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VZTAH HYDRAULICKÉ VODIVOSTI A ETNOSTI PUKLIN V GRANITOVÉM MASIVU
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V rozpukaných granitových masivech je aktivní ob h podzemních vod vázán výhradn  na heterogenní
puklinovou sí . Hydraulická vodivost neporušené horninové matrice je velmi nízká, pohybuje se 
nej ast ji v ádech 10–12–10–10 m.s–1. P i tvorb  koncep ních hydrogeologických model  tohoto
prost edí a p i následných simulacích proud ní podzemních vod bylo asto vycházeno z p edpokladu,
že vyšší míra porušení masivu (vyšší etnost puklin) indikuje vyšší hydraulickou vodivost sledovaného
úseku. Diskrétní stochastické puklinové sít  matematických model  proud ní byly generovány na 
základ  statistického zpracování geometrických charakteristik puklin, získaných v pr b hu strukturn
geologického výzkumu lokality.

Výsledky komplexního hydrogeologického a geologického výzkumu na lokalit  Pot ky-Podlesí
v Krušných horách a na melechovském masivu na eskomoravské vyso in  (Rukavi ková 2006)
ukázaly, že závislost mezi etností puklin a m enou hydraulickou vodivostí testované etáže 
výzkumného vrtu je pom rn  slabá. Korelace po tu puklin zastižených na vrtném jád e s hydraulickou
vodivostí testované etáže asto vykazovaly inverzní závislost. Tedy ím je vyšší po et zastižených
puklin, tím je menší pravd podobnost výskytu otev ené vodivé pukliny. Tento trend je nejvýrazn jší
v p ipovrchové zón  rozvoln ní puklin v hloubkách do 100–150 m. Zde se vyskytují otev ené,
p evážn  subhorizontální pukliny s vysokou hydraulickou vodivostí v ádech 10–7–10–5 m.s–1. Jejich 
polohu ve vrtu je možné velmi dob e identifikovat karotážní rezistivimetrií.

Hydraulická vodivost granitového masivu obecn  nezávisí na etnosti puklin, ale výhradn  na 
p ítomnosti otev ených puklin a jejich fyzikálních a prostorových vlastnostech, mezi které pat í
zejména rozev ení puklin, míra jejich sekundární výpln  a propojení s okolním puklinovým systémem.
Siln  drcené tektonické zóny bývají asto vypln ny sekundárními minerály, které zat s ují puklinovou
sí  a zmenšují její prostupnost. Geologicky významné poruchové zóny mohou mít z  hlediska proud ní
podzemních vod pouze malý význam (obr. 1) a v extrémním p ípad  mohou p sobit i jako izolátory.

Rozsah vodivých poloh, jejich hydraulické vlastnosti i hydraulické vlastnosti okolního horninového
prost edí je možné zjistit pouze etážovými hydrodynamickými zkouškami v celém profilu vrtu. 

V oblasti matematického modelování je na základ výše uvedených zkušeností vhodné zam it se 
na modely kombinované, které umož ují deterministické zadání významných puklin a puklinových zón 
a mén  významné pukliny nahrazují ekvivalentním porézním médiem.
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Obr. 1  Profil hydraulické vodivosti ve vrtu Mel-1 v melechovském masivu. Te kovaný sloupec – etáž
postihující poruchovou zónu (27 puklin v etáži, k = 5,4.10–9 m.s–1), šrafovaný sloupec - etáž s výskytem
otev ených puklin (2 pukliny v etáži, k = 1,1.10–6 m.s–1).


