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V jímacím území Káraný na dolním toku Jizery je podzemní
voda získávána dvěma způsoby. Prvním způsobem, fungu-
jícím od začátku 20. století, jsou jímací řady zahrnující 660
studní situovaných ve vzdálenosti 250–300 m od řeky Jize-
ry (násoskové řady). Druhým způsobem, provozovaným
od 70. let 20. století, je umělá infiltrace vody z řeky Jizery
přes infiltrační vany do fluviálních sedimentů. Infiltrovaná
voda je poté jímána studnami s radiálními sběrači a jímací-
mi řady procházejícími v okolí zasakovacích van.

V posledních patnácti letech vzrostly koncentrace dusič-
nanů v podzemní vodě mnoha jímacích studní v prostoru s.
od Sojovic a ve skorkovském řadu (Buzek et al. 2006,
2011, Hronec et al. 2012, Milický et al. 2004 atd.). Pro udr-
žení kvality jímané vody probíhalo studium chemického

a izotopového složení podzemní vody a vznikl hydraulický
model proudění podzemní vody v území mezi Sojovicemi
a Předměřicemi. Předchozí výzkumy a prozkoumanost ob-
lasti jsou shrnuty v práci Hronce et al. 2012.

Z důvodu nedostatku monitorovacích vrtů bylo koncem
roku 2013 v oblasti mezi Sojovicemi a Předměřicemi vy-
hloubeno 12 nových průzkumných monitorovacích vrtů,
z toho 11 hydraulicky úplných vrtů do kvartérních sedi-
mentů údolní a vyšší terasy a jeden do připovrchové zóny
vápnitých pískovců jizerského souvrství české křídové
pánve (obr. 1).

Na průzkumných vrtech proběhlo měření intenzity přiro-
zeného proudění podzemní vody a orientační hydrodyna-
mické zkoušky pro stanovení hydraulických parametrů. Na
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těchto vrtech byly v měsíčním kroku vzorkovány podzem-
ní vody za účelem stanovení vybraných chemických slo-
žek. Vzorky vod byly analyzovány v laboratořích České
geologické služby metodami FAAS (kationty), HPLC (ani-
onty) a titrací (alkalita). Hladina a teplota podzemní vody
v průzkumných vrtech je monitorována v 30minutovém in-
tervalu dataloggery osazenými ve vrtech. Data o úrovních
hladin podzemní vody a data z profilu ČHMÚ na řece Jize-
ře v Předměřicích umožňují srovnání hladin podzemí vody
s hladinou řeky. Výsledky posunují pohled na problemati-
ku dusičnanů v jímacím území Káraný.
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Průzkumné monitorovací vrty V1 až V12 přinesly zpřes-
ňující údaje o mocnosti kvartérních písků až štěrkopísků
a charakteru připovrchové zóny jizerského souvrství
(tab. 1). Údaje byly doplněny o data z archivních vrtů.
Průměrná zvodněná mocnost písků až štěrkopísků dosa-
huje jen 3,6 m. Průzkumné vrty V1 a V10 v těsném sou-
sedství řeky Jizery dokumentují nízkou zvodněnou moc-
nost písků až štěrkopísků mezi 1,6–2 m. Nízké zvodnění
fluviálních sedimentů údolní terasy může být důležitým
faktorem limitujícím influkci vody z řeky Jizery a tím
i přítoky říční vody do studní jímacích řadů. Nejnižší
zvodněné mocnosti byly zjištěny v prostoru pravobřežní
části skorkovského řadu (1,6–2,7 m). Také průzkumné

vrty při západní hranici fluviálních sedimentů a křídové-
ho okolí mívají nízké zvodněné mocnosti (V7 se zvodně-
nou mocností 1,1 m). Zvodnění fluviálních sedimentů nad
4 m se vyskytuje jen v prostoru s. od Sojovic v okolí prů-
zkumných vrtů V3, V5, V6 a V12, kde se mocnost zvod-
něné zóny zvyšuje od řeky k V a v prostoru předměřické-
ho křídla skorkovského řadu, kde dosahuje průměrně 5 m
(např. vrt V9). Na základě hydrodynamických zkoušek na
nových průzkumných vrtech se transmisivita kvartérního
kolektoru pohybuje mezi 2–5.10–3 m2/s, s výjimkou prů-
zkumných vrtů s mocností zvodnění jen okolo 1 m
(např. V7), kde je transmisivita o řád nižší (Jäger 2015).
Transmisivita připovrchové zóny křídových vápnitých
pískovců jizerského souvrství v průzkumném vrtu V11
dosahovala 2.10–4 m2/s.

Pomocí metody ředění označené kapaliny byla zjištěna
intenzita přirozeného proudění podzemní vody v průzkum-
ných monitorovacích vrtech V1 až V12 v kvartérním ko-
lektoru a kolektoru připovrchové zóny jizerského souvrs-
tví. Měření prokázala samovolné proudění podzemní vody
ve všech průzkumných vrtech situovaných do kolektoru
kvartérních fluviálních sedimentů i v kolektoru připovr-
chové zóny jizerského souvrství (Rodovská – Mls 2014).
Kolektor kvartérních fluviálních sedimentů Jizery je ve
studovaném území protékán s průměrnou intenzitou hori-
zontálního proudění mezi 0,5–1 m/den. V průzkumných
vrtech V1, V7 a V8 se intenzita horizontálního proudění
podzemní vody po svislici výrazně neliší. U průzkumných
vrtů V3, V4, V5 a V12 je proudění podzemní vody nejin-
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tenzivnější u hladiny a do hloubky výrazně klesá. U prů-
zkumných vrtů V6 a V9 je naopak intenzivnější proudění
podzemní vody u báze vrtů. Vertikální gradienty v kvartér-
ním kolektoru jsou relativně vzácné a projevují se na méně
než 20 % průzkumných vrtů vertikálním přetékáním. Ver-
tikální proudění podzemní vody bylo prokázáno v prů-
zkumném vrtu V10 a kombinace vertikálního a horizontál-
ního proudění v průzkumném vrtu V2. Střední doba
zdržení podzemní vody podle metody označené kapaliny
v kvartérních vrtech nepřesahuje 5 hodin a v mělčí části
vrtu V11 dosahuje střední doba zdržení 15 hodin. Při inten-
zivním proudění vody ve vrtech nepředpokládáme ovliv-
nění chemismu podzemní vody v prostoru vrtu a vzorky
podzemní vody byly proto odebírány teflonovým zonálním
vzorkovačem, aniž by byly vrty odčerpávány.
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Hladina řeky Jizery a nově vyhloubené průzkumné i starší
vrty a studny byly zaměřeny pomocí GPS TOPCON
GRS-1 s přesností souřadnic v cm dne 15.5.2014 za stavu
Jizery 148 cm a průtoku 15,5 m3/s v profilu ČHMÚ Před-
měřice. Pod mostem rychlostní komunikace R65 v Před-
měřicích byla hladina řeky 176,9 m n. m., pod mostem přes
řeku v Tuřicích 176,4 m n. m., na spodním ukončení pra-
vobřežních fluviálních sedimentů Jizery pod Tuřicemi
173,5 m n. m., u průzkumného vrtu V1 173,2 m n. m. a pod
mostem u Sojovic 172,6 m n. m. Spád řeky se od mostu
rychlostní komunikace E65 v Předměřicích až po spodní
ukončení pravobřežních sedimentů Jizery pod Tuřicemi
pohybuje mezi 0,8–1,3 ‰. Dále k J je spád řeky více varia-
bilní a kolísá mezi 0,2–1 ‰.

V oblasti Předměřic se hladina podzemní vody k jímací-
mu řadu sklání z obou stran jak z hydrogeologického záze-
mí, tak od řeky Jizery. Zajímavý je velmi nízký spád hla-
diny podzemní vody v připovrchovém kolektoru křídy
jizerského souvrství (~ 2 ‰) mezi průzkumným vrtem V11
a říční nivou. V oblasti pravobřežní části skorkovského jí-

macího řadu je spád hladiny podzemní vody od řeky pozo-
rovatelný jen na nejvýchodnější části kvartérních sedimen-
tů u průzkumného vrtu V10. U průzkumného vrtu V8
a dále po proudu Jizery se hladina podzemní vody v prů-
zkumných vrtech mezi řekou a jímacím řadem dostává nad
úroveň hladiny vody v řece, což ukazuje, že zde proudí
podzemní voda směrem k řece Jizeře. V oblasti horní části
sojovického jímacího řadu (k J po obec Sojovice) je spád
hladiny podzemní vody od řeky Jizery k jímacím studním
pozorovatelný v s. části území u průzkumných vrtů V1
a V2, naopak v oblasti studní S1 až S3 je pozorovatelná vý-
razná elevace hladiny podzemní vody. Elevaci hladiny
podzemní vody lze vysvětlit buď únikem vody ze zavlažo-
vacího systému, občasnou masivní dotací povodňovými
vodami řeky Jizery, nebo přítokem podzemní vody z pod-
ložního křídového kolektoru. V prostoru průzkumných
vrtů V3, V4, V6 a V12 je zřejmý přítok podzemní vody od
V a tedy z infiltračního zázemí.

Průběh hladiny podzemí vody v průzkumných monitoro-
vacích vrtech se v čase výrazně liší, zejména se vzdáleností
od řeky Jizery (obr. 2). Hladina podzemní vody v průzkum-
ném vrtu V1 ležícím 10 m od řeky vykazuje prudké kolísá-
ní přes 2,5 m a kopíruje hladinu řeky Jizery. Průzkumné
vrty V2 a V10 ve vzdálenosti 100–130 m od řeky mají tlu-
menější kolísání hladiny podzemní vody. Zvýšení hladiny
podzemní vody často nepřesahuje jeden měsíc a amplituda
kolísání hladiny podzemní vody ve sledovaných vrtech se
pohybuje okolo 1 m. Průzkumný vrt V5 má podobné krát-
kodobé kolísání hladiny podzemní vody za situace, kdy je
sníženina v blízkosti tohoto vrtu zaplavena říční vodou. Za
jiné situace je průběh hladiny podzemní vody v průzkum-
ném vrtu podobný následující skupině. Vzdálenější prů-
zkumné vrty V6, V8 a V9 od řeky Jizery (cca 260–350 m
od řeky nebo řekou občasně zaplavovaných území) mají
nevýrazné vrcholy hladiny podzemní vody s dobou trvání
několik měsíců a amplitudou okolo 0,5 m. Hladina pod-
zemní vody v průzkumných vrtech V3 a V12, ležících přes
500 m od řeky, nebo řekou občasně zaplavovaných území,
kolísá pouze nevýrazně v řádu v prvních desetin metru.
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well
number

base of sands – sandy gravel
[m below surface]

quaternary aquifer thickness
[m]

groundwater table
[m below surface]

thickness of alluvial soils
[m]

V1 6.6 2.0 4.6 2.0

V2 7.5 3.0 4.5 0.4

V3 11.3 4.8 6.5 0.8

V4 11.2 3.8 7.4 0.3

V5 8.2 4.3 3.9 1.2

V6 9.3 5.6 3.7 0.3

V7 8 1.1 6.9 0.4

V8 8.9 2.7 6.2 1.4

V9 9.1 4.6 4.5 1.0

V10 7.6 1.6 6.0 1.0

V12 12 6.3 5.7 0.4



Z průběhu hladiny podzemní vody v průzkumných vrtech
V1, V2 a V10 a stavu hladiny vody v řece Jizeře je zřejmá
hydraulická spojitost s řekou do vzdálenosti 130 m od řeky.
U průzkumného vrtu V5 je vliv řeky aktivován jen za vyš-
ších stavů při zaplavení deprese v předpolí výše uvedeného
vrtu říční vodou. U průzkumných vrtů V6, V8, V9 je otáz-
kou, zda se do průběhu jejich hladiny podzemní vody pro-
mítá vliv řeky, či zda jde o vliv místní infiltrace při zavla-
žování pozemků či po prudkých srážkách.

Nejvýraznější hydraulická spojitost kvartérního kolekto-
ru je patrná u průzkumného vrtu V1, který se nachází jen
10 m od řeky Jizery. Hladina podzemní vody v průzkum-
ném vrtu V1 kolísá nejvíce ze všech sledovaných prů-
zkumných vrtů a je řízena hladinou vody Jizery. Po zvýšení
hladiny řeky stoupá hladina podzemní vody v uvedeném
vrtu tím rychleji, čím větší je rozdíl mezi hladinou řeky
a hladinou podzemní vody vrtu. Jakmile hladina řeky kles-
ne pod úroveň hladiny podzemní vody ve vrtu V1, nastává
pokles hladiny podzemní vody ve vrtu. Rychlost poklesu
hladiny podzemní vody je rovněž úměrná rozdílu hladin
povrchové a podzemní vody obou objektů. Hladinu pod-

zemní vody ve vrtu V1 lze proto přibližně aproximovat
z hladiny povrchové vody Jizery podle rovnice:

h(t + 1) = (h(t) – r(t + 1))*–0,083,
kde
h(t) = hladina podzemní vody vrtu V1 v čase t (m),
h(t + 1) = hladina podzemní vody vrtu V1 v čase t + 1 (m),
r = hladina povrchové vody řeky Jizery v čase t + 1 (m),
použitým časovým krokem je 0,5 hod.

Jde o podobný vztah, jaký byl detailně dokumentován
a analyzován mezi řekou Berounkou a blízkými hladinami
podzemní vody (Vysoká et al. 2012). I v tomto případě byl
mezi řekou a sledovanými hladinami podzemních vod pás
kvartérních fluviálních sedimentů.

Ze znalosti hladiny podzemní vody průzkumného vrtu
V1 v počátečním čase a znalosti průběhu hladiny řeky Jize-
ry lze úroveň hladiny podzemní vody vrtu V1 ve všech os-
tatních časech postupně spočítat. Výsledky se značně blíží
reálné hladině podzemní vody vrtu V1 (obr. 3). Popsaného
principu lze použít pro simulaci hladiny vody v kvartérních
fluviálních sedimentech v těsném okolí řek a nahradit tak
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údaje z neexistujících vrtů v případě, že není koryto toku
kolmatováno.

Teplota podzemní vody má v průzkumných vrtech
V1-V12 typický sinusoidální průběh během roku s minimy
v dubnu až červnu a maximy v říjnu až lednu, které jasně
dokládají ovlivnění teploty podzemní vody díky transportu
tepla kondukcí od zemského povrchu do hloubky (Bund-
schuh 1997). Minima a maxima teploty podzemní vody
jsou zpožděna až o 160 dní za maximy a minimy teploty
vzduchu na povrchu (obr. 4). Jak tepelné vlny pronikají od
povrchu terénu do hloubky, klesá amplituda kolísání teplo-
ty a současně se zpožďují minima a maxima teploty pod-
zemní vody za minimy a maximy teplot na povrchu (Krč-
mář 1968).

Na průzkumném vrtu V1 a v menší míře i na průzkum-
ných vrtech V2 a V10 byly zjištěny krátkodobé ostré výkyvy
teploty podzemní vody, vázané na zvýšení průtoku povr-
chové vody Jizery, které ukazují, že do těchto vrtů přímo
proniká říční voda, a to v takovém množství a tak rychle, že
nedochází k vyrovnání teploty podzemní vody na teplo-
tu horninového prostředí. Z míry změny teploty podzemní
vody ve vrtu vůči teplotě říční vody za povodňové události
bylo vypočteno zastoupení říční vody v průzkumném vrtu
(za předpokladu, že teplota podzemní vody se mění pouze
míšením říční a podzemní vody). Jde o minimální hodnoty,
protože teplota podzemní vody se nechová konzervativně,
což vede k podcenění skutečného podílu říční vody. U prů-
zkumného vrtu V1 bylo zjištěno zastoupení přímé říční infil-
trace až 66 % (11. 1. 2015 za průtoku řeky 174 m3/s), u prů-
zkumného vrtu V2 bylo za stejné události zastoupení přímé
říční infiltrace jen 5 % a u průzkumného vrtu V10 jen 3 %.

Krátkodobé výkyvy teploty podzemní vody byly zazna-
menány též u průzkumného vrtu V7. U tohoto vrtu lze vy-
loučit hydraulickou reakci na řeku, může se jednat o průnik
dešťové vody z povrchu z důvodu koncentrace odtoku na
málo propustných sedimentech a průniku koncentrované-
ho proudu v místě porušení této nepropustné vrstvy. Po-
dobně u průzkumného vrtu V10 může být část změn tep-
loty podzemní vody způsobena průnikem dešťové vody
v místech porušení jílem bohaté vrstvy.
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Byl zjišťován vztah mezi průměrnými koncentracemi jed-
notlivých iontů v podzemních vodách kvartérní zvodně.
Nejtěsnější vztah existuje mezi koncentracemi vápníku
a síranů (koeficient determinace R2 = 0,88) a sodíku a chlo-
ridů (R2 = 0,69). Méně těsné jsou pak vztahy mezi hořčí-
kem a sírany (R2 = 0,54), vápníkem a hydrogenuhličitany
(R2 = 0,53) a hořčíkem a hydrogenuhličitany (R2 = 0,48).

Koncentraci dusičnanů v podzemní vodě v závislosti na
čase ukazuje v průzkumných vrtech V1–V12 a ve vodě
řeky Jizery obr. 5. Z průběhu koncentrací dusičnanů v pod-
zemní vodě v průzkumných vrtech V3, V4 a V6 je zřejmé,
že nejvyšší koncentrace dusičnanů se vyskytují v létě a na
podzim, v zimě a na jaře jsou koncentrace nižší.

Podzemní vody v zájmovém území lze na základě che-
mického složení rozdělit do několika typů. V některých

vzorkovaných objektech jde o směs více typů podzemních
vod a zastoupení jednotlivých typů se navíc může měnit
během času. Dále jsou uváděny průměrné koncentrace vy-
braných makrosložek.

Typ vody P – podzemní vody z obhospodařovaných po-
zemků (tab. 2). Do této skupiny náleží podzemní vody
z průzkumných vrtů V3, V4, V6, V7, V8, V9, V11 a V12.
Podzemní vody mají vysoké koncentrace dusičnanů
(114–210 mg/l) a přitom vůči dusičnanům relativně nízké
koncentrace chloridů (23–50 mg/l). Pouze u hydrogeolo-
gických objektů, kam zasahuje vliv zimního solení komu-
nikací, jsou koncentrace chloridů v podzemní vodě zvýše-
ny až na 80 mg/l (průzkumné vrty V7–V9). Koncentrace
draslíku v podzemní vodě je relativně nízká (2–8 mg/l). Na
první pohled je překvapivé, že se chemismus kvartérní
zvodně (většina průzkumných vrtů) neliší od připovrchové
zvodně křídy (průzkumný vrt V11). Obdobný chemismus
má i podzemní voda v průzkumném vrtu V7, kam přitéká
voda především z připovrchové zóny křídových hornin. Je
tak zřejmé, že chemické složení podzemních vod z připo-
vrchové zóny křídových hornin a kvartéru se neliší natolik,
aby bylo možné podzemní vody podle rozpuštěných mak-
rosložek odlišit. Překvapením je vysoký obsah dusičnanů
v podzemní vodě z připovrchové zóny jizerského souvrství
(kolektoru C), protože chemické analýzy z archivních vrtů
naznačovaly, že v křídovém kolektoru C jsou koncentrace
dusičnanů obecně nízké (viz např. Milický et al. 2013, Hro-
nec et al. 2012). Velmi vysoké obsahy dusičnanů v podzem-
ních vodách byly zachyceny v kvartérním průzkumném
vrtu V3, který je na proudnici podzemní vody směřující
k silně znečištěným studním 200–208 hornosojovického
řadu. Tento průzkumný monitorovací vrt má nápadně vyšší
obsahy dusičnanů v podzemní vodě, jinak se ale od ostat-
ních vrtů skupiny P významněji neliší. Tato podzemní
voda může přitékat k vrtu V3 ze s. okraje Staré Lysé.

Typ vody R – tvoří voda řeky Jizery a voda závlah. Voda
závlah je získávána z Jizery a má tak identické chemické
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složení jako řeka. Typické jsou zejména velmi nízké kon-
centrace vápníku (~50 mg/l), síranů (~37 mg/l) a lithia
(3–5 μg/l) vůči ostatním objektům. Tyto vody mají též
nízké koncentrace dusičnanů (~10 mg/l). Stejné i nižší
koncentrace dusičnanů ve vodách se ale vyskytují i v ji-
ných hydrogeologických objektech díky denitrifikaci, vá-
zané především na blízké okolí řeky Jizery a řekou zapla-
vovaných území, zřejmě v důsledku vyšších koncentrací
organických látek (např. vrt V1). Nízké koncentrace hyd-
rogenuhličitanů (120–130 mg/l) ve vodách se rovněž vy-
skytují v jiných objektech díky úniku CO2 z roztoku (za-
vlažovací systémy, stojatá jezera v dobrém kontaktu
s atmosférou).

Typ vody O – podzemní voda s příměsí splaškových
vod. Patří sem podzemní voda studny u samoobsluhy
v Předměřicích a určitou příměs tohoto typu vody mají
i průzkumné vrty NV13, NV14. Tyto vody mají vyšší ob-
sah draslíku (až 45 mg/l), vyšší obsah chloridů (až
130 mg/l), vyšší obsah sodíku (až 80 mg/l) oproti podzem-
ním vodám skupiny P.

Typ vody K – podzemní voda sedimentů svrchní křídy.
Hydrogeologické objekty ležící v blízkosti řeky Jizery

nebo v místech řekou za vyšších vodních stavů zaplavova-
ných jsou tvořeny směsí říční (R) a podzemní vody (P). Za-
stoupení obou složek je možné určit z koncentrací vápníku
a síranů v podzemní vodě. Složení říční vody je uvedeno

výše, průměrná koncentrace vápníku v typu vod P je
197 mg/l (tab. 2), průměrná koncentrace síranů v typu vod
P je 168 mg/l. Z rovnice míšení vyplývá pro podzemní
vodu v průzkumném vrtu V1 průměrný obsah říční vody
70–75 %, v průzkumném vrtu V2 > 95 %, v průzkumném
vrtu V5 80 % a v průzkumném vrtu V10 40 %. V průzkum-
ném vrtu V2 říční voda výrazně převládá, ačkoli tento vrt je
vzdálen 100 m od řeky Jizery a tedy 10krát dále než průzkum-
ný vrt V1, který se nachází přímo mezi průzkumným vrtem
V2 a řekou. V průzkumném vrtu V1 má podzemní voda nej-
nižší obsah dusičnanů (4 mg/l) a přitom zvýšenou koncentraci
železa a manganu, což ukazuje na denitrifikaci. Denitrifikace
zřejmě probíhá i v okolí průzkumného vrtu V5.
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• Jedenáct nových průzkumných monitorovacích vrtů
V1–V10 a V12, situovaných do prostoru s. části sojo-
vického řadu a skorkovského řadu, ukázalo na nízkou
zvodněnou mocnost kvartérních písků až štěrkopísků –
průměrně 3,6 m a v těsné blízkosti řeky Jizery necelé
2 m, což může být faktor limitující influkci vody z Jizery
s nízkým obsahem dusičnanů směrem k jímacím řadům.

• Kvartérními fluviálními sedimenty proudí podzemní
vody převážně horizontálně s intenzitou 0,5–1 m/den.
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type of
water

object Li+

[μg/l]
Na+

[mg/l]
Mg2+

[mg/l]
K+

[mg/l]
Ca2+

[mg/l]
Mn2+

[μg/l]
Fe

[mg/l]
(HCO3)

–

[mg/l]
(NO3)

–

[mg/l]
(SO4)

2–[
mg/l]

Cl–

[mg/l]

P V3 13 18 11 8 219 12 0.5 204 210 211 50

P V4 13 16 11 6 183 12 0.4 277 140 143 32

P V6 13 15 11 6 197 11 0.3 249 153 175 41

P V7 18 17 9 4 221 13 0.2 275 145 171 72

P V8 20 13 12 4 217 14 0.5 301 123 172 64

P V9 14 22 10 3 192 15 0.6 250 115 146 80

P V11 12 7 8 2 193 20 0.7 208 129 184 47

P V12 10 10 8 6 154 16 0.3 218 114 140 23

R Jizera 5 14 6 3 52 25 0.5 131 11 36 25

R irrigation 3 11 5 3 48 31 0.1 119 9 38 22

O well Předměřice 16 81 11 45 213 8 0.1 384 172 126 134

O NV13 22 15 16 10 190 8 – 255 95 204 50

O NV14 18 21 10 12 199 12 0.3 262 95 196 66

K spring U Tří lip 14 7 9 3 158 – – 226 83 140 32

K Mlynařice 23 29 14 11 174 132 0.6 397 13 154 61

mixture V5 4 11 5 4 77 13 0.3 188 28 40 17

mixture wells by V54 4 8 6 6 91 291 2.8 225 42 43 18

mixture V1 10 15 8 4 87 284 1.0 208 4 78 30

mixture V2 4 11 5 2 55 9 0.2 143 13 29 19

mixture V10 15 12 11 8 138 17 0.5 247 44 118 45



• Charakter kolísání hladiny podzemní vody se mění se
vzdáleností od řeky Jizery. V těsném okolí řeky lze kolí-
sání hladiny podzemní vody aproximovat jednoduchým
modelem z kolísání hladiny vody v řece Jizeře.

• Říční voda významněji nenaředěná lokální infiltrací ze
srážek byla zjištěna až ve vzdálenosti 130 m od řeky.

• Koncentrace dusičnanů v podzemní vodě všech prů-
zkumných vrtů, které jsou v blízkosti polních pozemků
a nejsou ovlivněny říční vodou, dosahují 110–210 mg/l,
tedy výrazně přesahují limity vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Koncentrace chloridů, so-
díku a draslíku v podzemní vodě jsou v těchto vrtech
nízké, což naznačuje, že přítoky podzemních vod po-
chází z území s převažující ornou půdou. Na základě
chemického složení podzemních vod nelze rozeznat
podzemní vodu kolektoru kvartérních fluviálních sedi-
mentů od podzemní vody připovrchové zóny křídových
sedimentů jizerského souvrství.

Poděkování. Recenzentům RNDr. J. Šantrůčkovi a RNDr. J. Dat-
lovi, Ph.D., děkujeme za řadu cenných připomínek. Studie vznikla
díky finanční podpoře projektu NAZV QJ 1320213.
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