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Česká geologická služba (ČGS) se od roku 2017 zabývá 
studiem geologicko-hydrogeologických poměrů příhraniční 
oblasti Hrádku nad Nisou a z. části Frýdlantského výběžku 

v souvislosti s pokračováním těžby hnědého uhlí v pol-
ském dolu Turów v těsné blízkosti státní hranice s Českou 
republikou. Těžba probíhá povrchovým způsobem s celko-
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Summary: Starting from autumn 2016, the Czech Geological Survey 
has been focused on assessing the impact of planned extension of 
the Turów coal mine, an extensive open-cast mine located in the 
eastern part of the Zittau Basin (Lower Silesia, Poland). In particular, 
we aimed on possible effects on groundwater regime in the adjacent 
Czech part of the Zittau Basin, the Hrádek sub-basin, and in the 
borderland Frýdlant area. The Hrádek sub-basin is filled by Tertiary 
deposits with coal covered in the eastern part by up to 80 m thick 
Quaternary, predominantly glaciofluvial deposits. In the Frýdlant 
area, the Tertiary deposits form outliers further NE of the Zittau Basin 
and are largely covered by the Quaternary glaciofluvial deposits, 
up to 20–60 m thick. The glaciofluvial deposits (porous, quartzose 
sands and sandy gravels, locally well-sorted) form an important 
aquifer in the study area. It was assumed that the extension of the 
Turów coal mine could affect not only the Tertiary aquifers, but also 
Quaternary glaciofluvial aquifer. This could take place in particular 
areas where aquifers in the upper part of Tertiary interact – in terms 
of groundwater flow – with the Quaternary glaciofluvial aquifer. 
This assumption could have been confirmed only by a detailed 
investigation of the study area's geological setting.

Geological investigations have been conducted in several 
consecutive stages: (1) Processing of all available borehole data 
from CGS archives and database provided by the Polish Energy 
Group. In addition, construction of cross-sections provided first 
insight into geological setting of the study area. (2) Constructing 
basic 2D contour-line model of main stratigraphic surfaces – top of 

the basement, base of the Tertiary, bases and tops of the Tertiary coal 
seams (Cb1, Cb2 and Cb3), base of the Quaternary. Where database 
did not allow higher resolution, the interpreted geological setting in 
the resulting model allowed for groundwater flow towards Polish 
territory. The critical localities without borehole data were selected 
for field geophysical measurements in the subsequent stage. (3) Field 
geophysical measurements (in-house ERT). In total, 70 ERT profiles 
were measured throughout the study area. (4) Construction of the 
tectonic framework of the study area (cf. Václ 1998). (5) Update of 
the 2D contour-line model by implementing new geophysical data 
(ERT profiles, gravity maps). (6) Complex geophysical measurements 
(VES and seismic profiles) carried out by Geonika, s. r. o., at the 
localities selected as a result of geological modeling.

The main result of the geological part of this project is providing 
a detailed knowledge of the geological setting of the borderland 
Hrádek and Frýdlant regions. This was possible by integrating archive 
as well as newly acquired data into the geological model that would 
serve as a basis for groundwater modeling and hydrogeological/
hydrological balance. The geological model is focused on displaying 
regional extent and thickness of sedimentary units – carrying the 
principal groundwater aquifers – represented in the study area by 
the Tertiary and Quaternary strata (mainly glaciofluvial deposits).

In the upcoming stage of the project, a series of exploratory 
boreholes planned since the spring 2018 is going to be drilled. 
Geological (cored) as well as hydrogeological boreholes (wells) will 
serve as a valued database for an ultimate update of the geological 
model presented herein.

(03-12 Frýdlant, 03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec)



vým zahloubením dolu až 20 m pod úroveň hladiny moře 
a těžební společnost PGE, S. A., počítá s jejím pokračová-
ním až do roku 2044.

Na přelomu 80. a 90. let 20. století došlo v důsledku 
přetěžení „jižního“ zlomu v dolu Turów k poklesu hladin 
podzemní vody v příhraniční oblasti Hrádku nad Nisou – 
ve středním a spodním kolektoru terciérních sedimentů 
o 60 m a v kvartérním kolektoru v oblasti Uhelné o 20 m. 
Podnětem angažování ČGS na geologicko-hydrogeolo-
gických průzkumných pracích byly medializované obavy 
místních samospráv v tomto příhraničním území z dalšího 
negativního ovlivnění stavu hladin podzemních vod a vod-
nosti povrchových toků na české straně a omezení dostup-
nosti pitné a užitkové vody. 

Cílem projektu je zajištění geologicko-hydrogeologic-
kých podkladů a dat, která umožní jednoznačné definování 
jak antropogenních vlivů, především důsledků těžby hně-
dého uhlí v dolu Turów, tak projevů probíhajících klima-
tických změn a jejich vzájemné odlišení v rámci posouzení 
míry dopadu na vody v příhraniční oblasti. Prostředkem 

k tomuto odlišení je doplnění monitorovací sítě podzemní 
a povrchové vody v příhraničním území od Hrádku nad 
Nisou až po Frýd lantský výběžek.

Geologická stavba Hrádecka a Frýdlantska

Studované území (obr. 1) je součástí žitavské pánve; z její 
celkové plochy 150 km2 leží větší část na území Německa 
a Polska, pouze 15 km2 náleží Česku. Žitavská pánev jako 
celek je jednou ze soustavy pánví oherského riftu, jehož 
otvírání koinciduje s počátkem hlavní vulkanické fáze  
v sz. Čechách (např. Ulrych et al. 1999). Pánev byla za-
ložena na křížení tektonických struktur oherského riftu 
a sz.-jv. orientovaných struktur tzv. labské zóny (např. 
Kasiński 1989), přičemž sedimentace byla od mladšího 
oligocénu soustředěna do v.-z. orientovaných tektonických 
depocenter – v zájmové oblasti se jedná o hrádecké depo-
centrum (obr. 2a) a příkop Rybarzowic (obr. 2b). Charak-
ter a mocnost sedimentární výplně hrádeckého depo centra 
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Obr. 1 – Zjednodušená geologická mapa projektové oblasti.
Fig. 1 – Simplified geological map of the project area.



byly podmíněny především členitým reliéfem podloží, 
tvořeným granitoidy lužického masivu, ale i tvary těles 
terciérních vulkanitů. Na vyplňování pánve mělo vliv také 
synsedimentární tektonické rozčlenění dna pánve a odlišná 
míra subsidence v jednotlivých částech pánve, především 
v úvodní etapě jejího vývoje. Mocnost výplně dosahuje až 

400 m v z. části hrádeckého depocentra, při okraji pánve se 
však mocnost snižuje jen na několik m až prvních desítek 
metrů.

V hrádeckém depocentru je uložen vrstevní sled (obr. 3)  
miocenních sedimentů s uhelnými slojemi – hrádecké 
souvrství (Opluštil et al. 2010, Zabystřan – Baloun 1967). 
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Obr. 2 – Izoliniový model stropu podloží sedimentární výplně (terciér + kvartér) hrádecké části žitavské pánve a reliktů na Frýdlantsku, 
naložený na mapu reziduálních tíhových anomálií. Poznámky: a – hrádecké depocentrum; b – příkop Rybarzowic; c – hrás Bialopołe/
elevace Uhelné; d – tektonicky zakleslé jižní prodloužení elevace Uhelné; e – východní zlom Bialopołe; f – interpretované deprese s terciérní 
výplní východně od Frýdlantu; g – interpretované deprese s terciérní výplní v údolí Smědé a v blízkém okolí; h – hrás Działoszyna.
Fig. 2 – 2D model of the crystalline basement in the Hrádek (Zittau Basin) and Frýdlant areas. Top basement contour lines superimposed 
on the residual gravity anomaly map. Notes: a – Hrádek sub-basin; b – Rybarzowice trough/sub-basin; c – Bialopołe horst/Uhelná 
elevation; d – Tectonically subsided southern extension of the Uhelná elevation; e – East Bialopołe fault; f – Interpreted depressions 
with Tertiary sedimentary infill east of Frýdlant; g – Interpreted depressions with Tertiary sedimentary infill in the Smědá Valley and its 
vicinity; h – Działoszyn horst.
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Obr. 3 – Zjednodušené strati grafické schéma pro oblasti Hrádecka a Frýdlantska.
Fig. 3 – Simplified stratigraphic chart for the Hrádek and Frýd lant areas.

Obr. 4 – Geologický řez hrádeckým depocentrem žitavské pánve. Situace řezu na obr. 7.
Fig. 4 – Geological section of the Hrádek sub-basin of the Zittau Basin. Location of the section in Fig. 7.



V jejich podloží jsou na členitém reliéfu lokálně uloženy 
vulkanosedimentární horniny loučeňského souvrství 
(Opluštil et al. 2010). Jednotlivé polohy a čočky terciérní 
pánevní výplně jsou laterálně i vertikálně velmi proměnlivé 
(obr. 4). Platí, že směrem k j. a jv. okraji pánve se v rámci 
pánevní výplně množství hrubozrnných poloh v sedimen-
tárním sledu zvyšuje. Ve výplni převažují jíly, často písčité 
a prachovité, plastické, zčásti litifikované, které mají vlast-
nosti izolátorů. Střídají se s písky, štěrkopísky, případně až 
štěrky, tvořícími laterálně i vertikálně omezená tělesa. Tato 
hrubá klastika jsou často jílovitá, avšak vytříděnější a po-
réznější partie mohou plnit funkci kolektorů. Uhlí a uhelné 
jíly jsou vyvinuty lokálně v důsledku stěhování depocenter 
během neogénu. Rozlišováno je několik stratigrafických 
úrovní uhelné sedimentace – bazální sloj (resp. tenké 
uhelné slojky nebo uhelnaté jílovce) loučeňského souvrství, 
výše spodní (pouze lokálně vyvinutá sloj, resp. uhelnaté 
sedimenty do mocnosti 30 m), střední a svrchní slojové 
pásmo hrádeckého souvrství, jež se spojilo na západě hrá-
deckého depocentra v jeden sled uhelných sedimentů se 
slojí mocnou až 34 m (v minulosti vytěženou; Opluštil et al.  
2010). Svrchní sloj byla v dobyvatelných mocnostech vy-
vinuta pouze v 500–700 m širokém pruhu podél hranice 
s Pol skem z. od Hrádku nad Nisou, kde se těžila v dole 
Kristýna. Uhelné sloje jsou v zásadě izolátorské horizonty, 
výrazněji rozpukané horizonty se však mohou chovat jako 
puklinové kolektory.

Ve frýdlantském výběžku představují terciérní sedi-
menty skupinu reliktů, známých z vrtů uhelného průzkumu 
(Dobrovolský 1959, Dobrovolský et al. 1966), ležících  
sv. od žitavské pánve. Plošně málo rozsáhlý relikt u Arnol-
tic, s mocností terciérních sedimentů až 85 m, se již nachází 
mimo zájmovou oblast (např. Opluštil et al. 2010). Další 
mocnější výskyt terciérních sedimentů, případně vulkanitů 
a jejich alterovaných produktů, je předpokládán v podloží 
glacifluviálních sedimentů z. od Frýdlantu – u Kunratic, 
Heřmanic a Dětřichova, zatím však nebyl vrtnými pracemi 
ověřen. Plošně nejrozsáhlejší relikt, detailněji prozkou-
maný v rámci výše uvedených uhelných průzkumů, s moc-
ností terciérních sedimentů do 60 m, se rozkládá na S/SZ 
od Frýdlantu mezi Vískou a Višňovou. Sedimentární sled 
je tvořen střídáním písků a jílů s polohami konglomerátů 
s minimem odkryvů ve svazích podél údolí Smědé u obce 
Víska; j. a jv. od obce jsou pak odkryta tělesa oligomio-
cenních vulkanitů, které tento relikt z J uzavírají. Vyvinuty 
jsou zde také dvě uhelné sloje, z nichž spodní, mocnější  
(do 22 m), by podle Opluštila et al. (2010) mohla být ekvi-
valentem svrchní sloje hrádeckého depocentra.

Mocnější akumulace kvartérních sedimentů v nadloží 
terciéru je soustředěna ve v. části žitavské pánve (hrá-
deckého depocentra). Kvartérní sedimenty zde dosahují 
mocnosti až 80 m a jsou tvořeny převážně dobře propust-
nými štěrky a písky glacifluviálního původu. Tilly, glaci-
lakustrinní sedimenty a spraše jsou zastoupeny podružně 
a mají vlastnosti izolátorů. Pokračování glacifluviálních 
sedimentů na polském území je patrné v horních etážích  
j. části dolu Turów (obr. 5a).

Kvartérní glacigenní sedimenty se v oblasti Hrádecka 
a Frýdlantska vyskytují ve dvou dominantních typech (cf. 

Králík 1989): (1) Nevytříděné jílovité a hlinité uloženiny 
s hojnými klasty velikosti valounů až bloků (obr. 5b), tzv. 
tilly, hojnější v j. předpolí dolu Turów (Berezowski 1969, 
1971); (2) písky a křemenné písky až štěrkopísky, dobře 
vytříděné, nezpevněné, často s šikmým zvrstvením (obr. 
5a, b, c), jsou interpretovány jako glacifluviální, tj. ulože-
niny divočících říčních toků v předpolí ledovce, popř. pod 
ledovcem (Králík 1989). Z hydrogeologického hlediska 
naposled jmenované uloženiny hrají významnou roli při 
infiltraci povrchových vod a jejich distribuci do hlouběji 
uložených geologických jednotek.

Na Frýdlantsku se glacifluviální sedimenty rozkládají 
na většině území a pokrývají terciérní sedimenty a zčásti 
i vulkanity, ale především krystalinikum (granitoidy lužic-
kého masivu). Nejvýznamnější akumulace glacifluviálních 
sedimentů se nacházejí západně od Frýdlantu a v údolí 
Smědé severně od Vísky. Mocnost glacifluviálních se-
dimentů se pohybuje obvykle do cca 20 m, v případě, že 
vyplňují erozní reliéf v terciérním (popř. i krystalinickém) 
podloží, až do cca 60 m. Terénní poměry naznačují, že 
se v takovéto mocnosti vyskytují z. od Kunratic (Odpo-
činek, Pískový vrch; Chaloupský – Králík 1990). Příkla-
dem mocnější akumulace glacifluviálních sedimentů je 
i předpokládané subglaciální koryto (Králík 1989), na-
cházející se mezi Višňovou a Černousy a pokračující dále 
k S do Polska. Tato struktura s výplní kvartérních štěrko-
písků o mocnosti 20–25 m (u Višňové až cca 60 m) byla 
nově ověřena i geofyzikálním měřením. Spolu s obdobným 
subglaciálním korytem dále na V u Černous (Králík 1989) 
navazuje v Polsku na subglaciální koryto označované jako 
struktura Zawidów‒Pisarzowice (Woźniak – Dziedziak  
2002). 

Hydrogeologické poměry

Pestrá geologická stavba příhraniční oblasti Hrádecka 
a Frýdlantska se odráží ve variabilitě typů hydrogeologic-
kých kolektorů a přítomnosti regionálních izolátorů. Vysky-
tují se zde kolektory průlinové, v kvartérních sedimentech 
zastoupených zejména glacifluviálními sedimenty, v písči-
tých terciérních sedimentech žitavské pánve na Hrádecku, 
reliktech písčitých terciérních sedimentů, vyplňujících pa-
leoúdolí v oblasti Frýdlantska, případně puklinový kolektor 
rozpukaných vulkanitů terciérního stáří a kolektor vázaný 
na přípovrchovou zónu zvětrání a rozpukání krystalických 
hornin s dominantní puklinovou pórozitou.

Hrádecká část žitavské pánve je charakteristická mno-
honásobným střídáním kolektorů tvořených písky a štěrky 
s různě propustnými nedokonalými izolátory, což jsou 
většinou písčité jíly, jíly a uhelné sloje. Ve výše uve-
dené oblasti se na české straně vymezují 2–3 kolektory 
s regionálním prouděním podzemní vody v terciérních 
sedimentech a jeden kolektor v kvartérních glacifluviál-
ních sedimentech. V polské části žitavské pánve (příkop 
Rybarzowic) se nacházejí v terciérních sedimentech čtyři 
kolektory s regionálním prouděním podzemní vody oddě-
lené uhelnými slojemi (Pw, Mw, Nd, Ng; obr. 6) a jeden 
kolektor v kvartérních sedimentech (Q). 
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Obr. 5 – Příklady sedimentů a podložních hornin v zájmové oblasti. a – kvartérní glacifluviální štěrkopísky v nadloží terciérních sedimen - 
tů; lok. důl Turów – nejvyšší etáž; b – glacifluviální sedimenty (se zřetelným korytovitým šikmým zvrstvením) v nadloží uloženin morén – 
tillů; lok. Grabštejn – pískovna; c – suché glacifluviální písky až štěrčíky s četnými polohami s vysráženými oxidy/hydroxidy Fe (označeny 
šipkou), ukazující na intenzivní kolísání hladiny podzemní vody; vrstva u báze (označena sloupkem) je prostoupena oxidy/hydroxidy 
Mn; lok. Heřmanice – zářez Heřmanického potoka; d – hluboce zvětralé (kaolinizované) granity překryté lávovým proudem terciérních 
bazaltoidů; lok. Frýdlant – lom na vrchu Hájky.
Fig. 5 – Examples of sediments and basement rocks within the study area. a – Quaternary glaciofluvial sandy gravels overlying the 
Tertiary deposits. Loc. Turów coal mine – uppermost bench. b – Glaciofluvial deposits (with well-visible trough cross-bedding) overlying 
morraine deposits – tills. c – Dry glaciofluvial sands and sandy gravels; arrows indicate abundant layers with Fe-oxide/hydroxide 
impregnations. Base of the section (indicated with white bar) is impregnated by Mn-oxides/hydroxides. Loc. Heřmanice – cutbank 
of Heřmanický creek. d – Heavily weathered (kaolinized) granites overlain by basaltoid lava flow, Tertiary in age. Loc. Frýdlant –  
quarry on Hájek hill.



Sedimentace v prostředí terciérní kontinentální pánve ne-
byla stálá ve směru vertikálním ani ve směru horizontálním. 
Zvodněné čočky písků a štěrčíků mají pravděpodobně i pří-
mou souvislost na větší vzdálenost. Lze předpokládat, že 
drobné zvodněné polohy spolu hydraulicky souvisí prostřed-
nictvím ne zcela nepropustných poloh silně písčitých jílů, 
které písčité sedimenty od sebe oddělují. Odlišnou výtlač-
nou výšku hladiny podzemní vody mají nejsvrchnější ko-
lektory s volnou, případně lokálně mírně napjatou hladinou 
podzemní vody, které se odvodňují do povrchových toků. 
Napjatou hladinu podzemní vody má spodní a střední ko-
lektor v hrádecké části žitavské pánve. Směry proudění pod-
zemní vody ve vymezených kolektorech a případné přetoky 
mezi uvedenými kolektory ilustruje obr. 6. Režimní měření 
hladin podzemní vody ve stávajících monitorovacích vrtech 
ukazují, že od jara 2017 se v oblasti Oldřichova na Hra-
nicích změnily tlakové poměry mezi středním a spodním 
kolektorem a že nelze v současné době vyloučit přetoky ze  
středního do spodního kolektoru v souvislosti s těžbou ba-
zální sloje v dole Turów.

Metodika

Geologické práce projektu Turów probíhají od léta 2016 
v několika etapách, během nichž byly postupně zapojovány 
jednotlivé metodické přístupy, od rozsáhlého zpracování 
dostupných archivních dat po akvizici vlastních dat, včetně 
vrtných: 
1.  Do konce roku 2016 bylo provedeno zpracování archiv-

ních dat. V rozsáhlé databázi archivních vrtů (celkem 
1504 vrtů) získaných z ČGS – Geofondu (1110 vrtů) 
a těžební společnosti PGE, S. A. (394 vrtů; dalších 368 
mělo patrně chybné souřadnice a byly použity pouze pro 

hrubou orientaci), byla interpretována rozhraní mocněj-
ších horninových souborů s odlišnými vlastnostmi z hle-
diska proudění podzemních vod. Stratigraficky nejnižším 
rozhraním byl strop podloží, tj. rozhraní granitoidů a elu-
vií, popř. oligomiocenních vulkanitů, a sedimentární vý-
plně žitavské pánve. Samotná výplň byla na Hrádecku 
v souladu se stratigrafií užívanou polskými důlními  
geology (např. ve vrtné dokumentaci dodané PGA, S. A.)  
rozdělena na tři úrovně oddělené třemi uhelnými slo-
jemi – od nejstarší Cb1, Cb2 a Cb3 (obr. 3). Pozornost 
byla věnována i sedimentům v nadloží Cb2, v nichž byly 
v polském hydrogeologickém modelu vyčleněny kolek-
tory Nd a Ng (Kuliś et al. 2018). Na Frýdlantsku nebyly 
uhelné sloje vyčleňovány samostatně a terciérní sedi-
menty byly vzhledem k jejich výrazně nižší mocnosti 
než na Hrádecku posuzovány en bloc. V obou oblastech 
byla vyčleněna vrstva kvartérních uloženin definovaná 
bází pokrývající terciérní sedimenty, resp. krystalinikum. 
V rámci této fáze byla rovněž připravena série 14 řezů 
(9 na Hrádecku, 5 na Frýdlantsku) k vizualizaci prvotní 
představy o geologické stavbě obou oblastí; využity byly 
i archivní geologické řezy Dobrovolského et al. (1966) 
či Zabystřana a Balouna (1967) a geofyzikální řezy Če-
čelína et al. (1974) a Bárty et al. (1980). Řezy byly kon-
struovány v několika sériích, podle priority pro budoucí 
geologický model. V této fázi byla také postupně upra-
vena představa Václa (1998) o tektonické stavbě hrá-
decké části žitavské pánve a dále na základě korelace 
vrtů a interpretace DMR připraveno tektonické schéma 
zájmové oblasti na Frýdlantsku.

2.  Do prosince 2017 probíhala příprava první verze geo-
logického modelu (2D). S pomocí softwaru ArcGIS 
a Surfer byly konstruovány izoliniové mapy význam-
ných rozhraní – na Hrádecku strop podloží, báze a stropy 
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Obr. 6 – Schematický hydrogeologický profil hrádeckým depocentrem žitavské pánve. Barevnými šipkami je naznačen směr přetékání. 
Zjednodušeno podle Nola et al. (2007). 
Fig. 6 – Schematic hydrogeological section of the Hrádek sub-basin of the Zittau Basin. Colored arrows indicate groundwater flow 
between individual aquifers. Simplified after Nol et al. (2007).



uhelných slojí (Cb1, Cb2 a Cb3) a báze kvartéru; na  
Frýd lantsku strop podloží a báze kvartéru. V první verzi 
byly do konstrukce izoliniových map zapojeny i digi-
talizované geologické řezy. Izolinie vytvořené softwa-
rovou interpolací interpretovaných rozhraní ve vrtech 
byly posléze ručně upravovány s ohledem na okrajové 
podmínky – tektoniku (zlomy) a výchozové partie krys-
talinika a vulkanitů.

3.  Od března 2017 probíhal terénní sběr geologických 
a geo fyzikálních dat. Těžištěm terénních prací byla mě-
ření na vybraných profilech metodou elektrické odpo-
rové tomografie (ERT) na vybraných profilech. Cílem 
měření bylo získání představy o podpovrchové geolo-
gické stavbě, zejména v místech s nedostatečnou vrtnou 
prozkoumaností, tedy nedostatkem vstupních dat pro 
izoliniový model (ověření předpokládaných geologic-
kých struktur, např. zlomů, paleoúdolí apod.). Do konce 
roku 2019 bylo odměřeno 70 profilů, z toho 52 na Frýd-
lantsku a 18 na Hrádecku. 

4.  Vytvoření tektonického schématu. Cílem bylo vymezení 
míst, kde jsou řešeny rozdíly ve vertikálním propojení 
jednotlivých vrstev nebo rozhraní plochami, na kterých 
se předpokládá relativní pohyb způsobený endogenními 
silami, vycházející z podložních krystalinických hornin. 
Vymezení čistě horizontálních posunů je u sedimentár-
ních hornin problematické. Výsledné tektonické schéma 
vychází z přehodnocení výsledků archivních vrtných 
prací a starších autorů, především Václa (1998). V okra-
jových částech pánve a reliktech mimo vlastní pánev, 
kde již vystupují horniny krystalinika, bylo možné pro-
vést vizuální analýzu digitálního modelu reliéfu (DMR). 
Za velmi důležité je možno považovat výsledky archiv-
ních gravimetrických měření a z nich generovaná hus-
totní rozhraní, která jsou navíc v místech s nedostatečnou 
prozkoumaností jediným vodítkem. V hrádeckém depo-
centru byl zčásti využit koncept Václa (1998), který byl 
zjednodušen; situace v těžené (a vytěžené) části ložiska 
Turów naznačuje, že by rozsah tektonických struktur 
bylo možné dále redukovat. V podkladech (Kuliś et al.  
2018) k procesu hodnocení dopadů na životní pro-
středí (EIA) se totiž tektonické struktury omezují pouze 
na několik nejvýraznějších zlomů, kterými jsou zlomy 
„hlavní“ („glówny“) a „jižní“ („południowy“), oba při-
bližně v.–z. směru. Na zlomu „hlavním“ je uváděna výška 
skoku 15–90 m směrem k S a u „jižního“, který se ve vý-
chodní části stáčí na směr SZ–JV, by mělo jít o 30–140 m  
směrem k S a k SV. Tato v. část „jižního“ zlomu je 
označována jako „východní zlom Białopole“. Spolu se 
„západním zlomem Białopole“ tektonicky vymezuje 
výraznou elevaci podloží – elevaci Uhelné, resp. hrásť 
Białopole (obr. 2c).

5.  V průběhu roku 2018 proběhla aktualizace 2D geologic-
kého (koncepčního) modelu a jeho finalizace pro účely 
hydrogeologického modelování. Aktualizace modelu 
se týkala tektonického schématu Hrádecka, které bylo 
přepracováno na základě nových gravimetrických map 
(např. obr. 2) žitavské pánve a okolí. Na upravené tekto-
nické schéma byly napojeny izolinie modelových vrstev. 
Výsledný geologický model byl v prosinci 2018 předán 

společnosti Aquatest, a. s. Na jaře téhož roku proběhl 
také výběr lokalit a příprava podkladů pro vrtné práce.

6.  V první polovině roku 2019 byly vybrány konkrétní 
profily na lokalitách vyhodnocených dřívějším geolo-
gickým průzkumem (okolí Uhelné na Hrádecku a oblast 
z. od Frýdlantu), na kterých v srpnu a září téhož roku 
proběhlo komplexní geofyzikální měření s hlubším do-
sahem. Měření realizovala společnost Geonika, s. r. o., 
s využitím hlubších odporových a seizmických metod. 
Výsledky měření byly interpretovány za účasti pracov-
níků ČGS.

7.  Práce na nových geologických a hydrogeologických 
průzkumných vrtech, realizovaných společností Vodní 
zdroje, a. s., byly zahájeny nastěhováním vrtných sou-
prav na konci roku 2019. Vlastní vrtání započalo na loka-
litách nejblíže státním hranicím, tj. u Uhelné a Minkovic. 
Vrtné práce budou dokončeny na jaře 2020; vrtná data 
(litologické profily, karotážní křivky) budou posléze vy-
užita k aktualizaci geologického modelu.

Geofyzikální průzkum

V rámci zpracování archivních dat byly geologicky re-
interpretovány existující odporové řezy (Čečelín 1974; 
Bárta 1980) pro konstrukci izolinií 2D geologického (kon-
cepčního) modelu. Tato data byla doplněna revidovanými 
gravimetrickými mapami ve formě pravidelného gridu  
250 × 250 m, zpracovanými společností Miligal, s. r. o., 
kombinujícími data pozemního měření gravimetrie v mě-
řítku 1 : 25 000 a leteckého magnetického měření. Na zá-
kladě hustotních kontrastů byly indikovány oblasti s vyšší 
mocností sedimentů (nízké hodnoty Δg), resp. elevace krys-
talinických a vulkanických hornin (vysoké hodnoty Δg). 
Korelace s podklady z letecké magnetometrie umožnila lo-
kalizovat vulkanická tělesa (včetně inverzně magnetizova-
ných vulkanitů). Na základě takto vyhodnocených dat byla 
na vybraných lokalitách realizována geofyzikální měření 
pro vymezení kolektorských těles, potenciálně umožňují-
cích proudění podzemních vod. 

Tento úkol byl řešen využitím rozsáhlého měření meto-
dou elektrické odporové tomografie (ERT), která kombi-
nuje odporové profilování a sondování. Měřenou veličinou 
byl zdánlivý měrný odpor, který je charakteristický pro 
jednotlivé typy hornin podle míry jejich nasycenosti 
vodou (nepřímo odráží míru pórozity a tedy i litologii). 
Výsledkem je vertikální odporový řez předpokládaných 
geologických poměrů pod liniovými profily. V případě 
většiny měření byla zvolena varianta uspořádání měření 
Wenner–Schlumberger HD (pro nalezení horizontálního 
a subhorizontálního rozhraní, tj. neporušeného sedimen-
tárního sledu) a v některých případech i varianta dipól–
dipól (pro nalezení vertikálního rozhraní, např. zlomu, 
puklinové zóny atd.). Hloubkový dosah na většině profilů 
byl 35 až 60 m. Naměřená data byla interpretována progra-
mem Res2Dinv (Loke – Barker 1996). Profily byly pře-
počteny podle výškových dat z digitálního modelu reliéfu 
(DMR5G) a výsledek prezentován jako odporový model 
geologického hloubkového řezu.
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Komplexní geofyzikální měření s hlubším dosahem 
(stovky metrů) realizovala společnost Geonika, s. r. o., 
metodami odporového profilování a sondování a seizmic-
kou refrakcí a reflexí. Výsledkem jsou hloubkové odporové 
řezy, rychlostní a časové řezy.

Izoliniový model

Termín geologický, resp. koncepční model odkazuje 
na dvourozměrný (2D) plošný model tvořený izoliniemi 
výškové úrovně rozhraní klíčových geologických jednotek. 
Mapy izolinií byly generovány v programu Surfer (v. 9.11) 
pro oblast Frýdlantska a pro oblast Hrádecka programem 
ArcGIS, ve kterém pak byly oba datasety propojeny.

Základem pro výpočet izolinií bylo zkompletování 
vstupních dat, tj. pozic jednotlivých rozhraní přepočte-
ných na jejich nadmořskou výšku. Hlavním zdrojem byla 
archivní vrtná dokumentace, kde byly vyčleněny jednot-
livé hraniční vrstvy geologického modelu: (1) P/T (pod-
loží – granitoidy, vulkanity/terciérní sedimenty); (2) P/Q 
(podloží – granitoidy, vulkanity/kvartérní sedimenty);  
(3) T/Q (terciérní/kvartérní sedimenty); v hrádeckém depo-
centru byly navíc interpretovány báze/stropy slojí Cb1, Cb2 
a Cb3. Druhým souborem dat pro výpočet bylo ohraničení 

sedimentární výplně tvořené známými výchozy podložních 
hornin, především granitů a vulkanitů. Pro tento účel byly 
využity povrchové geologické hranice jednotlivých horni-
nových těles (podle geologických map 1 : 50 000), případně 
upravené podle DMR anebo poznatků přímo z terénu. Tře-
tím souborem dat jsou interpretovaná rozhraní zjištěná  
geofyzikálními průzkumy archivními, případně provádě-
nými vlastními silami s využitím metody ERT. Pro severní 
část Frýdlantska se zdrojem dat stala i interpretovaná roz-
hraní stanovená na základě konstruovaných geologických 
řezů. Poslední skupinou dat jsou tzv. interpretované body, 
tj. údaje o rozhraních v místech, kde objektivní data chybí. 
Velké množství takových bodů bylo nutno uplatnit na Frý-
dlantsku.

Nová zjištění o geologické stavbě oblasti 
a potenciálu přetoku podzemních vod 
z České republiky do Polska

Hrádecko

Z izoliniových modelů pro jednotlivá geologická rozhraní 
vyplynula představa o zachované mocnosti a plošném roz-
sahu terciérní výplně české části žitavské pánve (obr. 7).  
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Obr. 7 – Rozsah a mocnost ter-
ciérních sedimentů v zájmové 
oblasti.
Fig. 7 – Regional extent and 
thickness of the Tertiary deposits 
in the study area. 



Zastoupení písčitých a štěrkových těles v převažující pís-
čitojílovité pánevní výplni je velmi nepravidelné a také 
uhelné sloje mají lokální, nerovnoměrný vývoj (obr. 4). 
Rozšíření i mocnost spodní sloje byly ovlivněny reliéfem 
podloží a mírou subsidence. Výskyt spodní sloje byl vázán 
na tektonicky založená depocentra a její ukládání ovlivnily 
synsedimentárními zlomy. Mocnost uloženin v těchto depo-
centrech byla poměrně vysoká a výrazně ovlivnila v české 
části žitavské pánve místa s nejvyšší celkovou mocností, 
např. v okolí Hrádku nad Nisou (obr. 2a). Reliéf pánevního 
podloží je velmi členitý (obr. 2). Ve východní části zájmové 
oblasti je blíže povrchu a v oblasti sv. od Uhelné tvoří čle-
nitou hrásť převládajícího směru SZ–JV (obr. 2c), tvoře-
nou zvětralinami granitoidů, tělesy vulkanitů a polohami 
pyroklastik. Tato struktura je označována jako elevace 
Uhelné (Kasiński 2000), resp. hrásť Bialopołe. Její součástí 
je sníženina podloží směru SV–JZ poblíž okraje pánve  
(obr. 2d). Severovýchodní omezení elevace Uhelné předsta-
vuje zlom Bialopołe (obr. 2e), a to jeho východní a západní 
větev na území mezi z. okolí Bialopołe a Uhelnou. V okolí 
elevace Uhelné (směrem v. a s.) vykliňuje pásmo svrchních 
uhelných slojek (Cb2), jejichž depocentrum přesahovalo 
plošně lokální depocentra spodní sloje (Cb1). Tektonika 
v době ukládání Cb2 již nehrála zásadní roli, významnější 
byly plastické deformace uhelné sloje, její štěpení a vykliňo-
vání. Tomu odpovídají i nižší mocnosti vyklíněných slojek 
čočkovitého charakteru. Pánev je ohraničena poklesovými 
zlomy, patrně rejuvenovanými i v období po miocénu.

Výskyt kvartérních glacifluviálních sedimentů s kon-
kávní nepravidelnou bází spočívajících na terciérní výplni 
se od Grabštejna směrem na S a SSV rozšiřuje, přičemž 
tímto směrem klesá celková mocnost glacifluviálních sedi-
mentů z mocnosti cca 60–80 m na 20–30 m (obr. 8). Vznik 
této výrazné deprese souvisí patrně s podledovcovou erozí 
tlakovou vodou (sifonová prostora) a následnou akumulací 
sedimentů.

V okolí Uhelné, resp. Oldřichova se předpokládá pod-
povrchový odtok propustnými polohami glacifluviálních 
sedimentů. V místech, kde báze glacifluviálních sedimentů 
leží na terciérních uloženinách (obr. 5c) s kolektorskými 
vlastnostmi (písky, méně štěrkopísky, přeplavené zvětraliny 
granitoidů), předpokládáme možnost proudění podzem-
ních vod severním, resp. sz. a sv. směrem k polské hranici. 
Vzhledem k velmi proměnlivé litologii terciérních ulože-
nin (časté střídání nepříliš mocných čočkovitých, štěrko-
vých, jílovitých, písčitojílovitých, popř. uhelných poloh), 
mocnosti svrchního terciéru (obr. 9, tj. uloženin nad slojí 
Cb2, ve kterých jsou vyčleněny kolektory Nd a Ng – viz  
obr. 6) a nerovné konkávní bázi nadložních štěrkovito-
písčitých glacifluviálních sedimentů (obr. 4) je třeba geo-
logický koncepční model v oblasti Uhelné a Oldřichova 
ještě zpřesnit, zejména na základě nových vrtných a geo-
fyzikálních dat.

Geofyzikální měření mezi Oldřichovem a Uhelnou  
(obr. 10a) upozornila na existenci vysušené zóny, která do-
sahuje do hloubky až několik desítek metrů. Interpretace 
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Obr. 8 – Rozsah a mocnost 
kvartérních sedimentů v zájmové 
oblasti (v předpokládaných 
paleoúdolích z. od Frýdlantu 
spolu s uloženinami terciérními).
Fig. 8 – Regional extent and 
thickness of the Quaternary 
deposits in the study area (in the 
area W of Frýdlant as presumed 
infill of paleovalleys together 
with the Tertiary). 



metody VES (vertikální elektrické sondování) ukázala, že 
na profilech při státní hranici s. od Oldřichova pod kvar-
térním pokryvem existují v terciérních sedimentech vrstvy 
jílu (ve tvaru čoček) s mocností 10 až 20 m (měrný odpor  
20 Ωm). Pod nimi až ke krystalinickému podloží je indi-
kována zóna, kterou reprezentují jíly až písčité jíly (měrný 
odpor 50–100 Ωm), které směrem do podloží přecházejí 
v písčité jíly s přibývajícím podílem poloh detritického uhlí 
(obr. 11a; měrný odpor tisíce Ωm), reprezentující nadložní 
polohu uhelných písčitých jílů okrajové části sloje Cb2. 
Severně od Uhelné byla prokázána vysokoodporová vrstva 
(měrný odpor tisíce Ωm) do hloubky až 100 m, pokračující 
do Polska, ve které jsou horizontálně až subhorizontálně 
uložené vrstvy sedimentů odpovídající suché odvodněné 
zóně. Na povrchu jsou reprezentovány tělesem kvartérních 
písčitých štěrků, pod nimi jsou pravděpodobně součástí od-
vodněné zóny také terciérní jílovitopísčité až písčitojílovité 
sedimenty.

Pokračování suché zóny v prvních desítkách metrů 
bylo potvrzeno také sv. od Uhelné. Podél tzv. Drážďanské 
cesty (obr. 10a) bylo realizováno měření metodou ERT 
na dvou profilech, první o délce 635 m byl veden ve směru  
SSZ–JJV podél celého j. úseku této cesty, druhý o délce 
355 m ve směru ZJZ–VSV. Na izoohmickém odporovém 
řezu obou profilů (obr. 11b, c) jsou nejvýraznějším prvkem 
vysoké odpory přesahující 200 Ωm. Tyto odpory, které tvoří 
podstatnou část na obou řezech, je možné interpretovat jako 
suché kvartérní glacifluviální štěrky a písky, které ve svrchní 
části (cca 10 m) jsou vlivem zvodnění částečně vlhké. 

Na pozadí úvah o možnosti přetoku podzemní vody ve  
směru od Uhelné k Oldřichovu bylo realizováno geofyzi-
kální měření ERT u Oldřichova (obr. 11d), kde byly zjištěny 
vrty (studny) s níže položenou hladinou podzemní vody než 
v prostoru jímacího území. Profil o délce 355 m byl situo-
ván v. od obce. Na odporovém řezu střídání nízko- (~ 5 Ωm)  
a vysokoodporových vrstev (~ 100 Ωm) reprezentuje  
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Obr. 9 – Rozsah a mocnost ter-
ciérních sedimentů v nadloží 
uhelné sloje Cb2, tj. nejvyšší 
části terciéru, ve které jsou vy-
členěny kolektory Nd a Ng.
Fig. 9 – Regional extent and 
thickness of the Tertiary deposits 
overlying the coal seam Cb2, i.e. 
uppermost part of the Tertiary 
with groundwater aquifers Nd 
and Ng.

Obr. 10 – Umístění geofyzikálních profilů na Hrádecku (a) a Frýdlantsku (b).
Fig. 10 – Location of geophysical profiles in the Hrádek (a) and Frýdlant areas (b).
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Obr. 11 – Výsledky geofyzikálních měření na Hrádecku. a – profil VES, Uhelná – st. hranice; b, c – profily ERT, Uhelná – Drážanská cesta; 
d – profil ERT, Oldřichov na Hranicích.
Fig. 11 – Results of geophysical measurements in the Hrádek area. a – VES profile, loc. Uhelná – state border. b, c – ERT profiles, loc. 
Uhelná – border road. d – ERT section, loc. Oldřichov na Hranicích.



terciérní souvrství tvořené střídáním jílů a písků. Vrstvy 
s odporem přesahujícím i 500 Ω, které se zde občas vysky-
tují, je nejspíše nutné interpretovat jako suché sedimenty 
představující vrstvu Nd (resp. Nd + Ng) polského hydro-
geologického modelu (Kuliś et al. 2018).

Frýdlantský výběžek

Ve Frýdlantském výběžku byla při konstrukci geologic-
kého modelu pozornost věnována zejména oblasti z. od  
Frýdlantu (okolí obcí Dětřichov a Kunratice, obr. 2f) a okolí 
obce Višňová (obr. 2g). Předpokladem bylo, že geo logická 
situace v těchto místech může umožnit rozsáhlý přetok 
podzemních vod do Polska skrze kvartérní glacifluviální 
a terciérní sedimenty. 

V oblasti na z. od Frýdlantu gravimetrické mapy (obr. 2) 
naznačují existenci depresí, patrně se sedimentární výplní, 
oddělených elevacemi terciérních vulkanitů.

Na povrchu byly v těchto místech vymapovány (Cha-
loupský – Králík 1990) kvartérní glacifluviální štěrko-
písky o mocnosti do 10–20 m, avšak v lokalitě Odpočinek  
(z. od Kunratic) nedaleko státní hranice dosahují až kolem 
50 m (podle rozdílu nadmořské výšky Pískového vrchu a pol-
ského jímacího území, které patrně představuje jejich bázi).  
Geofyzikální data (ERT, VES a reflexně-seizmické pro-
fily, plošná gravimetrie) ukazují na existenci dvou paleo-
údolí (obr. 2f), které se blízko státní hranice propojují 

a jsou vyplněny glacifluviálními sedimenty s mocností až 
50, resp. 70 m (obr. 8). Pod nimi jsou jílovité sedimenty 
s nízkými odpory a mocností 40–130 m a v podloží prav-
děpodobně značně zvětralé granitoidy (např. obr. 5d). 
Předpokládané vzájemné propojení jednotlivých depresí 
se sedimentární výplní by umožnilo odtok podzemních vod 
na polské území, ke kterému by docházelo skrz nejhlubší 
depresi u Odpočinku. Ovlivnění režimu podzemních vod 
na Frýdlantsku by se zvýšilo ještě víc, pokud by existovala 
možnost infiltrace povrchových vod z řeky Smědé přes se-
dimenty kvartéru do sedimentů terciéru, případně podlož-
ních zvětralin granitoidů. Terénní rekognoskace a měření 
ERT (obr. 12 a 13; situace profilů v obr. 10b) vymezila dvě 
lokality s možností infiltrace: (1) na úrovni centra města 
Frýdlant, odkud předpokládáme pokračování úzké struk-
tury, patrně paleoúdolí, s kvartérními sedimenty zahlou-
benými do terciérních (obr. 12). Báze paleoúdolí je tedy 
pod úrovní řeky Smědé (tj. 270 m n. m.); (2) od s. okraje 
Raspenavy k Dětřichovu, kde sice vystupují jílovité zvět-
raliny vulkanitů (obr. 13), ale v jejich podloží není možné 
vyloučit písčité zvětraliny granitoidů (situace podobná jako 
na obr. 5d).

V kritických místech s ne zcela jasnou geologickou stav-
bou byly mocnost a charakter sedimentární výplně provi-
zorně modelovány tak, aby byla možná infiltrace vod ze 
Smědé do kvartérních (glacifluviálních), resp. terciérních 
sedimentů v jejich podloží a jejich podpovrchové proudění 
do Polska – toto bude ověřeno v další fázi projektu. 
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Obr. 12 – Výsledky geofyzikálních měření metodou ERT lokalitě Frýdlant – Tongrund.
Fig. 12 – Results of geophysical (ERT) measurements on the locality Frýdlant – Tongrund.



V údolí Smědé na S od Frýdlantu mezi Višňovou a Wy - 
gancicemi předpokládáme na základě dostupných dat  
geologickou stavbu spíše vylučující možnost průtoku pod-
zemních vod na polské území do prostoru dolu Turów. Lo-
kalita je na z. ohraničena granitoidy tzv. hrástě Działoszyna 
(obr. 2h). Kvartérní pokryv granitoidů zde zřejmě nemá 
dostatečnou mocnost a jeho báze leží nad úrovní řeky 
Smědé, která tím pádem nemá možnost jej dotovat. Vzhle-
dem ke geologickým poměrům na severním okraji zá-
jmové oblasti u Černous zde možnost odtoku podzemních 
vod na polské území nesouvisí s aktivitami v dolu Turów. 
Odtok podzemních vod do Polska je však pravděpodobný 
skrze kvartérní (glacifluviální) kolektor, což dokládá jak 
souvislý výskyt glacifluviálních štěrkopísků (o mocnosti 
min. 25 m) v údolí Smědé u Višňové (obr. 8), tak jejich 
prostorová návaznost na geneticky příbuzné paleoúdolí 

označované jako „struktura Zawidów‒Pisarzowice“ (Woź-
niak – Dziedziak 2002). Pravděpodobně nesouvislé relikty 
terciéru v podloží kvartérních sedimentů v údolím Smědé 
navazují na S od Černous již na berzdorf-radomierzyckou 
pánev (cf. Tietz – Büchner 2015).

Závěr

Projekt Turów je v rámci České geologické služby řešen 
od podzimu 2016. Geologická část projektu probíhala 
v několika fázích: (1) zpracování archivních dat, kon-
strukce geologických řezů, vytvoření prvotní představy 
o geologické stavbě území; (2) konstrukce základního 2D 
izoliniového modelu hlavních stratigrafických rozhraní;  
(3) geofyzikální měření metodou ERT ve vybraných lokali-
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Obr. 13 – Výsledky geofyzikálních měření na lokalitě Frýdlant – Větrov. a – profil VES; b – profil ERT.
Fig. 13 – Results of geophysical measurements on the locality Frýdlant – Větrov. a – VES profile; b – ERT profile.



tách; (4) konstrukce tektonického schématu; (5) aktualizace 
geologického modelu na základě nových dat (profily ERT, 
gravimetrie); (6) kompletní geofyzikální měření realizo-
vaná externě na lokalitách vybraných jako kritická místa 
geologického modelu.

Výsledkem geologických prací v rámci tohoto projektu 
je zpřesnění představy o geologické stavbě příhraničních 
regionů Hrádecka a Frýdlantska skrze syntézu archivních 
podkladů (vrtných i geofyzikálních), dat získaných terénní 
rekognoskací i nově naměřených geofyzikálních profilů 
a vytvoření geologického modelu zájmové oblasti, slouží-
cího jako podklad pro následné hydrogeologické bilance. 
V předloženém geologickém modelu, složeném z 2D izo-
liniových vrstev, je kladen důraz na zobrazení prostoro-
vého rozsahu a mocnosti kvartérních (glacifluviálních)  
a terciérních uloženin. V rámci sběru terénních dat pro  
geologický model bylo do značné míry využito geofy-
zikální profilování metodou ERT. Celkem až 70 profilů 
naměřených napříč celou zájmovou oblastí pomohlo v in-
terpretaci geologické stavby v lokalitách s nízkou vrtnou 
prozkoumaností. Vzhledem k místy chybějícím datům, 
případně jejich víceznačné interpretaci, je model navržen 
tak, že v kritických místech ponechává možnost přetoku 
podzemních vod na polské území.

V další fázi „projektu Turów“ budou odvrtány prů-
zkumné vrty navržené na jaře 2018. S geologickými já-
drovými vrty i hydrogeologickými vrty se počítá jako 
s hlavním zdrojem dat pro aktualizaci stávajícího geolo-
gického modelu.
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