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Lokalita, kontext
• Vodárenský přivaděč provozovaný SČVK a.s.
• Příležitost pro přístup do podzemí – výzkum jevů v žulovém masivu
• 2600m, až 140m hloubka, ražba 1979-81, vrtané/střílené části
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Historie a spolupráce
• Česká geologická služba (dr. Klomínský) – multidisciplinární geologický 

výzkum od 2003
• Výzkum financovaný zejména SÚRAO – geologické prostředí analogické 

uvažovaným lokalitám hlubinného úložiště v jiných regionech
• TUL od roku 2008 – automatizace, aplikace numerických modelů 
• Aktuální tým

– TUL, ČGS, ÚJV, ÚSMH AV, GFÚ AV, GLÚ AV, G-IMPULS s.r.o.
• Další data

– ČVUT (Uhlířská), Povodí Labe, ČHMÚ

• Předmět výzkumu (hydro):  nehomogenita toku 
(rozpukaná žula) v různém měřítku, rychlost 
pohybu vody, sdružené jevy (T-H-M-C) 
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Rozsah tematiky/monitoringu

• Průsaky podzemní vody
– Vydatnost, chemismus, datování (TUL, ČGS)

• Teploty vody a horniny (GFÚ, TUL)
• Seismicita (ÚSMH)
• Posuny na puklinách/zlomech (ÚSMH)
• Geofyzikální profilování (G-IMPULS)

– Rezistivita, Seismika
– SGI1 (ultrazvuk - už.vz.) (G-IMP, PřF UK, TUL)

• Analýzy vzorků horniny (GLÚ, ÚJV)
– Rychlost ultrazvukových vln (porušení)
– Propustnost
– Migrace (difúzní koeficient)
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Podzemní voda
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Měřicí technika pro průsaky
• Nejmenší vydatnost (kapky) – sklopný člunek
• „Střední“ – válec s automatickým vypouštěním (už.vz. ČGS)
• „Vyšší“ (> jednotky ml/s) – válec s otvorem (danaida), 

zvýšení rozsahu více otvory (f.vz. TUL)
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Měření v kanále – úhrn průsaku
• Přelivy dělící 5 úseků
• Měření hladiny tlakovou sondou, závažím na struně, ultrazvukem
• Měření směšovací metodou s detekcí v intervalech 50-100m
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Měření na povrchu

• Vlastní meteorologická stanice v areálu úpravny vody
• Měření půdních vlhkostí (kvalitativní detekce infiltrace)
• Lyzimetr (kvantitativní měření infiltrace – konstrukce 

PřF UK)
• Veřejná data Povodí Labe: meteostanice hráz Josefův 

důl, hladina nádrže, průtok LG Kristiánov
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Datování – „přirozené“ stopovače
• Stabilní izotopy 2H, 18O

– Molekula voda, sezónně proměnné složení v atmosféře, pravidelné vzorkování
– Data atmosférických koncentrací Experimentální povodí Uhlířská (M. Šanda)

• Freony, SF6
– Rozpuštěné plyny, odběr bez kontaktu s atmosférou, historie růstu koncentrace (kontaminant)

• Tritium-helium
– Rozpadová dvojice
– Analýza IAEA (+PřF UK)
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Rozložení průsaku
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Časové průběhy vydatnosti
• Vztah k epizodám zvýšené infiltrace

… různá míra a časové měřítko 
(hodiny-týdny-?)

• Efekt hladiny v nádrži (kombinace)
• „Parazitní“ jevy (odpar ze stěny) 
• Náhodné chyby měření i reálné 

„náhodné“ kolísání
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Vyhodnocení datování
• Kombinace stopovačů – kontrola, doplnění
• Omezení – sezónní variabilita ve velké míře utlumena, málo možností 

bez kontaktu s atmosférou, geogenní(?) SF6
• Stabilní 2H 180 

– validace při narůstající datové řadě
– Závislé na hloubce („změna klimatu“ nebo reakce s horninou?)

• Rozdílné chování v nesaturované zóně
•
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Datování – komentář 
• Průtok vs. doba zdržení

– Není přímá úměrnost! … nezávislé údaje, vztah daný objemem mobilní vody 
v „systému“

• Není „pístový tok“!
– Paralelní kanály, hornina – matrice
– Střední doba zdržení versus rozptyl (míchání)
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Numerické modely
• Hydraulika – rozložení toku v prostoru:

– hydraulická vodivost, infiltrace na povrchu, detekovaný průsak v 
tunelu

– „nejtriviálnější“ model – analog tlakové zkoušky ve vrtu (měřítko!)
• Transport – pohyb rozpuštěné látky:

– Pórovitost (objem mob.vody), koncentrace na povrchu, vzorkování 
v tunelu

– Alt.: Standardní užití modelů se sdruženými parametry pro datování
• Vedení tepla
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 Tok vodyv připovrchové zóněTok v rozpukané
žule

Piezometrický gradient

Model v malém
měřítku

Hydrostatické podmínky

Model ve velkém měřítku

Tunel

Geometrické zjednodušení

• Zahrnuta konfigurace propustné připovrchové zóny a 
vertikální propustné struktury („puklina“) uvnitř 
nepropustného bloku

• Využití schopnosti softwaru Flow123d pracovat 
s kombinací 3D, 2D a 1D domén

• Omezené možnosti reprezentace nesaturované zóny
• Využití úloh pro verifikaci softwarů v rámci projektu 

DECOVALEX (www.decovalex.org)

25.05.2017 Monitoring průsaků tunel Bedřichov
15



Výsledky – hydraulika
• Hydraulické vodivosti / 

transmisivity určeny 
„jednoznačně“ z ustáleného 
(průměrného) průtoku
– Konzistentní 3D model 

geometrie terénu a 
zjednodušené geometrie

• Omezená shoda ve tvaru 
časového průběhu
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M2 M3 M4
Hloubka [m] 39 140 91 

Průsak z pukliny [m3/s] 2.50 ×10-6 5 ×10-9 3.50 ×10-6

Průsak ze 100m 
pevného bloku[m3/s] 2.50 ×10-6 2.50 ×10-8 2.50 ×10-6

K připovrchová (volba) [m/s] 1 ×10-6 1 ×10-6 1 ×10-6

K pukliny[m/s] 1.06 ×10-7 1.23 ×10-10 2.28 ×10-8

K pevné horniny [m/s] 5.28 ×10-10 3.1 ×10-12 4.09 ×10-10



Výsledky – transport 
• Průběh koncentrace 2H a 18O

– Rozumná interpretace pro mělké 
části tunelu

– Konzistentní výsledky pro 
sdružené parametry i 3D

– Varianty s různou transformací 
srážek na infiltraci

– Kalibrované pórovitosti částečně 
relevantní

• Analýza distribuce doby zdržení
– Vstup pulsu „fiktivního“ 

stopovače
– Vliv vyhodnocovaného 

časového intervalu 
na určení střední 
doby zdržení 
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Shrnutí
• Podrobná kvantifikace jevů dle „standardního“ koncepčního 

modelu – měřením i modelem
• Určení hydraulických a transportních parametrů 

v kombinaci měřítek
• Pro zadavatele (SÚRAO) 

– Demonstrace metodik vyhodnocení rychlosti migrace látek v 
žulovém masivu

– Ověření modelů a softwarů v různé kontextu
• Zkušenosti a zdokonalení metod měření malých průtoků 

(vývěry)
• Omezený rozsah detekovatelných dob zdržení ze stopovačů
• Řada sekundárních nevysvětlených jevů
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Děkuji za pozornost
• Tým

– Rálek, Balvín, Hernych, Slavík
• Spolupráce …

• Podpora
– SÚRAO, MPO, TAČR, IAEA
– SČVK zpřístupnění lokality

• Kontakt
– Milan Hokr, 

485353470, milan.hokr@tul.cz
– http://Bedrichov.tul.cz
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