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A. Základní údaje
Předmětem předloženého dokumentu je projekt hydrogeologických průzkumných prací
zaměřených na realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu So-1, který bude využit v případě
pozitivního výsledku jako jímací pro zásobování obce Sojovice.
Objednatelem předloženého projektu je Obec Sojovice čp. 166, 294 75 Sojovice, IČO:
70565295. Zpracovatelem projektu hydrogeologických průzkumných prací a odpovědným řešitelem
je RNDr. Václav Dubánek, Tréglova 795, 152 00 Praha 5, č. autorizace 1981/2005.

B. Popisné údaje
Na základě předběžného terénního průzkumu se předpokládá vyhloubení hydrogeologického
průzkumného vrtu na parcele č. 108/5 kat. území Sojovice ve vlastnictví Nováková Lenka, č. p. 97,
29475 Sojovice.
Přehledná situace zájmového území je uvedena na obr.1. a poloha navrženého vrtu
v katastrální mapě je na obr.2. na následující straně.
Obr.1. Přehledná situace s lokalizací průzkumného vrtu So-1.

So-1

předpokládaný směr proudění podzemní vody :
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Z přehledné situace obr.2. vyplývá, že na základě místního šetření navrhujeme
hydrogeologický průzkumný vrt So-1 umístit ve vzdálenosti 650 m severozápadně od areálu ČOV
v Sojovicích, v levobřežní části Jizery ve vzdálenosti 40 m od břehové čáry, 95 m od objektu
bažantnice, 500 - 550 m od sojovického násoskového řadu, který leží východně.
Obr.2. Situace hydrogeologického průzkumného vrtu So-1 v katastrální mapě,
souřadnice S-JTSK - x : 1030763.6, y: 717478,7

So-1
108/5

B.1. PŘÍRODNÍ POMĚRY
B.1.1. Geomorfologické poměry
Z hlediska geomorfologického členění se zájmové území nachází v soustavě Česká tabule,
podsoustava Středočeské tabule, celek Středolabská tabule, podcelek Mělnická kotlina, okrsek
Staroboleslavská rovina.
Relativně ploché zájmové území je modelované tokem Jizery a vyznačuje se akumulačním
reliéfem středopleistocenních a mladopleistocenních říčních teras, údolních niv s opuštěnými
koryty a pokryvů a přesypů navátých písků (Balatka et al., 1987).
V zájmovém území je geomorfologicky dominantní niva Jizery probíhající podél vodoteče, s
nadmořskou výškou asi 175 - 176 m n. m. v úseku přiléhajícím k Jizeře.
Vlastní jímací území tvoří plochý terén údolní nivy s převahou travního porostu a ostrovy
náletových dřevin. Terén v oblasti navrženého vrtu je prakticky rovinný, s velmi mírným
generelním sklonem k Z až SZ, nadmořská výška terénu v místě předpokládaných průzkumných
prací se pohybuje okolo 176 m n.m.
Strana
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B.1.2. Hydrografické a klimatické poměry
Hydrograficky náleží zájmové území do povodí řeky Jizery, která protéká v generelním směru
od SSV k JJZ ve vzdálenosti  40 m od hranice průzkumného území, které se nachází v povodí
vodního toku Jizera č.h.p. 1-05-03-0150-0-00 (zdroj: HEIS VÚV TGM).
Průzkumné území se rozkládá v inundaci Jizery, ve stanovené záplavovém území Jizery
vymezeném průtokem ve vodoteči Q100 - viz. obr.4.
Obr.3. Širší zájmové území - vodohospodářská mapa.

zájmové území

Vlastní průzkumné území se rozkládá v údolní nivě Jizery, v nadmořské výšce 175 - 176 m
n. m. Dle Quittova (1971) klimatického členění se jedná o teplou oblast T2, kterou charakterizuje
dlouhé, teplé a suché léto, krátké mírné přechodné období a krátká, mírná, suchá zima s krátkým
trváním sněhové pokrývky (cca 60 dní).
Průměrné roční srážky se pohybují kolem 540 - 570 mm, jak je možné doložit historickými
úhrny naměřenými ve srážkoměrné stanici Sojovice tabulka 1. , podrobnou charakteristiku
klimatické oblasti T2 uvádíme v tabulce 2.
Tabulka 1. Sojovice. Dlouhodobé průměrné srážky v mm.
hodnocené období
I
II
III
IV
V
VI VII
1901-1950
26 29 34 36 63 77 67
1951-1980
35 29 31 44 57 70 73

VIII
64
66

IX
41
48

X
39
42

XI
34
40

XII rok
34 544
36 571

1901-1980

65

44

40

36

35
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Obr. 4. Vymezení záplavového území při Q100.

zájmové území

Tabulka 2. Charakteristika klimatické oblasti T2.
Charakteristika
Počet letních dnů

T2
50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 - -3

Průměrná teplota v červenci [°C]

18 - 19

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8-9

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7-9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dnů
Počet jasných dnů
Strana
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B.1.3. Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je širší okolí zájmového území budováno třemi
základními geologickými formacemi. K nejhlubší strukturně geologické stavbě patří horniny
barrandienského synklinoria. Převažujícími horninami jsou staropaleozoické břidlice a droby
ordovického stáří.
Tyto horniny jsou překryty sedimenty svrchnokřídového stáří, jež jsou součástí okrajových
partií české křídové pánve. Z několik set metrů mocného vrstevního komplexu jsou zde zachována
souvrství náležející cenomanu, spodnímu a střednímu turonu.
Nejstarší, cenomanský sedimentární komplex, je vyvinut ve dvou rozdílných stratigrafických
etážích - sladkovodní a mořské. Sladkovodní sedimenty, charakterizované převážně na bázi
hrubozrnnými slepenci a výše jílovci a podřadně zejména jílovitými pískovci, jsou vyvinuty velmi
nepravidelně a v nesouvislé vrstvě, neboť zpravidla tvoří výplně nerovností předkřídového
povrchu. Souvrství mořského cenomanu je tvořeno střídajícími se vrstvami glaukonitických
pískovců různé zrnitosti a charakteru s polohami jílovců nepravidelného vývoje a mocnosti.
Nad tímto souvrstvím následovala sedimentace spodního a středního turonu s převahou
pelitického materiálu - slínovců, slínitých prachovců až slínitých prachovitých, případně
jemnozrnných slínitých pískovců jizerské facie.
Celé zájmové území je překryto kvartérními, pleistocenními a holocenními, štěrkopísky
Jizery. Polymyktní písky a štěrkopísky holocenního až pleistocenního stáří vyplňují s nivními
sedimenty obr.5. dnešní údolí Jizery v mocnosti do 10 - 12 m. Na kvartérní písčité a štěrkové
sedimenty pak nasedají písčité až jílovitopísčité místy povodňové hlíny.
Obr.5. Přehledná geologická mapa širšího zájmového území.

zájmové území

Vysvětlivky :
6
nivní sedimenty (holocén)
22
písky, štěrky (svrchní pleistocén)
24
písky, štěrky (stření pleistocén)
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B.1.4. Hydrogeologické poměry
Oběh podzemní vody je v zájmovém území vázán na kolektor průlinově propustných
kvartérních sedimentů Jizery s transmisivitou řádu 10-4 – >10-3 m2.s-1 (hydrogeologický rajon 1171
Kvartér Labe po Jizeru), které nasedají na průlinově až puklinově propustné pásmo připovrchově
rozpukaných slínovců s transitivitou <10-4 m2.s-1 tvořících další hydraulicky propojený kolektor
(hydrogeologický rajon 4430 Jizerská křída levobřežní).
Již od počátku 20. století, první pokusné čerpání, a to celkem z 220 studní, se uskutečnilo 18.
října 1912, na plný výkon byla vodárna uvedena 1. ledna 1914, čerpalo se 880 l.s-1 z 567 studní, jsou
kvartérní podzemní vody sedimentů Jizery využívány v rámci násoskového systému káranského
jímání, zájmové území je v dosahu vlivu sojovického násoskového řadu v jehož ochranném pásmu
2a se rozkládá. Z toho důvodu a zejména z důvodu zasažení podzemních vod káranského jímání
zemědělským znečištěním (NO3-) je umístění hydrogeologického průzkumného vrtu So-1 navrženo
do oblasti předpokládané indukce podzemních vod z vodoteče Jizery.
Obr.6. Ochranná pásma jímání Káraný.

Dle vyhl. 620/2004 Sb. v platném znění lze oběh podzemní vody v zájmovém území hodnotit
jako mělký, dotovaný převážně srážkami v hydrogeologickém povodí, indukcí z vodoteče Jizery a
s hladinou podzemní vody uloženou v hloubce do 4 - 5 m pod úrovní terénu dle místní
topografické dispozice.

Strana

7

Sojovice – hydrogeologický průzkumný vrt So-1

C. Návrh hydrogeologických průzkumných prací
Před zahájením hydrogeologických průzkumných prací bude nezbytné upravit příjezdovou
komunikaci tak, aby bylo možné bezpečně provádět vrtné práce. Předpokládá se, že vrt bude
vyhlouben se souhlasem vlastníka na parcele č. 108/5 kat. území Sojovice ve vlastnictví Nováková
Lenka, č. p. 97, 29475 Sojovice., v ochranném pásmu 2a dle přehledné situace obr.1., 2. a 6.

C.1. PŘEDPOKLÁDANÝ PETROGRAFICKÝ PROFIL
Na základě studia výsledků předcházejících hydrogeologických průzkumů předpokládáme
v místě hloubení hydrogeologického průzkumného vrtu následující petrografický profil :
Tabulka 3. Předpokládaný petrografický profil vrtu So-1.
metráž [m]
popis
0,0 – 1,0
jílovitopísčitá hlína, aluvium
1,0 – 10,0
písek jemně až středně zrnitý se štěrkem
10,0 – 15,0
šedý slínovec, kompaktní, zčásti narušený

zařazení
KVARTÉR
TURON

C.2. VRTNÉ PRÁCE A VYSTROJENÍ VRTU SO-1
Na základě dochované archivní dokumentace předpokládáme, že vrt bude vyhlouben do
hloubky <15 m jako průzkumný, vystrojený jako jímací PVC zárubnicí  225 mm s hydraulickým
těsněním do 5,0 m dle skutečně zastiženého petrografického profilu od úrovně okolního terénu.
Předpokládá se, že vrtné práce budou ukončeny ve slínovcích středního turonu.
Tabulka 4. Přehled navrhovaných vrtných a vystrojovacích prací.
VRTNÉ A VYSTROJOVACÍ PRÁCE
Vrtání  430 mm 0,0 –10,0 m
Vrtání  381 mm 10,0 - 15,0 m
Vystrojování PVC zárubnicí  225 mm
0,0 – 15,0 m
Těsnění - bentonit TSB do hl. 0,0 – 5,0 m
Obsyp - kačírek 4/8 mm
MATERIÁL
Zárubnice PVC  225 mm plná
0,0 - 6,0 m
Zárubnice PVC  225 mm perforace 40%
6,0 – 10,0 m
Zárubnice PVC  225 mm plná
10,0 - 11,0 m
Zárubnice PVC  225 mm perforace 40%
11,0 – 13,0 m
Zárubnice PVC  225 mm plná
13,0 - 15,0 m
Zhlaví ocelové  273 mm
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Vrt So-1 bude vystrojen tlakovým uzavíratelným ocelovým zhlavím  273 mm. Definitivní
úprava zhlaví vrtu bude odpovídat umístění v zátopovém území řeky Jizery. Předpokládáme, že
úvodní vrtný profil 0,0 - 10,0 m bude vrtán  430 mm s propažením ocelovou zárubnicí  426
mm. Do konečné hloubky vrtu bude vrtáno  381 mm. Těsnění bud provedeno hydraulickým
bentonitem TSB, obsyp kačírek (štěrk) 4/8 mm. Přehled navrhovaných vrtných a vystrojovacích
prací uvádí tabulka 4.
Hloubení vrtu bude provedeno např. vrtnou soupravou WIRTH B2 ev. MD-80 či jejich
obdobou, rotačně-příklepovým způsobem vrtání, ponorným kladivem s pěnou Modifoam 735. Po
ukončení vrtných a vystrojovacích prací a odkalení bude vrt uzavřen uzamykatelným tlakovým
zhlavím. Práce si vyžádají dobu asi 14 dnů.
V průběhu hloubení vrtu bude průběžně prováděn popis a archivace vzorků vynášených
hornin, hlášeny veškeré změny v charakteru horninového podloží nebo zvodnění odpovědnému
řešiteli.
Průzkumné území se nachází v oblasti ochranného pásma zdrojů podzemní vody 2a. Z tohoto
důvodu budou v souladu s § 14 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění provedeny průzkumné
hydrogeologické práce na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu a dle § 17 zákona také
s jeho souhlasem.
Ubytování vrtné osádky se předpokládá na volné ploše u vrtu So-1. Osádka bude poučena o
požadavcích majitele a správce OP souvisejících s povolení vstupu a o požadavcích BOZP.
Obr.7. Vytyčení vrtu So-1.

So-1

C.3. HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY
Za účelem posouzení množství a jakosti podzemní vody vrtu So-1 provedena individuální
poloprovozní čerpací zkouška v celkové délce 23 dnů. Předpokládá se osazení ponorného čerpadla
Strana
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o minimálním výkonu 3 l.s-1, H = 20 - 25 m do hloubky 12 m od úrovně okolního terénu. Přípojka
EE není v místě k dispozici, proto bude k pohonu čerpací technicky využit mobilní agregát.
Vzhledem k očekávanému rozsahu bude nezbytné provést čerpací zkoušku (tj. odběr
podzemních vod a jejich vypouštění) na základě povolení vodoprávního úřadu dle § 8, odst. 1,
písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění).
Před zahájením vlastního čerpání bude osazena čerpací a měřicí technika a prováděno po
dobu 24 hodin sledování hladiny podzemní vody ve vrtu v intervalu minimálně 3 hodiny.
V následující fázi bude zahájeno čerpání podzemní vody metodou neustáleného proudění
v navrženém množství s průběžným sledováním úrovně hladiny podzemní vody. Čerpací zkouška
bude provedena s vydatností do 3 l.s-1, a to na tři deprese 1, 2, 3 l.s-1 v trvání každé deprese vždy
po 168 hodinách. Čerpaná podzemní voda bude svedena potrubím do přiléhající vodoteče - Jizery.
V průběhu čerpacích zkoušek bude prováděno měření hladiny ve zkoušeném zdroji dle
metodiky neustáleného/ustáleného proudění pomocí elektronického záznamového zařízení.
Průběžně bude zaznamenáván stav srážek a průměrná denní teplota (min. 3 měření/den) a
teplota čerpané podzemní vody (min. 3 měření/den). Po ukončení čerpání bude sledován po dobu
24 hodin nástup hladiny podzemní vody.
V závěru 1. a 2. deprese bude proveden odběr kontrolního vzorku a analytické vyhodnocení
v rozsahu kráceného rozboru surové vody dle vyhl. 428/2001 Sb. v platném znění a v závěru 3.
deprese bude odebrán vzorek podzemní vody se zaměřením na stanovení v rozsahu úplného
chemického rozboru dle vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění a radiologického rozboru dle vyhl.
422/2016 Sb. včetně příslušné interpretace.
Práce budou prováděny v souladu se stupněm požadované ochrany okolních zdrojů.
Ubytování čerpací osádky se předpokládá na zpevněné ploše u vrtu So-1. Osádka bude poučena o
požadavcích vlastníka dotčeného pozemku a provozovatele souvisejících s povolením vstupu a
BOZP. Výsledky provedených průzkumných prací budou vyhodnoceny v závěrečné zprávě.

C.4. NAPOJENÍ NOVÉHO VRTU
V případě pozitivního výsledku hydrogeologických průzkumných prací se předpokládá
napojení vrtu So-1 do systému obecního vodovodu. Předpokládá se, že technické řešení a
armaturní objekt nad vrtem bude navržen tak, aby rámcově odpovídal požadavkům ČSN 75 5115
Jímání podzemní vody a zohledňoval dispozici jímadla v inundaci Jizery.

D. Zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti
zdrojů podzemních vod
Zájmové území náleží do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Leží
v ose nadregionálního biokoridoru.
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S přihlédnutím k lokalizaci navrženého hydrogeologického vrtu v ochranném pásmu 2a
jímacího území Káraný a odstupu od sojovického násoskového řadu nepředpokládáme zvýšené
riziko nepříznivého ovlivnění jakosti a hygienické nezávadnosti nově vybudovaného zdroje.
Navržený objekt je v dostatečném odstupu od sojovického násoskového řadu, který může
v případě aktivního odběru tvořit hydraulickou bariéru bránící postupu dusičnany znečištěných
podzemních vod, vrt So-1 je dispozičně orientován na indukovaný odběr poříční podzemní vody.
Základním bilančním faktorem je pro kapacitu jímání především úhrn srážek, který rozhoduje
o dotaci relativně mělkého kvartérního kolektoru v infiltrační oblasti. Limitujícím faktorem je také
průtok a jakost vody v Jizeře a velikost indukovaného odběru – břehová infiltrace.
Nepředpokládáme, že při očekávané velikosti odběru se projeví nepříznivý vliv na vodní a na
vodu vázané ekosystémy nebo na blízké vodohospodářské stavby. V kontextu s předcházejícím
není třeba stanovení minimální hladiny podzemní vody.

D.1. SOJOVICKÝ ŘAD
Sojovický jímací řad leží na levém břehu řeky Jizery. Mocnost kvartérního kolektoru se
pohybuje kolem 8- 12 m se zvodnělou mocností 3- 9 m. Průměrný odběr činil 164 l.s-1 (19922011). Řad se dělí na Dolnosojovický (studny č. 86 - 150), který tvoří jižní část řadu a
Hornosojovický (studny č. 151- 219) v severní části. Hornosojovický řad je tvoře soustavou 74
studní, (č. 151- 226), průměrná vydatnost 200 l.s-1.
Tento řad je dlouhodobě problémový z hlediska dusičnanů, to se týká zejména studní
severně od Sojovic (studny č. 200 - 205 přesahující 150 mg.l-1). V této části dochází k odvodnění
křídového kolektoru do kvartérních sedimentů.
V jižní části Sojovického řadu (studny č. 86- 170) je naopak jakost vody příznivě ovlivněna
přítomností vsakovacích van umělé infiltrace, které leží 1000- 1400 m od řadu (Buzek et al., 2006).
Mineralizace vody v Dolnosojovickém řadu je relativně nízká, přibližně stejná jako ve vodách ze
studní a sběračů umělé infiltrace. Průměrná hodnota mineralizace v roce 2012 činila 0,42 g.l-1
(Milický et al., 2012). Převažuje kalcium - hydrogenkarbonátový typ vody stejně jako ve celém
jímacím území (Hӧsl et al., 2007).

E. Zhodnocení využitelnosti zdroje podzemní vody
Jakost jímaných podzemních vod v zájmovém území je nepříznivě ovlivněna intenzivním
zemědělským obhospodařováním. Z tohoto důvodu nelze předem vyloučit, že nově vybudovaný
zdroj So-1 bude z hlediska jakosti a upravitelnosti relativně problematický zejména s přihlédnutím
k obsahu dusičnanů, síranů a dalších složek vázaných na intenzivní zemědělskou výrobu.
V případě nedostatečné vydatnosti nebo nevhodné jakosti jímané podzemní vody vrtu So-1
pro zásobování obyvatel obce, bude posouzena využitelnost zdroje pro zemědělské závlahy nebo
zpracován projekt likvidace vrtu So-1 včetně uvedení do původního stavu.
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F. Odhad nákladů navržených průzkumných prací
Orientační náklady na navržené hydrogeologické průzkumné práce jsou obsaženy v tabulce
5. Níže uvedené náklady jsou pouze orientační a mohou být v průběhu výběrového řízení,
v průběhu hydrogeologických průzkumných prací a v rámci projednávání vodoprávního řízení
zpřesněny.
Tabulka 5. Orientační náklady na realizaci hydrogeologických průzkumných prací.
cena bez
DPH

Specifikace
Projekt hydogeol. průzkumných prací, zajištění nezbytných povolení, ohlášení
průzkumných prací
Hydrogeologický průzkumný vrt hl. do 15 m, výstroj PVC 225 mm, doprava,
odkalení, tl. zhlaví
Provedení poloprovozní čerpací zkoušky v délce 23 dnů vč. osazení čerpací
technikou, měření, doprava*
Odběr vzorků v rozsahu kráceného chemického rozboru 2 ks, ÚCHR a
radiologie 1 ks, doprava do laboratoře,
Analytické vyhodnocení krácený rozbor 2 x, 1 x ÚCHR + radiologický rozbor 1x
Sled, řízení, vyhodnocení vč. návrhu technologie úpravy na vodu pitnou,
závěrečná zpráva, doprava
Kč bez DPH

50 000,00 Kč
120 000,00 Kč
250 000,00 Kč
odběr v rámci
sledu a řízení
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
510 000,00 Kč

*předpoklad napájení EE elektrocentrálou, zahrnuje provoz mobilního zdroje a průběžné doplňování paliva

Součástí odhadovaných nákladů nejsou terénní úpravy a odstraňování náletových dřevin a
projekční nebo stavební práce související s aktivací vrtu a jeho napojením do obecního vodovodu.
V nákladech nejsou také zahrnuty náklady na asanaci negativního vrtu nebo uvedení do původního
stavu.

G. Rekapitulace - závěr
V rámci předkládaného projektu hydrogeologických průzkumných
vytyčení a navrženo vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu
hloubce 15 m, vystrojení PVC zárubnicí 225 mm na parcele č. 108/5
vlastnictví Nováková Lenka, č. p. 97, 29475 Sojovice. Vrt bude vystrojen
pozitivního výsledku bude využit k zásobování obce Sojovice pitnou vodou.

prací bylo provedeno
So-1 o předpokládané
kat. území Sojovice ve
jako jímací a v případě

Součástí navržených hydrogeologických průzkumných prací je provedení poloprovozní
hydrodynamické zkoušky v úhrnném trvání 23 dnů v rozmezí zkušebních odběrů 1-2-3 l.s-1 a s
odběry 3 ks vzorků podzemní vody.
Odhadované náklady na navržené hydrogeologické průzkumné práce činí 0,51 mil. Kč bez
DPH. Uvedené náklady jsou pouze orientační a mohou být v průběhu výběrového řízení, v průběhu
hydrogeologických průzkumných prací a v rámci projednávání vodoprávního řízení zpřesněny.
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