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ABSTRAKT

V předložené práci je zpracováno hodnocení antropogenních vlivů na děčínskou 

termální strukturu. V první části je zpracována literární rešerše. Následně je uveden 

detailní popis zájmového území a přírodních poměrů.  Dále následuje hydrogeologický 

popis současného stavu termálního systému. V další části jsou zpracovány a vyhodnoceny 

antropogenní vlivy na strukturu. V navazující části je rekonstruován paleostav struktury, 

bez ovlivnění lidskou činností. Na závěr je zařazeno doporučení pro zajištění dobrého 

stavu struktury.

Klíčová slova:

Děčín, termální struktura, artéská zvodeň, antropogenní vlivy

SUMMARY

This Diploma Thesis deals with an evaluation of Anthropogenous Impact on 

Hydrogeological Structure of Děčín Thermal Water.  In the first part is compiled literal 

search.  Then is given a detailed description of  the area of interest and  natural conditions. 

It is followed by a hydrogeological description of the current state of the thermal system. In 

the other part are inspected and evaluated Anthropogenous Impact on Structure. In the 

followed-up part is reconstructed paleo-state of structure, without affecting of human 

activities. Finally, it included recommendations for ensuring of the good condition of 

structure.

Keywords:

Děčín,Thernal Structure, Artesian aquifer, antropogenous impacts
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1. Úvod

Česká republika není geotermální velmocí, ovšem i v naší zemi jsou termální 

vody využívány k léčebným nebo rekreačním účelům.  V Děčíně byl již téměř před 250 

lety objeven výron nízkoteplotních termálních vod, se kterým byly spojeny kdysi slavné 

Lázně svatého Josefa v Horním Žlebu. Ovšem teprve deset let po uzavření lázní sv. Josefa 

byly děčínské a ústecké termální vody vyhlášeny výnosem Zemského úřadu v Praze za 

léčivý přírodní zdroj. 

Práce, které od konce šedesátých let prováděly podniky Stavební geologie a 

Vodní zdroje postupně složily obraz rozsáhlejší hydrogeologické struktury o rozloze 

přibližně 150 km2. Tato struktura je ve své větší části artéskou strukturou a teplota vody se 

pohybuje mezi 30 - 40 °C. V současnosti se problematice věnuje také projekt věnovaný 

optimalizaci využití termálních vod benešovsko – ústeckého systému české křídové pánve.

Děčínská termální struktura má pro nás i dnes velký význam. Kromě zásobování 

tepelnou energií, slouží také k rekreačním účelům. Vzhledem k antropogenním zásahům 

do termální zvodně ovšem přirozené vývěry termálních vod ztratily svojí původní 

vydatnost a je otázka, jakým způsobem je a byla struktura využívána. Je otázka, nehrozí-li 

její destrukce, či zda není již výrazným způsobem narušena.

Odpovědí na výše položené otázky musí být to, že je nezbytně nutné termální 

strukturu dále řádně zkoumat a na základě těchto poznatků také chránit.

1.1. Cíl práce

Téma práce zaměřené na hodnocení antropogenních vlivů jsem si vybral po 

pečlivé konzultaci s RNDr. Vratislavem Nakládalem pro jeho zajímavost a souvislost 

současných možností využívání geotermálních zdrojů tepla s minulými zásahy člověka do 

struktury artéské termální zvodně. Při využívání podzemních vod obecně je třeba 

postupovat tak, aby nedocházelo k přetěžování struktur, což by se mohlo projevit na jedné 

straně snížením vydatnosti a na druhé změnou kvalitativních parametrů. U termálních vod 

to znamená možnost snížení teploty a tedy ztížení možnosti dalšího budoucího využití.
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Lokalitu Děčínské kotliny jsem si vybral z důvodu fyzické dostupnosti i 

dostupnosti studijních podkladů.

Cílem této práce tedy je popsání a vyhodnocení hydrogeologických poměrů po 

zásazích do termální struktury nevhodnými jímacími zařízeními, které z dnešního pohledu 

nevyhovují pro potřeby jímání artéských vod. K popisu současného stavu by měla být 

vytvořena účelová hydrogeologická mapa a také mapa možného proudění vody ve 

sledované oblasti před atropogenními zásahy do struktury termálních vod. Ze závěru by 

měly případně vyplynout doporučení pro další využívání děčínské termální zvodně.

1.2. Metodika

Základní metodou použitou při zpracování mé diplomové práce bylo studium 

literárních pramenů doplněné terénním průzkumem.

Cílem bylo analyzovat stav děčínské termální struktury na základě dostupných 

historických i současných pramenů, identifikace problémů a negativních vlivů a návrh 

možného řešení dané problematiky.

Studium odborné literatury zabývající se českou křídovou pánví, termálními 

strukturami Teplicka, Ústecka a Děčínska spolu s publikacemi potřebnými pro zpracování 

fyzickogeografické charakteristiky území bylo použito pro zpracování obecného popisu 

přírodních podmínek zkoumané oblasti děčínské termální anomálie. Dalšími podstatnými 

podklady byly různé technické a závěrečné zprávy, zpracované ke konkrétním úkolům 

souvisejícím s popisovanou strukturou. Mezi nejdůležitější práce patřily Hydrogeologická 

syntéza české křídové pánve (Nakládal 1987),  Děčín - teplé turonské vody (Nakládal 

1990), technické zprávy posledních vrtů v děčínské termální struktuře a také práce 

Glöcknera (1995, 1997) mapující výrony termálních vod i historii využívání terem ve 

zkoumané oblasti. Neméně důležitá byla také práce s mapovými podklady. Veškeré 

použité podklady v diplomové práci jsou uvedeny v seznamu literatury. 

Studium literatury bylo také doplněno terénním průzkumem, zaměřeným hlavně 

na již dříve zdokumentované výrony termálních vod. V jeho rámci byla také ověřena 

současná vydatnost a teploty jednotlivých výronů.
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2. Rešerše

První záznamy o využívání termálních vod na Děčínsku ve větším rozsahu souvisí 

s Lázněmi svatého Josefa v děčínském Horním Žlebu. Roku 1768 (Glöckner 1995) 

upozornil nadlesní Franz L. J. Palan hraběte Václava Thuna na vývěr pod vrchem svatého 

Josefa, který zřetelně nebyl "obyčejnou" vodou. Po prozkoumání lékaři Dr. Josefem 

Czernitzkým a prof. Josefem H. Bauerem byla tato voda doporučena k léčení prakticky 

všech známých nemocí té doby.

Historie podrobnějšího průzkumu děčínských termálních vod se  píše od přelomu 

devatenáctého a dvacátého století. Při vrtných pracích, které měly zajistit pitnou a 

užitkovou vodu, byl zjištěn výskyt termálních vod v křídovém kolektoru v prostoru 

vymezeném zhruba Děčínem, Ústím a Teplicemi. 

Profesor zemědělské školy v Libverdě a rodák z Homole u Litoměřic Josef 

Emanuel Hibsch zahájil na konci devatenáctého století rozsáhlé geologické mapování 

Českého středohoří. Vzniklo celkem 21 listů map v měřítku 1 : 25 000 s obsáhlými 

vysvětlivkami. Jako první se také zabýval průzkumem teplých vod s napjatou hladinou v 

bazálním kolektoru svrchní křídy. Porovnává děčínské vrty s vrty v Lochočicích (1895) a 

Sobědruhách (1903). Zatímco Petrascheck (Hibsch in Hazdrová 1971) dává do souvislosti 

tlak v  napjaté zvodni s výškou výlevných hornin v okolí vrtů, Hibsch (Hibsch 1912 in 

Hazdrová 1971) předpokládal souvislost výšky hladiny vody  artéské zvodně s tlakem 

nadložních slínovců.

Kromě H. E. Hibsche se průzkumu termálních vod v regionu věnovali v 

souvislosti s výzkumem Českého středohoří F. Seemann a B. Müller. Jejich průzkum 

diskutoval teplotu a chemismus terem a také otázku infiltračního území. Velký vliv měly

podle nich vulkanity Českého středohoří, které prostupují jizerské, teplické a březenské 

souvrství.

Vztah termálních vod křídového kolektoru k léčivým pramenům teplického 

ryolitu byl probírán již od roku 1888, kdy firma Grohmann zhotovila vrtanou studnu v 

křídových pískovcích v Bystřanech. Této problematice se věnovala poté řada autorů až do 

současnosti. Vzhledem k tomu, že možnost propojení těchto kolektorů byla již víceméně 

zavrhnuta, týká se tato problematika děčínských terem pouze okrajově.
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Vrty  v děčínské strukuře popisuje také Hynie ve svých dílech Hydrogeologie 

ČSSR I. prosté a II. minerální vody (1961 a1963).

Kačura (1965) se zabýval  hydrogeologickým průzkumem oblasti povodí 

Kamenice a a Ploučnice, který byl součástí projektu Ústředního ústavu geologického, 

Základní hydrogeologický projekt české křídy.

Pojmenování děčínská termální struktura použila jako první Milena Hazdrová z 

Ústředního ústavu geologického v roce 1971 ve své kandidátské práci. Práce zaměřená na 

vlažné až teplé vody v oblasti dolního Polabí poprvé definuje děčískou, ústeckou a 

litoměřickou strukturu. Struktura děčínská je zde lokalizována Děčínskou kotlinou a 

přilehlou částí Českého středohoří.

Výzkumu geologie české křídové pánve byla věnována práce Malkovského a 

kolektivu (1974). Tento státní úkol byl zpracováván od roku 1961 a jeho hydrogeologickou 

část zpracovával Jetel.

Bilančně zhodnotil F. Herzog možnosti jímání turonských vod v Hřensku pro 

zásobování Děčína pitnou vodou v roce 1971. Součástí bilance bylo vyhodnocení sedmi 

nových vrtů a klasifikace využitelného množství na 145 l.s-1.Jeho práci revidovala 

Stavební geologie Praha v 1989 - 1990 (Nakládal 1990) na požadavek Severočeských 

vodovodů a kanalizací, v souvislosti s možností navýšení odběru v dané lokalitě na 

bilanční hodnoty.  Práce potvrdila správnost bilance a nevyhovující konstrukci vrtaných 

studní. Tyto dvě práce se ovšem dotýkaly děčínské termální struktury jen okrajově.

V roce 1977 zadal Český geologický úřad zpracování úkolu bilance podzemních 

vod české křídové pánve. Hydrogeologická syntéza české křídové pánve autorů Herčíka, 

Hermanna a Nakládala (1987) byla jeho výsledkem. Práce měla kromě bilance zásob za 

úkol vyhodnotit kvalitu vod a navrhnout ochranná opatření. Součástí syntézy byla práce 

Nakládala (1987) nazvaná Bilační celek 3. Výsledkem byla nově definovaná geometrie 

hydrogeologické struktury a vytvoření mapových podkladů s liniemi proudění podzemní 

vody.

V roce 1981 zadaly Československé státní lázně zpracování posouzení podmínek 

ochrany termální vody v Děčíně  (Šula 1982) a to především ve vztahu k ústeckým

termálním zdrojům. Práce souvisela se zásobováním děčínského sportovního areálu 

termální vodou z vrtu DC3 a navrhovala ochranná pásma struktury. 
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O rok později zpracovává Stavební geologie (Horák et al. 1983) návrh na vyžití 

děčínských termálních vod. Návrh popisuje nutnost likvidace starých nebo nekvalitně 

provedených vrtů, jimiž dle kvalifikovaného odhadu dochází ke ztrátě 100 l.s-1 do 

kvartérních sedimentů řeky Labe. Návrh také předkládá rozvahu efektivity využití termální 

artéské vody pro zásobování teplem.

Další hydrogeologický průzkum teplých turonských vod publikovaný Nakládalem 

(1990) měl za úkol zjistit, jaký je skutečný potenciál hydrogeologické struktury 

rozkládající se v rajonech 461, 462 a 465. Konkrétně definoval také požadavky na 

zpřesnění výpočtu využitelných zásob podzemní vody turonského kolektoru tak, aby byly 

zařaditelné do kategorie B ve smyslu klasifikace zásob, posouzení vlivu stávajících 

vodohospodářských děl na hydrogeologický režim turonského kolektoru s případnými 

návrhy likvidace těchto objektů a také posouzení energetického využití nízkoteplotní 

termální vody. V rámci úkolu byly vyhloubeny a vyhodnoceny 3 vrty určené pro 

zásobování vodou a jeden vrt pozorovací. Za neustáleného stavu potom stanovil využitelné 

množství podzemní vody na 160 l.s-1 volným přelivem a 190 až 200 l.s-1 v případě čerpání.

Útvar rozvoje Severočeských vodovodů a kanalizací (Sobola 1991) zpracoval v 

roce 1991 koncepci zásobení Děčína pitnou vodou. Koncepce výhledově počítala se 

zapojením vrtů DC2, DC 3 a DC4 pro zásobování obyvatelstva vodou. Upozorňuje na 

nutnost úpravy - snížení obsahu Fe a teploty a stanovení využívaného množství, od kterých 

se odvíjí i výše investičních nákladů.

Nadace Vlastivěda okresu děčínského vydala v roce 1995 Glöcknerovu (Glöckner 

1995) publikaci Fyzickogeografické a geologické poměry okresu Děčín. Kromě zevrubné 

charakteristiky přírodních poměrů děčínského okresu je část věnována i děčínským 

termálním vodám.

V roce 1996 zpracovali Šula a Zeman (Šula, Zeman 1996) zprávu Termální vody 

Ústecka a Děčínska, která definuje maximální odběr termálních vod ve výši 150 l.s-1. Toto 

lze zajistit již stávajícími vrty. Dále nedoporučuje hloubení vrtů v místech, kde je izolátor -

artéský strop zájmového kolektoru oslaben pod 50 m.

O rok později vydává Univerzita Karlova Glöcknerův (Glöckner 1997) příspěvek 

venovaný děčínské termální struktuře a historii Lázní svatého Josefa. Závěrem uvádí 

názor, že struktura je již na hranici možností odběru termálních vod, což dokládá zánikem 
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přirozených přelivů termálních vod. Tato skutečnost se ovšem monitoringem struktury 

nepotvrdila. Dlouhodobým přetěžováním celé struktury může dle Glöcknera dojít k

zaklesnutí hladin a infiltraci kontaminovaných vod z kvartérní zvodně do zvodně turonské.

V roce 1997 publikuje Fiedler (1997) závěrečnou zprávu Program ochrany 

děčínských termálních vod, která shrnuje dosavadní poznatky o termální struktuře a 

proběhlých vrtných pracích. Přílohou této publikace je i archivní rešerše Glöcknera a 

Glöcknerové (Glöckner, Glöcknerová 1997) Děčín – teplé vody.

V rámci průzkumu hydrogeologického průzkumu - Bilance podzemních vod v 

roce 1999 zpracoval Aquatest (Nakládal 1999) aktuální bilanci podzemní vody v rajonu 

465 s návrhem na ochranu podzemní vody a návrhem řízených odběrů ze struktury. 

Součástí úkolu byl i návrh monitorování změn hladin a teploty podzemní vody. Práce 

kvantifikuje zdroje jak na ploše infiltrace, tak v prostoru komunikace a prostoru 

odvodnění.

Testování a monitoring na vrtech v prostoru děčínské termální struktury v roce 

2000, které zpracoval Nakládal (Nakládal 2000), mělo za úkol specifikovat podmínky 

řízeného odběru podzemních vod a určit výši odběru z vrtané studny DC6. Ta byla ověřena 

a doložena na 60 l.s-1 při zbytkovém tlaku 1,5 bar. Testy potvrdily celkové omezení odběru 

podzemní vody z termální struktury na 150 l.s-1.

Ve stejném roce zpracoval Glöckner (Glöckner 2000) pro referát životního 

prostředí Okresního úřadu v Děčíně obsáhlý přehled skládek v děčínské oblasti. V této 

práci se také okrajově dotýká otázky možné kontaminace napjaté zvodně termální 

struktury z těchto lokalit. Jako příklad je uváděna skládka Rozbělesy.

V současné době je zpracováván výzkumný projekt zaštítěný Univerzitou 

Karlovou pod vedením J. V. Datla věnovaný širší problematice benešovsko - ústeckého 

zvodnělého systému české křídové pánve, který si vzal za úkol upřesnit využitelná 

množství a energetický potenciál děčínských a ústeckých termálních vod.
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3. Vymezení zájmové lokality

Prostor zkoumaného území leží v severozápadní části české křídové pánve. Dá se 

charakterizovat oblastí Děčínské kotliny a přiléhající částí Českého středohoří.

Ve smyslu hydrogeologické rajonizace řadíme zájmovou oblast do následujících 

rajonů (Olmer et al 2006), viz Obr. 1:

4612 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část

4620 - Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh

4630 - Děčínský Sněžník

4650 - Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice

4660 - Křída Dolní Kamenice a Křinice

Obr.1: Vymezení zájmové lokality
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3.1. Geografie

Popisované území se nachází v Ústeckém kraji v děčínském okrese. Dle členění a 

názvosloví Zeměpisného lexikonu ČSR - Hory a nížiny vydaného Geografickým ústavem 

Československé akademie věd  (Demek et al. 1987) řadíme území do těchto orografických 

jednotek (viz Obr. 2):

Horopisný celek III-A-3 Děčínská vrchovina

Okrsek III-A-3-a Sněžnická hornatina

Okrsek III-A-3-b Růžovská vrchovina

Horopisný celek III-B-5 České středohoří

Okrsek III-B-5-A-a Benešovské středohoří

Okrsek III-B-5-A-b Markvartická kotlina

Horopisný celek IV-A-2 Lužické hory

Okrsek IV-A-2-B-b Chřibskokamenická kotlina

Obr. 2: Orografické členění dle Demka (Demek et al. 1987)
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3.2. Klimatické a srážkové poměry

Jak uvádí Glöckner (1995), má sledování klimatických a srážkových poměrů v 

prostoru Děčínské kotliny dlouhou tradici, na jejímž počátku je zájem majitele děčínského 

panství, hraběte Františka Antonína Thun-Hohenstein. Klimatická a srážková  pozorování 

zahájil roku 1829 vrchní nadlesní Adam Seidel. Na tato měření navazuje roku 1914 

rakousko-uherský Ústřední ústav pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni,

respektive od roku 1918 československý stát. 

Stanice Českého hydrometeorologického ústavu, dlouhodobě sledující klimatické 

faktory, jsou na sledovaném území tyto: Březiny - Libverda, Šluknov, Světlá pod Luží -

Jägerdörfel. Pro oblast Verneřického středohoří je možno ještě využít stanici Domašice -

Obrok, ležící v sousedním českolipském okrese.

Obr. 3: Klimatické oblasti dle klasifikace Atlasu ponebí Česka (kol. 2007)
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Většina teplotních charakteristik v Česku klesá s nadmořskou výškou a nejnižší 

teploty se proto vyskytují především v horských oblastech a nejvyšší v nížinách. Z 

termického hlediska je podnebí Česka na pomezí kontinentálního a oceánického typu 

klimatu. Kontinentální klima je typické vysokými teplotami v létě a  nízkými  v zimě. 

Klimatické oblasti zájmového území jsou zobrazeny na Obr. 3.

Rozpětí teplot v popisovaném území je úzce spojeno s výškovými poměry. 

Nejteplejší částí je úzký pás v údolí Labe v Českém středohoří a v Děčínské kotlině a také 

v kaňonu Labe. Tento koridor je vymezen izotermou 8,0 °C. Kromě nadmořských výšek 

má na tom podíl i tepelná kapacita vody samotného Labe, které v podstatě ohřívá dno údolí 

i vlastního kaňonu. 

Obr. 4: Průměrný roční úhrn srážek dle Atlasu ponebí Česka (kol. 2007)

Jižní část zájmového území se nachází v mírně teplém, mírně vlhkém klimatu 

pahorkatinného typu se studenou zimou. V západní a střední části území přechází do mírně 



Michal Král: Antropogenní vlivy na hydrogeologickou strukturu děčínské termy

2010                                                                                                                                      17

vlhkého klimatu se studenou zimou vrchovinného typu. V nejsevernějších částech je klima 

vlhké. V jižní části je průměrná teplota v lednu - 2,5 °C, v severní části - 3 °C. V červenci 

zde dosahuje průměrná teplota 17,5 °C. Průměrná roční teplota je 7,5 °C.

Průměrné srážky v zájmovém území se pohybují od 600 do 800 mm, ve 

vegetačním období 350 - 500 mm. Rozložení průměrného ročního úhrnu srážek je patrné 

z Obr. 4. Na většině celého území se vyskytuje minimum  srážek v únoru a maximum v 

červenci. Vlhkost vzduchu je v rozmezí 70 % - 85 % (Glöckner 1995).

3.3. Geologie

Pro kapitolu geologie jsem jako podklady použil práce těchto autorů: Fiedler 

1997, Glöckner 1995, Herčík et al. 1987, Malkovský 1974 a  Nakládal 1990, 2000.

Území je postiženo intenzivní saxonskou tektogenezí s předvládajícími směry 

zlomových struktur severovýchod - jihozápad (krušnohorský zlom), severozápad -

jihovýchod (sudetský zlom) a východo – západním. Z hlediska tektogeneze lze rozdělit 

území na tři rozdílné strukturní stavby. Území severně od krušnohorského zlomu tvoří 

plochá antiklinální struktura s osou směru severovýchod - jihozápad, jejíž jižní křídlo je 

přerušeno krušnohorským zlomem a výškou skoku od desítek metrů po 400 metrů.

V dosahu lužické poruchy potom změní směr na severo – jižní.

Vnitřní část území mezi krušnohorským a středohorským zlomem je formována 

jako brachysynklinální struktura. V jejím středu se nachází báze křídy s největší hloubkou 

zjištěnou v české křídové pánvi: - 711,2 m n.m. Na území jižně od středohorského a 

strážského bloku jsou vytvořeny elevace, formované jako plochá antiklinála východo –

západního směru. 

Území je porušeno mnoha zlomovými liniemi, z nichž nejvýznamnějšími jsou 

zlomy lužický, krušnohorský a středohorský, které formovaly výše uvedenou strukturní 

stavbu.

Geometrie a způsob vyplňování pánve v této oblasti jsou určené průběhem 

struktur podložního komplexu epizonálně metamorfovaných sedimentárních hornin, který 

se řadí do pásma tzv. labské zóny v pokračování saského labského břidličného pohoří.
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Tento komplex je v oblasti jižního okraje Děčína nasunut podél linie západoseverozápad –

východojihovýchod (středosaské nasunutí) na krušnohorské krystalinikum a severně od 

Děčína je v důsledku kvartérního zaříznutí Labe odkrytý. Orientace západoseverozápad –

východojihovýchod jednotlivých pruhů podložních hornin je dána variskou tektogenezí. 

Od jihu k severu se rozlišuje pruh sericitických fylitů ordovického stáří, pruh drob s 

vložkami aleuritickýh břidlic a oblast donínského biotitického granodioritu. Menší průniky 

biotitického granodioritu jsou také přítomny na hranici mezi pruhem fylitovým a 

drobovým a vycházejí v pravém břehu Labe za severním okrajem Loubí.

Zájmové území se nachází z větší části ve středohorské zakleslé kře, z menší části 

zahrnuje také severní kru. Jižní kra již není zájmovým územím zastižena.

Velká mocnost křídových sedimentů ve středohorské kře signalizuje, že znalosti o  

geologické stavbě jsou do značné míry úměrné množství vrtů, které procházejí přes více 

litostrafických území.

Z předplatformních jednotek krystalinika jsou v zájmovém území nejvíce 

zastoupeny krušnohorské krystalinikum na západě a jihozápadě a lužický masiv na severu. 

Východně od Labe se v podloží křídy vyskytuje mladopaleozoická českokamenická pánev. 

Platformní pokryv je reprezentován svrchní křídou, terciérem a kvartérem. Svrchnokřídové

sedimenty přísluší k lužické faciální oblasti. Na jihozápadním okraji popisované oblasti 

přechází lužická facie do facie labské. Terciér (neogén) je zastoupen především četnými 

vulkanogenními tělesy, sedimenty se vyskytují pouze jako denudační relikty. Kvartér 

náleží extraglaciální oblasti. Z hlediska strukturní povahy území je nejdůležitější jeho 

příslušnost k hluboce zaklesnutému středohorskému bloku.

3.3.1. Litologie

Dle Fiedlera in Nakládal (1997) je podloží křídy v zájmovém území budováno 

především sedimenty a vulkanity mladšího paleozoika, které vyplňují českokamenickou 

pánev příslušející svým vývojem spíše k lužické oblasti než uhlonosné středočeské oblasti. 

Podle dosavadních znalostí se jeví pro omezení pánve velmi významný zlom, který 

probíhá údolím Ploučnice. Severovýchodně od něj tvoří mladopaleozoické horniny 

rozsáhlý souvislý pokryv o pravděpodobné mocnosti několika stovek metrů. Petrograficky 
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jsou pánevní sedimenty zastoupeny především písčitými a prachovito-písčitými horninami, 

doprovázenými vulkanogenními horninami - paleoryolity, melafyry a tufogenními 

horninami.

Směrem severním a severozápadním od českokamenického zlomového pásma 

jsou v podloží křídy jetřichovického bloku kadomské granitoidy lužického masivu. Na jih 

od ploučnického zlomu a na jihozápad od Děčína jsou v podloží křídy rozšířeny zpravidla 

dvojslídé pararuly, případně svory.

Podloží křídy je částečně tvořeno výplní permokarbonských pánví –

českokamenické a kravařské. Tyto izolované výskyty představují tektonicky omezené kry 

zakleslé do krystalinického fundamentu. Tzv. svrchní červené souvrství se skládá převážně 

z červených a barevně pestrých prachovitých a jílovitých hornin. Převážná část hornin 

obsahuje karbonátový podíl, většinou vápenitý a to jako součást mezerní hmoty nebo ve 

formě konkrecí.

Epizonální metamorfity staršího paleozoika jsou ověřeny severozápadně od 

Děčína. Jejich omezení vůči lužickému masivu tvoří českokamenické zlomové pásmo, na 

jih pak ploučnický zlom. Zde jsou  převažujícími horninami fylity s vložkami zelených 

břidlic a kvarcitů.

Zájmový prostor přísluší z regionálního hlediska k severozápadní části lužické 

faciální oblasti křídy České křídové pánve. Je charakteristický proměnlivým litofaciálním 

vývojem a změnami mocnosti vrstev. V centru území se vyskytuje největší známá mocnost 

souvrství z celé křídové pánve.

V těch částech území, kde je souvrství křídy intenzivně prostoupeno 

vulkanogeními horninami, je mocnost jednotlivých souvrství obtížně stanovitelná, protože 

ji ovlivňují především ložní žíly vulkanitů.

Perucké vrstvy (stáří spodní cenoman) se v zájmovém území vyskytují v 

izolovaných plochách a dosahují mocnosti souvrství do 35 m, většinou je to ale méně. 

Cyklicky se zde střídají psamity a pelity.
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Obr. 5: Orientační nadmořské výšky báze křídových sedimentů (upraveno dle Fiedlera 

1997)

Korycanské vrstvy  (stáří svrchní cenoman) jsou v celém území rozšířeny jako 

facie pískovců. Petrograficky převažují jemně až středně zrnité pískovce, hrubozrné  tvoří 

lokální vložky. Mocnosti vrstvy jsou velmi proměnlivé, v průměru dosahují 40 - 50 m, 

místy ovšem až 100 m.
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Nejnižší báze perucko–korycanských vrstev, která zároveň signalizuje největší 

mocnost křídových sedimentů, je zaznamenána v dílčích blocích, které přiléhají ze 

severozápadu k ploučnickému zlomu.

Bělohorské souvrství (stáří spodní turon) je díky transgresi rozšířeno v celém 

území, i tam kde chybí sedimenty cenomanského stáří. Souvrství má v celém území 

shodný litofaciální vývoj, kdy představuje výrazný asymetrický inverzní cyklus s 

postupným hrubnutím klastické složky směrem do nadloží. Celková mocnost bělohorského 

souvrství se pohybuje v rozmezí mezi 50 – 135 m.

Jizerské souvrství (stáří střední turon) se vyznačuje pestrým litofaciálním 

vývojem. Od jihozápadu k severovýchodu se zvyšuje mocnost souvrství a také obsah 

psamitické složky. Západním směrem se zase zvyšuje podíl pelitů, až na přechodu do 

ohárecko – středohorské facie, kde dochází k nahrazení psamitů pelity. Mocnost souvrství 

se pohybuje od 40 po 400 m v pásmu oblasti lužické poruchy, na jeho západním okraji je 

to 140 - 160 m.

Teplické souvrství (stáří svrchního turon) se vyskytuje v zakleslé kře 

středohorského bloku na jihu od Děčína a České Kamenice. Coniacké březenecké

souvrství, které tvoří spolu s teplickým jeden sedimentační cyklus, je souvrství inverzně 

cyklické s přechodem pelitické do psamitické složky ve směru od jihozápadu na 

severovýchod. Stejným směrem narůstá také mocnost souvrství a to ze 300 m do 500 m.

Třetihorní komplex s maximální mocností 300 m tvoří jak sedimenty, tak 

explozivní a efusivní produkty miocéního vulkanismu.

Kvartér zde tvoří deluviální a fluviální sedimenty podél toků Labe a Ploučnice.

3.3.2. Tektonické poměry

Popisované území je rámcově vymezeno průběhem tří zlomových pásem, která 

sledují základní směry nejmladší vulkanické činnosti v českém masivu. Ve východní a 

severovýchodní části probíhá lužická porucha v severozápadním – jihovýchodním směru. 

Severní a severozápadní hranice představuje průběh krušnohorského zlomového pásma s 

generelním směrem průběhu severovýchod – jihozápad. Jižní a jihovýchodní omezení tvoří 
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zlomový systém litoměřického pásma, jehož generelní průběh je také ve směru 

severovýchod – jihozápad.

Obr. 6: Základní tektonické schéma s vyznačenými body zájmu

Lužický zlom má charakter přesmyku s převrácením a vynesením křídových 

sedimentů. Výška skoku zlomu je místy až 1000 m.

Krušnohorský zlom přechází severozápadně od Ústí nad Labem do dvou 

paralelních větví zlomového pásma. Severní větev se rozpadá na řadu paralelních zlomů, 

které tvoří děčínské zlomové pole. Děčínské zlomové pole, které vytváří složitý systém 

relativně úzkých, postupně zaklesávajících a opět vystupujících ker,  má v zájmovém 

území významnou roli. Systém postupuje dále generelně východním směrem a v západní 

části České Kamenice tvoří českokamenické zlomové pole s výškou skoku na jednotlivých 

zlomových liniích až 400 m. Významně se uplatňuje i ploučnický zlom ve směru 

severozápad - jihovýchod. Uvnitř samotného území je dále dle Nakládala (2000) 



Michal Král: Antropogenní vlivy na hydrogeologickou strukturu děčínské termy

2010                                                                                                                                      23

interpretována řada dalších tektonických linií, které rozdělují prostor do řady ker různého 

významu.

Z hlediska stavby území a ve vztahu k hydrotermální mineralizaci jsou 

nejvýznamnější děčínské a českokamenické pásmo a také paralelní linie, které svým 

otevřeným charakterem ovlivňují komunikaci v kolektorech. Významné skoky jsou 

interpretovány i ve vlastní středohorské kře s výškou skoku i přes 200 m. Tyto skoky pak 

mohou stavět proti sobě stratigraficky odlišné kolektory a významně tak ovlivňovat oběh 

podzemních vod. Je třeba také počítat s tím, že největší skoky se na zlomech neodehrávají 

v jedné linii, ale mají spíše kulisovitý charakter. Ten sice snižuje možnost vertikální 

komunikace mezi jednotlivými kolektory, nicméně horizontálně vytváří plochy se 

sníženým hydrodynamickým odporem, čímž vzniká významná možnost preferenční 

komunikace, která může zásadně ovlivňovat geometrii filtračního prostoru.

3.3.3. Termální struktura

Hazdrová (1981 in Blažková 2002) definuje vlastní geotermální systém jako 

prostorově a geologicky vymezenou část litosféry (případně hydrosféry), která má v 

porovnání s okolím anomálně zvýšenou teplotu. Geotermální struktura obsahuje přírodní 

teplo, které může být v příznivých případech využíváno.

Hlavní zdroje geotermální energie jsou tyto: teplo zemského tělesa vázané na 

vznik planety více než před 4 miliardami let, trvalý rozpad přírodních radioaktivních 

minerálů látek a izotopů, exotermní reakce při metamorfóze hornin v zemské kůře nebo 

projevy magmatické činnosti.

Množství zemského tepla, které se šíří ve směru teplotního spádu, je 

charakterizováno zemským tepelným tokem. Teplotní tok závisí na tepelné vodivosti 

hornin a vertikálním přírůstku teploty s hloubkou (teplotní gradient).

Existuje úzký vztah mezi hodnotou tepelného toku a stářím geologické jednotky, 

případně se strukturními anomáliemi ve stavbě zemské kůry. Převážně platí, že čím mladší 

je oblast, tím vyšší je hodnota tepelného toku.

Z hlediska fyzikálně chemického zatřídění můžeme rozlišit geotermální systémy 

na hydrotermální, geotlakové, systémy horkých suchých hornin a systémy magmatické
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(Muffler 1976 in Blažková 2002). Geotlakové systémy, mezi které patří i děčínská termální 

struktura, jsou struktury s mocnou sedimentární výplní a řadou napjatých termálních 

zvodní.

Obr. 7: Hl. profily teplot v zájmové oblasti ( Jiráková, Procházka 2009, MS)
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Jak dále uvádí Blažková (2002), dělí se termální systémy podle teploty vody na 

systémy s vysokou teplotou (hypertermální), které mají teplotou nad 150 °C, se střední 

teplotou, tzn. 90 - 150 °C a nízkou teplotou, 90 °C a méně. Každý z těchto systémů může 

obsahovat vodu s nízkým nebo vysokým podílem rozpuštěných látek. Z tohoto pohledu 

patří děčínská termální struktura, stejně jako ostatní termální vody v České republice mezi 

termální zdroje nízkoteplotní. Rozložení teplot v širší oblasti děčínské struktury je zřejmé z 

obrázku 7, hloubkového profilu v souvislosti s naměřenými teplotami.

4. Hydrogeologický popis současného stavu termy

4.1. Hydrogeologie

Při zpracování kapitoly hydrogeologie jsem jako zdroje  použil tyto autory: Datel 

et al. 2000, Fiedler 1997, Glöckner 1995, 1997, Herčík et al. 1987,  Nakládal 1987, 1993, 

1999, 2000 a Olmer et al 2006.

Děčínská termální struktura souvisí s hydrogeologickými rajony skupiny 46 -

Křída Dolního Labe (Olmer et al 2006). Jsou to rajony 4612 - Křída Dolního Labe po 

Děčín - levý břeh, severní část, 4620 - Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh, 4630 -

Děčínský Sněžník, 4650 - Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice a 4660 - Křída Dolní 

Kamenice a Křinice. Termální struktura má v jednotlivých rajonech různě velký rozsah.

Tato skupina rajonů  je považována (Nakládal 1999) za nejkomplikovanější část 

křídové pánve. Složitost struktury je dána především pestrým litologickým vývojem 

sedimentárního komplexu a také výraznou tektonickou expozicí území.

V zájmovém území dělí středohorská kra strukturu na tři odlišné dílčí struktury. 

Jejich označení podle abecedy bylo čerpáno z Hydrogeologické syntézy české křídové 

pánve (Nakládal 1987) z důvodu zjednodušení struktury textu. Abecední způsob označení 

navíc převzalo mnoho následných prací a zpráv věnovaných struktuře české křídové pánve.

Označení kolektorů a izolátorů je uvedeno tabulce 1.
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Tab. 1: Označení kolektorů  a izolátorů české křídové pánve

Označení Litologie Stratigrafie

kolektor A perucké a korycanské vrstvy cenoman

izolátor A/B korycanské vrsty spodní turon

kolektor B korycanské vrstvy spodní turon

kolektor C jizerské souvrství střední turon

izolátor BC/D teplické souvrství svrchní turon

kolektor D březenské souvrství coniak

Kolektory a izolátory křídového komplexu jsou určeny jeho litologickým 

členěním, znázorněným na schématu kolektorů a izolátorů bilančního celku 3, obrázku 8.

Obr. 8: Schéma kolektorů a izolátorů (upraveno dle Nakládala 1990)
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Zatímco středohorská zakleslá kra se rozprostírá na zhruba třech čtvrtinách plochy 

bilančního celku 3, jižní kra zasahuje do děčínsko-českokamenické oblasti jen minimálně.

V severní struktuře je výskyt kolektorů omezen na kolektory A a BC s dělícím 

izolátorem. Na území České republiky je struktura totožná  s hydrogeologickými rajony 

463 a 466 a dále zasahuje do Německa. Severně od Děčína se v severní kře po obou 

březích Labe rozkládá jizerské souvrství. Výskyt kolektorů na povrchu je zřejmý z obrázku 

č. 9.

Obr. 9: Výskyt kolektorů na povrchu (upraveno dle Nakládala 1990)

Zakleslá středohorská kra je od kry severní oddělena soustavou zlomů 

děčínského, resp. českokamenického a doubického zlomového pole. Zatímco děčínské a 

českokamenické pole s výškou skoku od desítek až po 400 m je považováno z regionálního 

pohledu za nepropustné, doubické zlomové pásmo s výškou skoku od desítek po 150 m 

umožňuje komunikaci mezi severní a zakleslou středohorskou krou. Kra se nachází v 
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centrální části území bilančního celku 3 a zastihuje všechny popisované kolektory A, AB, 

ABC, BC a D. Shoduje se s rajony 461, 462, 465 a částečně 464. Kra je tvořena složitým 

systémem proti sobě vzájemně výškově posunutých ker. Na západě je omezení kry dáno 

vyklíněním kolektoru, na jihu a jihozápadě středohorským zlomem, na severovýchodě 

lužickou poruchou, na severu uvedenými děčínským, českokamenickým a doubickým 

polem a na severozápadě zlomem krušnohorským.

Jižní kra je tvořena výskyty jizerského souvrství jihovýchodně od strážského 

zlomu. Struktura představuje hydrogeologický rajon 464 s kolektory A a BC. Strážský 

zlom a navazující tektonické linie s výškou skoku od 200 po 500 m oddělují bazální 

kolektor a částečně také nadložní kolektory BC od kolektorů uložených hlouběji  ve 

středohorské kře.

Báze křídy je dále členěna na tři struktury ovlivněné středohorskou zakleslou krou 

a je chápána jako izolátor. Na okrajích bilančního celku 3 se předpokládají málo významné 

přítoky z okolního krystalinika.

4.1.1. Kolektor A

Zdrojová část podzemních vod jako dynamická složka hydrogeologického cyklu 

je zajištěna infiltrací srážek v severovýchodní oblasti lužické poruchy. Existuje i spekulace 

o možnosti infiltrace z jižních svahů stolové hory Děčínský Sněžník (Glöckner 1995) přes 

děčínské zlomové pole. Bazální kolektor A je tvořen písčitými sedimenty cenomanského 

stáří, které pokrývají téměř souvisle celé území. Bází křídy je komplex proterozoických 

hornin, který je s výjimkou západního okraje považován za nepropustný. V nadloží 

kolektoru vystupuje souvrství spodního turonu  v prachovito–jílovitém a písčitém vývoji. 

Tento prachovito–jílovitý vývoj se vyskytuje na převážné části území pravého břehu Labe 

a tvoří artéský strop kolektoru A, izolátor A/B. V místech kde izolátor A/B chybí, nebo 

tam kde je puklinově propustný je turonské souvrství hydraulicky propojeno s s bazálním 

kolektorem AB a vytváří jednotně zvodněný kolektor ABC. V těchto okrajových částech 

levobřežní a částečně i pravostranné příbřežní části přebírá funkci artéského stropu 

souvrství středního turonu jako izolátor BC/D. Schématické rozšíření kolektorů je uvedeno 

na následujících obrázcích.
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Obr. 10: Schematické rozšíření kolektoru A (upraveno dle Nakládala 1990)

Obr. 11: Schematické rozšíření kolektoru AB (upraveno dle Nakládala 1990)
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Obr. 12: Schematické rozšíření kolektoru ABC (upraveno dle Nakládala 1990)

Litologii kolektoru A reprezentují pískovce proměnlivé zrnitosti s konglomeráty 

na bázi, místy s jílovitými vložkami prachovců a jílovců.

Cenomanský kolektor je mocný převážně 40 - 80 m, ve střední části klesá místy 

pod 30 m, směrem jihozápadním se mocnost snižuje pod 20 m. Severovýchodním směrem 

mocnost narůstá přibližně na 100 m, nejvíce však na 140 m.

Propustnost kolektoru A je průlinově–puklinová. I při vysokých hodnotách 

otevřené porozity těchto pískovců (převážně mezi 16 – 20 %, maximálně 33 % dle 

Hazdrové 1971 in Datel et al. 2000) se v tomto kolektoru výrazně uplatňuje puklinová 

propustnost, která bývá často rozhodující (Čadek et al. 1968 in Datel et at. 2000). 

Transmisivita kolektoru klesá generelně s celkovým poklesem písčité složky v pískovcích 

od severovýchodu jihozápadním a západním směrem a její střední hodnota je dle 

Nakládala (1999) 60,5 m2.d-1. Oběh podzemních vod v cenomanském kolektoru je 

neuzavřený. Podstatná část zdrojů podzemní vody je tvořena infiltrací srážek v pásu podél 

lužické poruchy. Písčité křídové sedimenty zde umožňují infiltraci srážek celým křídovým 

profilem až do bazálního kolektoru. Od lužického zlomu proudí podzemní voda generelně 

západojihozápadním směrem ve třech relativně izolovaných strukturách.
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V severní struktuře proudí voda ve směru od  lužické poruchy k západu a k 

odvodnění dochází hlavně v dolní části řeky Kamenice spolu s kolektorem BC. Menší část 

se odvodňuje v údolí Labe v místech, kde kolektory vycházejí na povrch. V jižní a zakleslé 

oblasti proudí voda směrem k děčínským jímacím vrtům. 

V zakleslé středohorské kře proudí podzemní voda kolektoru A od severovýchodu 

k Labi. V jihovýchodní části je kolektor A od strážského bloku oddělen strážským 

zlomem, na severozápadě je od rajonu Křídy Dolní Kamenice a Křinice izolován 

českokamenickým zlomovým polem. Za linií Děčín  - Úštěk se bazální kolektor A spojuje 

s kolektorem BC, čímž vzniká jednotný zvodnělý systém. Tento kolektor ABC je 

odvodňován prostřednictvím vrtů v Děčíně a Ústí nad Labem a v nižším rozsahu také 

otevřenými puklinami do Labe. V rajonu Dolního Labe -  po Děčín - levý břeh je kolektor 

AB a ABC dotován přírony z krušnohorského krystalinika.

Jižní struktura je reprezentována strážským blokem, který převádí podzemní vodu 

do bilančního celku 1.

4.1.2. Kolektor BC

Kolektor BC reprezentuje svrchní část spodnoturonského souvrství  (B) a 

souvrství středního turonu (C), které v písčitém vývoji sedimentace tvoří jednotně 

zvodnělý kolektor. Kolektor BC je rozšířen téměř na celém území, chybí pouze v jeho 

západní části za osou Děčín - Úštěk. Schématické rozšíření kolektoru BC je uvedeno na 

obrázku 13.

Báze kolektoru BC je tvořena prachovci a slínovci spodnoturonského souvrství, 

kterými je tvořen izolátor A/B oddělující bazální kolektor A od nadložních kolektorů. V 

pásu podél lužického zlomu jsou na bázi kolektoru BC pískovce kolektoru A. Turonský 

kolektor je v celé ploše středohorské zakleslé kry v zájmové oblasti překrytý teplicko 

březenským souvrstvím, které svou spodní částí - izolátor BC/D tvoří artéský strop 

kolektoru BC. 
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Obr. 13: Schematické rozšíření kolektoru BC (upraveno dle Nakládala 1990)

V severní a severovýchodní oblasti prostoru infiltrace vystupuje kolektor na terén. 

V této části má potom volnou hladinu. Kolektor je napájen infiltrovaným podílem srážek v 

pruhu podél lužické poruchy a přetokem podzemních vod přes dubické zlomové pásmo. 

Na ostatním území má kolektor BC artéský charakter. Odvodnění kolektoru BC je 

zprostředkováno na úrovni erozivních bází řek Labe a Kamenice.

 V ploše zakleslé středohorské kry infiltrace srážek do kolektoru BC neprobíhá. 

Podzemní voda proudí ze zdrojových oblastí lužické poruchy a horního povodí 

Panenského potoka. Od rozvodnice na úrovni Nového Boru a Žandova voda proudí 

severozápadním směrem a přes doubické zlomové pásmo přestupuje do severní kry. Od 

oblasti Benešova nad Ploučnicí je tok podzemní vody již usměrňován směrem k Děčínu. 

Tektonické plochy diskontinuity zde vytváří výrazné prostory komunikace podzemních 

vod. Českokamenické a děčínské zlomové pásmo a případně i další paralelní tektonické 

prvky mají do určité míry izolovanou strukturu, která má celkově vyšší úroveň turonské 

zvodně než středohorská zakleslá kra a nižší úroveň turonského kolektoru než vlastní 

severní kra.
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Mimo infiltrace na čelech kolektoru dochází také k dotaci z  kolektoru D v oblasti 

Nového Boru, kde Nakládal (1990) ověřil modelem dotaci 55 l.s-1. Vzhledem k tektonické 

expozici okolí Nového Boru je otázka, zde nemůže být tato dotace kolektoru BC projevem 

odvodnění kolektoru A z vyšší severovýchodní kry. Glöckner (1995) nevylučuje ani 

možnost dotace kolektoru BC ze severní kry přes děčínské zlomové pásmo.

Oběh podzemních vod kolektoru BC je v podstatě uzavřený a alochtonní zdroj 

podzemní vody se nepředpokládá. V kolektoru BC je možné obdobně jako v kolektoru A 

vymezit relativně samostatné oblasti proudění podzemní vody. Tato skutečnost je dána 

zlomy, jejichž výška skoku převyšuje mocnost kolektoru zakleslé středohorské kry. V 

zakleslé středohorské kře proudí podzemní voda v kolektoru BC generelně od 

severovýchodu k jihozápadu obdobně jako v bazálním křídovém kolektoru. Hydraulické 

potenciály kolektoru BC vytvářejí rozvodnici podzemní vody zhruba na ose Ústí nad 

Labem - Cvikov. Severně od ní proudí podzemní voda do severní struktury a k odběrům v 

Děčíně a Ústí nad Labem, jižně od rozvodnice proudí voda směrem k Ploučnici a 

Robečskému potoku, kde se odvodňuje. 

Litologicky reprezentují turonský kolektor převážně jemnozrnné až hrubozrnné 

křemenné pískovce, v menší míře pískovce jílovito–prachovité. Severovýchodním směrem 

pískovce hrubnou a lokálně přecházejí do drobných slepenců. Jihozápadním a západním 

směrem se zvyšuje podíl prachovité složky, objevují se vložky prachovců, prachovitých 

slínovců, pískovce v drobných cyklech ve svrchní části kolektoru vykliňují, ve spodní části 

kolektoru západním směrem nasedají na pískovce cenomanského kolektoru. Úplné 

mocnosti kolektoru (včetně vložek aleuropelitů v zápaní části území) se pohybují od 60 -

70 m na jihozápadě až po 510 - 530 m na severu a severovýchodě.

Zejména v západní části území je turonský kolektor horizontálně rozdělován 

lokálně vyvinutými poloizolátory, které vytváří samostatné dílčí kolektory.

Propustnost kolektoru BC je průlinově puklinová. Vlivem litofaciálního vývoje 

roste od severovýchodu k jihozápadu obsah prachovité složky v pískovcích a jejich 

filtrační hodnoty obecně klesají. Střední hodnota transmisivity je 232,2 m2.d-1 (Nakládal 

1999).
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Ve vlastním zájmovém území je odvodnění kolektoru zakleslé středohorské kry 

realizováno především prostřednictvím jímání z vrtů a úniky přes netěsné vrty v Děčíně a 

okolí. Odvodnění přirozenými tektonickými cestami lze předpokládat v menší míře.

4.1.3. Kolektor D

V zájmovém území se kolektor D nachází pouze ve středohorské zakleslé kře. V 

důsledku vysoké faciální proměnlivosti březenského a teplického souvrství má kolektor D 

variabilní vertikální i horizontální prostorové vymezení. Schematicky je rozšíření 

kolektoru znázorněno na obrázku 14.

Obr. 14: Schematické rozšíření kolektoru D (upraveno dle Nakládala 1990)

Kolektor D je na okrajích středohorské kry denundován až na bázi. K denudaci 

došlo na tektonicky vyzdvižených krách a také v údolních zářezech. Od níže uložených 

turonských a cenomanských zvodní je coniacký kolektor oddělen mocnou polohou 

nepropustných jílovců a slínovců. Horní hranici zvodněného kolektoru D tvoří převážně 
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volná hladina podzemní vody. Lokálně se vyskytující mírně napjatá zvodeň je způsobena

dílčími izolátory. V centru zakleslé středohorské kry je coniacký kolektor kryt rozsáhlými 

vulkanickými tělesy zejména na levém břehu Ploučnice. Na východním okraji Děčínské 

kotliny byl doložen psamitický vývoj nejvyšších částí coniaku a tak jsou v tomto prostoru 

vytvořeny dvě zvodně nad sebou. K infiltraci dochází v celé ploše kolektoru a zdrojem 

jsou výhradně atmosférické srážky.

Propustnost kolektoru je průlinově-puklinová a střední hodnota transmisivity je 

64,8 m2.d-1 (Nakládal 1990).

Litologii coniackého kolektoru D reprezentují jemnozrnné až střednozrnné 

křemenné pískovce, případně v oblasti faciálních přechodů pískovce prachovité a jílovito-

prachovité. Mocnost kolektoru se pohybuje od desítek m na okrajích výchozů až po 250 m 

ve střední části. Stupeň zachování pískovců závisí na morfologii území a také na stupni 

denudace. I u kolektoru D klesá směrem ze severovýchodu na jihozápad propustnost,

vlivem přibývání jílovité složky  v pískovcích.

Odvodňování probíhá formou množství drobných roztříštěných výronů, většinou 

v úrovni místní erozivní základny. Převážná část toku je odvodňována Ploučnicí a horním 

tokem Kamenice. Dále probíhá odvodňování formou skrytých výronů do kvartérního 

pokryvu.

5. Antropogenní ovlivnění děčínské termální struktury

Vzhledem k tomu, že Děčín a jeho okolí představují centrum vlastní teplotní 

anomálie jsou zde také soustředěny vlivy, které ohrožují tento přírodní fenomén. 

Historické stránce této problematiky se věnoval hlavně Glöckner (1995, 1997). Kromě 

vlastního průzkumu, byly práce Glöcknera (1995, 1997, 2000) a Nakládala P. (2000, 2004) 

dalšími podklady pro zpracování této kapitoly.

Zájmová oblast se nalézá v místě styku severní a zakleslé středohorské kry. Z 

hlediska blokové stavby je důležitá interpretace tektonického porušení křídových 

sedimentů od Děčína k jihozápadu a jejich vertikálního posuvu. Vedená linie 

predisponovala tok Labe nejen v Děčíně, ale také dále od Děčína směrem k jihozápadu. 
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Interpretovaný skok na této linii dle Fiedlera (1997) představuje od 130 m v Děčíně po 230 

m jihozápadně od Děčína s tím, zakleslá kra je z jihovýchodní strany uvedené linie. 

Tektonické porušení křídových sedimentů má však i další směry včetně směrů kolmých na 

tuto linii. Z tohoto pohledu je důležitá funkce děčínského zlomového pásma, ve kterém se 

kolektor BC dostává postupně na severovýchodě na povrch i mocnost teplicko a 

březenského souvrství, které svým izolátorem ve spodní části kryje napjatou turonskou a 

prakticky i cenomanskou zvodeň.

Obr. 15: Schematické znázornění současného proudění vody (upraveno dle Nakládala 

1990)
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Proud podzemní vody A, BC se na zlomové linii vzdouvá (kolektor A nižší kry je 

v pozici proti podloží, kolektor BC má redukovaný průtočný profil) a podél tektonického 

porušení se částečně odvodňuje na povrch, převážně do kvartéru Labe. Schematické 

znázornění současného proudění vody je znázorněno na obrázku 15. Relativní zpomalení 

oběhu podzemních vod na této linii má zřejmě příznivý vliv na získávání termální energie, 

která je aktivním pozůstatkem aktivní vulkanické činnosti v Českém středohoří. Tomu také 

dle Nakládala (in Fiedler 1997) nasvědčuje nejvyšší úroveň teplotních gradientů v 

pravobřežním pásu podél Labe, která zároveň představuje nejbližší okolí nižší kry podél 

tektonické linie.

Původní neovlivněná výtlačná úroveň cenomanské a turonské zvodně v zájmové 

oblasti byla nepochybně podstatně vyšší než je v současnosti. Deprese v turonské zvodni 

ukazuje rozsah jejího antropogenního vlivnění. Tvar hydroizohyps resp. hydroizopiez 

odpovídá celkovému odběru podzemní vody z kolektoru BC (ABC) v úrovni cca 150 l.s-1.

Bilační zhodnocení podzemní vody v prostoru odvodnění vychází z Nakládala 

(1999). Výpočtový profil byl veden ve dvou profilech určených hydroizopiezou 240 m 

n.m. a 190 m n.m. Při použití stanovení průtočného množství dle Darcyho zákona byl 

průtok podzemní vody na profilu 240 mn.m na 226 l.s-1. Průtok vody na profilu 190 m n.m. 

byl stanoven na 220 l.s-1. Tento výsledek odpovídá modelu Aquifem, kterým Kulík (in 

Nakládal 1990) ohodnotil využitelné množství na 200 l.s-1. Tyto hodnoty bilancují  

kolektor BC, tedy turonského stáří. V prostoru Děčína je však kolektor spojen ještě s 

kolektorem A cenomanského stáří, který však nebyl v tomto modelu bilancován. Celkově

proto bude bilance vyšší o zatím neupřesněné množství.

Bilance odběru podzemních vod ze struktury je omezena vodoprávním 

rozhodnutím na odběr 150 l.s-1. Základním faktemm při bilancování zásob je obnovitelnost 

zdrojů podzemních vod (dynamická složka) indukovaná přirozeným odvodněním a odběry

vody ze studní. Jediným omezením jsou hydrodynamické vlastnosti horninového prostředí 

v prostoru struktury.
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Obr. 16: Přehledná mapa vrtů a vývěrů v zájmové oblasti, mapový podklad 

<http://amapy.centrum.cz>, 8/2009
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5.1. Přirozené termální vývěry

Přirozené odvodňování cenomanských a turonských vod probíhá pravděpodobně 

na příčných liniích v prostoru křížení s podélnými liniemi, které vymezují děčínské 

zlomové pole. Nejstarší popisované vývěry popsal na konci předminulého století J. E. 

Hibsch (Hibsch 1896 in Glöckner 2000). Nejvyšší zjištěné teploty pramenů 17,5 °C a 17,7 

°C dnes již nejsou ověřitelné. Zvýšenou teplotu mají ovšem i další prameny v kvartéru 

labského údolí. Významné je například zjištění teplých vod v údolí Loubského potoka, kde 

byla v roce 1981 naměřena teplota 18 °C.

Výše uvedené teploty pramenů z konce 19. století signalizují význam dřívějšího 

odvodňovaní termálních vod po přirozených liniích. 

První zjištěný vývěr byl v Horním Žlebu - na levém břehu Labe. Právě s tímto 

přelivem jsou spojeny Lázně svatého Josefa, které zřídil hrabě Václav Thun. Nad 

pramenem byl v roce 1768 postavený dřevěný domek, který byl o devět let později 

nahrazen zděnou budovou s vanovými lázněmi a prostorami pro lázeňské procedury. Po 

desetiletích nerušeného rozvoje se objevily zásadní problémy ve stejné době, kdy byl roku 

1906 proveden vrt ve Vilsnici, 1912 vrt v areálu závodu Chaudoir - Křižík a v roce 1913  

vrt v areálu podmokelského nádraží, kde byly teplé vody využívány pro napájení parních 

lokomotiv. V relativně krátké době reagoval vývěr Lázní svatého Josefa poklesem 

vydatnosti. 

V rajonu 462 jsou známy z historických pramenů dva přirozené přetoky 

termálních vod. Jeden byl zastižen v devadesátých letech minulého století při stavebních 

pracích v lokalitě dnešní ulice Boženy Němcové. Zde byl zjištěn výron mírně teplých vod 

o teplotě 17,7 °C. Dle Hibschova popisu byl výron teplých vod zjištěn při hloubení základů 

domu. Byl dokumentován na tektonické linii, která od sebe oddělovala jílovce od 

pískovců. Značná část nejnižších poloh v tomto rajonu je ovšem pokryta polohami 

štěrkopísků, které běžně dosahují mocnosti 10 m a lokálně i více, takže případné přetoky 

byly a jsou i dnes obtížně zaznamenatelné.

Druhý přeliv byl zastižen při ražbě železničního tunelu severozápadní dráhy 

severně od Děčína na pravém břehu Labe. Zaznamenaná teplota dle Becka (in Glöckner 

2000) byla 17,5 °C.
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Obdobně bylo zaznamenáno přirozené odvodnění v dnešní ulice 28. října, kde 

bylo rozsáhlé slatiniště, které bylo vytěženo a zlikvidováno při bytové výstavbě koncem 

dvacátých let minulého století.

Otázka léčebných účinků termálních vod zůstává otevřena. Teprve 2. listopadu 

1932, deset let po uzavření lázní sv. Josefa byly děčínské a ústecké termální vody 

prohlášeny výnosem Zemského úřadu v Praze za léčivý přírodní zdroj. Neexistuje však 

doklad, který by specifikoval, k jakým terapeutickým účelům mohou být děčínské termy 

vhodné.

Vývěry podzemních vod děčínské termální struktury probíhají také v kvartérních 

štěrkových náplavech.

Povrchový výron v děčínském tunelu

Rok objevení: 1874

Nadmořská výška: 135 m n.m.

Výron se nachází cca 50 m od jižního ústí tunelu. Zde je cca 2 m nad úrovní kolejiště 

vyústěna drenáž podzemních vod. Velikost přítoku není sledována. Údaje v archivu

Českých drah se pohybují od hodnoty 0,85 až po 0,083 l.s-1. Lze se domnívat, že jde o 

projev odvodňování tektonických linií z prostoru úpatí Stoličné hory, kde dochází k 

tektonickému styku pískovců středního turonu s jílovci svrchního turonu až coniaku. 

Vzhledem k technické úpravě vývěru, která nemá v celém tunelu obdoby, je možné 

předpokládat, že toto je místo původního výronu mírně teplých vod (17,5 °C).  J. E. Hibsch 

(1896 in Glöckner 2000) tento výron lokalizuje do tunelu Östereichische Nord West Bahn.

Tab. 2: Povrchový výron děčínského tunelu

Rok Teplota [°C] Odtok [l.s-1] Zdroj
1994 8,0 0,1 Glöckner (1997)
2000 8,1 0,5 (odhad) Nakládal (2000)
2009 11,0 0,01 Král (2009)
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Povrchový výron sv. Josef

Rok objevení: 1786

Nadmořská výška: 137 m n.m.

Přirozený výron termálních vod  související s Lázněmi sv. Josefa, které v různých 

podobách existovaly od 1678 do roku 1922. Glöckner ve svých pracích (1995, 1997) 

uvádí, že v souvislosti s provedením prvních vrtů do děčínské termální struktury došlo k 

poklesu vydatnosti i teploty. Je samozřejmě otázka, jak korektně byly zaznamenány teploty 

v minulém a předminulém století, nicméně z tabelárního srovnání vyplývá, že nejvyšší 

rozdíl teplot je v posledních dvou měřeních a to 1 °C. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

povrchový výron, je pravděpodobné, že naměřená teplota je ovlivněna klimatickými 

podmínkami v době odběru a pohybuje se na obdobné úrovni.

Kdysi významné poutní místo je dnes v relativně tristním stavu, jak dokládají fotografie 

v příloze.

Tab. 3: Povrchový výron sv. Josef

Rok Teplota [°C] Odtok [l.s-1] Zdroj
1823 11,0 1,25 Klinger (Glöckner 

1997)
1847 11,0 ? Komers (Glöckner 

1997)
1907 10,8 ? Gintl (Glöckner 1997)
1994 10,5 0,2 (odhad) Glöckner (Glöckner 

1997)
2009 11,5 0,1 Král

Povrchové výrony Loubského potoka

Rok objevení: neznámo

Nadmořská výška: 140 + 150 + 210 m n.m.

V údolí Loubského potoka byla řada výronů mírně teplých vod, které byly svého času 

považovány za léčivé. Minimálně dva výrony byly upraveny do podoby soustředěného 

odběru. Termometrií byly prokázány další vývěry současné vývěry přímo ve vodoteči 

(Nakládal P. 2000). Vývěry mají vydatnost 4 - 5 l.s-1 a teplotu přibližně 13 °C. Vývěry 
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souvisejí patrně s přítomností drcených pásem ve směrech od severovýchodu k jihozápadu 

a východu k západu. Proudění vody bude zřejmě výrazně ovlivněno vulkanity a suťovými 

obsypy Stoličné hory. Vývěr v horní části Loubského potoka zanikl údajně v roce 1977.

Vývěry byly ve spodní části údolí Loubského potoka ověřeny i v roce 2010. Vzhledem 

naměřeným hodnotám (cca 10 – 11 °C) mělo na teplotu vývěrů významný vliv počínající

tání. Měření probíhalo na počátku března.

Obr. 17: Mapa s vyznačením vodárenské štoly Loubí (Hibsch 1896)

Vodárenská štola Loubí

Rok stavby: 1879

Nadmořská výška: 220 m n.m.

Vstupní portál do štoly se nachází pod benzínovou čerpací stanicí OMV na výjezdu z 

Děčína. Dle archivních pramenů byly vývěry míchány s vodou z Loubského potoka. Štola 

je dlouhá 520 m, prvních 52 m je vedeno jílovcích a slínovcích hydrogeologického rajonnu 
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465, poté štola vstupuje do pískovců středního turonu a pokračuje děčínským zlomovým 

pásmem. Na štole jsou čtyři vstupní šachty, úsek mezi třetí a čvrtou podchází pod 

Loubským potokem. V současnosti je v posledním úseku štoly zával. Dle měření z 

listopadu 1953 byla vydatnost zdroje 3,5 l.s-1 a teplota 9,8 °C. Dle ústních sdělení byla 

štola pro vodárenské účely využívána ještě v osmdesátých letech minulého století. To 

koresponduje s údaji, že zdroj zanikl v roce 1977. V tomto roce také zanikl pramen na 

Loubském potoce o vydatnosti cca 5 l.s-1. 

Štola Kamenická ul.

Rok stavby: 1880(?)

Nadmořská výška: 200 m n.m.

Tato štola byla dlouhá cca 15 m a je, respektive byla umístěna  v areálu dnešního Domova 

pro seniory. V některých materiálech je tento zdroj zmiňován také jako studna s přetokem. 

Štola byla umístěna zhruba 200 m pod vstupním portálem vodárenské štoly Loubí. Stejně 

jako vývěr ze štoly zanikl pravděpodobně tento vývěr v 1977. Dle sdělení pracovníka 

Domova seniorů byl zdroj však krátkodobě využíván i kolem roku 1989. Dnes je vstup do 

štoly zasypaný  a vzhledem ke stavbě výtahu ve stejném místě není možné již štolu 

prozkoumat.

Výrony Janská

Nadmořská výška: 210 m n.m.

V roce 2000 bylo v oblasti pod Janskou v směru na Srbskou Kamenici nalezeno rozsáhlé, 

ovšem dnes již neaktivní prameniště. Z termometrického měření vyplývá, že stále dochází 

k odvodňování teplé vody do vodoteče, viz obrázky 18. a 19. Nakládal (Nakládal P. 2000) 

také provedl porovnání rozborů z vývěrů s rozbory z vrtu DC 6, které ukázaly velmi 

podobné hodnoty.
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Obr. 18: Vývěry termálních vod (Nakládal P. 2000)
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Obr. 19: Vývěry termálních vod u obce Janská (Král 2010)

Výrony Rozbělesy

Rok stavby: neznámo

Nadmořská výška: 150 m n.m.

Bývalé hliniště parní cihelny. V 50. letech existoval v hliništi rybníček, ve kterém nikdy 

nezamrzala voda. Přibližně v roce 1970 byly drenážemi podchyceny výrony a svedeny 

mimo prostor stavěných garáží. Dle Glöcknera  (2000) byly vody využívány k mytí aut. 

Přetok infiltruje do kvartérních sedimentů. V současnosti je studna zabezpečená, místním 

uživatelům garáží není o jejím využívání nic známo.

5.2. Vrty v děčínské termální struktuře

Přirozený režim děčínských termálních vod byl poprvé výrazně ovlivněn 

zhotovením tří vrtaných studní firmami Rumpel a Thiele na počátku dvacátého století. 

Svými vrty vyhloubenými 1906 - Strojobal Vilsnice, 1912 - Chaudoir - Křižík (ALU) a 

1913 - Státní dráhy - LOKODEPO zastihly souvrství spodního a středního turonu. Tyto 

vrty byly konstruovány na úrovni tehdejších znalostí a techniky. Jejich vlastní provedení 

není možné z dnešního pohledu považovat za vyhovující.
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Tab. 4: Přehled souvisejících vrtů v děčínské termální struktuře (sestaveno dle Nakládala
2000 a Glöcknera 1997)

Souřadnice JTSK Svrchní turon
báze

Označení 
vrtu

Rok 
vrtání

Hloubka 
vrtu
[m] x y z

[m n.m.]
hloubka
[m]

z 
[m n.m.]

LOKO 1913 230,1 -748327 -966747 137,4 160,8 -23,4
ALU 1 1912 189 -747687 -966366 131,0 182,3 -51,3
ALU 2 1998 240 -747700 -966400 132,0 188 -56
DC 1 1979 440 -746682 -965420 128,8 161 -32,2
DC 2 1988 442 -748033 -967085 135,4 153 -17,6
DC 3 1988 427 -749358 -968078 128,6 131 -2,37
DC 4 1989 473 -746873 -965408 128,9 158 -29,1
DC 5 1997 520 -746728 -965702 136,8 192 -55,2
DC 6 1999 545 -745454 -965880 142,7 244 -101,3
Strojobal 1906 175,7 -749650 -968275 140,0 133,5 6,5
J-527 303 1977 499,6 -747050 -965051 128,8 89,5 39,3
J-557 339 1978 597,7 -747683 -967406 181,5 181,5 -215,5
Desta klub 1968 17 -746358 -964160 130,0 - -

Artéský kolektor se od doby provedení uvedených vrtů začal odvodňovat 

prakticky neomezenými odběry s tím, že pouze malá část podzemních vod byla smysluplně 

využívána. Zbytek odtékal bez využití (kanály, průsaky ze studní) do kvartérních náplav. 

Vrty byly v původním stavu ponechány prakticky bez úprav až do počátku 90. let.

Mezi vrty aktivující turonský kolektor je některými autory (Glöckner 1997, 

Fiedler 1997) řazen i vrt Desta klub. V roce 1997 byl pravděpodobně využíván, nicméně 

v dnešní době je patrně zlikvidován, na jeho  místě je dětské hřiště. Vzhledem k tomu, že 

se vrt nachází již v děčínském zlomovém pásmu, a k jeho hloubce patřil tento vrt spíše 

mezi přirozené odvodnění termální zvodně.

Další vrty, procházející izolátorem teplického souvrství, byly prováděny až v 

osmdesátých letech. Nejdříve se realizovaly průzkumné vrty uranového průzkumu J 527 

303 a J 557 339 v roce 1977 resp. 1978. U vrtu J 527 303 se uvažovalo i s jeho možným 

použitím pro městské koupaliště. Následovaly účelové hydrogeologické vrty DC 1 (1978), 

DC 2 (1988), DC 3 (1988), DC 4 (1989), DC 5 (1997), ALU 2 (1998) a DC 6 (1999). 
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Tab. 5: Dlouhodobé odběry z termální struktury (dle Nakládala 2000)
Místo odběru, rok zahájení odběru Odběr [l.s-1] Způsob odběru
Vilsnice, 1906 25 přelivem
ALU, 1912 30 přelivem
Lokodepo 30 přelivem
DC 1 / DC 4 64 přelivem

Jak vyplývá z dostupných údajů, odběry vody z prvních vrtů ve Vilsnici, 

Kovohutích a Lokodepu neznamenaly úplnou ztrátu přirozených vývěrů, pravděpodobně 

pouze znatelně snížily jejich vydatnost a teplotu z cca 17 °C cca na 13 °C. Výrazné

zaklesnutí přirozených vývěrů v Loubí pravděpodobně souviselo až vrtnými pracemi 

Uranového průzkumu v letech 1977 a 1978 a následně s intenzifikací odběrů z děčínské 

termální struktury. 

Všechny vrty provedené od roku 1979 (DC 1 a novější) byly vrtány bezjádrově. 

Jejich profil byl dokumentován karotáží - geofyzikálním měřením pro zjištění  litologie a 

geotechnických a hydrogeologických parametrů.

Právě z hlediska zkoumání starších i aktuálních zásahů do struktury hraje 

důležitou roli karotážní měření. Pomocí geofyzikálního měření je možné zjišťovat 

parametry, které jsou jinými metodami nezjistitelné. Jsou to stav výstroje vrtu, sledování 

kvality zaplášťové cementace, zjišťování přítoků, rychlosti proudění a teploty vody. Další 

důležitou součástí je také zjištění, případně upřesnění geologického profilu vrtu nebo 

zjištění tektonicky porušených struktur. Všechna karotážní měření jsou prováděna 

hloubkově spojitě, s volitelným hloubkovým krokem digitalizace. Měření jsou také 

objektivnější než makroskopický popis horniny. Ten je ovlivněn vynášením jemných 

jílovitých částic, čímž ztrácí na objektivitě. Na základě výsledků karotáže je potom 

geologem navržena konečná výstroj vrtu.

Karotážní měření bylo také dle Procházky (2007) důležitou součástí sanace vrtu 

DC 4. V roce 2006 došlo k výronu termální vody mimo vrt uprostřed asfaltové 

komunikace u děčínského koupaliště. Vzhledem k vysoké vydatnosti vrtu (cca 100 l.s-1) a 

tlakovým poměrům (cca 400 kPa) bylo třeba komunikaci uzavřít. Karotážní měření 

kombinovaná s kamerovou prohlídkou vedla ke stanovení diagnózy úniku vody mimo vrt a 

příčiny tohoto úniku. Na základě tohoto zjištění bylo navrženo technické řešení. Pomocí 

karotáže byl pak kontrolován průběh a kvalita sanačních prací.
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Vrt Strojobal Vilsnice

Rok vrtání: 1906

Majitel: Původně firma Redlich, továrna na tříslovou tresť, nyní Trezory Justra

Počáteční vrtný průměr: 220 mm

Konečný průměr vrtu: 150 mm

Tab. 6: Vrt Strojobal Vilsnice – petrografický profil (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m] 

do 
[m]

Petrografický popis 
(schematický)

0 150 slinito, jílovito prachové horniny - izolátor
150 220 pískovce - kolektor

Tab. 7: Vrt Strojobal Vilsnice – teploty vody a vydatnosti přelivu (dle Glöcknera 1997)
Rok Teplota [°C] Přeliv [l.s-1] Zdroj
1906 24,6 32 Päckert J.
1932 20,0 20,1 Päckert J.
1971 21,9 ? Hazdrová M.
1974 22,0 ? Glöckner P.
1988 21,0 ? Glöckner P.
2000 22,8 25 (odhad) Nakládal V.

Vrtaná studna je umístěna v 20 m hluboké kopané vyzděné studni o průměru 3,4 

m. Dolní část studny je patrně vystrojena perforovanými tybinkami pro odvod přetékající 

vody z vrtu do kvartérních štěrků a v horní části je umístěno odpadní potrubí do Labe. 

Vlastní vrt  je umístěn symetricky ve středu kopané studny. V  současnosti je studna v 

havarijním stavu, přeliv není možné ovládat. Měřením hydrometrickou vrtulí byl v

odpadním potrubí zjištěn odtok 15 l.s-1, přičemž další voda odtéká dnem a stěnou kopané 

studny do štěrkových náplav Labe. Celkový odtok ze studny lze kvalifikovaně odhadnout 

na 25 l.s-1 (Nakládal 2000). Tento jediný vrt není stále zabezpečen dle současné úrovně 

znalostí.

Vrt Chaudoir - Křižík (ALU)

Rok vrtání: 1912

Majitel: Původně firma Chaudoirovy kovodělné závody, dále Kovohutě  a Aluminium, a.s.
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Vrt byl umístěn v areálu firmy Aluminium, a.s.. Stejně jako u Strojobalu  Vilsnice byl vrt 

umístěn v kopané studni o průměru 3,8 m a hloubce 18,5 m. Vyzdívka studny byla cihlová. 

Vrt byl v roce 1998 zlikvidován nařízením státní správy a nahrazen vrtem ALU 2.

Likvidace byla dokladována zprávou a technickými zkouškami.

Vrt ALU 2

Rok vrtání: 1998

Majitel: Alcan Děčín Extrusions s.r.o.

Vrtaná studna je využívána jako zdroj technologické vody provozu.

Tab. 8: Vrt ALU 2 – technický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m]

do 
[m]

Výstroj, prům. 
[mm]

Poznámka

0 10,6 průměr 4 m kopaná studna – cihlové 
zdivo

10,6 20,1 průměr 3 m kopaná studna – perf. 
litinové tybinky

+0,5 23 ocel, pažnice plná, ,324 
0 60 ocel, pažnice plná, 245 
49,7 188 ocel, pažnice plná, 133 
188 240 ocel, pažnice perforovaná, 

133 

Tab. 9: Vrt ALU 2 – petrografický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m] 

do 
[m]

Petrografický popis 
(schematický)

0 23 štěrky kvartér
23 36 jíly
36 45 jílovce
45 188 vápnité jílovce svrchní turon
188 240 pískovce střední turon

Vrt Státní dráha (LOKODEPO)

Rok vrtání: 1913

Výstroj vrtu byla teleskopická. Počáteční průměr vrtání 500 mm a pomocné pažení úvodní 

kolonou. Následovalo vrtání 285 mm, výstroj 270 mm, vrtání 203 mm a výstroj 190 mm. 

Po přechodu následovalo vrtání na průměr 165 mm, s výstrojí 130 mm a konečný průměr 
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vrtání 127 mm a výstroj 110 mm. Na vrtu nebyla pravděpodobně provedena zápažnicová 

cementace. Přechody mezi jednotlivými průměry jsou poměrně dlouhé, což naznačuje 

použití jílového těsnění (Müller in Glöckner 1997). Úvodní studna hluboká 20 m o 

průměru 4 m je provedena z cihel na cementovou maltu. Pažnice vrtu procházející středem 

studny byla chráněna navlečenými cementovými rourami o průměru 500 mm. Voda z vrtů 

byla čerpána do vodojemu a odsud do hydrantů v kolejišti. V roce 1988 byla studna plná 

vody s převýšením okolního terénu o  2 - 3 m. Z toho Glöckner (1997) usuzuje na 

zhroucení výstroje vrtu, patrně působením bludných proudů vznikajících v důsledku 

elektrifikace nádraží. Vrt byl v roce 1991 zlikvidován tamponáží Stavební geologií Praha.

Tab. 10: Vrt LOKODEPO – vrtný profil dle archivních materiálů, překlad Glöckner (1997)
Metráž od 
[m]

do [m] Petrografický popis

0 4,0 aluviální hlíny
4,0 7,4 fluviální štěrky
7,4 8,9 štěrkopísek
8,9 10,6 Písky
10,6 13,3 Štěrky
13,3 15,9 Písky
15,9 16,9 štěrkopísek s valouny
16,9 17,6 hrubé štěrky
17,6 18,1 valouny s jílovitou mezihmotou
18,1 160,9 šedé jílovce
160,9 193,3 šedé pískovce
193,3 195,4 kaolinické pískovce
195,4 202,2 Slínovce
202,2 216,0 světlešedé pískovce
216,0 230,2 světlešedé pískovce s polohou kaolinitu

Tab. 11: Vrt LOKODEPO – teploty vody a vydatnosti přelivu Glöckner (1997)
Rok Teplota [°C] Přeliv [l.s-1] Zdroj
1913 25,9 ? Archiv ČD
1914 ? 20,0 Archiv ČD
1917 ? 11,1 Archiv ČD
1921 ? 9,5 Archiv ČD
1976 24,9 10,3 Glöckner
1980 17 ? Glöckner
1988 17 ? Glöckner
1991 ? 30 Fiedler
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Vrt DC 1

Rok vrtání: 1979

Majitel: Technické služby Děčín

Vrt DC 1 v katastru Děčín - Staré město slouží jako jímací vrt pro zásobování koupaliště 

termální vodou. Vrt byl proveden bezjádrově jako širokoprofilový, litologický profil vrtu 

byl ověřen dodatečně karotážními metodami.

Tab. 12: Vrt DC 1 – technický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m]

do 
[m]

Výstroj, prům. 
[mm]

Poznámka

0 81 pažnice plná, ocel, 332 izolace cementovou 
směsí

81 150 pažnice plná, dřevo, 332
150 399 pažnice perforovaná, dřevo, 332
399 420 pažnice plná, dřevo, 332

Tab. 13: Vrt DC 1 – petrografický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m] 

do 
[m]

Petrografický popis 
(schematický)

0 9,5 štěrky kvartér
9,5 161 prachovité jílovce až slínovce svrchní turon
161 225 pískovce střední, spodní turon
225 240 pískovce s prachovitými polohami
240 420 pískovce různých zrnitostí

Vrt DC 2

Rok vrtání: 1988

Majitel: stát

Tento účelový hydrogeologický vrt byl zadán v rámci projektu Severočeských vodovodů a 

kanalizací zaměřeného na děčínské termální vody. Vrtaná studna DC 2 aktivuje turonský 

kolektor a v současnosti je využívána jako monitorovací objekt.
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Tab. 14: Vrt DC 2 – technický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m]

do 
[m]

Výstroj, prům.
[mm]

Poznámka

0 70 pažnice plná, ocel, 530 izolace cementovou směsí
70 158 pažnice plná, ocel, 410 izolace cementovou směsí 

do 80,5 m
158 178 pažnice plná, ocel s antikorozní 

úpravou, 219
178 430 spirálový filtr Johnson, 219
430 442 pažnice plná, ocel s antikorozní 

úpravou, 219

Tab. 15: Vrt DC 2 – petrografický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m] 

do 
[m]

Petrografický popis 
(schematický)

0 19,5 štěrky kvartér
19,5 153 prachovité jílovce až slínovce svrchní turon
153 174 pískovce střední, spodní turon
174 244,1 pískovce, místy slabě jílovité
244,1 259 písčitý jílovec
259 442 pískovce různých zrnitostí

Vrt DC 3

Rok vrtání: 1988

Majitel: stát

Tento účelový hydrogeologický vrt byl stejně jako vrt DC 2 zadán v rámci projektu 

Severočeských vodovodů a kanalizací zaměřeného na děčínské termální vody. Vrtaná 

studna DC 3 aktivuje turonský kolektor a je využívána jako monitorovací objekt.

Tab. 16: Vrt DC 3 – technický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m]

do 
[m]

Výstroj, prům. 
[mm]

Poznámka

0 88,4 pažnice plná, ocel, 530 izolace cementovou směsí
88,4 126 pažnice plná, ocel s antikorozní 

úpravou, 219
izolace cementovou směsí 
do 101 m

126 427 spirálový filtr Johnson, 
s antikorozní úpravou, 219
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Tab. 17: Vrt DC 3 – petrografický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m] 

do 
[m]

Petrografický popis 
(schematický)

0 12,5 štěrky kvartér
12,5 100 plastické jílovce
100 131 jílovce, slínovce svrchní turon
131 174,7 pískovce, místy prachovité střední, spodní turon
174,7 184,9 prachovce
184,9 225,7 střídání pískovců a prachovců
225,7 233 jílovce až slínovce
233 367,9 střídání pískovců a prachovců
367,9 373 slínovce až jílovce
373 388 prachovce
388 389,3 plastické jílovce
389,3 395,1 prachovec písčitý
395,1 427 pískovce různých zrnitostí

Vrt DC 4

Rok vrtání: 1989

Majitel: Technické služby Děčín

Vrt DC 4 v katastru Děčín - Staré město slouží stejně jako vrt DC 1 jako jímací vrt pro 

zásobování koupaliště termální vodou.

Tab. 18: Vrt DC 4 – technický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m]

do 
[m]

Výstroj, prům. 
[mm]

Poznámka

0 231 pažnice plná, ocel, 530 izolace cementovou směsí 
do 241 m

231 473 spirálový filtr Johnson, 
s antikorozní úpravou, 219

obsyp

Tab. 19: Vrt DC 4 – petrografický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m] 

do 
[m]

Petrografický popis 
(schematický)

0 10 štěrky kvartér
10 157,6 plastické jílovce svrchní turon
157,6 229,6 pískovce středně až hrubě 

zrnité
střední, spodní turon

229,6 231,7 plastické jílovce
231,7 473 pískovce různých zrnitostí
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Vrt DC 5

Rok vrtání: 1997

Majitel: Termo Děčín, a.s.

Vrtaná studna aktivuje turonský kolektor a slouží pro potřeby vytápění Starého města. DC 

5 byl prvním vrtem pro zásobování termální energií v Děčíně - Starém městě. V květnu 

1998 bylo zprovozněno zásobování 37 obytných bloků (1600) domácností teplou vodou. 

Studna byla vrtána do hloubky 520 m. Vrtba byla ukončena 1 m pod hranicí kolektoru v 

jílovcích. Konstrukce studny byla volena tak, že byly na základě karotážního měření 

aktivovány přítokové úseky s nejvyšší teplotou v rozmezí -439,9 m až -503,6 m a ostatní 

úseky byly vystrojeny plnou pažnicí. Maximální teplota na bázi vrtu byla zjištěna 33,5 °C. 

Svrchní pažnice do hloubky 102 m byly pečlivě utěsněny cementací. Čerpací zkoušky 

ověřily ustálenou vydatnost vrtu 25 l.s-1 při teplotě 32 °C. Dle laboratorních rozborů se 

koncentrace Fe2+ pohybují v hodnotách 0,48 - 0,7 mg.l-1. Alfa aktivita je udávána 0,3 Bq.l-1

a Ra226 0,3 Bq.l-1. Kvůli těmto hodnotám musí být voda upravována. V ostatních 

parametrech je voda hodnocena jako pitná. Z vrtu jde proto termální voda do úpravny, kde 

je odstraněno železo a snížena radioaktivita na hodnoty odpovídající normě. Upravená 

voda je pak dále dopravována do jednotlivých objektů, kde je v kompaktních 

výměníkových stanicích dohřívána na teplotu 40 - 60 °C.

Tab. 20: Vrt DC 5 – technický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m]

do 
[m]

Výstroj, prům. 
[mm]

Poznámka

0 339,7 pažnice plná, ocel, 168 izolace cementovou směsí 
do 102 m

339,7 439,9 pažnice plná, ocel, 133
439,9 503,6 pažnice perforovaná, anticoro, 

133
503,6 520 pažnice anticoro plná, ocel, 133

Tab. 21: Vrt DC 5 – petrografický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m] 

do 
[m]

Petrografický popis 
(schematický)

0 10,5 štěrky kvartér
10,5 193 jílovce svrchní turon, coniak
193 519 pískovce stř.+spodní turon, cenoman
519 520 jílovec prachovitý až písčitý
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Vrt DC 6

Rok vrtání: 1999

Majitel: Termo Děčín, a.s.

Vrtaná studna aktivuje turonský kolektor a slouží pro energetické potřeby.

Tab. 22: Vrt DC 6 – technický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m]

do 
[m]

Výstroj, prům. 
[mm]

Poznámka

0 99,4 pažnice plná, ocel, 245 izolace cementovou směsí 
do 102,2 m

99,4 251 pažnice plná, ocel, 194
251 459 pažnice plná, ocel, 159
459 545 pažnice anticoro, perforovaná, 

156

Tab. 23: Vrt DC 6 – petrografický popis (dle Nakládala 2000)
Hloubka od 
[m] 

do 
[m]

Petrografický popis 
(schematický)

0 10,5 štěrky kvartér
10,5 258 jílovce, slínovce svrchní turon

izolátor
258 390 pískovce různých zrnitostí střední, spodní turon

kolektor
390 501,9 pískovce různých zrnitostí střídání kolektorů a 

izolátorů
501,9 545 pískovce různých zrnitostí kolektor

5.3. Hodnocení antropogenních vlivů 

Rizika zranitelnosti kolektorů termálních vod vyplývají obecně z činností 

prováděných hornickým způsobem a jejich následných projevů, z možnosti kontaminace 

průmyslovou výrobou nebo starými ekologickými zátěžemi a – to platí ve zkoumaném 

území zejména – přetěžování termální zvodně.

Výskyt termálních vod v Děčíně byl znám již od 18. století, kdy byly na 

přirozených vývěrech budovány jímací zařízení. Z hlediska zásahu do děčínské termální 

struktury byly ovšem zásadní teprve realizace prvních vrtů: Vilsnice (1906), Křižíkovy 

závody (1912) a lokomotivní depo (1913), respektive způsob jejich provedení. Vrty 
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realizovaly firmy Johann Thiele z Oseka a Gustav Rumpel z Teplic-Šanova. Všechny vrty 

vznikaly obdobným způsobem. Vrty byly umístěny v šachtici širokoprofilové studny o 

hloubce cca 20 m a průměru cca 4 m. Vrtné práce pokračovaly hloubením v nadložním 

izolátoru do kolektoru do dosažení dostatečného přelivu, poté byl vrtný stvol zapažen 

ocelovou závitovou pažnicí. Protože nebyla provedena izolace v etáži hydrogeologického 

izolátoru, docházelo k proudění zapaženou částí studny, ale také jejího mezikruží. Přeliv 

nebylo možné uzavřít, docházelo k vyplavování horninové části izolátoru a k jímání byla 

používána širokoprofilová studna. K odvedení spontánního přetoku termálních vod ze 

studní bylo buď použité odpadní potrubí do Labe, nebo probíhalo odvodnění do labských 

kvartérních štěrků, k čemuž sloužily perforované tybinky výstroje úvodní studny. Celkově 

se tento přeliv pohyboval v hodnotě cca 85 l.s-1.

K realizaci vrtu bez řádné izolace artéského kolektoru od nadložních vrstev 

teplického souvrství došlo ještě v roce 1977, kdy vrtná složka Uranového průzkumu 

vystrojila průzkumný ložiskový vrt na vodárenskou studnu. 

Provedená likvidace vrtů Lokodepo a Chaudoir Křižík probíhala dle schválených 

projektů a za dozoru hydrogeologa. Po zvážení tlakových a průtokových poměrů, 

konstrukce vrtu a karotážních měření, byly vrty od počvy zaplavovány cementovou směsí 

o specifické hmotnosti vztažené ke konkrétním zjištěným technickým a hydrogeologickým 

parametrům. Použitý cement byl volen dle rychlosti tuhnutí a specifické hmotnosti. V 

poměru 1:1 až 1:1,5 byl míchán s vodou o pH 7 - 7,5.

Záměrem bylo použít tento vrt pro zásobování koupaliště. Nevhodná konstrukce 

výstroje způsobila úniky termálních artéských vod mezikružím do kvartérních štěrků a vrt 

musel být vrt nákladně likvidován. 

Vrty DC a DC 3 byly zadány v rámci projektu Severočeských vodovodů a 

kanalizací zaměřeného na děčínské termální vody. Po převodu do majetku státu byly vrty 

využívány převážně mládeží z okolí. Jak konstatoval Glöckner (1997), odtékalo z vrtu DC 

3 nepřetržitě cca 25 l.s-1 po dobu minimálně 4 let a vrt byl využíván pro koupání místních 

obyvatel. Vrt DC 2 byl průběžně rozebírán sběrači kovů. Oba vrty jsou v současnosti

zabezpečeny proti vniknutí usazením do betonového sarkofágu  a dnes slouží jako občasné 

monitorovací objekty. 
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Jako poslední neřízený odběr z děčínské termální struktury je třeba zlikvidovat vrt 

Strojobal Vilsnice. Vrtaná studna má neporušenou konstrukci zhlaví, nicméně nebezpečí 

spočívá v údajné existenci zbraní a střeliva v úvodní studni zaházené štěrkem.

Ochranu stropního izolátoru BC/D (případně ABC/D) před narušením je třeba 

považovat za limitní pro celou strukturu děčínské termy jak z hlediska kvantitativního, tak 

z hlediska kvalitativního. Stropní izolátor je v oblasti Děčína primárně porušen tektonickou 

dispozicí. Přes toto přírodní porušení docházelo ve stavu před antropogenním ovlivněním k 

daleko většímu odvodnění teplých artéských vod na povrch než v dnešní době. Přírodní 

netěsnosti však mohly následně být doplněny netěsnostmi, vzniklými v souvislosti s 

vrtnými pracemi. Vrtná prozkoumanost v některých oblastech struktury je poměrně 

značná. O předepsané likvidaci chybějí většinou podklady. Z uvedeného pohledu je možné 

považovat za rizikové hlavně průzkumné vrty uranového průmyslu.  Jejich likvidace 

probíhala dle schválených projektů za dozoru hydrogeologa. Vzhledem ke konstrukci vrtu 

J 527 303 je ovšem kvalita prací otázkou. Dohledání likvidovaných vrtů není dnes reálné 

vzhledem k tomu, že úvodní pažnice byly uříznuty pod terénem. Nekvalitní likvidací 

cementovou, případně jinou směsí může docházet k vertikální komunikaci vrtným stvolem 

a dle vzájemného stavu výtlačných úrovní může docházet k negativnímu ovlivnění 

kolektoru BC. Podzemní voda cenomanského kolektoru A může způsobovat kontaminaci 

radionuklidy, případné zaklesnutí hladin při odběru nad bilanční možnosti struktury by 

mohlo způsobit antropogenní kontaminaci kolektoru BC z nadložní coniacké zvodně.

Jedinou možnou ochranou před negativními vlivy prostředí je důsledná ochrana 

artéského stropního izolátoru termálních vod, což znamená zamezení neodborného 

hloubení vrtů a tím plošného snižování výtlačné úrovně  děčínských termálních vod.

Analýzu hydrochemických poměrů zpracoval Jezerský (in Nakládal 1990). Ve 

sledovaném území děčínské termální zvodně bylo sledována plošná distribuce iontů 

uvedených v tabulce 24.
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Tab. 24: Statistické hodnoty iontů v podzemní vodě (Jezerský in Nakládal 1990)
xmin [mg.l-1] xmax [mg.l-1] X [mg.l-1] n

Ca2+ 5,6 281,9 41,8 74
HCO3

- 3 414,9 122,1 74
SO4

2- 2,4 568,8 35,8 74
pH 5,5 8,2 6,8 70

Plošná distribuce obsahu iontu Ca2+ v ploše termální anomálie má stoupající 

tendenci k toku Labe od hodnot 40 mg.l-1 po 120 mg.l-1. V širším území, včetně ploch 

infiltrace je patrné maximum v centrální části středohoří 281,9 mg.l-1 a na východ i na 

západ dochází ke snížení na hodnotu na 20 mg.l-1 s lokální změnou podél Labe, kde obsah 

iontů opět stoupá. Obsahy iontu HCO3- mají v ploše totožný trend vývoje s maximem 

414,8 mg.l-1 s klesající tendencí na západ i na východ.

Obsahy iontu SO4
2- mají směrem k Labi klesající tendenci s hodnotami kolem 200

mg.l-1. V mělkých kolektorech indikuje přítomnost iontu SO4- přítomnost srážkových vod, 

ve sledovaném kolektoru je odrazem vylouhovatelnosti prostředí.

Obsahy iontu Fe ve vodě sledovaného kolektoru nelze plošně vyjádřit, protože 

prostorové změny jsou zásadně ovlivněny intenzitou komunikace na preferenčních 

plochách a vylouhovatelností kolektorských hornin.

Z anorganických antropogenních látek mají pro popisovaný kolektor největší 

význam ionty NO3
-, jež v porovnání s ionty téhož původu NH4+ a NO2- tvoří nejrozsáhlejší 

soubor nenulových hodnot. Průměrný obsah dusičnanů v podzemní vodě činí 7,6 - 10,8 

mg.l-1 (n=68). Obsahy se pohybují mezi 0 až 42 mg.l-1. Z plošné analýzy obsahu dusičnanů 

vyplývá nepravidelná distribuce tohoto iontu v ploše kolektoru. Vyšší hodnoty byly z 

lokalit, které nejsou chráněny nepropustným nadložím, zatímco v plochách chráněných 

izolátorem se hodnoty obsahu dusičnanů pohybují v rozmezí  0 - 4,8 mg.l-1, přičemž 

medián je 1,1 - 1,8 (n=12).

Komplikovanost komunikace podzemní vody v hydrologickém cyklu je patrná i z 

doby zdržení v horninovém prostředí od okamžiku infiltrace do odběru ze studny. Kromě 

údajů uvedených v tabulce (Šilar in Nakládal 2004) doplňuje informace o zdržení údaj o 

stáří vody z vrtu DC 2 (Šilar in Nakládal 1999). Radiouhlíkovou metodou bylo zdržení 

určeno na 24 800 let, přičemž absence tritia dokazuje nepřítomnost antropogenní 

kontaminace mladší než 1952.
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Tab. 25: Stáří termálních vod (Šilar in Nakládal 2004)
Odběrné místo DC4 DC6 Vilsnice
kód analýzy Cu 1635 Cu 1633 Cu 1640
zdržení (roky) 12 212 16 139 22 876
odchylka (roky) ± 297 ± 1923 ± 1923

Z analýzy hydrochemických poměrů není antropogenní ovlivnění patrné. Hlavním 

způsobem ovlivňování termální struktury jsou zásahy do izolátoru teplického souvrství.

Jak vyplývá z dostupných údajů, došlo ve sledované oblasti k poklesu výtlačné úrovně 

hlavního kolektoru o 30 m při úhrnném odběru 150 l.s-1. Po roce 1989 byla zahájena 

odborná likvidace objektů s nekontrolovanými odtoky podzemních vod z hlavního a 

bazálního kolektoru vlivem konstrukce vrtů. V důsledku těchto zásahů dochází ve struktuře 

k tlakovým změnám oběhu podzemní vody (Uhlík et al. in Rapantová, Grmela 2009).

6. Paleohydrogeologie děčínské termy

Na úvod této kapitoly je třeba konstatovat, že paleohydrogeologickým stavem je 

míněno období přirozeného odvodňování děčínské termální struktury, tedy období před 

prvními lidskými zásahy do napjaté zvodně. První vrty a související nekontrolované 

přelivy výrazně změnily poměry ve struktuře. Vzhledem k minimu podkladů je tato 

představa pouze spekulativní.

Komunikačním a akumulačním prostředím děčínské termální struktury je 

horninové prostředí pískovců turonského stáří. Kolektor BC je větší části prostoru 

hydrologického cyklu termální struktury překrytý teplicko březenským souvrstvím, které 

svou spodní částí (izolátor BC/D) vytváří artéský strop kolektoru BC. V severní a 

severovýchodní části prostoru infiltrace vystupuje kolektor na terén a v této části má 

kolektor BC volnou hladinu. V prostoru komunikace podzemní vody infiltrace srážek 

neprobíhá. Podzemní voda proudí ze zdrojových oblastí lužické poruchy a horního povodí 

Panenského potoka, kde je napájena infiltrovaným podílem srážek.



Michal Král: Antropogenní vlivy na hydrogeologickou strukturu děčínské termy

2010                                                                                                                                      60

Stávající odvodnění kolektoru BC zakleslé středohorské kry je ve sledovaném 

území zprostředkováno především odběry z vrtů a úniky vrtanou studnou Strojobal 

Vilsnice.

Údaje o výronu Loubského potoka a odběry z vodárenské štoly dovolují 

oprávněný předpoklad, že piezometrická úroveň hladiny kolektoru BC musela přesahovat 

kótu 210 m n.m. tedy výšku jejich odvodnění. Odhad se pohybuje ve výšce minimálně 220 

m n.m., reálné je i 230 m n.m. Vzhledem k nadmořské výšce centra Děčína kolem 135 m 

n.m. je předpoklad daleko vyšší úrovně odvodnění termální zvodně do mocných 

kvartérních štěrků po obou stranách labského lineamentu či přímo do toku Labe. Uhlík, 

Milický a Baier (Uhlík et al. in Rapantová, Grmela 2009) v rámci matematického 

modelování proudění podzemní vody konstatují, že v dané lokalitě docházelo - a 

v současnosti dochází – k odvodnění jak hlavního kolektoru BC, tak i bazálního kolektoru 

A. Nejnižší výtlačnou úroveň hlavního kolektoru BC v podmínkách paleostavu 

v souvislosti s omezenými vstupními údaji stanovují na 180 m n.m., tzn. 55 m nad úroveň 

hladiny Labe.

Řada mělkých vrtů v Děčínské kotlině zastihla ještě v šedesátých letech (Glöckner 

1997) v kvartéru mírně teplé vody. Ovšem i v současnosti jsou při stavebních pracích

zaznamenány výrony teplé vody. Jako doložený uvádí Nakládal (2000) vývěr ve stavební 

jámě staveniště nového bazénu na Starém městě o teplotě 15 °C. Důležité byly také 

tektonické zlomy. K vývěrům docházelo hlavně v oblastech křížení zlomů 

východozápadního směru s děčínským zlomem směrem ze severovýchodu na jihozápad. 

Ten, dle Nakládala (2000), svojí hydraulicky málo propustnou výplní a vyvinutým 

paralelním systémem žilných intruzí vulkanitů výrazně ovlivňuje směr proudění vody. Po 

nejmladších příčných zlomech umístěných přes děčínský zlom, zejména po folknářském 

zlomu, docházelo odvodnění termální struktury k základní drenážní bázi toku Labe. 

Z  hlediska bilance kvantity podzemních vod byly dokumentovány přírodní zdroje 

jako dynamická složka zásob podzemních vod v prostoru infiltrace, komunikace a 

odvodnění Nakládalem (1999): 

- přírodní zdroj v prostoru infiltrace byl kvantifikována na 150 l.s-1, přírodní zdroj v 

prostoru komunikace podzemních vod byl kvantifikován na 200 l.s-1
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- přírodní zdroj v prostoru komunikace byl kvantifikován na 200 l.s-1, kdy 150 l.s-1 pochází 

z prostoru infiltrace a 55 l.s-1 z nadložního kolektoru D coniackého stáří

- přírodní zdroj v prostoru odvodnění byl dokumentován na 220 l.s-1 včetně stávajících 

odběrů, kdy 200 l.s-1 pochází z prostoru komunikace a 20 l.s-1 z kolektoru A 

cenomanského stáří.

Na levém i pravém břehu Labe dochází ke spojení kolektorů s jednotným 

zvodněním. Protože vrty i monitorovacími body byl ověřen pouze kolektor BC, byl v 

bilančním modelu také kvantifikován pouze kolektor BC. To znamená, že hodnota 20 l.-1 je 

pouze odhad a může se zvýšit.

Mimo dotace na infiltračních čelech dochází též k přetékání nadložního kolektoru 

D v oblasti Nového Boru. Je otázka, zda vzhledem tektonické expozici okolí Nového Boru 

nemůže být tato dotace kolektoru BC projevem odvodnění kolektoru A z vyšší 

severovýchodní kry.

Glöckner (1995) uvažuje o dotaci do kolektoru BC ze severní kry přes děčínské 

zlomové pásmo. Tento názor je však v protikladu s termometrickým měřením provedeným 

Nakládalem P. (2000), který zdokumentoval odvodnění termálních vod severně od 

českokamenického zlomového pole v údolí řeky Kamenice mezi obcemi Janská a Srbská 

Kamenice. Toto odvodnění bylo ověřeno průzkumem na místě v únoru 2010.

V neovlivněném stavu lze předpokládat hlavní odvodnění do labského lineamentu 

ve výši cca 150 l.s-1. Další množství se odvodňovalo na severní hranici struktury, tzn. na 

děčínském zlomovém poli do vodotečí Kamenice a Loubského potoka. Toto množství lze 

odhadnout na cca 50 l.s-1.

Spekulace o propojení děčínské a ústecké termální struktury před antropogenními 

zásahy do struktury je vzhledem informacím o rozdílném chemismu a geologické stavbě je 

možné vyloučit. Struktury jsou odděleny zlomy v labském údolí a především výlevy 

třetihorních vulkanitů.
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7. Závěr

Cílem mé práce bylo zpracovat a zhodnotit dostupné materiály a práce zaměřené 

na oblast děčínské termální struktury. Na základě toho pak popsat vliv antropogenní 

činnosti na  napjatou strukturu termálních vod, popsat rizika, která hrozí struktuře v 

současnosti a nebo by mohla znamenat potenciální ohrožení zvodně v budoucnosti. 

Z hlediska antropogenních vlivů je možné rozdělit faktory, které mohou působit 

negativně na aquifer termálních vod následujícím způsobem: činnosti prováděné 

hornickým způsobem a jejich následné projevy, možnost kontaminace průmyslovou 

výrobou nebo starými ekologickými zátěžemi a konečně nadměrné odběry ze zvodně, 

přesahující dlouhodobě využitelné množství.

Termální vody jsou s Děčínem spojovány již od konce 18. století, kdy byly v 

Horním Žlebu založeny lázně Sv. Josefa. Éra rozvoje lázeňství byla narušena - v širších 

souvislostech i s počátkem průmyslového využívání teplých vod napjaté zvodně. 

Na strukturu měly v první řadě vliv vrty zhotovené na začátku 20. století -

Strojobal Vilsnice, (1906), Křižíkovy závody (1912) a vrt pro lokomotivní depo (1913). 

Vzhledem k tehdejšímu způsobu provádění vrtných prací, nebyly vrty v etáži 

hydrogeologického izolátoru izolovány. To mělo za následek úniky vody mezikružím, kdy 

přeliv nebylo možné uzavřít a docházelo k vyplavování horninové části izolátoru. Ať už 

docházelo k odvedení termálních vod pomocí odpadního potrubí do Labe nebo odvodnění 

do kvartérních labských štěrků, lze tento odtok kvantifikovat na cca 85 l.s-1. Z těchto 

prvních vrtů zůstává do dnešních dnů otevřený pouze vrt Strojobal Vilsnice, ostatní vrty 

byly řádně zlikvidovány. Množství vody odtékající tímto vrtem činní cca 25 l.s-1.

Potenciální ohrožení děčínské termální struktury uváděné v souvislosti existencí 

bývalých skladů pohonných hmot po sovětské armádě u obce Janská v blízkosti 

přirozených vývěrů je vzhledem k napjaté hladině struktury možné vyloučit. Obdobně tak 

nehrozí nebezpečí kontaminace artéské zvodně ze skládky Rozbělesy. Ochrana termální 

struktury je z hlediska možnosti kontaminace zajištěna její piezometrickou výtlačnou 

výškou. Toto tvrzení lze samozřejmě použít pouze za předpokladu, že nedojde k odběru 

nad bilanční možnosti struktury. V opačném případě by při zaklesnutí hladin mohlo dojít k 

negativnímu ovlivnění turonské zvodně z nadloží.
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Celkově lze shrnout závěr tímto způsobem:

Ochrana struktury je zajištěna její piezometrickou výtlačnou výškou.

Likvidací starých vrtů se celá struktura pozvolna vrací do vyšších tlakových 

poměrů, což je patrné na zvýšení přelivů termální vody v Loubském potoce a Kamenici 

mezi obcemi Janská a Srbská Kamenice, dokladované termometrickým měřením.

Posledním důležitým krokem k zajištění odstranění následků nevhodných 

antropogenních zásahů do struktury  je odborná likvidace vrtu Strojobal Vilsnice. Do

budoucna hrozí teoretické riziko možného vandalismu na vrtech DC2 a DC3. Nicméně 

vhledem k současnému ekologickému povědomí se nedá očekávat, že by v dnešní době i v 

případě vandalismu na zhlaví těchto vrtů mohlo docházet k otevřenému přetoku v rozmezí 

několika let, tak jako po roce 1989.

Navyšování odběrů ze struktury nad stávající množství není bez modelového 

posouzení širších souvislostí zvodnělého systému západní části české křídové pánve 

vhodné.

Hydrogeologická struktura děčínských termálních vod je složitý provázaný 

systém, který je nutno chápat v souvislostech. Teprve její komplexní poznání nám umožní 

ji plně chránit a zároveň využívat k našemu prospěchu.
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