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Osnova presentace 
• Základní koncepce modelů proudění 

 

• Modelové scénáře včetně vlivu klimatu na 
vývoj infiltrace 

 

• Hlavní výsledky pro oblast 1 

 

• Hlavní výsledky pro oblast 2 

 

 



Základní koncepce modelů 

proudění 
• Vymezení musí odpovídat hg strukturám 

na území obou států 

• Modelové vrstvy (kolektory a izolátory) 

jsou průběžné a musí se vyskytovat na 

celém území. 

• MODFLOW (3D model, metoda 

konečných diferencí), časový krok 1 rok. 

 



Modelové scénáře 

• Implementace scénářů klimatické změny 

 

• Implementace scénářů odběrů vody 

 

• Celkem 15 scénářů  



V2 S-1 

• Výchozí scénář slouží k porovnání s 

ostatními scénáři 

• Čerpání v 2012, konstatní do 2043 



Skupiny scénářů 

1 varianty odběrů při nezměněné tvorbě 

nové podzemní vody (stacionární stav) 

2 varianty odběrů při klesající tvorbě nové 

podzemní vody do roku 2043 

3 varianty odběrů při klesající tvorbě nové 

podzemní vody do roku 2043 se dvěma 

začleněnými obdobími sucha 

 



Scénáře klimatické změny 

• Zvyšující se teplota způsobuje zvyšování 

evapotranspirace a následné snížení 

dotace podzemních vod infiltrací.  

• Podle scénářů CMIP5 pro relevantní 

povodí na území ČR vyplývá možné 

zvyšování potenciální evapotranspirace 

přibližně o 1 mm za rok pro obě zájmové 

oblasti GRACE. 

 



Předpoklad vývoje infiltrace 



Hlavní výsledky pro Oblast 1 



Definice kolektorů 



Hydraulický model 

• Kolektory:1 2 3 4  CZ: 2+3, izolátory: 1/2  2/3 3/4 

1 Pouze na polovině území, většina vody přetéká do: 

2 napájen i infiltrací, kde chybí 1, do Křinice a jímacího 

území Neumannmühle, na okrajích přetéká do:  

3 je napájen i infiltrací, v D proudí směrem k Labi, Křinici 

(Felsenmühle a Neumannmühle) 

2+3 ve východní (CZ) části území. Proudí od lužické 

poruchy směrem do Kamenice, Labe a Velké Bělé, jímána 

v Hřensku. Část přetéká do: 

4 teče směrem k Labi a patrně ho podtéká.  

 

 

 



Směry proudění v 3 



V2 S0-2: bez odběrů v 3 

hladiny podzemní vody se pohybují zhruba o 2,2 m výše, což představuje 

zhruba 50% velikost zaznamenaných poklesů podzemní vody. 



V2 S1-3: nulové odběry 

Dochází k až 0,5–3,5 m nárůstu hladin podzemní vody na dlouhodobě 

sledovaných vrtech. V roce 2043 je stav ustálen. 



V2 S3-2: současné povolené odběry a snížená 

infiltrace+ periody sucha 

Hladiny se po 30 letech simulace nacházejí zhruba o 0,6 až 1,2 m níže než u obdobného scénáře 

s lineárním poklesem infiltrace. 



V2 S3-6: max zaznamenané odběry a snížená infiltrace+ 

periody sucha 

Hladiny se po 30 letech simulace nacházejí zhruba o 0,6 až 1,2 m níže než u 

obdobného scénáře s lineárním poklesem infiltrace. 



Shrnutí pro Oblast 1 

• Při poklesu infiltrace o 1 mm dojde při 

konst odběru max povoleného množství k 

poklesu až o 3,5 m v kolektoru 2 a 6-9 m v 

kolektoru 3. 

• Maximální odběry i suma povolených 

odběrů zřejmě nepřekračují v současnosti 

využitelné zdroje podzemních vod.  



Hlavní výsledky pro Oblast 2 



Definice kolektorů 



Hydraulický model 

• Kolektory:1 2+3  4, izolátory: 1/2  3/4 

1 Pouze na 30% území, většina vody přetéká do: 

2+3 je napájen i infiltrací. Proudí obecně k Panenskému 

potoku. Lokálně se drénuje do jímacích území v D a 

omezeně i v CZ. Voda přetéká přes 2+3/4 do 

4 je sycen omezeně i přímou infiltrací podél Lužické 

poruchy. Hladina je napjatá. Na jihu se odvodňuje do 2+3.  

 

 

 



Směry proudění v 2+3 



V2 S0-2: bez odběrů v 2+3 

Čerpání se projevuje zejména snížením hladiny v severní části modelové oblasti. 



V2 S1-3: nulové odběry 

Nárůst hladiny v průměru o 0-4 m, nejvíce v D 



V2 S3-2: současné povolené odběry a 

snížená infiltrace+ periody sucha 

Významný pokles hladin v celé severní části území vlivem 

vysokého čerpání a nízké infiltrace. Pokles o 2–30 m. 



V2 S3-6: max zaznamenané odběry a 

snížená infiltrace+ periody sucha 

Významný pokles hladin v celé severní části území vlivem 

vysokého čerpání a nízké infiltrace. Pokles o 2–30 m. 



Shrnutí pro Oblast 2 

• Při poklesu infiltrace o 1 mm dojde při 

konst odběru k poklesu o 2 až 13 cm za 

rok. 

• Maximální zaznamenané odběry i suma 

povolených odběrů (zejména v D) 

překračují v současnosti využitelné zdroje 

podzemních vod.  
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