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1 Úvod

Na základě Smlouvy o Dílo č.  17CDSD114 se společností  SWECO HYDROPROJEKT, a.s.
(„objednatel“) ze dne 19. 4. 2017 předkládá společnost AQUATEST a. s. („zhotovitel“) zprávu,
která bude zohledněna při „Posouzení koncepce Aktualizace PRVKÚK pro oblast Frýdlantska
podle zákona č. 100/2001 Sb. - č. z. 11-0110-0600 – shrnutí problematiky možného ovlivnění
hydrogeologických poměrů v souvislosti s postupem těžby v dole Turów“.

Předmětem prací je syntéza stávajících poznatků a znalostí o možnostech ovlivnění
hydrogeologických poměrů oblasti Frýdlantska (Obr.  1) se zaměřením na zdroje pro zásobení
obyvatelstva pitnou vodou v souvislosti s předpokládaným postupem těžby v dole Turów na
podkladě dostupných podkladů o hydrogeologických poměrech území, o plánovaném postupu
těžby se zohledněním dosavadního vývoje a prognóz ovlivnění hydrogeologických poměrů v
oblasti Hrádecka (Obr. 1).

Elaborát dále obsahuje aktuální informace o probíhajících jednáních mezi Českou a Polskou
republikou a mezi zainteresovanými českými regiony a důlní společností a o plánovaných
aktivitách pro monitorování hydrogeologických poměrů a odborné, kvantifikované posouzení
vývoje těchto poměrů.

Syntéza je zaměřena především na:
1 Popis hydrogeologických poměrů zájmového území a hypotéz možností jejich ovlivnění

těžbou v sousedním dole Turów.
2 Popis zaznamenaného ovlivnění hydrogeologických poměrů v oblasti Hrádecka.
3 Informace o probíhajících jednáních mezi českou a polskou stranou.
4 Plánovaný postup pro odborné, kvantifikované posouzení vývoje hydrogeologických

poměrů v oblasti Frýdlantska.
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Obr. 1: Situace oblastí Hrádecko a Frýdlantsko
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2  POPIS HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A HYPOTÉZ
MOŽNOSTÍ JEJICH OVLIVNĚNÍ TĚŽBOU V SOUSEDNÍM DOLE TURÓW

2.1 Popis hydrogeologických poměrů – Oblast Hrádecka

Oblast Hrádecka se nachází v žitavské pánvi. Žitavská pánev se rozkládá na území SRN,
Polska a České republiky v okrajové části podkrušnohorského riftového systému (ohárecký rift
sledovatelný z okolí Markredwidtz v Německu přes podkrušnohorské terciérní pánve až do okolí
Žitavy), který byl doprovázen i poměrně častým spodno miocenním vulkanismem. Tento
vulkanismus odráží místní tektonické fáze, které ovlivnily i vývoj uhlonosné sekvence (časté
poruchy průběžnosti vrstev vlivem jejich narušení vulkanickými tělesy). Eocenní až miocenní
výplň žitavské pánve je tvořena sladkovodními písčitými a jílovitými sedimenty, uhelnými
slojemi a alkalickými vulkanity.

Česká část pánve je často označována jako hrádecká pánev. Jižní hranice je vymezena
tektonicky systémem okrajových zlomů Lužických hor a Ještědského pohoří paralelních s
Lužickou poruchou. Východní okraj zasahuje do povodí Smědé a zřejmě je zvýrazněn i
tektonicky.

Vlastní pánev je výrazně ovlivněna zlomovou tektonikou. Východní omezení pánve na
českém území je tektonické s výškou skoku cca 200 m, jižní okraj je vymezen systémem zlomů
o celkovém skoku cca 350 m (Pešek - Sivek 2012). Na polském území jsou velmi výrazné zlomy
V-Z směru – uskok głowny a uskok poludniowy, které byly ověřené v dole Turów. Tyto zlomy
pokračují i na západ na území SRN (žitavský zlom). Výsledkem velmi složité tektoniky je kerná
struktura pánve. Kerná stavba české části Žitavské pánve byla popsána na základě výsledků
průzkumu ložiska hnědého uhlí v druhé polovině minulého století. Shrnutí je uvedeno v práci
Chaloupského a kol. (1989).

Z hlediska zájmového území a archivních prací, které v něm byly v minulosti vykonány s
cílem hodnocení vlivu polského dolu Turów na české území, je třeba zdůraznit, že se veškerý
zájem povětšinou soustředí pouze na tzv. jižní část žitavské pánve. Toto označení není pouze
geografické, ale má svůj význam zejména z pohledu hydrogeologie a režimu proudění podzemní
vody. Jako „jižní část“ žitavské pánve se totiž zpravidla označuje ta část pánevní výplně, která se
nachází mezi linií poludňového zlomu a jižním okrajem celé struktury. Toto vydělení jižní části z
celé pánevní struktury vychází z faktu, že poludňový zlom až do jeho přetěžení zhruba v roce
1984 (Nol in Skořepa 2007) fungoval jako hydraulická bariéra, kterou byla tato jižní část
oddělena od zbytku pánve nacházející se severně od poludňového zlomu (Obr.  2). Při určitém
zjednodušení lze tedy hovořit o jižní části žitavské pánve jako o samostatné části s vlastním
režimem proudění podzemní vody.

Pro oblast Hrádecka, která leží v jižní části žitavské pánve, je charakteristická existence čtyř
hlavních kolektorů (Tab.  1). V terciérních sedimentech jsou to spodní, střední a svrchní
kolektory, které v polské terminologii můžeme ztotožnit s kolektory „podweglowy,
miedzyweglowy a nadkladowy“. Čtvrtý kolektor je vázán na glaciofluviální sedimenty. Plný
vývoj kolektorů není zastoupen v celé zkoumané části pánve a souvisí s jejím stratigraficko-
litologickým vývojem. V některých částech pánve se některé kolektory velmi sbližují, až
splývají v jediný kolektor (například střední a svrchní kolektor v západní části na území ČR).

Mocnost kolektorů i izolátorů je v jednotlivých částech žitavské pánve rozdílná. Složitá
tektonická stavba území rozčlenila pánevní strukturu na řadu dílčích ker, které měly často
rozdílný sedimentační vývoj, zejména co se týká mocnosti jednotlivých vrstev. Variabilitu
sedimentace ovlivnila zejména synsedimentární tektonika.
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Tab. 1: Vymezení kolektorů v jižní části žitavské pánve (kolektory vyznačeny tučně)

Popis, označení (německá zkratka) a
některé výrazy německé terminologie Polská terminologie

Česká
terminologie

a zkratka

1 Kvartér štěrk Nisy a Mandavy czwartorzedowy Q kvartérní
Q

1e Kvartér glaciální sedimenty czwartorzedowy Q kvartérní
Q

--- --- ---
Czwartorzedowotrzeciorzedo

wy

Q + Ng

kvartérní
Qr

--- --- --- nadkladowy gorny Ng ---

OO Terciér
svrchní sloj – nadloží

(spodní miocén) Oberflöz-
Oberbank

--- svrchní
sloj

HM Terciér střední (Hauptmittel) nadkladowy dolny Nd
svrchní

terciérní
kolektor

OU Terciér
svrchní sloj – podloží

(spodní miocén) Oberflöz-
Unterbank

--- střední
sloj

ZiC Terciér vrstva Zittau C (spodní
miocén) miedzyweglowy Mw

střední
terciérní
kolektor

ZU Terciér žitavské spodní sloj
(spodní miocén) --- spodní sloj

ZiB Terciér vrstva Zittau B (spodní
miocén) podweglowy Pw spodní

Vba/Z
u. --- čediče a fonolity --- ---

VPH-
/Z --- čediče a fonolity --- ---

PGD-
/Z

Před

terciérní
granity a granodiority --- ---
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Obr. 2: Strukturně tektonické schéma jižní části žitavské pánve (Skořepa 2005)

Žitavská pánev je tektonicky a následně i hydrogeologicky velmi složitá pánevní struktura,
která je navíc ovlivněna zejména ve východní části území i následky glaciální činnosti. Vytváří
se jednotlivé, relativně samostatné hydrogeologické struktury, které mezi sebou různě intenzivně
komunikují. Oběh podzemních vod je výrazně ovlivňován jednak plošným přetékáním mezi
jednotlivými kolektory, jednak předpokládanými preferenčními cestami podél tektonických
struktur nebo naopak jejich izolační funkcí. Území lze rozdělit na tři základní hydrogeologické
celky: západní, centrální a východní (Obr. 2).

Proudění podzemní vody nemá jednoznačný směr k drenážnímu území (k dolu Turów), ale
využívá přetékání mezi jednotlivými kolektory (Obr.  3). Výsledná proudnice má pak složitý
průběh a ve stejné hydrogeologické struktuře může mít i protichůdný charakter v rozdílných
kolektorech.

Rozdílné úrovně hladin podzemní vody v současné ovlivněné situaci nasvědčují, že hlavním
kolektorem, ve kterém se poklesy tlaků zejména v centrální části pánve šíří nejrychleji, je střední
kolektor. Na poklesy v tomto kolektoru reagují podložní i nadložní kolektory.

Původní oběh podzemních vod v těžbou neovlivněné pánvi byl značně vyrovnanější, než je
dnes. V české části pánve jsou původní poměry zachovány pouze v okrajových krách při jižním
okraji struktury (např. okolí vrtu H-8a), které jsou tektonicky odděleny od ostatních částí pánve a
mají samostatný hydrogeologický režim nezávislý na těžbě v pánvi. Odvodnění těchto ker je
k jihu mimo pánevní strukturu.
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Obr. 3: Schématický hydrogeologický profil centrální strukturou hrádecké pánve (barevnými
šipkami je naznačen směr přetékání), převzato ze zprávy Skořepy (2010)

2.2 Popis hydrogeologických poměrů – Oblast Frýdlantska

V zájmovém území Frýdlantska se dále vyskytují krystalinické horniny zastoupené zejména
granitoidy, ortoruly, fonolity a bazalty, které představují hydrogeologický masiv s dominantní
puklinovou porozitou a charakteristickou přípovrchovou zónou s oživeným oběhem podzemní
vody. Na granitoidech se vytváří plášť hlinitopísčitých zvětralin. Transmisivita granitoidních
hornin a ortorul je v průměru nízká a pohybuje se v intervalu 2,8 . 10-5 -  8,1  .  10-4 m2/s.
Vulkanické horniny vykazují velmi nízkou transmisivitu 1,8 . 10-6 - 9,1 . 10-5 m2/s dle
regionálních průzkumů (Kratochvíl 1989).

Komplikovanější hydrogeologické poměry jsou v terciérních sedimentech, rychle se v nich
vertikálně i horizontálně střídají jíly, písky, písčité jíly a štěrky a nelze zde vysledovat souvislý
kolektor, ale pouze zvodněné čočky písků s artéskou hladinou podzemní vody. Podložní písčito-
jílovité souvrství izoluje celý komplex proti dotaci podzemními vodami z puklin krystalinického
podloží. K infiltraci do tohoto souvrství dochází pouze na okrajových výchozech. Tato část je
oddělena jíly od produktivního nadloží. Odhadována je průměrná transmisivita 10-5 - 10-4 m2/s.

Ve spodní uhelné sloji je nositelem zvodnění mourovité uhlí ve svrchní poloze tvořící
doprovod lignitu. Má průlinovou porozitu a artéské zvodnění. Dotace probíhá na výchozech
sloje, která je zpravidla překryta kvartérními štěrky. K částečnému odvodnění dochází v údolí
Smědé s. od Višňové, kde je sloj postižena erozí ledovce a řeky Smědé. Meziložní souvrství
tvoří jíly, písčité jíly a písky. Charakter sedimentů je stejný jako u podložního souvrství, nebylo
v nich však zjištěno zvodnění. Svrchní uhelnou sloj vyvinutou pouze na menší části ložiska tvoří
uhelné jíly a plní funkci izolátoru Nadložní jíly a písky mají nepatrný rozsah, a proto jsou bez
hydrogeologického významu.
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V oblasti Frýdlantska je vodohospodářsky významnější oběh podzemních vod vázán
především na glacifluviální sedimenty, které se zde vyskytují jako pozůstatky sandrů (výplavové
plošiny) o mocnosti cca do 20 m a dále jako výplně subglaciálních koryt s mocností lokálně i
přes 60 m (Skořepa 2013). Glacifluviální sedimenty mají pestré zrnitostní složení, většinou se
jedná o písky a štěrkopísky. Velmi často se vyskytuje křížové zvrstvení, často se typicky střídají
polohy jemnějšího a hrubšího materiálu (tzv. varvy). Barevnost sedimentu je různá od šedavých
po okrové odstíny (Králík 1989).

Pozůstatky sandrové plošiny tvořené glacifluviálními štěrky a písky na Frýdlantsku pokrývají
krystalinický reliéf, který je tvořen málo propustnými žulami a granitoidy, a zarovnávají
případné deprese v něm. Díky členitému reliéfu (obnažené elevace s krystalinickým podložím
nebo neovulkanické elevace) a holocenní denudaci je výskyt glacifluviálních sedimentů hodně
členitý a nespojitý. Plošně rozsáhlejší výskyty se nacházejí zejména v okolí Višňové, kde
pleistocenní sedimenty nasedají přímo na terciérní sedimenty. Obecně však mocnost sedimentů
není příliš velká, max. 20 m. Výjimkou je subglaciální koryto, které se nachází mezi Višňovou a
Vsí, pokračující směrem dále k severu do Polska. Toto koryto je v okolí Višňové zahloubeno do
terciérních sedimentů, dále k severu pravděpodobně přímo do krystalinického podloží a jeho
sedimentární výplň dosahuje mocnosti přes 50 m dle archivní vrtné dokumentace. Subglaciální
koryto u Černous je Králíkem (1989), jak ukazuje Obr.  4, popisováno jako samostatný
morfologický fenomén. Vzhledem k nedostatku vrtných dat však nelze vyloučit, že se jedná
pouze o boční koryto spojující se s „hlavním“ višňovským korytem, nebo naopak relikt mnohem
většího koryta sahající až k Arnolticím.

Na území, které je podle Králíka (1987) označováno jako subglaciální koryto (oblast v okolí
obcí Michalovice, Předlánce a Višňová – viz Obr.  4), jsou z vrtů doloženy mocné vrstvy
štěrkopísků. Báze se pohybuje od 186 m n. m. ve vrtech u polských hranic až po 212 m n. m. u
obce Michalovice. Podle Králíka (1987) se báze štěrkopísků pohybuje zhruba v úrovni 180 m n.
m. právě v subglaciálním korytu v údolí Smědé. Mocnosti štěrkopísků se zde pohybují od
několika metrů po vrstvu mocnou 54 metrů.

Báze terciéru se v oblasti pohybuje od 170,56 m n. m. po 219,53 m n. m. (Skořepa a kol.
2009). Terciér zde vystupuje převážně v polohách jílů a uhlí. Mocnost terciérních sedimentů se
pohybuje od několika metrů až po 40 m mocné polohy (Skořepa a kol. 2009).

Podle Berezowskeho (1971) se na polské straně hranice vyskytují kvartérní sedimenty v
podobě jak glacifluviálních štěrkopísků, tak i tillů a sprašových hlín. Glacifluviální sedimenty
tvoří větší tělesa spíše na jihozápadě území, v samotném sousedství dolu Turów. V okolí
Bialopole zmiňuje Berezowski (1971) mocnosti glacifluviálních štěrků a písků do 20 m. Ve
východní části polského území, severně od města Bogatynia, se glacifluviální sedimenty
vyskytují nespojitě, menší výskyty jsou od sebe izolovány buď výchozy krystalinika, nebo jsou
intenzivně rozrušeny holocenní erozí. Tilly se na polském území vyskytují hojněji, než na území
českém. Největší a nesouvislejší akumulace tillů se nacházejí mezi obcemi Opolno-Zdrój a
Bogatynia, kde může jejich mocnost dosahovat až 17 m. Sprašové hlíny se vyskytují nesouvisle
po celém území listu Bogatynia, avšak netvoří akumulace mocnější než 4 m (Berezowski 1971).

Transmisivita kolektoru glacifluviálních sedimentů je v průměru střední a pohybuje se mezi
1,3 . 10-4 - 5,2 . 10-3 m2/s dle regionálních průzkumů. V údolí Smědé, kde se vyskytují mocnější
fluviální sedimenty, bývá transmisivita až vysoká a pohybuje se 3,0 . 10-4-1,65 . 10-2 m2/s
(Kratochvíl 1989).
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2.3 Hypotézy možností jejich ovlivnění těžbou v sousedním dole Turów

Nejvýznamnějším fenoménem ovlivňujícím stav podzemních vod je důl Turów. Důl Turów se
nachází v prostoru jižní části žitavské pánve na pomezí státních hranic Spolková republika
Německo (SRN), Česká republika (ČR) a Polská republika (PR). Zmínky o těžbě jsou již z roku
1740. První důl byl v lokalitě Turów vybudován v roce 1904 akciovou společností Herkules. V
roce 1962 byl otevřen důl Turów II. V roce 1991 byly sjednoceny doly Turów I a Turów II.
Roční těžba byla maximální v roce 1977 a činila 25 mil. tun uhlí. V současné době se těží
svrchní střední i spodní sloj, minimální kóta dna dolu je plánována – 30 m n. m., tj. zahloubení
cca 330 až 360 m pod terén. Předpokládaná roční těžba do roku 2039 bude 8 až 14 mil. tun/rok,
následně do roku 2044 poklesne na cca 5 mil. tun/rok.

Původní termín ukončení těžby byl rok 2035. S ohledem na menší poptávku po uhlí a pokles
těžby je předpokládán termín ukončení těžby až v roce 2044.

Těžební společnost má platnou koncesi č. 65/94 do 30. 04. 2020 na těžbu hnědého uhlí a
nerostných surovin z ložiska hnědého uhlí Turów. Žádost o další povolení vyžaduje zpracování
Dokumentace EIA a následné projednání. Pro tento účel důlní závod zpracovává Plán otvírky a
dobývky (Projekt Zagospodarowania ZłoŜa) ložiska hnědého uhlí Turów a vymezuje nové
hranice dobývacího prostoru a chráněného ložiskového území tohoto ložiska.

Předpokládá se následující postup:
• 2017 předložení Dokumentace EIA k rozšíření těžby uhlí v dolu Turów ke státní hranici

ČR;
• 2017 – zpracování posudku EIA a veřejné projednání záměru, vydání stanoviska k

záměru příslušným orgánem státní správy;
• První polovina roku 2020 žádost o povolení těžby (novou koncesi) ve stanoveném DP

po roce 2020. DP zasahuje až ke státní hranici ČR;
• 2044 – předpokládané ukončení těžby na dolu Turów a dokončení rekultivace.

Polská strana jen částečně uznává negativní dopad těžby hnědého uhlí Turów na
hydrogeologické poměry sousedícího území ČR, které je tvořeno převážně terciérními sedimenty
žitavské pánve, jež překrývají glacifluviální sedimenty, a kde jsou zdroje podzemní a následně i
povrchové vody.

Jisté je, že od poloviny 80. let 20. století dochází zejména v důsledku těžby hnědého uhlí a
odvodnění terciérních regionálních kolektorů k poklesu hladiny podzemní vody jak v terciérních,
tak v glacifluviálních sedimentech. Tento pokles v centrální části žitavské pánve v terciérních
sedimentech  na  území  ČR  přesahuje  60  m  (H-3b,  H-5b,  H-6b,  H-2a,  H-4a  - Obr.  8),  v
glacifluviálních sedimentech je registrován dlouhodobý poklesový trend výrazně ovlivňovaný
srážkovými poměry.

Maximální pokles v glacifluviálních sedimentech byl zaznamenán v letech 2007 - 2009 (19 -
22 m oproti roku 1962), kdy hladina byla na kótě cca 258 - 259 m n. m - GI-1, GI-2, a Uh-1
(Obr. 10). V roce 2011 je monitorován postupný nárůst hladin podzemní vody o cca 4,5 m, v
roce 2012 až na celkový nárůst téměř 6 m a v roce 2013 se rozdíl hladin zvýšil na 7 m. V roce
2014 hladiny poklesly a struktura se začala opět vyprazdňovat. Hladiny se v současné době
pohybují okolo 259 - 260 m n. m. Hlavní příčinou přechodného nárůstu hladin podzemních vod
byl výrazně srážkově nadprůměrný rok 2010.

Současně s poklesy hladin podzemní vody byl registrován pokles průtočného množství v
povrchových tocích. Hraniční Oldřichovský potok (Mandava) dokonce často vysychá. Ztrátové
úseky byly v posledních letech zjištěny na Smědé ve frýdlantském výběžku u stanic Předlánka a
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Ostrožno, kdy níže položená stanice Ostrožno vykazuje stejné nebo dokonce nižší průměrné
měsíční průtoky.

Lze předpokládat, že těžba uhlí až ke státní hranici ČR povede k postupnému osušení, resp.
odvodnění terciérních a kvartérních kolektorů, neboť kvartérní a terciérní kolektory jsou lokálně
ve vzájemné hydraulické spojitosti. Pokles hladiny podzemní vody se zároveň projeví i v přilehlé
oblasti krystalinických hornin, které jsou překryty glacifluviálními sedimenty.

Pro Hrádecko a Frýdlantsko je charakteristický vliv glaciálního zalednění. Kromě ledovcové
eroze se projevovalo „provrásněním“ podložních hornin nebo tvorbou glacifluviálních koryt
(Obr. 4 a Obr. 5). Periglaciální jevy byly popsány v lomu Kristina, kde dosahovaly do hloubek
až 50 m (Pešek - Sivek 2012). Glaciofluviální koryta jsou známa na Hrádecku u Grabštějna a na
Frýdlanstku u Višňové, Předlánců a Černous. Zbytky glaciofluviálních sedimentů se vyskytují
především na jihovýchodním a východním okraji pánve. Mocnost glaciofluviálních sedimentů
značně kolísá od několika málo metrů až po cca 60 m v přehloubených korytech.
V přehloubených korytech se mohou glaciofluviální sedimenty mísit s tercierními sedimenty
(historické sesuvy).

Česká strana předpokládá, že právě tato subglaciální koryta jsou propojena s oblastí dolu
Turów a přes ně se realizuje odvodňování vodohospodářsky velmi významných glacifluviálních
sedimentů. Existence těchto přehloubených koryt byla prokázána na českém území.
V současnosti probíhá výměna dat s polskou stranou. Česká strana (ČGS) využije polských dat
k prokázání existence těchto koryt i na polském území.

Obr. 4: Vyznačení subglaciálního koryta ve Frýdlantském výběžku podle Králíka (1987)
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Obr. 5: Báze kvartérního kolektoru hrádecké pánve s předpokládanou lokalizací subglaciálního
koryta (vyznačeno modrou elipsou).
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3  POPIS ZAZNAMENANÉHO OVLIVNĚNÍ HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ V
OBLASTI HRÁDECKA A FRÝDLANTSKA

3.1 Změny hladin podzemní vody v oblasti Hrádecka – české území
V oblasti Hrádecka patří síť vrtů na českém území pocházející převážně z uhelného průzkumu

jižní části žitavské (neboli hrádecké) pánve z 80. let. Dále je do monitorovací sítě zařazeno
několik kvartérních vrtů vybudovaných či provozovaných soukromými subjekty (Pískovny
Hrádek, SČVK). Do hodnocení jsou zahrnuty i výsledky ze společné česko-polské monitorovací
sítě sledované v rámci samostatného úkolu MŽP, Odboru ochrany vod (Pacl 2016).

Vrty české pozorovací sítě jsou přehledně zobrazeny na mapě na Obr. 6.
Pro úplnost jsou na témže obrázku vyneseny i polohy polských vrtů česko-polské

monitorovací sítě.
Měření hladin podzemních vod v české části oblasti 2 v okolí Hrádku nad Nisou bylo

provedeno na 19 vrtech:
· ve spodním kolektoru - H-3, H-4, H-6, H-9 (vrt H-5 je od dubna 2008

v důsledku havárie zcela neprůchodný),
· ve středním kolektoru - vrty H-2a, H-4a, H-7a, H-8a, H-9a,
· ve svrchním kolektoru - vrty H-3b, H-5b, H-6b, (vrt H-10b od dubna 2010

v důsledku poruchy neprůchodný),
· střední a svrchní kolektor – vrt JA-1,
· v kvartérních sedimentech - vrty GI-1, GI-2, GI-3, U-1, HV-13a, Uh-1.

Měření úrovní hladin na jednotlivých vrtech probíhá 4x ročně. Kromě těchto měření byla do
hodnocení zahrnuta i data ze společných česko-polských měření (Pacl 2016). Do hodnocení
začleněna také data získaná od společnosti Prospekta Liberec, s.r.o., která pro Pískovny Hrádek,
a.s. zajišťuje hydrogeologický monitoring a měření na pozorovacích vrtech.

Starší data jsou převzata ze zprávy Skořepy (2010). Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat,
že hladina podzemní vody ve všech pozorovaných kolektorech jižní části žitavské pánve je
zásadně ovlivněna čerpáním na dole Turów (Skořepa a kol. 2010) viz Obr. 7 až Obr. 11. Hladiny
ve vrtech byly porovnány se srážkovými úhrny ze stanice Chotyně. Přímý vztah mezi srážkami a
hladinami ve vrtech se až na výjimky neprojevuje (Pacl 2016).

Hladina podzemní vody ve spodním kolektoru za období od vybudování vrtů do současnosti
poklesla na některých vrtech až o více než 40 m a v současné době je na úrovni 200 - 240 m n. m
(Obr. 7). Přibližně 30 m rozdíly hladin mezi jižní skupinou (H-3, H-4 a H-9) a severní skupinou
vrtů (H-2 a H-6) potvrzují přítomnost západo-východního zlomu v linii česko-polské hranice,
který se chová jako hydraulická bariéra, což bylo dokázáno i hydraulickým modelem (Nol in
Skořepa a kol. 2005).

Vrt H-2 byl z důvodu špatného technického stavu vyřazen z monitorovací sítě v roce 2006.
Karotáž a prohlídka televizní kamerou (11/2005) prokázaly dotaci povrchovými vodami a dotaci
vod z výše položených kolektorů. Za hodnotu, na kterou poklesla hladina podzemní vody ve vrtu
H-2 za období 1982 až 2002, lze považovat nadmořskou výšku 208 m. Vzestupy hladiny v letech
1997 – 2000 a dále postupné nastoupání hladiny v období 2002 až 2005 lze vysvětlit uvedenou
technickou vadou vrtu.

V současné době hladiny ve vrtech spodního kolektoru významněji neoscilují. Generelně lze
konstatovat setrvalý velmi mírný pokles či stagnaci hladin a v některých vrtech (H-9) přechodný
nástup.
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Největší poklesy hladiny podzemní vody v jižní části žitavské pánve byly historicky
sledovány u středního a svrchního kolektoru, kde dosahují až 60 m. V současnosti jsou hladiny
v těchto kolektorech na úrovni 190 – 220 m n. m. (Obr. 8 a Obr. 9).

Totožné úrovně hladin podzemní vody ve středním a ve svrchním kolektoru dokazují
absenci izolátoru mezi středním a svrchním kolektorem.

Podstatně vyšší hladiny podzemní vody ve vrtech H-7a a H-9a jsou zřejmě zapříčiněny
lokalizací vrtů jižně od okrajových zlomů žitavské pánve, přes které je vliv deprese dolu Turów
omezen. Exemplárním příkladem vlivu tektoniky na hydrogeologické poměry je vrt H-8a, který
je tektonicky oddělen od ostatních částí pánve, má samostatný hydrogeologický režim nezávislý
na těžbě v pánvi a jeho okolí je pravděpodobně odvodňováno k jihu do Nisy. Kolísání hladiny
podzemní vody je ve vrtu H-8a ovlivňováno sezónními výkyvy infiltrace, drenážní účinek
Turówa se neprojevuje. V této kře je zachován původní stav hladiny podzemní vody (278 - 284
m n. m.).

Ve východní struktuře chybí reprezentativní hydrogeologické vrty pro sledování terciérních
kolektorů. Sledované jsou pouze mělké vrty v glacifluviálních sedimentech (Uh-1, U-1, Gi-1,
Gi-2, Gi-3, HV-13a) s hloubkou do 80 m. Tyto vrty jsou ovlivněny zejména regionálními
poklesy hladiny podzemní vody v terciérních sedimentech a pravděpodobně i přímým přetokem
kvartérních podzemních vod do těžební jámy dolu Turów. Dlouhodobé registrované poklesy ve
sledovaných vrtech dosahují až 20 m. Hladina podzemní vody je v současné době na úrovni cca
257 – 263 m n. m. (Obr. 11).
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Obr. 6: Lokalizace vrtů v Polsku a Česku v okolí Hrádku nad Nisou (Pacl 2016)



Frýdlantsko - SEA 16                                                                                                       Hydrogeologický posudek

Obr. 7: Hladina podzemní vody ve spodním kolektoru (Pacl 2016)
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Obr. 8: Hladina podzemní vody ve středním kolektoru (Pacl 2016)
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Obr. 9: Hladina podzemní vody ve svrchním kolektoru (Pacl 2016)
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Obr. 10: Hladina podzemní vody v kvartérním kolektoru (Pacl 2016)
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Obr. 11: Hladina podzemní vody v kvartérním kolektoru, červeně je zvýrazněna reakce na extrémní srážky v srpnu 2010 (Pacl 2016)
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Od roku 2002 byl ve všech kvartérních vrtech (s výjimkou vrtu Uh-1, jehož záznamy jsou
zřejmě ovlivněny špatným technickým stavem) zaznamenáván prakticky identický pokles
hladiny podzemní vody, který trval až do roku 2010. Od prosince 2010 (v případě vrtu JA-1 již
od září 2010) lze pozorovat poměrně razantní nástup hladiny v těchto vrtech, který dle
dosavadního měření kulminuje v roce 2014. Tento jev má zřejmě 2 příčiny (Skořepa 2013).
Jednou z nich jsou pravděpodobně extrémní srážky ze srpna 2010, které na severu Čech
způsobily rozsáhlé povodně, a na mnoha srážkoměrných stanicích v zájmovém území se
projevily vůbec nejvyššími úhrny za celé sledované období od roku 1971. To se projevuje
výrazným nárůstem na hladině podzemní vody kvartérních vrtů v září 2010 (Obr. 11 -
zvýrazněno červenou elipsou). Od roku 2014 do konce roku 2016 hladiny podzemní vody na
kvartérních vrtech setrvale klesají.

Tyto extrémní srážky způsobily bleskové povodně nejen na českém území, ale i na polské
části Hrádecka včetně dolu Turów (Obr. 12), kde napáchala nemalé škody zejména řeka Oleška
(Polsky Miedzianka, původní německý název Kipper). Ta se po vybřežení přelila do důlní jámy
dolu Turów, kde zničila několik stavebních a těžebních strojů a na dně vytvořila více jak 45 m
hluboké jezero (podrobněji viz zpráva Skořepy a kol. 2010), které bylo zcela vyčerpáno až po
více než 6 měsících. Provoz dolu Turów byl po dobu několika měsíců pozastaven a většina
aktivit byla soustředěna na odstraňování škod po povodních a odčerpávání vody z jezera, které
vytvořila řeka Miedzianka. Jak vyplývá z podkladů předaných polskou stranou (Pacl 2016), bylo
zřejmě na určitou dobu v roce 2010 přerušeno i čerpání podzemní vody z jižního předpolí dolu
Turów, což se spolu s vysokými srážkami (a tudíž zvýšenou infiltrací) odrazilo na výše
popsaném nástupu hladiny podzemní vody v kvartérním kolektoru.

Obr. 12: Zatopený důl Turów 17. 9. 2010 (Skořepa 2013)

3.2 Změny hladin podzemní vody v oblasti Hrádecka – polské území

Údaje o úrovních hladiny podzemní vody na polské straně žitavské pánve byly převzaty
z výsledků společného česko-polského monitoringu (Skořepa 2012) jako jeden z klíčových
podkladů pro relevantní posouzení změn odehrávajících se na české části zájmového území.
Lokalizace monitorovacích vrtů na polském území je vynesena do mapy na Obr. 6.

Pro posouzení poklesů hladin v monitorovaných vrtech je nutné zhodnotit i čerpání na jižním
předpolí dolu Turów, kde je vytvořena hydraulická bariéra čerpacích vrtů. Tato data byla po
dlouhou dobu nedosažitelná. Polská strana je uvolnila až na základě jednání česko-polských
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expertů, které se uskutečnilo 18. 5. 2011 v Bogatyni, a předala je pracovníkům odboru ochrany
vod Ministerstva životního prostředí ČR.

Získané hodnoty čerpání z hydraulické bariéry jsou vyneseny do grafu na Obr. 13. Na dalším
obrázku (Obr. 14) jsou zobrazeny procentuální příspěvky jednotlivých kolektorů k celkovému
čerpání. Z předaných informací vyplývá, že čerpání na jižním předpolí dolu dosahovalo za
uvedenou periodu maxima v roce 1997 (63.3 l/s) a od té doby až do roku 2006 stabilně klesalo
(26,2 l/s). Po té došlo k nárůstu na 37.2 l/s v roce 2009. V roce 2010 je naopak čerpání za
uvedené období nejnižší, což bylo zřejmě způsobeno povodněmi v srpnu 2010, které měly za
následek pozastavení činnosti dolu. Z porovnání příspěvků jednotlivých kolektorů k celkovému
čerpání přitom vyplývá, že v roce 2010 byly odběry z nejvyššího kolektoru (Ng) nulové.
Z dlouhodobého hlediska se na čerpání v období 1995-2010 nejvíce podílely střední a svrchní
kolektor (Mw a Nd) sumou 50 – 80%.

Na Obr. 15 až Obr. 22 jsou vyneseny grafy hladiny podzemní vody na polské straně území
převzaté ze zprávy Skořepy (2013). Většina vrtů je ponejvíce ovlivněna režimem čerpání na
jižním předpolí dolu, částečně je možné pozorovat i sezónní vlivy. V některých vrtech (zejména
těch sledujících vyšší kolektory) lze sledovat zvýšení hladiny podzemní vody po extrémních
srážkách v srpnu 2010.

Relativně častým fenoménem, který se objevuje pouze na polské straně území a na českých
vrtech zaznamenán nebyl, jsou náhlé výkyvy hladiny podzemní vody v řádu jednotek až desítek
metrů. Podle všeho se přitom nejedná o chyby měření, nýbrž o přímou reakci zvodně na čerpání
nebo těžební činnost, popřípadě na klimatické podmínky. Určit skutečnou podstatu lokálních
výkyvů hladiny (byť mnohdy dosahují značných hodnot) je velmi obtížené, neboť nejsou známy
přesnější údaje o čerpání na polské straně.

Obr. 13: Graf průměrného čerpání na jižním předpolí dolu Turów, zpracováno podle podkladů
MŽP (Pacl 2016)
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Obr. 14: Poměrný graf průměrného čerpání z jednotlivých kolektorů na jižním předpolí dolu
Turów, zpracováno podle podkladů MŽP (Pacl 2016)

Ve vrtech spodního kolektoru dochází na polské straně k setrvalému mírnému poklesu,
v případě vrtů HPz-11/64 a HPz-27/68 byly za poslední 4 roky zaznamenány poklesy více než 10
m, resp. 20 m. Rozdíl ve vývoji hladin mezi jednotlivými vrty jednoho kolektoru je zřejmě
zapříčiněn jednak vzdáleností vrtů od hydraulické bariéry, a jednak tektonickým rozlámáním
kolektorů do jednotlivých ker (Obr. 15).

Ve středním kolektoru (Obr. 16 až Obr. 18) je situace velmi podobná. V posledních letech
hladiny středního kolektoru na polském území pomalu a relativně stabilně klesají, v mnoha
vrtech byl zaznamenán přechodný vzestup po srpnu 2010.

Podobně i ve svrchním kolektoru (Obr. 19 až Obr. 21), který je na polském území členěn do
dvou vrstev (Nd a Ng), je velmi dobře patrná reakce hladiny podzemní vody na události po srpnu
2010. Fakt, že kolektor Ng v roce 2010 nebyl dle dostupných informací čerpán vůbec (Obr. 14),
dobře vysvětluje skutečnost, kdy je nárůst hladiny podzemní vody dokumentován téměř ve všech
sledovaných polských vrtech česko-polské pozorovací sítě. V případě vrtu HPz-15/70 pak tento
nárůst činí 13 m.

Při porovnávání poklesů hladin na české a polské straně je třeba si uvědomit naprosto odlišné
časové měřítko. Data z polského území dokumentují pouze období těsně před vytvořením
kvazistacionárního stavu proudění, kterým je možné popsat současnou situaci, zatímco jakékoliv
informace o neovlivněné úrovni hladiny podzemní vody z polského území chybějí (není zde
zachycen pokles hladiny po přetěžení poludňového zlomu).
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Obr. 15: Sledování hladin podzemní vody ve spodním kolektoru (Pw), převzato ze zprávy Pacla
(2016).

Obr. 16: Sledování hladin podzemní vody ve středním kolektoru (Mw), převzato ze zprávy Pacla
(2016).
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Obr. 17: Sledování hladin podzemní vody ve středním kolektoru (Mw), převzato ze zprávy Pacla
(2016).

Obr. 18: Sledování hladin podzemní vody ve středním kolektoru (Mw), převzato ze zprávy Pacla
(2016).
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Obr. 19: Sledování hladin podzemní vody ve svrchním kolektoru (Nd), převzato ze zprávy Pacla
(2016).

Obr. 20: Sledování hladin podzemní vody ve svrchním kolektoru (Nd), převzato ze zprávy Pacla
(2016).
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Obr. 21: Sledování hladin podzemní vody ve svrchním kolektoru (Ng), převzato ze zprávy Pacla
(2016).

Obr. 22: Sledování hladin podzemní vody v kvartérním kolektoru (Q), převzato ze zprávy Pacla
(2016).
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3.3 Změny hladin podzemní vody v oblasti Frýdlantska – české území

V následující části jsou vyhodnoceny dlouhodobé řady hladiny podzemní vody ve vrtech sítě
ČHMÚ monitorující kvartérní a terciérní kolektor nebo krystalinikum v povodí Smědé. Vrty
spadající do monitorovací sítě byly aktualizovány o data z hydrologických let 2010-2012
(Skořepa a kol. 2013). Starší údaje byly převzaty ze zprávy Skořepy (Skořepa a kol. 2010).

Pro popis změn hladiny podzemní vody byly vybrány vrty reprezentující kvartérní kolektor
v povodí Smědé, které mají dlouhou řadu pozorování umožňující analýzu trendů.

V povodí Smědé bylo vybráno celkem 11 vrtů. Jejich situace je uvedena na Obr. 23.
Všechny vybrané vrty zachytily v celém profilu kvartér a byly ukončeny v jeho podloží, které

u vrtů VP2006, VP2008 a VP2010 bylo tvořeno krystalinikem a u vrtů VP2007, VP2009,
VP2012-VP2015 a VP2019 horninami terciérního stáří. Časové řady měsíčních průměrů hladiny
podzemní vody za období 1967 – 2012 byly porovnány s ročními srážkovými úhrny na stanici
Chotyně za období let 1967 až 2009. Srážkoměrná stanice Chotyně byla vybrána jako
reprezentativní stanice i pro povodí Smědé vzhledem k tomu, že stanice Višňová neměla
dostatečně dlouhou řadu pozorování a korelace mezi oběma stanicemi je velmi těsná.

V časové řadě sledování srážkových úhrnů v letech 1967 až 2012 bylo období do roku 1981
srážkově vydatnější s druhou nejvyšší hodnotou za celé sledované období srážkových úhrnů 920
mm/rok v roce 1981 (Skořepa a kol. 2013). Od roku 1981 dochází k poklesu srážek,
s opětovným zvýšením srážek v letech 1986-1987, 1993-95 a 2001, kdy od roku 2001 je i dle
trendu hladin pozorovatelný výraznější pokles srážek s minimální hodnotou v roce 2003 ve výši
507 mm/rok. Nejnižší hodnota srážkových úhrnů za období 1967 – 2012 byla zaznamenána
v roce 1976, a to 498 mm/rok. Vůbec nejvyšší srážky (1127 mm) byly zaznamenány v roce
2010. Na Obr. 24 až Obr. 28 jsou do grafů vyneseny průměrné měsíční hladiny podzemní vody
v monitorovacích vrtech ČHMÚ a porovnány s celkovými ročními úhrny srážek za daný
hydrologický rok. Do srovnání jsou zahrnuty i vrty, které byly z monitorovací sítě ČHMÚ
vyřazeny, ale existuje u nich dlouhá řada měření, která umožňuje hodnocení trendů vývoje
hladiny.
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Obr. 23: Přehledná mapa umístění vrtů ČHMÚ řady VP v oblasti Frýdlantska (Skořepa 2013)



Frýdlantsko - SEA 30 Hydrogeologický posudek

Monitorovací vrt VP2006 (Kunratice) je hluboký 7 m, podloží jím zachycené je tvořeno
krystalinikem. Průběh hladiny ve vrtu je dokumentován grafem na Obr. 24. Vývoj hladiny je
možné hodnotit jako stabilní, bez identifikovatelného klesajícího nebo vzrůstajícího trendu.
V posledních letech měření je možné konstatovat větší rozkyv křivky. Rozdíly maximálních
a minimálních měsíčních průměrů hladin ve sledovaném období činí 0,52 m. Kolísání hladiny
ve vrtu je s největší pravděpodobností primárně ovlivněno kolísáním hladiny řeky Smědé. Při
detailním pohledu je možné identifikovat i nepříliš výraznou reakci na suchá a vlhká období.
V grafu jsou vyneseny i kontrolní záměry hladiny podzemní vody uskutečněné v rámci
termických měření – zobrazeny jsou jako sada „VP2006 kontrolní“.

Obr. 24: Průměrné měsíční hladiny podzemní vody ve vrtu VP2006 (Skořepa 2013)

Vrty VP2007 (Minkovice), VP2010 (Višňová) a VP2015 (Višňová) jsou 9 až 15 m
hluboké, podloží je budováno jak krystalinikem (VP2010), tak terciérními sedimenty
(VP2007, VP2015). Průběh průměrných měsíčních hladin je uveden na Obr. 25. Rozptyly
úrovně ročních průměrů hladin jsou nízké, rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou je
1,06 až 1,21 m. Průběh hladin kopíruje vývoj srážek jen při velmi detailním pohledu,
z největší části je ovlivněn hydraulickým působením toku Smědé (vrty se nacházejí přímo
v nivě Smědé). Z dlouhodobého hlediska lze u všech třech vrtů pozorovat mírný, přesto však
evidentní klesající trend, přičemž průměrný rozdíl v hladinách mezi počátečním a koncovým
měřením je ve všech třech případech cca 1 m.

V grafu jsou vyneseny i kontrolní záměry hladiny podzemní vody uskutečněné v rámci
termických měření – zobrazeny jsou jako sada „VP2015 kontrolní“.

0

200

400

600

800

1000

1200

240,5

241

241,5

242

242,5

1-67

1-69

1-71

1-73

1-75

1-77

1-79

1-81

1-83

1-85

1-87

1-89

1-91

1-93

1-95

1-97

1-99

1-01

1-03

1-05

1-07

1-09

1-11

1-13

Sr
áž

ky
[m

m
]

Hl
ad

in
a

po
dz

em
ní

vo
dy

[m
n.

m
.]

Datum

Hladina podzemní vody ve vrtu VP2006

VP2006

VP2006 kontrolní

srážky Chotyně



Frýdlantsko - SEA 31 Hydrogeologický posudek

Obr. 25: Průměrné měsíční hladiny podzemní vody ve vrtech VP2007, VP2010 a VP2015
(Skořepa 2013)

U monitorovacích vrtů VP2008 (Višňová), VP2009 (Višňová) a VP2019 (Višňová)
dosahujících hloubky 30-43 m je zastiženo jak krystalinické (VP2008), tak i terciérní podloží
(VP2009, VP2019). Průměrné měsíční hladiny z uvedených vrtů jsou graficky znázorněny na
Obr. 26. Zhruba do roku 1983 jsou hladiny vyrovnané, po té nastávají dva poklesy (1983,
1990), od nichž už jsou průběhy hladiny opět ustálené. Uvedené tři vrty vykazují mnohem
lepší korelaci se srážkovými úhrny než tomu je v předchozích případech. Zde hraje roli větší
vzdálenost vrtů od toku Smědé, který ve svém nejbližším okolí udržuje v kvartérním
kolektoru relativně stabilní hladinu.

Z dlouhodobého hlediska není je možné záznam rozdělit na období 1967- 1993, kdy byl
patrný klesající trend, a na období 1993-2012, kdy je úroveň hladiny ve vrtech vyrovnaná, bez
převládajícího trendu. Rozdíly mezi maximálními a minimálními měsíčními průměry činí
1,51 m (VP2008) a 1,36 m (VP2009).

V grafu jsou vyneseny i kontrolní záměry hladiny podzemní vody uskutečněné v rámci
termických měření – zobrazeny jsou jako sada „VP2008 kontrolní“.

Ve vrtech VP2012 (Andělka) a VP2021 (Andělka) je zastiženo podloží tvořené terciérními
sedimenty. Vrty dosahují hloubky 13-14 m. Vrt VP2012 v současnosti již neexistuje, byl
nahrazen vrtem VP2021, který navazuje na předchozí řadu měření. Stejně jako v předchozím
případě i zde je možné pozorovat poklesy hladin o cca 1,0 až 1,3 m v letech 1983 a 1990-
1991 (Obr. 27). Poklesy jsou pravděpodobně způsobeny výskytem period s nízkými srážkami.
Korelace hladin se srážkovými úhrny je poměrně těsná. Na konci sledovaného období je
možné identifikovat reakci hladiny podzemní vody na vysoké srážky v srpnu 2010, kdy došlo
ke zvýšení hladiny o cca 1,2 m. Rozdíl mezi maximálním a minimálním měsíčním průměrem
za celé sledované období je ze všech hodnocených vrtů v povodí Smědé největší a činí
2,24 m. Z dlouhodobého hlediska je možné trend hladiny ve vrtu VP2012 (resp. 2021)
hodnotit jako stagnující.
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Obr. 26: Průměrné měsíční hladiny podzemní vody ve vrtech VP2008, VP2009 a VP2019
(Skořepa 2013)

Obr. 27: Průměrné měsíční hladiny podzemní vody ve vrtech VP2012 a VP2021 (Skořepa
2013)

Ve vrtech VP2013 (Černousy) a VP2014 (Ves) zasahujících do hloubky 12-14 m bylo
zastiženo terciérní podloží. Průměrné roční hladiny v obou vrtech vykazují za sledované
období shodně rozdíly max. 1,36 m (Obr. 28). U obou vrtů zřejmě převládá vliv toku Smědé
na oscilaci hladiny, sezónní klimatické vlivy jsou upozaděné. Z dlouhodobého hlediska je
průběh hladiny u obou vrtů stabilní, bez identifikovatelného klesajícího nebo rostoucího
trendu.
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Obr. 28: Průměrné měsíční hladiny podzemní vody ve vrtech VP2013 a VP2014 (Skořepa
2013)

V hydrologickém roce 2009 byl ukončen monitoring na vrtech VP2006, VP 2008, VP2013
a vrtu VP2015. U všech vrtů (VP2001, VP2003, VP2004, VP2005, VP2010, VP2014), jejichž
vývoj hladin byl hodnocen v rámci aktuálních prací, není v současnosti zaznamenán klesající
ani rostoucí trend s výjimkou vrtu VP2007, jehož hladina má podobný průběh jako hladina
v již neexistujícím vrtu VP2015. U vrtu VP2007 pokračuje klesající trend, který je
monitorován už od počátku měření.

Závěrem lze shrnout, že ovlivnění hladiny podzemní vody těžební činností dolu Turów se
částečně projevuje i na některých vrtech v kvartérním kolektoru v povodí Smědé, zejména
v okolí Višňové (Skořepa 2013). Historické změny hladin podzemní vody jsou ve shodě
s hydrologickými měřeními PPP (postupné profilování průtoků). Na toku Smědé byla v
minulosti prokazatelně zjištěna ztráta průtoku mezi profily v Česku až po hranice s Polskem.
Opakovaná měření metodou PPP v roce 2012 za dosud nejnižších vodních stavů tyto ztráty
potvrdila. V říjnu 2012 byla zjištěna ztráta ve výši 362 l/s. Tyto ztráty jsou zřejmě způsobeny
přetokem vody přes kvartérní kolektor a terciérní sedimenty do povrchového dolu Turów
(Skořepa 2013).
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4  INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH JEDNÁNÍCH MEZI ČESKOU A POLSKOU
STRANOU

V roce 2016 byla ustanovena česko-polské pracovní skupiny expertů pro řešení
problematiky vlivu hnědouhelného dolu Turów na české území (Skupina Turów), která se
v  roce 2016 sešla celkem 3x. Společná česko-polská setkání proběhla 14. 4. 2016 v Praze, 29.
9. 2016 v Bogatyni a 22.12 2016 v Praze. Za českou republiku se jednání účastni specialisté
ČGS, AQUATESTu a MŽP (Odbor ochrany vod a Odbor geologie). Jednání za českou stranu
vedl Ing. Nistler, ředitel Odboru ochrany vod.

V návaznosti na vytvoření česko-polské pracovní skupiny expertů pro řešení problematiky
vlivu hnědouhelného dolu Turów na české území (Skupina Turów), která se zabývá
shromažďováním údajů k zpracování a posouzení připravované dokumentace EIA „Záměru
spočívajícího v pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“, byla polská strana
požádána o předání relevantních dat a studií. Obdobně polská strana požádala o potřebné
údaje českou stranu. Data a studie budou využity pro zpracování Dokumentace EIA, kterou
zpracuje a předloží polská strana. Česká strana bude účastníkem připomínkového řízení a
předané údaje použije pro zpracování připomínek k Dokumentaci EIA a vlastnímu hodnocení
vlivů rozšíření dolu Turów na území ČR. Předpokládá se i ověření některých skutečností
novými technickými pracemi, zejména povrchovými geofyzikálními metodami, vrtným
průzkumem a rozšířeným monitorovacím systém.

Předávání dat probíhalo a probíhá etapovitě v návaznosti na vznesené požadavky a na data
předaná v minulých letech v rámci společného monitoringu a práce „Dočasné pracovní
skupiny hydrogeologických expertů“ ve věci vlivu dolu Turów na území ČR. V rámci
současné „Skupiny Turów“ předala polská strana do prosince během roku 2016 následující
podklady:

1. Geologické informace, zejména profily nových vrtů (vyhloubených po roce 2005) nebo
starších vrtů, které nebyly součástí minulých předání dat, tak aby se dalo zpřesnit
vyhodnocení monitorovacích prací;

2. Geologické informace z objektů, které nebyly součástí minulých předání dat,
dokumentujících rozsah kvartérních sedimentů v oblasti západně od Białopole;

3. Hladiny podzemní vody v reprezentativních vrtech před rokem 1997 (tam, kde je to
možné, údaje z vrtů zařazených do česko-polské monitorovací sítě);

4. Datované údaje o ustálených hladinách podzemní vody (popřípadě přetoku) ve vrtech
stávající hydraulické bariéry z období po jejich dokončení (tj. před zahájením čerpání).
Případně datované údaje o hladině (přetoku) z jiných vrtů jižně od poludňového zlomu ze
stejného období;

5. Údaje o čerpaném množství z hydraulické bariéry v jednotlivých letech po roce 2012 a
před rokem 1995 z jednotlivých vrtů s uvedením souřadnic vrtů, geologického profilu a
vystrojení vrtů;

6. Souhrnné čerpání vod z celého dolu Turów (to je podzemních vod, povrchových vod a
čerpání ze dna dolu) po jednotlivých rocích od doby výstavby hydraulické bariéry;

7. Rozsah plánované těžby KWB Turów pro budoucí rozšíření směrem ke státní hranici
České republiky včetně konečné hloubky dolu v digitální verzi (mapy v rastrové formě s
liniemi plánovaného rozšíření dolu byly předány);
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8. Plánovaný objem vytěžené hlušiny v jednotlivých letech (případně fázích těžby),
harmonogram jejího ukládání a lokalizace ukládání hlušiny;

9. Předpokládaný rozsah a umístění výsypek a predikce jejich vlivu na hydrologickou
situaci;

10. Literatura, zprávy o geologických a geofyzikálních průzkumech.

Poskytnutá data umožní zpřesnit vstupní informace do hydraulického modelu a revidovat
hodnocení dlouhodobých vlivů těžby na podzemní vodu v ovlivněném území (Kadlecová
2016). Po realizaci doplňkových prací na území ČR umožní i zpřesnit režim a oběh podzemní
vody ve vztahu k čerpanému zdroji podzemní vody v Uhelné. Podklady předané v červenci
2016 obsahovaly mapy hydrogeologických vrtů na polském území, vymezení osušené zóny a
některé základní údaje k vrtné dokumentaci (např. souřadnice). Mapy byly podnětem k
požadavku na předání základní vrtné dokumentace zobrazené na těchto mapách. Metodicky i
věcně důležitý byl schematický řez, který vysvětluje vznik osušené zóny podél jv. okraje dolu
a naznačuje její rozšíření po přetěžení tektonické bariéry v blízkosti státní hranice s ČR.
Předané podklady obsahují i kopie většiny vyžadovaných průzkumných zpráv a oficiálních
map včetně vysvětlivek. Zprávy dokumentují především výsledky geofyzikálních měření
(byla provedena v roce 1987) a jejich interpretaci, rozsah a mocnost kvartérních sedimentů a
průběh tektonických zón. Mocnosti glaciofluviálních sedimentů přesahují až 50 m.
Nejrozsáhlejší výskyt je dokumentován jv. od Wyzskówa při státní hranici s Českou
republikou.

Souhrnný názor polské strany na proudění podzemní vody v jednotlivých kolektorech byl
předán formou presentace v lednu 2017 („Hydrogeologiczny model numeryczny KWB
Turów“). V prezentaci je zároveň vymezen rozsah terciérní pánve, a to i pod odvalem dolu.
Bohužel z prezentace není v některých územích zřejmé, z jakých podkladů se při vymezování
pánve a jejího podloží vycházelo (např. odval). Obdobně není dokumentována konstrukce
hydroizohyps ve východní části území. Naopak v prostoru jihovýchodního vymezení dolu
Turów a státní hranicí jsou uvedeny ve všech hodnocených vrstvách dokumentační
hydrogeologické body, které nebyly české straně předány, i když bylo o ně požádáno. Česká
strana rozporovala výstupy polského hydraulického modelu s tím, že model nereflektuje
historické změny hladin podzemní vody a nezahrnuje přehloubená koryta, která podle české
strany způsobují změny hladin podzemní vody na českém území. Česká strana zažádala o
kompletní dokumentaci hydraulického modelu, který bude podkladem připravované
dokumentace EIA „Záměru spočívajícího v pokračování těžby hnědouhelného ložiska
Turów“. Dokumentace hydraulického modelu zatím nebyla předána (stav květen 2017).

Dne 24. 4. 2017 Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí zaslal v souladu s § 14b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k vyjádření návrh
koncepce „ZMIANY MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY BOGATYNIA - TERENU ODKRYWKOWEJ KOPALNI WĘGLA
BRUNATNEGO TURÓW W REJONIE WSI OPOLNO - ZDRÓJ“ („Změna místního plánu
územního rozvoje města a obce Bogatynia – povrchového dolu hnědého uhlí v oblasti vesnice
Opolno - Zdrój“) včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (dále též jen
„návrh koncepce“).
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Do návrhu koncepce a jeho hodnocení vlivů na životní prostředí lze rovněž nahlédnout v
Informačním systému SEA na internetových stránkách (v polském i českém jazyce)
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_mezistatni pod kódem koncepce MZP052M.

Je nutné zdůraznit, že současně s procesem mezistátního posuzování předmětné koncepce
prováděné mimo území České republiky probíhá věcně související proces mezistátního
posuzování záměru prováděného mimo území České republiky (EIA), a to k záměru
„Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“. Jakmile Ministerstvo životního prostředí
obdrží od státu původu dokumentaci k tomuto záměru, bude postupovat v souladu s § 14 odst.
4 a násl. zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzn. dotčené územní samosprávné
celky, dotčené správní úřady a veřejnost se budou moci k této dokumentaci vyjadřovat.

5  PLÁNOVANÝ POSTUP PRO ODBORNÉ, KVANTIFIKOVANÉ POSOUZENÍ
VÝVOJE HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ V OBLASTI FRÝDLANTSKA

Základem je průběžný monitoring stavu podzemních a povrchových vod, který je nezbytné
průběžně vyhodnocovat. Podél řeky Smědé se nachází pozorovací síť ČHMÚ, na jižním
předpolí dolu Turów probíhá společné česko-polské měření hladin podzemních vod, chybí
pouze sledování hladin podzemní vody na východní hranici Frýdlantska a v jímacích územích
na odběrných objektech. Zde je nezbytné průběžně dokumentovat stav jímacích objektů,
hladiny podzemní vody a vydatnosti jímacích objektů.

Souběžně ČGS připravuje geologické a geofyzikální průzkumy na výskyt
vodohospodářsky významných glacifluviálních sedimentů. Z podkladů poskytnutých polskou
stranou vyplývá, že glacifluviální sedimenty mohou navazovat na obdobné výskyty na
polském území a mohou vzájemně komunikovat. Hydrogeologické poměry v glacifluviálním
korytu podél Smědé jsou regulovány především hladinou vody v toku Smědé. Do roku 2009
bylo území monitorováno řadou vrtů státní pozorovací sítě ČHMÚ. V roce 2009 byl jejich
počet zredukován. Přesto je z režimního hodnocení patrný mírný trvalý pokles hladiny
podzemní vody v okolí Višňové a současně jsou na Smědé registrovány ztrátové úseky.
Trvalý pokles (lineární regrese) byl registrován na vrtech VP2006, VP2007, VP2008,
VP2009, VP2010, VP2012 a VP 2015 a na vrtu VP2005, který je až u Frýdlantu (Kadlecová
2016).

Pokles je velmi pomalý, cca 40-60 cm za celé sledované období, jak dokumentuje např.
vývoj hladiny podzemní vody na vrtu VP2007, a není zcela jasný původ poklesů. Podobné
změny jsou patrné pouze v okolí Hrádku n. Nisou v blízkosti okraje pánevní struktury
ovlivněné depresí vyvolanou činností dolu Turów, kde lze předpokládat postup deprese i za
hranici pánevní struktury. Poklesy hladin u Višňové nelze jednoduše vysvětlit a mohou
souviset s propojením glacifluviálních sedimentů na polské území, s tektonickou stavbou
území i ztrátami vody ve Smědé. Nelze vyloučit vliv dolu Turów. Problém se bude muset
řešit obdobně jako požadavky vodohospodářských společností a předně se bude muset zvážit
vliv přetěžení bariérových zlomů a vliv postupu těžby k hranici ČR. V území chybí pro
hodnocení relevantní data (Kadlecová 2016).

Z výše uvedeného vyplývá nezbytnost pokračování monitoringu podzemních a
povrchových vod v příhraniční oblasti, zahuštění monitorovací sítě zejména v místech, kde
podzemní vody odtékají či mohou odtékat směrem k rozšířenému dolu Turów. Kromě
nezbytnosti doplnění monitorovací sítě podzemních vod a kontroly technického stavu
stávajících monitorovacích vrtů je zapotřebí opravit a dobudovat monitorovací síť na
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drobných povrchových tocích i o 7 vodoměrných stanic na drobných vodních tocích na
Frýdlantsku i Hrádecku provozovaných v rámci přeshraničního monitoringu povrchových
vod. Na těchto vodoměrných stanicích již v minulosti probíhal a v současné době probíhá
monitoring.

Získaná data jsou a budou podkladem a v případě některých účelových vrtů i jediným
polskou stranou odsouhlaseným a pravidelně obnovovaným podkladem pro zpracovávání
vlivu těžby uhlí v KWB Turów na úroveň hladiny podzemní vody na českém území a pro
případné očekávané spory o ovlivnění jímacího objektu v Uhelné při dalším plánovaném
postupu těžby směrem k česko-polské státní hranici na Hrádecku a Frýdlantsku.

Na nově navržených monitorovacích vrtech bude provedeno osazení čidel s kontinuálním
záznamem hladin podzemní vody s cílem zhodnocení ovlivnění přírodních zdrojů
podzemních vod v souvislosti s činností dolu Turów
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6  ZÁVĚR

Nejvýznamnějším fenoménem ovlivňujícím stav podzemních vod je důl Turów. Důl
Turów se nachází v prostoru jižní části žitavské pánve na pomezí státních hranic Spolková
republika Německo (SRN), Česká republika (ČR) a Polská republika (PR). Polská strana jen
částečně uznává negativní dopad těžby hnědého uhlí Turów na hydrogeologické poměry
sousedícího území ČR, které je tvořeno převážně terciérními sedimenty žitavské pánve, jež
překrývají glacifluviální sedimenty, a kde jsou zdroje podzemní a následně i povrchové vody.

Jisté je, že od poloviny 80. let 20. století dochází zejména v důsledku těžby hnědého uhlí a
odvodnění terciérních regionálních kolektorů k poklesu hladiny podzemní vody jak
v terciérních, tak v glacifluviálních sedimentech. Tento pokles v centrální části žitavské pánve
v terciérních sedimentech na území ČR přesahuje 60 m (H-3b, H-5b, H-6b, H-2a, H-4a), v
glacifluviálních sedimentech je registrován dlouhodobý poklesový trend výrazně ovlivňovaný
srážkovými poměry.

Maximální pokles v glacifluviálních sedimentech byl zaznamenán v letech 2007 - 2009 (19
- 22 m oproti roku 1962), kdy hladina byly na kótě cca 258-259 m n. m - GI-1, GI-2, a Uh-1.
V roce 2011 je monitorován postupný nárůst hladin podzemní vody o cca 4,5 m, v roce 2012
až na celkový nárůst téměř 6 m a v roce 2013 se rozdíl hladin zvýšil na 7 m. V roce 2014
hladiny poklesly a struktura se začala opět vyprazdňovat. Hladiny se v současné době
pohybují okolo 259 - 260 m n. m. Hlavní příčinou přechodného nárůstu hladin podzemních
vod byl výrazně srážkově nadprůměrný rok 2010.

Současně s poklesy hladin podzemní vody byl registrován pokles průtočného množství v
povrchových tocích. Hraniční Oldřichovský potok (Mandava) dokonce často vysychá.
Ztrátové úseky byly v posledních letech zjištěny na Smědé ve frýdlantském výběžku u stanic
Předlánka a Ostrožno, kdy níže položená stanice Ostrožno vykazuje stejné nebo dokonce nižší
průměrné měsíční průtoky.

Ovlivnění hladiny podzemní vody těžební činností dolu Turów se částečně projevuje i na
některých vrtech v kvartérním kolektoru v povodí Smědé, zejména v okolí Višňové (Skořepa
2013). Historické změny hladin podzemní vody jsou ve shodě s hydrologickými měřeními
PPP (postupné profilování průtoků). Na toku Smědé byla v minulosti prokazatelně zjištěna
ztráta průtoku mezi profily v Česku až po hranice s Polskem. Opakovaná měření metodou
PPP v roce 2012 za dosud nejnižších vodních stavů tyto ztráty potvrdila. V říjnu 2012 byla
zjištěna ztráta ve výši 362 l/s. Tyto ztráty jsou zřejmě způsobeny přetokem vody přes
kvartérní kolektor a terciérní sedimenty do povrchového dolu Turów (Skořepa 2013).

Lze předpokládat, že těžba uhlí až ke státní hranici ČR povede k postupnému osušení, resp.
odvodnění terciérních a kvartérních kolektorů, neboť kvartérní a terciérní kolektory jsou
lokálně ve vzájemné hydraulické spojitosti. Pokles hladiny podzemní vody se zároveň projeví
i v přilehlé oblasti krystalinických hornin, které jsou překryty glacifluviálními sedimenty.

Pro Hrádecko a Frýdlantsko je charakteristický vliv glaciálního zalednění. Kromě
ledovcové eroze se projevovalo „provrásněním“ podložních hornin nebo tvorbou
glacifluviálních koryt. Česká strana předpokládá, že právě tato subglaciální koryta jsou
propojena s oblastí dolu Turów a přes ně se realizuje odvodňování vodohospodářsky velmi
významných glacifluviálních sedimentů. Existence těchto přehloubených koryt byla
prokázána na českém území.

V současnosti probíhá výměna dat s polskou stranou. Česká strana (ČGS) využije polských
dat k prokázání existence těchto koryt i na polském území. V roce 2016 byla ustanovena
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česko-polské pracovní skupiny expertů pro řešení problematiky vlivu hnědouhelného dolu
Turów na české území (Skupina Turów), která se v roce 2016 sešla celkem 3x. V návaznosti
na vytvoření česko-polské pracovní skupiny expertů pro řešení problematiky vlivu
hnědouhelného dolu Turów na české území (Skupina Turów), která se zabývá
shromažďováním údajů k zpracování a posouzení připravované dokumentace EIA „Záměru
spočívajícího v pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“, byla polská strana
požádána o předání relevantních dat a studií. Obdobně polská strana požádala o potřebné
údaje českou stranu. Data a studie budou využity pro zpracování Dokumentace EIA, kterou
zpracuje a předloží polská strana. Česká strana bude účastníkem připomínkového řízení a
předané údaje použije pro zpracování připomínek k Dokumentaci EIA a vlastnímu hodnocení
vlivů rozšíření dolu Turów na území ČR. Předpokládá se i ověření některých skutečností
novými technickými pracemi, zejména povrchovými geofyzikálními metodami, vrtným
průzkumem a rozšířeným monitorovacím systém. Poskytnutá data umožní zpřesnit vstupní
informace do hydraulického modelu a revidovat hodnocení dlouhodobých vlivů těžby na
podzemní vodu v ovlivněném území (Kadlecová 2016). Po realizaci doplňkových prací na
území ČR umožní i zpřesnit režim a oběh podzemní vody ve vztahu k vodním zdrojům
podzemní vody.

Pro sledování dolu Turów je nezbytné pokračování monitoringu podzemních a
povrchových vod v příhraniční oblasti, zahuštění monitorovací sítě zejména v místech, kde
podzemní vody odtékají či mohou odtékat směrem k rozšířenému dolu Turów. Kromě
nezbytnosti doplnění monitorovací sítě podzemních vod a kontroly technického stavu
stávajících monitorovacích vrtů je zapotřebí opravit a dobudovat monitorovací síť na
drobných povrchových tocích

Na základě dosavadního monitoringu a vyhodnocování (Skořepa 2013, Pacl 2016,
Kadlecová 2016) česká strana vyslovila závěry, že hydrogeologické poměry na území
Hrádecka a Frýdlantska jsou ovlivněny dolem Turów. Je nutné zdůraznit, že polská tyto
závěry nesdílí a je toho názoru, že poklesy hladin podzemní vody na českém území jsou
způsobeny odběry na českém území, klimatickými změnami anebo jejich kombinací.
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