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Vodárenský přivaděč Bedřichov v jižní části Jizerských
hor byl předmětem geologických studií od roku 2003 (Klo-
mínský 2009). Štola délky 2600 m ražená v žulovém ma-
sivu v hloubce až 150 m poskytuje unikátní příležitost vý-
zkumu fyzikálních jevů v hornině (proudění vody, vedení
tepla, deformací). V této práci se konkrétně zabýváme
prouděním podzemní vody na základě měření průsaků do
štoly.

Dosavadní měření vydatnosti průsaků byla provedena
jednak jednorázově v období ražby štoly nebo těsně po ní,
později pak v letech 2004–2006 jako jedna ze součástí mul-
tidisciplinárního výzkumu České geologické služby. Toto
měření bylo prováděno pouze manuálně, od roku 2007 pra-
videlně dvakrát měsíčně na vybraných místech vývěrů

(Bělohradský 2008), což umožnilo jen velmi zjednoduše-
nou interpretaci časových průběhů.

Cílem probíhajícího projektu monitoringu je mj. budoucí
využití dat pro modelování celkového režimu toku vody
v okolí tunelu. V práci Hokra et al. (2013) již bylo demon-
strováno využití měření přítoků do jednotlivých částí
z konkrétního časového okamžiku – kalibrací 3D numeric-
kého modelu s digitálním modelem terénu a ustáleným sta-
vem proudění byly vyhodnoceny hydraulické vlastnosti
jednotlivých částí masivu otevřených tunelem. Od roku
2010 tým Technické univerzity v Liberci postupně vybavil
většinu míst vývěrů automatickým měřením průtoku,
v rámci vyvíjeného systému online přenosu (Špánek et al.
2011). To umožnilo studium časového průběhu vydatnosti
průsaků a jeho ovlivnění srážkami a infiltrací do půdy, pre-
zentované v tomto článku.
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Poloha přivaděče na mapě je znázorněna na obr. 1, schéma
hydrogeologické situace v profilu štoly pak na obr. 2. Pro-
storově nerovnoměrný průsak vody podle dokumentace
z ražby a pozdějších měření zhodnotili Bělohradský a Bur-
da (2005). Rozložení průsaku bylo zpřesněno směšovací
metodou měření průtoku v jednotlivých šachtách kanálu
v počvě, který zachytává veškeré průsaky do tunelu (Rálek
– Hokr 2013). Dominantní přítok s malou časovou variabi-
litou je v hloubené části pod hladinou nádrže Josefův Důl
a v přilehlém 100–200 m dlouhém úseku raženém poruše-
nou horninou v připovrchové zóně, s celkovou vydatností
1,5–2 l.s–1 podle různých zdrojů v různých časech. Druhým
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úsekem silného přítoku je prvních 100 m od portálu v při-
povrchové zóně, s vydatností kolísající během roku v roz-
mezí 0,3–1,5 l.s–1. Průsak ve střední části tunelu (metráž
250–2200 m, v pevné hornině) je jen okolo 5–10 % celko-
vého toku a je buď slabý z jednotlivých puklin, nebo silněj-
ší z tektonických zón. V práci používáme označení jednot-
livých vývěrů zavedená Bělohradským (2008): V1–V3
kapající, V4–V7 tekoucí a V8 označuje odtok ze sběrného
kanálu, tj. celkový průsak do tunelu (polohy na obr. 2).
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Měření zahrnovalo vydatnost průsaků v tunelu a hydrolo-
gické veličiny na povrchu – jednak samotné srážky, jednak
přímo infiltraci do půdy jako indikátor dotace podzemní
vody.

Pro měření vydatnosti jednotlivých vývěrů jsou použity
podle velikosti průtoku a prostorových možností dvě meto-
dy: 1. překlopný člunek pro kapající a málo tekoucí vývěry
(obr. 3 a 4), 2. měření hladiny při výtoku otvorem z nádoby
(danaida) pro větší průtoky (obr. 5). Detaily použití popsali
Rálek a Hokr (2013). Průtok ve sběrném kanálu je měřen
pomocí výšky hladiny na přelivech nebo ve žlabech ve vy-
braných šachtách (obr. 6).

Měření infiltrace na povrchu nad metráží tunelu 850 m
(obr. 2) zajišťuje: 1. lyzimetr (sběrná nádoba se záznamem
hladiny v hloubce ca 1 m, konstrukce podle Bruthanse
a Vysoké použitá např. v jejich obdobné studii režimu vody
v krasových oblastech, Vysoká et al. 2009), 2. profilová
sonda půdní vlhkosti PR2 (Delta-T). Srážky zaznamenává
meteorologická stanice (dodaná AMET) umístěná v areálu

úpravny vody u vstupu do tunelu, doplněná o čidlo půdní
vlhkosti VIRRIB.
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Z původního manuálního měření (obr. 7 za celé období) se
čtrnáctidenní periodou byla možná jen zjednodušená inter-
pretace podle období „zima–jaro“ s vyšším průsakem
a „léto–podzim“ s nižším průsakem. Automatické měření
poskytlo kvazikontinuální časový průběh vydatností prů-
saků a kvalitativní informaci o časech infiltrace vody do
půdní vrstvy. Infiltrace má charakter diskrétních událostí
(k naplnění nádoby lyzimetru i k nárůstu půdní vlhkosti do-
chází během desítek minut), doba trvání je v jednotkách
hodin, výjimečně několik dnů. Sondy vlhkosti půdy zazna-
menávají událostí výrazně více než lyzimetr, u něhož jde
téměř výlučně o zimní oblevy a jarní tání a deště způsobu-
jící povodňové stavy (léto 2010 a 2011, naopak žádná udá-
lost během léta a podzimu 2012).

Graf na obr. 8 pak ukazuje návaznost průsaků v mělké
části tunelu metráže 0–250 m na infiltraci z povrchu. Pří-
klady detailů vybraných časových úseků jsou na obr. 9
a 10.

Reakce vývěru V7 (metráž 76 m, v porušené hornině) je
velmi rychlá a výrazná, zpoždění po prvním záznamu infil-
trace je přibližně jeden den, k nárůstu vydatnosti dochází
během desítek minut až několika hodin s následným pokle-
sem v období 1–2 měsíců. Takovou reakci vyvolá jen vel-
mi výrazná infiltrace, až na jednu výjimku jde právě o udá-
losti zaznamenané lyzimetrem (v době jeho funkčního
provozu). Zbylá období jsou téměř bez průsaku.
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Méně výraznou reakci (ale obvykle spojenou s reakcí
V7) je možné pozorovat na vývěrech v úseku tunelu met-
ráže 100–250 m z jednotlivých puklin v pevné hornině
(V1 125 m, V6 142 m a V5 225 m). Rozsah změn vydat-
nosti klesá s metráží a hloubkou, zpoždění první odezvy
je podobné jako u V7, ale nárůst vydatnosti je pozvolný

po dobu několika dnů. Kromě těchto změn má vydatnost
V5 trvale klesající trend za celé měřené období sedmi let
(projevuje se i v úseku automatického měření – obr. 8),
což odpovídá postupnému odeznívání přetlaku v okolí tu-
nelu (po náhlém objevení vývěru v září 2006 – Bělohrad-
ský 2008).
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Měření na V4 (z tektonické poruchy, metráž 1728 m) od
ledna 2012 potvrdilo dosavadní malou, spíše náhodnou va-
riabilitu vydatnosti okolo 10 %.
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Rozdílný časový průběh vydatnosti průsaků ukazuje na ná-
sledující možné uspořádání zvodněných systémů (viz též
obr. 2): 1. systém s intenzivní vodní výměnou se zemským
povrchem a nízkou retardací za dotací ze srážek (propustná
připovrchová zóna s pohybem hladiny podzemní vody pod i
nad úroveň vývěru V7, v závislosti na okamžité dotaci),
2. systém s vodní výměnou se zemským povrchem s výraz-
nější retardací vývěru (pevná hornina s nízkou propustností;
pohyb hladiny v prvním systému způsobuje změny celkové-
ho tlakového rozdílu – vývěry V1, V5, V6), 3. tektonická

porucha v místě V4 tvořící hydraulické propojení s mokřa-
dem na povrchu (prameniště potoka Tichá říčka) s kvazista-
bilní hladinou podzemní vody, případně s vodní nádrží.

Vývěry V2 a V3 v hlubším úseku pevné horniny mají
částečně kolísající průtok, který nemá charakter krátko-
dobé časové odezvy jako vývěry v mělké části, lze ale
předpokládat příslušnost k druhému systému, s výrazně
delší retardací v jeho hlubší části.

Záznam měření byl v první fázi ovlivněn výpadky z dů-
vodů poruch i testování a postupné inovace prvků, za po-
slední rok je již provoz bezproblémový. Byla doplněna další
měření teplot a elektrochemických veličin, která spolu
s probíhajícím vzorkováním přirozených stopovačů umož-
ní budoucí komplexnější hodnocení jevů včetně použití
matematických modelů.

Poděkování. Práce byla podporována Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR v rámci projektu FR-TI1/362 a SÚRAO na základě
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smlouvy č. SO 2011-017. Článek byl částečně podpořen projek-
tem OP VaVpI Centrum pro nanomateriály, pokročilé technolo-
gie a inovace CZ.1.05/2.1.00/01.0005. Autoři dále děkují firmě
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provozovateli objektu,
za umožnění přístupu.
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