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Abstrakt: 

Práce předkládá hodnocení vývoje režimu podzemních vod zvrstveného 

vícekolektorového zvodněného systému české křídové pánve v oblasti předpokládaného 

maximálního dosahu ovlivnění podzemních vod těžbou radioaktivních surovin v okolí Stráže 

pod Ralskem. Hlavním směrem práce bylo zpracování mapových interpolací dat 

z monitoringu úrovní hladin podzemní vody v jednotlivých zvodních zkoumané oblasti a popis 

režimu podzemních vod na základě změřených dat.  

Sestavené mapy piezometrických povrchů jednotlivých zvodní umožňují představu 

dlouhodobého vývoje režimu podzemních vod. Toho bylo dosaženo i přesto, že tato práce 

není založena na hydraulickém modelu, ale interpolaci dat z terénního monitoringu. Mapy a 

gridové soubory piezometrických povrchů je tedy vhodné použit pro kalibraci hydraulických 

modelů v zájmovém území. 

Hladina cenomanské zvodně byla v letech 1970 až 2001 v prostoru hlubinné těžby 

uranu snížena až o 170 metrů, s dosahem ovlivnění více než 50 km, od infiltrační oblasti při 

lužické poruše  k oblasti drenáže v údolí Labe. Rozsah ovlivnění piezometrického povrchu 

bazální křídové zvodně je výrazně větší (600-700 km2) než rozsah ovlivnění chemismu 

podzemních vod kyselým loužením radioaktivních surovin in situ (24-27 km2). Pozitivem však 

je, že takto rozsáhlý zásah bazální zvodně ve vícevrstevném zvodněném systému 

nezpůsobil výrazné ovlivnění ostatních zvodní v zájmové oblasti. 

Při současné rychlosti zatápění zbytkové piezometrické deprese v jednotkách metrů 

ročně lze předpokládat přiblížení přírodním podmínkám během několika desetiletí. Možnost 

návratu k přírodnímu režimu podzemních vod v prostoru DCHT a jeho jižním a 

jihojihozápadním předpolí však závisí především na provozu sanačních technologií 

v budoucnosti. Na takto rozsáhlý zásah do režimu podzemních vod v bazálním křídovém 

kolektoru je nutné nahlížet v kontextu jeho dlouhodobého vývoje. 

Na základě zjištěného dalekosáhlého vlivu odvodnění a zatápění prostoru těžby 

radioaktivních surovin na piezometrický povrch bazální cenomanské zvodně směrem 

k jihozápadu, tedy ve směru přirozeného proudění podzemních vod, je vhodné nazývat celé 

území boleslavsko-mělnického zvodněného systému přiléhající ke středohorskému 

zlomovému pásmu (od infiltrační oblasti při lužické poruše oblasti drenáže v údolí řeky Labe) 

jako strážský blok v širším smyslu. 

 


