km2.  Psamitické sedimenty s 

kombinovanou průlino-puklinovou propustností mají kolektorskou funkci a označení kolektor A-AB. 

 Západní a východní oblast hlubinného rajonu 4730 má rozdílné geologické uspořádání. 

Východní a do značné míry centrální oblast rajonu náleží k lužickému vývoji křídy. V lužickém vývoji 

sedimenty křídy obsahují izolátor na bázi bělohorského souvrství oddělující bazální kolektor A a 

hlavní kolektor BC. 

 Západní oblast rajonu (oblast Ústí nad Labem) náleží k ohareckému vývoji křídy. Zde obvykle 

absentuje izolátor na bázi bělohorského souvrství, vyskytuje se bazální kolektor AB. Nadložní jizerské 

souvrství je v celé mocnosti vyvinuto v pelitických horninách. 

 Západní část rajonu 4730 je od zbytku rajonu i dalších potenciálních míst dotace podzemní 

vody hydraulicky do značné míry odtěsněna. Na tomto fenoménu se do určité míry podílí faciální 

změny jednotlivých souvrství vzhledem k přechodu lužického a ohareckého vývoje křídy. Dominantní 

vliv na relativní hydraulickou samostatnost ústecké termy mají pravděpodobně vertikální posuny na 

zlomových liniích. Vznikají bariéry v důsledku přerušení spojitosti kolektorských poloh sedimentů. 

 Odběry podzemní vody z bazálního kolektoru AB jsou na území rajonu 4730 realizovány pro 

pitné účely z vrtů v Píšťanském meandru a pro termální koupaliště v Brné z vrtu HB-1. Odběry ze 

stejné struktury v oblasti Ústí nad Labem náleží k území hydrogeologického rajonu 4612. 

 Proudění podzemní  vody  v regionálním  hydraulickém  modelu  regionu  13  je  simulováno 

v prostoru sedimentů České křídové pánve, terciérních vulkanitů a kvartérních sedimentů. 

 Výměna podzemní vody s podložními jednotkami (krystalinikum, permokarbon) je 

považována za bilančně nevýznamnou a je zanedbána. 

 V modelovém regionu 13 jsou vyvinuty 4 kolektory: 

– kolektor A (perucko-korycanské souvrství), 

– kolektor B (bělohorské souvrství), 

– kolektor C (jizerské souvrství), 

– kolektor D (teplické a březenské souvrství), 

– především v oblasti Ústecké termy lze kolektory A a B uvažovat jako jediné kolektorské 

těleso - kolektor AB, 
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– při současném výskytu tvoří jediné kolektorské těleso i kolektory B a C (kolektor BC). 

 V oblastech výchozů málo propustných hornin se uplatňuje připovrchové proudění podzemní 

vody. 

 Propustnost všech kolektorů je průlinově-puklinová, proudění podzemní vody (směry i 

velikosti) ovlivňují zlomy a puklinové systémy. 

 Zdrojem podzemní vody v prostoru modelu je srážková infiltrace. Vcez vody z toků do 

horninového prostředí je zanedbán a umělá infiltrace se v zájmovém území nevyskytuje. Plocha 

regionálního modelu je volena tak, aby nebylo nutné simulovat přítok přes hranice modelového území 

pomocí okrajových podmínek. Přetoky podzemní vody přes hranice hodnoceného hydrogeologického 

rajonu 4730 jsou vypočteny modelem v závislosti na zadané hydraulické vodivosti modelových vrstev 

a jejich tlakových poměrech. 

 Odtok podzemní vody z prostoru modelu je simulován: 

– drenáží do říční sítě a do pramenů, 

– drenáží do jímacích objektů 

 

Proudění podzemní vody v hlubších strukturách HGR 4730 a nadložních rajonů názorně zobrazují 

hydrogeologické řezy. Uplatnění různých zlomových struktur je patrné z následujících 5 hydrogeologických 

řezů, respektive z jejich geologického podkladu (Datel 2008, Valečka 2008).  

- řez A-A (obr. 5-5) je veden podélně HGR 4730 od SV k JZ, ve směru generelního proudění podzemní 

vody 

- řez B-B (obr. 5-6) přináší bližší informace o východní části struktury s převažující infiltrační funkcí 

- řezy C-C (obr. 5-7) a D-D (obr. 5-8) přecházejí v různých místech tzv. tašovskou kru 

- řez E-E (obr. 5-9) zasahuje ústeckou drenážní oblast včetně Brné, a s. a j. ohraničení struktury 

 

 

Obrázek 5-4 Linie hydrogeologických řezů 
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Obrázek 5-5, Obrázek 5-6, Obrázek 5-7 Schematickéhydrogeologické řezy A-A´, B-B´, C-C´  

(upraveno podle Datla 2008)  
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Obrázek 5-8 Obrázek 5-9 Schematické hydrogeologické řezy D-D´, E-E´  

(Datel 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-10 Schematické hydrogeologické řezy - 

legenda 
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Obrázek 5-11 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 (tabulky 5-2 a 5-3 ) 

 
Tabulka 5-2 Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

Klíč_GDO Název Lokalita 

Sledován 

 od roku 

Sledovaný 

 parametr Kolektor 

8107 VP8221 Býčkovice, SH-13C 1996 H CENOMAN 

59624 VP8442 Cvikov, SK-9C 1991 H CENOMAN 

11813 VP8207 Brusov, LO-1A 1971 H CENOMAN 

684682 VP8312 Velké Žernoseky, 2H-097 2008 H CENOMAN 

34678 VP8231 Brusov,VP8208N 2007 H,J CENOMAN 

 

Tabulka 5-3 Statistické údaje, charakterizující režim podzemních vod. 

DTB Průměr Medián Modus Maximum Minimum 

Variační 

rozpětí 

90% 

překročení 

85% 

překročení 

Původní 

označení 

VP8221 188.06 187.86 187.27 191.44 185.39 6.05 186.75 186.95 SH13C 

VP8312 165.59 165.33 165.22 167.26 164.75 2.51 164.99 165.07 2H097 

VP8207 256.25 256.21 256.27 258.06 252.86 5.2 255.87 255.91 LO1A 

VP8231 256.56 256.59 256.58 256.97 255.99 0,98 256,37  256,41 VP8208N 

VP8442 303.52 303.5 303.45 304.01 303.11 0.9 303.34 303.38 SK9C 

 

Obrázky 5-12 ukazují kolísání hladin podzemní vody v řešeném rajonu. Vrty pozorující nejhlubší 

kolektor A se vyznačují dlouhodobý ročním chodem. Nárůsty či poklesy hladin jsou způsobeny 

přirozenými hydrogeologickými změnami, u vrtu SH-13C můžeme pozorovat i vliv slapových jevů. 

Vrt LO1A byl nahrazen novým vrtem VP8208N. Tento nový vrt je součástí opěrného systému.  

Sporné je zařazení vrtu 2H097, který má propojený kolektor C a A, neboť zde nebylo možné určit 

hranici kolektorů. 

Na vrtu SK9C je možné vidět časové změny v konstrukci vrtu. 

Při zjišťování základních statistických veličin, bylo upuštěno od zjištění regresních vztahů vzhledem 

ke dlouhodobému ročnímu chodu a krátkosti časové řady. U objektů s delší časovou řadou jako LO1A 

a SK9C vzhledem k nefunkčnosti vrtů by to bylo zbytečné. 
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Obrázek 5-12 Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na vrtech ČHMU 

 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

V rámci tohoto hydrogeologického rajonu nebyly realizovány žádné hydrogeologické vrty. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

87 

 

6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH 

VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

Hydrologický model rajonů hlubinné vrstvy bazálního křídového kolektoru (podložních 

cenomanských rajonů) nebyl zpracován. 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti hydrogeologického rajonu (HGR) 4730 – Bazální křídový kolektor v 

benešovské synklinále je zpracováno v rámci regionálního modelu regionu 13 „Křída dolního Labe“. 

Situace území regionálního hydraulického modelu a hodnoceného hydrogeologického rajonu 4640 

obrázek 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. 

 

Regionální hydraulický model proudění podzemní vody byl zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při odběrech blízkých maximálním (z počátku devadesátých let). 

Nakalibrovány byly hydraulické parametry modelu a model byl validován. 

2. Transientní  simulace  proudění  podzemní  vody  pro období  hydrologických  let  2001-

2010. Nakalibrovány byly kapacitní parametry modelu. Z této simulace byl statistickým 

zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

pomocí parametru doplnění (efektivní infiltrace) a prázdnění (drenáže) zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění pro účely závěrečné rekalibrace modelu při využití 

výsledků průzkumů realizovaných  v  rámci  projektu  Rebilance.  Na  základě  výsledků  

stacionárního a transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody byly 

zpracovány variantní simulace regionálního vlivu změn odběrů. 
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Obrázek 6-1 Situace hydrogeologického rajonu 4730 a modelového regionu 13  

je barevně odlišena, šedivě - plocha území regionálního hydraulického modelu 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Koncepce stacionárních simulací regionálního modelu je založena na předpokladu, že simulovány jsou 

ustálené úrovně hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných 

odběrech a při obvyklé drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární simulace proudění podzemní 

vody v základních hydrogeologických rajonech (včetně hodnoceného rajonu 4640) byly realizovány 

ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni blízké maximálním odběrům. 

Kromě základních modelových simulací byly provedeny účelové stacionární simulace směřující k 

analýze samotného matematického modelu (analýzy senzitivity parametrů modelu) a k analýze režimu 

proudění podzemní vody  v zájmové  lokalitě a  jeho  ovlivnění odběry (simulace  alternativ 

vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

89 

 

Koncepce stacionárních simulací regionálního modelu je založena na předpokladu, že simulovány jsou 

ustálené úrovně hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných 

odběrech a při obvyklé drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární simulace proudění podzemní 

vody v základních hydrogeologických rajonech (včetně hodnoceného rajonu 4612) byly realizovány 

ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při dlouhodobých ustálených odběrech podzemní vody na úrovni blízké maximálním 

odběrům. 

 

Hodnocení hlubinného rajonu  4730 je  oproti hodnocení základních hydrogeologických  rajonů 

specifické. Z křídových sedimentů bazálního kolektoru, až na výjimku Píšťanského meandru (vrty V-

4a a V-1a), nejsou realizovány odběry podzemní vody pro pitné účely. V zapadlé kře benešovské 

synklinály se v širší oblasti Ústí nad Labem (bazální kolektor AB) a v oblasti Děčína (bazální kolektor 

A i hlavní kolektor BC) vyskytují nízkotermální podzemní vody s teplotami do 40°C. Jejich odběr je 

motivován spíše využitím geotermální energie než zabezpečením dostatečného množství vody pro 

zásobení obyvatelstva. 

Nevhodná konstrukce vrtů, nebo jejich havárie způsobily na Ústecku a Děčínsku nekontrolovaný 

odtok nízkotermální  podzemní  vody  a  významný  pokles  výtlačné  úrovně  artéských  kolektorů. K 

utěsnění přetokových vrtů došlo v desetiletí po roce 1989. Důsledkem je pozvolný vzestup hladin a 

neustálené poměry proudění v bazálním kolektoru v širší oblasti  Ústecké  a  Děčínské  termy (Obr. 6-

2).. 

 

Obrázek 6-2 Vývoj hladiny podzemí vody v bazálním kolektoru A-AB, vrt TH-20 (Modlany, rajon 4612) a SK-13C 

(Prosetín, rajon 4612). 
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Hranice bazálního hydrogeologického rajonu není volena optimálně - rozděluje Ústeckou termu. V 

lokalitě Ústí nad Labem je z jihu vymezen bazální rajon 4730 a nad ním základní rajon 4620. Ze 

severu je ale ve stejné lokalitě vymezen pouze základní rajon 4612. V rajonu 4730 je sloučena oblast 

samostatného výskytu  kolektoru  A  s  oblastí  výskytu  kolektoru  AB.  Bilance  bazálního  kolektoru 

v hluboko zakleslé benešovské synklinále je slučována s bilancí kolektoru v mělce založené struktuře 

Píšťanského meandru jižně od litoměřického zlomu. Zlomy a zlomová pásma (litoměřické, děčínské, 

doubické) by měly být více využity pro stanovení hranic bazálních hydrogeologických rajonů, protože 

vymezují oblasti s relativně samostatným oběhem podzemní vody. 

Zásadní pro hodnocení oblastí Ústecké a Děčínské termy v zapadlé benešovské kře v podmínkách 

odběrů jsou měřené a odhadované velikosti přetoků podzemní vody na jednotlivých havarovaných 

vrtech. V době  maximálních  odběrů  z  Ústecké  termy  docházelo  dle  podkladů  V.  Nakládala k 

nekontrolovanému přelivu z vrtů ÚLK-1, HU-1, Wolfrum, Sklárny a HB-1 o přibližné velikosti 17 

+16 + 5 + 5 +15 = 58 l.s-1. V době maximálních odběrů byl kolektor BC v oblasti Děčína aktivován 

odběry pro  plavecký  bazén  (DC-1)  a  havarijně  přetokovými  vrty  Vilsnice,  Allusive,  Lokodepo,  

a J527303 v přibližném množství 20 + 30 + 30 + 10 + 25 = 115 l.s-1. 

O výtlačné úrovni bazálního kolektoru A na pravém břehu Labe v oblasti Děčína nejsou žádné 

informace. Předpokládá se,  že  hladina  v  bazálním  kolektoru  zde  do  značné  míry  kopíruje  vývoj 

v nadložním kolektoru BC. 

 

KONCEPČNÍ MODEL 

Je uveden v kapitole 5 Koncepční hydrogeologický model. 

 

DISKRETIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

Hydrogeologické rajony hodnocené v rámci modelového regionu 13 jsou barevně odlišeny. Důvodem 

rozšíření modelové oblasti za hranice hodnocených rajonů je volba vhodných okrajových podmínek. 

Modelové území je v horizontální rovině pokryto výpočetní sítí se čtvercovými elementy o straně 100 

m.  

Ve vertikálním směru prostor regionálního modelu tvoří 5 modelových vrstev: 

1. Pomocí  první  modelové  vrstvy  je  simulována  připovrchová  zóna  s  mělce  založeným 

prouděním podzemní vody. 

2. Druhá modelová vrstva reprezentuje sedimenty v nadloží hlavního kolektoru BC-C. 

3. Třetí modelová vrstva reprezentuje v území rajonu 4730 kolektorské těleso B-BC-C tvořené 

střídavě  kolektory  B  v  bělohorském  souvrství,  BC  v  bělohorském  a  jizerském  souvrství a C v 

jizerském souvrství. 

4. Čtvrtá modelová vrstva reprezentuje izolátor bělohorského souvrství v nadloží bazálního 

kolektoru A. V místech vymizení izolátoru má modelová vrstva minimální mocnost 1m a 

hydraulickou vodivost odpovídající kolektoru AB. 

5. Pátá modelová vrstva odpovídá perucko-korycanskému souvrství (kolektor A). V místě 

výskytu spojeného kolektoru AB je bazální poloha perucko-korycanského souvrství pro účely modelu uměle 

vydělena. 
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OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového prostředí 

určují množství podzemní vody v prostoru modelu. 

Drenáž podzemní vody do říční sítě a pramenů je zadána pomocí okrajové podmínky druhého typu. 

Nadmořské  výšky  říční  sítě  jsou  interpolovány  z  dostupných  údajů  vodohospodářských a 

vojenských map zkombinovaných s informacemi digitálního modelu terénu. Velikost odporového 

koeficientu říčního dna odpovídá zadané šířce toku, délce na modelovém elementu a hydraulické 

vodivosti říčního dna.  

Na vnější hranici modelové oblasti je vzhledem k přijatému koncepčnímu modelu předepsána 

podmínka nulového toku. 

Pro povrch modelového území je předepsána okrajová podmínka druhého typu reprezentující efektivní 

srážkovou infiltraci (doplňování zásob podzemní vody). Stacionární modelová infiltrace určuje 

množství podzemní vody (průměrných přírodních zdrojů) v prostoru modelu a tedy i v území 

jednotlivých hydrogeologických rajonů 

 

INFILTRACE 

Stacionární (průměrná)  srážková  infiltrace  je  v  modelu  zadána  v  rozmezí  2.0  -  8.5  l/s/.km
2
. V 

rajonu 4730 chybí výchozy kolektoru A resp. AB. Srážková infiltrace je zadána v nadloží hlubinného  

hydrogeologického  rajonu.  K dotaci  podzemní  vody  dochází  vertikálním  přetokem z nadložních 

sedimentů a horizontálním prouděním přes hranice rajonu. 

 

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 

(kolektoru A-AB) je dokumentováno v obr. 6-3. Koeficienty hydraulické vodivosti jsou v bazálním 

kolektoru v oblasti HGR 4730 zadány obvykle v rozmezí 6.0.10
-5

 až 1.10
-6

 m/s. V zapadlé benešovské 

kře dominují hydraulické vodivosti v řádu až n.10
-6

 m/s. Mimo tuto oblast spíše dominují hydraulické 

vodivosti v řádu n.10
-5

 m/s. 

Modelové hodnoty specifické napjaté storativity byly při kalibraci transientního modelu v 5. modelové 

vrstvě zadány hodnotou 2.10
-6

 m
-1

. 
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6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody varianty bez simulovaných odběrů obsahuje obrázek 6-4 pro 5. 

modelovou vrstvu. 

Nejvyšší úroveň má hladina podzemí vody v bazálním kolektoru A při lužické poruše. Maximum se 

vyskytuje v širší oblasti obce Krompach a elevace Hvozd. Zde křídová struktura přesahuje na území 

SRN (oblast Oybin). 

Z východní a centrální oblasti rajonu 4730 proud podzemní vody směřuje k linii Markvartice - Česká 

Kamenice - Chřibská a dochází k přetoku podzemní vody do hydrogeologického rajonu 4660. 

K odvodnění cenomanského kolektoru ze zapadlé benešovské kry do rajonu 4660 dochází přes 

českokamenické zlomové pole bočním přelivem. Proud podzemní vody směřuje nejprve vertikálně do 

nadložního kolektoru BC (proti kolektoru A jsou nasunuty podložní horniny krystalinika) a následně 

hydraulickými zkraty přes zlomové pole. 

Plošně méně rozsáhlá oblast hlubinného rajonu 4730 mezi Labem a spojnicí Rychnova, Lesné a 

Děčína je odvodňována přetokem přes nadloží do údolí Labe – tzv. děčínská drenážní oblast. 

Západní oblast hlubinného rajonu 4730 (mezi Labem a spojnicí obcí Velké Březno - Litoměřice) je za 

neovlivněných poměrů odvodňována do nadloží v oblasti litoměřického zlomu mezi Velkými 

Žernoseky a Litoměřicemi. Menší část proudu podzemní vody odtéká severně k Děčínu. 

Sloučení oblasti zapadlé středohorské kry společně s mělčí oblastí české křídy (Píšťanský meandr) 

komplikuje bilancování hydrogeologického rajonu. Vyčíslení bilance na takto nesourodém celku 

snižuje vypovídací schopnost získané hodnoty. 

 

Tabulka 6-1 Bilance proudění podzemní vody; neovlivněné poměry proudění; 5. modelová vrstva 

 odběry 4523 4620 4540 4611 4612 4640 4630 4650 4660 4720 SRN celkem 

přítok (l/s) 0 152 158 22 9 12 32 3 42 42 63 33 569 

odtok (l/s) 0 156 65 57 14 14 11 0 71 61 117 3 569 

 

Bilance proudění podzemní vody v hydrogeologickém rajonu je určována přetoky s okolními 

hydrogeologickými jednotkami (situovány v nadloží a na bocích rajonu 4730). Rajon nemá vlastní 

zdroje z infiltrace srážkových vod. Celkem rajonem za poměrů neovlivněných odběry přibližně 

protéká přibližně 569 l/s: 

 nejintenzivnější je proudění podzemní vody mimo zakleslou středohorskou kru, kde je mocnost 

izolátoru v nadloží kolektoru AB redukována; z rajonu 4523 do rajonu 4730 vertikálně přitéká 152 

l/s, 

 z oblasti rajonu 4620 (nadloží bazálního kolektoru) vertikálně přitéká 158 l/s, 

 po litoměřický zlom je údolní niva Labe regionální drenážní bází, kde je drénován proud podzemní 

vody z rajonů 4730 a 4540; proud podzemní vody může při existenci kolmatační vrstvy ve dně tok 

Labe křížit (a volně přetékat mezi hraničními oblastmi rajonů 4540 a 4730); podstatné je, že 

vyčíslený přítok z oblasti rajonu 4540 (22 l/s) není transitní a je drénován na pomezí uvedených 

rajonů do Labe, 
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 přítok z území rajonu 4611 je vyčíslen 9 l/s; jedná se o malé množství podzemní vody vyměňované  

mezi  rajony  4611  a  4730 v oblasti  údolní  nivy;  proud  podzemní  vody  není transitní a je 

drénován do Labe, 

 z území rajonu 4612 v rámci bazálního kolektoru AB přitéká 12 l/s; jedná se o transitní proud, 

jehož část směřuje k litoměřickému zlomovému pásmu a část do oblasti Děčínské termy; proud 

podzemní vody při neovlivněných poměrech proudění je v širší oblasti Ústecké termy  poměrně  

malý  vzhledem  k mocnému  nadložnímu  izolátoru  a  malému  gradientu proudění, 

 z nadložního rajonu 4640 do bazálního kolektoru A vzhledem k relativně malému překryvu přitéká 

32 l/s, 

 přítok z území rajonu 4630 v rámci bazálního kolektoru je zanedbatelný (vyčíslen 3 l/s), 

 přítok z území rajonu 4660 do rajonu 4730 vzniká „uměle“  v důsledku vzájemné polohy proudu 

podzemní vody od lužické poruchy a křivočaré linie hranice rajonu 4730 východně od doubického 

zlomového pole; vyčíslený nátok podzemní vody z rajonu 4660 do rajonu 4730 v rámci kolektoru 

A vychází 42 l/s, 

 ze sousedního hlubinného rajonu 4720 přitéká v rámci kolektoru A 63 l/s, 

 ze Spolkové republiky Německo na území hlubinného rajonu přitéká 33 l/s, 

 do nadložního rajonu 4523 odtéká 156 l/s, 

 do nadložního rajonu 4620 odtéká 65 l/s, 

 na území rajonu 4540 v rámci bazálního kolektoru AB odtéká 57 l/s; proud podzemní vody není 

transitní a je na pomezí rajonů drénován do Labe (hranice rajonu 4730 nekopíruje zcela osu Labe); 

 na území rajonu 4611 v rámci bazálního kolektoru AB odtéká 14 l/s; proud podzemní vody není 

transitní a je na pomezí rajonů drénován do Labe, 

 na území rajonu 4612 v rámci kolektoru AB odtéká 14 l/s, 

 na území rajonu 4640 (do nadloží) v rámci kolektoru A odtéká 11 l/s, 

 na území rajonu 4630 v rámci kolektoru A odtéká 0 l/s, 

 na území rajonu 4650 (do nadloží) v rámci kolektoru A odtéká 71 l/s 

 na území rajonu 4660 v rámci kolektoru A odtéká 61 l/s, 

 do sousedního hlubinného rajonu 4720 odtéká 117 l/s, 

 na území Spolkové republiky Německo v rámci kolektoru A odtéká 3 l/s; nátok do SRN vychází z 

důvodu vzájemné polohy hranice rajonu (kopíruje státní hranici) a proudu podzemí vody; po 

nátoku do „německého oblasti“ proud podzemní vody dále směřuje do ČR. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody při simulovaných odběrech blízkých maximálním odběrům pro 5. 

modelovou vrstvu obsahuje obr. 6-5. V příloze jsou vyznačena místa zadaných odběrů podzemní 

vody. Vykresleny jsou snížení hladiny podzemní vody oproti neovlivněnému stavu. 
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Odběry podzemní vody z bazálního kolektoru AB jsou na území rajonu 4730 realizovány z vrtů v 

Píšťanském meandru (zásobení obyvatelstva) a pro termální koupaliště v Brné z vrtu HB-1. Poměry 

proudění podzemní vody při severním okraji rajonu dlouhodobě ovlivnil nekontrolovaný odtok 

nízkotermálních vod havarovanými vrty v oblasti Ústí nad Labem a Děčína. Hladina podzemní vody v 

oblasti Ústí nad Labem proti neovlivněným poměrům zaklesla přibližně o 55 m (z úrovně cca 215 m 

n.m na 160 m n.m.). V oblasti Děčína v hlavním kolektoru BC byl způsoben obdobně velký pokles 

hladiny podzemní vody. 

Proudění podzemí vody v oblasti Ústecké termy a v oblasti centrální a východní oblasti rajonu 4730 je 

hydraulicky do značné míry nezávislé - mezi oběma oblastmi existuje hydraulická bariéra. Je 

pravděpodobné, že k přerušení hydraulické spojitosti bazálního kolektoru dochází na liniích zlomů, 

kde je průběžnost kolektorů přerušena. V modelu je schematizovaně pro přerušení hydraulické 

spojitosti zvolena jediná zlomová linie. 

 

Tabulka 6-2 Bilance proudění podzemní vody; maximální odběry 

 odběry 4523 4620 4540 4611 4612 4640 4630 4650 4660 4720 SRN celkem 

přítok (l/s) 0 231 166 37 11 16 33 3 54 42 62 33 687 

odtok (l/s) 122 146 59 45 12 44 12 0 70 60 114 3 687 

Vzniklé přítoky podzemní vody k místům odběrů byly pokryty zvýšením výměny vody s okolními 

hydrogeologickými rajony. 79 l/s z celkového čerpaného množství vrty připadá na vodárenské odběry 

v Píšťanském meandru. 

Situace u tzv. hlubinných rajonů je specifická. Rajon 4730 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 v lokalitě Ústecké a Děčínské termy bazální kolektor rajonu 4730 v minulosti 

významně hydraulicky ovlivněn antropogenní činností v důsledku nekontrolovaného odtoku podzemní 

vody havarovanými vrty původně určenými k využití nízkotermálních podzemních vod. 

Případné zásahy do bazálního kolektoru je potřeba v zájmovém území  vždy  posuzovat individuálně - 

s ohledem na již existující odběry a v návaznosti na informace o vlivu předchozího hydraulického 

ovlivnění. 
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Obrázek 6-3 Rozložení horizontální hydraulické vodivosti v 

modelu, kolektor A_AB v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-4 Modelové izolinie hladiny podzemní vody, kolektor 

A_AB, neovlivněné poměry proudění v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-5 Modelové izolinie hladiny podzemní vody, 

kolektor A_AB, maximální odběry v modelu regionu 13 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

7.1. ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 až 2015. Hodnocení 

upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 

2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  

Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu této vyhlášky uvádí 

tabulka 7-1. Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tabulka 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové odželezňování, 

odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to 

vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním a 

odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit stabilní 

kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v těchto 

případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každí jednotlivý 

významnější kolektor samostatně, plus pro přípovrchovou zónu. 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny (viz níže).  

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 
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z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960.  

 

Tabulka 7-2 Počet analýz podzemní vody v HGR 4730 

KOLEKTOR celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 136 126 117 

Připovrchová zóna 2 2  

Indikace znečištění 5 5  

 

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 

Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly 

použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

 

V kolektoru A převažuje kategorie upravitelnosti A3, převážně vlivem železa. Na SV území 

kolem infiltrační oblasti převažuje kategorie A2, nejlepší kategorie A1 se téměř nevyskytuje. 

Kategorie >A3p se nachází na Z rajonu v prostoru Ústí nad Labem – Býčkovice - Verneřice – 

Těchlovice, způsebená vysokým obsahem železa a fluoru i teplotou.  

Připovrchová zóna a lokální kontaminace nebyly hodnoceny. 
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru A 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 47300 se nachází 5 vrtů s reprezentativními časovými řadami chemického složení vody, 

Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-3 a na obrázku 7-2, grafy koncentrací vybraných prvků na 

obrázcích 7-3. 

 

 

Obrázek 7-2 Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

 

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

Typ  

objektu 
X Y 

Z  

(m n.m.) 
název  ČHMÚ kolektor 

hloubka 

 (m) 
lokalizace 

Vrt -750555 -989863 200.82 SH-13 VP 8220 A 187 Býčkovice/Velký Újezd 

Vrt -748000.4 -974213.6 207.71 SK-12C VP 8434 A 598.4 Těchlovice 

Vrt -741280.43 -982624.48 347.17 VP-8208N VP 8231 A 657.8 Úštěk (Brusov) 

Vrt -714282.92 -964281.1 425.66 2H-236 VP 8475 A 473 Mařenice/Horní Světlá pod Luží 

Vrt -714289.76 -964275.88 426 2H-237 VP 8476 A 307.1 Mařenice/Horní Světlá pod Luží 
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Obrázek 7-3. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

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

Kolektor A 

Vrt VP8434 (SK-12c Břehyně) vykazuje mírně klesající trend obsahu síranů spolu s velmi nízkými a 

klesajícími obsahy dusičnanů a chloridů (pokles na nulu). Vrt VP8220 (SH-13 Býčkovice), taktéž 

s nízkými obsahy Cl a NO3), nevykazuje žádný trend. 

Ostatní pozorované vrty pro krátkost pozorování nelze obkjektivně hodnotit. Orientačně tedy trendy 

nejeví převážně žádné, charakteristické jsou velmi nízké obsahy NO3 a Cl (VP8475, VP8476). Vrt 

VP8231 jeví stoupající trend všech složek, má relativně vysoké obsahy Cl a velmi nízké NO3.  

Avšak ani při stoupajícím obsahu se žádná z porovnávaných složek ani perspektivně neblíží limitům 

pro pitnou vodu (ve smyslu Vyhlášky č. 252/2004 Sb.). 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

AOPK ČR zpracovala „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“. na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

 

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 4730, v okolí výchozů a infiltrační oblasti jsou evidovány celkem 2 vodní biotopy (viz též obr. 

8-1), a jedna ptačí oblast. Seznam maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných 

lokalit, ptačích oblastí je uveden v nadložních rajonech 4523, 4620, 4640, 4650. 
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Obrázek 8-1 Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4730 

 

Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4730 

KOD KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu % 

Orgán ochrany 

přírody 

1641 OP Kalvárie 10.3553 1.0747 10.38 AOPK ČR 

1641 PR Kalvárie 9.5812 0 0 AOPK ČR 

488 OP Vápenka 6,4584 0 0 AOPK ČR 

488 PR Vápenka 12,1307 0 0 AOPK ČR 

 

Tabulka 8-2 Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4730 

KOD SITECODE KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) BIOREG 

PO_ 

vodni PO_habitat PO_druh 

2300 CZ0421006 PO Labské pískovce 35479,98     

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO – ptačí oblast  

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  
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8.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

význačných z geologického hlediska (např. výchozy jednotlivých kolektorů apod.) z veřejně 

dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 

 

KALVÁRIE 

 

Obrázek 8-2 Přírodní rezervace Kalvárie, Porta Bohemica, pohled od Velkých Žernosek, 2012 

(foto: Sefjo, CC-BY-SA-3.0) 

 

Kalvárie (239 m) je zdaleka viditelný, výrazný rulový skalní ostroh v místě nazývaném Porta 

Bohemica (Brána Čech) v CHKO České středohoří. V roce 1993 zde byla na rozloze 8,71 ha 

vyhlášena stejnojmenná přírodní rezervace ve výšce 160-245 m n.m.. Tato rezervace se nachází na 

katastrálním území obcí Libochovany a Velké Žernoseky.  

Jedná se o příkrý skalní ostroh na pravém břehu Labe asi šest kilometrů severozápadně od Litoměřic 

nedaleko od obce Velké Žernoseky. Ostroh je velmi nápadný svými třemi kříži (odtud pak jeho 

oficiální název – místní název je Tři kříže), které jsou zde historicky doloženy již od roku 1587. Na 

tomto příkrém labském svahu se nachází maloplošné chráněné území – přírodní rezervace Kalvárie s 

výskytem vzácné fauny a flóry (vyskytuje se zde, mimo jiné, též vzácná ještěrka zelená – Lacerta 

viridis) a křivatec český (Gagea bohemica). Z vrcholku skály je také velmi dobrý rozhled na údolí 

Labe v Bráně Čech, na všechny okolní vrcholy Českého středohoří (Radobýl, Lovoš, Milešovku, 

Kubačku, Kletečnou) a na dubický kostel. 

Geologická charakteristika: Sklanatý ostroh se třemi dřevěnými kříži na vrcholu tvoří výraznou 

dominantu České brány, z geologického hlediska představující nesmírně zajímavou lokalitu. Je celý 

tvořen mocným tělesem amfibolitů vybíhajícím směrem k S, které je vyklíněné na rozhraní dvou 

významných regionálních jednotek Českého masivu, oblastí krušnohorsko-durinské a tepelsko-

barrandienské. Jsou zde zastoupeny vcelku jednotvárné albit-epidotické amfibolity, na z. lemované 

výše metamorfovanými biotitickými amfibolity, které místy obsahují i granát. Relativně tenké vložky 

petrograficky odchylných hornin jsou tvořeny granát-muskovitickými, muskovitickými a 

amfibolickými svory. Od rulového komplexu krušnohorského krystalinika na z. jsou amfibolity 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Porta_Bohemica
https://cs.wikipedia.org/wiki/Porta_Bohemica
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libochovany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_%C5%BDernoseky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostro%C5%BEna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litom%C4%9B%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_%C5%BDernoseky
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/1587
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Brka_zelen%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%99ivatec_%C4%8Desk%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A1la
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radob%C3%BDl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lovo%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mile%C5%A1ovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuba%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klete%C4%8Dn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubice_(%C5%98ehlovice)
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odděleny ložní žílou červeně zbarvených leukokrátních křemenoživcových ortorul. Východně od 

Kalvárie vystupují slabě metamorfované horniny fylitového komplexu - sericitické, kvarcitické a 

vápnité fylity, obsahující tenké vložky zelených břidlic a metamorfovaných karbonátů s ankeritem. 

Fylity jsou už řazeny k tepelskobarrandienské oblasti. Rozdíly v intenzitě metamorfózy mezi 

jednotlivými komplexy mají na tak krátkém úseku spíše charakter metamorfních skoků než 

pozvolného metamorfního přechodu a s největší pravděpodobností indikují tektonický styk mezi nimi.  

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalv%C3%A1rie_(Porta_Bohemica, http://lokality.geology.cz) 

 

VÁPENKA 

 
Obrázek 8-3 Vstup do štoly v přírodní rezervaci Vápenka, Krásná Lípa, okres Děčín, 2012. 

(foto: Mirek250, CC-BY-SA-3.0) 

 

Na poměrně malém území PR Vápenka se tu společně vyskytují horniny pěti různých geologických 

jednotek, z nichž nejvýznamnější jsou jurské vápence, které se s výjimkou několika drobných 

ostrůvků v okolí Doubice, Kyjova a Brtníků nikde jinde v Čechách nevyskytují. 

Přes Vápenný vrch probíhá významná geologická linie, označovaná jako lužická porucha, která tvoří 

rozhraní mezi lužickým žulovým plutonem na severovýchodě a pískovci české křídové pánve na 

jihozápadě. Ve starších třetihorách byla kra lužického plutonu podél této poruchy tektonicky 

vyzdvižena nad povrch české křídové pánve a spolu s ní byly z podloží křídy k povrchu vyvlečeny i 

malé kry hornin permského a jurského stáří. Největší kra jurských sedimentů je právě na Vápenném 

vrchu. Ve vápencích se dříve nacházely otisky mořských amonitů, ježovek a mlžů, které dokládají 

jejich stáří kolem 150 miliónů let. Starší horniny permu zastupují především červené křemenné 

porfyry a arkózovité pískovce. V třetihorách pronikla jurskými sedimenty k povrchu čedičová hornina, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalv%C3%A1rie_(Porta_Bohemica)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalv%C3%A1rie_(Porta_Bohemica)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/V%C3%A1penka_-_%C5%A1tola.JPG
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která v sobě uzavírá kontaktně přeměněné úlomky okolních hornin a dnes vytváří svislou stěnu na 

severním konci Starého lomu. 

Pestrý geologický podklad vytváří vhodné podmínky pro vývoj zajímavých biotopů. Vedle druhotného 

smrkového lesa se zde uchovala květnatá bučina, ve které se významně uplatňuje javor klen a v menší 

míře i lípa, borovice nebo jasan. V jejím podrostu se hojně vyskytuje lýkovec jedovatý, ale rostou zde 

i vzácnější rostliny jako například konvalinka vonná, brčál menší, kyčelnice cibulkonosná a devítilistá, 

bažanka vytrvalá, kruštík širolistý, bradáček vejčitý a kapradina žebrovice různolistá. V minulosti tu 

rostla i silně ohrožená okrotice červená, jejíž výskyt však již nebyl v posledních letech zaznamenán. 

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

 

 

Obrázek 8-4 Köglerova naučná stezka (geologická), Lužické hory. Zastavení Vápenka poblíž Doubice, 2008. 

(foto: cs:ŠJů, CC-BY-SA-3.0) 

 

http://www.luzicke-hory.cz/
http://lokality.geology.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6glerova_nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A9_hory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doubice
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LABSKÉ PÍSKOVCE 

 

Obrázek 8-5. Labské pískovce  

(Foto: L. Renner, http://itras.cz) 

 

PO Labské pískovce se převážně rozkládjí na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a 

Národního parku České Švýcarsko, k nim byla připojena malá část CHKO Lužické hory a dvě přírodní 

rezervace – Velký rybník a rybník Světlík spolu s jejich nejbližším okolím. Celková rozloha je 35 565 

ha. Oblast je charakteristická především velkým zastoupením lesů (přes 50% území) a mnoha skalními 

útvary. Nalezneme zde i různé typy zemědělské krajiny (pole, louky, pastviny), významné mokřady a 

vodní plochy, či přirozené vodní toky. 

Předmětem ochrany jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex 

crex), výra velkého (Bubo bubo) a datla černého (Dryocopus martius). Ochrana se vztahuje i na jejich 

biotopy. 

Dále zde hnízdí ještě dalších 19 evropsky významných druhů – bukač velký (Botaurus stellaris), čáp 

černý (Ciconia nigra), chřástal kropenatý (Porzana porzana), jeřáb popelavý (Grus grus), kulíšek 

nejmenší (Glaucidium passerinum), ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek malý (Ficedula parva), lelek 

lesní (Caprimulgus europaeus), luňák červený (Milvus milvus), moták pilich (Circus cyaneus), moták 

pochop (Circus aeruginosus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), 

skřivan lesní (Lullula arborea), sýc rousný (Aegolius funereus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), ťuhýk 

obecný (Lanius collurio), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus). 

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova stanovišť významných ptačích druhů, pro které je 

oblast vyhlášena a zajištění podmínek pro dlouhodobé zachování jejich populací. 

Jedná se např. o zabezpečení klidu na hnízdištích, ochranu starých doupných stromů, posun seče na 

vybraných zemědělských pozemcích tak, aby zde hnízdící druhy měly čas na úspěšné vyvedení 

mláďat, zabezpečení sloupů elektrického vedení proti úhynům ptáků atd. 

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMU 

 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Posuzovaný hydrogeologický rajon nemá napjatou bilanci. 

Změny piezometrické úrovně bazální křídové zvodně poskytuje obr. 9.1. Ukazuje postupnou degradaci 

celé struktury projevující se stálým poklesem piezometrické úrovně, a to od doby otevření struktury v 

roce 1911 (nejvýraznější pokles tlaku nastal hlavně v období do roku 1932), a další pomalejší pokles 

pokračoval až do 70.-80. let 20. století. Na konci 90. let, kdy se jednak snížily odběry termální vody 

vlivem ukončení průmyslových provozů a jednak se postupně přistoupilo k odborné likvidaci starých 

vrtů s volným odtokem termální vody (tlakovou cementací), se situace začala částečně zlepšovat, a to i 

přes fakt, že se do provozu uvedl nový vrt pro ZOO. Další zlepšení situace je závislé na tom, zda se 

podaří tlakově uzavřít i vrt HB-1 v Brné, kterým uniká nezjištěné množství termální vody (odhady 

hovoří až o 10-15 l/s) nekontrolovatelně do fluviálních náplavů Labe (Datel 2008). 

 

 

Obrázek 9-1 Schématický řez ústeckou kotlinou SZ-JV s naznačenými piezometrickými úrovněmi bazální křídové 

zvodně (kolektoru A_AB) v různých letech během její exploatace. (Datel 2008) 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

S výjimkou výchozů, je rajon chráněn dostatečným izolátorským krytem. 
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TĚŽBA SUROVIN 

Podle údaje ČGS Geofondu (GF P056546) do hydrogeologického rajonu 4650 okrajově zasahuje 

jediné ložisko Jurská bradla (polymetalické rudy) které dosud nebylo těženo. S ohledem na jeho statut 

neexistuje v současné době přímý střet zájmu. 

 

Obrázek 9-2 Rozsah netěženého ložiska Jurská bradla  

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K  ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

Zpracováno dle práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR).  

Chemický stav podzemní vody rajonu 4730 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). 

V rajonu 4730 se nevyskytují staré ekologické zátěže.   

Trendy v rajonu 4730 nebyly hodnoceny.  

Přehledné vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-1. 

 

Tabulka 9-1 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 473001179 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 47300 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 948,9 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, 

N nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

C 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení 

dobrého chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující 

chemický stav 

 

Chem. stav celkem 
Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U 

nehodnoceno) 

C 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - 

stoupající, P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství byly převzaty z údajů k platné 

Hydrogeologické rajonizaci. Pro úkol Hydrogeologická syntéza České křídové pánve - Bilanční celek 

3 byly zdroje cenomanského kolektoru tohoto rajonu pojaté jako tranzitní, proto přírodní zdroje ani 

využitelné množství nebyly určené.  

 

Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon/ 

Bilanční 

celek 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje 

(l/s) 

Využitelné 

množství 

Kate- 

gorie 
Protokol/ Reference Poznámka 

4730 949 166   HG rajonizace Qz 50% 

 

 

Byly zpracovány podklady (shromážděna archivní data KKZ a data z modelových řešení projektu) pro 

výpočet přírodních zdrojů a využitelných zásob. Metoda výpočtu přírodních zdrojů byla stanovena po 

zhodnocení všech vstupních dat a informací pro daný rajon. 

Pro kolektory kryté izolátorem, nelze stanovit přírodní zdroje za pomoci hydrologického modelu 

nýbrž hydraulického modelu. Hydraulický model je schematická numerická reprezentace 

hydraulického systému proudění podzemní vody. V tomto případě jsou přírodní zdroje jednotlivých 

kolektorů definované jako součet vlastních zdrojů (infiltrace ze srážek na území rajonu) a rozdílu mezí 

přítoky a odtoky z okolí. Využitelné množství krytých kolektorů lze vyčlenit z celkových přírodních 

zdrojů pouze odborným odhadem a zohledněním veškerých dostupných podkladů o charakteristice 

kolektoru. Pro kolektor A, který přímo nekomunikuje s povrchovými toky, vypočet přírodních zdrojů 

a využitelného množství podzemních vod vychází z výstupních dat hydraulického modelu rajonu. Jako 

přírodní zdroje kolektoru A jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (50% zabezpečenost). Bilanci reprezentuji přítoky a odtoky 

z nadloží a okolních rajonu, proto jsou přírodní zdroje daného rajonu v interakci s přírodními zdroji 

okolních rajonu. 

Tabulka 10-2 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 
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD,  

 

Tabulka 10-3 Přírodní zdroje a využitelné množství v l/s pro kolektor A 

HGR 4730 – kolektor 

A 

Bilan - kvantily Bilan – analýza 

minim 

Archivní údaje  Hydraulický 

model 

Přírodní zdroje    147 (50%) 

Využitelné množství 

 (zabezpečenost %) 

   74 

    

 

Protože rajon nemá vlastní zdroje z infiltrace srážkových vod, veškere odběry podzemní vody 

způsobuji zvýšení výměny vody s okolnimi hydrogeologickými rajony. Vypočtené využitelné 

množství kolektorů je vztaženo na celý rajon. Tyto hodnoty proto nelze brát jako přijatelnou hodnotu 

součtu existujících nebo potenciálních jednotlivých soustředěných odběrů podzemních vod z daného 

kolektoru. Obecně je pří plánování jímacích objektu potřeba respektovat následující podmínky:  

 konstrukce objektů odpovídá hydrogeologickým podmínkám,  

 jednotlivé kolektory jsou vzájemně oddělené,  

 nedochází k vzájemné interakci jímacích objektů,  

 charakteristiky objektů jsou ověřené a vyhodnocené hydrogeologem,  

 odběry nezpůsobují nekontrolovatelnou tvorbu indukovaných zásob ani zhoršení kvality 

povrchových nebo podzemních vod. 

 

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 

Tabulka 10-4 Hodnota přírodních zdrojů kolektoru A pro období 2001-2010 

kolektor zabezpečenost hodnota l/s 

A 50 % 147 

 

Pro kolektor A, který přímo nekomunikuje s povrchovými toky, výpočet přírodních zdrojů a 

využitelného množství podzemních vod vychází z výstupních dat hydraulického modelu rajonu. Jako 

přírodní zdroje kolektoru A jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (které přibližně odpovídají 50% zabezpečenosti). 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Využitelné množství 
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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 74 l/s. 

Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

K odběrům podzemní vody dochází z vrtu v Píšťanském meandru (asi 30 l/s) a z vrtu HB-1 pro 

koupaliště v Brné. Na západním okraji rajonu jsou poměry proudění dlouhodobě ovlivněny 

nekontrolovanými odtoky termálních vod havarovanými vrty v širší oblasti Ústí nad Labem. Hladina 

podzemní vody v této oblasti poklesla oproti neovlivněním poměrům o asi 50 m. Po odborné likvidaci 

přetokových vrtu dochází k postupnému vzestupu hladiny podzemní vody v oblasti. 

 

KOMENTÁŘ 

Přírodní zdroje 

Hydrologicky model neposkytuje výsledky reprezentativní pro kolektor, který je kryty 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. 

Pro kolektor A, který přímo nekomunikuje s povrchovými toky, vypočet přírodních zdrojů a 

využitelného množství podzemních vod vychází z výstupních dat hydraulického modelu rajonu. Jako 

přírodní zdroje kolektoru A jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (50% zabezpečenost). 

Bilance proudění podzemní vody v rajonu je určována přetoky s okolními jednotkami. Rajon nemá 

vlastní zdroje z infiltrace srážkových vod. Celkem rajonem za neovlivněných poměrů protéká asi 

570 l/s.  

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 

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 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. 
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Vrt VP8442 umístěný v infiltrační oblasti ukazuje pokles hladiny až do roku 2008. 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 okolních rajonech 4660 a 4640. V pozorovacích vrtech v Brusově (VP8207 a VP8231) je 

patrný trvaly vzestupný trend hladiny podzemní vody. Hladina ve vrtu VP 8220 Býčkovice v drenážní 

oblasti rajonu velmi výrazně kolísá a její režim nelze vysvětlit změnami v přírodních zdrojích rajonu. 

 

Využitelné množství 

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 

rajon nebyl nikdy přetížen.  

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 a lze je jímat za výše uvedených podmínek. Kvůli již zmíněné 

absenci vlastních zdrojů rajonu musí byt vzniklé přítoky k místům odběrů pokryte zvýšením výměny 

vody s okolními jednotkami. 

 

Návrhy  

Během zpracování tohoto rajonu, především pří tvorbě hydraulického modelu, vznikla otázka možné 

úpravy hranic rajonu. Proudění v oblasti Ústecké termy a v centrální a východní části HGR 4730 je 

hydraulicky do značně míry nezávisle. Je pravděpodobné, že k přerušení hydraulické spojitosti 

bazálního kolektoru dochází na liniích zlomů, které se projevují jako hydraulická bariéra. Bazální 

kolektor v oblasti Ústí nad Labem je dle současné rajonizace rozdělen na HGR 4730 a 4612, což 

znesnadňuje přehledné vyhodnocení bilance podzemních vod. 

Navrhuje se nový průběh jihovýchodní hranice HGR 4730, 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. Dále se navrhuje 

oddělení centrální a východní části HGR 4730 a vytvoření nového samostatného hlubinného rajonu ze 

západní části současného HGR 4730 a území HGR 4612, který lze pracovně nazvat nový HGR 4740. 

Tímto novým rajonem bude spojené území napříč Labem, což umožni přehlednější bilanci významné 

oblasti tzv. ústecké a děčínské termy. Hranice mezi zmenšením 4730 a novým 4740 by měla kopírovat 

východní okraj zmíněných struktur, který není přesně definován. Dle simulace hydraulického modelu 

lze navrhnout průběh zhruba v linii od Ludvíkovic na severu, přes Benešov nad Ploučnici, Verneřice 

až do Stvolínek.  

Pro sledování stavu podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní pozorovací sítě 

ČHMÚ VP8442, VP8220 a VP8231. Pro další sledování vývoje množství podzemních vod na území 

HGR 4730 byly stanovené signální hladiny podzemních vod ve vrtu: VP8442. 

 

Tabulka 10-5 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 

VP8442 Svor SK-9C A 645 421,97 303,11 19.2.2008 
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Obrázek 10-1 Situace hodnocených vrtu ČHMÚ 

 

Obrázek 10-2 Návrh změn hranic HGR 4730 a 4720, návrh nového HGR 4740 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.   

 

Zásoby podzemních vod 

 Přírodní zdroje kolektoru A vychází z hydraulického modelu (50% zabezpečenost) a 

dosahují 147 l/s. 

 Využitelné množství kolektoru A je definováno jako 50 % přírodních zdrojů na 74 l/s.  

 Maximální povolené odběry podzemních vod v rajonu nepřekračují jeho využitelné zdroje.  

 Na západním okraji rajonu jsou poměry proudění dlouhodobě ovlivněny nekontrolovanými 

odtoky termálních vod havarovanými vrty v širší oblasti Ústí nad Labem. Hladina podzemní 

vody v této oblasti poklesla oproti neovlivněním poměrům o asi 50 m. Po odborné likvidaci 

přetokových vrtu dochází k postupnému vzestupu hladiny podzemní vody v oblasti. 

 Rajon nemá vlastní zdroje z infiltrace srážkových vod. 

 Pro sledování stavu podzemních vod v kolektoru A byla stanovená signální hladina 

podzemních vod ve vrtu  VP8442 státní pozorovací sítě ČHMÚ. 
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