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V souladu s § 6 zákonem 100/01 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí a o změně 

některých dalších zákonů v aktuálním znění resp. s přílohou č. 1 k tomuto zákonu předkládá 
společnost Vodárny Kladno - Mělník a.s. Oznámení záměru „Prodloužení nakládání s 
podzemními vodami u zdrojů v jímacím území Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutici 
pro skupinový vodovod K-S-K-M“.  

Zájmové území (cca GPS: 50°20'32.52"N, 14°32'14.898"E až 50°22'13.03"N, 
14°39'51.547"E) tvoří prostor kolem stávajících vodárenských vrtů uvnitř vyhlášených 
ochranných pásem. Záměr je v souladu s platným územním plánem. Záměrem investora, tj. 
společnosti Vodárny Kladno - Mělník a.s., je pokračování v odběrech podzemní vody, a to 
v omezeném množství ve srovnání s existujícím stavem, na již provozovaných vrtech v 
Řepínském dole (S9, S10, S4, S1, Ř2, S11, S13, S14, S15, S16, S 17, S18, S6, PŠ 8/1, S24, 
S25, S26, S27, S28, S29, S30,  S12, S20, S21, S22, S23, S7, S19, Ř8/2), Zahájí (DV4, DV5, 
S8, DV6, DV7, DV 8/a, DV9) a Mělnické Vrutici (DV1, DV2, PŠ16, PŠ3, PŠ3a, PŠ2, PŠ5). 
V případě vrtů S17, DV4, PŠ 16 se nejedná o jímané zdroje, nýbrž o tzv. pozorovací vrty. 

Podstatou záměru není budování žádných nových objektů či aktivit. Stávající povolení 
k nakládání s podzemními vodami z roku 1986 (č.j.VLHZ/2506/86 ze dne 10.7.1986, 
vydaného OVLHZ Stč.KNV v Praze) bylo prodlouženo rozhodnutím MěÚ Mělník, OŽPZ ze 
dne 15/3/2013 (čj. 638/ZP/13/PAHR) na dobu dvou let od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, a to v množství: 

maximální   600 l/s  
průměrné    506 l/s 
měsíční       1 500 000 m3/měsíc 
roční         16 300 000 m3/rok 
Během této doby musí žadatel tj. Vodárny Kladno - Mělník a.s., požádat o nové 

rozhodnutí týkající se nakládání s podzemními vodami.  
V současné době se prameniště Mělnická Vrutice a Řepínský Důl řadí mezi jediný 

významný zdroj pitné vody pro region provozovaným Středočeskými vodárnami. V případě 
jakéhokoliv omezení v jímaní by nastal výrazný problém v dodávce vody pro 200.000 
obyvatel v části Středočeského kraje na západ a sever od Prahy. 

Posuzovaný záměr spadá do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec 
A, bod 1.3 Čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu 10 
mil. m3/rok a více. Důsledkem této skutečnosti je tudíž toto Oznámení. 

Cílem předkládaného Oznámení je popis záměru, stavu životního prostředí v zájmovém 
území a definování možných vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí pro 
potřeby zjišťovacího řízení a navržení způsobů jejich eliminace či kompenzace. 

Technickým podkladem pro předkládané Oznámení byly technologicko-výrobní 
materiály poskytnuté zadavatelem. Oznámení zároveň čerpá z hydrogeologických studií, které 
byly v zájmovém území různými autory v minulosti zpracovány. Studie jsou v textu citovány 
a jejich výčet je presentován v kapitole F.2. Charakteristika použitých metod prognózování a 
výchozích předpokladů při hodnocení vlivů. 

 
 
 

 
 

ÚVOD 
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A.1. Obchodní firma 
 
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 
 
A.2. IČ 
 
46356991 
 
A.3. Sídlo 
 
U Vodojemu 3085 
272 80 Kladno 
 
A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
Ing. Jakub Hanzl 
generální ředitel 
U Vodojemu 3085 
272 80 Kladno 
tel: 312 812 111 

 

 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název záměru 
 
Prodloužení nakládání s podzemními vodami u zdrojů v jímacím území 

Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutici pro skupinový vodovod K-S-K-M 
 
Dle zákona č. 100/01 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění - 

spadá záměr do kategorie kategorie kategorie I, sloupec A, bod 1.3 Čerpání podzemní vody 
nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu 10 mil. m3/rok a více. 

 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
Počet jímacích objektů stávající    40 + 3 pozorovací 
 do budoucna 40 + 3 pozorovací 
Výše odběru stávající max. 600 l . s-1 
  prům. 506 l . s-1 
  prům. 1.500.000 m3/měsíc 
  prům. 16.300.000 m3/rok 
 do budoucna  max. 600 l . s-1 
  prům. 370 l . s-1 
  prům. 975.000 m3/měsíc 
  prům. 11.700.000 m3/rok 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
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B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

 
NUTS II     Střední Čechy (CZ02) 
NUTS III (kraj)  Středočeský kraj (CZ020) 
obec    k.ú. 
Velký Borek (535265)  Mělnická Vrutice (779547) 
Hostín (531499)  Hostín u Mělníka (617181) 
Střemy (535314)  Jenichov (658308) 
Řepín (535168)   Řepín (745171) 
Mělnické Vtelno (535044) Vysoká Libeň (788066) 
Chorušice (534838)  Zahájí u Chorušic (652768) 
Malý Újezd (535036)  Jelenice u Mělníka (691429) 
 

 
Správní území obcí v okolí záměru 
 
Pozice posuzovaných vrtů 
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Pš16 187,9 184,66 -730 105 -1 016 080 S25 208,33 207,68 -724 942 -1 015 470 
Pš2 188,89 187,29 -729 736 -1 016 019 S26 208,91 208,32 -724 729 -1 015 457 
Pš3 186,73 186,26 -729 403 -1 015 881 S12 210,92 210,42 -724 380 -1 015 330 

Pš3a 186,62 186,17 -729 378 -1 015 844 S27 211,25 210,42 -724 545 -1 015 419 
DV1 190,36 189,49 -728 395 -1 015 638 S28 210,99 210,48 -724 174 -1 015 406 
DV2 190,98 190,06 -728 012 -1 015 622 S29 211,94 211,35 -723 968 -1 015 414 
Pš5 192,58 191,86 -728 115 -1 014 566 S30 212,56 211,95 -723 765 -1 015 375 

Pš8/1 205,80 205,53 -729 341 -1 013 060 Ř8/2   -722 960 -1 015 271 
Ř2 197,63 195,82 -727 056 -1 014 790 S19 224,72 224,66 -721 710 -1 015 090 
S1 200,5 200 -727 238 -1 014 755 S20 218,9 218,12 -722 634 -1 015 383 

S10 193,39 192,03 -727 647 -1 014 885 S21 220,82 220,14 -722 454 -1 015 366 
S11 197,84 197,23 -726 886 -1 014 863 S22 221,62 220,82 -722 223 -1 015 361 
S13 198,54 197,89 -726 716 -1 014 980 S23 222,7 222,15 -722 061 -1 015 319 
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S14 199,86 199,21 -726 535 -1 015 021 S7 223,8 223,03 -721 930 -1 015 140 
S4 195,48 194,96 -727 430 -1 014 730 DV4 226,68 225,59 -721 590 -1 014 810 
S9 193 192,22 -727 738 -1 015 020 DV5 227,91 227,33 -721 605 -1 014 510 

S15 201,31 200,45 -726 297 -1 015 063 DV6 232,44 231,82 -721 885 -1 013 890 
S16 202,37 201,6 -726 086 -1 015 166 S8 229,81 229,11 -721 630 -1 014 250 

S17 203,2 202,23 -725 917 -1 015 250 DV7 234 233,25 -721 250 -1 014 095 

S18   -725 726 -1 015 284 DV8A 238,53 237,68 -720 800 -1 014 250 

S6 210,46 209,09 -725 526 -1 015 338 DV9 245,24 244,01 -720 310 -1 014 410 

S24 207,17 206,73 -725 121 -1 015 443      

Poznámka: S17, DV4, PŠ 16 - nejedná se o jímané zdroje, nýbrž o tzv. pozorovací vrty. 
 

 
Situování záměru (přibližný rozsah) 

 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Investiční záměr se týká prodloužení nakládání s podzemními vodami (odběr podzemní 

vody) u zdrojů v jímacím území Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutici pro skupinový 
vodovod K-S-K-M. Tyto vrty zde jsou vybudovány a provozovány, ale platnost povolení 
k čerpání podzemní vody resp. prodloužení jeho platnosti, vyprší. Jedná se o následující 
zdroje: 

Řepínský důl:  S9, S10, S4, S1, Ř2, S11, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S6, PŠ 
8/1, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30,  S12, S20, S21, S22, 
S23, S7, S19, Ř8/2 

Zahájí:    DV4, DV5, S8, DV6, DV7, DV8/a, DV9 
Mělnická Vrutice:  DV1, DV2, PŠ 16, PŠ3, PŠ3a, PŠ2, PŠ5 
V případě vrtů S17, DV4, PŠ 16 se nejedná o jímané zdroje, nýbrž o tzv. pozorovací 

vrty. 
Původním rozhodnutím vydaným OVLHZ Stč. KNV v Praze čj. VLHZ/2506/86 ze dne 

10.7.1986 byl povolen odběr podzemní vody v rozsahu: prům. 506 l/s, max. 600,0 l/s, 
1.500.000 m3/měsíc, 16.300.000 m3/rok i pro další doplňkové zdroje (DV 10, DV11, PŠ5a, 
DV12, DV 13, DV14, DV 15, DV16, DV17, DV2A, Ř2a, Ř8a), které rozšiřovaly pouze výčet 
zdrojů vodovodu KSKM, ale množství odebírané vody z prameniště KSKM se neměnilo. 
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Výlučnou podstatou záměru je prodloužení odběrů podzemní vody na stávajících vrtech 
v rozsahu definovaném v kapitole B.I.2. Kapacita (rozsah). Žádné jiné činnosti či aktivity 
záměr nezahrnuje. 

V kontaktu se zájmovým územím se nenachází žádný jiný záměr, který by mohl vyvolat 
environmentálně nežádoucí kumulativní vlivy. 

 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

 
Záměr zásobování Kladna pitnou vodou z Mělnické křídové oblasti byl posuzován již 

v říjnu 1964 vodohospodářskou komisí Středočeského KNV. Prvořadým úkolem bylo 
výhledové řešení otázky zásobování Kladna, kde podle tehdejších prognóz se počítalo s 
růstem počtu obyvatelstva na 70 000 v roce 1975. Zároveň při předkládání daného záměru byl 
zpracován i samostatný elaborát bilance nárůstu spotřeby vody, který zahrnoval i vydatnosti 
vodních zdrojů, které jsou pro Kladno k dispozici (Klíčovská přehrada, lokální zdroje). 
V závěru zprávy se konstatuje, že při plánovaném růstu spotřeby vody v porovnání se zdroji, 
dojde podle předpokladů k nedostatku vody na Kladně v roce 1969. Z tohoto důvodu bylo 
nutné zajistit v nejbližší době zdroj pitné vody, který by odpovídal výhledové potřebě. Při 
realizaci záměru zásobování Kladna vodou z Mělnicka se vyřešilo i výhledové komplexní 
zásobování průmyslových měst Středočeského kraje, a to Slaného, Kralup nad Vltavou, 
Mělníka  a některých střediskových obcí. Voda nad regionálním systémem začala proudit od 
roku 1976. Se stále zvětšující se spotřebou vody bylo pro region provozovaným dříve 
Středočeskými vodovody a kanalizacemi, s.p., závod Kladno nutné zajistit další zdroj, a to ze 
Švihovské přehrady, tzv. Želivka. Do Kladna začala povrchová voda proudit v roce 1987 a 
rok 1995 byl posledním rokem, kdy byl nákup vody z úpravny vody Želivka. Po roce 1989, 
kdy došlo k pozvolnému uvolnění ceny za vodné a stočné, se snížila spotřeba z původních 
250 l vody za osobu a den na dnešních 100 l/os/den a na základě vodohospodářské bilance 
nebyl již nutný nákup pražské vody a stávající zdroje z Mělnicka, z Klíčovské úpravny a 
místních zdrojů dostatečně pokryly potřebu pitné vody. Od roku 1995 část potrubí přivaděče 
Želivka v délce cca 3,5 km nebylo využíváno a zbývajících cca 9 km ocelového potrubí slouží 
k zásobování vodou z Mělnicka obce a město v okolí přivaděče. Společnost Vodárny Kladno - 
Mělník a.s. z důvodu zajištění alternativního zdroje v případě možného výpadku v zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou ze zdrojů z Mělnicka podniká kroky ke zprovoznění přivaděče 
Želivka. Časový harmonogram nelze odhadnout, protože je nutné provést nejen sanaci 
stávajícího potrubí a dalších souvisejících staveb, ale sehnat dostatečné finanční krytí daného 
záměru. 

V současné době se prameniště Mělnická Vrutice a Řepínský Důl řadí mezi jediný 
významný zdroj pitné vody pro region. V případě významnějšího omezení v jímání by 
nastal výrazný problém v dodávce vody pro 200.000 obyvatel v části Středočeského 
kraje na západ a sever od Prahy. 

Vzhledem k tomu, že se v žádném případě nezměnily podmínky (jak je výše uvedeno), 
za kterých bylo původní povolení v roce 1986 uděleno, bylo stávající povolení z roku 1986 
prodlouženo rozhodnutím MěÚ Mělník, OŽPZ ze dne 15/3/2013 (čj. 638/ZP/13/PAHR) na 
dobu dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Během této doby musí žadatel tj. 
Vodárny Kladno - Mělník a.s., požádat o nové rozhodnutí týkající se nakládání s podzemními 
vodami. 
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
B.I.6.1. Charakteristika místa realizace záměru 
Jedná se o prostor hluboce zařízlého údolí Řepínského dolu a navazující úsek údolí, na 

jejímž dně protéká Pšovka. Především v úseku Řepínského dolu se jedná o enklávu 
přirozenému stavu blízkých, převážně zalesněných biotopů. Niva Pšovky je zase hodnotná 
svými mokřadními biotopy, které se zde vyvinuly jako odezva na „útlum“ zemědělského 
obhospodařování okolních polností, neudržování rybníků a sníženou vodohospodářskou péči 
o koryto Pšovky. Samotné prostory vrtů resp. jejich ochranných pásem I. stupně jsou 
oploceny a odpovídajícím způsobem udržovány. 

 
B.I.6.2. Popis záměru 
 
Podstatou záměru není budování žádných nových objektů. Jedná se výlučně o 

pokračování ve stávající aktivitě, a to při výrazně sníženém odběru. Následující text popisuje 
existující stav, který má zůstat zachován resp. redukován. 

Soustava 56 vrtů se nachází v lokalitě Mělnické Vrutice, Řepínského Dolu a Zahájí. 
Podzemní voda je jímána z kolektoru středního turonu a bez úpravy, pouze s hygienickým 
zabezpečením plynným chlórem, je distribuována nadregionálním vodárenským systémem K-
S-K-M (Kladno-Slaný-Kralupy-Mělník) odběratelům v okresech Mělník, Kladno, částech 
Prahy – východ a Prahy – západ, což představuje okolo 200.000 obyvatel.  

V katastru obce Mělnická Vrutice, na rozhraní dvou vydatných pramenišť Mělnická 
Vrutice a Řepínský Důl, byl postaven vodohospodářský areál s vodojemem pro akumulaci 
vody jímané z pramenišť a s čerpací stanicí vybavenou technologickým zařízením pro 
dopravu vody do distribučních vodojemů a zařízením na hygienické zabezpečení vody. 

Z Řepínského Dolu vede svodný řad DN 150 – DN 700 v délce 7.154 m. Z prameniště 
Mělnická Vrutice jsou vedeny dvě trasy DN 100 – DN 500 v celkové délce 2799 m. 
Vystrojení vrtů je ocelovými pažnicemi o Ø 350 až 426 mm, hloubka vrtů 50 – 80 m, 
perforace je v hloubce cca 18 – 25 m. Množství jímané vody je měřeno fakturačními 
vodoměry umístěnými u jednotlivých vrtů. 

Akumulační nádrž o objemu 2 x 5.000 m3 je vyrovnávací a zásobní nádrží pro čerpání 
vody z pramenišť Řepín a Mělnická Vrutice do vodárenského systému KSKM. Přívody do 
akumulační nádrže jsou dva. Přívodní potrubí DN 700 z prameniště Řepín a potrubí DN 500 
z prameniště Mělnická Vrutice. Na podestách v armaturní komoře jsou umístěny 2 nádrže pro 
24-hodinové monitorování ryb, které slouží jako prvotní indikátor kontaminace podzemních 
vod na přítocích z Řepínského Dolu a Mělnické Vrutice. Tento proces je přenášen webovými 
kamerami na centrální dispečink na Kladně. 

Přívodní řad ocel DN 800 mm z akumulační nádrže do čerpací stanice je v délce 65 m. 
Odtud je voda čerpána 2 výtlačnými  řady do vodojemu Hostín ( o objemu 2x 600 m3 a kótách 
281,5/ 286,7 m n.m.) a vodojemu Na Chloumku, Mělník (o objemu 2 x 1500 m3 a kótách 
264,50/269,50 m n.m.). Výtlačný řad do VDJ Hostín je ze železobetonu DN 800 v délce 1940 
m a  výtlačný řad do VDJ  Na Chloumku je ocel DN 350 – DN 400 v délce 7635 m. Odtud je 
voda distribuována dále do systému KSKM.  

Čerpací stanice Mělnická Vrutice byla budována jako řídící stanice celého skupinového 
vodovodu KSKM. Chod čerpací stanice je poloautomatizován a je řízen a kontrolován 
z centrálního dispečinku na Kladně. Ruční ovládání chodu čerpací stanice včetně kontroly je 
možné z velínu, situovaného v objektu čerpací stanice.  

Veškeré údaje o hladinách všech vodojemů a chodu čerpadel, jak na Mělnické Vrutici 
tak v Dolanech a Buštěhradě, jsou přenášeny na centrální dispečink na Kladně. Na základě 
těchto údajů a potřeb spotřebišť je řízen provoz prameniště  i čerpacích stanic. Pomocí 
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telemetrického systému SCX se ovládají jednotlivá čerpadla dle jeho rozhodnutí potřeby vody 
v KSKM. Tomuto ovládání jsou nadřazena opatření, které PLC SAIA dle naprogramovaných 
algoritmů ovládá sama.  

Do ochranného systému jímacího území je zařazen ucelený systém pozorovacích 
objektů v povodí Pšovky, Košáteckého potoka a Skalského potoka i Liběchovky na ploše 300 
km2. Monitorovány jsou hladiny ve vrtech, vydatnosti pramenů, průtoky v povrchových 
tocích a jakost vody ve vybraných objektech. Dokumentovány a pravidelně vyhodnocovány 
jsou změny za období soustavného měření, tj. od roku 1966.  Jsou k dispozici nejen aktuální 
informace, ale i dlouhodobé hodnocení režimu podzemních vod v ploše ochranných pásem i 
v návazných dílčích povodích hydrogeologického rajónu, které jsou v kontaktu s jímacím 
územím. V současné době se sleduje 41 podzemních a povrchových vod, klimatické prvky a 
sousední významná jímací území, která se na bilančním hodnocení jímacího území podílejí. 
Údaje jsou periodicky zpracovávány formou dílčích zpráv společností Pro Geo, s.r.o. 
Monitoring spolu s provozním sledování poskytuje podklady potřebné k řízení provozu jímání 
a aktualizaci ochranných opatření. 

Stávající vodohospodářské rozhodnutí na odběr podzemní vody bylo vydáno StřKNV 
Praha pod čj. 2506/86 dne 10.7.1986 na : 

průměrné    506 l/s 
maximální   600 l/s 
měsíční       1.500.000 m3/měsíc 
roční         16.300.000 m3/rok 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Zahájení „výstavby“   rok 2014 
Dokončení „výstavby“   není stanoveno 
Poznámka: slovem výstavba se u tohoto záměru rozumí odebírání vody z vrtů. 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Kraj:   Středočeský 
Obec:   Velký Borek (535265) 

Hostín (531499) 
Střemy (535314) 
Řepín (535168) 
Mělnické Vtelno (535044) 
Chorušice (534838) 
Malý Újezd (535036) 

 
Záměr je v souladu s územními plány dotčených obcí. 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 
    
1. Městský úřad Mělník – odbor životního prostředí a zemědělství (úsek vodního 

hospodářství) 
- Rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení vodoprávního úřadu 
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B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
Podstatou záměru je prodloužení platnosti jímání podzemní vody z již vybudovaných a 

provozovaných vrtů. Realizací záměru nedojde ve smyslu § 9 zákona č. 334/1992 Sb. 
v platném znění k záboru ZPF ani ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) 
k záboru PUPFL. 

 
B.II.2. Chráněná území 
 
Ochrana přírody 
V západní části zájmového území se nachází ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. národní 

přírodní rezervace Polabská černava (č. 329). Severně, mimo kontakt se zájmovým územím 
národní přírodní památka Holý vrch (č. 112) a CHKO Kokořínsko. 

V okolí zájmového území se nachází několik segmentů ÚSES (§ 3, odst. a), včetně 
rozsáhlého nadregionálního biocentra č. NRBc 2 (Řepínský důl), pokrývajícího celý prostor 
Řepínského doku. Tok a niva Pšovky, stejně tak jako okolní lesy, jsou ve smyslu (§ 3, odst. b) 
významných krajinným prvkem. Ve smyslu § 6  v zájmovém území (míněno v prostoru vrtů) 
nebyl orgánem ochrany přírody zaregistrován žádný významný krajinný prvek. Do zájmového 
území ve smyslu § 12 nezasahuje žádný přírodní park a není zde ani žádný památný strom či 
stromořadí (§ 46, odst. 3). Záměr se nedostává do střetu s žádnými dřevinami rostoucími 
mimo les (§ 3, odst. g). 

Pšovka v zájmovém území spadá do evropsky významné lokality (§ 45a) a národní 
přírodní rezervace Polabská černava se připravuje k vyhlášení jako EVL. Nenachází se zde 
žádná ptačí oblast (§ 45e).   

 
Ložisková ochrana 
Chráněná území jsou definována zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného 

bohatství (horní zákon). Jsou jimi chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory 
(DP). 

Svojí podstatou se však záměr nedostává do konfliktu s ochranou těchto kategorií. 
 
Ochrana vod 
Zájmové území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) spadá do CHOPAV 

Severočeská křída (§ 18). 
 Seznam významných vodních toků je definován vyhláškou MZem č. 470/2001 Sb. 

Pšovka ve smyslu tohoto předpisu mezi významné toky patří. 
 
B.II.3. Ochranná pásma 
 
Na ochranu zdrojů pitné vody bylo vyhlášeno ochranné pásmo. Pásmo I. stupně je 

rozděleno na dvě části, z toho první část o ploše 10 x 10 m okolo jednotlivých vrtů je 
oplocena, dále II. stupně vnitřní a vnější. Prameniště je zabezpečeno pomocí uzamykatelných 
závor, které zabraňují k neoprávněnému vjezdu motorových vozidel a snižují tak možnost 
kontaminace podzemních vod ropnými produkty. 

Ochranné pásmo II. stupně bylo vyhlášeno rozhodnutím Odboru vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství Stč. KNV Praha, ze dne 8/1/1985. Ochranné pásmo I. stupně bylo 
vyhlášeno 23.5.1972 Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Mělník. 
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Lesní pozemky, které se nacházejí v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně jsou podle 
zákona o lesích č.289/1995 Sb. tzv. „lesy zvláštního určení“ a plní funkci ochrany vodního 
zdroje, proto pro ně platí podmínky zvláštního hospodaření, které jsou specifikované ve výše 
uvedeném zákoně. 

Důsledkem realizace záměru nedojde k vyhlášení žádného vlastního nového ochranného 
pásma, které by ovlivnilo rozvoj území v sousedství. 

 
B.II.4. Voda 
 
1. Odběr vody v době výstavby 
Tento bod je vůči záměru irelevantní. 
 
2. Odběr vody v době provozu 
Podstatou záměru je pokračování v jímání podzemní vody z již vybudovaných vrtů, a to 

ve výši nepřesahující průměrné mnořství 506 l . s-1. 
 
B.II.5. Ostatní surovinové zdroje 
 
1. Elektrická energie 
Veškerá potřeba elektrické energie pro provoz vrtů je, a v budoucnu i nadále bude, kryta 

z vybudované rozvodné sítě. 
 
1.1. Období výstavby 
Tento bod je vůči záměru irelevantní. 
 
1.2. Období provozu 
Pro stávající provoz čerpání vody z vrtů je odebírána elektrické energie v množství, 

které zůstane i nadále zachováno (6.785.000 kW/rok), případně se sníží. 
 
2. Zemní plyn a tepelná energie 
 
Záměr je bez nároků na zemní plyn či jiné zdroje tepelné energie. 
 
3. Ostatní 
 
Plynný chlór v množství cca 3,3 t/rok. 
 
B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Inženýrské sítě 
Záměr je bez nároků na inženýrské sítě. Budou i nadále využívány pouze ty sítě, které 

jsou využívány ke stávajícímu provozu vrtů. 
 
Komunikace 
Přístup k jednotlivým vrtům je umožněn místními účelovými komunikacemi, které zde 

byly vybudovány právě pro tento účel. Tyto zpevněné „cesty“ budou i nadále využívány. 
Souhrnně lze konstatovat, že nároky na dopravní a jinou infrastrukturu jsou 

zanedbatelné. Záměr nevyžaduje budování žádné další technické infrastruktury. 
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Doprava vyvolaná realizací záměru 
Dopravní zátěž spojená s provozem vrtů je zcela zanedbatelná. Jedná se řádově o 

jednotky automobilů za den. K mnoha vrtům ale žádné auto nezajede po mnoho dní. 
K určitému nárůstu může docházet pouze v průběhu údržby vrtů, i tak se ale bude jednat o 
zanedbatelné množství, bez vlivu na plynulost provozu na okolních komunikacích. 

 
B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Vlivem realizace záměru tj. prodloužením čerpání vody z existujících vrtů nevznikne 

žádný nový bodový, liniový či plošný zdroj znečištění ovzduší. 
 
B.III.2. Odpadní vody 
 
1. Dešťové vody 
Vlivem realizace záměru nebude nakládáno s žádnými dešťovými vodami. Neznečištěné 

dešťové vody navíc ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. nejsou vodami odpadními. 
 
3. Technologické vody 
Vlivem realizace záměru nebudou vznikat žádné technologické vody.   
  
B.III.3. Odpady 
 
Výstavba 
Záměr tuto fázi nezahrnuje. Jedná se o pokračování stávajícího stavu bez jakýchkoliv 

stavebních aktivit. 
 
Provoz 
Ve fázi provozu lze očekávat především vznik běžného odpadu, majícího vztah 

s provozní údržbou vrtů (ve srovnání s existujícím stavem nedojde k žádné změně ani 
nbavýšení). Naprostá většina těchto odpadů nebude mít povahu nebezpečných odpadů. 
Biologický odpad bude tvořen po údržbě zeleně v těsné blízkosti vrtů. 

Lze pochopitelně očekávat také vznik určitého množství nejrůznějších obalů. 
Z nebezpečných odpadů lze očekávat zářivky, baterie, obaly znečištění nebezpečnými 

látkami (= především ropnými produkty), barvy atd. Nebude se však jednat o množství, která 
by vzhledem k existujícím kapacitám na likvidace představovala problém. 

Během provozu budou vznikat následující odpady. Co do složení i množství nedojde 
oproti existujícímu stavu k žádné změně. 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob  

využití/ 
odstraňování

03 03 08 odpady ze tříd. papíru a lepenky  O R5 
08 01 11 odpadní barvy N D5 //  D10 
13 05 02 kaly z odlučovače oleje N D10 
13 05 02 olej z odlučovače oleje N R9 
15 01 01 papírové a/nebo lepenkové obaly O N10 
15 01 02 plastový obal O R5 
15 01 03 dřevěný obal O R1 // R5 
15 01 04 kovový obal O R4 
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15 01 06 směsné obaly O D1 // D10 
15 01 07 skleněné obaly O R5 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N D5 // D10 

15 02  02 upotřeb. čist.tkanina, filtr.mater. N D10 

16 02 13 vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek 
(zářivky, výbojky) N D5 // N18 

16 06 05 jiné baterie a akumulátory O D5 // R4 
17 02 00 dřevo, sklo, plasty O R5 // D1  
17 04 11 kabely O R4 
19 09 02 kaly z čiření vody O D 1 // D10 
19 09 99 kaly z výroby vody jinak neurč.  O D 1 // D10 
20 01 02 sklo O R5 
20 01 39 plasty O R5 // D1+  

D10 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O N 13 
20 03 01 směsný komunální odpad O D 1 // D10 
20 03 03 uliční smetky O D1 

Poznámka: 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
 

Způsob využívání odpadů byl vyhodnocen dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů. 
 

Kódování způsobů nakládání s odpady 
 
Využívání odpadů : 

R1 Využití odpadu jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 
R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 
R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětovného využití olejů 

Odstraňování odpadu: 
D1  Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 
D5  Ukládání do speciálně technicky provedených skládek 
D10 Spalování na pevnině 

Ostatní: 
N10  Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) 
N13  Kompostování 
N18  Zpracování elektroodpadů 

 
Nevratné obaly budou separovány (odděleně papír, plasty, sklo) a poté odváženy k 

recyklaci.  
Produkce výše uvedených odpadů nebude klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. 

Nakládání s odpady bude provozovatel jakožto původce odpadů (stejně jako nyní) řešit na 
základě smluv s oprávněnými osobami. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné legislativy 
(zákon č. 185/2001 Sb., vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.). Zejména se 
bude jednat o evidenci odpadů či hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady. Smlouva s 
příslušnou firmou je uzavřena již pro provoz stávajícího skladu.  
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V maximální možné míře je třeba odpady recyklovat či je nabídnout k využití jinému 
subjektu.   

  
B.III.4. Ostatní 
 
1. Hluk 
 
1.1. Hlukové pozadí 
Vzhledem k tomu, že se zájmové území nachází v dostatečné vzdálenosti od 

urbanizovaných ploch, neovlivňují jej technické zdroje hluku ani zdroje hluku z dopravy. 
Silniční komunikace i železniční trať leží v dostatečné vzdálenosti. Území není zatíženo 
hlukem z letecké dopravy.  

Zemědělské příp. lesní práce mají výrazně sezónní charakter a jejich vliv na celkovou 
hlukovou situaci je nevýznamný. 

V souvislosti se záměrem nevznikne nový technický zdroj hluku. Doprava spojená 
s provozem vrtů je minimální. 

 
1.2. Hluk  v průběhu výstavby 
Záměr tuto fázi nezahrnuje.  
 
1.3. Hluk v průběhu provozu 
Podstatou záměru je pokračování nakládání s podzemními vodami (odběr podzemní 

vody) u stávajících zdrojů v jímacím území Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutici pro 
skupinový vodovod K-S-K-M. Tyto vrty zde jsou vybudovány a provozovány. Provoz vrtů je 
„nehlučný“. Navenek nebude docházet k emitování žádného „hluku“. Automobilová doprava 
spojená s obsluhou je zanedbatelná – nejedná se o detekovatelný zdroj akustického tlaku. 

 
Souhrnně je možno konstatovat, že záměr je z akustického hlediska zcela bezkonfliktní. 

Jeho realizací nedojde ke změně akustické situace v zájmovém území. 
 
2. Vibrace 
 
Tento bod je vůči záměru irelevantní. 
 
 
3. Záření 
 
Tento bod je vůči záměru irelevantní. 
 

 
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 
C.1.1. Klima 
 
Podle Klimatického členění území ČR dle Quitta patří zájmové území k okrsku T2, což 

je teplá oblast, pro kterou je charakteristické dlouhé teplé a suché léto a velmi krátké 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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přechodné období s mírně teplým až teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, 
suchá až velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 
Suma teplot nad 10 oC – 2600 – 2800 
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 – 30 
Vláhová jistota 2 - 4 
Počet dnů s mlhou - 31,1 
Počet letních dnů – 50 – 60 
Počet mrazových dnů - 100 – 110 
Počet ledových dnů – 30 – 40 
Průměrná teplota v lednu –2 až –3 oC 
Průměrná teplota v červenci 18 až 19 oC 
Srážkový úhrn ve vegetačním období – 350 – 400 mm 
Srážkový úhrn v zimním období – 200 – 300 mm 
Průměrná relativní vlhkost vzduchu - 77 
Průměrné roční trvání slunečního svitu - 1573 hod 

 
I. Hydrologický režim, charakter období 1931 – 2005 (Hrkal & Olmer 2007) 
 
Přirozený hydrologický režim je obecně dán průběhem atmosférických srážek. 

Zvodnění středního turonu je plošně dotováno především srážkovou infiltrací a její množství 
tedy dominantně určuje možnosti využití. V následujícím hodnocení jsou pro povodí Pšovky 
využity srážkové úhrny za hydrologické roky 1931-2005 ze stanice ČHMÚ Mšeno. Pro tuto 
stanici, nepříliš vzdálenou zájmovému území, existuje dlouhá časová řada pozorování. 

Protože v povodí dochází k dlouhodobému zadržení části srážek především formou 
změny zásob podzemních vod a tedy k přesahu jejich vlivu do dalších období, nemůže průběh 

srážkových úhrnů jen za jednotlivé 
roky dokonale vystihnout 
hydrologickou situaci. Proto byly 
sestaveny i časové řady dvou a 
tříletých kumulativních klouzavých 
srážkových úhrnů a ze všech časových 
řad zkonstruovány empirické čáry 
překročení. 

Průběhy ročních i kumulativních klouzavých srážkových úhrnů jsou presentovány na 
následujících obrázcích, kde jsou pro ilustraci vyneseny i informativní průběhy příslušných 
empirických čar překročení (t. j. bez vyznačení pravděpodobností). 

Z průběhu ročních srážkových úhrnů v horní části obrázků je zřejmé, že se zpravidla 
pohybují v rozmezí cca 500 až 700 mm (průměr 620 mm, medián 630 mm). Za celé období 
75 let byl pouze dvakrát překročen srážkový úhrn 800 mm (z toho l x dokonce 900 mm v r. 
1981). Rovněž dvakrát, v letech 1947 a 1959, byl roční srážkový úhrn nižší než 400 mm. 
Srážkové úhrny S posledních let a jejich pravděpodobnosti p uvádí přiložená tabulka. 

Z obrázků je zřejmé, že nízké srážky, k nimž došlo v letech 2003-2004, nejsou v povodí 
Pšovky nikterak výjimečné. Srovnatelné srážky byly naměřeny např. v letech 1985, 1976 a 
1962-1964. V letech 1947 a 1959 byly zjištěny srážky ještě podstatně menší. 

Poněkud odlišný náhled však poskytnou obdobně zpracované dvou- a zejména tříleté 
kumulativní klouzavé srážkové úhrny. Deprese posledních let překonává depresi počátku let 
devadesátých i středu let osmdesátých. Pouze deprese v první polovině šedesátých let je 
hlubší a deprese v první polovině čtyřicátých let je srovnatelná se současnou depresí. Bohužel 

hydrologický rok S p 
2003 479 0,92 
2004 505 0,82 
2005 603 0,59 

Srážkové úhrny S a jejich pravděpodobnosti p 
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v uvedených obdobích neprobíhala na Pšovce ani Velkém prameni měření průtoků, ani 
sledování úrovní hladin podzemních vod v povodí. 

 

 

 

 
Srážky ve stanici Mšeno v letech 1931 – 2005 
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Empirická čára překročení ročních srážkových úhrnů ve stanici Mšeno za hydrologické 
roky 1931 - 2005 
 

 
Empirická čára překročení dvou ročních kumulativních srážkových úhrnů ve stanici 
Mšeno za hydrologické roky 1932 - 2005 
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Empirická čára překročení tříročních kumulativních srážkových úhrnů ve stanici 
Mšeno za hydrologické roky 1933 - 2005 
 

V  následujícím  přehledu jsou  dvou-  a tříleté  klouzavé  kumulativní  úhrny průtoků a 
pravděpodobnosti jejich překročení z posledních let. Mimořádné srážky v r. 2002 (717 mm) 
způsobily, že dvouletý a tříletý srážkový úhrn ke konci r. 2003 se nevymyká průměru, 
přestože srážky v r. 2003 byly velmi nízké. Dvouletý srážkový úhrn ke konci hydrologického 
roku 2004 a tříletý ke konci hydrologického roku 2005 však vykazují velmi vysokou 
zabezpečenost, v obou případech cca 0,95. Tyto výsledky naznačují, že v této poslední suché 
periodě byla zřejmě překonána suchá perioda počátku let devadesátých i středu let 
osmdesátých. Z předchozích obrázků je navíc zřejmé, že podobně suchá perioda se vyskytla 
naposledy před 40 lety. 

V období od r. 1931 však došlo i k opačným srážkovým extrémům. Mimořádně vodné 
období 1980-1981 příznivě ovlivnilo vodnost Pšovky a zastřelo vliv rostoucích vodárenských 

odběrů z řepínského řadu a 
počínajících odběrů z vrutického 
řadu. 

Význam tohoto období pro 
podzemní vody je patrný i z 
hydrogramů úrovní hladin 
podzemních vod. V této souvislosti 

je třeba poznamenat, že srážková situace r. 1980 byla zcela výjimečná, vysoké srážky se 
vyskytly prakticky na území celé České republiky a v řadě míst dosáhly největších výšek za 
celou dobu existujících pozorování. 

Souběh této extrémně vodné periody, kdy dokonce došlo k dočasné obnově Velkého 
pramene, s počátečním obdobím vodárenské exploatace v povodí Pšovky, měl za následek 
podcenění jejího vlivu na vodnost toku a úrovně hladin podzemních vod.Vedl k 
neopodstatněným představám o možnosti jímat v dané oblasti o cca 150-200 l.s-1 více než 
činily přirozené vývěry dokladované Podvoleckým (1935). Z mimořádně příznivé 
hydrologické situace vycházela i modelová řešení. Potíže se však objevily již v následujících 
suchých periodách.  

hydrologický rok S2r p2r S3r P3r 
2003 1196 0,60 1863 0,51 
2004 984 0,95 1701 0,79 
2005 1108 0,83 1587 0,95 

Srážkové úhrny S a jejich pravděpodobnosti p 
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Období vodárenské exploatace tedy zastihlo nejen extrémně vodnou periodu na počátku 
let osmdesátých, ale i mimořádně suchou periodu v letech 2003-2005, srovnatelnou se 
suchým obdobím na počátku čtyřicátých let a s vodností o málo větší než suchá perioda v 
letech 1962-1964. 

 
II. Hydrologický režim, charakter období 1986 – 2012 (PROGEO s.r.o., 2012) 
 
Srážky jsou nejdůležitějším přírodním zdrojem tvorby zásob podzemních vod. 

K hodnocení využíváme informace z nejbližší srážkoměrné stanice ČHMÚ Mšeno. 
Hydrologický rok 2012 se srážkovým úhrnem 654 mm byl rokem vlhkým. Dlouhodobý 
střední roční úhrn srážek (za období 1931-2012) činí 632 mm. Modré sloupce znázorňují roční 
úhrny srážek. Roční srážkové úhrny ve srážkoměrné stanici Mšeno od roku 1986 
dokumentujeme v následujícím grafu. 
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Roční srážkové úhrny ve stanici  ČHMŮ Mšeno
v hydrologických  letech 1986 ‐ 2012

 
Roční úhrny srážek ve stanici ČHMU Mšeno od roku 1986 do roku 2012 

 
Kumulace po sobě následujících vlhkých, nebo suchých let mají dopad na tvorbu zásob 

podzemních vod (více let trvající vzestupy, nebo poklesy hladin v regionálním měřítku). Ani 
značně vlhký rok však nemusí znamenat významné doplnění zásob podzemních vod. Velmi 
záleží na charakteru srážek (doba trvání, intenzita, teplota) a jejich rozložení. Na doplnění 
zásob podzemních vod mají vliv především srážky spadlé mimo vegetační sezónu rostlin tj. 
přibližně od září do dubna. Srážky spadlé ve vegetační sezóně rostlin cca od května do srpna 
nemají pro tvorbu zásob podzemních vod podstatný význam. Výjimkou mohou být extrémní 
srážkové úhrny, které mohou doplnit zásoby podzemních vod i v období vegetační sezóny.  

Výše vymezená pravidla nelze přijímat striktně, neboť záleží na řadě dalších faktorů 
lišících se v jednotlivých letech (sněhová pokrývka, promrzání země zabraňující infiltraci, 
intenzita slunečního záření, intenzita větru, teplota a tlak vzduchu ovlivňující výpar, způsob 
obhospodařování povrchu v oblastech infiltrace, atd.), které mohou velikost srážkové 
infiltrace a doplňování zásob podzemních vod významně ovlivnit. 

Influkce je ve srovnání se srážkovou infiltrací vedlejším zdrojem tvorby zásob 
podzemních vod. Jímaný kolektor středního turonu vystupuje v povodí jímacího území na 
povrch a je částečně kryt kvartérními sedimenty rozdílné mocnosti a charakteru. Místy má 
podobu skalních výchozů nevelkého plošného rozsahu. V údolí Pšovky je lokálně kryt 
fluviálními náplavy a organickými sedimenty různé mocnosti i propustnosti.  

Ztráty vody může způsobit řada činitelů. Výrazný úbytek může, zvláště v obdobích 
nižších průtoků, způsobit evaporace z vodních nádrží, evapotranspirace v rozsáhlých 
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mokřadech anebo pokles hladiny podzemní vody v okolním střednoturonském kolektoru pod 
úroveň hladiny vody v povrchovém toku (influentní tok). Influkce vody z toku do podzemí 
může být přirozeným jevem v dané lokalitě, nebo může být způsobena poklesem hladiny 
podzemní vody vlivem vodárenských i individuálních odběrů podzemní vody. 

Voda jímaná vrty vrutické a řepínské skupiny v blízkosti Pšovky tak obsahuje podíl 
infiltrované povrchové vody z toku, který dokumentují měření teplot vody ve vrtech. 
V zimních obdobích se na záznamu teplot z vrtu Pš-4 (v blízkosti jímaného vrtu DV14) 
objevují náhlé „průvaly“ chladných vod a obdobně v letních měsících náhlé „průvaly“ 
teplejších vod. 

Komunikaci podzemních a povrchových vod, zvláště v blízkosti jímaných vrtů Pš-5, Pš-
5a a DV-14, mohou usnadňovat komunikační cesty mezi zmíněnými vrty a místy vývěrů 
bývalých pramenů „Na cikánce“ a „Malé okno“. Hladiny těchto pramenů zapadly pod úroveň 
terénu hned v prvních týdnech po zahájení jímání řepínskou skupinou vrtů (Čapek, 1973). Od 
té doby nebylo zaznamenáno obnovení jejich aktivity.  

Influkce z povrchových toků navyšuje objem využitelných zásob podzemních vod, 
avšak na druhou stranu může být potenciálním zdrojem ohrožení jakosti podzemních vod. 
Proto je jakost povrchových vod sledována. Významný podíl této vody lze očekávat 
především u jímacích vrtů LN-Lhotka, Pš-5, Pš-5a a DV-14.. 

 
Klimatické poměry 
V zájmové lokalitě velmi výrazně převládá proudění v ose západ – východ. Západní 

směr větru je zastoupen s četností téměř 16,0 %, východní s četností 15,0 %. Nejméně časté 
jsou větry od jihu (cca 5,0 %) a severovýchodu (cca 7,0 %).  

Provětrávání zájmového území je komplikované (bezvětří a 1. a 2. třída stability 
ovzduší),  a to především vzhledem k častému bezvětří, které se v území vyskytuje s četností 
46,7 %, přičemž na bezvětří připadá cca 19 % stavů. Právě za těchto nízkých rychlostí 
dochází k výraznému nárůstu četností u směrů východních až severních. Rychlost větru vyšší 
než 7,5 m.s-1  má navíc vztah k západnímu proudění. Ze stabilitních tříd je nejčastější 3. a 4. 
třída (33,2 a 31,4 %). 

Následující tabulka presentuje větrnou růžici reprezentativní pro zájmové území. 
 

Stabilitní růžice 
celková růžice 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 
1,7 3,30 2,60 4,72 2,68 2,21 3,69 4,89 3,64 18,98 46,71
5,0 5,35 4,21 9,44 5,10 2,68 5,90 9,40 6,72  48,80

11,0 0,36 0,20 0,84 0,23 0,10 0,40 1,70 0,66  4,49
součet 9,01 7,01 15,00 8,01 4,99 9,99 15,99 11,02 18,98 100,00

 
V údolních partiích, kupříkladu v údolí Pšovky, lze očekávat častější výskyt inverzních 

stavů, a to díky vyšší vzdušné  vlhkosti spolu s nižší intenzitou větrného proudění. 
 
C.1.2. Ovzduší 
 
Díky konfiguraci terénu a absenci významnějších zdrojů znečištění, lze ovzduší celého 

zájmového území považovat za zcela čisté. 
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C.1.3. Voda 
 
C.1.3.1. Podzemní vody 

 
Definice „zásob podzemních 

vod“ není zcela prostá. Obvykle bývají 
členěny na zásoby dynamické a zásoby 
statické.  

Jímání statických zásob je možné, 
ale jedná se o jímání „na dluh“ se 
všemi negativními dopady, které s 
sebou přináší. Dlouhodobé jímání 
statických zásob v řádu více měsíců až 
let, tj. dlouhodobé jímání většího 
množství vody než kolik činí přírodní 
zdroje jejího doplňování, znamená 
vysoušení široké oblasti. V drenážních 
oblastech, nebo v oblastech s 
přirozenou hladinou mělko pod 
povrchem, může způsobovat i nevratné 

změny druhové skladby vegetace, což je zvláště nežádoucí v chráněných přírodních oblastech. 
Za takovou oblast však dnes v žádném případě nelze považovat mokřady mezi obcemi Lhotka 
a Mělnická Vrutice. Tyto oblasti byly ovlivněny v roce 1972, kdy došlo k dominantnímu a 
trvalému poklesu hladiny podzemní vody a její další pokles může mít vliv již pouze na 
rostliny s velmi hlubokými kořenovými systémy. Jiná situace je mezi obcemi Mělnická 
Vrutice a Malý Újezd, kde je hladina podzemní vody blízko terénu. Na okraj této oblasti sahá 
především ovlivnění dolní částí vrutické jímací skupiny (především jímání vrtu Pš2, a v 
případě zvýšení odběru také vrty Pš3 a Pš3a). 

Dynamické zásoby jsou objem podzemní vody v horninovém prostředí vymezený dole 
minimální a nahoře maximální zaznamenanou hladinou podzemních vod v rámci jednoho 
roku nebo v rámci několika posledních let. Je to objem vody přirozeně doplňovaný a (za 
jímáním neovlivněných podmínek) přirozeně drénovaný do povrchových toků. Je-li část 
tohoto množství ponechána přirozené drenáži a část jímána pro vodárenské využití, jedná se o 
přijatelný stav. Za přijatelné lze považovat jímání < 100% přírodních zdrojů podzemních vod. 
Takové jímání podzemních vod je obvykle dlouhodobě možné.  

Hydrogeologické poměry jsou patrné z následující mapy. 
 
C.1.3.1.1. Hydraulické vlastnosti hornin zájmového území, typy kolektorů a jejich 

kvantitativní charakteristiky 
 
1. Obecná charakteristika 
Zájmová oblast spadá do hydrogeologického bilančního celku bc l - Křída 

pravostranných přítoků Labe mezi Brandýsem nad Labem a Lovosicemi (Herčík a kol, 1999), jenž 
zahrnuje pravostranné přítoky Labe mezi Tuřicemi (u Brandýsa nad Labem) a Lovosicemi 
(povodí Košáteckého potoka, Pšovky, Liběchovky, Ústeckého a Lučního potoka). Vymezení 
tohoto bilančního celku je shodné s hydrogeologickým rajónem 452 - Křída pravostranných přítoků 
Labe a zaujímá plochu cca 850 km2. 

Výřez z hydrogeologické mapy 
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Podzemní vody v prostoru 
povodí Pšovky jsou vázány na bazální 
kolektor A (perucko-korycanské 
souvrství) a svrchní kolektor C (jizerské 
souvrství). Vodohospodářsky 
nejvýznamnější nádrž podzemních 
vod je v kolektoru C. Méně významné 
zvodnění má kolektor A.  

Regionální průzkum 
hydrogeologického bilančního celku 
zahájil Herčík (1966). Pištora (1978) 
sjednotil výsledky dosavadních 
průzkumů a použil první 
hydrogeologický model řešení bilance 
zásob podzemních vod v zájmovém 
prostoru. Syntézu znalostí o 
hydrogeologických poměrech české 
křídové pánve napsal Herčík a kol. 
(1999). Poslední větší 
hydrogeologickou prací v posuzovaném 
území povodí Pšovky se stala studie 
Hrkala a Olmera (2007), vyvolaná 
zaklesáváním průtoků Pšovky, zejména v 
úseku Lhotka - Skuhrov. 

Kolektory a izolátory 
V povodí Pšovky se rozlišují dva 

hlavní hydrogeologické kolektory: A v 
perucko-korycanském a C v jizerském 

souvrství. Oba kolektory jsou od sebe odděleny izolátorem bělohorského souvrství. 
Kolektor A má napjatou hladinu podzemní vody a je vyvinut souvisle na bázi křídového 

pokryvu. Nejvyšší propustnost má bazální část korycanských vrstev představovaná pískovci, 
nejnižší spodní část peruckých vrstev a svrchní část korycanských vrstev. Propustnost 
kolektoru A je průlinově-puklinová. Ze srovnání map mocnosti a transmisivity vyplývá, že 
transmisivita kolektoru A je přímo úměrná mocnosti. V západní části jsou tudíž transmisivity 
kolektoru vyšší než ve východní části bilančního celku. 

Nadložní izolátor kolektoru A tvoří slínovce bělohorského souvrství a prachovce ve stropu 
korycanských vrstev. Podle Herčíka a kol. (1999) dochází k přetoku podzemních vod z 
kolektoru A do nadložního kolektoru C v hodnotě cca 40 l.s-1. 

Kolektor C je vázán převážně na střednozrnné, většinou křemenné pískovce jizerského 
souvrství. Propustnost kolektoru C je puklinově-průlinová. Východně od toku Liběchovky v 
povodí Pšovky rostou mocnosti kolektoru C a klesá podíl prachovito-jílovité složky, přičemž 
transmisivita kolektoru stoupá. Mocnost kolektoru v povodí Pšovky se pohybuje v rozpětí 150 až 
200 m. Od SV k JZ klesá až k nule v místech výchozů jeho báze v údolí Labe. Podle 
Hydrogeologické mapy ČR (1:50000) list 12-22 Mělník se hodnoty transmisivity T v kolektoru C v 
prostoru Řepínského dolu pohybují mezi 9,7.10-4 - 6,3.10-3 . 10 m2.s-1 a ve zbytku povodí Pšovky mezi 
T 1.10-3 - 6.10-3.10 m.s-1 (Hrkal 1998). Hodnoty transmisivity odpovídají vysoké transmisivitě 
horninového prostředí a průměrné hodnotě specifické vydatnosti pohybující se v rozmezí q l až 5 
l.s-1.m-1. Tyto poznatky vycházejí z vyhodnocení filtračních parametrů hydrogeologických objektů 
celého hydrogeologického rajónu. 

Průběhy hranic bilančního celku a směry proudění 
podzemních vod v kolektoru C (Herčík a kol. 1999; 
Hořčička 2007) 
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Oběh podzemních vod 
V kolektoru A není oběh podzemních vod uzavřený, protože kolektor A je napájený 

(dotovaný) nejen v ploše posuzovaného bilančního celku, ale i za jeho hranicí směrem k S až SV od 
povodí Pšovky. Proud podzemní vody směřuje od SV k JZ. Odvodňuje se v úrovni pravého břehu 
Labe s průtokem 270 l.s-1. V části území dochází k přetoku podzemních vod kolektoru A do 
nadložního kolektoru C v odhadované hodnotě 40 l.s-1. Celková mineralizace podzemních vod 
souvisejících s kolektorem A roste od V k Z, kde dosahuje hodnot okolo l g...l-1. 

Oběh podzemních vod v kolektoru C je uzavřený. Výjimkou je pouze předpokládaný přetok 
cca 40 l.s-1 z podložního kolektoru A. Kolektor C je napájen infiltrovaným podílem srážek v 
prostorách svého povrchového výstupu. Plošné rozdělení srážek je závislé na nadmořské výšce a 
morfologii terénu. Pohyb a odvodnění podzemních vod je určeno lokálně místními erozními 
bázemi a regionálně erozní bází Labe. Podzemní vody v kolektoru C udržují regionální směr 
proudění od SV k JZ. Odvodnění kolektoru probíhá skrytou infiltrací do nivních sedimentů 
povrchových toků nebo prameny. Snižování hydraulického napětí v kolektoru C je způsobováno 
čerpáním podzemních vod pro vodohospodářské využití v lokalitách Řepínský důl, Zahájí, 
Mělnická Vrutice, Lhotka apod. Od SV se redukuje mocnost kolektoru C. Například v jímací 
oblasti Řepín ze 120 m na 30 m. Redukce mocnosti má za následek velký nárůst průtoku v dolních 
částech některých toků (např. Liběchovka). Zbývající proud podzemní vody odtékající po bázi 
kolektoru C v mezipovodích labských přítoků se infiltruje do kvartérních teras Labe. Chemické 
složení podzemních vod kolektoru C a zejména nárůst celkové mineralizace se projevuje 
zvyšováním hodnot od SV k JZ (0,3-0,4 g.l-1) a jsou v souladu s regionálním směrem proudění. 

Odtokové poměry toků v bilančním celku (prostorové změny přítoků) jsou charakterizovány 
poměrem úrovně hladiny podzemní vody v kolektoru C k úrovni dna toku. Střední části toků se 
projevují jako ztrátové (specifický odtok klesá). V dolní části toku dochází k nárůstu vodnosti 
vlivem redukce mocnosti kolektoru v blízkosti výchozů jeho báze na povrch. Kolektor C má 
podle Herčíka a kol. (1999) značný vyrovnávací účinek na odtok v povrchových tocích 
projevující se jeho stálostí i v dlouhodobě bezesrážkovém období. Specifický odtok 
podzemních vod dosahuje v horních částech dílčích povodí hodnoty 6 l.s.km2, v dolních částech 
klesá na 2 l.s.km2. 

 
2. Režim podzemních vod I (KK-VZ) 
Soustavné sledování úrovní hladin podzemních vod v povodí Pšovky probíhá již od 

roku 1966 (Hrkal & Olmer 2007). 
 

Sledování na objektu VP0695 Malý Újezd 
V blízkosti zájmového území se nachází vrt pozorovací mělké sítě ČHMÚ VP0695 

Malý Újezd, provozovaný od hydrologického roku 1969 (11/68). Jako významnou se jeví 
skutečnost, že tento vrt není pravděpodobně ovlivněn jímáním z řepínského a vrtutického řadu 
ani podstatně jinými antropogenními činnostmi. Veškeré podrobnosti o tomto vrtu jsou 
presentovány ve studii Hrkal & Olmer (2007), ze které jsou v následujícím textu Oznámení 
vyňaty následující shrnující grafy. Cílem této analýzy bylo ověřit jednak možnosti predikce 
úrovní podzemní vody na základě znalosti předcházejících srážek, jednak předpoklad, že 
srážky jsou dominantním faktorem určujícím úroveň hladiny vody v tomto vrtu a jeho 
antropogenní ovlivnění (vodárenskými odběry) je tedy prakticky zanedbatelné. 
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Průměrné měsíční úrovně hladiny podzemní vody ve vrtu VP0695 
 

 
Čára překročení průměrných měsíčních překročení úrovní hladin ve vrtu VP0695 za 
období h.r. 1969 - 2005 

 
Z provedené analýzy (Hrkal & Olmer 2007) vyplývá, že vztah mezi srážkovými úhrny a 

úrovní hladin ve vrtu VP0695 je vysoká. Tato těsnost potvrzuje výchozí předpoklad, že srážky 
jsou zde dominantním činitelem určujícím neovlivněné úrovně hladiny podzemní vody. Z 
toho vyplývá, že v případě vrtu VP0695 je ovlivnění vodárenskými odběry minimální. 
Úroveň hladiny podzemní vody na srážky poměrně citlivě reaguje. 

 
3. Režim podzemních vod II (Progeo) 
V prostoru zájmového území jsou sledovány hladiny podzemní vody v kolektoru 

středního turonu. Celkem bylo v hydrologickém roce 2012 sledováno 77 monitorovacích 
objektů podzemních vod v kolektorech kvartéru, středním turonu a cenomanu. 13 objektů je 
monitorováno s četností 1x za hodinu, 13 studní s četností 1x měsíčně, 26 objektů s četností 
4x ročně a 26 objektů s četností 1x ročně v období minimálních hladin. Kromě výše 
uvedeného celoplošného monitoringu prováděného firmou PROGEO s.r.o. jsou ke 
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společnému vyhodnocení přebírána měření prováděná pracovníky dálkovodu SV a.s., kteří v 
prostoru jímacího území Mělnická Vrutice zajišťují sledování 45 provozních hladin v  
jímaných objektech s četností 1x měsíčně a 3 monitorovacích objektů (DV-4, S-17 a Pš-16) 
s četností 1x za hodinu. V zájmovém prostoru se nacházejí čtyři vrty státní monitorovací sítě 
ČHMÚ, ze kterých jsou měsíční průměry hladin podzemních vod „nakupovány“ a rovněž 
použity ke společnému vyhodnocení. 

 
3.1. Hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech (hluboké objekty) 
Monitorovaná povodí lze přibližně rozdělit na dvě části s charakteristickým vývojem 

hladiny podzemní vody. Jako třetí oblast s odlišnou charakteristikou lze vydělit prostor 
v okolí jímacího území Mělnická Vrutice. 

 
a) v horních a středních částech povodí hladiny plynule stoupají, nebo kulminují. V 

povodích Liběchovky, Pšovky, Košáteckého potoka i Skalského potoka se na vývoji 
hladin v hydrologickém roce 2012 stále ještě dominantně projevuje významné 
doplnění zásob podzemních vod z druhé poloviny hydrologického roku 2010. V 
některých vrtech započal vzestup v roce 2011 (např. Pš-17 Bezdědice, Rp-16 Skalsko, 
Pš-19 Stránka), jiné stoupají již od roku 2010 (např. MšK-1 a MšK-2 Kroužek). 
V některých vrtech se v roce 2012 vzestup hladin zastavil (MšK-1 a MšK-2 Kroužek, 
Rp-17 Zamachy, Rp-11 Rokytovec, Rp-6 Skalsko), v jiných hladiny stále ještě 
stoupají (HJ-41-T Dolní Vidim, P-53 Mlčení, Pš-17 Bezdědice, Pš-19 Stránka). 
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Vývoj hladin podzemní vody ve vyšších a středních částech povodí (např. MšK-2 
Kroužek) 

 
b) ve středních a dolních částech povodí hladiny klesají. Obecně lze říci, že reakce 

hladin podzemních vod na významné infiltrační události je zde rychlá, výrazná a dříve 
odezní. Za příčinu lze považovat menší mocnost nesaturované zóny spolu s vyššími 
propustnostmi horninového prostředí ve srovnání s horními částmi povodí.  
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Vývoj hladin podzemní vody ve středních a dolních částech povodí (např. P-42 Lhotka) 

 
c) v dolní části povodí Pšovky v blízkosti jímacího území mírně klesají. Tato oblast je 

současně ovlivněna vodárenským jímáním a svou pozicí v hlavní drenážní oblasti. Je 
charakteristická rychlým prouděním podzemní vody, promytými cestami proudění 
v okolí jímacích objektů a výrazným vlivem puklinové propustnosti. Vliv infiltračních 
událostí na hladiny podzemní vody je téměř okamžitý a projevují se i infiltrační 
události menšího významu. Jejich vliv rychle odeznívá. Po významném doplnění z 
přelomu let 2010 – 2011 hladiny kulminovaly hned na počátku roku 2011. Na rozdíl 
od okolních oblastí však v průběhu hydrologických let 2011 a 2012 klesají pomaleji a 
udržují se na vysoké úrovni. V období obvyklých minimálních hladin (~ srpen) byly 
v roce 2012 níže než v předešlém roce. Na konci hydrologického roku 2012 jsou na 
obdobné, nebo nepatrně vyšší úrovni než na jeho počátku - především vlivem doplnění 
na přelomu hydrologických let 2012/2013. 

 

 
Vývoj hladin podzemní vody v dolní části povodí Pšovky  -  Pš-14 Mělnická Vrutice 

 
Hodnocení dlouhodobých měření hladin z let 1969 – 2012 
V objektech s dlouhými řadami sledování je známé výrazné doplnění a vzestupy hladin 

podzemních vod počínající v letech 1976 až 1979 a končící v letech 1982 až 1984 jako 
důsledek kumulace srážkově mimořádně bohatých let 1977 až 1981 s příznivým rozložením 
srážek. V průběhu roků 1982 až 1983 v oblastech mimo jímací území hladiny kulminovaly na 
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nejvyšších dosud měřených úrovních. (V jímacím území Mělnická Vrutice a jeho 
bezprostředním okolí k této kulminaci došlo také, avšak vlivem odběrů již hladiny nedosáhly 
maximálních úrovní měřených v minulosti). K významným vzestupům hladin došlo i 
v průběhu let  2010 - 2011. Dlouhodobým sledováním je prokázané téměř pravidelné 
zpoždění reakce hladin o 1 – 3 roky za kumulací vlhkých let. Zpoždění maxima úrovně hladin 
podzemních vod je větší ve vyšších partiích povodí (kolem 2 let i více) a kratší v dolních 
partiích povodí v drenážních oblastech (v řádu dní až prvních měsíců).  Uvedená zpoždění je 
možné sledovat i během méně výrazných kumulací suchých / vlhkých let. 

V horních partiích povodí Pšovky i Košáteckého potoka (z povodí Liběchovky není 
k dispozici dostatek údajů) nastal po kulminaci z let 1983 až 1984 pozvolný a téměř lineární a 
nepřerušený pokles hladin podzemních vod trvající dosud (konec hydrologického roku 2012). 
Je dobře dokumentován například ve vrtech Pš-11 Klučov, Pš-10 Kanina, Pš-17 Bezdědice, 
Rp-11 Rokytovec a v mnoha dalších objektech. Předpokládáme, že příčinou je průběžný 
pokles infiltrace (vzrůst podílu evaporace) v souvislosti s rostoucí průměrnou teplotou 
vzduchu. Žádná další kumulace vlhkých let již nedosahovala parametrů srážkových událostí 
z let 1977 – 1981 a na hladinách podzemních vod těchto oblasti se výrazněji neprojevila. 

V dolních partiích povodí Pšovky, Košáteckého potoka i Liběchovky je situace 
obdobná, avšak kulminace hladin podzemních vod po vydatných srážkách let 1977 – 1981 
nastala již počátkem roku 1982 a po ní následoval pokles hladin (v téže době hladiny 
podzemní vody ve vyšších částech povodí stále ještě stoupaly). Tedy v drenážních oblastech 
reagují hladiny podzemních vod na kumulace vlhkých let o 1 – 2 roky rychleji než hladiny ve 
vyšších částech povodí. Kromě toho hladiny podzemních vod v drenážních oblastech (v 
dolních částech povodí) reagují i na méně výrazné kumulace vlhkých let jakými byly roky 
1986 až 1988, nebo 2000 až 2002. 

V oblastech ovlivněných od roku 1972 (resp. 1979) vodárenským jímáním podzemních 
vod v Řepínském důlu a podél Pšovky mezi Jelenicí – Mělnickou Vruticí a Hleďsebí se vlivy 
změn velikosti jímání na výše uvedené přírodní chování hladin podzemních vod superponují. 
Hladiny podzemních vod reagují na kumulace vlhkých i suchých let stejně jako bez 
přítomnosti jímání, avšak jsou plošně sníženy (v závislosti na množství jímané vody) oproti 
neovlivněnému stavu. 

 
3.2. Hladiny podzemní vody v domovních studních (mělké objekty) 
V hydrologickém roce 2012 bylo sledováno 17 domovních a obecních studní. Z toho 13 

studní v obcích Skuhrov, Velký Borek, Malý Újezd, Jelenice, Mělnická Vrutice, Hleďsebe, 
Lhotka a Řepín bylo sledováno s měsíční četností a 4 studní v obcích Olešno a Želízy bylo 
sledováno kvartálně (4x ročně). Studna č.p.32 Hleďsebe je monitorována rovněž 
automatickým záznamníkem hladiny.  
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Záznam hladiny vybraných monitorovaných studní 
 
3.3. Hladiny podzemní vody v čerpaných vrtech – j.ú. Mělnická Vrutice 
 

V celém jímacím území Mělnická Vrutice, ve všech skupinách vrtů, došlo v průběhu 
let 2009 – 2011 (zvláště na přelomu let 2010/2011) k plošnému vzestupu hladin podzemních 
vod cca o 2 – 5 m a k jejich setrvání na této zvýšené úrovni v průběhu celého roku 2012. Tato 
změna byla způsobena doplněním zásob podzemních vod příznivou klimatickou situací 
s významnou infiltrační událostí na přelomu let 2010/2011 a infiltračními událostmi 
v průběhu roku 2012. Vlivy změn rozložení jímání – zvláště omezení odběrů ze skupin vrtů 
v1, v2 a v3 od roku 2009 se na tento plošný trend superponují, ale ve srovnání s ním jsou 
minoritní. Minoritní vliv mělo například rovněž zvyšování odběrů ze skupiny r2 v průběhu let 
2010 – 2011, které celkový vzestup hladin nijak znatelně neovlivnilo. 
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Hladiny podzemní vody v jímacích vrtech skupiny r2 

 
C.1.3.1.2. Kvalita podzemních vod 
Na většině území převažují v obou kolektorech vody typu Ca-HCO3 s mineralizací od 0,3 do 

0,6 g.1-1. Lokálně jsou v blízkosti Labe vody s mineralizací přes l g.l-1. Zvýšené obsahy jsou 
charakteristické pro Mg, částečně Na a SO4. Vody kolektoru C mají mineralizace zpravidla do 0,5 g.l-1 s 
gradací od SV k JZ. 

Podzemní vody jímané v prostoru Zahájí a horních a středních částí Řepínského důlu 
(vrty DV6, DV7, S19, S30) mají konduktivitu 571 ± 27 μS.cm-1. Dolní část Řepínského důlu 
a oblast podél toku Pšovky (vrty Pš5a, DV14, S4, S15, Pš2) má konduktivitu výrazně větší 
711 ± 47 μS.cm-1. Tok Pšovky je v úseku mezi Hleďsebí a Mělnickou Vruticí dlouhodobě 
přerušen. Voda Pšovky po Hleďsebe má nízkou konduktivitu (profily Pf6, Pf3, Pf2) 373 ± 37 
μS.cm-1. Tok Pšovky v okolí Mělnické Vrutice začíná pramenními vývěry, které zvláště 
v obdobích nízkých průtoků vykazují větší hodnoty konduktivity (konduktivitu může 
zvyšovat i vypouštění odpadních vod). Voda dolní části Pšovky má konduktivitu ze všech 
sledovaných míst nejvyšší (profil Pf0) 909 ± 75 μS.cm-1. Vysoká konduktivita (vysoká 
mineralizace) vody v okolí Mělnické Vrutice je pravděpodobně způsobena vývěry vody ze 
slínovcových souvrství turonu. Vyšší mineralizace vody ve vrtech dolní části Řepínského 
důlu a podél Pšovky od Hleďsebe po M.Vrutici má s velkou pravděpodobností obdobnou 
příčinu jako vysoká konduktivita dolní části povrchového toku Pšovky – tedy přítok  jímané, 
nebo vyvěrající vody ze slínovcových poloh kolektoru podzemních vod. Voda jímaná ve 
Lhotce (vrt LN), byť také v blízkosti Pšovky, má svou konduktivitou 612 ± 9 μS.cm-1 blíže 
hodnotám měřeným v horní části Řepínského důlu. Jímá tedy pravděpodobně menší podíl 
vody ze slínovcových poloh, nebo je ovlivněna infiltrací méně mineralizované vody Pšovky, 
ke které v tomto prostoru dochází. 

Druhým parametrem sledovaným na místě odběrů je pH vody. Výrazně se liší pH 
podzemních vod 7,43 ± 0,15 a pH povrchových vod 8,02 ± 0,24. Při tom lze říci, že pH 
nepatrně klesá v průřezu Řepínským důlem od Zahájí k Mělnické Vrutici. Naopak pH 
v povrchovém toku Pšovky nepatrně roste ve směru toku. 
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Vývoj koncentrací dusičnanů v letech 1972 – 2012 

 
Ve vrtech Pš-2 a Pš-5a v blízkosti Pšovky byly v letech 2010 a 2011 zaznamenány 

nárůsty koncentrací dusičnanů, které v roce 2012 opět poklesly. Koncentrace síranů rostoucí 
do roku 2003 ve vrtech Pš5a a S15 kolísají kolem hodnoty 100 mg/l. Koncentrace chloridů a 
koncentrace železa ve sledovaných objektech kolísají a nejeví žádné vývojové trendy. 

 
V hydrologickém roce 2012 byl u jímacího vrtu S-19 zaznamenán neobvyklý vzestup 

koncentrací chloridů, dusičnanů, síranů a konduktivity. Nevýrazný vzestup se objevil již v 
roce. Zvýšené hodnoty uvedených parametrů nepřekračují mezní hodnoty pro jakost pitných 
vod stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., ale znamenají 
neočekávané změny jakosti podzemních vod v objektu S-19 a pokud nedojde k jejich poklesu 
při příštím kontrolním odběru, bude vhodné najít příčinu. V ostatních monitorovaných 
objektech podzemních vod nebyl v roce 2012 zjištěn anomální vývoj sledovaných parametrů. 

 
C.1.3.1.3. Termominerální vody 
V zájmovém území se nevyskytují žádné vývěry termominerálních vod a ani nikde 

poblíž není ochranné pásmo přírodních léčivých vod. 
 

C.1.3.1.4. Pramenné 
jevy 

Dominantní postavení 
v území má tzv. Velký pramen. 
Tento pramen zanikl 
v souvislosti se zahájením 
čerpání podzemních vod 
v sedmdesátých letech, nicméně 
v roce se jeho činnost znovu 
samovolně projevila (začal 
znovu přetékat přelivovou 
hranu na podzim 2010 a 
s přestávkami v závislosti na 
kolísání hladiny přetéká dosud, 
přičemž stejná situace nastala Velký pramen (stav léto 2013) 
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také v první polovině 80tých let) a v současné době se jedná vydatný zdroj vody, která natéká 
do chráněného území NPR Polabská černava. 

Kromě toho se v území nachází ještě nškolik menších pramenů, jejichž činnost se 
v současné době také obnovila.  

 
C.1.3.1.5. Umělé hydrogeologicky významné objekty 
Viz následující kapitola.  
 
C.1.3.1.6. Využití podzemních vod 
Podzemní voda je jímána v jímacích územích Mělnická Vrutice, Dolní Liběchovka, 

Stříbrník a Lhotka-Hleďsebe. Ve vztahu z posuzovanému záměru je relevantní pouze jímací 
území Mělnická Vrutice. 

Bilanční celek s povodím Pšovky je významnou vodárenskou strukturou s kvalitními 
zásobami podzemních vod, které byly oceněny na 2040 l.s-1. Vodohospodářsky nejvýznamnější je 
kolektor C, který váže 93 % využitelných zásob v kategorii C2. Kvalita vody z hlediska její 
upravitelnosti na vodu pitnou je v obou kolektorech velmi dobrá a směrem k SZ v obou 
kolektorech klesá vlivem vysokých obsahů Fe, Ca, Mg v kolektoru A a Ca, Mg, HCO3 v kolektoru C. 
Infiltrační území podzemních vod v povodí Pšovky je částečně zatíženo zemědělskou výrobou, což se 
projevuje postupným nárůstem obsahů NO3, SO4 a Cl především v podzemních vodách v kolektoru C. 

Vývoj vodárenské exploatace území popisují Hrkal & Olmer (2007). Vývoj 
průzkumných prací pro využití zdrojů podzemních vod v povodí Pšovky je podrobně popsán 
v jubilejní publikaci vydané provozovatelem vodovodu VKM ke stoletému výročí (Bulva - 
Kliner - Olmer 1997). 

Generelní projekt O. Hynieho a A. Řehoře z dubna 1939 uvádí: „jímání 480 l/vt. 
podzemní vody křídového útvaru v Repínském dole“ pro „doplnění nynější Káranské vodárny 
novým zdrojem, který by zabezpečil na řadu let spotřebu vody města Prahy.“  Tento projekt je 
již uceleným pohledem na problematiku jímání podzemních vod, kde je uvažována 
zabezpečenost zdrojů i dopad jímání na povrchové odtoky. Tato práce, která se stala 
východiskem pro průzkum v poválečných letech, vycházela z hydrologických hodnocení 
Podvoleckého (1934, 1936). Dále generelní projekt: 

„Nynější přírodní odvodnění nádrže podzemní vody v infiltračním povodí 
projektovaného vodovodu se děje jednak do údolí Pšovky, částečně též do údolí Košateckého. 
V dlouhém hořením a středním toku Pšovky, až k Mělnické Vrutici, je výron podzemních vod 
poměrně malý a kolísá od 80 l/vt. do 220 l/vt. Naopak v krátkém, jen 1,5 km dlouhém, dolním 
úseku Pšovky mezi Mělnickou Vrutici a Jelenicemi kolísá výron z několika málo 
koncentrovaných pramenů od 250 l/vt. do 350 l/vt. Jímací řad v Řepínském dole umožňuje 
jímání podzemních vod na útraty těchto spontánních vývěrů na krátkém dolním toku Pšovky, 
při naprosto netknutém nynějším režimu podzemních i povrchových vod na jejím dlouhém 
toku středním a dolním. Kromě výronů do údolí Pšovky se odvodňují podzemní vody z 
popsané pánve i do údolí Košateckého potoka a tvoří tam převážnou část pramenitých vod, 
vylévajících se v úseku mezi Kropáčovou Vruticí a Košátkami (v trati dlouhé 4,5 km), v 
úhrnné vydatnosti kolísající od 170 l/vt. do 300 l/vt. 

Odběrové snížení v jímacích studních v Řepínském dole bude tak ustáleno, aby byly plně 
zachyceny vývěry na dolní Pšovce střední vydatnosti kolem 300 l/vt. a asi dvě třetiny z 235 
l/vt. střední vydatnosti pramenů v Košateckém údolí, tj. kolem 160 l/vt. Připočteme-li ještě 
zachycenou část proudu podzemní vody, směřujícího z východní části povodí infiltračních 
jímek přímo k jv. do údolí Jizery (tento proud podzemních vod se neprojevuje povrchovým 
odtokem) v hodnotě nejméně 20 l/vt., dospíváme ke střední vydatnosti projektovaného 
vodovodu 480 l/vt. Ohromná akumulační schopnost využité nádrže podzemní vody a dokonalé 
ovládnutí režimu jímaných podzemních vod jímacími studnami opatřenými čerpadly umožňují 
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celoroční rovnoměrný odběr této střední vydatnosti bez ohledu na časové kolísání nynějších 
přírodních odtoků a popsané podzemní nádrže. 

Podle vrstevnic hladiny podzemní vody a tektoniky zájmové oblasti projektovaného 
vodovodu je v situaci vymezeno příslušné infiltrační povodí. Zaujímá plochu 202 km2. Podle 
skutečně změřených odtoků podzemních vod této oblasti vrch. radou Ing. F. Podvoleckým je 
možno počítati se středním odtokem z l km2 kolem 3,2 l/vt, což z uvedeného povodí činí 640 
l/vt. Projektovaný odběr 480 l/vt. jsou tři čtvrtiny tohoto celkového středního odtoku. 

Ke stejným hodnotám odtoku podzemních vod dojdeme, když vycházíme od skutečně 
naměřených celkových odtoků na Pšovce a Košateckém potoce, jejichž příslušná infiltrační 
povodí jsou z vrstevnic hladiny podzemní vody a z tektoniky zvodnělých vrstev dostatečně 
bezpečně určitelné.“ 

Další průzkumné práce v poválečných letech, zahrnující již i modelová řešení, navrhují 
využitelné množství podzemní vody v rozmezí 450-500 l.s-1, obdobně jako Hynie. 
Vodárenské využívání začalo v roce 1972 a za dosavadní dobu provozu odběry skutečně 
dosáhly této výše, ovšem s nepříznivým dopadem na průtoky Pšovky v suchých obdobích. 

V současnosti je v jímacím území intenzivněji využíváno 39 jímacích vrtů (průměrný 
odběr nad 0,5 l/s). Hloubky jímacích vrtů se pohybují v rozsahu 50 až 70 metrů. Jímací vrty 
jsou děleny do dvou základních skupin podle jejich lokalizace : 

- řepínská skupina - vrty jsou situovány v Řepínském důlu a Zahájském důlu, 
- vrutická skupina - vrty jsou situovány v údolní nivě Pšovky. 
Třetí skupinu tvoří dva jímací vrty v Záskalí, které byly využívány pouze krátkodobě (v 

období roků 1989 až 1994). 
 
Přehled jímacích objektů v jímacím území 

perforace 
(m n.m.) (m p.t.) 

objekt jímací 
skupina 

OB1 
m n.m. 

(pažnice) 

OB3 
m n.m. 

(poklop) 

terén 
m n.m. 

hloubka 
m 

od do od do 
Řepínská skupina 

S9 r1 193,08 195,1 192,22 60 172,2 137,2 20,02 55,02 
S10 r1 193,39 195,26 192,03 50 174 144 18,03 48,03 
S4 r1 195,48 196,52 194,96 50,55 177 150 17,96 44,96 
S1 r1 196,11 197,26 195,69 51,5 185 155 15 45 
Ř2 r1 196,6 197,63 195,82 48,25 176,6 150,3 19,22 45,52 
S11 r1 197,84 198,86 197,23 50,08 177,2 152,2 20,03 45,03 
S13 r1 198,54 199,48 197,89 51,75 177,9 152,9 19,99 44,99 
S14 r1 199,86 200,72 199,21 51,96 178,2 153,2 21,01 46,01 
S15 r2 201,31 202,1 200,45 53,22 181,5 152,5 18,95 47,95 
S16 r2 202,37 203,42 201,6 53,12 181,6 154,6 20 47 
S17 r2 203,2 203,93 202,23 51,22 182,2 157,2 20,03 45,03 
S18 r2 203,72 204,91 203,08 50,45 183,1 157,1 19,98 45,98 
S6 r2 204,46 205,71 204,09 51,31 189,1 164,1 19,99 44,99 

PŠ8/1 r3 205,8 207,21 205,53 40,2 180,7 165,7 25,01 40,01 
Dv16 r3         
S24 r3 207,17 208,41 206,73 51,33 184,7 159,7 22,03 47,03 
S25 r3 208,33 209,27 207,68 51,27 189,2 162,7 18,48 44,98 
S26 r3 208,91 210,03 208,32 51,2 187,3 161,3 21,02 47,02 
S27 r4 211,25 213 210,42 52,45 190,4 161,4 20,02 49,02 
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Dv15 r4         
S12 r4 210,37 211,66 209,85 60,1 190,4 155,4 20,02 55,02 
S28 r4 210,99 212,14 210,48 63,15 180,5 150,5 29,98 59,98 
S29 r4 211,34 212,79 211,35 61,5 181,4 153,4 29,95 57,95 
S30 r4 212,56 213,2 211,95 60,5 189 155 22,95 56,95 
Ř8 r5 217,62 218,83 217,1 77,2     
Ř8a r5         
S20 r5 218,9 219,75 218,12 51,15 197,1 173,1 21,02 45,02 
S21 r5 220,82 221,77 220,14 50,54 200,1 174,1 20,04 46,04 
S22 r5 221,62 222,47 220,82 50,36 200,8 175,8 20,02 45,02 
S23 r5 222,7 223,91 222,15 50,43 201,2 177,2 20,95 44,95 

Dv17 r5         
S7 r5 223,8 224,79 223,13 59,22 198 178 25,03 45,03 
S19 r5 224,72 225,18 223,92 69,5 204,7 159,7 19,96 64,96 
Dv4 z1 226,68  225,69 62.0 204,4 165,6 21,19 59,99 
Dv5 z1 227,91  227,33 58.0 203,3 170,3 24,03 57,03 
S8 z1 229,81  229,11 59.5 204,1 174,1 25,01 55,01 

Dv6 z1 232,44  231,82 70.0 203,3 163,8 28,52 68,02 
Dv7 z2 234  233,25 65.0 211,1 170,3 22,15 62,95 
Dv8 z2 238,19  237,71 71.0 211,7 168,7 26,01 69,01 

DV8a z2 238,53  237,68 70.6 209,7 170,3 27,98 67,38 
Dv9 z2 245,24  244,01 73.0 207 173 37,01 71,01 

Vrutická skupina 
Pš16 v1 185,05 187,9 184,66 60.0 159,6 124,6 25 60 
Pš2 v1 187,66 188,89 187,21 50.0 177,3 137,3 9,99 49,99 
Pš3 v1 186,73  186,19 53.5 167,3 132,8 18,96 53,46 
Pš3a v1 186,62  186,23 60.2 169,1 126,1 17,07 60,07 
Dv1 v2 190,36  189,49 50 167,5 141,5 21,99 47,99 
Dv2 v2 190,98  190,06 38 169,1 154,1 20,96 35,96 
Dv2a v2 190,74  190,06      
Dv12 v2 188,14        
Dv13 v2 192,41        
Dv14 v3 195,33        
Pš5 v3 192,58  191,83 55.0 183,9 140,9 7,96 50,96 
Pš5a v3         

skupina Záskalí 
Dv10  212,98  212,36 70.0 183,4 144,4 28,96 67,96 
Dv11  218,48  217,79 70.0 187,8 149,8 29,99 67,99 

Poznámka: tabulka obsahuje veškeré jímané objekty, tudíž i ty, které nejsou určeny k odběrům vody, ale slouží 
kupř. k monitoringu. 
 

Dlouhodobý vývoj odběrů podzemní vody z objektů jímacího území Mělnická Vrutice – 
Zahájí dokumentují následující obrázky. 
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Průměrné měsíční odběry podzemní vody 1972-2012 – výroba vody (vrutická a řepínská 
jímací skupina) 
 

 
Průměrné roční odběry podzemní vody 1972-2012 z j.ú.Mělnická Vrutice 

 
Průměrný roční odběr podzemní vody z vrutické a řepínské skupiny byl v roce 

2012 (od ledna do prosince) 333 l.s-1 a patří k nejnižším průměrným ročním odběrům od 
počátku jímání v roce 1972. S výjimkou mírných navýšení v letech 2007 a 2008 mají 
průměrné roční odběry od roku 2004 dodnes trvale poklesový trend. V posledních třech letech 
jsou odběry téměř konstantní. Souhrnná velikost odběrů se tak dostává na úroveň let 1975 - 
1976 ještě před zahájením jímání z nově budované vrutické skupiny. Nepatrný rozdíl je 
v plošném rozložení jímání, neboť vrutická skupina rozmístěná podél toku Pšovky nebyla 
ještě v provozu a celé množství bylo odebíráno z řepínské skupiny. V roce 2012 bylo 
z řepínské skupiny odebíráno průměrně 284 l.s-1 a z vrutické skupiny pouze 50 l.s-1. 

Jímací objekty jsou rozděleny do tří skupin: Zahájí (z1,z2), řepínská skupina (r1 až r5) a 
vrutická skupina (v1 až v3). Souhrnné srovnání velikosti odběrů podzemní vody 
z jednotlivých skupin vrtů v roce 2012 v porovnání s celým obdobím sledování 1998 – 2012 
podává následující obrázek. Největší odběry jsou realizovány především ze skupiny r1 a ze 
skupiny r5 a r4. 
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Průměrné měsíční odběry z jednotlivých skupin 

 
Z aktuálního rozložení jímaného množství mezi jednotlivé jímací skupiny a v delším 

časovém měřítku je patrné, že bylo respektováno doporučení maximálního možného omezení 
odběrů v blízkosti toku Pšovky, zejména ze skupin v3, v2 a v1. Potřebné množství vody bylo 
nahrazeno navýšením odběrů v řepínském důlu (především ze skupiny r1) a z jímacího území 
Dolní Liběchovka. Po přerozdělení jímání došlo ke snížení dosahu depresního kužele 
jímacích objektů v blízkosti Pšovky, a to zejména v dolní části jímacího území v okolí 
Mělnické Vrutice tak, aby došlo k posunu začátku drenáže vody do koryta Pšovky co nejvýš 
proti směru proudu toku a k maximálnímu možnému zkrácení úseku suchého koryta. Ke 
zmenšení depresního kužele však pomohla především kumulace vlhkých let 2010 – 2011. 
Tato opatření (omezení  a přerozdělení odběrů) však nemohou sama o sobě dosáhnout 
obnovení toku Pšovky v cca 1 km dlouhém úseku koryta mezi Hleďsebí a Mělnickou Vruticí. 
Do této oblasti zasahuje depresní kužel jímacích skupin z Řepínského důlu a ke snížení hladin 
pod úroveň koryta Pšovky zde došlo ihned po začátku jímání řepínských skupin v roce 1972. 
Tím je vytvořen potenciál pro možné vsakování povrchové vody do podzemí. K infiltraci 
vody Pšovky v tomto úseku také od počátku jímání dochází. Množství vody ztrácející se v 
tomto úseku do podzemí závisí na stavu a proměnách koryta Pšovky. Podle stavu koryta 
Pšovky se může ztrácet celý povrchový tok, nebo také nic. Velikost ztráty vody do podzemí 
nezávisí na absolutní velikosti odběrů z jímacího území. Celková velikost a rozložení odběrů 
může ovlivnit pouze délku úseku koryta, kde je infiltrace možná.  

Z celkového průtoku se v období 1988 (zahájení měření profilů nad a pod jímacím 
územím) až 2007 ztrácelo cca 20 až 70 l.s-1 povrchové vody. Přibližně od roku 2004 došlo k 
takovým změnám stavu koryta Pšovky, že umožnilo infiltraci 100% vody přitékající korytem 
Pšovky z horních částí povodí.  
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Situace koryta Pšovky, červená 
čára .... přibližný rozsah suché části 
koryta Pšovky, modrá čára ...... 
oblast obnovení vývěrového úseku 
(malé množství vody) v letech 2010 
– 2011 

 
Celková změna hladin podzemní vody 
V průběhu hydrologického roku 2012 došlo ke: 

- stagnaci zásob: v povodí Liběchovky a v horní části povodí Pšovky. Poklesy a 
vzestupy jsou v rozmezí -0,25 až +0,29 m. Největší pokles byl zaznamenán ve vrtu 
HJ-28T Chudolazy a největší vzestup ve vrtu Li-4 Tupadly. 

- navýšení zásob: především v horních částech povodí Skalského potoka a Košáteckého 
potoka (v oblasti Sušno). Vzestupy hladin podzemních vod se pohybují v rozmezí 
+0,06 až +0,48 m. 

- mírnému poklesu zásob: pouze v dolní části povodí Pšovky, v prostoru Mělnické 
Vrutice a níže podél toku Pšovky a také v dolní části Košáteckého potoka. Poklesy 
hladin se pohybují v rozmezí od -0,04 do -0,42 m. Největší pokles byl zaznamenán 
v prostoru rozvodnice mezi Pšovkou a Košáteckým potokem ve vrtu Rp-2 a činil -0,81 
m. 

 
Na základě měřených hladin podzemní vody lze konstatovat, že v průběhu 

hydrologického roku 2012 došlo v povodí Liběchovky, Pšovky a Košáteckého potoka 
převážně ke stagnaci, nebo mírnému poklesu zásob podzemní vody. 

 
C.1.3.2. Povrchové vody 
 
C.1.3.2.1. Hydrografie 
Hydrologicky náleží území do povodí Labe, přičemž se nachází přibližně 5 km (ve 

směru toku) od této řeky. Celé zájmové území je odvodňováno říčkou Pšovkou (číslo 
hydrologického pořadí  1-12-03-010 a 1-12-03-016) resp. jejím levostranným „přítokem“ 
Řepínským potokem (1-12-03-013 a 1-12-03-015). Tato drobná vodoteč je vyschlá. 
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Výřez z vodohospodářské mapy 1:50.000 (listy 02-44 a 12-22) 
 
Povodí toků zasahujících do zájmového území 

Číslo 
hydrologického 

pořadí 

Tok plocha dílčího povodí /celková 
plocha povodí k danému 

profilu 
(km2) 

1-12-03-013 Řepínský potok pod Řepínem 15,475 / 33,355 
1-12-03-015 Řepínský potok u ústí do Pšovky 5,229 / 50,901 
1-12-03-010 Pšovka nad Řepínským p. 12,838 / 82,931 
1-12-03-016 Pšovka pod Řepínským p. 24,315 / 158,147 

 
C.1.3.2.2. Vodní toky 

 
1. Obecná charakteristika 
Říčka (potok) Pšovka pramení v nadmořské výšce 308 m na území obce Blatce pod 

zámkem Houska a svým tokem, směřujícím od severu k jihu, vytváří v pískovcových 
horninách Kokořínský důl, hlavní osu východní části CHKO Kokořínsko. Po jeho opuštění se 
u Mělnické Vrutice stáčí k západu a protéká městem Mělník, v jehož místní části Pšovka 
v nadmořské výšce 156 m ústí do Labe. 

Vzhledem k příhodným geologickým podmínkám a minimálnímu znečištění sídelními a 
hospodářskými odpadními vodami je oblast středního povodí Pšovky, zvláště pak jejího 
levého přítoku Řepínského potoka, významným vodárenským zdrojem. Z podzemních vrtů se 
zde jímá pitná voda pro velkou část okresů Mělník a Kladno. 
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Průměrný průtok u ústí činí 0,86 m³/s. 
 
2. Stav koryta Pšovky pod Lhotkou (KK-VZ) 
(Hrkal & Olmer 2007) 
Příčinami poklesu průtoků na dolním toku Pšovky v předchozím období byly: vysoký 

srážkový deficit (v současné době již neplatí), dlouhodobá vodárenská exploatace i únik vody 
z levého břehu Pšovky, porušeného na mnoha místech pod vodoměrným profilem PF-3 
Lhotka. 

 

 
Situování profilů zmiňovaných textem 
 

Ve druhé polovině mimořádně suchého roku 2003 došlo na dolním toku Pšovky k 
výrazné ztrátě vodnosti, která se v sušších měsících roku 2004 opakovala a koryto v délce cca 
l km nad Mělnickou Vruticí bylo suché (včetně profilu PF-MV). 

Vzhledem k tomu, že i v průběhu roku 2004 byl pozorován výrazný pokles průtoků i v 
profilu PF-2 pod obcí Hleďsebe, bylo provedeno (Hrkal & Olmer 2007) několik terénních 
prospekcí koryta Pšovky, s těmito zjištěními: 
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Koryto Pšovky v úseku cca 300 m pod profilem PF-3 Lhotka se nachází prakticky nad 
okolním terénem, a jde tedy ve skutečnosti o koryto umělé (náhon). Tato skutečnost vede k 
jeho velké zranitelnosti. Díky malému sklonu zde zároveň dochází k sedimentaci plavenin a 
tedy k zanášení koryta. To pak nemůže provést vyšší průtoky a voda se přelévá přes jeho 
okraje. Dochází k postupnému vyvracení břehového porostu (včetně velkých vývratů) a k 
odtékání vody mimo koryto. To dokládá i fotodokumentace ze zimního období 2003-2004, na 
nichž je koryto na více než 5 místech porušeno a voda odtéká porušeným břehem přes lesní a 
luční porost, kde zčásti zasakuje a zčásti se vrací do původního koryta, které ústí do mokřadu 
v obci Hleďsebe. 

V trati pod Lhotkou 
dochází opakovaně ke 
ztrátám vodnosti Pšovky 
výronem do přilehlé nivy, 
kde se tyto výrony 
„ztrácejí“ vsakem nebo 
evapotranspirací. Při 
orientačním odhadu jde o 
množství vody, 
odpovídající požadované 
velikosti ekologicky 
potřebného průtoku 
povrchové vody v Pšovce 
v oblasti Mělnické 
Vrutice. 

Všechny tyto jevy 
stále platí i v roce 2013. 

 
3. Režim 

povrchových vod I (KK-
VZ) 

V souvislosti s 
provozem vodárenských 
odběrů jsou na Pšovce 
dlouhodobě sledovány 
průtoky v několika 
profilech. Velmi zajímavá 
jsou především měření, 
která mají vztah 
k Velkému prameni. Z 
hydrogramu je patrné, že 
v hydrologickém roce 
1968 až 1971, za situace 
neovlivněné vodárenským 
jímáním, se dle ČHMU 
průměrné měsíční průtoky 
v profilu PF-MV pod 
Velkým pramenem 
typicky pohybovaly mezi 
300 a 400 l.s-1. Jednalo se 
tehdy o období s vyšší 

Měření průtoků (PPP) na Pšovce 
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vodností.  
Informace o průtocích v profilu PF-0 ve Skuhrově z období před vodárenskou 

exploatací nejsou. Lze odhadnout, že musely být řádově o cca 100 l.s-1 vyšší než v profilu PF-
MV. V posledních letech se pohybují v řádu desítek l.s-1, pouze zřídka překračují 100 l.s-1. V 
minulosti byl v některých zprávách tento profil označován jako PF-01 Skuhrov. 

Průtoky v profilech PF-3 ve Lhotce a PF-4 u Štampachu vzájemně dobře korespondují a 
lze mezi nimi vysledovat malý příron. Předpokládá se, že ovlivnění průtoků v těchto 
profilech vodárenskou exploatací by mělo být minimální. 

Vedle sledování průtoků v časovém režimu byly v povodí Pšovky sledovány i průtoky v 
prostorovém režimu metodou podélného profilu průtoků (PPP). Tato měření shrnuje 
následující graf..  

Z grafu je mimo jiné patrné i porovnání měření průtoků před vodárenskou exploatací 
s měřeními provedenými již v době, kdy tato exploatace probíhala. Z tohoto grafu lze 
usuzovat na skutečnost, že v suchých obdobích jsou průtoky Pšovky pod Mělnickou Vruticí 
ochuzeny v důsledku vodárenské exploatace o cca 350 l.s-1. 

Velký pramen byl před zahájením vodárenské exploatace dominantním zdrojem 
vodnosti dolní trati Pšovky. 

Z následujícího grafu je jasně zřejmý účinek evapotranspirace z mokřadů mezi profily 
PF-MV a PF-0, která v případě zamokřených území dosahuje hodnot potenciální 
evapotranspirace a značně (až trojnásobně) převyšuje výpar z volné vodní hladiny. V úseku 
mezi oběma profily se podél Pšovky mezi Lhotkou a Jelenicí nachází významný mokřad 
Polabská černava, s udávanou rozlohou 5,74 ha, kde tedy ztráta může na horkých 
bezsrážkových období činit cca 15 až 20 l.s-1. 
 

 
Nárůsty průtoků mezi profily PF-MV a PF-0 ve vegetační sezóně a mimo ni vs. úrovně 
hladiny ve vrtu VP0695. 
 

Charakter dlouhodobého hydrologického režimu je doložen následujícím hydrogramem 
průtoků. 
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Hydrogramy průměrných měsíčních průtoků na Pšovce (Hrkal & Olmer 2007) 

 
4. Režim povrchových vod II (Progeo) 
Velikost srážkové infiltrace a její časová a prostorová distribuce se projevuje na 

velikosti průtoků v povrchových tocích (v zájmové oblasti tok Pšovky).  
V rámci monitoringu jsou sledovány průtoky povrchových toků Liběchovky a Pšovky, 

protékající jímacími územími SV a.s. Dolní Liběchovka, Stříbrník, Mělnická Vrutice a 
Lhotka-Hleďsebe. Jako referenční jsou sledovány průtoky v sousedních povodích 
Košáteckého a Skalského potoka, nezatížených významnými vodárenskými odběry. 

Celkem byly v hydrologickém roce 2012 sledovány průtoky na 36 profilech čtyř 
povrchových vodotečí a jejich pramenních přítoků s četností 1 až 6x ročně. Navíc jsou od 
ČHMÚ nakupovány měsíční průměry vydatností Ladčina pramene (PP0437). 

 
4.1. Průtoky v Pšovce  
Průtoky na Pšovce jsou graficky za období 1983 – 2012 zobrazeny v příloze 3.2. Na 

toku Pšovky je 15 profilů od Vojtěchova po Skuhrov hydrometrováno s četností 6x ročně a 
dalších 9 profilů na celém toku Pšovky s četností 1x ročně v období obvyklých minimálních 
průtoků za účelem sestavení podélného profilu průtoků Pšovky. Dva profily (Pf3a Lhotka a 
Pf0 Skuhrov) jsou osazeny automatickými limnigrafy s četností záznamu hladiny 1x za 
hodinu a dva profily (Pf2 Hleďsebe a PfMV Mělnická Vrutice) jsou osazeny vodočty a 
sledovány pracovníky Dálkovodu SV a.s. s četností 1x týdně. Pro profily sledované 
limnigrafy a vodočty jsou na základě hydrometrovaných hodnot sestavovány konsumpční 
křivky pro přepočet výšky hladiny v toku na průtok. 

Z hlediska podélného profilu toku Pšovky lze konstatovat: 
- horní úsek Pšovky po Harasov je efluentní. Kolektor středního turonu je drénován 

do povrchového toku Pšovky a mezi sledovanými profily ve směru toku průtoky 
rostou. Tento úsek není ovlivněn jímáním. 

- úsek od Harasova po Hleďsebe je influentní. Voda z povrchového toku Pšovky 
přirozeně dotuje kolektor středního turonu a mezi sledovanými profily ve směru toku 
průtoky klesají. Tento jev je dán geologickou stavbou území a v širším okolí není 
ojedinělý. Není způsoben odběry podzemní vody. Situace před a po započetí jímání v 
j.ú. Mělnická Vrutice je v tomto úseku totožná. Tento úsek není významně ovlivněn 
jímáním. 

- úsek od Hleďsebe nad Mělnickou Vrutici je influentní a část koryta Pšovky v 
délce cca 1km v místě spojení Řepínského důlu s údolím Pšovky vysychá. Veškerá 
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přitékající voda povrchového toku Pšovky se infiltruje do kolektoru středního turonu a 
z části je spotřebovávána evapotranspirací. Do zahájení jímání v roce 1972 byly v 
tomto úseku vývěry podzemní vody. Zahájení jímání snížilo hladinu podzemní vody a 
umožnilo infiltraci vody z toku do podzemí. Voda tímto úsekem dále protékala 
kolmatovaným korytem (z celkového průtoku se v období 1988 až 2007 ztrácelo cca 
20 až 70 l.s-1 povrchové vody). Vlivem zanesení a zániku soustředěného koryta a 
následného širokého rozlivu vody do mokřin byly, kromě zvýšení evapotranspirace a 
zvětšení plochy pro infiltraci, pravděpodobně obnoveny také propustné cesty 
původních vývěrů odvádějící nyní veškerou povrchovou vodu do podzemí. Tento úsek 
je ovlivněn jímáním od roku 1972, avšak jímání samo o sobě není bezprostřední 
příčinou vysychání toku.  

- úsek od Mělnické Vrutice po soutok s Labem je efluentní. V prostoru kolem 
Mělnické Vrutice a Jelenice vykliňuje kolektor středního turonu a je zde drénována 
veškerá jím přitékající podzemní voda z celého povodí Pšovky, snížená o součet všech 
vodárenských i individuálních odběrů v celém povodí Pšovky. Tento úsek je ovlivněn 
jímáním ve smyslu nižšího průtoku ve srovnání s obdobím před rokem 1972.  

 

 
Graf průtoků Pšovky v letech 1983 - 2012 na profilu Pf3a Lhotka 

 
V horní části toku po Hleďsebe mají v letech 2011 - 2012 průtoky vzestupný až setrvalý 

trend a nejvyšší průtoky byly dosahovány v první polovině roku 2012. V dolní části toku pod 
Mělnickou Vruticí jsou v roce 2012 ve srovnání s předchozím rokem průtoky nižší. Ve 
srovnání s obdobím 2003 – 2009 jsou však stále relativně vysoké. 
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Graf průtoků Pšovky v letech 1983 - 2012 na profilu Pf0 Skuhrov 
 

Na profilu Pf3a Lhotka nad jímacím územím Mělnická Vrutice byl v hydrologickém 
roce 2012 měřen průměrný průtok 56 l.s-1. Na profilu Pf2 Hleďsebe na úrovni nejvýše 
položených jímacích vrtů vrutické skupiny (Pš-5 a Pš-5a) byl v hydrologickém roce 2012 
měřen průměrný průtok 29 l.s-1. V následujícím úseku koryta Pšovky se celý průtok Pšovky 
vsakuje do podloží. Po celý hydrologický rok 2012 byl tok Pšovky přerušen – profily PfDV2 
a PfDV1 zůstaly suché. Na profilu PfMV v Mělnické Vrutici byl v hydrologickém roce 2012 
průměrný průtok 0,3 l.s-1. Největší průtoky na závěrném profilu Pf-0 byly dosaženy v lednu 
2011 o velikosti 175 l.s-1, nejmenší průtoky o velikosti 96 l.s-1 byly měřeny v červnu 2012. 
Průměrný průtok v profilu Pf0 Skuhrov v hydrologickém roce 2012 byl 138 l.s-1.  

Lze konstatovat, že z povodí Pšovky po profil Pf0 v hydrologickém roce 2012 odtékalo 
a bylo odebíráno dohromady 484 l.s-1. (Započtena jímací území Stříbrník, Lhotka a Mělnická 
Vrutice). 

 
4.2. Průtoky v Košáteckém potoce 
Povodí Košáteckého potoka není ovlivněno velkými vodárenskými odběry podzemní 

vody a měření průtoku slouží jako referenční k měřením průtoků v sousedním povodí Pšovky. 
Na Košáteckém potoce jsou od Krp po Tišice hydrometrovány tři profily (Kp-6 Krpy, Kp-3 
Byšice a Kp-1 Tišice) s četností 6x ročně. Z nich profil Kp3 Byšice je osazen automatickým 
limnigrafem.  

 Horní část toku Košáteckého potoka (výše nad profilem Kp6 Krpy) má charakter 
suchého důlu (s výjimkou povodňových průtoků je koryto potoka suché a veškerá voda se 
vsakuje do podložního kolektoru středního turonu a spolu s podzemní vodou odtéká ve směru 
jejího proudění). Vývěrová oblast v korytě Košáteckého potoka (tj. začátek toku) je nestabilní 
a posunuje se v závislosti na stavu hladin podzemních vod kolektoru středního turonu. Střední 
a dolní část toku Košáteckého potoka od výše zmíněné oblasti vývěrů po profil Kp1 Tišice je 
drenážní a voda v něm přibývá. 
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Graf průtoků Košáteckého potoka na profilech Kp6 Krpy, Kp3 Byšice a Kp1 Tišice 
 

Na profilu Kp3 Byšice měřeném automatickým limnigrafem s četností 1x za hodinu byl 
v hydrologickém roce 2012 měřen průměrný průtok 595 l.s-1.  

 
4.3. Průtoky v Skalském potoce 
Povodí Skalského potoka není ovlivněno velkými vodárenskými odběry podzemní vody 

a měření průtoku slouží jako referenční k měřením průtoků v sousedním povodí Pšovky. Na 
Skalském potoce jsou od Podkováně po Krnsko hydrometrovány dva profily (Sp6 Podkováň a 
Sp2 Krnsko) s četností 3x ročně. V hydrologickém roce 2012 setrvávají průtoky na konstantní 
úrovni. Průměrný průtok v hydrologickém roce 2012 byl na profilu Sp-2 Krnsko 147 l.s-1 a na 
profilu Sp6 Podkováň 116 l.s-1. 
   

  
Graf průtoků Skalského potoka na profilech Sp6 Podkováň a Sp2 Krnsko (1983 – 2012) 

 
5. Vývoj jakosti povrchové vody v Pšovce (KK-VZ) 
(Progeo 2012) 
Plošný monitoring jakosti vod je prováděn 2x ročně. Je prováděn základní chemický 

rozbor a je monitorován potenciální výskyt nepolárních extrahovatelných látek. Základní 
chemický rozbor obsahuje: barvu, zákal, pach, pH, konduktivitu, vápník, hořčík, ZNK 8,3, 
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KNK 4,5, volný CO2, hydrogenuhličitany, CHSK-Mn, sumu rozpuštěných látek, železo, 
mangan, amonné ionty, chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, fluoridy a fosforečnany. 
Konduktivita a teplota vody je rovněž měřena „in situ“ při odběru vzorků.  Je sledována 
jakost povrchové vody Pšovky na čtyřech vybraných profilech Pf6 Mlčení, Pf3 Lhotka, Pf2 
Hleďsebe a Pf0 Skuhrov. První tři z nich sledují kvalitu vody infiltrující do kolektoru 
středního turonu, poslední profil monitoruje vodu vyvěrající. 

Kvalita povrchové vody v jednotlivých profilech je posouzena podle Českých státních 
norem ČSN 75 2020 – „Jakost vod – kontrola jakosti povrchových vod“ a ČSN 75 7221 – 
„Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“. ČSN 75 7220 stanovuje „Minimální 
rozsah ukazatelů pro kontrolu jakosti povrchových vod“.  

Voda v profilu Pf6 Kanina je podle ČSN 75 7221 klasifikována jako mírně 
znečištěná z hlediska koncentrací železa a z hlediska elektrické vodivosti. V ostatních 
sledovaných parametrech je klasifikována jako neznečištěná voda. 

Voda v profilu Pf3 Lhotka je podle ČSN 75 7221 klasifikována jako mírně znečištěná 
pouze z hlediska zvýšené elektrické vodivosti. V ostatních sledovaných parametrech je 
klasifikována jako neznečištěná voda. 

Voda v profilu Pf2 Hleďsebe je podle ČSN 75 7221 klasifikována jako mírně 
znečištěná z hlediska koncentrací železa a z hlediska elektrické vodivosti. V ostatních 
sledovaných parametrech je klasifikována jako neznečištěná voda. 

Voda v profilu Pf0 Skuhrov je podle ČSN 75 7221 klasifikována jako znečištěná 
z hlediska koncentrací síranů a z hlediska vysoké konduktivity a jako mírně znečištěná 
z hlediska koncentrací dusičnanů. V ostatních sledovaných parametrech je klasifikována jako 
neznečištěná voda. 

 
Z hlediska změn v čase nebyl v monitorovaných profilech povrchových vod v roce 2012 

zjištěn anomální vývoj sledovaných parametrů s výjimkou přechodného zvýšení koncentrací 
železa na profilu Pf-2 Hleďsebe. 

V případě Pšovky velikost průtoků zásadně neovlivňuje látkové obsahy jednotlivých 
jakostních ukazatelů a jakost vody není z hlediska určení potřebného průtoku limitujícím 
faktorem. 

 
6. Proudění podzemní vody a drenáže do toku 
(Hrkal & Olmer 2007) 
Drenáž do toku Pšovky závisí na aktuální zásobě podzemní vody v jejím povodí, 

určované předchozí srážkovou infiltrací. Doplňování zásob podzemních vod v zájmovém 
území kolísá v ročním a víceletém cyklu. 

Odběry podzemní vody snižují drenáž podzemní vody do toku a tím i pozorovaný odtok 
povrchové vody. 

 
6.1. Situace před jímáním podzemní vody - přirozené poměry proudění podzemní 

vody 
- mezi profily pf4 a pf2 k významnější drenáži podzemní vody do toku zřejmě 

nedocházelo, při měření PPP v roce 1965 (Slepička 1966) byl měřen pokles průtoku 
cca 10 l/s, 

- v roce 1965 bylo drenováno do Pšovky v úseku mezi profily pf2 a pfMV 165 l/s a 
mezi pfMV a pf0 200 l/s, včetně vydatnosti Velkého pramene. Celkový nárůst 
průtoku v Pšovce mezi profilem pf2 a profilem Skuhrov byl tedy při tomto 
jednorázovém záměru ohodnocen na 365 l/s. 

Drenáž podzemní vody do Pšovky byla výrazně nerovnoměrná. Podzemní voda 
proudila v puklinových systémech kolektoru turonu v údolí toku Pšovky (pode dnem Pšovky) 
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a v puklinových systémech predominujících boční údolí včetně údolí Řepínského důlu. 
Zmenšení mocnosti kolektoru, přerušení puklinového systému a málo propustný kvartérní 
pokryv údolní nivy zapříčinil existenci příronů podzemní vody do Pšovky až mezi profily pf2 
a pf0 (Skuhrov) a soustředěný výron do Velkého pramene. 

 
6.2. Situace při odběrech podzemní vody 
6.2.1 Prostorové poměry 
- mezi profily pf4 a pf2 k významnější (přesahující 10 l/s) drenáži podzemní 

vody do toku nedochází, 
- v úseku od profilu pf2 až před profil pfMV k drenáži podzemní vody do toku 

nedochází; minimálně od vrtu P42 (situován mezi profily pf4 a pf3) jsou hladiny 
podzemní vody dlouhodobě pod úrovní dna Pšovky (cca 3 až 8 m), 

- k částečné ztrátě vody mezi profily pf3 a pfMV dochází po celé období jímání od 
jeho počátku; lze se tedy domnívat, že absolutní velikost ztráty vody v průběhu 
uplynulého období narostla také nekontrolovaným rozlivem vody z koryta Pšovky 
do okolních mokřadů; tento rozliv napomáhá vcezu povrchové vody do podzemí a v 
letních měsících zvyšuje také evapotranspiraci, 

- před profilem pfMV - na konci jímacího území (u vrtu Pšl6) dochází k časově 
omezené (v závislosti na výskytu vlhké periody) drenáži podzemní vody do toku, 
hladina podzemní vody dosahuje k úrovni dna Pšovky, nebo se mu alespoň 
přibližuje, 

- mezi profily pfMV a pf0 k drenáži podzemní vody dochází.  
V prostoru jímání jsou pravděpodobné vyvinuty dva systémy proudění podzemní vody: 
- hlubší (v puklinovém systému), v nepřímé komunikaci s korytem Pšovky, který je 

ovlivňován odběry podzemní vody a infiltrací srážek, 
- mělký, v přímé komunikaci s tokem (v kvartérních sedimentech), který dominantně 

ovlivňují srážky. 
6.2.2. Časový vývoj poměrů 
- historicky lze doložit, že k drenáži do Pšovky v oblasti jímání podzemní vody (mezi 

profily pf2 a pfMV) nedochází minimálně od 80. let; hladina podzemní vody ve vrtu 
Pš4 (nečerpaný vrt) nepřesahuje úroveň 188 m n.m.; hladina vody v Pšovce (na 
úrovni vrtu PŠ4) je 190,5 m n.m., 

- na počátku zahájení provozu jímacího území bylo jímané množství „nalepšováno“ o 
statické zásoby podzemní vody; předpokládáme, že na počátku 90. let již došlo k 
vyčerpání statických zásob podzemní vody v oblasti; v roce 1994 Pšovka v profilu 
pfMV poprvé vysychá, 

- v období let 1995 až 2002 při odběrech podzemní vody na úrovni 400 l/s až 450 l/s 
voda v Pšovce protéká profilem pfMV neustále (i při podprůměrných srážkách v 
roce 1996 resp. 1999), 

- minimální a nulové průtoky pozorované v profilu pfMV letech 2003 až 2005 (a části 
roku 2006) nelze dávat přímo do souvislosti s okamžitou velikostí odběrů - odběr v 
tomto období oproti předchozím letům stagnoval, respektive v závěru období došlo 
ke snížení až na 390 l/s, 

- v letech 2004 a 2005 (a části roku 2006) začala ubývat voda z Pšovky již mezi 
profily pf3 a pf2 - vymizení průtoku v Pšovce od roku 2003 má zřejmě především 
následující příčiny: 

- zásahy do toku Pšovky, které vedly ke zvětšení možnosti vcezu vody z toku do 
podzemí a k nárůstu evapotranspirace (snaha o naplnění zasakovacích rybníčků, 
větší rozlivy do mokřadu z neupravovaného koryta) 
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- kumulace spíše suchých period v posledním období a s tím spjatý nižší nátok vody 
na profil pf3; nízký nátok průtoku na profil pf3 může být způsobován obdobnými 
zásahy popsanými v předchozím bodě. 

 
7.  Analýza příčin vysychání Pšovky v předchozím období 
(Hrkal & Olmer 2007) 
 
Pokles průtoku Pšovky v úseku Lhotka - Skuhrov, který vyústil v částečné vyschnutí 

toku, byl důsledkem kumulace řady nepříznivých faktorů. Jednalo se o kombinaci jak 
negativních vlivů přírodního charakteru, tak i nepříznivých antropogenních zásahů, přičemž 
řada z nich měla kořeny již v poměrné dávné minulosti. Hlavní příčinou vysychání Pšovky 
jsou v předchozím období byly:  

a) významné vodárenské odběry  
b) dopad extremního klimatu  
c) negativní dopad mokřadu 
d) nevhodné technické zásahy do koryta. 
 
a) Významné vodárenské odběry 
Maximální odběry v osmdesátých letech na úrovni 470 až 500 l/s se v poslední době 

stabilizovaly v rozmezí hodnot 430 až 400 l/s. Není pochyb, že uvedené odběry podzemních 
vod představují zásah do hydrogeologického režimu. Nicméně i přes intenzivní čerpání 
nastaly problémy s průtokem v Pšovce až v obodobí let cca 2003 až 2009, a to přesto, že 
odběry dosahují nižších hodnot než v minulosti. Z analýzy srážkoodtokového a 
hydrogeologického režimu vyplynuly následující poznatky: 

- historicky je prokázáno, že k drenáži podzemních vod do Pšovky v oblasti jímání 
podzemní vody (mezi profily pf2 a pfMV) nedochází minimálně již od 80tých let 

- na počátku zahájení provozu jímacího území bylo jímané množství „nalepšováno“ o 
statické zásoby podzemní vody; 

- v období let 1995 až 2002 při odběrech podzemní vody na úrovni 400 až 450 l/s 
voda v Pšovce protékala profilem pfMV neustále (a to i při podprůměrných 
srážkách v roce 1996 resp. 1999). Minimální a nulové průtoky pozorované v profilu 
pfMV letech 2003 až 2006  proto nelze dávat výlučně do přímé souvislosti se 
současnou velikostí odběrů - odběr v tomto období oproti předchozím letům 
stagnoval, respektive v závěru období došlo ke snížení až na 390 l/s. Je tedy zřejmé, 
že, celková problematika je podstatně složitější a vedle bezesporu významného 
vlivu vodárenských odběrů se na vysychání Pšovky podílí celá řada faktorů. 

 
K předchzímu textu je třeba podotkout, že  aniž by došlo k významné změně v čerpání 

podzemní vody, v současné době došlo k obnovení činnosti pramenů podzemní vody v území 
(včetně Velkého pramene, který byl od 70tých let vyschlý a dnes je silně vodnatý) a všude 
kolem toku Pšovky (vč. chráněného území NPR Polabská černava a jeho okolí) je nyní vody 
velké množství. Z hlediska zájmů ochrany přírody dokonce více, než je vhodné. 

 
b) Dopad extremního klimatu 
Jak vyplývá z podrobné analýzy klimatickým poměrů povodí Pšovky za období od roku 

1931 až po současnost, roky 2003 a 2004 byly srážkově nízké. Protože v povodí dochází k 
dlouhodobému zadržení části srážek především formou změny zásob podzemních vod a tedy 
k přesahu jejich vlivu do dalších období, nemůže průběh srážkových úhrnů jen za jednotlivé 
roky dokonale vystihnout hydrologickou situaci. Proto teprve časové řady dvou a tříletých 
kumulativních klouzavých srážkových úhrnů podají skutečný obraz o vlivu srážek na 
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hydrogeologický režim. Z těchto dat vyplývá, že období 2003 - 2004 je nejsušším obdobím za 
posledních 40 let. Jednalo se tedy o periodu s nejnižší dotací srážkových vod od počátku 
exploatace této struktury. 

 
c) Negativní dopad mokřadu 
V kritickém prostoru toku Pšovky mezi Lhotkou a Jelenicí se nachází významný 

mokřad ca l km pod Hleďsebí v prostoru bývalého Velkého rybníka, který hraje z hlediska 
vodní bilance negativní úlohu. Biotop tohoto mokřadu dosud nikdy nebyl postižen 
nedostatkem vody, ale kritický stav s průtokem začíná hned za jeho hranicí. Protože hladina 
podzemní vody je v prostoru tohoto mokřadu podstatně níže než je jeho báze a přesto jeho 
existence nebyla ohrožena, je zřejmé, že místní ekosystém nevznikl v prostředí soustředěné 
drenáže podzemní vody. Naopak jedná se zřejmě o jakousi variantu „vrchovištního“ mokřadu, 
který se vyvinul v prostředí akumulace povrchových vod na relativně nepropustném podloží, 
které představovalo dno bývalého rybníka. Účinek evapotranspirace z mokřadu dosahuje 
hodnot potenciální evapotranspirace a až trojnásobně převyšuje výpar z volné vodní hladiny. 
Na základě přímých měření odtokových diferencí vycházejí rozdíly v nárůstech průtoků mezi 
vegetačním a mimo vegetačním obdobím mezi profily PF-MV a PF-0 až cca 25 l/s. Podobné, 
resp. ještě vyšší hodnoty ztrát, vycházejí z výsledků měření postupných profilů průtoků. 
Naměřené okamžité ztráty průtoku mezi profily pf3 a pfMV v letech 1999 až 2002 se 
pohybovaly v rozmezí 31 l/s až 37 l/s. V letech 2003 až 2005 pak v rozmezí 54 až 57 l/s. 

 
d) Nevhodné technické zásahy do koryta 
Koryto Pšovky v úseku cca 300 m pod profilem PF-3 Lhotka se nachází nad okolním 

terénem a jde tedy ve skutečnosti o umělé koryto (náhon). Pšovka tedy ve sledovaném 
prostoru nepředstavuje přirozenou drenáž podzemních vod. Díky malému sklonu zde zároveň 
dochází k sedimentaci plavenin a k zanášení koryta. To pak nemůže provést vyšší průtoky a 
voda se přelévá přes jeho okraje. Voda odtéká porušeným břehem přes lesní a luční porost, 
kde zčásti zasakuje a zčásti se vrací do původního koryta, které ústí do mokřadu v obci 
Hleďsebe. 

 
C.1.3.2.3. Vodní nádrže 
V zájmovém území se dnes nenachází žádná vodní nádrž. Dříve bylo na Pšovce 

vybudováno několik menších rybníků, které však zanikly se soukromým obhospodařováním 
okolních polností. Pod Mělnickou Vruticí se nacházejí rybochovné nádrže. 

  
C.1.3.2.4. Vodní hospodářství v zájmovém území 
Vodárenská exploatace zájmového území je popsána v kapitole C.1.3.1.6. Využití 

podzemních vod.  
Na počátku jímání podzemních vod byl v obcích postižených vodárenskými odběry 

vybudován vodovod. 
 
C.1.4. Půda 
 
Záměr je bez nároků na ZPF či PUPFL. Následující obrázek ve stručnosti presentuje 

pedologické podmínky v okolí. 
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Půdní poměry v okolí zájmového území 
31 – nivní půda glejová, 37 – rašeliništní půda slatinná 

 
C.1.5. Geofaktory životního prostředí 
 
C.1.5.1. Geomorfologické členění a charakteristika zájmového území 

 
provincie  Česká vysočina 
subprovincie  V Česká tabule 
oblasti    VB Středočeská tabule 
celku     VB-2 Jizerská tabule 
podcelku     VA-2A Dolnojizerská tabule 
okrsku       VB-2A-a Košátecká tabule 

 
Košátecká tabule se nachází ve stř. a z. části Dolnojizerské tabule. Tvoří členitou 

pahorkatinu na středoturonských (méně svrchnoturonských) písčitých slínovcích, 
spongilitech, slínovcích, kaolinických a vápnitých pískovcích v povodí dolní Jizery, 
Košáteckého potoka a Pšovky. Představuje sedimentární strukturní stupňovinu pliocenních a 
staropleistocenních plošin (často krytých sprašemi), svědeckých pahorků a odlehlíků, 
kaňonovitých, neckovitých a úvalovitých, místy nesouměrných údolí většinou bez stálých 
vodních toků a sledujících převážně sudetský, méně krušnohorský směr. V údolí Pšovky a 
Košáteckého potoka jsou četné vývěry vydatných vodárensky využívaných pramenů 
podzemní vody. Významnými body jsou Horka 289 m, Chloumek 283 m, Kobylí hlava 215 
m, Kurfirstský vrch 303 m, Na příkopech 242 m. (data viz Demek a kol. 1987) 

 
C.1.5.2. Geologické poměry okolí zájmového území 
Podloží křídy tvoří v zájmovém prostoru horniny permokarbonu mšensko-roudnické 

pánve. Křídový pokryv tvoří perucko-korycanské až jizerské souvrství v mocnostech do 400 
m. Perucké vrstvy mají plošně nesouvislé rozšíření s mocností do 15 m s polohami jílovců, 
méně slepenců. Korycanské vrstvy jsou zastoupeny jemně až středně zrnitými pískovci jejichž 
mocnosti se pohybují mezi 25-40 m, maximálně dosahují 80 m. Bělohorské souvrství má 
proměnlivý vývoj. Cyklus mocný až 100 m začíná slínovci, které přecházejí do pískovců. 
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Vrcholová část je ve vývoji glaukonitických pískovců (řasák). Jizerské souvrství tvoří povrch 
téměř celého studovaného území a vyznačuje se velkými litofaciálními změnami. Celkově v 
něm převládá psamitický vývoj - tzn. pískovce, podřadně jílovce a slínovce. Mocnost klesá od 
východu k západu, od 270 m k 40 m. Teplické a Břeženské souvrství je v zájmovém prostoru 
povodí Pšovky zachováno pouze v malých mocnostech a nemá velkou hydrogeologickou 
důležitost. 
 

 
Výřez z geologické mapy 

 
C.1.5.3. Geodinamické procesy 
 
C.1.5.3.1. Říční a svahová eroze, akumulace 
Významná říční a svahová eroze se v zájmovém území nevyskytuje. Významné nejsou 

ani recentní akumulační procesy vlivem ukládání sedimentů. 
 
C.1.5.3.2. Svahové pohyby  
V okolí zájmového území se nachází řada drobných sesuvů, se záměrem se však do 

střetu nedostává žádný z nich. (viz registr sesuvných území Geofond ČR).  
 

C.1.5.3.3. Krasové jevy  
V zájmovém území 

nebyly pozorovány žádné 
krasové jevy. 

 
C.1.5.3.4. Zvětrávání  
V zájmovém území se 

nevyskytují výrazné lokality 
s fosilním větráním ani 
kaolinizací.  

 
C.1.5.4. Antropogenní 

procesy (důlní činnost, odvaly, 
skládky) 

V zájmovém území se 
nenacházejí žádná poddolovaná 
území (viz registr 
poddolovaných území Geofond 

ČR), významnější rekultivované skládky ani jiné staré ekologické zátěže. 

Sesuvná území v okolí s vyznačením nejbližšího 
z nich (č. 1079) 
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C.1.5.5. Přírodní zdroje 
Zdroje vyhrazených nerostů (výhradní ložiska) jsou jako neobnovitelný zdroj a součást 

potenciálu území chráněna podle zákona 439/1992 Sb. (Horní zákon) před znehodnocením. 
Celé široké okolí je součástí chráněného ložiskového území 707530000 Bezno 

(Mělnická pánev). Toto CHLÚ zde bylo vyhlášeno na ochranu dosud netěženého výhradního 
ložiska černého uhlí (B3075300 Mělnická pánev. 
 

 
Lokalizace záměru uvnitř rozsáhlého CHLÚ Bezno (Mělnická pánev) 

 
C.1.6. Fauna a flora 
 
Samotný prostor vrtů resp. prostor jejich zaplocení je bez přirozené vegetace. Jedná se o 

urbánní struktury tvořené vlastním vrtem resp. stavebním objektem a malou zatravněnou či 
vybetonovanou plochou. Celý prostor je zaplocen. Tento antropogenní mikrobiotop 
nepředstavuje významné stanoviště žádného rostlinného či živočišného druhu. Tyto struktury 
v území již dlouhodobě jsou a vlivem záměru nedojde k žádné změně, ve smyslu 
kvalitativním či kvantitativním. 
 

Ukázka „biotopu“ v prostoru dvou různých vrtů 
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Flora 
 
Potencionální přirozená vegetace zájmového území 
Zájmové území z hlediska regionálně fytogeografického členění leží v oblasti 

termofytika. Od severu do zájmového území zasahuje okrsek Dolní Pojizeří, od jihu okrsek 
Všetatské Polabí.  

Potencionální přirozenou vegetací v tomto území tj. vegetací, která by se v určitém 
území a v určité časové etapě vytvořila za předpokladu vyloučení jakékoli další činnosti 
člověka, je podle Neuhäuslové a kol. (2001) ve  většině zájmového území biková a/nebo 
jedlová doubrava, pouze východní a severní část zájmového území pokrývá černýšová 
dubohabřina 

 
Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-

Quercetum) 
Biková a jedlová doubrava představují edafický klimax na živinami chudých 

substrátech v planárním a zvláště kolinním stupni se subkontinentálním klimatem. Tato 
společenstva osidlují různé reliéfové formy – v pahorkatinách převládá kopcovitý reliéf, jinde 
víceméně vyrovnané, ploché nebo mírně zvlněné tvary, vzácně i ostřejší svahy říčních 
kaňonů. 

Význam lesních porostů přirozeného složení spočívá jak v jejich produkčních, tak 
mimoprodukčních funkcích. Na svazích chrání půdu před erozí, v městské zástavbě slouží 
jako hojně navštěvované lesy rekreační. V zemědělské krajině přispívají ke zvýšení její 
biodiverzity. 
 

Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). 
Obsah mapovací jednotky tvoří stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním 

(Quercus petrae) a habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích 
stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů 
(jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplatanus, mléč – A. platanoides, třešeň – 
Prunus  avium). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých 
listnatých lesů lze nalézt pouze v prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují 
mezofilní druhy. 

Společenstvo je klimaxem na velké části území ČR a proto má nápadně velké spektrum 
jak jednotek maloplošně zastoupených, tak i kontaktních. 

Melampyro-Carpinetum se vyskytuje ve výškách 250 – 450 m/m. Představuje 
klimaxovou vegetaci planárního až suprakolinního stupně s optimem výskytu ve stupni 
kolinním. V rámci uvedeného výškového rozpětí představuje jednotku značné ekologické 
variability. Osidluje různé tvary reliéfu – nížinné roviny, různě orientované svahy i mírné 
terénní deprese. Půdy vznikající větráním různých geologických substrátů od kyselých hornin 
po krystalické vápence, svahoviny, spraše nebo aluviální náplavy odpovídají různým typům. 
Nejčastější jsou kambizemě (eutrofní, mezotrofní nebo oligotrofní hnědozem) s různým 
množstvím živin a velkým rozpětím acidity nebo luvizem. 

Melampyro-Carpinetum patří mezi společenstva ustupující vlivem lidské činnosti, 
zvláště převodem na jehličnaté kultury. Maloplošně zachované lesy víceméně přirozeného 
složení představují v současné době již většinou pouhé drobné fragmenty, ovlivněné 
eutrofizací v zemědělsky využívané krajině. Je však třeba bezpodmínečně zachovat i tyto 
drobné lesíky a doplňovat do odlesněné krajiny rozptýlenou zeleň přirozené druhové skladby. 
Vyšší podíl zeleně v krajině je nutným předpokladem fungování všech procesů 
v ekosystémech, bez nichž není možná úspěšná obnova krajiny. Je třeba biologicky 
meliorovat opakované monokultury pomocí melioračních dřevin (lípa, habr) a postupně je 
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převést na porosty s převahou dřevin přirozených lesů. Je nutné zcela vyloučit kultury akátů, 
provázené silnou eutrofizací stanovišť a expanzí nitrofilních ruderálních druhů, zcela 
potlačujících druhy přirozených lesů.  

(data viz Neuhäuslové a kol. 2001) 
 
Aktuální vegetace 
Jak již bylo výše konstatováno, popis vegetace okolí samotných vrtů není relevantní. 

V širším okolí tj. v nivě Pšovky jsou zastoupeny mokřady nejrůznějších typů – prameniště, 
vodní toky, mokřadní olšiny, olšovo-jasanové luhy, rákosiny, slatiniště, mokřadní louky a 
také řada tůní a rybníků. Plošně nejrozsáhlejší jsou olšiny, rákosiny a ostřicové mokřady. 
Pšovka není na většině toku regulována, v řadě míst meandruje a v některých úsecích protéká 
téměř celou nivou bez znatelného koryta. V korytě Pšovky je z nižších rostlin charakteristická 
ruducha Batrachospermum moniliforme, z vyšších rostlin se vyskytují ohrožené druhy: rdest 
alpský (Potamogeton alpinus), pryskyřník velký (Ranunculus lingua), leknín bělostný 
(Nymphaea candida), v polohách s vodní hladinou v úrovni vegetace roste vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a na mokrých 
ostřicových a pcháčových loukách ve vegetaci svazu Caricion fuscae a Calthion prstnatec 
májový (Dactylorhiza majalis), všivec bahenní (Pedicularis palustris) a upolín nejvyšší 
(Trollius altissimus).  

Tzv. Polabská černava, která se rozkládá na ploše stejnojmenné NPR a je situována 
v jižní části EVL JZ od obce Mělnická Vrutice, je ukázkovým biotopem vápnitých slatin. 
Nejvlhčí místa na lokalitě osidlují rákosiny se vzácným Cladium mariscus, jde převážně o 
druhotná stanoviště na místě bývalé těžby slatiny. V místech se zvýšenou hladinou podzemní 
vody se dále vyskytuje mozaika vápnitých pramenišť typických bohatě vyvinutým mechovým 
patrem, v mělkých tůňkách vegetace parožnatek a rovněž vegetace vysokých ostřic typická 
bultovitou stavbou (Carex paniculata). Dominantním vegetačním typem na lokalitě byla 
vápnitá slatiniště s diagnostickou: Carex davalliana, Pinguicula vulgaris, Juncus 
subnodulosus, Parnasia palustris, Schoenus sp. a hojným výskytem vzácných šáchorovitých a 
orchidejovitých. Na slatiny na mírných vyvýšeninách navazují bezkolencové louky, na 
okrajích lokality s přechody do širokolistých suchých trávníků s dominantním Bromus 
erectus. V nivě Pšovky (mimo plochu vlastní černavy) se dále vyskytují kvalitní porosty 
pcháčových luk, které trpí expanzí rákosu, na nekosených částech se vyvíjí vegetace 
tužebníkových lad. Plochy východně od Mělnické Vrutice jsou více degradované a po 
odvodnění a pravděpodobném přeorání mají charakter psárkových luk, sušší místa na okraji 
nivy porůstají ovsíkové louky. Součástí komplexu je poměrně zachovaný údolní 
jasanovoolšový luh, část bývalých luk byla v minulosti nevhodně osázena olší, břízou, 
jasanem, akátem a topoly. 

V rámci hodnocení vlivů na území Natura 2000 bylo identifikováno pět potenciálně 
dotčených stanovišť. 

 
Stanoviště 6410 
V rámci EVL Kokořínsko se bezkolencové louky vyskytují pouze v prostoru Polabské 

černavy, tvoří jednak kontaktní vegetaci vápnitých slatinišť na území stávající NPR a dále se 
nalézají ve spojitém pásu mezi jižním krajem NPR a tokem Pšovky. Dominantami porostů 
jsou Molinia sp. či Deschampsia cespitosa, pravidelně jsou přítomny: Selinum carvifolia, 
Succisa pratensis, Galium boreale, Cirsium oleraceum, C. canum, Agrostis gigantea, 
Sanguisorba officinalis, Centaurea jasea, Inula salicina, Galium wirtgenii, Dactylorhiza 
incarnata. Porosty vzniklé degradací vápnitých slatinišť prozrazuje významné zastoupení 
Calamagrostis varia a roztroušený výskyt Juncus subnodulosus a Schoenus sp. 
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Stanoviště 6430 
Porosty s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria) se v naprosté většině případů 

vyvíjejí na déle neobhospodařovaných pcháčových či bezkolencových loukách, v nižších 
polohách na bohatších stanovištích je výchozím společenstvem vegetace řazená k asociacím 
Cirsietum rivularis a Angelico-Cirsietum oleracei (resp. Molinietum caeruleae). V EVL 
Kokořínsko se stanoviště 6430 vyskytuje ostrůvkovitě v nivách Liběchovky a Pšovky, 
vzhledem ke značné dynamice této vegetace nemusí výskyty ve vrstvě mapování biotopů 
AOPK ČR (mapování z roku 2001) odpovídat současnému stavu. Konkrétně v zájmovém 
území, tj. nejbližší okolí Polabské černavy, je možné většinu dříve mapovaných výskytů 
klasifikovat v rámci bezkolencových luk (stanoviště 6410). Kromě diagnostické Filipendula 
ulmaria se v porostech často vyskytuje: Caltha palustris, Mentha aquatica, Galium palustre, 
Geranium palustre, Cirsium oleraceum aj., místy dosahují větších pokryvností vysoké ostřice 
(např. Carex disticha, C. acutiformis). 

 
Stanoviště 7210 
Stanoviště 7210 pozitivně diagnostikuje výskyt mařice pilovité (Cladium mariscus). 

Mařice je v Česku vázaná pouze na tzv. černavy – vápnité slatiny vyskytující se v území mezi 
Lysou nad Labem a Mělníkem, biotopem jsou mělké tůně či deprese v rámci slatinných 
trávníků. Mařice se může vyskytovat v kompaktních porostech s minimem doprovodných 
druhů, nebo může růst roztroušeně v porostech rákosu či slatinné vegetace (Molinia sp. 
Juncus subnodulosus, Carex sp.). Méně kompaktní porosty, zvláště na vysychavých 
stanovištích, je možné považovat za degradované a náchylné k zániku. Na Polabské černavě 
mařice roste ve dvou oddělených mikropopulacích, jedna leží ve střední části mezi skupinkou 
bříz a jižním okrajem lokality, druhá populace je vázaná na mělké tůně vzniklé po těžbě 
slatiny (východní část lokality). Ani jedna z populací nevykazuje optimální vitalitu, porost ve 
střední části lokality je dosti řídký, ohrožený vysycháním a přirozenou sukcesí, ani u druhé 
populace netvoří mařice souvislý porost a jednotliví jedinci přežívají v podrostu rákosu. 
Stanoviště se v ČR nalézá pouze na čtyřech lokalitách a veškeré tyto výskyty jsou součástí 
vyhlášených EVL. 

 
Stanoviště 7230 
Vápnitá slatiniště patří v České republice k nejohroženějším biotopům, velkoplošné 

výskyty byly melioračními zásahy zlikvidovány především v průběhu 19. století a dodnes se 
zachovaly pouze nepatrné zbytky původní rozlohy. Vápnitá slatiniště jsou vázaná na vývěry 
podzemních vod s vyšším obsahem uhličitanu vápenatého, většina typických výskytů 
vápnitých slatinišť je v České republice soustředěna do nižších poloh. Fyziognomie i druhové 
složení porostů se na jednotlivých lokalitách mohou významně lišit, společným znakem je 
bohatě vyvinuté mechové patro bez přítomnosti rašeliníků a přítomnost bazifilních 
vlhkomilných druhů, dominantami porostů mohou být: Sesleria uliginosa, Juncus 
subnodulosus, Carex davaliana, Schoenus sp., v mnoha porostech může být ovšem významně 
zastoupena Molinia sp., pravidelně se dále vyskytují: Parnasia palustris, Carex flava s.l., 
Triglochin palustris, Valeriana dioica, Carex hostiana, Pinguicula vulgaris a zástupci 
orchidejovitých. Specifikem Polabské černavy je hojný výskyt Calamagrostis varia, která s 
Molinia sp. a Juncus subnodulosus tvoří často dominantu porostů, hojně zastoupené jsou 
nízké ostřice, např. Carex hostiana, Carex panicea, Carex lepidocarpa, z dalších významných 
druhů dosahují vysoké početnosti např.: Epipactis palustris, Parnasia palustris, Dactylorhiza 
incarnata. Oba druhy šášin (Schoenus sp.) a Carex davalliana se vyskytují pouze roztroušeně 
a hojněji jsou přítomny pouze v blízkosti mělkých odvodňovacích rýh. Kontaktním 
společenstvem vápnitých slatinišť jsou na lokalitě bezkolencové louky as. Molinietum 



 Prodloužení nakládání s podzemními vodami              

 55
 
 

caeruleae, obě jednotky spojují plynulé přechody, tudíž je vylišení obou společenstev 
poměrně obtížné. Porosty s dominantní Molinia sp., proměnlivou příměsí Calamagrostis 
varia, vyšší pokryvností Selinum carvifolia, Inula salicina, Succisa pratensis a naopak řídkým 
výskytem Juncus subnodulosus a Schoenus sp. byly hodnoceny jako bezkolencové louky. 
Pozitivním indikátorem vápnitých slatinišť je např. Parnasia palustris. Stanoviště 7230 je v 
Česku předmětem ochrany v 10 EVL, přičemž na jedné z těchto lokalit (Zámecký park 
Liblice) se stanoviště vůbec nevyskytuje a výskyt na dalších čtyřech lokalitách je buď 
maloplošný či nejistý. Výskyt na Polabské černavě v EVL Kokořínsko je nejkvalitnějším a 
proto klíčovým výskytem v rámci České republiky. 

 
Stanoviště 91E0 
Údolní jasanovo-olšové luhy se vyskytují v nivách drobných i větších toků, případně na 

svahových prameništích, od nížin do podhorských poloh, v širokých nivách nížinných řek 
jsou jasanovo-olšové luhy střídány tvrdými luhy podsvazu Ulmenion. Přechod mezi oběma 
jednotkami tvoří vegetace řazená do asociace Pruno-Fraxinetum, právě tato asociace je 
zastoupena na území EVL Kokořínsko. Ochranářsky významné porosty se vyznačují 
strukturovaným stromovým patrem a zejména druhově bohatým a málo ruderalizovaným 
bylinným patrem, nízké zastoupení ruderálních druhů je možné tolerovat pouze v přirozeně 
více eutrofní vegetaci asociace Pruno-Fraxinetum. Málo eutrofní porosty lze dosud nalézt v 
rozsáhlejších lesních komplexech a v nivách pohorských toků, bohužel většina maloplošných 
výskytů luhů v polní krajině je díky splachům silně degradována ruderalizací. Maloplošné 
výskyty luhů v intenzivně obhospodařované krajině mají významnou krajinotvornou funkci, 
jelikož se často jedná o jeden z mála přítomných přírodních prvků. Ve stromovém patře 
jasanovo-olšových luhů dominují Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa a často i stromové vrby, 
v keřovém patře jsou hojně zastoupeny zmlazující dřeviny stromového patra, dále např. 
Cornus sanguinea, Crataegus sp., Euonymus europaea, Prunus padus, v silně 
ruderalizovaných porostech obvykle dominuje Samucus nigra, pro bylinné patro je typický 
tzv. jarní aspekt (např.: Ficaria verna, Gagea lutea, Anemone nemorosa), dále v nižších 
polohách: Brachypodium sylvaticum, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, 
Lysimachia nummularia, Stachys sylvatica, Circaea lutetiana aj. V EVL Kokořínsko jsou 
jasanovo-olšové luhy soustředěny do niv Liběchovky a Pšovky, většina výskytů je jen 
maloplošných a zřejmě druhotných, často se jedná pouze o liniové doprovody toků, jelikož v 
minulosti byla naprostá většina stanovišť luhů přeměněna na travní porosty. Největší souvislý 
výskyt stanoviště 91E0 v rámci EVL navazuje proti proudu Pšovky nad Polabskou černavu, 
jedná se o soubor různověkých porostů s různou mírou ruderalizace a relativně dobře 
vyvinutým stromovým a bylinným patrem. Porost má regionální význam zejména jako 
významný krajinný prvek a biotop některých živočichů, v porostu nebyly zaznamenány žádné 
chráněné druhy rostlin. 

 
Druhy, které jsou zde hlavním předmětem ochrany 
název druhu aktuální početnost nebo 

vitalita populace v 
ZCHÚ 

stupeň 
ohrožení 

popis biotopu druhu 

česnek kýlnatý 
(Allium carinatum) 

několik desítek až stovek 
jedinců 

C2 v severní a střední části slatinné louky 

třtina pestrá 
(Calamagrostis varia) 

hojně C1, §2 na všech slatinných biotopech, přežívá i 
v olšinách na místech bývalých luk ve 
východní části 

zeměžluč přímořská 
slatinná 
(Centaurium littorale) 

vzácně C1, §1, ČK na otevřených půdách a nejvlhčích 
místech ve střední části slatinné louky 

mařice pilovitá 2 populace C1, §1, ČK v terénních depresích; 1. ve střední 
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(Cladium mariscus) části, 2. v místě bývalé těžby 
ostřice trsnatá 
(C. appropinquata) 

nenalezena C1, §1  možná i záměna s ostřicí latnatou (C. 
paniculata) 

ostřice Davallova 
(C. davalliana) 

několik desítek až stovek 
jedinců 

C3 roztroušeně po celém území, zejména 
na nejvlhčích slatinných biotopech, ale i 
v odvodňovacích kanálech, drobné trsy 
mezi bulty ostřice latnaté (C. 
paniculata) 

ostřice Hostova 
(C. hostiana) 

vzácně C2, §2 na slatinných biotopech 

ostřice šupinoplodá 
(C. lepidocarpa) 

několik desítek až stovek C2, §2 na slatinných biotopech 

ostřice stinná 
(C. umbrosa) 

nenalezena C3  

prstnatec pleťový 
(Dactylorhiza incarnata) 

několik desítek jedinců C1/2-?SSP největší populace je v okolí pramene, 
roztroušeně i na slatinných biotopech 

prstnatec plamatý 
(Dactylorhiza maculata) 

nenalezen C1  

prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis) 

vzácně C3 na slatinných biotopech a v ochranném 
pásmu 

rosnatka okrouhlolistá 
(Drosera rotundifolia) 

nenalezena C3, §2  

kruštík bahenní 
(Epipactis palustris) 

hojně, desítky až stovky C2, §2 ve střední a jižní části nejhojnější, 
zejména na slatinných biotopech, ale i 
na okrajích rákosin 

hořeček nahořklý 
(Gentianella amarella) 

asi 200 jedinců C1, §2 ve střední a severní části slatinné louky 

pětiprstka žežulník 
(Gymnadenia conopsea) 

roztroušeně, několik 
desítek jedinců 

C3, §3 téměř po celé slatinné louce, místy až 
hojně 

pětiprstka hustokvětá 
(Gymnadenia densiflora) 

roztroušeně, několik 
desítek až stovka jedinců 

C1, §1 téměř po celé slatinné louce i na 
vytěžené slatině, místy až hojně 

sítina slatinná 
(Juncus subnodulosus) 

stovky jedinců C1, §1 ostrůvkovitě na slatinné louce i na 
loukách v ochranném pásmu 

hlízovec Loeselův 
(Liparis loeselii) 

nezvěstný C1, §1 příliš uzavřená vegetace na silně 
podmáčených místech potenciálních pro 
výskyt druhu 

vrbina kytkokvětá 
(Lysimachia thyrsiflora) 

 C3, §2 v olšině kolem přítokového kanálu, ve 
stínu, pod vrbami 

vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata) 

2 ks C3, §3 rašelinná nezapojená místa po těžbě 

hadilka obecná 
(Ophioglossum vulgatum) 

několik desítek jedinců C2, §3 roztroušeně na slatinné louce v s. části 
území 

vstavač vojenský 
(Orchis militaris) 

asi 100 kvetoucích C2, §2 roztroušeně na slatinné louce 

vstavač bahenní 
(Orchis palustris) 

nenalezen C1, §1 příliš nízká hladina spodní vody 

tolije bahenní 
(Parnassia palustris) 

několik desítek jedinců C2, §3 roztroušeně na slatinné louce 

tučnice obecná 
(Pinguicula vulgaris) 

2 větší populace C2, §2 střední a jižní část slatinné louky 

vítod nahořklý 
(Polygala amarella) 

40-60 C2 jednotlivé trsy po celé ploše, nejvíce 
v okolí pramene 

šášina načernalá 
(Schoenus nigricans) 

trsy-desítky C1, §1, ČK nejvíce koncentrovaná ve střední části 

šášina rezavá 
(Schoenus ferrugineus) 

trsy-desítky C1. §1, ČK nejvíce v okolí přítoku do hl. kanálu 

lněnka bezlistenná 
(Thesium ebracteatum) 

nezvěstný C1, §1  

kohátka kalíškatá nezvěstný C1, §1  
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(Tofieldia calyculata) 
Poznámka: údaje viz Plán péče o chráněné území Polabská černava 
 
Lesy mimo EVL 
Většina vrtů resp. jejich ochranná pásma se nachází uvnitř lesních porostů, či v jejich 

těsné blízkosti. Vrty samotné se však pochopitelně nacházejí mimo samotný les. 
V ochranných pásmech je speciální režim lesního obhospodařování tak, aby 

nedocházelo k ovlivňování podzemní vody. 
 
Fauna 
 
Samotný prostor existujících vrtů je antropogenní strukturou a nepředstavuje významné 

stanoviště (potravní, reprodukční) či migrační koridor žádného živočišného druhu resp. svojí 
přítomností žádné takovéto funkce neovlivňuje. Vlivem realizace záměru nedojde v tomto 
smyslu ke změně. Samotný zoologický průzkum byl zaměřen na ochranářsky prioritní druhy 
s přímou vazbou na možné změny vodního režimu v Pšovce a přilehlých mokřadních 
biotopech, jejichž přítomnost je natolik významná, aby mohla ovlivnit rozhodování při 
závěrech, týkajících se udržitelného rozsahu čerpání podzemních vod. Bezpochyby velmi 
rozsáhlý výčet fauny v širokém okolí vrtů by byl samoúčelný a neměl by vazbu na podstatu 
záměru, kterou je pokračování čerpání podzemní vody při výrazně sníženém objemu, ve 
srovnání s existujícím stavem. Snahou bylo identifikovat takové živočišné druhy, které mají 
zásadní význam pro posouzení, nakolik je navrhovaný objem jímání přijatelný. 

Širší okolí, tj. především mokřady Pšovky jsou obývány unikátní faunou bezobratlých 
živočichů, kteří se v České republice nikde jinde nevyskytují. Z vzácných měkkýšů žijících ve 
vodě je nutno zmínit např. oblovku velkou (Cochlicopa nitens) či mlže hrachovku říční 
(Pisidium amnicum) a hrachovku rýhovanou (P. tenuilineatum). Velmi vzácné druhy lze 
nalézt také mezi pavouky, z nichž např. slíďák Hygrolycosa rubrofasciata a největší český 
pavouk lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus) zde žijí ve velmi početných populacích. Pavouk 
Mysmenella jobi je z Čech znám z několika lokalit, z nichž jednou jsou právě kokořínské 
mokřady. V mokřadech Pšovky u Mšenských pokliček bylo také nalezeno několik druhů 
chrostíků, nových pro faunu České republiky, a vzácná jepice Paraleptohlebia werneri. Ze 
zajímavých brouků lze zmínit např. vzácného střevlíka Epaphius rivularis či atraktivního 
tesaříka pižmového (Aromia moschata). Z obratlovců je nejvýznamnějším obyvatelem 
Pšovky ryba sekavec Cobitis elongatoides, teprve nedávno odlišená od sekavce písečného 
(Cobitis taenia). Dalšími typickými obyvateli mokřadů jsou obojživelníci. Poměrně běžně se 
zde vyskytuje čolek obecný (Triturus vulgaris) a č. horský (T. alpestris), ropucha obecná 
(Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria) a s. štíhlý (R. dalmatina). Mezi vzácné patří 
rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan skřehotavý (R. 
ridibunda) a mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). 

 
Ptáci (Aves) 
Druh 395/92 

Sb. 
Poznámka 

Volavka popelavá (Ardea cinerea)  Mokřady v z.ú. 
Slípka zelenonohá (Galinula   Mokřady v z.ú. 
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)  Mokřady v z.ú. 
Káně lesní (Buteo buteo)  Loví uvnitř zájmového území 
Včelojed lesní (Pernis apivorus) SO Opakovaně pozorován v z.ú. 
Moták pochop (Circus aeruginosus) O Hnízdí v z.ú.  
Krahujec obecný (Accipiter nisus) SO Opakovaně pozorován v z.ú. 
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Poštolka obecná (Falco tinunculus)   Loví uvnitř zájmového území 
Puštík obecný (Strix aluco)  Hlasové projevy v z.ú. 
Strakapoud velký (Dendrocopos major)  Hojný druh, hnízdí v z.ú. 
Jiřička obecná (Delichon urbica)  Zaletuje nad z.ú. 
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) O Zaletuje nad z.ú. 
Konipas bílý (Motacilla alba)  Hnízdí v z.ú. 
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)  Hnízdí v z.ú. 
Pěvuška modrá (Prunella modullaris)  Hnízdí v z.ú. 
Červenka obecná (Erithacus rubecula)  Hojný druh, hnízdí v z.ú. 
Rehek obecný (Phoenicurus ochruros)  Hnízdí u staveb v z.ú. 
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)  Opakovaně pozorována v z.ú. 
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)  Hojný druh, hnízdí v z.ú. 
Kos černý (Turdus merula)  Hojný druh, hnízdí v z.ú. 
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)  Hojný druh, hnízdí v z.ú. 
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)  Křoviny na volných plochách v z.ú. 
 Rákosník obecný (Acrocephalus 
scirpaceus) 

 Mokřady v z.ú. 

 Rákosník proužkovaný (Acrocephalus 
palustris) 

 Mokřady v z.ú. 

Budníček menší (Phylloscopus collybita)  Hojný druh, hnízdí v z.ú 
Lejsek šedý (Muscicapa striata) O Hnízdí v z.ú. 
Sýkora modřinka (Parus caeruleus)  Hojný druh, hnízdí v z.ú 
Sýkora koňadra (Parus major)  Hojný druh, hnízdí v z.ú 
Sýkora uhelníček (Parus ater)  Hojný druh, hnízdí v z.ú 
Sýkora babka (Parus palustris)  Hnízdí v z.ú. 
Brhlík lesní (Sitta europea)  Hojný druh, hnízdí v z.ú 
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)  Hnízdí v z.ú. 
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)  Hnízdí na několika místech v z.ú. 
Straka obecná (Pica pica)  Hojný druh, hnízdí v z.ú 
Sojka obecná (Garrulus glandarius)  Hojný druh, hnízdí v z.ú 
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)  Hnízdí v z.ú. 
Vrabec polní (Passer montanus)  Hnízdí v z.ú. 
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)  Hnízdí v z.ú. 
Zvonek zelený (Carduelis chloris)  Hnízdí v z.ú. 
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)  Hnízdí v z.ú. 
Strnad obecný (Emberiza citrinella)  Hojný druh, hnízdí v z.ú 
Strnad rákosní (Emberiza scheniclus)  Mokřady v z.ú. 
Kategorizace podle vyhlášky 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/92 Sb., na ochranu 
přírody a krajiny 
KO – kriticky ohrožený druh, SO – silně  ohrožený druh, O  – ohrožený druh 

 
Tok Pšovky patří mezi nejvýznamnější naleziště plžů Vertigo moulinsiana a Vertigo 

angustior v ČR. V toku Pšovky byli zjištěni zástupci druhu sekavce - Cobitis elongatoides a 
hybridní formy C. 2n, 3n elongatoides/C. n taenia, jedná se o významnou lokalitu piskoře 
pruhovaného (tůň nad vsí Hleďsebe), ale především sekavců.  

 
Sekavec Cobitis 
Přesné druhové určení je možné jen na základě genetických analýz. Dříve uváděný 

sekavec písečný (Cobitis taenia) u nás nežije, vyskytuje se zde sekavec podunajský (Cobitis 
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elongatoides). V povodí Labe se objevuje hybridní diploidně polyploidní komplex, na jehož 
genomu se podílí druh Cobitis taenia. Sekavec žije jednotlivě. Potřebuje písčité a písčito-
jílovité nánosy zcela specifické struktury, žije v tocích na místech s pomaleji tekoucí vodou. 
Vyskytuje se na horním Rýnu, horní Odře a v části labského a dunajského systému. V ČR se 
nacházejí tři oblasti výskytu sekavce: střední Polabí, horní Lužnice, střední a dolní Dyje. Je 
možné i okrajové přežívání ve velmi malých fragmentech původních biotopů.  

V EVL Kokořínsko se sekavci nacházejí ve třech oddělených úsecích Pšovky (1. mezi 
Mělníkem a Mělnickou Vruticí: souvislý, pravidelný, nikoliv hojný výskyt, 2. od močálů pod 
Hleďsebí po vyústění strouhy z mlýnu Štampach: výskyt pravidelný, v některých úsecích 
početný, 3. od křižovatky Ráj po obec Konrádov: výskyt pravidelný a nepočetný) (Ráb, Beran 
2000). Nepříznivým faktem je, že na rozdíl od jiných lokalit v ČR se zde nacházejí krátkověcí 
jedinci, v populaci převažují samice (Ráb in verb.). EVL Kokořínsko představuje jednu z 
celkem 8 EVL.  

Mezi hlavní příčiny ohrožení patří eutrofizace, technické zásahy do toků likvidující 
vhodná stanoviště (regulace a nevhodné úpravy a opevňování koryta, meliorace a redukce 
aktivního aluvia), změna hydrologických podmínek v tocích. Vysychání Pšovky mezi 
Mělnickou Vruticí a Hleďsebí způsobuje oddělení populací sekavce v úseku 1 a 2. Stav z 
hlediska ochrany: nepříznivý 

 
Vrkoč bažinný Vertigo moulinsiana 
Plž velikosti 2,2 až 2,5 mm žijící ve vápnitých močálech, zarostlých březích vodních 

nádrží. Často vylézá na listy ostřic a rákosu. Přezimuje v rostlinném opadu a chomáčích trávy. 
Druh vyžaduje stálou vlhkost, teplotu vegetační doby a dostatečně bazické prostředí. Výskyt 
má reliktní charakter, ustupuje již od středního holocénu. V současnosti je jeho rozšíření 
atlantsko-mediteránní. Nejsilnější populace jsou známy ze západní a střední Evropy. 

Kokořínské mokřady jsou největší lokalitou v ČR, jednou ze dvou známých oblastí 
výskytu v ČR (druhou oblastí je jižní Morava – Znojemsko, Bílé Karpaty). Druh je ohrožený 
ve většině svého areálu (Beran 2006). EVL Kokořínsko představuje jednu z celkem 6 EVL v 
ČR. Jedná se o významnou lokalitu vzhledem k početnosti druhu. Vrkoč bažinný se zde 
nachází v nivě Pšovky na vlhkých loukách. Byl ověřen výskyt v úseku mezi Hleďsebí a 
mokřadem pod silnicí mezi Mělnickou Vruticí a Hleďsebí.  

K ohrožujícím faktorům patří změna vodního režimu na lokalitách, znečištění vlivem 
chemizace a postupné zarůstání vegetací a náletovými křovinami. Klíčovým faktorem pro 
ochranu vrkoče bažinného je zachování existujícího hydrologického režimu na lokalitách s 
výskytem vrkoče bažinného. Stav z hlediska ochrany: příznivý 

 
Vrkoč útlý Vertigo angustior 
Vrkoč útlý je plž o velikosti asi 1,8 mm. Žije na bazických vlhkých loukách, v 

mokřadech, pěnovcových prameništích. Z opadu vegetace vylézá na stonky rostlin nízko nad 
zemí. Živí se detritem. Je rozšířen po celé Evropě, zasahuje i do Turecka a severního Íránu. U 
nás je doložen na desítkách lokalit po celé ČR (střední a dolní tok Labe, Dolní Povltaví, 
západní a jižní Čechy, Bílé Karpaty, Hostýnsko-vsetínská hornatina). Jedná se o silně 
ubývající prvek mokřadních otevřených ploch. Druh je ohrožen zejm. změnou vodního 
režimu, eutrofizací, zarůstáním lokalit.  

EVL Kokořínsko představuje jednu z celkem 20 EVL. Jedná se o významnou lokalitu 
vzhledem k početnosti druhu. Vrkoč útlý se zde nachází v nivě Pšovky a Liběchovky na 
vlhkých loukách. Při terénním šetření byl ověřen výskyt na Polabské černavě. Stav z hlediska 
ochrany: příznivý. 
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C.1.7. Chráněné oblasti přírody 
 

Přítomnost resp. nepřítomnost chráněných území byla zjišťována z následujících 
zdrojů: 

- Ústřední seznam ochrany přírody 
- Mapa přírodních parků ČR 
- Mapa chráněných území ČR 
- Server státní správy http://portal.gov.cz 

 
C.1.7.1. Zvláště chráněná území (§ 14) 
Nejblíže zájmovému území se ve smyslu zákona 114/1992 Sb. nachází národní přírodní 

památka Holý vrch (č. 112), národní přírodní rezervace Polabská černava (č. 329) a severně 
ležící CHKO Kokořínsko. 

 
CHKO Kokořínsko 
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko patří svou velikostí 272 km2 mezi středně velké 

CHKO. Vyhlášena byla 19. 3. 1976 spolu s CHKO České středohoří, Lužické hory a Pálava. 
Vzhledem ke své poloze mezi Mělníkem a Českou Lípou se nachází na území tří krajů. Pouze 
velmi malou částí zasahuje do kraje Ústeckého, zatímco kraj Liberecký a Středočeský se 
téměř stejnou částí dělí o většinu plochy CHKO. Nejvyšším místem je Vlhošť (614 m n. m.) 
ležící v Libereckém kraji, nejnižším niva potoka Liběchovka v Želízích (175 m n. m.) 
situovaná naopak v kraji Středočeském. Pokud budeme hovořit řečí čísel, tak Kokořínsko leží 
mezi 14°06' - 14°36' východní délky a 50°38' - 50°23' severní šířky.   
Kokořínsko lze charakterizovat jako oblast pahorkatinného typu, která je jedinečná 
přítomností následujících jevů: 

 specifickou geomorfologií (utváření zemského povrchu), podmíněné převahou 
kyselých kvádrových pískovců, vytvářejících síť plošin a údolí, na jejichž hranách se 
vytvořila skalní města, pokličky, skalní brány či okna a další útvary takové formy a 
rozsahu, jaké nelze nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti v České republice;  

 vysokou biologickou rozmanitostí způsobenou především podkladem, polohou a 
reliéfem oblasti, která se projevuje zejména značnou variabilitou ekosystémů na 
poměrně malé ploše;  

 unikátním kulturním krajinným rázem s vyrovnaným zastoupením lesní a nelesní 
půdy, podmíněného historicky absencí průmyslu a rozumným zemědělským 
využíváním v závislosti na reliéfu krajiny;  

 značným zastoupením lidové architektury a hmotné kultury jak roubené, tak i zděné, 
která je jedinečná nikoli sama o sobě, ale především svým harmonickým propojením s 
okolní krajinou v rámci historické sítě osídlení;  

 existencí rozsáhlých mokřadů mezinárodního významu v nivách Liběchovky a Pšovky 
s unikátní faunou a flórou;  

 přítomností rozsáhlých kyselých reliktních borů pralesního charakteru, jejichž výskyt 
je koncentrován především v severní části oblasti;  

 rozsáhlými zásobami kvalitní podzemní vody.  
Kokořínsko je známé především jako malebná krajina dotvářená rozmanitostí 

pískovcových skal. Její romantika přitahovala i řadu našich význačných osobností, podle 
jednoho z romantických básníků se vžil i název Máchův kraj. Také pozapomenuté názvy 
Dubské a Mšenské Švýcarsko naznačují již dávno objevené krásy zdejšího kraje. Přírodní 
skalní útvary vytvořené zejména na úbočích dolů vytvářejí často bizarní tvary - najdeme zde 
Obří hlavu, Žábu, Kance, Sněhurku a sedm trpaslíků či nejznámější Pokličky – skalní útvary 
vzniklé selektivním zvětráváním různě odolných vrstev pískovce, které se staly také 
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emblémem CHKO. Tyto skalní útvary jsou nejlépe vyvinuty v přírodní rezervaci Kokořínský 
důl, která se svou velikostí přes 2000 ha řadí k těm největším v ČR. Některé skalní útvary 
byly člověkem často upravovány, ať už z důvodů ryze praktických - vytvoření skalních obydlí 
(Staráky, Nedamy, skalní mlýn Hlučov), či uměleckých (sochařské výtvory Václava Levého v 
okolí Želíz). Přestože pískovcové skály a skalní útvary (kromě pokliček např. skalní brány, 
okna a také pseudoškrapy a voštiny) jsou pro Kokořínsko typické, tak dominanty krajiny tvoří 
obvykle ojedinělé průniky vyvřelých hornin z období třetihor (např. Housecké vrchy, Vlhošť, 
Ronov, Korecký vrch).  

Historické osídlení celé oblasti se rozvíjelo v harmonii s okolní krajinou, takže dnes zde 
najdeme řadu architektonicky unikátních sídel, často i památkově chráněných. Vedle 
architektury roubené a zděné (používající řezané pískovcové štuky) najdeme zejména v 
severní části patřící do Libereckého kraje i hrázděné stavby. 

CHKO je ve srovnání s okolní krajinou charakteristická především větším zastoupením 
lesů. Na pískovcích převládají bory, které mají v některých málo přístupných místech 
charakter reliktních borů, vyvíjejících se již dlouho bez přímého vlivu člověka. Taková místa 
může zvídavý turista objevit především v přírodní rezervaci Kostelecké bory, ve které jsou 
lesy ponechány přírodním procesům. V menší míře se reliktní bory, umocněné výraznými 
skalními útvary, nacházejí v přírodních památkách Stříbrný vrch a Martinské stěny. Skalní 
hrany v těchto památkách, porostlé vřesem a lišejníky hostí unikátní faunu bezobratlých 
živočichů a setkat se zde můžeme například s pavouky sklípkánky, kteří jsou příbuznými 
severoamerických sklípkanů. Asi nejzajímavější ”lesní” rezervací Kokořínska je Vlhošť. Bory 
porůstají nejenom Malý Vlhošť, ale také jižní a jihozápadní svahy Vlhoště, tvořené 
výraznými patry pískovcových skal. Rozeklané skály jsou hnízdištěm řady ptáků, z nichž 
nejvzácnějším je sokol stěhovavý. Opakem jsou výrazně vlhčí severní a severovýchodní 
svahy. Na jejich tvorbě se podílely vyvřelé horniny a proto jsou porostlé květnatými 
bučinami. Tento porost má místy pralesní charakter a patří v liberecké části Kokořínska k těm 
nejzajímavějším a nejhodnotnějším. Listnatý suťový les s menšími kamennými poli můžeme 
obdivovat i při výstupu na zříceninu hradu na vrcholu kopce Ronov ve stejnojmenné přírodní 
památce.  

Kokořínsko však nejsou jen skály a lesy. Jedním z nejvýznamnějších fenoménů tohoto 
území jsou mokřady, a to především mokřady v nivách Liběchovky a Pšovky. Jejich 
přírodovědný význam vedl až k zapsání do seznamu mezinárodně významných mokřadů 
chráněných tzv. Ramsarskou úmluvou. Setkat se zde můžeme s řadou vzácných živočichů a 
rostlin od raka říčního či drobného plže vrkoče bažinného až po orchideje kruštík bahenní či 
běžnější prstnatec májový. Zajímavostí je, že se zde setkávají druhy žijící v horách či 
severských zemích s druhy vázanými na nížiny.  

Výjimečná přírodní společenstva doplňuje na Kokořínsku harmonická krajina 
formovaná hospodařením našich předků. Bohužel ne vždy se k ní chováme s úctou a snahou o 
její zlepšení, tak jak by si to jistě zasloužila.  

(data viz server AOPK) 
 
Národní přírodní rezervace Polabská černava (navržena k zařazení mezi EVL) 
Jedná se o slatinné louky při jihozápadním okraji obce Mělnická Vrutice v údolí 

Pšovky, jižně od železniční trati Mělník – Mladá Bolestav. Území, které se rozkládá na ploše 
5,7 ha, požívá zákonné ochrany již od roku 1946. 

Jedná se o zbytek kdysi rozsáhlých přírodních slatinných luk, tzv. černav, ve kterých se 
ve středním Polabí vyskytuje celá řada vzácných a ohrožených rostlinných druhů, především 
z čeledi šáchorovitých a vstavačovitých. 

Národní přírodní rezervace Polabská černava je unikátní lokalitou společenstev 
vápnitých slatin (černav) - jejich zachování je zde i hlavním předmětem ochrany. Byla 
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vyhlášena již v roce 1946 na rozloze 7,7 ha. Jedná se o rozsáhlé území na zbytku mohutného 
slatinného ložiska na západním okraji obce Mělnická Vrutice v údolní nivě Pšovky.  

Reliéf území je velmi plochý - v západní části převládají slatiny a mokřadní louky, 
východní část je spíše lesnatá. Geologickým podkladem jsou křídové slíny a pískovce 
obohacené vápníkem, na ně nasedají další sedimenty, z nichž převládají zejména vápnité 
slatiny. Jde o prameništní rašeliniště zásobované vodou s vysokým obsahem vápenatých iontů 
a řadou minerálních částic. V současné době jsou tyto prameny z okolí rezervace používány 
jako zdroj pitné vody pro část Středočeského kraje.  

Území černav (slatin) je natolik vzácné, že bylo zahrnuto do evropské sítě chráněných 
lokalit NATURA 2000, konkrétně do Evropsky významné lokality Kokořínsko.  
Hladina podzemní vody v průběhu roku výrazně kolísá - celé území je v současnosti ohroženo 
chronickým vysycháváním.  

 

 
Lokalizace nejbližších zvláště chráněných území (zeleně národní přírodní památka Holý 
vrch, červeně národní přírodní rezervace Polabská černava) včetně hranice CHKO. 

 
Na slatiny na vyvýšeninách navazují bezkolencové louky a suché trávníky. V porostech 

dominuje bezkolenec modrý a další traviny jako metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) 
nebo kostřava luční (Festuca pratensis). V nivě Pšovky se dále vyskytují kvalitní porosty 
pcháčových luk, které bývají vytlačovány rákosem obecným (Phragmites australis). Z 
důvodu zabránění expanze rákosu se dnes vybrané nejcennější lokality každoročně pravidelně 
kosí. Pravděpodobně nejzajímavější rostlinou je tu tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Tato 
drobná rostlina ve tvaru hvězdy je jedna z našich masožravých rostlin. Na svých listech má 
trávicí žlázky obsahující lepkavý sekret s trávicími enzymy, na který chytá drobný hmyz. 
Listy se po usednutí hmyzu na okrajích svinou a uvězní tak svoji oběť a následně začne 
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vlastní trávení. Rostlina není konkurenčně silná (bývá vytlačována ostatními druhy), proto pro 
svůj růst potřebuje otevřené nebo narušené prostory - okraje malých tůněk, přirozené terénní 
deprese nebo okraje vodních příkopů. Na území rezervace rostou i další chráněné druhy 
rostlin jako např. vstavač vojenský (Orchis militaris), prstnatec májový (Dactylorhiza 
majalis) nebo kruštík bahenní (Epipactis palustris)}. 

Mokřadní plochy v rezervaci hostí řadu významných a v mnoha případech i vzácných 
druhů živočichů. Typickými obyvateli podmáčených ploch jsou obojživelníci. Na území 
rezervace se můžete setkat s ropuchou obecnou (Bufo bufo), skokanem hnědým (Rana 
temporaria) a skokanem štíhlým (Rana dalmatina). Pro podporu výskytu obojživelníků jsou v 
chráněném území vytvářeny drobné tůňky.  

V rezervaci byl v roce 2000 proveden průzkum výskytu motýlů. Byly zde nalezeny 
velmi vzácné druhy, které jsou zpravidla vázány na cenná mokřadní společenstva rostlin. 
Malý motýl drobník krvavcový (Stigmella sanguisorbae) má na Polabské černavě jediný 
doložený výskyt v celé České republice!  

Přestože je rezervace poměrně malá, můžete zde pozorovat mnoho druhů ptáků. 
Rákosiny podél strouhy využívají k hnízdění rákosníci. Jsou to pěvci velikosti skřivana, které 
můžete vidět a slyšet, jak vrzavě zpívají na stéblech rákosu. Hnízdí zde 3 druhy - rákosník 
obecný (Acrocephalus scirpaceus), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaeus) a 
rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris). Na strouhách je vzácně pozorována drobná kachna 
čírka modrá (Anas querquedula), která patří mezi silně ohrožené druhy. 

(data viz Kolektiv pracovníků Správy CHKO Kokořínsko) 
 
Národní přírodní památka Holý vrch 
Lokalitu tvoří návrší z turonských pískovců západně od kóty Holý vrch v nadmořské 

výšce 230 – 240 m. Je z velké části porostlý borovým lesem s vtroušenými listnáči. Jedná se o 
pískovcové návrší s mozaikou křovin, borového lesa, skal a fragmentů otevřených trávníků. 
Území o rozloze 1,17 ha bylo vyhlášeno roku 1957. Předmětem ochrany je jediná známá 
lokalita lýkovce vonného (Daphne cneorum) ve středních Čechách. Protože roste jen na 
úzkém, asi 2 m širokém ekotonu mezi suchou nehostinnou skálou a zapojeným trávníkem, 
kde jej přerůstají konkurenční silnější rostliny, je jeho populace přibližně v počtu 50 
vytrvalých keříků velmi zranitelná. Dosud rostliny kvetou a přinášejí semena. Pro jeho 
udržení je třeba zabránit zarůstání křovinami, zejména ostružiníky. Na druhé straně je třeba 
zachovat mírné přistínění proti extrémnímu vysušení.  

 
C.1.7.2. Přírodní parky (§ 12) 
Nikde poblíž zájmového území se nenachází žádný přírodní park. Nejbližším takovýmto 

územím je přírodní park Rymáň více jak 2 km (od severní části zájmového území) resp. více 
jak 6 km (od jižní části zájmového území) severozápadně od zájmového území. 

Ustaven vyhláškou Okresního národního výboru Mělník v roce 1994. Rozloha činí 1 
596 ha. Zahrnuje Kokořínský a Benátský bioregion. Jedná se o harmonickou kulturní krajinu 
tvořenou pahorkatinou až plochou vrchovinou. Pro park jsou typická skalní města na zdvižené 
pískovcové tabuli (navazuje na CHKO Kokořínsko). Zasahuje do jižní části Polomených hor 
na jihu geomorfologického celku Ralská pahorkatina. Geologický podklad tvoří kvádrové 
pískovce středního turonu, které dávají zdejší krajině charakteristický ráz. Základem reliéfu je 
plochá mírně zvlněná pískovcová tabule ovlivněná erozí, ve které se nacházejí kaňonovitá 
údolí, zvaná doly. Území má charakter pahorkatiny. Jen menší část oblasti je zalesněna, 
především v horní třetině parku a podél dolů, a to většinou borovými porosty. Značná část 
území je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. 
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C.1.7.3. Chráněná ložisková území 
Celé široké okolí je součástí chráněného ložiskového území č. 707530000 Bezno 

(Mělnická pánev). Toto CHLÚ zde bylo vyhlášeno na ochranu dosud netěženého výhradního 
ložiska černého uhlí č. B3075300 Mělnická pánev. 

 
C.1.7.4. Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
Zájmové území je součástí CHOPAV Severočeská křída (chráněná oblast přirozené 

akumulace vod). 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. (viz Základní 
vodohospodářská mapa ČR). 

 
C.1.7.5. Natura 2000 

(§ 3, odst. p) 
 
Evropsky významné 

lokality (§ 45a) 
 

Následující seznam 
uvádí přehled nejbližších 
evropsky významných 
lokalit: 

název ochrana pozice vůči zájmovému území 
CZ0214013 – Kokořínsko CHKO, NPP, PP zasahuje do zájmového území 

 
Ptačí oblasti (§ 45e) 
Nikde v okolí se nenachází žádná ptačí oblast. Nejbližší ptačí oblast je oblast 

Českolipsko-dokeské pískovce a mokřady, cca 20 km severovýchodním směrem. 
 

 
 

Pozice záměru uvnitř CHOPAV  Severočeská křída 



 Prodloužení nakládání s podzemními vodami              

 65
 
 

C.1.7.6. Dřeviny rostoucí mimo les (§ 3, odst. g) 
Celé zájmové území se nachází v extravilánu, navíc převážně na lokalitách, které je 

možno charakterizovat jako biotopy blízké přírodnímu stavu (mimo jiné i díky vyhlášeným 
ochranným pásmům vodních zdrojů, která zde zajišťují speciální režim). Všude v okolí se 
nachází množství lesních porostů i dřevin rostoucích mimo les. V kontaktu s vrty se však 
žádné takovéto dřeviny nevyskytují. 

 
C.1.7.7. Památné stromy (§ 46) 
Dle § 46, odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb. mají památné stromy vyhlášeno ochranné 

pásmo tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene naměřeného ve 130 cm nad 
zemí. 

V zájmovém území či v jeho blízkém se nenacházejí žádné památné stromy či 
stromořadí. 

 
C.1.8. Územní systém ekologické stability (§ 3, odst. a) a VKP (§ 3, odst. b) 
 
C.1.8.1. Biogeografické poměry 
Biogeografické poměry jsou vyjádřeny vlastnostmi a charakteristikami 

biogeografických regionů. Biogeografické regiony odpovídají biogeografické diferenciaci 
České republiky, která pokrývá co nejúplněji škálu stávajících i potenciálních přírodních 
ekosystémů. 

Zájmové území pokrývá jeden bioregion Benátský (1.4), který vytyčují relativně 
jednotné prostorové rámce složení přírodní bioty dané geografickou polohou uvnitř 
biogeografické podprovincie.  

Zájmovému území odpovídá biochorám: 
2UF – výrazná údolí ve vápnitých pískovcích 2. v.s. 
2RF – plošiny na vápnitých pískovcích 2. v.s. 
2RD – plošiny na opukách 2. v.s. 
(údaje viz Ing. Kopecká, AOPK Praha a RNDr. Culek, Brno) 
 
C.1.8.2. Stupeň ekologické stability  
V případě posuzovaného záměru není vhodné definovat ekologickou stabilitu pouze 

prostorů samotných vrtů resp. jejich ochranných pásem I. stupně. Vzhledem k plošnému 
rozsahu jímání je třeba vymezit ekologickou stabilitu širšího okolí. V tomto smyslu je zde 
možno odlišit dvě poněkud rozdílné oblasti – prostor hustě zalesněný Řepínského doku a nivu 
Pšovky. Nicméně v obou případech je třeba zdůraznit, že existující biotopy resp. stupeň jejich 
ekologické stability je přímo ovlivněn (pozitivně) dlouhodobou přítomností vodárenského 
využívání území resp. existujících ochranných pásem vodních zdrojů a s tím spojených 
ochranných režimů.  

1) Řepínský důl  - lesy SES = 4 
2) Niva Pšovky - tok Pšovky s břehovým porostem SES = 4 – 5 podle stavu koryta 

- mokřady SES = 5 
- louky a lada SES = 3 – 4 podle stavu konkrétní plochy 

Obecně je tak třeba ekologickou stabilitu území považovat za nadprůměrnou a to 
především díky toku Pšovky a mokřadů vytvořených v okolí. Jedná se nicméně o 
antropogenní biotopy, které zde vznikly jednak díky čerpání podzemní vody  a dále absencí 
odpovídající vodohospodářské péče o tok Pšovky a sníženému zemědělskému využívání 
přilehlých pozemků resp. rybníků, které zanikly. 
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C.1.8.3. Síť lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES 
Územní systém ekologické stability v okolí zájmového území byl zpracován 

v následujících materiálech: 
1. Mapy regionálního a nadregionálního ÚSES ČR – Územně technický podklad 

zpracovává regionální a nadregionální ÚSES, jedná se o neschválený materiál. 
2. Územní plány obcí v zájmovém území 

 
Prvky ÚSES v okolí zájmového území 
č. označení dle zdroje název funkčnost/ 

vymezenost
poznámka 

1 LBk 74  F, V zasahuje 
2 LBc 107  F, V nezasahuje 
3 LBc 111  F, V nezasahuje 
4 LBc 112  F, V nezasahuje 
5 LBc 121  F, V nezasahuje 
6 LBc 122  F, V zasahuje 
7 LBc 123  F, V nezasahuje 
8 NRBc 2 (NBC 4)  -, V zasahuje 
9 K16/T, K17/MH 

(NRBk 24) 
 -, V nezasahuje do osy 

10a RBk 23 (RK 1126)  F, V nezasahuje 
10b RBk 23 (RK 1126)  F, V zasahuje 
11 RBk 22 (RK 1126)  F, V zasahuje 
Poznámka: LBk = lokální biokoridor, LBc = lokální biocentrum, RBk = regionální biokoridor, RBc = regionální 
biocentrum, RBk = regionální biokoridor, NRBk = nadregionální biokoridor, NRBc = nadregioní biocentrum, 
Na = navrženo, V = vymezeno platným územním plánem, F = funkční, N = nefunkční 

 
Lokální ÚSES 
Tok Pšovky severozápadně od ústí Řepínského doku je vymezen jako lokální biokoridor 

LBk 74. Na něm jsou situována lokální biocentra LBc 107 a LBc 106. 
Na regionálním biokoridoru vymezeném v toku Pšovky západně od NRBc 2 jsou 

situována lokální biocentra LBc 123, LBc 122, LBc 121, LBc 120 a LBc 119. 
 
Regionální a nadregionální ÚSES 
Celý prostor Řepínského doku pokrývá rozlehlé nadregionální biocentrum NRBc 2 

Řepínský důl (někdy značeno jako NBC 4). Z tohoto biocentra při západním okraji (mimo 
zájmové území) vystupuje osa nadregionálního biokoridoru, značená jako K16/T, K17/MH, 
případně jako NRBk 24. 

Tok Pšovky je západně od Řepínského doku vymezen jako regionální biokoridor, 
přičemž jeho číslování se liší podle jednotlivých územních plánů. Převažuje však označení 
RBk 23, případně RK 1126. V části přiléhající k NRBc 2 se vyskytuje i označení RBk 22 
případně RK 1126. Z lokálního biocentra LBc 121 vystupuje k severozápadu regionální 
biokoridor RBk 21 resp. RK 1122. 

 
C.1.8.4. Významné krajinné prvky (VKP) 
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 

část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými 
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou 
jimi jiné části krajiny, které zaregistruje (zákon 114/1992 Sb.) orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 
(viz zákon 114/1992 Sb.) 
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V zájmovém území či v jeho blízkosti (míněn prostor vrtů) se nenachází žádný 
vyhlášený významný krajinný prvek. Ze zákona je třeba za VKP považovat tok a nivu Pšovky 
a lesní porosty v okolí. 

 
C.1.9. Krajina resp. krajinný ráz (§ 12) 
 
Způsob využívání krajiny 
Vzhledem k přítomnosti vyhlášených ochranných pásem vodních zdrojů je 

dominantním způsobem využívání krajiny zásobování obyvatelstva vodou (funkce 
vodohospodářská). Dalšími způsoby jsou lesnictví a místy se významně uplatňují zájmy 
ochrana přírody. Jiné funkce (obytná, výrobní, zemědělská, dopravní, …) jsou potlačeny. 

 
Krajinný ráz 
Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován zákonem 114/1992 Sb.  
 

 
Ortomapa přibližující krajinný ráz okolí zájmového území 

 
Typologické hodnocení krajinného rázu 
Podle poměru mezi prvky přírodními a vytvořenými v krajině člověkem lze vymezit tři 

účelové krajinné typy (Míchal, 1997): 
 
Typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“) 
Typ B - krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“) 
Typ C - krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“) 
 
Dané území se do výše zmíněných krajinných typů zařazuje na základě hodnoty 

koeficientu ekologické stability (KES). Ten vyjadřuje podíl ploch s vyšším stupněm 
ekologické stability  (čitatel) a ploch s nízkým stupněm ekologické stability (jmenovatel):    
 

 
Následující tabulka uvádí zařazení do krajinného typu podle hodnoty KES. 

Hodnota KES Krajinný typ 
pod 0,39 typ A 

   plocha se stupněm ekologické stability 2,3,4,5 
KES =    ------------------------------------------------------------------------- 
                             plocha se stupněm ekologické stability 0 a 1 
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0,90 - 2,89 typ B 
nad 6,20 typ C 

Poznámka: Intervaly hodnot KES nejsou spojité. Krajina, jejíž KES leží mimo hranice 
těchto intervalů, je nositelem znaků obou sousedních kategorií (Míchal, 1997). 

 
Estetická kategorizace krajinného rázu 
V rámci tohoto subjektivního hodnocení estetického projevu krajinného rázu lze rozlišit 

tři základní typy krajinářské hodnoty: 
zvýšený (+) 
základní (průměrný) 
snížený (-) 

Díky konfiguraci terénu leží zájmové území v jakési enklávě přírodnímu stavu blízkých 
biotopů, která sem zasahuje od severu z Kokořínska. Především pro prostor Řepínského dolu 
je charakteristický vysoký stupeň zalesnění a absence obytné zástavby. Poněkud jiná je 
situace podél Pšovky, nicméně i zde se obytná zástavby (v rámci zájmového území) omezuje 
na menší vesnická sídla a zemědělská exploatace je nízká (nižší než v minulosti). Vlivy města 
Mělník sem nijak vizuálně ani funkčně nezasahují. Antropogenní exploatace zájmového 
území je minimální, mimo jiné díky přítomnosti ochranných pásem vodárenských vrtů. 

Na základě výše uvedené metodiky leží hodnota KES zájmového území mezi hodnotami 
0,90 - 2,89, což signalizuje krajinný typ B. 

Při subjektivním hodnocení estetické kvality lze krajinnému prostoru, vzhledem k výše 
uvedeným charakteristikám,  přiřadit zvýšenou hodnotu estetického projevu. 

Souhrnně je možno konstatovat, že záměr se nachází v území, kterému přináleží 
krajinný typ B - krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem 
(„harmonická“) s estetickou hodnotou zvýšenou. 

Zájmové území přináleží k jedinému krajinnému celku (oblast krajinného rázu) - 
Kokořínsko, na jehož jižním okraj leží. V rámci tohoto celku lze s ohledem na základní 
krajinotvorné činitele (reliéf, voda, vegetace a využívání člověkem) a podstatu záměru 
vymezit dva charakterově poněkud odlišné krajinné prostory (místa krajinného rázu), vizuálně 
dotčené realizací záměru. Jedním je hluboce zařízlý Řepínský důl, vyznačující se vysokým 
stupněm zalesnění a druhým je niva Pšovky s okolními nepříliš intenzivně využívanými 
zemědělskými pozemky. 

 
Přírodní aspekt krajinného rázu 
Výraznou charakteristikou přírodního aspektu krajinného rázu je rozsah zalesnění 

Řepínského dolu, který v okolní zemědělské krajině působí jako přírodní enkláva a projev 
vodního fenoménu v prostoru kolem Pšovky. V obou případech (v prostoru Řepínského dolu 
ve zvýšené míře) se zároveň výrazně uplatňuje i vertikálně členitý terén.  

Zatímco Řepínský důl je prakticky celý zalesněný, krajinu kolem Pšovky tvoří pestrá 
mozaika zemědělských a přírodnímu stavu blízkých biotopů, které se navzájem prolínají, 
vesměs bez degradujících geometrických linií. 

Horizonty jsou členité a díky konfiguraci terénu vesměs nepříliš vzdálené. V území se 
nenacházejí žádné antropogenní artefakty, které by měly za následek narušení harmonie 
krajinné scény ani disproporční struktury, vybočující z přirozených měřítek. 

Přesto, že zde nelze identifikovat žádnou jednoznačnou přírodní dominantu, v širších 
souvislostech lze za dominantní považovat nahloučení segmentů s vyšší až vysokou 
ekologickou stabilitou a jejich funkční propojení do celku, který tvoří jakési refugium 
v zemědělské krajině, navíc s propojením na nedalekou CHKO Kokořínsko. Formálním 
odrazem této skutečnosti je velké množství větších či menších ploch, které požívají různého 
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stupně legislativní ochrany (VKP, zvláště chráněná území, Natura 2000, segmenty lokálního, 
regionálního i nadregionálního ÚSES). 

 
Kulturní aspekt krajinného rázu 
Kulturní aspekt prostoru Řepínského dolu se nejsilněji projevuje díky přítomnosti 

ochranných pásem vodárenských vrtů zesíleným ochranným režimem v okolních lesích 
zvláštního určení. Kromě samotných vodárenských vrtů resp. díky nim, zde nelze doložit 
žádné výrazné antropogenní artefakty. Jedná se prakticky o les. 

V krajinném prostoru nivy Pšovky resp. v jejím okolí se již vizuálně projevuje 
přítomnost osídlení, jedná se však o malá vesnická sídla bez přítomnosti nových suburbánních 
lokalit. Zástava těchto sídel vesměs dobře zapadá do rázu krajiny, a to včetně nových domů. 
Industriální artefakty jsou prakticky nulové, zemědělská exploatace omezená, resp. přiměřená 
danému území. Ve srovnání se stavem před zahájením vodohospodářského využívání území 
je dokonce snížená. Některé polnosti byly opuštěny či míra péče o ně se snížila. Došlo 
k zániku rybníku u Mělnické Vrutice.   

Ani do jednoho z krajinných prostorů vizuálně ani funkčně nezasahuje žádná kulturní 
krajinná dominanta. Přírodní měřítka zůstala zachována. 

 
Estetický aspekt krajinného rázu 
Estetický aspekt krajinného rázu je prolínáním aspektu kulturního a přírodního a jeho 

charakteristika byla uvedena v předchozích dvou bodech. Obecně lze konstatovat, že pro oba 
krajinné prostory vykazují zvýšenou přítomnost esteticky hodnotných krajinných segmentů, 
které jsou navzájem propojeny v harmonický celek. Území působí esteticky pozitivním 
dojmem, bez narušení disproporčními antropogenními strukturami. 

 
C.1.10. Ochranná pásma 
 
Viz kapitola č. B.II.3. Ochranná pásma. 
 
C.1.11. Hluk 

 
Vzhledem k tomu, že v souvislostí s realizací 

záměru nevznikne nový technický zdroj hluku a 
zároveň nedojde ke zvýšení dopravy na silničních i 
místních komunikacích, bylo při zpracování 
Oznámení upuštěno od zpracování hlukové studie. 

 Hygienické limity stanovené pro chráněné 
venkovní a vnitřní prostory staveb a pro chráněné 
venkovní prostory nebudou v zájmovém území ani 
v okolí příjezdových tras vlivem realizace záměru 
překračovány. 

 
C.1.12. Architektonické a historické 

památky, archeologická naleziště 
 
Uvnitř prostoru mokřadu pod a nad silnicí 

Mělnická Vrutice – Jenichov resp. Hleďsebe je 
územním plánem vymezeno archeologické naleziště. 
Leží mimo prostor vrtů. V zájmovém území či v jeho 
blízkosti není žádné jiné archeologická naleziště ani  

Pozice archeologických nalezišť 
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se zde nenacházejí žádné historické či kulturní památky ani zákonem chráněné budovy mající 
zvláštní historický význam.  

Žádné kulturní hodnoty nehmotného charakteru, místní zvyky, tradice či náboženské 
akce nejsou s místem realizace záměru svázány.  

 
C.1.13. Obyvatelstvo a území hustě osídlená 
 
Samotné vrty se nacházejí mimo zastavěné území. Budeme-li však potenciálně 

ovlivněné území definovat šířeji, je třeba zmínit následující obce:  Velký Borek včetně části 
Mělnické Vrutice - cca 918 občanů a Malý Újezd včetně části Jelenice - cca 975 obyvatel. 

Území nelze charakterizovat jako hustě osídlené. 
 
C.1.14. Hmotný majetek 
 
Vrty se nacházejí uvnitř vyhlášených ochranných pásem I. stupně a zde se žádný cizí 

hmotný majetek nenachází. 
 
C.1.15. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
 
Zájmové území nelze charakterizovat jako zatěžované nad únosnou míru. Naopak díky 

vyhlášeným ochranným pásmů lze některé části zájmového území (kupř. Řepínský důl) 
považovat za „klidová refugia“, což se projevuje například i neobyčejně velkým množství 
zvěře. 

 
 
C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Záměr spočívá v pokračování čerpání podzemních vod z již dlouhodobě provozovaných 

vrtů, navíc při sníženém odběru. Nelze tudíž konstatovat, že ve srovnání s existujícícm stavem 
dojde k významnému ovlivnění některé ze složek životního prostředí. Ovlivnění bude buď 
identické či naopak nižší. Záměr nepředstavuje vnesení žádné nové aktivity do zájmového 
území. Nebude docházet k žádné stavební aktivitě či jiným antropogenním vlivům. Nebudou 
zde instalovány žádné nové „výstupy“ do životního prostředí. Nebude zde docházet k žádným 
výrobním, skladovým, logistickým či podobným aktivitám. Nebude zde žádný zdroj 
znečištění ovzduší a nedojde ke změně akustické situace zájmového území. Obyvatelé 
okolních obcí nebudou nijak rušeni. 

Vzhledem k uvažovanému poklesu objemu jímání z dnešních průměrných cca max. 506 
l . s-1 na 370 l . s-1 (které je doporučeno tímto Oznámením) lze očekávat, že dojde také ke 
snížení míry ovlivnění průtoků v Pšovce. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTĚDÍ

 
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z 

hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
S ohledem na existující zkušenosti s podobnými projekty není známa žádná skutečnost, 

která by signalizovala možná zdravotní rizika. 
 
Sociologické aspekty vlivů 
Záměr nepředstavuje nebezpečí vzniku žádných nežádoucích sociologických vlivů. 

Záměr nebude mít za důsledek narušení faktorů pohody ani narušení místních tradic či 
sociálně-kulturních či náboženských aktivit. 

 
Medicínsko-ekologické aspekty vlivů 
Realizací záměru nedojde k ovlivnění zdraví obyvatelstva. 
 
Ekonomicko-sociální aspekty 
Pokračování vodohospodářského využívání území zajistí určité množství pracovních 

míst. V širším kontextu se však nejedná o přínos zásadní. V současné době se prameniště 
Mělnická Vrutice a Řepínský Důl řadí mezi jediný významný zdroj pitné vody pro region 
provozovaný Středočeskými vodárnami. V případě jakéhokoliv omezení v jímaní by nastal 
výrazný problém v dodávce vody pro 200.000 obyvatel v části Středočeského kraje na západ a 
sever od Prahy. 

Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv či odliv obyvatelstva, sociálně 
patologické vlivy, migrace sociálně nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva) nelze s realizací 
záměru v žádném případě spojovat.  

 
Vlivy látek škodlivých zdraví 
Obyvatelé okolních lokalit nebudou díky realizaci záměru vystaveni působení látek 

škodících lidskému zdraví. 

 
 
D.1.2. Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce  
 
D.1.2.1. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Záměr je ve smyslu vlivů na ovzduší bez jakýchkoliv vlivů. Realizací záměru nedojde 

ke vnesení žádného bodového, liniového či plošného zdroje znečištění obzduší. 

 

Souhrn kapitoly D.1.1. 
1. Záměr je bez jakýchkoliv negativních vlivů na zdraví obyvatel. 
 

Souhrn kapitoly D.1.2.1. 
1. Vlivem realizace záměru nedojde k ovlivnění kvality ovzduší. 



 Prodloužení nakládání s podzemními vodami              

 72
 
 

 
D.1.2.2. Vlivy na vodu 
 
1. Ovlivnění zásobování pitnou vodou 
Podstatou záměru je pokračování čerpání podzemních vod pro účely zásobování 

obyvatel pitnou vodou. Ve všech okolních obcích, které jsou potenciálně či fakticky 
ovlivněny jímáním podzemní vody, je vybudován vodovod. Zásobování těchto obcí nebude 
nijak ovlivněno. Naopak v případě významnějšího omezení v jímaní by nastal výrazný 
problém v dodávce vody pro 200.000 obyvatel v části Středočeského kraje na západ a sever 
od Prahy. 

 
2. Ovlivnění charakteru odvodněného území a zvýšení rizika povodní 
V souvislosti se záměrem nedojde k žádné změně reliéfu, nedojde k nárůstu zpevněných 

ploch ani ke zrychlení odtoku z území proti současnému stavu. 
Souhrnně lze ovlivnění charakteru odvodnění území vlivem záměru hodnotit vzhledem 

ke stávající situaci jako nulové. 
 
3. Splaškové vody 
Záměr nebude produkovat žádné splaškové či technologické vody. 
 
4. Riziko znečištění povrchových a podzemních vod 
Ze své podstaty záměr nepředstavuje žádné riziko znečištění podzemních či 

povrchových vod a nebude mít v tomto smyslu žádný negativní vliv. 
 
5. Ovlivnění vydatnosti vodních zdrojů a hydrogeologických poměrů území 
Jedná se o složitou záležitost, jejíž exaktní posouzení je z vícero důvodů odborně značně 

obtížné. Velmi detailně se touto problematikou zabývají studie Hrkal & Olmer (2007) a 
PROGEO (2012). Zásadní poznatky z obou studií jsou souhrnným způsobem citovány v textu 
tohoto Oznámení.  

Z důvodu identifikace místa, kde začíná docházet ke ztrátě vody z koryta Pšovky, byla 
opakovaně provedena terénní rekognoskace vodnatosti koryta. Průzkum byl zvolen na dobu, 
kdy bývá obecně dostatek vody, neprobíhá ještě evapotranspirace vegetací a v neposlední 
řadě, území je prostupné. Výsledkem rekognoskace dokumentují fotografie v příloze. Na 
základě této rekognoskace je možno tvrdit, že koryto Pšovky je dostatečně vodné (resp. 
koryto v terénu existuje) až k nátoku do mokřadu nad resp. pod silnicí Mělnická Vrutice – 
Jenichov resp. Hleďsebe. V tomto místě Pšovka vtéká do velmi rozlehlého mokřadu, kde 
zcela ztrácí koryto (koryto a dříve funkční náhon neexistují). Samotný mokřad má vody 
dostatek ve všech partiích, o čemž svědčí bohaté mokřadní společenstvo. Rozloha mokřadu se 
stále zvětšuje. Z mokřadu žádná voda nevytéká. Koryto Pšovky je zanesené a zcela zarostlé 
mokřadní vegetací. Jsou zde pouze kaluže stojaté vody, která se drenuje z mokřadu. Tyto 
údaje byly opětovně prověřeny v letním aspektu. Situace byla identická.  

Tyto výsledky ukazují na skutečnost, že voda z Pšovky se ztrácí ve zmíněném 
mokřadu, který se postupně rozšiřuje (především v jižní části). V této partii již koryto 
Pšovky dlouhodobou absencí údržby zcela zaniklo (je zaneseno sedimenty a zarostlé 
mokřadní vegetací). Navíc se zde šíří hustý porost mladých dřevin. V souladu s tímto 
pozorováním je i skutečnost, že aniž by došlo k významné změně v čerpání podzemní vody, 
v současné době došlo k obnovení činnosti pramenů podzemní vody v území (včetně 
Velkého pramene, který byl od 70tých let vyschlý a dnes je silně vodnatý) a všude kolem 
toku Pšovky (vč. chráněného území NPR Polabská černava a jeho okolí) je nyní vody 
velké množství. Z hlediska zájmů ochrany přírody dokonce více, než je vhodné. 
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V souladu s výše uvedenými studiemi (Hrkal & Olmer 2007 a PROGEO 2012) lze proto 
při infiltraci, která odpovídá nejnižším srážkám jaké panovaly v období 2003 - 2004, 
doporučit odběr na úrovni 370 l/s.   

 
 
D.1.2.3. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky 
 
Zábor půdy 
Záměr je bez jakýchkoliv nároků na zábor ZPF či PUPF. 
 
Vliv na organizaci obhospodařování zemědělského půdního fondu 
Záměr je bez jakýchkoliv vlivů na organizaci obhospodařování zemědělského půdního 

fondu. 
 
Eroze a zhutnění půdy 
Záměr je v tomto smyslu bez jakýchkoliv negativních vlivů. 
 
Čistota půdy 
Záměr je v tomto smyslu bez jakýchkoliv negativních vlivů. 
 
Zdroje nerostných surovin 
Záměr je v tomto smyslu bez jakýchkoliv negativních vlivů. 
 
Změna topografie a bilance zemních prací 
Záměr je v tomto smyslu bez jakýchkoliv negativních vlivů. 
 
Ostatní vlivy na geosféru 

Souhrn kapitoly D.1.2.2. 
1. Ve všech okolních obcích, které jsou potenciálně či fakticky ovlivněny jímáním

podzemní vody, je vybudován vodovod. Zásobování těchto obcí nebude nijak
ovlivněno. Naopak v případě významnějšího omezení v jímaní by nastal výrazný
problém v dodávce vody pro 200.000 obyvatel v části Středočeského kraje na
západ a sever od Prahy. 

2. Záměr nebude produkovat žádné splaškové či technologické vody. 
3. Záměr nepředstavuje žádné riziko znečištění podzemních či povrchových vod a

nebude mít v tomto smyslu žádný negativní vliv. 
4. Voda z Pšovky se ztrácí v mokřadu, který se postupně rozšiřuje. V této partii již

koryto Pšovky dlouhodobou absencí údržby zcela zaniklo (je zaneseno sedimenty
a zarostlé mokřadní vegetací). Šíří se zde hustý porost mladých dřevin. V souladu
s tímto pozorováním je i skutečnost, že aniž by došlo k významné změně v čerpání
podzemní vody, v současné době došlo k obnovení činnosti pramenů podzemní
vody v území (včetně Velkého pramene, který byl od 70tých let vyschlý a dnes je
silně vodnatý) a všude kolem toku Pšovky (vč. chráněného území NPR Polabská
černava a jeho okolí) je nyní vody velké množství. Z hlediska zájmů ochrany
přírody dokonce více, než je vhodné. 

5. Při infiltraci, která odpovídá nejnižším srážkám jaké panovaly v období 2003 -
2004, lze doporučit odběr na úrovni 370 l/s. 
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Záměr je v tomto smyslu bez jakýchkoliv negativních vlivů. 

 
D.1.2.4. Vlivy na produkci odpadů 
 
Součástí záměru není fáze výstavby a produkci odpadů lze tudíž uvažovat pouze pro fázi 

provozu. Jedná se o prolongaci existujícího stavu.  
Na základě stávající podnikové evidence lze tvrdit, že dominantní složku budou tvořit 

odpady typu papír, plasty, sklo a biologický odpad (údržba zeleně) tj. nemajícího povahu 
nebezpečného odpadu. Tuto charakteristiku budou splňovat převážně nejrůznější baterie, 
zářivky, barvy, vypotřebovaný olej či obaly, které mohou být částečně znečištěné kupříkladu 
ropnými látkami (v prosotru ochranných pásem I. stupně se však s takovýmito látkami 
manipuluje jen zcela vyjímečně a jedná se vesmě pouze o biologicky odbouratelná maziva). 
Kvantifikace vznikajícího odpadu bude provedena v dalším stupni zpracování projektové 
dokumentace. Produkce těchto odpadů nebude klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. 
Veškerý vzniklý odpad je a nadále i bude tříděn a odděleně skladován v souladu s platnou 
legislativou. 

Dá se očekávat, že množství nebezpečného odpadů bude i nadále velmi malé. Veškerý 
nebezpečný odpad bude provozovatelem uskladněn v odpovídajících zásobnících s jasnou 
identifikací (listy nebezpečných odpadů).  

Likvidace veškerého odpadu je a nadále i bude realizována prostřednictvím organizace 
s oprávněním ve smyslu zákona o odpadech. Za vedení kompletní evidence nakládání 
s odpady je a nadále i bude zodpovědný provozovatel. Výstupem bude roční souhrnné hlášení 
pro místně příslušný orgán ochrany životního prostředí.  

Vzhledem k předpokládanému malému množství a dále i ke skutečnosti, že v regionu je 
v současné době dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude 
jejich likvidace činit problémy.  

Při provozu budou vznikat obaly (stejně tak, jak je tomu i nyní). Nakládání s nimi se 
bude řídit zákonem č. 477/01 Sb. o obalech. Provozovatel zajistí zpětný odběr vratných obalů. 

V kontaktu s vrty pochopitelně (dlouhodobá existence ochranných pásem) neexistuje 
žádná rekultivovaná či jinak zakrytá stará skládka či jiná stará ekologická zátěž. V zájmovém 
území nedojde k otevření žádné skládky. 

Souhrnně lze vliv záměru na produkci odpadů hodnotit jako nevýznamný. Vznikající 
odpady jak svým složením, tak množstvím, nebudou představovat významnou zátěž pro 
lokální systém nakládání s odpady. Zvýšený zájem je třeba věnovat výběru dodavatelů ve 
smyslu minimalizace vzniku odpadů již ve fázi dodávek, důslednému třídění odpadů a 
odpovídajícímu nakládání s obaly (maximalizace jejich zpětného využití). 

Souhrn kapitoly D.1.2.3. 
1. Záměr je bez jakýchkoliv nároků na zábor ZPF či PUPFL. 
2. Záměr nevyvolá žádné negativní kvalitativní či kvantitativní vlivy na půdu. 
3. Záměr je bez jakýchkoliv vlivů na organizaci obhospodařování zemědělského

půdního fondu. 

Souhrn kapitoly D.1.2.4. 
1. Realizací záměru nedojde oproti stávajícímu stavu k žádné změně v nakládání s

odpady. Jejich množství ani složení se nezvýší resp. nezmění.  
2. Dominantní složku tvoří a nadále i budou tvořit odpady typu papír, plasty, sklo a

biologický odpad (údržba zeleně) tj. nemajícího povahu nebezpečného odpadu. 
3. Likvidace veškerého odpadu je a nadále i bude realizována prostřednictvím

organizace s oprávněním ve smyslu zákona o odpadech. 
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D.1.2.5. Vlivy na floru a faunu 
 
Vztahy flóry a fauny jako základních složek ekosystémů a jednotlivých biotopů jsou 

velmi úzce vzájemně závislé a proto je ovlivňuje řada shodných přímých i nepřímých vlivů. 
Populace všech rostlin  a živočichů jsou v souladu s § 5 zákona 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede 
nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degradaci k narušení 
rozmnožovacích schopností, zániku populace nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. 
Mimoto jsou některé druhy živočichů v souladu s tímto zákonem zvláště chráněny. Vliv 
záměru na populace živočichů v zájmovém území byl posouzen z hlediska výskytu stanovišť, 
jejichž likvidace může znamenat zánik celé na ně vázané populace nebo v případě druhů, 
které nejsou v krajině široce rozšířeny i subpopulace. Posouzena byla možnost degradace 
stanovišť změnou vodního režimu. 

Z podstaty věci nemůže záměr ovlivňovat flóru či faunu svojí fyzickou přítomností, 
nýbrž svojí funkcí. Přičemž v tomto případě vyvstává do popředí (resp. se jedná prakticky o 
jediný významný vliv) ovlivnění průtoků v Pšovce resp. vodní režim v přilehlých mokřadech. 
Podstatou záměru je významné snížení odběrů. Vliv tudíž může být pouze pozitivní. Otázkou 
tak zůstává, zda navrhované omezení výše odběrů je dostatečné a zajistí stav, při kterém 
nebude významně ovlivňována přítomnost populace žádného rostlinného či živočišného 
druhu. Případně zda je nedostatečné. Je přitom třeba mít stále na zřeteli, že odběry podzemní 
vody jsou pouze jedním z vícero faktorů, ovlivňujících stav v toku Pšovky. 

 
1. Vlivy na faunu 
 
1.1. Vlivy přímé 
 
Zánik a oslabení populací živočichů přímým záborem území 
Bod je vůči posuzovanému záměru irelevantní. 
 
Zánik a oslabení populací v důsledku dočasného záboru území 
Bod je vůči posuzovanému záměru irelevantní. 
 
1.2. Vlivy na populace živočichů vyplývající z dlouhodobých změn prostředí 
 
Vlivy vyvolané stavbou 
Bod je vůči posuzovanému záměru irelevantní. 
 
Vlivy související s provozem a údržbou 
 
Sekavec 
Sekavec se vyskytuje v Pšovce ve třech oddělených úsecích. Vyschlý úsek Pšovky 

představuje významnou migrační bariéru, která znemožňuje kontakt mezi populacemi. 
Migrace je teoreticky možná při větších průtocích. Je nepochybné, že vysychání koryta v 
zapříčinilo významné ovlivnění sekavce v Pšovce. Samotná existence druhu v EVL při 
pokračujícím čerpání však pravděpodobně není ohrožena, čerpání neovlivňuje úseky 
současného výskytu druhu. Vliv záměru na sekavce byl vyhodnocen jako mírně negativní. 
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Vrkoč bažinný 
Vrkoč bažinný se běžně a místy i početně nachází zejm. v porostech ostřic a rákosu na 

mokřadních plochách v nivě Pšovky mezi Hleďsebí a mokřadem pod silnicí Mělnická Vrutice 
– Hleďsebe. Právě v tomto úseku mizí tok Pšovky. Pšovka teče z Hleďsebe nad dnem nivy 

nasedlaným korytem (zřejmě 
kdysi mlýnský náhon) a po 
několika stovkách metrů 
přechází na dno nivy, kde se 
asi před několika desítkami 
let vrátila do původního 
koryta. Odhad populace 
dotčené záměrem v rámci 
EVL Kokořínsko je 10-20% 
(5-10% ze všech EVL v 
ČR). Vliv záměru při čerpání 
nad 370 l/s je vyhodnocen 
jako mírně negativní.  

V uváděné oblasti jeho 
výskytu odběry vody na 
množství vody v Pšovce 
žádný vliv nemají. Kromě 
extrémně suchých period je 
zde koryto Pšovky 
dostatečně vodné (viz 
přiložený snímek) a voda 
mizí až v mokřadu, kde 

koryto Pšovky dlouhodobým neudržováním zcela zmizelo. 
 
Vrkoč útlý 
Vrkoč útlý se vyskytuje na vlhkých loukách v nivě Pšovky (mokřadní louka pod 

Hleďsebí pod vedením vysokého napětí, Polabská černava). Poklesem hladiny podzemní 
vody pod úroveň dna Pšovky docházelo v minulosti k významnému omezení dostupnosti 
vody pro vegetaci, dostupnost vody byla omezena zejména v letním období a obecně v letech 
s podprůměrnými srážkami. Vegetace na vlhkých loukách byla tak opakovaně stresována, 
nedocházelo však k ohrožení její existence. Realizací záměru při čerpání nad 370 l/s by 
pravděpodobně v suchých periodách mohlo docházet k mírné degradaci biotopu vrkoče útlého 
v dotčeném úseku Pšovky. Vliv při čerpání nad 370 l/s byl vyhodnocen jako mírně negativní.  

 
K výše konstatovaným vlivům je třeba podotknout, že v současné době je stav v území 

zcela opačný. Díky obnovení činnosti pramenů podzemní vody a obecně velké vodnatosti 
celého území, jsou nyní veklké plochy podmáčeny a vegetace (především chráněného území) 
nyní trpí přemokřením. Tento stav přetrvává již od roku 2010 (začal znovu přetékat 
přelivovou hranu na podzim 2010 a s přestávkami v závislosti na kolísání hladiny přetéká 
dosud, přičemž stejná situace nastala také v první polovině 80tých let) a to při nezměněné 
výši odběrů podzemní vody. 

 
Druhy příl. II Dotčený Komentář 
Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)  
O 

Ne Nevyskytuje se v dotčeném území (výskyt v 
tůních nad Hleďsebí). 

Sekavec (Cobitis taenia) 
KO 

Ano Vyskytuje se ve třech jádrových oblastech v EVL, 
včetně území dotčeného čerpáním. Vysychání 

V úseku s výskytem vrkoče bažinného čerpání vody
průtok v Pšovce neovlivňuje. Voda se rozlévá až níže po
proudu v mokřadu a to díky zanesenému korytu (koryto
zde neexistuje). 
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Pšovky ničí jeho biotop a ovlivňuje volnou 
migraci. V současné době je zde však vody 
dostatek (dokonce více, než je z hlediska zájmů 
ochrany přírody vhodné). 

Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) 
 

Ano Vyskytuje se v dotčeném území, vázán na 
mokřadní biotopy. 

Vrkoč útlý (Vertigo angustior) Ano Vyskytuje se v dotčeném území, vázán na 
mokřadní biotopy. 

 
U žádného jiného živočišného druhu nelze předpokládat negativní ovlivnění lokální 

populace vlivem realizace záměru. Jedním z hlavních důvodů navrženého omezení jímaných 
objemů o cca 138 l . s-1 ve srovnání se stávajícím stavem je docílení odpovídajících životních 
podmínek pro sekavce a dva druhy vrkočů. Zároveň je navržen monitoring po dobu tří let, 
jehož účelem je prokázat, zda navržená opatření jsou dostatečná. 

 
2. Vlivy na floru 
 
2.1.  Vlivy přímé  
 
Přímá likvidace rostlinných druhů a společenstev trvalými zábory území 
Bod je vůči posuzovanému záměru irelevantní. 
 
Vlivy na rostliny vyplývající z dočasného záboru 
Bod je vůči posuzovanému záměru irelevantní. 
 
2.2. Vlivy na rostliny, vyplývající z dlouhodobých změn prostředí 
 
Vlivy vyvolané výstavbou 
Bod je vůči posuzovanému záměru irelevantní. 
 
Vlivy  vyplývající z provozu 
Bezkolencové louky jsou v dynamické rovnováze s vápnitými slatiništi na jedné straně 

a širokolistými suchými trávníky na straně druhé, při odvodnění stanoviště dochází k expanzi 
bezkolencových luk na úkor slatinných společenstev. Z historických podkladů vyplývá, že 
plocha stanoviště 6410 za posledních cca 40 let podstatně vrostla, přičemž k největší změně 
došlo v minulých cca 20 letech. Vysušování stanoviště bezkolencových luk není provázeno 
významným snižování druhové diverzity (druhů vázaných právě na bezkolencové louky), ani 
nejsou pozorovány projevy zvýšené eutrofizace. Záměr čerpání podzemních vod byl omezen 
na úroveň 370 l/s. Při takto omezeném odběru by již nemělo docházet k vysušování nivy. 
Vzhledem k nízké míře ovlivnění při omezeném čerpání je vliv záměru hodnocen jen jako 
mírně negativní. 

Porosty s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria) jsou v prostoru Polabské 
černavy v dynamické rovnováze s vegetací bezkolencových luk. Jelikož doporučeným 
managementem na naprosté většině lučních ploch je pravidelné každoroční kosení (na menší 
části luk kosení 1x za 2 roky), výskyt stanoviště se přirozeně zmenšuje a v současné době se v 
zájmovém území vyskytuje pouze fragmentárně (výskyt v dotčeném území orientačně 
odhadnut na 0,1 ha). Stávající management území není na podporu tohoto stanoviště zaměřen. 
Vzhledem k fragmentárnímu a nereprezentativnímu výskytu stanoviště tužebníkových lad v 
dotčeném území je možné předpokládat nulový vliv záměru. 

Stav obou populací mařice pilovité na Polabské černavě není optimální a ani při 
aplikaci stávajícího managementu není dlouhodobé setrvání stanoviště bezpečně zajištěno. 
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Reálná plocha výskytu je zřejmě významně nižší, než kolik udávají podklady AOPK ČR. I 
mírný pokles hladiny podzemní vody v řádu decimetrů či změna dynamiky kolísání hladiny 
mají zásadně negativní vliv na vitalitu mařice pilovité. Stav stanoviště 7210 v EVL 
Kokořínsko bylo v minulosti negativně ovlivněn poklesem hladiny podzemní vody v nivě 
Pšovky. V současné době je však stav v území již několik let právě opačný … území na 
některých místech trpí přemokřením. S ohledem na extrémní vzácnost stanoviště na území 
Česka, relativně nepříznivý stav obou subpopulací a velmi úzkou ekologickou valenci mařice 
pilovité je nutné považovat jakýkoliv další významný zásah do vodního režimu lokality za 
ohrožující. Pro případ návratu suché periody se tudíž jako vhodné jeví nezvyšovat objem 
jímané vody nad úroveň 370 l/s. 

Aktuální rozloha vápnitých slatinišť na lokalitě je menší než udávají zdroje AOPK ČR, 
ze srovnání aktuálního stavu s historickými údaji vyplývá, že především v posledních cca 20 
letech došlo významnému ústupu vápnitých slatinišť ve prospěch bezkolencových luk. 
Slatinná vegetace se obecně stahuje do blízkosti odvodňovacích rýh, vysušování je patrné 
zejména v SZ části stávající NPR. Velmi pravděpodobným důsledkem vysušování lokality v 
minulosti byl ústup některých vzácných druhů: Schoenus sp., Pinguicula vulgaris, Carex 
davaliana, Cladium mariscus. Mezi ohrožené vyhynutím či nedávno vyhynulé patří např.: 
Orchis palustris, Menyanthes trifoliata, Liparis loeselii, Drosera rotundifolia. Je 
pravděpodobné, že při čerpání úroveň 370 l/s, by v suchých klimatických periodách a při 
neudržování koryta Pšovky docházelo k dalšímu ústupu, příp. až vymizení stanoviště.  

Lužní lesy jsou predisponovány vysokou hladinou podzemní vody, která může 
v průběhu roku významně kolísat, pro lesy v blízkosti neregulovaných toků jsou typické 
každoroční záplavy zvyšující přísun živin do ekosystému. Při vysušení biotopu dochází 
k degradaci půdního profilu, rychlejší mineralizaci organických látek (snižuje se zásoba 
humusu) a zejména pomalu nastávají změny v druhovém složení stromového i bylinného 
patra. Ve stromovém patru převládne přizpůsobivější jasan a z bylinného patra mizí 
vlhkomilnější druhy, naopak větších pokryvností začnou nabývat druhy typické pro 
dubohabřiny. Rychlost změn druhového složení při vysušování stanoviště je úměrná rozsahu 
negativního vlivu (výše poklesu, změna dynamiky pohybu hladiny podzemní vody) a rovněž 
závisí na tom, zda se v okolí vyskytují zdroje diaspor, ze kterých by se mohly hájové druhy 
šířit. Pokud zdroje diaspor nejsou k dispozici, projeví se vysušování pouze výrazným 
ochuzením bylinného patra. U luhů situovaných v polní krajině se vysušování nemusí 
projevovat zvýšenou eutrofizací (luhy jsou již nadměrně eutrofizované), jiná situace nastává u 
porostů ležících v nivách relativně málo znečištěných toků. Snížení průtoku podzemní vody v 
nivě se projeví snížením ředění antropogenního znečištění, které je v různé míře přítomno 
prakticky všude, koncentrace živin v podzemních vodách nivy tudíž rostou. Při stanovování 
vlivu záměru je nutné vzít v úvahu, že údolní jasanovo-olšové luhy jsou v rámci Česka široce 
rozšířeným biotopem, který je předmětem ochrany v několika desítkách EVL rozmístěných 
prakticky po celém území státu. Dotčené území sice zahrnuje cca 50% podíl výskytu 
stanoviště 91E0 v rámci EVL Kokořínsko, nicméně se jedná pouze cca 0,25 % výskytu ve 
všech EVL. Dalším parametrem je unikátnost vegetace, přirozenost/původnost porostu a též 
výskyt chráněných či vzácných druhů organismů. Historický stav porostu není znám a je 
zřejmé, že alespoň část porostu vznikla druhotně jako nálet či výsadba na bývalém bezlesí, 
chráněné či vzácné druhy rostlin nebyly terénním průzkumem zjištěny. 

Výše zmíněná rostlinná 
společenstva se nacházejí výlučně 
poblíž vrtů Pš2 a Pš3 (Pš3a), ze 
kterých se v průměru čerpá 20,1 l . s-

1. V souladu s hodnocením vlivů na 
evropsky významné lokality  a se 

Průměrné odběry z dotčených vrtů (l . s-1) 
vrt 2005 2006 2007 2008 
Pš2 17,77 19,23 16,28 
Pš3 1,41 1,0 0,54 
Pš3a 2,37 

20,89 
1,0 1,09 
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studií Hrkal & Olmer (2007) je doporučeno snížení původně navrhovaného odběru 390 l . s-1 
na 370 l . s-1 a toto snížení bude směrováno právě do výše zmíněných vrtů. Důsledkem bude 
eliminace negativních vlivů. Je třeba zdůraznit, že oproti existujícímu stavu se bude jednat o 
snížení zásadního rozsahu, ze stávajících 506 l . s-1 (průměrný objem) resp. max. 600 l . s-1 
(maximální objem) na navrhovaných 370 l . s-1 (průměrný objem). Dosažený rozdíl tudíž činí 
cca 136 l . s-1. V rámci celého velmi rozlehlého území bude tato změna směrována právě do 
ochranářsky citlivého prostoru. 

V periodách vlhkých (tj. kupříkladu nyní) žádné negativní vlivy na rostlinná 
společenstva nehrozí (opak je pravdou … dochází k nežádoucímu podmáčení některých 
lokalit chráněného území). 
 
Stupeň dotčení „naturových“ a zvláště chráněných druhů rostlin 
Druhy příl. II Dotčený Komentář 
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 
SO 

Ne Nevyskytuje se v dotčeném území, ekologické 
nároky druhu nejsou narušovány čerpáním 
podzemní vody. 

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) Ne Nevyskytuje se v dotčeném území, ekologické 
nároky druhu nejsou narušovány čerpáním 
podzemní vody. 

 
Při realizaci odběrů ve výši 370 l . s-1, (omezení směřovat především do vrtů Pš2, Pš3, 

Pš3a), které je doporučeno tímto Oznámením, nedojde v suchých klimatických periodách 
k ohrožení žádného zvláště chráněného rostlinného či živočišného druhu (resp. jeho 
stanoviště), který je chráněn v souladu se zákonem č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
resp. vyhláškou č. 395/92 Sb. 

 
3. Vlivy na lesní porosty a dřeviny rostoucí mimo les 
Faktická přítomnost vrtů resp. jejich ochranných pásem má na většině území 

jednoznačně pozitivní vliv na přilehlé lesní porosty, neboť v těchto pásmech je zaveden 
speciální režim lesního hospodaření. V případě zrušení těchto pásem, by se z těchto ploch 
staly běžné lesní porosty. 

Záměr je bez negativnívh vlivů na lesní porosty či dřeviny rostoucí mimo les. 

 
 
 
 

Souhrn kapitoly D.1.2.5. 
1. Jedním z hlavních důvodů navrženého omezení jímaných objemů o cca 136 l . s-1

ve srovnání se stávajícím stavem je docílení odpovídajících životních podmínek
v suchých klimatických periodách pro sekavce a dva druhy vrkočů. Zároveň je
navržen monitoring po dobu tří let, jehož účelem je prokázat, zda navržená
opatření jsou dostatečná. 

2. Při realizaci odběrů ve výši 370 l . s-1 nedojde v suchých klimatických periodách
k ohrožení žádného zvláště chráněného rostlinného či živočišného druhu (resp.
jeho stanoviště). 

3. Faktická přítomnost vrtů resp. jejich ochranných pásem má na většině území
jednoznačně pozitivní vliv na přilehlé lesní porosty, neboť v těchto pásmech je
zaveden speciální režim lesního hospodaření. V případě zrušení těchto pásem, by
se z těchto ploch staly běžné lesní porosty. 
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D.1.2.6. Vlivy na ekosystémy, ÚSES, zvláště chráněná území a území navržená 
k zařazení do sítě Natura 2000 

 
Jedna z řady současných definic definuje ekosystém jako heterogenní (hybridní) systém 

složený z biologického subsystému (obvykle biocenózy) a ze subsystému prostředí (tzv. 
ekotopu). Látková výměna organismů s prostředím v přírodě probíhá jedině v rámci 
ekosystému. V krajinné ekologii je ekosystém možné chápat jako nenáhodnou akumulaci živé 
a neživé hmoty, energie a informace v co možná jednoznačně vymezeném prostoru, 
organizovanou interakcemi svých prvků (Míchal 1994).  

Relativně přirozené ekosystémy jsou trvalé, vybavené autoregulační schopností, a tedy 
relativně příznivou ekologickou stabilitou, mají však obvykle relativně nízkou produkci 
hospodářsky využívané biomasy. Jsou v různé míře ovlivněny nebo spoluvytvářeny lidskou 
činností, což bývá předmětem detailnějších typizací.   

Antropogenní ekosystémy (agrocenózy, monokultury, technosystémy apod.) jsou 
relativně krátkodobé, s relativně nízkou autoregulační schopností, tedy ekologicky relativně 
nestabilní. Pro uchování antropogenních ekosystémů je vysoký vklad lidské práce nezbytnou 
podmínkou. Jsou hlavními nositeli zemědělské produkce biomasy a trvalým bydlištěm 
naprosté většiny obyvatel. 

V člověkem využívané krajině jsou zastoupeny obě skupiny. Péče o antropogenní  i 
relativně přirozené ekosystémy by měla být překlenuta a zastřešena takovou péčí o krajinu, 
která zahrne i péči o její ekologickou stabilitu. Harmonická kulturní krajina je taková, v níž 
jsou v souladu přírodní krajinotvorné složky se složkami vytvořenými resp. změněnými do 
různé míry člověkem. 

Vlivy na ekosystémy jsou popsány v následujícím textu, který se týká hodnocení vlivů 
na stanoviště Natura 2000. 

Vlivy záměru na zalesněná území či okolní agroekosystémy včetně luk lze považovat za 
nulové. 

Celý prostor Řepínského dolu pokrývá velmi rozlehlé nadregionální biocentrum značené 
podle zdroje NRBc 2 či NBC 4. V tomto biocentru se nachází 36 posuzovaných vrtů. Jeden 
posuzovaný vrt se nachází na okraji lokálního biokoridoru LBk 74, dva v regionálním 
biokoridoru RBk 22, dva v regionálním biokoridoru RBk 23 a dva v lokálním biocentru LBc 
122. Jedná se o vrty, které zde již jsou a jejich další provozování nijak funkčnost těchto 
segmentů ÚSES neovlivní.  

Uvnitř národní přírodní rezervace Polabská černava neleží žádný vrt. V nevelké 
vzdálenosti se nachází vrt Pš16. Nejedná se o jímaný zdroj, nýbrž o tzv. pozorovací vrt. Tento 
vrt je zde po celou dobu jímání v území provozován a žádné negativní vlivy na toto chráněné 
území nebyly zaznamenány. Jelikož podstatou záměru není žádná změna ve srovnání 
s existujícím stavem, nelze ani v budoucnu očekávat žádné negativní ovlivnění chráněného 
území. 

Za významný krajinný prvek daný zákonem je třeba považovat celou nivu Pšovky a 
lesní porosty v Řepínském dole. Z podstaty věci jsou posuzované vrty situovány právě do 
těchto VKP. Realizace záměru nebude mít za následek negativní změnu oproti existujícímu 
stavu. Funkčnost VKP zůstane zachována. 

Nikde poblíž není ani žádný památný strom či stromořadí.  
Z důvodu posouzení vlivů na území zařazená do soustavy evropsky významných 

stanovišť NATURA 2000 (konkrétně evropsky významná lokalita (§ 45a) Kokořínsko, 
CZ0214013) bylo autorizovanou osobou vypracováno hodnocení vlivů, které je presentováno 
v příloze tohoto Oznámení. Souhrnně lze konstatovat, že předložený záměr při odběru ve výši 
370 l.s-1 nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č. 
114/1992 Sb.) na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast. 
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V průběhu čerpání podzemních vod bude prováděn monitoring dotčených předmětů 
ochrany s cílem sledovat dlouhodobé projevy změn hladiny podzemní vody. Režim čerpání 
bude následně vyhodnocen v souladu se závěry monitoringu. 

Investiční záměr se nedostává do konfliktu s ochranou ložiskových území dle zákona č. 
44/1988 Sb. 

 
 

D.1.2.7. Vlivy na krajinu 
 
Vliv na krajinný ráz a estetické kvality území 
Objektivní posouzení estetického vlivu na krajinný ráz je velmi obtížné a vždy je silně 

ovlivněno hodnotícím subjektem. V zákoně 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění je krajinný ráz definován jako „Přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 
místa či oblasti“. Autor této dokumentace chápe krajinný ráz daného území především jako 
subjektivní vnímání určité harmonie přírodních a kulturních činitelů (respektive jejich syntézu 
s vnímáním funkčnosti) přítomných v zorném poli pozorovatele.  

Záměr spočívá ve využívání stávajících vodohospodářských vrtů a nedojde tudíž 
ke vnesení žádné nové urbánní struktury do zájmového území. V tomto smyslu je záměr bez 
jakýchkoliv negativních vlivů na krajinný ráz či estetickou kvalitu území. 

 
Velkoplošné vlivy v krajině 
Součástí záměru není vnesení žádných nových struktur, které by měly v krajině 

velkoplošný dosah. 
 
Vliv na rekreační kapacity území 
Záměr nepřinese žádnou změnu rekreačního potenciálu zájmového území. 

 
 

Souhrn kapitoly D.1.2.7. 
1. Záměr spočívá ve využívání stávajících vodohospodářských vrtů a nedojde tudíž

k vnesení žádné nové urbánní struktury do zájmového území. V tomto smyslu je
záměr bez jakýchkoliv negativních vlivů na krajinný ráz či estetickou kvalitu
území. 

2. Součástí záměru není vnesení žádných nových struktur, které by měly v krajině
velkoplošný dosah. 

3. Záměr nepřinese žádnou změnu rekreačního potenciálu zájmového území. 

Souhrn kapitoly D.1.2.6. 
1. Posuzované vrty se nacházejí uvnitř VKP a několika segmentů ÚSES. Tyto vrty

zde již jsou a vlivem realizace záměru nedojde k negativní změně oproti
stávajícímu stavu. Ze stejného důvodu lze vyloučit i vlivy na ekosystémy. 

2. Uvnitř národní přírodní rezervace Polabská černava neleží žádný vrt. V nevelké
vzdálenosti se nachází vrt Pš16. Nejedná se o jímaný zdroj, nýbrž o tzv.
pozorovací vrt. 

3. Předložený záměr při odběru ve výši 370 l.s-1 nemá významný negativní vliv
(resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.) na žádnou evropsky
významnou lokalitu ani ptačí oblast. 
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D.1.2.8. Vliv intenzity akustického tlaku (hluku) na obyvatele 
 
Podstatou záměru je pokračování nakládání s podzemními vodami (odběr podzemní 

vody) u stávajících zdrojů pro skupinový vodovod K-S-K-M. Tyto vrty zde jsou vybudovány 
a dlouhodobě provozovány. Provoz vrtů je „nehlučný“. Navenek nebude docházet 
k emitování žádného „hluku“.  Automobilová doprava spojená s obsluhou je zanedbatelná – 
nejedná se o detekovatelný zdroj akustického tlaku. 

Součástí záměru nebude vnesení žádného nového významného zdroje „hluku“ a tudíž 
nedojde ke změně akustické situace zájmového území. 

 
D.1.2.9. Vlivy záření 
 
Záměr je v tomto smyslu bez jakýchkoliv negativních vlivů. 

 
D.1.2.10. Vlivy na dopravu, antropogenní systémy, jejich složky a funkce 
 
Přístup k jednotlivým vrtům je umožněn místními účelovými komunikacemi, které zde 

byly vybudovány právě pro tento účel. Tyto zpevněné „cesty“ budou i nadále využívány. 
Jedná se vesměs o komunikace, které vzhledem k přítomnosti ochranných pásem I. stupně 
nejsou bez povolení veřejně přístupné. Přístup sem po veřejných komunikacích je 
bezproblémový. Dopravní zátěž spojená s provozem vrtů je a nadále i bude zcela 
zanedbatelná. Jedná se řádově o jednotky automobilů za den, případně k mnoha vrtům žádná 
auta po mnoho dní vůbec nezajíždějí.  

Záměr je bez nároků na inženýrské sítě. Budou i nadále využívány pouze ty sítě, které 
jsou využívány ke stávajícímu provozu vrtů. 

Záměr je bez nároků na zemní plyn či jiné zdroje tepelné energie. Veškerá potřeba 
elektrické energie pro provoz vrtů je, a v budoucnu i nadále bude, kryta z vybudované 
rozvodné sítě. Jedná se o zanedbatelné množství. 

Souhrnně lze konstatovat, že nároky na dopravní a jinou infrastrukturu a další 
antropogenní systémy jsou a nadále i budou zanedbatelné. Záměr nevyžaduje budování žádné 
nové technické infrastruktury. 

 
D.1.2.11. Vlivy navazujících a souvisejících staveb 
 
Žádné nároky na výstavbu nových tras inženýrských sítí či komunikací nevzniknou. 

Záměr je v tomto smyslu bez jakýchkoliv negativních vlivů. 

Souhrn kapitoly D.1.2.9. 
1. Záměr je bez negativních vlivů. 

Souhrn kapitoly D.1.2.8. 
1. Záměr je bez negativních vlivů. 

Souhrn kapitoly D.1.2.10. 
1. Záměr je bez negativních vlivů. 
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D.1.2.12. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
V zájmovém území se nenacházejí žádné zákonem chráněné budovy mající zvláštní 

historický význam ani archeologické lokality či archeologické nemovité památky, požívající 
zákonné ochrany. Archeologická lokalita uvnitř prostoru mokřadu pod a nad silnicí Mělnická 
Vrutice – Jenichov resp. Hleďsebe, vymezená územním plánem, nebude nijak ovlivněna. 
Nedojde k žádným výkopovým pracem, při kterých by hrozilo nebezpečí střetu s případnými 
archeologickými artefakty. Záměr je v tomto smyslu bez negativních vlivů.  

Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na následný rozvoj či stagnaci 
přímo navazující infrastruktury a nedá se tudíž ani očekávat přímý vliv na využívání okolních 
pozemků ani na změny jejich ceny či ceny okolních nemovitostí. 

V zájmovém území se nenachází žádný cizí hmotný majetek. 
Přístup na  okolní polnosti nebude negativně  ovlivněn. 
V zájmovém území se nenacházejí žádná známá geologická či paleontologická naleziště 

a záměr tudíž nebude v konfliktu s těmito fenomény (mimo jiné i z podstaty samotného 
záměru). 

Žádné kulturní hodnoty nehmotného charakteru, místní zvyky, tradice či náboženské 
akce se nedostávají se záměrem do střetu. 

Souhrnně lze konstatovat, že vlivem realizace záměru nedojde k dotčení žádných cizích 
majetkoprávních vztahů a nebude negativně ovlivněna žádná cizí budova. 

 

 
D.1.2.13. Ostatní vlivy 
 
Realizace záměru nebude přinášet žádná potenciální rizika typu zavlečení exotických 

nebo nepůvodních druhů rostlin či živočichů s následnými negativními důsledky na 
biologické poměry dané lokality jako je přemnožení či lokální vymizení původních druhů 
nebo nadměrnou migraci v rámci širšího zájmového území. 

 

 
 
D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Následující dvě tabulky poskytují souhrnnou představu o vlivech působených záměrem 

na životní prostředí. Fáze výstavby není uvažována, není totiž součástí záměru (jedná se 
pouze o pokračování stávajících odběrů, navíc při sníženém množství). 

První tabulka vymezuje tyto vlivy jednak ve smyslu absolutním (tj. fakticky existující 
stav, neboť změna bude znamenat snížení odběrů a tím i vlivů) a dále ve smyslu relativním 
(tj. změna oproti existujícímu stavu). Druhá tabulka zmíněné vlivy kvantifikuje (vyhodnocení 

Souhrn kapitoly D.1.2.11. 
1. Záměr je bez negativních vlivů. 

Souhrn kapitoly D.1.2.12. 
1. Záměr je bez negativních vlivů. 

Souhrn kapitoly D.1.2.13. 
1. Záměr je bez negativních vlivů. 
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významnosti). Jelikož podstatou záměru je pokračování v již existující aktivitě (odběry vody), 
vztahuje se tato kvantifikace ke změně (vysvětlení viz kapitola E. Porovnání variant řešení 
záměru). Následně je pak komentován rozsah vlivů absolutní. 

  
Identifikace vlivů z hlediska absolutního a relativního, a to při zohlednění 
kompenzačních a eliminačních opatření 
Vliv absolutní relativní 
Změny v čistotě ovzduší 0 0 
Změna mikroklimatu 0 0 
Změna kvality povrchových vod 0 0 
Změna kvality podzemních vod 0 0 
Vliv na povrchový odtok a změnu 
říční sítě 

0 0 

Ovlivnění režimu podzemních vod, 
změny ve vydatnosti zdrojů a 
změny hladiny podzemní vody 

0 + 

Zábor ZPF 0 0 
Zábor PUPFL 0 0 
Vlivy na čistotu půd 0 0 
Projevy eroze 0 0 
Svahové pohyby a pohyby vzniklé 
poddolováním 

0 0 

Likvidace, poškození populací 
vzácných a zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů 

0 0 

Likvidace, poškození stromů a 
porostů dřevin rostoucích mimo les 

0 0 

Likvidace, poškození lesních 
porostů 

0 0 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a 
VKP 

0 0 

Změny reliéfu krajiny 0 0 
Vlivy na krajinný ráz 0 0 
Likvidace, narušení budov a 
kulturních památek 

0 0 

Vlivy na geologické a 
paleontologické památky 

0 0 

Vlivy spojené se změnou dopravní 
obslužnosti 

0 0 

Vlivy spojené se změnou funkčního 
využití krajiny 

0 0 

Vlivy na rekreační využití území 0 0 
Vlivy na hmotný majetek 0 0 
Vlivy spojené s havarijními stavy 0 0 
Vlivy záření 0 0 
Vlivy na hluk a vibrace 0 0 
Vlivy na produkci odpadů 0 0 
Vlivy na zdraví 0 0 
Poznámka: 
+ identifikovaný vliv nastal a je kladný 
- identifikovaný vliv nastal a je záporný 
0 identifikovaný vliv nenastal 

 
Vyhodnocení významnosti nejdůležitějších uvažovaných vlivů na životní prostředí, při 
zohlednění kompenzačních a eliminačních opatření 

Kritérium významnosti vlivu Vliv 
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Změny v čistotě 
ovzduší 

0       0  0 

Změna 
mikroklimatu 

0       0  0 

Změna kvality 
povrchových vod 

0       0  0 
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Změna kvality 
podzemních vod 

0       0  0 

Vliv na povrchový 
odtok a změnu říční 
sítě 

0       0  0 

Ovlivnění režimu 
podzemních vod, 
změny ve 
vydatnosti zdrojů a 
změny hladiny 
podzemní vody 

-2 -1 -1 -1 0 -1 0 -5 0,5 2,5 

Zábor ZPF 0       0  0 
Zábor PUPFL 0       0  0 
Vlivy na čistotu 
půd 

0       0  0 

Projevy eroze 0       0  0 
Svahové pohyby a 
pohyby vzniklé 
poddolováním 

0       0  0 

Likvidace, 
poškození populací 
vzácných a zvláště 
chráněných druhů 
rostlin a živočichů 

0       0  0 

Likvidace, 
poškození stromů a 
porostů dřevin 
rostoucích mimo 
les 

0       0  0 

Likvidace, 
poškození lesních 
porostů 

0       0  0 

Likvidace, zásah do 
prvků ÚSES a VKP 

0       0  0 

Změny reliéfu 
krajiny 

0       0  0 

Vlivy na krajinný 
ráz 

0       0  0 

Likvidace, narušení 
budov a kulturních 
památek 
 

0       0  0 

Vlivy na 
geologické a 
paleontologické 
památky 

0       0  0 

Vlivy spojené se 
změnou dopravní 
obslužnosti 

0       0  0 

Vlivy spojené se 
změnou funkčního 
využití krajiny 

0       0  0 

Vlivy na rekreační 
využití území 

0       0  0 

Vlivy na hmotný 
majetek 

0       0  0 

Vlivy spojené 
s havarijními stavy 

0       0  0 

Vlivy záření 0       0  0 
Vlivy na hluk a 
vibrace 

0       0  0 

Vlivy na produkci 
odpadů 

0       0  0 

Vlivy na zdraví 0       0  0 

Poznámka:  
Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí vlivu a 
jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kritéria mezi sebou vynásobena. Další kritéria 
jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 – 1 a vyjadřuje 
účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1). 
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + 
mezinárodní vztahy + zájem veřejnosti + nejistoty  
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pro velikost vlivu < 0 platí: 
Velikost    Reverzibilita   Nejistoty 
Významný nepříznivý vliv -2 Nevratný  -3 ano  -1 
Nepříznivý vliv  -1 Kompenzovatelný -2 ne   0 
Nevýznamný až nulový vliv  0 Vratný   -1 Veřejnost 
Příznivý vliv    1 Citlivost   ano  -1 
Časový rozsah    ano   -1 ne   0 
Trvalý    -3 ne    0 
Dlouhodobý   -2 Mezinárodní vliv 
Krátkodobý   -1 ano   -1 

ne    0 
Koeficient významnosti výsledný: = - koeficient významnosti x (1 – možnost ochrany) 
Při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 
Při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 
Možnost ochrany: úplná  1 
   částečná 0,1 – 0,9 
   nemožná 0 
Hodnocení významnosti: 
Významný nepříznivý vliv  -8 až -11 
Nepříznivý vliv   -4 až -7 
Nepříznivý až nulový vliv    0 až -3 
Příznivý vliv      1 

 
Z podstaty věci vyplývá, že vlivem záměru nedojde k žádné negativní změně oproti 

stávajícímu stavu (opak bude pravdou). Záměr totiž spočívá v prolongaci existujícího stavu a 
to dokonce při snížené výši odběrů. 

Ve vztahu ke kvalitě ovzduší či k akustické situaci v území se záměr nijak neprojeví. 
Nedojde ke vnesení žádného nového zdroje znečištění ovzduší ani „hluku“. Se záměrem není 
spojen nárůst dopravní zátěže. 

Záměr je bez nároků na ZPF či PUPFL. Díky přítomnosti vrtů resp. ochranného pásma, 
spadají lesní porosty v okolí do kategorie „lesů zvláštního určení“, díky čemuž zde probíhá 
zvláštní režim jejich obhospodařování, který lze považovat ve srovnání s komerčními porosty 
za velmi šetrný. Důsledkem je mimo jiné i silné zazvěření. Prostor ochranného pásma tvoří 
jakousi klidovou zónu. 

Záměr je bez jakýchkoliv negativních vlivů na čistotu půdy či erozní procesy. 
Nedojde k likvidaci či poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les. Nedojde 

k negativnímu zásahu do VKP či segmentu ÚSES. Záměr je bez vlivů na krajinný ráz. Vlivy 
na geosféru jsou nulové. 

Předložený záměr při odběru ve výši 370 l.s-1 nemá významný negativní vliv (resp. 
negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.) na žádnou evropsky významnou 
lokalitu ani ptačí oblast. Bude prováděn monitoring dotčených předmětů ochrany s cílem 
sledovat dlouhodobé projevy změn hladiny podzemní vody. Režim čerpání bude následně 
vyhodnocen v souladu se závěry monitoringu. 

Vlivy na zdraví lze zcela vyloučit. 
Jediná oblast, kde lze očekávat pokračování negativních vlivů, je ovlivnění průtoků 

v Pšovce, vzhledem ke sníženým odběrům však i tento vliv bude zeslaben na přijatelnou 
úroveň. 
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D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 

 
Uvažované místo realizace záměru se nachází uprostřed České republiky. Samozřejmě i 

vzhledem k velikosti a typu investičního záměru jsou jakékoliv přeshraniční vlivy vyloučeny. 
 
D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů 
 
Návrh opatření pro zachování ekologického minimálního průtoku v Pšovce 
(Hrkal & Olmer 2007) 
Z výsledků matematického modelu vyplývá, že snížení celkového odběru v jímacím 

území na 370 l/s povede k obnovení průtoku v Pšovce již od profilu pfMV a to i v obdobně 
suchých periodách jako je období let 2003 - 2004. Nicméně snaha docílit obnovení průtoku v 
celé délce koryta Pšovky pouze pomocí snižování celkového odběru v jímacím území by byla 
jen velmi málo účinná. Nejvýznamnější pro velikost průtoků v Pšovce je i v budoucnosti 
velikost srážkové infiltrace, její rozložení v průběhu roku (v nevegetačním období cca do 
dubna) a kumulace suchých a mokrých period. 

Významným negativním faktorem jsou netěsnosti koryta v trati pod Lhotkou. Je třeba 
zamezit nelegálním odběrům vody pro zásobování netěsnících rybníčků a provádět 
soustavnou péči o technický stav koryta Pšovky, která je ve správě s.p. Povodí Ohře. V těchto 
souvislostech je doporučeno v rámci monitoringu kontrolovat stávající situaci pěší 
rekognoskací po trati toku v úseku mezi Lhotkou a Mělnickou Vruticí s četností minimálně l x 
za 2 měsíce, v případě zjištění anomálií v průtocích ihned. 

Navržená opatření k zajištění minimálního zůstatkového průtoku lze rozdělit do dvou 
skupin. Zatímco technické úpravy toku mají trvalou platnost, omezení celkového odběru na 
370 l/s odpovídá situaci, která nastala po kritickém období s kumulací mimořádně nízkých 
srážkových úhrnů. V současné době je poněkud irelevantní. Místní hydrogeologická struktura 
představuje dynamický systém, kde velikost využitelných zdrojů podzemních vod je v 
bezprostřední závislosti na srážkách v předchozím dvou- až tříletém období. Pro optimalizaci 
odběrů je nezbytné, aby provozovatel jímacího řadu zajistil každoroční aktualizaci 
modelového řešení odběrů s ohledem na nejnovější klimatická data. V případě přetrvávajího 
suchého období bude totiž nutno odběry snížit, naopak na srážky bohatší perioda umožní 
intenzivnější exploataci. 

 
Návrh hodnoty minimálního zůstatkového průtoku 
Minimální zůstatkový průtok v suchých periodách pro profil PF-MV je navržen ve výši 

10 l/s, s tím, že nesmí být podkročen po dobu delší než 14 dnů. Tato nízká hodnota odpovídá 
významu problematického úseku Pšovky, ve které se nenacházejí žádné chráněné terestrické 
systémy, závislé na povrchové nebo podzemní vodě. 

Z výsledků měření PPP byl pro suchá období odvozen střední nárůst průtoků k profilu 
PF-0 Skuhrov ve výši 50 l/s, k profilu PF-M Mělník ve výši 63 l/s. Za vodnějších období lze 
očekávat nárůsty vyšší. Poměrně nízký navrhovaný minimální zůstatkový průtok neohrozí 
existenci mokřadů a pro vodárenskou organizaci by mohl být akceptovatelný. 

 
fáze realizace záměru opatření 

příprava výstavba provoz 
Organizační opatření 

Získání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení 
vodoprávního úřadu. X   
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Technická opatření k ochraně vod 
Pokračovat v probíhajícím hydrogeologickém 
monitoringu.   X 

Omezit objem čerpání podzemních vod na 370 l . s-1, při 
snížení odběrů se zaměřit především na vrty Pš2 a Pš3 
(Pš3a).  

  X 

Technická opatření k ochraně půdy 
Bez navržených opatření    

Technická opatření k ochraně ovzduší 
Bez navržených opatření    

Technická opatření při nakládání s odpady 
Nakládání s odpady ve fázi provozu, jejich evidence a 
další povinnosti se budou řídit zákonem 185/2001 Sb., v 
platném znění a navazujícími prováděcími předpisy. 

  X 

Provádět důsledné třídění odpadů a prodej či předávání 
k dalšímu využití   X 

Případné dočasné skladování odpadů kategorie N musí 
být realizováno v jasně vyznačených a oddělených 
prostorách s nepropustnou podlahou a musí být zajištěna 
jejich jednoznačná identifikace 

  X 

Vyskytnou-li se recyklovatelné odpady, smluvně zajistit 
jejich svoz.   X 

Minimalizaci vzniku odpadů zajišťovat již ve fázi 
dodávek a vyvíjet tlak na dodavatele směrem 
k minimalizaci odpadního materiálu v dodávkách 
případně k využívání recyklovatelných materiálů. 

  X 

Technická opatření k ochraně bioty 
Minimálně po dobu tří let bude prováděn biomonitoring 
vlivů kolísání hladiny podzemní vody na rostlinná a 
živočišná společenstva v prostoru Polabské černavy za 
účelem vypracování odpovídajících eliminačních 
opatření. Na základě zjištěných výsledků bude navržen 
režim čerpání podzemní vody tak, aby nedocházelo k 
vysušování a degradaci stanovišť na Polabské černavě.   

X  X 

Technická opatření k ochraně před hlukem 
Bez navržených opatření    

Technická opatření ke zlepšení estetického dopadu 
Bez navržených opatření    

Ostatní 
Bez navržených opatření    
Poznámka:  fáze výstavby je v tomto případě irelevantní 
  šedě zvýrazněné body je třeba považovat za klíčkové 
 

Detailní rozpracování jednotlivých opatření bude provedeno po jejich kodifikaci 
stanoviskem Odboru ochrany životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Středočeského kraje k tomuto Oznámení, a to v dalším stupni zpracování projektové 
dokumentace. 
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D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 

 
Pro potřeby tohoto Oznámení byla data obstarávána vlastním průzkumem a rešerší 

archiválií. I když se většina těchto archiválních dat jeví jako velmi kvalitní a aktuální, přesný 
způsob pořízení některých dat (metodika) není někdy znám. 

V době zpracování tohoto Oznámení byly k dispozici následující studie, zabývající se 
přímo daným tématem: 

- Hrkal, Z., Olmer, M. (ed.) 2007: Pšovka – návrh úpravy odtokových poměrů 
- PROGEO s.r.o. (2013): Režimní měření hladin podzemních vod a průtoků, odběry 

podzemní vody, hodnocení zásob podzemních vod v hydrologickém roce 2012, jímací 
území Mělnická Vrutice, jímací území Dolní Liběchovka, jímací území Stříbrník 

Dále byl k dispozici velmi obsáhlý listinný archiv na Městském úřadě Mělník, který 
zcela detailně mapuje danou problematiku od doby začátku jímání podzemní vody v tomto 
území, a to z pohledu vodohospodářského orgánu státní správy. Kromě dvou výše uvedených 
studií byly k dispozici krátké posudky Hořčička (2007): Zhodnocení hydrogeologické 
problematiky zájmového území v povodí Pšovky resp. Čapek (2007): Posouzení zprávy 
„Zhodnocení hydrogeologické problematiky zájmového území v povodí Pšovky“ autora 
RNDr. Lumíra Hořčičky. 

Pro pochopení problematiky se však jako zásadní jeví probíhající monitoring 
společnosti PROGEO, jehož výstupem jsou roční zprávy. Jedná se o nejucelenější a 
nejaktuálnější zdroj odborných dat. Nic srovnatelného k tématu neexistuje. Především díky 
tomuto materiálu je možno konstatovat, že míra nejistot je na danou problematiku relativně 
nízká. Je však třeba konstatovat, že posouzení míry resp. podílu čerpání podzemních vod na 
stávajících a budoucích průtocích vody v Pšovce je velmi komplikované a prakticky nemožné. 
Jako zcela zásadní se jeví absence znalostí o klimatických podmínkách nadcházejících let. 
Přičemž právě tyto klimatické podmínky hrají jednu z hlavních rolí v režimu průtoků na 
Pšovce. Jedná se o neznalost objektivní, kterou nelze z pochopitelných důvodů eliminovat. 
Vzhledem na probíhající globální klimatické změny je obtížné míru této neznámé snižovat 
extrapolací poznatků z minulosti. 

Nicméně pro účely tohoto Oznámení lze konstatovat, že během zpracování se 
nevyskytly takové nedostatky ve znalostech, které by znemožnily posouzení vlivu daného 
investičního záměru na životní prostředí v rozsahu a kvalitě nutné pro toto Oznámení.  

Souhrnně lze konstatovat, že úroveň údajů obsažených v této dokumentaci a z nich 
plynoucích závěrů a doporučení je zcela dostačující pro naplnění zákona 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
Nabízí se otázka, co je výchozím stavem, se kterým by měl být záměr porovnáván. Zda 

situace před zahájením odběrů, či stav existující, tj. před posuzovanou změnou. Vzhledem 
k dlouhodobé vodárenské exploataci zájmového území (území se vodohospodářsky využívá 
od sedmdesátých let minulého století) se logicky jako výchozí jeví stav současný. Mimo jiné i 
proto, že vodárenská exploatace je pouze jedním (byť podstatným) z vícero faktorů, které se 
podílely na změnách souvisejících ekosystémů. Vymezovat záměr vůči stavu před zahájením 
této exploatace by znamenalo opominout velmi významné změny hospodaření v území, díky 
kterým se zde podél Pšovky vytvořily stávající mokřadní biotopy. Přítomnost těchto 
biologicky hodnotných území (viz „Ramsarská území“) je právě důsledkem snížení intenzity 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
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„péče“ o pozemky podél Pšovky a o Pšovku samotnou. Teoretická prolongace stavu před 
zahájením čerpání podzemní vody by tudíž zahrnovala i absenci existujících ochranných 
pásem či zemědělského a jiného (kupř. rybničního) obhospodařování pozemků podél Pšovky 
v intenzitě, která by vznik těchto území pravděpodobně neumožnila. Vymezovat záměr vůči 
stavu před více jak 30ti lety by tudíž bylo nepodloženou spekulací. 

Další možností posuzování záměru je jeho vymezení vůči nulovému stavu, tj. vůči 
stavu, kdy dojde k zastavení veškerých odběrů a s tím spojeným zrušení ochranných pásem. 

Variantnost záměru spočívá ve výši odběru, rozsahu jímaných objektů a případně 
v režimu jímání. Ve skutečnosti se tudíž jedná o kontinuum, na jehož horní hranici leží rozsah 
stávajících odběrů, na dolní hranici rozsah navrhovaný touto dokumentací. 

 
Varianta A – jedná se o variantu rozpracovanou v této dokumentaci a současně 

prolongaci existujícícho stavu, nicméně při sníženém množství odebírané vody. 
 
Varianta B – nulová varianta bez realizace investičního záměru 
Za nulovou variantu je třeba považovat stav před zahájením jímání podzemních vod, tj. 

mimo jiné bez existence ochranných pásem, lesů zvláštního určení, plně průtočného 
(pročištěného) koryta Pšovky a minimálního rozsahu mokřadu v ohybu Pšovky. Vzhledem 
k dlouhodobé existenci vrtů resp. vodárenské exploataci území a naopak dlouhodobému 
snížení péče o zemědělské pozemky v nivě Pšovky se jedná o variantu, která prakticky 
nemůže nastat. Úplné zastavení jímání se všemi ekonomickými i environmentálními důsledky 
nelze považovat za nulový stav. 

 
Variantu A lze pro daný investiční záměr považovat za vhodnou a odpovídající svému 

určení a to při snížení odběru z původně navrhovaných 390 l.s-1 na 370 l.s-1. Je skutečností, že 
v blízkosti „naturových“ stanovišť se nacházejí pouze vrty Pš2 a Pš3 (Pš3a). Žádné jiné vrty 
na tato stanoviště vliv nemají. Průměrný objem čerpání podzemní vody z těchto vrtů činí 20,1 
l . s-1. Vrt Pš16 je vrtem pozorovacím. Z důvodu eliminace negativních vlivů na „naturové“ 
území je v souladu s hodnocením vlivů na evropsky významné lokality a též v souladu se 
studií Hrkal & Olmer (2007) navrženo snížení původně navrhovaného odběru 390 l . s-1 na 
370 l . s-1 a toto snížení bude směrováno přednostně do těchto vrtů. Ve srovnání s existujícím 
stavem se jedná o pokles o cca 136 l . s-1. 

 

 
F.1. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 

nestandardních stavech 
 
Vznik havárie či nestandardního stavu nelze předem u žádné antropogenní aktivity 

vyloučit. V případě posuzovaného záměru je však vznik takovéhoto stavu velmi málo 
pravděpodobný.  

Na základě stávajícího provozu čerpání z existujících vrtů je možno odůvodněně 
konstatovat, že není známa žádná situace, kterou by bylo možno charakterizovat jako 
environmentálně rizikový nestandardní stav či dokonce havárie. 

 
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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F.2. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

 
Při zpracování Oznámení bylo postupováno následovně: 
1) získání základních informací o investičním záměru 
2) orientační návštěvy lokality 
3) sběr existujících údajů o lokalitě 
4) porovnání investičního záměru s obdobnými již realizovanými záměry 
5) identifikace chybějících znalostí a následné doplnění 
6) konzultace se specialisty 
7) detailní terénní průzkum 
8) kompletace údajů o investičním záměru (ve spolupráci s investorem) 
9) kompletace údajů o lokalitě 
10) analýza možných vlivů včetně jejich významnosti (porovnání s legislativou) 
11) kompletace dokumentace 
 
Použitá základní legislativa 
 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ) 

Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí ) 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 17/1991 Sb. o životním prostředí  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ovzduší), ve znění zákona č. 201/2012 Sb. 
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů 
Zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů ( zákon o obalech ) 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 260/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 
Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, …, ve znění 

vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb. 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 364/1992 Sb. o chráněných ložiskových 

územích 
Zákon 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci ) 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 350/2012 Sb. 
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Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR  č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 327/98 Sb., 
kterou se stanoví charakteristika stanoví bonitovaných půdně ekologických jednotek a 
postup pro jejich vedení a aktualizaci. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení   
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb. o stanovení pásma ohrožení lesů pod 
vlivem imisí 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ( katalog 
odpadů ). 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s 
obaly 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů  ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti   a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích. 

Nařízení č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Nařízení vlády č. 342/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací” 
Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 

1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona 
ČNR č. 10/1993 Sb.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Vyhláška  546/02 Sb.,    kterou   se    mění   vyhláška   č.  327/98   Sb.,   kterou   se    stanoví 
charakteristiky bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení 
a aktualizaci. 

Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR z 31.7.1996 - kritéria znečištění 
zemin a podzemní vody. 

Tam, kde legislativa limity nestanovuje, byla významnost vlivu okomentována či 
porovnána s literárními údaji týkajícími se obdobných záměrů. Vstupní data byla získána jak 
vlastním průzkumem, tak z publikovaných zdrojů.  

Významným informačním zdrojem byly následující materiály: 
- Hrkal, Z., Olmer, M. (ed.) 2007: Pšovka – návrh úpravy odtokových poměrů 
- PROGEO s.r.o. (2013): Režimní měření hladin podzemních vod a průtoků, odběry 

podzemní vody, hodnocení zásob podzemních vod v hydrologickém roce 2012, jímací 
území Mělnická Vrutice, jímací území Dolní Liběchovka, jímací území Stříbrník. 

Biologický průzkum probíhal po celé vegetační období 2009 a 2013. Archivní údaje o 
biotě zvláště chráněného území Polabská černava byly čerpány z následujících zdrojů: 
Kůrka (2008): Zpráva o výsledcích výzkumu společenstev pavouků (Aranže) na lokalitě NPR 

Polabská černava. 
Pivničková (1986): Botanický inventarizační průzkum SPR Polabská černava. 
Pecina: Seznam druhů živočichů SPR Polabská černava u Mělnické Vrutice 



 Prodloužení nakládání s podzemními vodami              

 93
 
 

Rydlo: Soupis druhů na loukách mezi SPR Polabská černava a Jelenicí zjištěných při zběžném 
průzkumu dne 29/5/1984 

Vrabec (2005): Zpráva z inventarizačního průzkumu NPR Polabská černava z oboru zoologie 
– denní motýli (Lepidoptera) 

Pecina: Zvířena SPR Polabská černava (Mělnická vrutice) 
Plán péče o NPR Polabská černava na období 2005-2014 

 
F.2. Návrh monitoringu 
 
Návrh způsobu monitorování minimálního průtoku 
(Hrkal & Olmer 2007) 
Pro kontrolu minimálního zůstatkového průtoku doporučujeme využít stávající 

vodočetné profily: 
- PF-3 Lhotka jako kontrolní profil na vtoku do ohroženého území, který zachycuje i 

eventuální ovlivnění průtoků na nádržích Lhotka, Harasov a j.; 
- PF-MV jako kritický profil v dnes suchém úseku toku; 
- PF-0 pro sledování předpokládaných nárůstů vodnosti v dolní trati. 

Prostorový režim je doporučeno sledovat měřeními postupného vývoje průtoků (metoda 
čar PPP) ve stávající síti profilů za sušších období s četností cca 6x ročně. 

 
Z důvodu zamezení nelegálních odběrů vody pro zásobování netěsnících rybníčků je 

třeba kontrolovat stávající situaci pěší rekognoskací po trati toku v úseku mezi Lhotkou a 
Mělnickou Vruticí s četností minimálně l x za 2 měsíce, v případě zjištění anomálií v 
průtocích ihned. 

Lze doporučit v pokračování monitoringu, prováděného společností Progeo s.r.o. 
Pro eliminaci významně negativních vlivů doporučujeme minimálně po dobu tří let 

provádět biomonitoring vlivů kolísání hladiny podzemní vody na rostlinná a živočišná 
společenstva v prostoru Polabské černavy za účelem vypracování odpovídajících eliminačních 
opatření. 
 

 
Název záměru   Prodloužení nakládání s podzemními vodami u 

zdrojů v jímacím území Řepínského dolu, Zahájí a 
Mělnické Vrutici pro skupinový vodovod K-S-K-M 

 
Obchodní firma  Vodárny Kladno - Mělník a.s. 
IČ     46356991 
Sídlo    U Vodojemu 3085 

272 80 Kladno 
 

Oprávněný zástupce  Ing. Jakub Hanzl 
generální ředitel 
U Vodojemu 3085 
272 80 Kladno 
tel: 312 812 111 

 
Zpracovatel oznámení ECODIS s.r.o. 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU
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     Na Dlouhém lánu 16 
160 00 Praha 6 
tel: 606 569 963 

 
Umístění záměru 
NUTS II     Střední Čechy (CZ02) 
NUTS III (kraj)  Středočeský kraj (CZ020) 
obec    k.ú. 
Velký Borek (535265)  Mělnická Vrutice (779547) 
Hostín (531499)  Hostín u Mělníka (617181) 
Střemy (535314)  Jenichov (658308) 
Řepín (535168)   Řepín (745171) 
Mělnické Vtelno (535044) Vysoká Libeň (788066) 
Chorušice (534838)  Zahájí u Chorušic (652768) 
Malý Újezd (535036)  Jelenice u Mělníka (691429) 

 
cca GPS: 50°20'32.52"N, 14°32'14.898"E až 50°22'13.03"N, 14°39'51.547"E 
 
Kapacita (rozsah) záměru 
Počet jímacích objektů 40 + 3 pozorovací 
Výše odběru 370 l . s-1 resp. max. 11,7 mil. m3/rok 
 
V souladu s § 6 zákonem 100/01 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí a o změně 

některých dalších zákonů v aktuálním znění resp. s přílohou č. 1 k tomuto zákonu předkládá 
společnost Vodárny Kladno - Mělník a.s. Oznámení záměru „Prodloužení nakládání s 
podzemními vodami u zdrojů v jímacím území Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutici 
pro skupinový vodovod K-S-K-M“. 

Zájmové území tvoří prostor kolem stávajících vodárenských vrtů uvnitř vyhlášených 
ochranných pásem. Záměr je v souladu s platným územním plánem.  

Záměrem investora, tj. společnosti Vodárny Kladno - Mělník a.s., je pokračování 
v odběrech podzemní vody, a to v omezeném množství ve srovnání s existujícícm stavem, na 
již provozovaných vrtech v Řepínském dole (S9, S10, S4, S1, Ř2, S11, S13, S14, S15, S16, 
S 17, S18, S6, PŠ 8/1, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30,  S12, S20, S21, S22, S23, S7, S19, 
Ř8/2), Zahájí (DV4, DV5, S8, DV6, DV7, DV 8/a, DV9) a Mělnické Vrutici (DV1, DV2, PŠ 
16, PŠ3, PŠ3a, PŠ2, PŠ5). V případě vrtů S17, DV4, PŠ 16 se nejedná o jímané zdroje, nýbrž 
o tzv. pozorovací vrty. 

Podstatou záměru není budování žádných nových objektů či aktivit. Stávající povolení 
k nakládání s podzemními vodami z roku 1986 (č.j.VLHZ/2506/86 ze dne 10.7.1986, 
vydaného OVLHZ Stč.KNV v Praze) bylo prodlouženo rozhodnutím MěÚ Mělník, OŽPZ ze 
dne 15/3/2013 (čj. 638/ZP/13/PAHR) na dobu dvou let od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, a to v množství: 

maximální   600 l/s  
průměrné    506 l/s 
měsíční       1 500 000 m3/měsíc 
roční         16 300 000 m3/rok 
Během této doby musí žadatel tj. Vodárny Kladno - Mělník a.s., požádat o nové 

rozhodnutí týkající se nakládání s podzemními vodami. V současné době se prameniště 
Mělnická Vrutice a Řepínský Důl řadí mezi jediný významný zdroj pitné vody pro region 
provozovaným Středočeskými vodárnami. V případě významnějšího omezení v jímaní by 
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nastal výrazný problém v dodávce vody pro 200.000 obyvatel v části Středočeského 
kraje na západ a sever od Prahy. 

Cílem předkládaného Oznámení je popis záměru, stavu životního prostředí v zájmovém 
území a definování možných vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí. 

Realizací záměru nedojde ve smyslu § 9 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění 
k záboru ZPF ani ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) k záboru PUPFL. 

V západní části zájmového území se nachází ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. národní 
přírodní rezervace Polabská černava (č. 329). Severně, mimo kontakt se zájmovým územím 
národní přírodní památka Holý vrch (č. 112) a CHKO Kokořínsko. 

V okolí zájmového území se nachází několik segmentů ÚSES (§ 3, odst. a), včetně 
rozsáhlého nadregionálního biocentra č. NRBc 2 (Řepínský důl), pokrývajícího celý prostor 
Řepínského doku. Tok a niva Pšovky, stejně tak jako okolní lesy, jsou ve smyslu (§ 3, odst. b) 
významných krajinným prvkem. Ve smyslu § 6  v zájmovém území (míněno v prostoru vrtů) 
nebyl orgánem ochrany přírody zaregistrován žádný významný krajinný prvek. Do zájmového 
území ve smyslu § 12 nezasahuje žádný přírodní park a není zde ani žádný památný strom či 
stromořadí (§ 46, odst. 3). Záměr se nedostává do střetu s žádnými dřevinami rostoucí mimo 
les (§ 3, odst. g). Pšovka v zájmovém území spadá do evropsky významné lokality (§ 45a). 
Nenachází se zde žádná ptačí oblast (§ 45e). Záměr leží mimo chráněná území, definována 
zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství. Zájmové území ve smyslu zákona č. 
254/2001 Sb. (vodní zákon) spadá do CHOPAV Severočeská křída (§ 18). 

Na ochranu zdrojů pitné vody bylo vyhlášeno ochranné pásmo. Pásmo I. stupně je 
rozděleno na dvě části, z toho první část o ploše 10 x 10 m okolo jednotlivých vrtů je 
oplocena, dále II. stupně vnitřní a vnější. Prameniště je zabezpečeno pomocí uzamykatelných 
závor, které zabraňují  neoprávněnému vjezdu motorových vozidel a snižují tak možnost 
kontaminace podzemních vod ropnými produkty. 

Ochranné pásmo II. stupně bylo vyhlášeno rozhodnutím Odboru vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství Stč. KNV Praha, ze dne 8/1/1985. Ochranné pásmo I. stupně bylo 
vyhlášeno 23.5.1972 Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Mělník. 

Lesní pozemky, které se nacházejí v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně jsou podle 
zákona o lesích č.289/1995 Sb. tzv. „lesy zvláštního určení“ a plní funkci ochrany vodního 
zdroje, proto pro ně platí podmínky zvláštního hospodaření, které jsou specifikované ve výše 
uvedeném zákoně. 

Důsledkem realizace záměru nedojde k vyhlášení žádného vlastního nového ochranného 
pásma, které by ovlivnilo rozvoj území v sousedství. 

Veškerá potřeba elektrické energie pro provoz vrtů je, a v budoucnu i nadále bude, kryta 
z vybudované rozvodné sítě. Pro stávající provoz čerpání vody z vrtů je odebírána elektrické 
energie v množství, které zůstane i nadále zachováno (6.785.000 kW/rok), případně se sníží. 
Záměr je bez nároků na zemní plyn či jiné zdroje tepelné energie. Záměr je bez nároků na 
inženýrské sítě. Budou i nadále využívány pouze ty sítě, které jsou využívány ke stávajícímu 
provozu vrtů. Dopravní zátěž spojená s provozem vrtů je zcela zanedbatelná. Jedná se řádově 
o jednotky automobilů za den. 

Záměr je ve smyslu vlivů na ovzduší bez jakýchkoliv vlivů. Realizací záměru nedojde 
ke vnesení žádného bodového, liniového či plošného zdroje znečištění ovzduší. Vlivem 
realizace záměru nebude nakládáno s žádnými dešťovými vodami. Neznečištěné dešťové 
vody navíc ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. nejsou vodami odpadními. Vlivem realizace 
záměru nebudou vznikat žádné technologické vody. Množství a složení odpadů nebude 
představovat problém s jejich likvidací. 

V území nevznikne žádný významný zdroj hluku. 
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S ohledem na existující zkušenosti s podobnými projekty není známa žádná skutečnost, 
která by signalizovala možná zdravotní rizika. Obyvatelé okolních lokalit nebudou díky 
realizaci záměru vystaveni působení látek škodících lidskému zdraví.  

Voda z Pšovky se ztrácí v mokřadu nad resp. pod silnicí Mělnická Vrutice – Jenichov 
resp. Hleďsebe, který se postupně rozšiřuje (především v jižní části). V této partii již koryto 
Pšovky dlouhodobou absencí údržby zcela zaniklo (je zaneseno sedimenty a zarostlé 
mokřadní vegetací). Navíc se zde šíří hustý porost mladých dřevin. 

Celý prostor Řepínského dolu pokrývá velmi rozlehlé nadregionální biocentrum značené 
podle zdroje NRBc 2 či NBC 4. V tomto biocentru se nachází 36 posuzovaných vrtů. Jeden 
posuzovaný vrt se nachází na okraji lokálního biokoridoru LBk 74, dva v regionálním 
biokoridoru RBk 22, dva v regionálním biokoridoru RBk 23 a dva v lokálním biocentru LBc 
122. Jedná se o vrty, které zde již jsou a jejich další provozování nijak funkčnost těchto 
segmentů ÚSES neovlivní.  

Uvnitř národní přírodní rezervace Polabská černava neleží žádný vrt. V nevelké 
vzdálenosti se nachází vrt Pš16. Nejedná se o jímaný zdroj, nýbrž o tzv. pozorovací vrt. Tento 
vrt je zde po celou dobu jímání v území provozován a žádné negativní vlivy na toto chráněné 
území nebyly zaznamenány. Jelikož podstatou záměru není žádná změna ve srovnání 
s existujícím stavem, nelze ani v budoucnu očekávat žádné negativní ovlivnění chráněného 
území. Za významný krajinný prvek daný zákonem je třeba považovat celou nivu Pšovky a 
lesní porosty v Řepínském dole. Z podstaty věci jsou posuzované vrty situovány právě do 
těchto VKP. Realizace záměru nebude mít za následek negativní změnu oproti existujícímu 
stavu. Funkčnost VKP zůstane zachována. Nikde poblíž není ani žádný památný strom či 
stromořadí. 

Záměr je bez negativnívh vlivů na lesní porosty či dřeviny rostoucí mimo les. 
Předložený záměr při odběru ve výši 370 l.s-1 nemá významný negativní vliv (resp. 

negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.) na žádnou evropsky významnou 
lokalitu ani ptačí oblast.  

Doporučujeme minimálně po dobu tří let provádět biomonitoring vlivů kolísání hladiny 
podzemní vody na rostlinná a živočišná společenstva v prostoru Polabské černavy za účelem 
vypracování odpovídajících eliminačních opatření. 

Záměr spočívá ve využívání stávajících vodohospodářských vrtů a nedojde tudíž 
k vnesení žádné nové urbánní struktury do zájmového území. V tomto smyslu je záměr bez 
jakýchkoliv negativních vlivů na krajinný ráz či estetické kvality území. 

V zájmovém území se nenacházejí žádné zákonem chráněné budovy mající zvláštní 
historický význam ani archeologické lokality či archeologické nemovité památky, požívající 
zákonné ochrany. Archeologická lokalita uvnitř prostoru mokřadu pod a nad silnicí Mělnická 
Vrutice – Jenichov resp. Hleďsebe, vymezená územním plánem, nebude nijak ovlivněna. 
Nedojde k žádným výkopovým pracem, při kterých by hrozilo nebezpečí střetu s případnými 
archeologickými artefakty. Záměr je v tomto smyslu bez negativních vlivů. Realizace záměru 
nebude mít významný negativní vliv na následný rozvoj či stagnaci přímo navazující 
infrastruktury a nedá se tudíž ani očekávat přímý vliv na využívání okolních pozemků ani na 
změny jejich ceny či ceny okolních nemovitostí. V zájmovém území se nenachází žádný cizí 
hmotný majetek. Žádné kulturní hodnoty nehmotného charakteru, místní zvyky, tradice či 
náboženské akce se nedostávají se záměrem do středu. 

Realizaci záměru lze za skutečností uvedených v tomto Oznámení a při zohlednění 
eliminačních opatření doporučit k realizaci a to při snížení odběru z původně 
navrhovaných 390 l . s-1 na 370 l . s-1. Ve srovnání s existujícím stavem se jedná o pokles 
o cca 136 l . s-1. V rámci celého velmi rozlehlého jímacího území bude tato změna 
směrována přednostně do ochranářsky citlivého prostoru. 
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Poznámka k následujícím presentovaným snímkům: Většina zde presentovaných záběrů 

byla pořízena na přelomu února a března, a to z důvodu dokumentování stavu průtočnosti 
v Pšovce v době, kdy ještě nedochází k evapotranspiraci vegetací. Celé úzmí pak bylo 
následně dokumentováno v průběhu celé vegetační sezóny, ve vztahu k posouzení záměru 
jsou však výrazně instruktivnější záběry z přelomu zima / jaro. 
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1. Pšovka pod obcí Hleďsebe protéká ve zcela   2. Dtto obr. 1. (pohled po proudu) 
průtočném korytě a tok je vodnatý. 
 

   
3. O něco jižněji je koryto stále zachováno a to    4. Dtto obr. 3 (pohled po proudu). Tok je 
i přesto, že protéká malým mokřadem.        stále vodnatý. 
 

   
5. Také poblíž vrtů Pš5 a Pš5a je koryto jasně    6. Dtto obr. 5. (pohled po proudu). Tok je 
vymezené a vody je zde dost.          stále vodnatý. 
 

FOTODOKUMENTACE 
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7a. Koryto Pšovky pod mokřadem.                     7b. Dtto obr. 14a (letní aspekt). 

   
8a. Kaluže stojaté vody v prostoru „koryta“       8b. Dtto obr. 15a (letní aspekt). 

   
9. Rozlehlý mokřad pod silnicí na Hleďsebe 10. Pšovka pod silnicí na Hostín (léto 2013) 

    
11. Louka mezi mlýnem a Čermavou 12. Dtto obr. 11 (všude je spoustu vody) 
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13. Nátok mlýnského náhonu do Černavy 14. Nátok Pšovky do Čenavy 

    
15. Polabská černava 16. Velký pramen je opět silně vodnatý 
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Územní systém ekologické 
stability v zájmovém území a 
jeho okolí 
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Situování vrtů 

 


