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PŘÍNOSY PROJEKTU REBILANCE ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD
Renáta Kadlecová

Projekt Rebilance zásob podzemních vod řešil problematiku zdrojů podzemních vod
celostátního významu, neboť v 58 detailně hodnocených hydrogeologických rajonech je
soustředěno cca 96 % využívaných zdrojů podzemních vod České republiky. Hodnoty
přírodních zdrojů podzemních vod byly stanoveny pro referenční období 1981 až 2010
s 50% a 80% zabezpečeností. Stanovené dlouhodobé využitelné zdroj podzemních vod
zpravidla s 90% zabezpečeností respektují minimální zůstatkové průtoky, zvláště chráněné
vodní terestrické ekosystémy i udržitelný stav přírodních zdrojů podzemních vod. Výsledky
projektu jsou tak stěžejní pro Plán hlavních povodí České republiky, Plány oblastí povodí a
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Stěžejní výsledky projektu lze najít na webových
stránkách ČGS http://www.geology.cz/rebilance.
Pro vodárenskou praxi jsou významné především závěry prací v jednotlivých
hydrogeologických rajónech, sumarizovaných v tzv. Průvodních listech k hydrogeologickým
rajónům. Jako příklad uvádíme v následující příloze rajón 4270 Vysokomýtská synklinála,
který svými zásobami podzemní vody patří mezi naše nejvýznamnější oblasti.
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PRO KOHO JE VODA, JAK JI CHRÁNIT A KDE JSOU HRANICE
KOMPROMISŮ
Ing. Jiří Kožušníček , Mgr. Jana Dušková
Úvod
Na první pohled to vypadá, že odpověď na otázku v názvu příspěvku je prostá, neboť voda je
nás všech a je v našem bytostném zájmu chránit ji pro nás i pro příští generace a využívat ji s ohledem
na principy trvale udržitelného rozvoje. Skutečnost je však bohužel jiná, neboť každý subjekt si hájí své
zájmy a v tom se odráží i protichůdnost názorů na ochranu a využívání respektive nevyužívání zásob
kvalitní podzemní vody. Dovolte nám nyní na ukázkách z vodárenské a hydrogeologické praxe
poukázat na problémy s využíváním a ochranou podzemní vody v území spravované
Vodohospodářskou společností Olomouc a.s.
Odběr vody versus ochrana přírody
Mezi významné zdroje vody pro skupinový vodovod Olomouc patří jímací území Čerlinka, které
využívá devonský vodní zdroj vázaný na vápence Mladečsko-konického krasu a jímací území Pňovice
– Březové, které využívá pliopleistocenní vodní zdroj vázaný na štěrkopískový kolektor. Současný max.
povolený odběr vody z těchto 2 jímacích území činí 486 l/s a obě tato území spojuje jedna skutečnost a
tou je významné postavení z hlediska vodárenského zásobování na straně jedné a střet s ochranou
přírody při možnosti jejich využívání na straně druhé.
U obou jímacích území běží v současnosti již čtvrtým rokem žádost o prodloužení stávajícího
povolení, kdy je snaha zainteresovaných stran o nalezení kompromisu mezi odběrem vody ze strany
vodárenské společnosti a nepoškozením ekosystému lužního lesa ze strany ochránců přírody, neboť
obě jímací území se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví, které je existenčně závislé na vodním
režimu údolní nivy řeky Moravy. A zde už se dostáváme k jádru věci. Zatímco z hlediska
hydrogeologického jsou k dispozici dlouhodobé časové řady o vývoji stavu hladiny a odběrného
množství, kdy jsme schopni na základě podrobných analýz s určitou mírou jistoty predikovat dosah a
šíření depresního účinku jímání do svého okolí a naplňujeme tak pomyslný první předpoklad
kompromisu tj. znalost chování dané hydrogeologické struktury, tak k zdárnému dokončení nám
bohužel chybí informace z druhé strany tj. jak je či není schopen se ekosystém na tyto změny
adaptovat. Důvodem je chybějící komplexnější dlouhodobý průzkum zdravotního stavu lužního lesa,
který by byl schopen objektivně říct, jaký pokles hladiny je pro daný ekosystém již nepřijatelný, zda se
jedná o 10, 20 či 50 cm. Často pak je při jednáních místo objektivních dat používán obecný „strašák“
vycházející z principu předběžné opatrnosti.
Vodní zákon v současnosti řeší střet odběru vody s ochranou přírody stanovením kóty
minimální hladiny prostřednictvím § 37. Ten říká, že minimální hladina podzemních vod je taková
hladina, která ještě umožňuje udržitelné využívání vodních zdrojů a která zajistí dosažení dobrého
ekologického stavu souvisejících útvarů povrchových vod a vyloučí významné poškození
suchozemských ekosystémů. Jak ale objektivně stanovit kótu minimální hladiny, která umožní
koexistenci odběru vody a zachování dobrého zdravotního stavu ekosystému lužního lesa (který
mimochodem ovlivňují i další nepříznivé faktory jako houbové choroby, invazní druhy apod.)?
Při stanovení kóty minimální hladiny je třeba brát v potaz hned několik faktorů. Prvním z nich je
přirozený rozkyv hladiny podzemní vody v průběhu roku, který dokládá následující obrázek 1. Z něj
vyplývá, že lužní les se musí primárně vypořádat s přirozeným ročním kolísáním hladiny, který je
podstatně větší než odpovídá obecným předpokladům (pohybující se v řádu prvních desítek cm) a
dosahuje více než 1 m.

Obr. 1 Typický roční průběh hladiny podzemní vody na pozorovacích vrtech v CHKO LP
Dále je třeba vzít v úvahu i víceleté cykly kolísání hladiny podzemní vody tzv. víceletou periodu,
kterou ukazuje obrázek 2, kdy hladina podzemní vody i bez vlivu čerpání v důsledku útlumu
odtokového procesu poklesne o další desítky cm.

Obr. 2 Víceletá perioda chodu hladin podzemní vody na území CHKO LP

Zajímavým, ale často opomíjeným faktorem jsou i slapové jevy, které mohou způsobit rozkyv
hladiny podzemní vody v řádu dalších desítek cm denně, kdy dle údajů autorů zabývajících se projevy
slapových sil se denní cyklické rozkyvy pohybují v hodnotách až 1/3 ročního rozkyvu hladiny.
Na výše uvedené děje se tak musí lužní les adaptovat, neboť se týkají přirozeného režimu dané
hydrogeologické struktury bez ovlivnění odběrem. Pro objektivní stanovení kóty minimální hladiny je
z našeho pohledu nezbytné propojit dodatečné snížení hladiny podzemní vody vyvolané vodárenským
odběrem s výše uvedeným přirozeným vývojem vodních stavů a potřeb lužního lesa, který nebude
opřený pouze o teoretické předpoklady a princip předběžné opatrnosti, ale o reálně zjištěná data.
Pouze tak se nám může podařit nalézt kompromis v dané věci, tj. zachování dobrého stavu
ekosystému lužního lesa na straně jedné a možnost zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou na
straně druhé.
Ochrana vodních zdrojů
Ochrana vodních zdrojů podzemní vody je formálně zakotvena v § 30 vodního zákona, kde se
říká, že k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti se stanovují ochranná pásma I. a II.
stupně vodního zdroje a zároveň, že stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. Je-li
něco veřejným zájmem, pak by se dalo očekávat, že tento zájem bude uplatňován jednotně,
systematicky a na potřebné odborné úrovni. Že to v praxi tak úplně nefunguje, Vám ukážeme na
příkladu jímací území Senice na Hané, které bylo uvedeno do provozu v roce 1975, nachází se
uprostřed zemědělské krajiny pod obcí Senice na Hané a je zde využíváno celkem 6 jímacích studní o
hloubce 34 – 40 m ve štěrkopískových sedimentech s úhrnnou vydatností 50 l/s. Jedná se o velmi
kvalitní podzemní vodu bez nutnosti úpravy, která je jedním ze zdrojů pro skupinový vodovod Olomouc.
V roce 2010 byla zpracována podkladová zpráva pro revizi původně vyhlášeného pásma
hygienické ochrany s využitím moderních metod tj. modelového řešení, kdy na základě proudění
podzemní vody a dob zdržení došlo ke zmenšení plochy OPVZ z 19,2 km2 na 13,1 km2 a prostorové
změně původně stanoveného pásma (viz obr. 3).

Obr. 3 Hranice původního (fialově) a nově stanoveného (modře) ochranného pásma II. stupně vodního
zdroje

Při projednávání změny tohoto ochranného pásma došlo k problémům, neboť obec Senice na
Hané nesouhlasila se začleněním do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. S ohledem na
určité nejistoty ve vymezení oblasti tvorby podzemní vody, bylo řízení přerušeno a bylo přistoupeno
k provedení ročního doplňkového hydrogeologického průzkumu, který si kladl za cíl verifikovat,
případně dle výsledků modifikovat předložený návrh ochranného pásma II. stupně. S ohledem na
skutečnost, že veškeré dříve realizované práce se zaměřovaly výhradně na oblast akumulace
podzemní vody, bylo cílem doplňujícího monitoringu prozkoumat oblast tvorby a komunikace podzemní
vody.
Výsledky ročního doplňkového monitoringu potvrdily předložený návrh OPVZ, kdy obec Senice
na Hané se sice nachází již v méně propustném podloží kulmských hornin, kde zvodnění je vázáno na
přípovrchový kolektor, ale díky tomuto umístění v podstatě na hrázi přehloubeného koryta voda
samovolně natéká a následně se akumuluje ve vodárensky využívaném štěrkopískovém kolektoru (viz
obr. 4). Vzhledem k tomu, že zde byly prokázány výrazně nadlimitní hodnoty některých rizikových
ukazatelů, byl vodoprávní úřad na základě těchto nově zjištěných skutečností opětovně požádán o
stanovení OP II. stupně vodního zdroje.

Obr. 4 Hydroizohypsy proudění podzemní vody směrem k jímacímu území Senice na Hané
Příslušný vodoprávní úřad následně stanovil ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje
v navrženém rozsahu, nicméně s touto okolností se nesmířila obec Senice na Hané a podala proti
rozhodnutí vodoprávního úřadu odvolání, které se přes kraj dostalo v roce 2015 až na soud a osud
ochranného pásma byl v roce 2016 navrácen k novému rozhodnutí na původní vodoprávní úřad, kde
v současnosti stále běží řízení v této věci. Vezmeme-li v potaz, že první práce na revizi ochranného
pásma byly zahájeny již v roce 2009, je smutné, že ani po 8 letech nedošlo v tomto případě k dořešení
rozsahu OPVZ. Jedním z důvodů proč se obec brání umístění v ochranném pásmu vodního zdroje
nejsou ani tak vlastní omezení vyplývající z rozhodnutí o stanovení OPVZ, které přímo souvisejí
s ochranou využívaného vodního zdroje, ale především obecná omezení vyplývající z vyhlášek a
stanovisek jiných rezortů, které „mluví“ do speciální ochrany vod, konkrétně se jedná např. o vyhlášku
č. 501/2006 Sb., která říká, jaké stavby a činnosti nemohou být v ochranných pásmech vodních zdrojů,
vyhláška č. 268/2009 Sb., která říká, jak mají být stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů
doplňkově zabezpečeny, zákon č. 334/1992 Sb., který upravuje platby za vynětí pozemků
v ochranných pásmech vodních zdrojů ze zemědělského půdního fondu, aj. Tyto obecné předpisy jsou
často na úkor stanovování ochranných pásem, neboť každý zdroj je jiný a mělo by být pouze na
posouzení hydrogeologa, jaká omezení jsou pro daný vodní zdroj nutná a jaká nikoliv a výše uvedené
striktní zákazy jsou tak spíše problémem, než-li přínosem. Ve chvíli, kdy je řečeno, že ochrana vodních
zdrojů je veřejným zájmem nemělo by po vyhlášení OPVZ dojít ke zvýšení platby za vynětí ze ZPF,
neboť tím je dotčen jiný veřejný zájem spočívající v územním rozvoji daného území.

Závěr
V našem příspěvku jsme se Vám snažili na dvou různých příkladech ukázat problematiku
využívání a ochrany podzemní vody. Jak z nich vyplývá, je hledání kompromisů v této oblasti více než
náročné a vždy záleží na přístupu obou stran. Budeme-li vycházet z reálných měření a studií, které
v sobě budou zahrnovat multikriteriální hodnocení a pohledy, pak je reálné ke kompromisu dojít, bez
pořizování a analýzy dat to však nepůjde, neboť vždy se najde někdo, kdo bude s určitostí tvrdit, že
voda teče do kopce.
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JAK JE TO S VYUŽÍVÁNÍM PODZEMNÍCH VOD
Z POHLEDU PROVOZOVATELE VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY
Ing. Jiří N o v á k, Ing. Petra O p p e l t o v á, Ph.D.

Abstrakt
Pitná voda se vyrábí jak ze zdrojů vod podzemních, tak i povrchových. Vodní zákon
jednoznačně považuje zdroje podzemních vod za přednostně vyhrazené pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou. Možnosti a praktická řešení jsou závislé na lokálních poměrech,
druzích zdrojů, ale i na jejich stavu a dalších okolnostech, včetně ekonomiky. Situaci nelze
řešit pouze teoreticky, případně legislativně, ale prakticky podle místních podmínek. Tomu
však musí být právní prostředí přizpůsobeno a dávat možnost variability.
Klíčová slova
Podzemní vody, veřejný zájem, zásobování pitnou vodou, kompromisy v praxi.
Úvod
Úvodem nám dovolte trošku historie k tématu využívání podzemních vod pro zásobování
pitnou vodou, tedy pohled na právní předpisy, co k problematice uváděly, resp. uvádějí
v době své účinnosti.
V roce 1955 nabyl účinnosti zákon č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství [1]. Tento zákon
hovořil o vodách povrchových a podzemních a mj. ukládal,
 že s povrchovými a podzemními vodami je třeba plánovitě hospodařit technicky a
ekonomicky nejvýhodnějšími prostředky a způsoby tak, aby byla udržena rovnováha
mezi kapacitou vodních zdrojů a potřebou vody a aby byl zachován vyhovující stupeň
čistoty vody,
 že vod se smí využívat jen takovým způsobem, takovou měrou a pro takové účely, aby
tím nebylo ohroženo jejich nejúčelnější a nejhospodárnější využití z hlediska péče o
zdraví lidu ……,
 že k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů
vodohospodářský orgán stanoví podle potřeb po provedeném řízení ochranná území.
Neupřednostňoval ani podzemní, ani povrchové vody pro účely zásobování pitnou vodou.
Jedná se však o období, kdy počet zásobovaných obyvatel zdaleka nedosahovat tokových
hodnot jako v letech následujících a kdy výroba vody pitné převažovala ze zdrojů
podzemních (např. v roce 1950 činil podíl podzemních zdrojů na odběrech vody pro veřejné
vodovody v ČSR 72 % - [4]). Lze tedy předpokládat, že zákon z roku 1955 považoval
automaticky podzemní zdroje za prioritní pro výrobu pitné vody a zdroje povrchové pouze za
doplňkové.
Další období je spojeno se zákonem č. 138/1973 Sb. o vodách, který byl účinný od 1. 4.
1975. Jednalo se již o období všeobecného růstu potřeby vody, růstu počtu obyvatel
připojených na vodovod a zvýšené životní úrovně, kdy podzemní zdroje již zdaleka nestačily
krýt potřebu vody pro zásobování obyvatelstva. Proto neustále rostl podíl povrchové vody
pro potřeby domácností a jiné pitné účely (v roce 1979 již přesáhl 50 %) [4].
Z uvedených důvodů tento zákon v § 28 odst. 1 výslovně stanovil, že podzemní vody jsou
přednostně vyhrazeny dvěma účelům, a to:
 pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
 pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním předpisem (tehdy
vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých
životních podmínek – vedle pití i k výrobě a přípravě poživatin, léčiv a kosmetických
výrobků, včetně čištění nádob a zařízení k tomu používaných atd.).

Pro jiné než oba uvedené účely lze povolit použití podzemní vody jen v tom případě, že to
není na jejich úkor [4].
Z výše uvedeného lze učinit dva závěry:
1. zákon již vnímal rozdíly mezi podzemními a povrchovými vodami, podzemní vody
považoval za kvalitnější surovinu pro zajištění vody pitné, a proto jim přiřadil takovou
prioritu,
2. v podmínkách ČR (ČSR) nebyly dostatečně bohaté a vhodně rozmístěné zdroje
podzemní vody, potřeba i spotřeba pitné vody neustále narůstala (jen pro ilustraci
procenta napojených obyvatel v ČSR v letech: 1960 – 57,4 %, 1965 – 60,4 %, 1970 –
64,5 %, 1975 – 69,1 %, 1977 – 71,2 % [4]), a proto pro její výrobu bylo třeba stále více
využívat zdroje povrchové vody. V řadě případů ve srovnání s podzemními se jednalo o
zdroje méně kvalitní, navíc jejich dostupnost z hlediska technologického a ekonomického
byla zcela jistě náročnější.
Současné období souvisí se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění, účinném od 1. 1.
2002 (dále jen vodní zákon). Vývoj v oblasti zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou
se v podstatě zásadním způsobem, proti předchozímu legislativnímu období, nezměnil.
Narůstá počet zásobovaných obyvatel (v roce 2015 prostřednictvím vodovodů pro veřejnou
potřebu 94,2 % - [5]), zpřísňují se požadavky na kvalitu pitné vody, celkově stoupá životní
úroveň. Pro výrobu pitné vody se používají jak zdroje vody podzemní, tak i povrchové,
přibližně v poměru 1 : 1, občas s převahou povrchových.
Vodní zákon převzal z předchozího zákona o vodách v podstatě beze změn ustanovení
o prioritním postavení podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou [3],
a to v ustanovení § 29 odst. 1. V komentáři k tomuto ustanovení se uvádí, že účelem
vodního zákona je mj. zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, přednostně
vyhrazenými zdroji pro tento účel jsou z důvodu své jakosti, a tudíž také nižších nákladů na
úpravu, zdroje podzemní vody.
Tento historický přehled i skutečnost lze s mírnou nadsázkou uzavřít tímto kompromisem:
pokud není k dispozici dostatek kvalitních, lépe chráněných a jednoznačně
výhodnějších zdrojů podzemní vody pro zajištění veřejného zájmu – zásobování
obyvatelstva pitnou vodou, lze za tímto účelem využívat i vod povrchových.
Podzemní a povrchové vody v praxi
Vodní zákon mj.:
 vymezuje pojem vodní zdroj a z definice vyplývá, že jde o povrchové nebo podzemní
vody využívané nebo využitelné pro uspokojování potřeb člověka, zejména pro pitné
účely,
 povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví,
 práva k těmto vodám upravuje vodní zákon,
a je tedy tzv. ze zákona jednoznačné, že prioritně slouží pro zásobování obyvatelstva pitnou
vodou vody podzemní.
Vodní zdroje (nebo vodní útvary, ale také podzemní a povrchové vody) mají v přírodě své
přirozené vymezení. Mají-li být využívány (z přírodního prostředí odebrány), musí být
vybudována odpovídající stavby – vodní dílo sloužící k jímání podzemní vody nebo odběru
povrchové vody. Takovéto vodní dílo je speciální stavbou a lze ji realizovat pouze tam, kde
bude plnit svůj účel, tedy kde se příslušné vody (v dostatečném množství a odpovídající
kvalitě) vůbec vyskytují a kde to další místní podmínky, především ochrana vodního zdroje,
jímacího zařízení a vody v něm, umožní. Rozhodování o tom, zda bude pro zásobování
obyvatelstva sloužit podzemní nebo povrchová voda, záleží především na lokálním výskytu
potřebného a reálně dostupného vodního zdroje. Ostatní aspekty, včetně ekonomiky, jsou až
na dalších místech v pořadí (i když nejsou nezanedbatelné).
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen VAS) hospodaří na území krajů
Jihomoravský v okresech Blansko, Brno – venkov, Znojmo a Vysočina v okresech Jihlava,

Třebíč a Žďár nad Sázavou (Obr. č. 1). Pitná voda je vyráběna z vod podzemních i
povrchových. S ohledem na celkovou situaci, mj. již výše zmíněné požadavky na podmínky
zásobování pitnou vodou, nároky právních předpisů, ale např. i stále častěji se vyskytující
sucho a jeho dopady, se naše provozní společnost zaměřuje na budování, propojování a
využívání vodárenských soustav s vhodnými a perspektivními vodními zdroji. I tak je však
kladen důraz na přednostní využívání podzemních vod.

Obr. č. 1: Mapa ČR s vyznačením regionu spravovaného VAS (světle modrá barva. Zdroj: archiv VAS)

Zdroje podzemních vod jsou sice občas opouštěny, jedná se však především o mělké,
podpovrchové zvodně, velmi zranitelné, nevyhovující kvality a zpravidla nedostatečné
vydatnosti, případně ovlivňované suchým obdobím, a samozřejmě v případech, kdy je lze
nahradit vhodnějším lokálním zdrojem, nebo vodovod napojit na skupinový vodovod nebo
soustavu, a má-li vlastník infrastruktury dostupné ekonomické prostředky. Další kompromis:
využívat nevyhovující podzemní zdroj k zásobování pitnou vodou do okamžiku, než je
ze všech pohledů možná jeho náhrada.
V okrese Blansko nejsou využívány povrchové zdroje. Je to okres, kde bylo nejvíce místních
vodovodů s vlastními zdroji. Několik skupinových vodovodů má dostatečné zdroje podzemní
vody a podle situace se na ně napojují další samostatné obce. Koncem minulého století zde
byla vybudovaná vodárenská nádrž Boskovice na řece Bělá, zatím však bez využívání a
stále jako vodárenská slouží pouze jako záložní zdroj. Do perspektivních podzemních
vodních zdrojů se investuje, provádí se regenerace vrtů, doplňkové jímací objekty,
optimalizují se ochranná pásma, propojily se skupinové vodovody Blansko, Boskovice, Velké
Opatovice. Přesto však je zde stále co zlepšovat.
V okrese Brno - venkov je rovněž využívána pouze podzemní voda. V minulosti sloužily pro
úpravu vody dva povrchové odběry z malých vodotečí s kapacitami do 6 l/s, avšak zcela
nevyhovující (mj. nedostatečná vydatnost, špatná kvalita vody, ovlivňovaná zemědělskou
činností, zákal při srážkách a tání, povodím prochází dálnice D 1. Při chemické údržbě
sjízdnosti, včetně odpočívadla Devět křížů, dosahovala hodnota chloridů v povrchové vodě i
11 000 mg/l. Prochází tudy ropovod a došlo zde k ropné havárii se značným únikem ropy do
toku). Postupně se oba zdroje využívaly pouze nárazově, později jen jako náhradní a
nakonec byly opuštěny a nahrazeny dvěma zdroji podzemní vody s kapacitami kolem 9 a 5

l/s, vrty o hloubce 46 a 60 m. Před dvěma roky byla vybudována v prameništi Ivančice umělá
a přírodní infiltrace s odběrem povrchové vody z řeky Jihlavy. Protože se jedná o oblast
kolem města Brna, je zde stále zájem o výstavbu a vodní zdroje je třeba intenzifikovat. Jako
doplňující je informace o složitých jednáních kolem poplatků – zda platit za vodu povrchovou,
podzemní, nebo dokonce za obě – tedy poplatky dva.
V okrese Znojmo je centrálním zdrojem vodárenská nádrž, která původně sloužila pouze pro
okresní město. Obce měly zpravidla vlastní – podzemní zdroje. V současné době zde
dochází k nahrazování podzemních zdrojů vodou povrchovou z vodárenské nádrže. Příčinou
ve většině případů není nedostačující kapacita zdrojů – jedná se o nízko položené lokality
v povodí větších řek, kdy vydatnosti kvartérních i neogenních zvodní jsou dostatečné, avšak
v některých případech je podzemní voda znečištěná antropogenními vlivy (dusičnany,
protože jde o intenzivně využívané plochy k pěstování zemědělských plodin a zeleniny), ale i
nevhodnými vlivy horninového prostředí, kdy část okresu má v podzemní vodě zvýšené
koncentrace uranu. I zde je však nejprve prováděn průzkum, zda není nožné získat náhradní
zdroj podzemní vody bez tohoto znečištění (oblast Oleksovice) a až následně jsou
zpracovávány studie pro napojení na úpravnu vody a vodárenskou nádrž Znojmo.
V kraji Vysočina je to s podzemní vodou složitější – nevyskytují se zde dostatečné zdroje
podzemní vody. Původní místní vodovody měly své vlastní zdroje – mělké studny nebo
jímací zářezy, avšak velmi často nevyhovující nebo nedostačující pro současné podmínky.
Získat nové zdroje podzemní vody s kapacitou dostačující pro okresní a podobná města není
v podmínkách Českomoravské vrchoviny snadné. Proto jsou ve všech třech okresech
centrálními zdroji vodárenské nádrže (Hubenov a Nová Říše v okrese Jihlava, Vír a Mostiště
v okrese Žďár nad Sázavou a pro okres Třebíč je přiváděna voda jednak z úpravny a
vodárenské nádrže Mostiště, jednak pro tuto soustavu slouží vodárenský odběr
z víceúčelové nádrže Vranov. Přesto však jsou ve všech třech okresech maximálně
využívány dosavadní vyhovující zdroje podzemní vody, jednak jako doplňkové ke zdrojům
povrchovým, jednak jako hlavní pro místní vodovody. Za zmínku stojí např.:
 v okrese Jihlava zdroj Rytířsko – 4 HG vrty do terciérních sedimentů, s celkovou
vydatností cca 15 l/s, umístěné v blízkosti dálnice D 1. Pro region velmi důležitý zdroj,
dokonce vybrán jako zdroj pro případ nouzového zásobování vodou v krizových
situacích. Podařilo se na přilehlý úsek dálnice stanovit OP II. st., omezit podmínky
chemické údržby sjízdnosti (nikoli zakázat), je zde vybudována a monitorována
hydraulická clona za účelem zajištění kvality podzemní vody,
 v okrese Třebíč, podzemní zdroj Heraltice, západně od Třebíče v rozsáhlém lesním
masívu. Před 2. sv. válkou bylo vyprojektováno 5 pramenišť, ale vybudována byla pouze
dvě. Jde o 25 jímacích zářezů do hloubky max. 6 m, o celkové délce témě 3 km
perforovaného potrubí z kameniny, s max. vydatností 25 l/s, která však, např. v letech
2014, 2015 z důvodu vlivů sucha, poklesla až na 13 l/s. Přesto však je to mimořádně
významný a perspektivní vodní zdroj, mj. slouží pro výrobu nealkoholických nápojů ZON
Třebíč, a proto se zde investují finanční prostředky. Byly zde vybudovány další jímací
objekty do hlubinné puklinové zvodně asi 70 – 85 m hluboké, kvartérní zvodeň byla vždy
odtěsněna plnou pažnicí a zdroje slouží jednak jako doplňkové pro jímací zářezy a
skupinový vodovod Třebíč, jednak pro nově budovaný vodovod pro skupinu obcí
Rokytnicko. I zde se jedná o zdroj nouzového zásobování vodou,
 v okrese Žďár nad Sázavou jsou doplňkovými podzemními vodními zdroji např.
prameniště Lhotka, Studnice, Vlachovice – poslední je opět zdroj pro nouzové
zásobování vodou. Některé místní vodovody i nadále využívají vlastní podzemní zdroje a
existují i případy, kdy je zdroj nedostačující, nebo má zhoršenou kvalitu, ale obec nelze
napojit na skupinový vodovod (např. Obec Rudolec). Naopak skupinový vodovod
Bohdalov, který má stávající prameniště mělké podzemní vody – studny a jímací zářezy,
z důvodu zajištění zvýšení vydatnosti a zlepšení kvality připravuje vybudování nového
zdroje podzemní vody – hloubkový vrt.

Výše uvedené příklady v žádném případě necharakterizují celkovou situaci ve
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Jedná se o provozní společnost, 100 %
vlastněnou municipalitou (bez zahraničního vlastníka), provozující infrastruktury měst, obcí a
jejich svazků a zajišťující dodávku pitné vody pro více než 541 tis. obyvatel. Voda se odebírá
téměř z 200 vodních zdrojů, z toho je pouze 6 povrchových (5 vodárenských nádrží a
vodárenský odběr z víceúčelové nádrže Vranov), pitná voda se vyrábí ze zdrojů podzemních
a povrchových v poměru 45 : 55 % (v roce 2015). Je třeba uvést, že povrchová (surovou)
voda se nakupuje pouze od Povodí Moravy, s.p., který má v rámci ČR trvale nejvyšší „cenu
povrchové vody“, např. srovnání v roce 2016: Povodí Moravy, s.p. = 6,69 Kč/m3, Povodí
Vltavy, s.p. = 3,69 Kč/m3, vždy + příslušná sazba DPH.
Podle vodního zákona činí sazba poplatku za odběr podzemní vody pro zásobování pitnou
vodou 2,0 Kč/m3. Vyrábět tedy pitnou vodu z drahé suroviny je v podstatě nelogické a měla
by se maximálně využívat „levná“ podzemní vody. Jenže – ona se vždycky a všude
nenachází – buď vůbec, nebo v nevhodné kvalitě, nedostatečném množství, nebo ji nelze
použít z jiného objektivního důvodu. Jsme u dalšího kompromisu: ač je to provozně
nákladné, politicky nevhodné, pro koncové odběratele nepříjemné, usměrňované
zákonem o cenách, nezbývá než naplnit poslání profesionálního provozovatele –
zajistit plynulé zásobování pitnou vodou v požadovaném množství a odpovídající
kvalitě, a to vždy ve veřejném zájmu, respektovat platné právní předpisy a využít
k tomu dostupné vodní zdroje. Ekonomická stránka se tak nestává jediným kritériem
pro výběr vhodného vodního zdroje.
Závěr
Zdroje vody se nenachází všude, kde by byly potřeba. Nemusí ani vždy být místně vhodné
nebo dostupné. Je proto třeba je zmapovat a maximálně o ně pečovat. I vodní zákon uvádí,
že se ochranná pásma stanovují u vodních zdrojů využívaných a využitelných. ČR nemá
úplně nejoptimálnější podmínky a nemůže si dovolit zdroje vody ohrozit nebo znehodnotit.
Navíc je zde v posledních letech aktuální konkrétní hrozba sucha.
Péče o vodní zdroje, resp. určité usměrňování nakládání s nimi a jejich využívání, může do
jisté míry usměrňovat i poplatková politika. V úvodu byla zmíněna řada zákonných
ustanovení kolem využívání podzemních vod.
Na řadě příkladů v rozdílných geografických podmínkách a s rozdílnými lokálními poměry
bylo uvedeno, jak je složité získat a využívat optimální vodní zdroj. Nezdá se proto jako
vhodná argumentace ministerstva životního prostředí při nedávno projednávaní „poplatkové
novele vodního zákona“, že vodárenské společnosti drancují levné podzemní vody a přitom
nevyužívají k výrobě pitné vody povrchové zdroje, a že proto je třeba několikanásobně zvýšit
sazbu poplatku za odběry podzemních vod, abychom je chránili. Lze to dokonce považoval
za odůvodnění v rozporu se zněním řady ustanovení vodního zákona i s jedním z
jeho účelů, kterým je mj. zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, kdy přednostně
vyhrazenými zdroji pro tento účel jsou z důvodu své jakosti, a tudíž také nižších nákladů na
úpravu, zdroje podzemní vody. Je tedy nutné při připravovaných novelách zákona vždy
zajistit, aby byl jeho účel naplněn a aby nová znění byla v souladu s těmi původními.
Na úplný závěr nám dovolte soukromý a subjektivní názor na poplatkovou novelu:
1. výše sazeb poplatků za odebrané množství podzemní vody platí přes 15 let a jejich
změna je potřebná. Pro zásobování pitnou vodou činí 2 Kč/m3 pro ostatní užití jsou to
3 Kč/m3. Ke změně je však třeba přistupovat s rozvahou, zohlednit všechny souvislosti,
dopady, potřeby. Zcela jistě by bylo efektivnější průběžné navyšování např. přibližující se
inflaci,
2. na základě zákona o vodách i vodního zákon – tedy přibližně 45 let, je odbornou i
spotřebitelskou veřejností vnímána priorita podzemní vody pro zásobování pitnou vodou.
Obdobně byla koncipována výše sazby poplatků v příloze č. 2 vodního zákona (2 a 3
Kč/m3). Aby byla naplněna dosavadní logická ustanovení vodního zákona, obyvatelstvo
dostávalo kvalitní pitnou vodu pokud možno z těch nejlepších vodních zdrojů a aby byly

podzemní vody skutečně chráněny pro další generace, bylo by zcela určitě vhodnější
„příští poplatkovou novelou vodního zákona“ výrazně zvýšit sazbu poplatku pro ostatní
(ne vodárenské) účely.
Literatura:
[1] – zákon č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství
[2] – zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, v platném znění (Šilar, J., Bőhm, A.; Vodní zákon s
komentářem, 1975)
[3] – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném
Znění (Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V. – komentované znění III, 2015)
[4] – Šilar J. a kolektiv; Soubor vodohospodářských předpisů 1; MLVH CSR Praha, 1979
[5] – Ministerstvo zemědělství, publikace „Vodovody kanalizace ČR 2015 Ekonomika Ceny
Informace“.
Adresy autorů
Ing. Jiří Novák

Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156
Lesná, 638 00 Brno
tel. 545 532 373, 603 828 903
novak@vasgr.cz

Mendelova univerzita v Brně
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Zemědělská 1
Brno, 613 00
tel. 545 132 471
oppeltova@mendelu.cz

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických
modelů
Groundwater flow models - compromises in creation and evaluation

Ing. Jan Uhlík Ph.D., Mgr. Ondřej Zeman, RNDr. Martin Milický,
PROGEO, s.r.o.
Tiché údolí 113
25263 Roztoky u Prahy
tel. 233910935, www.1progeo.cz, progeo@1progeo.cz

Keywords
hydraulický model, kalibrace, kompromisy, nejistoty, hodnocení výsledků
groundwater flow model, calibration, compromises, uncertainties, result evaluation

Abstrakt
V příspěvku je přiblížena modelová analýza hydrogeologických poměrů v oblasti vodního
zdroje Bzenec komplex, zvolená metodika a vybrané získané výsledky. Popsány jsou kritické
momenty zpracování hydraulického modelu a přijaté kompromisy. Diskutována je
problematika shody modelu a reálného hydrogeologického systému.

Úvod
Niva Moravy je vzhledem k přírodním podmínkám osídlena dlouhodobě. Území je souběžně
využíváno k zemědělské činnosti, pro průmyslovou výrobu i pro těžbu nerostných surovin.
Všechny tyto aktivity bez doprovodných opatření ohrožují faktor, který rozvoj osídlení
umožnil – zásoby podzemní a povrchové vody.
Vodní zákon (254/2001 sb.) jako prioritní cíl ustanovuje ochranu vodních zdrojů: § 5, 6, 23.
Z územního hlediska je přístup k ochraně vodních zdrojů diverzifikován. Přednostně je
ochrana uplatňována v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 30). Možnost provozovatelů
vodních zdrojů prosazovat ochranu vod ve strukturách s rozlohou hydrogeologického povodí
v desítkách a stovkách kilometrů čtverečních je ale reálně nulová.
Harmonizace mnohdy protichůdných potřeb výrobního sektoru a provozovatelů vodních
zdrojů by ideálně měla být docílena kompromisním přístupem zainteresovaných stran.
Zejména v posledních desetiletích je pro řešení hydrogeologické problematiky aplikováno
i matematické modelování.

1

Principy numerického modelování
Metodika
Aplikace hydraulických modelů poskytuje následující výhody:
 Umožňuje předpovědět poměry proudění, které ještě nebyly nastoleny (například po:
zahájení/optimalizaci odběrů podzemní vody, výstavbě protipovodňových hrází,
spuštění provozu hydraulické bariéry pro potřeby sanačních prací, zahlubování
důlního díla, nebo výstavbě plavebního kanálu).
 Umožňuje zpětně vyhodnotit děje (např. velikost doplnění zásob podzemní vody,
transportní jevy), které v posuzovaném území nastaly.
 Umožňuje hodnotit parametry, které strukturu charakterizují (propustnost, směry
proudění, množství zásob podzemí vody)
Zpracování hydraulických modelů obvykle spočívá v simulaci poměrů uplynulých (zpětné
hodnocení). Cíleně jsou vybírány stavy, pro které je k dispozici maximální množství
"přesných" dat. Tento proces je nazýván kalibrace hydraulického modelu.

Zdroje nejistot
Základní teze pro aplikaci hydraulického modelu v režimu prognózy vychází z předpokladu:
„Pokud model zvládá uspokojivě popsat stavy proudění před projektovanou změnou, bude
obdobně uspokojivá i jeho předpověď “.
Teze ale má své limity - především má význam:
 kombinovat různé typy kalibračních dat (hladiny, informace o průtoku - drénovaném
množství podzemní vody, informace o propustnosti horninového prostředí),
 získat a použít co největší množství kalibračních dat, v oblasti prognózovaného jevu.
Pokud některé typy kalibračních dat nejsou dostupné, nebo data chybí v území prognózy, je
predikce modelu zatížena zvýšenou nejistotou. Podstatné je rovněž, zdali prognóza „leží
v intervalu“ již pozorovaných a simulovaných stavů, nebo zdali se jedná o „extrapolaci“
známých poměrů (obvyklý důvod pro aplikaci modelu).
Simulace pro porézní horninové prostředí jsou založeny na popisu proudění podzemní vody
pomocí Darcyho zákona:
q = K*(dH/dx)
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Kde q [m.s-1] je specifický průtok podzemní vody jednotkovou plochou 1 m2, K [m.s-1] je
koeficient hydraulické vodivosti, charakterizující propustnost horninového prostředí a výraz
dH/dx je gradient (změna hladiny ve směru proudění).
Aplikace hydraulického modelu pro modelovanou oblast horninového prostředí (modelová
doména) předpokládá znalost:



rozložení koeficientu hydraulické vodivosti (propustnosti) horninového
prostředí v celé modelové doméně,
bilančních toků podzemní vody na hranicích modelu (okrajové podmínky).

Tyto předpoklady jsou ale vzhledem ke složitosti přírodních poměrů vždy splněny pouze
částečně. Problém je i s množstvím a platností dostupných dat. Údaje o hladinách
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a propustnosti horninového prostředí (hodnoceny z vrtů) mají bodovou (lokální) platnost.
Údaje o průtocích, pokud jsou k dispozici, naopak reprezentují úhrnnou informaci
za bilancovanou podoblast modelu.
Z hlediska přesnosti, lze stanovit následující obvyklé pořadí kalibračních dat modelu:




informace o hladinách (mají největší přesnost - přesto jsou ovlivněny výběrem
období měření),
informace o velikosti drenáže podzemní vody (chyby vyhodnocení běžně
v nižších desítkách procent - zásadní je vliv výběru období a metodiky
vyhodnocení - viz příspěvek na minulé konferenci)
informace o propustnosti horninového prostředí (chyby běžně v násobcích
nominální hodnoty - zásadní vliv zvolené metodiky vyhodnocení přítokových
zkoušek do vrtu)

Modelové simulace (výpočty) poměrů proudění podzemní vody podléhají specifiku v tom
smyslu, že jsou užívány "numericky přesné" výpočty na podkladě nepřesných (nejistých) dat.
Přesto právě "nepřesná" vstupní a kalibrační data, vedle expertní znalosti modeláře,
reprezentují jediné pojítko modelu s realitou.
Vzhledem k užití nejistých dat je opodstatněné se zabývat nejistotou modelové předpovědi.
Východiskem v této situaci je prezentace modelových výsledků ve formě intervalu
s pravděpodobným rozsahem modelového výsledku.

Modelové hodnocení oblasti vodního zdroje Bzenec komplex
Cíle
Modelové hodnocení proudění podzemní vody v oblasti Dolnomoravského úvalu poskytlo
společnosti Vak Hodonín, a.s., provozující vodní zdroj Bzenec komplex, podklad pro
rozhodovací proces řízení pramenišť a pro řešení střetů zájmu. Průměrný odběr z vodního
zdroje v posledních letech byl mírně pod hodnotu 150 l.s-1.
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Pitnou vodou je zásobováno více než 130 tis. obyvatel. Povolený odběr z pramenišť Bzenec I,
Bzenec III sever a Bzenec III jih je 260 l.s-1.

Hydrogeologické poměry
Horninový masiv v oblasti Dolnomoravského úvalu tvoří flyšové sedimenty karpatské
jednotky (slepence, pískovce, jílovce). V centrální části modelového území jsou horniny
karpatské jednotky překryty tercierními sedimenty Vídeňské pánve a kvartéru.
Svrchní poloha sedimentů Vídeňské pánve je v modelovém území budována psamity (štěrky,
štěrkopísky, jemně až hrubě zrnité písky). Na jejich bázi se vyskytuje mocná jílová poloha.
Terciérní sedimenty přechází bez faciální změny do nadložních sedimentů kvartéru (rovněž
štěrkopísek). Při terénu jsou kvartérní sedimenty zastoupeny málo propustnou vrstvou
povodňových hlín (mocnost nejčastěji první jednotky m).
Odběry podzemní vody jsou realizovány z kolektoru štěrkopísků. Specifickým fenoménem
modelové oblasti je tzv. Hradišťský příkop, kde v maximech mocnost štěrkopískového
kolektoru v údolní nivě Moravy přesahuje 50 m.

Obr. 2 Báze propustných sedimentů, deprese v centrální oblasti reprezentuje Hradišťský
příkop
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Obr. 3 Zjištěné hodnoty hydraulické vodivosti v modelové oblasti
Střední hodnota (medián) hydraulické vodivosti kvartérních sedimentů je 5.48.10-4 m.s-1.
80 % hodnot hydraulické vodivosti leží v intervalu 2.42.10-5 – 4.17.10-3 m.s-1. Propustnost
kvartérních sedimentů v projektovaném modelovém území je heterogenní s rozmezím 3 řády.
Konstrukce hydraulického modelu s několika zónami konstantní propustnosti by nutně byla
schematizací reálného prostředí. Do popředí se proto postupně dostávají metody, které při
popisu modelové propustnosti horninového prostředí využívají interpolační techniky
umožňující dostupné informace maximálně respektovat. Tento postup byl při zpracování
popisovaného hydraulického modelu využit.

Modelová oblast
V pravostranném a levostranném úbočí údolní nivy je hranice modelu volena v oblasti
orografických (a předpokládaných hydrogeologických rozvodí) - Obr. 4. V údolní nivě
Moravy jsou hranice modelu zadány bezpečně mimo hydraulický vliv jímacích území.
V centrální části vzniklý regionální hydraulický model zaujímá značnou část rozlohy
hydrogeologického rajonu 1651 - Kvartér Dolnomoravského úvalu.
Na bázi je model omezen povrchem rozhraní psamitů a podložní jílové polohy. Proudění
podzemní vody je simulováno v kolektoru štěrkopísku. Vertikálně je kolektor v modelu
reprezentován pomocí 3 vrstev. Tento přístup umožňuje simulovat jevy vázané pouze
na svrchní partie kolektoru (např. vliv těžby štěrkopísků). Vertikální členění kolektoru rovněž
zakládá možnost simulace transportu kontaminace.
Zvolený postup vymezení rozlohy modelového území minimalizuje kompromisy při
stanovení okrajových podmínek. Komplexně řešena je i otázka tvorby zdrojů podzemní vody,
nejen odběrů a drenáže. Zvolená modelová koncepce umožnila analyzovat rozdílné hypotézy
(koncepční modely) o hydraulické funkci zájmového území – zejména kanálu Nová Morava.
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Obr. 4 Rozloha hydraulického modelu, povrch ternu, jímací studny vodního zdroje Bzenec
komplex

Okrajové podmínky
Bilanci množství podzemí vody v prostoru modelu určují výhradně okrajové podmínky
(druhý typ), případně kombinace parametrů okrajové podmínky a zadané propustnosti
horninového prostředí (první a třetí typ).
Stěžejní informaci o množství podzemí vody v oblasti vodních zdrojů poskytují databáze
realizovaných odběrů. Kalibrace modelu pro vodárenské účely má být vždy vedena tak, aby
stav dlouhodobě ustálených maximálních odběrů byl předmětem modelové simulace. Jedině
s využitím tohoto postupu se lze vyvarovat chyb, kdy v extrémních případech je pomocí
nedostatečně zkalibrovaného modelu argumentováno proti využití čerpáním ověřeného
množství podzemní vody.
Aktuálně není pravidlem, že provozované vodní zdroje využívají veškeré dostupné množství
podzemí vody v dosahu jímacích objektů (snížená spotřeba vody po roce 1990, opatření na
ochranu přírody). Vedle čerpaných množství je proto potřeba sledovat rovněž hladiny
v jímané struktuře. Teprve z kombinace údajů o změnách poměrů proudění (hladiny a směry
proudění) ve vazbě na velikost odběrů lze věrohodně založit hodnocení dostupného množství
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podzemní vody v hydrogeologickém povodí vodních zdrojů. Zodpovědností provozovatelů
vodních zdrojů je proto rovněž realizace plánů monitoringu vodních zdrojů.
V oblasti Dolnomoravského úvalu je dostupné množství podzemní vody zásadně ovlivněno
z důvodu antropogenní činnosti člověka. Dochází k navýšení množství podzemní vody
vcezem z jezových zdrží Moravy a vcezem z Baťova plavebního kanálu. Rozdílné nivelety
odlehčovacího kanálu Nová Morava a jezové kaskády Moravy způsobují zintenzivnění
regionálního proudění podzemní vody v oblasti vodního zdroje Bzenec komplex.
Kvantifikace těchto jevů, zejména vzhledem k absenci možnosti stanovit změny průtoku
v Moravě přímým měřením průtoku, je možná právě s přispěním hydraulického modelu.

Obr. 5 Poloha jezových stupňů v oblasti vodního zdroje Bzenec komplex
Říční síť je v hydraulickém modelu reprezentována údaji o výšce vodního sloupce, úrovni
hladiny a kolmataci říčního dna (okrajová podmínka třetího typu). Výškové poměry v říční
síti jsou pro vývoj hladin v kolektoru štěrkopísků zásadní. Pro potřeby zpracování
hydraulického modelu byla proto realizována série měření adresujících:





geometrii a výšku vodního sloupce v korytě Nové Moravy
nadmořské výšky v uzlových bodech říční sítě,
změny průtoků ve vybraných částech říční sítě,
kontinuální monitoring vývoje hladin podzemní vody.

Jedním z podstatných témat realizovaného modelového hodnocení bylo posouzení
hydraulické funkce odlehčovacího kanálu Nová Morava.

7

Obr. 6 Příčné profily Novou Moravou (vyneseno od hladiny)

Podélný profil hladiny a dna Nové Moravy - 23.6.2016
1,000

2,000

3,000

4,000

hladina

hladina toku

dno toku

165

Obr. 7 Podélný profil hladiny a dna Nové Moravy
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Kalibrace hydraulického modelu
Kalibrace hydraulického modelu spočívá v navození souladu mezi všemi relevantními
informacemi o zájmovém území a modelem. A to na straně vstupní informace i odezvy
hydrogeologické struktury (na změnu okrajových podmínek).
Zadání a interpretace vstupních dat modelu, zahrnujících okrajové podmínky a data
o propustnosti horninového prostředí, závisí na zkušenosti modeláře a na finančních
prostředcích určených pro zajištění dostupných dat (např. ve vztahu k ČHMÚ, České
geologické službě).
Vzhledem k pouze bodovému pokrytí modelové domény vstupní informací (v místech vrtů)
existuje prostor pro subjektivní přístup zpracovatele modelu, který je limitován pouze
dostupnými informacemi. Prospěšné je proto při zpracování a kalibraci hydraulického modelu
využít dostupná data v maximálním množství. Tento teoretický požadavek je před vlastní
realizací hydraulického modelu "zreálněn" v rámci smluvních vztahů.
I přes existenci komplexních metodik zpracování a prezentace výsledků hydrogeologických
modelů je postup v každé lokalitě do značné míry unikátní. Kritérium pro posouzení kvality
modelu spočívá v porovnání měřených a modelových dat podle:
 hladinového kritéria (porovnání shody měřené a modelové úrovně hladiny podzemní
vody),
 bilančního kritéria (porovnání shody vyhodnocené a modelové drenáže podzemí
vody ve zvolených úsecích říční sítě),
 dalších zvolených kritérií (porovnání vyhodnocené a modelové propustnosti,
porovnání známých a modelových směrů proudění, nebo měřených a modelových
rozdílů hladin)
Metodicky se kalibrace hydraulického modelu v oblasti vodního zdroje Bzenec komplex opírá
o simulaci 4 rozdílných stavů proudění podzemní vody:
 stav před zahájením odběrů z pramenišť Bzenec I a Bzenec III (1971; úhrnný odběr
z pramenišť Milokošť a Starý Bzenec 40 l.s-1),
 stav maximálních odběrů z pramenišť Bzenec I, Bzenec II, Bzenec III, Milokošť
a Starý Bzenec (1981; úhrnný odběr 582 l.s-1),
 stav odběrů v roce 2012 (úhrnný odběr 140 l.s-1),
 stav odběrů v roce 2016 (úhrnný odběr 176 l.s-1).
Ideálně by body porovnání měřených a modelových hladin podzemní vody ležely na přímce
reprezentující úhlopříčku grafu (Obr. 8). Většina rozdílů měřených a modelových hladin je
pod hodnotou 0.5 m. Stavy v letech 2012 a 2016 jsou simulovány s větší přesností, stavy
v letech předchozích mají poněkud nižší přesnost hladinového kritéria.
Kritické rozhodnutí při zpracování hydraulického modelu nastává rovněž při ukončení
kalibrace. Zejména u modelů s větším množstvím dostupných kalibračních údajů pro různé
stavy hydraulického stresu ve struktuře není možné docílit úplnou shodu modelu a pozorování
- důvodem jsou nepřesná a neúplná vstupní data modelu a přijaté schematizace reálných
poměrů.
Realizované stacionární simulace poměrů proudění v oblasti vodního zdroje Bzenec komplex
vychází z předpokladu shody velikosti doplňování zásob podzemní vody, úrovně hladin říční
sítě i propustnosti říčního dna. Je zřejmé, že tento předpoklad nebyl reálně v období
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kalibračních stavů (1971, 1981, 2012, 2016) splněn dokonale. Průtok a hladina v Moravě
nebyly zcela totožné, průchodem povodní a vyvolaných doprovodných jevů se v rozmezí let
pravděpodobně měnil stupeň kolmatace říčního dna.

Obr. 8 Kalibrace modelu dle hladinového kritéria
Přesto zpracováním významně rozdílných stavů odběrů ze struktury je podstatně zpřesněna
informace o propustnosti i množství a oblastech zdrojů podzemní vody v oblasti vodního
zdroje.

Obr. 9 Měřený a modelový vývoj průtoků v úsecích koryta Nové Moravy; zadaná hodnota
kolmatace dna kanálu je shodná z oblasti Uherského Ostrohu po jez Vnorovy II, poměry pro
rok 2016
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Modelové informace o velikosti proudu podzemní vody v simulované struktuře lze podstatně
zpřesnit při využití dat o změnách průtoku v říční síti v důsledku drenáže podzemní vody,
nebo vcezu vody z toku (aplikace bilančního kritéria kalibrace hydraulického modelu).
Jímací území Bzenec komplex se nachází v hydrogeologickém povodí odlehčovacího kanálu
Nová Morava. Ten reprezentuje regionální drenážní bázi zájmového území. Měření průtoků
v Nové Moravě v kombinaci s údaji odběrů podzemní vody umožňuje stanovit aktuální zdroje
podzemní vody v hydrogeologickém povodí toku. V kombinaci s údaji o poloze hladiny
podzemní vody a údaji o mocnosti zvodnění štěrkopískového kolektoru lze v modelu
podstatně zmenšit nejistoty o propustnosti simulovaného horninového prostředí. Přímým
důsledkem jsou realistické výstupy modelu o průtoku podzemní vody přes zvolenou
bilancovanou oblast vodního zdroje při různých variantách jeho využití.
Docílená modelová shoda s pozorováním (Obr. 9) dokládá přiměřenou shodu velikosti
modelového a skutečného proudu podzemí vody v oblasti vodního zdroje. Vyskytují se pouze
mírné rozdíly (řádově jednotky l/s).

Vybrané výsledky

Obr. 10 Tlakové pole a směry proudění v oblasti vodního zdroje (situace 2016)
Modelový výstup zachycuje poměry proudění v oblasti vodního zdroje při odběrech 176 l.s-1
(rok 2016).
Významné bilanční zastoupení ve vodním zdroji Bzenec komplex má podzemní voda
infiltrovaná vcezem z jezových zdrží Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh a Nedakonice
(indukované zdroje z toku Moravy). Infiltrace v údolní nivě Moravy je kvůli výskytu
povodňových hlín malá (v letním a podzimním období obvykle nulová).
Přítok k vodnímu zdroji není rovnoměrný. Prameniště Bzenec I dominantně a prameniště
Bzenec III částečně jsou napájena proudem podzemní vody přitékajícím Hradišťským
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příkopem od SV. Na přítocích do prameniště Bzenec III se podílí rovněž oblast jezové zdrže
Veselí nad Moravou.
Provozování vodního zdroje nyní ovlivňuje výskyt kontaminace trojího druhu (chlorované
uhlovodíky, dusičnany a pesticidy) v zájmovém území. Redukovány jsou proto odběry
z pramenišť Bzenec III jih i Bzenec I. Nejmenší problémy s kvalitou jímané podzemí vody
jsou v prameništi Bzenec III sever.
K prameništím Bzenec III a Bzenec I proud podzemní vody směřuje i za stavu bez odběrů
podzemní vody vzhledem k jejich pozici podél toku Nové Moravy. Velikost proudu podzemní
vody příznivě ovlivňuje pozice Hradišťského příkopu. Do určité velikosti odběrů z pramenišť
je odlehčovací kanál Nová Morava i v oblasti pramenišť výhradně drenážním tokem. Odběry
pouze snižují drénované množství podzemní vody do toku.
Až od určité „limitní“ velikosti odběrů dochází v oblasti pramenišť ke snížení hladiny
podzemní vody pod úroveň hladiny toku a rovněž k vcezu vody z kanálu do horninového
prostředí (indukce zdrojů podzemní vody pro jímací území). Za velmi suchého podzimního
období (2016) dosahuje indukce vody z Nové Moravy při odběrech 176 l.s-1 rozmezí 15 –
30 l.s-1. V hydrologicky vlhkém období (jarní měsíce) je funkce Nové Moravy v oblasti
jímacího území při shodných odběrech plně drenážní.

Závěr
Skutečnost, že hydraulické modely proudění podzemní vody v horninovém prostředí jsou
založeny na matematickém výpočtu, vyvolává u neodborné veřejnosti představu, že přesnost
jejich výstupů ve vztahu k popisu hydrogeologické struktury je "absolutní". Modely jsou ale
interpretační nástroje hydrogeologických poměrů a jejich věrohodnost je ovlivněna typem,
množstvím a kvalitou použitých dat a v neposlední řadě expertní zkušeností modeláře v oboru
použitého softwaru a především v oboru samotné hydrogeologie.
Zpracování hydraulických modelů obsahuje vícestupňový rozhodovací proces, v němž
dochází k volbám: rozlohy modelové domény, prostorové interpretace propustnosti
horninového prostředí, zadání okrajových podmínek, množství a formy kalibračních dat,
kritérií ukončení kalibrace i formy prezentace a interpretace získaných výstupů. Tento
rozhodovací proces vyžaduje přijetí kompromisů vzniklých z důvodů absence dat, nepřesností
dat i finančních limitů určených k řešení zakázky.
Kvalitu hydraulických modelů lze posuzovat na základě shody modelových a kalibračních dat
v oboru hladinového, bilančního a dalších zvolených kritérií. Při posuzování kvality je
potřeba vycházet především z cíle aplikace hydraulického modelu. Problémy mohou často
vznikat v souvislosti s absencí kalibračních dat potřebných pro zpracování vytčeného cíle
modelové prognózy, nebo jejich opomenutí. Zpětně lze kvalitu prognózního hydraulického
modelu posuzovat na základě shody parametrů modelem prognózovaného a reálně proběhlého
jevu.
Aplikace hydraulických modelů rozšiřuje znalost hydrogeologických poměrů lokalit.
Hydraulické modely umožňují v prostoru hydrogeologické struktury podrobně interpretovat
velikost proudu podzemní vody, směry proudění a úroveň hladiny podzemní vody včetně
změn způsobených antropogenní činností. Na jejich výsledcích lze zakládat optimalizaci
a řízení provozu vodních zdrojů, nebo jiných projekčních prací ovlivňujících proudění
podzemní vody. Pro přesnost a věrohodnost výsledků hydraulických modelů je zcela zásadní
zajistit potřebná kalibrační data (sepjetí modelových a terénních prací).
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K interpretaci modelových výsledků je třeba přistupovat s pokorou a vědomím přítomnosti
nejistot a absence optimálního množství vstupních dat - tedy i s vědomím nejistot vlastního
modelového výsledku. V případě dobré vůle zainteresovaných stran lze tento fakt využít pro
účelné vymezení prací zacílených na snížení těchto nejistot a obecně na rozvoj poznání na
poli oboru hydrogeologie.

Poděkování
Firma PROGEO, s.r.o. děkuje společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. za možnost
prezentace vybraných informací z projektu modelového zhodnocení hydrogeologických
poměrů v oblasti vodního zdroje Bzenec komplex pro potřeby konference "PODZEMNÍ
VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2017" v Jablonném nad Orlicí.
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eSymon – aplikace pro správu dat
Ing. Jiří Beránek
Abstrakt
Cílem prezentované aplikace je zjednodušit práci lidem zacházejícími s velkými objemy dat.
Je to především automatizace rutinních postupů a procesů, která umožní redukovat provozní
náklady organizací. Řešení má tři základní rysy: (1) vzdálený a okamžitý přístup k datům, (2)
vizualizace dat pomocí GIS rozhraní a (3) široká míra přizpůsobitelnosti požadavkům
zákazníků. Systém je primárně vyvíjen pro monitoring povrchových a podzemních vod,
včetně dat vodárenských, ale může být nasazen i na ostatní složky životního prostředí.
Systém bude komerčně dostupný v průběhu tohoto roku.

Úvod
Podzemní vody představují důležitou součást velké části systémů jak pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou, tak i pro průmyslové či zemědělské využití. Management systémů
využívajících podzemní vody spočívá v rozhodování ve vztahu k celkovému jímanému
množství podzemních vod, lokalizaci, počtu a vystrojení jímacích objektů, či ve vztahu
k regulaci okrajových podmínek (např. opatření směřující ke zvýšení infiltrace srážkových či
povrchových vod do vod podzemních). Neméně důležité je rozhodování ve vztahu ke kvalitě
jímaných podzemních vod, přičemž problematiky kvantity a kvality spolu úzce souvisejí a
nemohou být od sebe odděleny. Není nikterak výjimečné, že zvýšené čerpání podzemních
vod (často i za hranice přípustných limitů) vede ke zhoršení kvality podzemních vod, což ve
svých důsledcích přináší problémy jak dodavatelům, tak i konečným uživatelům. Kvalitě
podzemních vod rovněž nepřispívají četné průmyslové a obecně environmentální zátěže
představující zdroje kontaminace, např. tzv. staré ekologické zátěže, průmyslové podniky
nakládající s nebezpečnými látkami, průsaky ze skládek odpadů, nejrůznější ekologické
havárie či používání umělých hnojiv a pesticidů v zemědělství (Bear, Verruijt, 2012).
Ve všech těchto (a zdaleka nejen v těchto) případech je nezbytné, aby management měl
k dispozici nástroje, které mu umožní plnit požadavky bez překročení vymezených pravidel.
Pro plánování budoucích operací je nutná schopnost předvídat reakci systému na
nejrůznější kombinaci faktorů ovlivňující režim podzemních vod. Těmito faktory mohou být
např. zvýšená potřeba čerpání podzemních vod z důvodu (dočasné) nedostupnosti jiných
zdrojů, snížená míra doplňování zásob podzemních vod z důvodu klimatických změn, řízení
čerpání podzemních vod tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich kvality aj.
Takovým nástrojem, který má schopnost poskytnout požadované informace, je matematický
model podzemních vod, představující matematickou reprezentaci fyzikálního systému
kolektorů a izolátorů, jejich hydraulických vlastností, okrajových podmínek a v neposlední
řadě i jejich zdrojů a úbytků.
Matematické modely podzemních vod lze rozdělit do dvou základních kategorií: matematické
modely proudění podzemních vod (hydraulické modely) a matematické modely transportu
rozpuštěných látek (transportní modely) (Anderson, Woessner, 1992), přičemž sestavování
každého z nich vyžaduje zpracování značného kvanta dat – od geografických, přes
geologické, hydrogeologické, hydrologické a klimatické až po data vodárenská. Velká část
těchto dat je již digitalizovaná a přístupná přes nejrůznější úložiště, nebo je možno tato data

získat na vyžádání od příslušné organizace, která je shromažďuje (podniky povodí, ČHMÚ,
ČÚZK apod.). Problém většinou nastává v případech dat, která jsou shromažďována v rámci
správy jímacích území. V zásadě jsou přístupné pouze hodnoty sumárních měsíčních
objemů vyrobené vody v jednotlivém jímacím území. U ostatních dat – týká se to zejména
hladin podzemních vod či čerpaných množství v rámci jednotlivých částí jímacího území,
případně jednotlivých objektů, ale i dat o kvalitě jímaných vod – je jejich přístupnost obvykle
značně omezená.
Nedávno ukončený projekt ČGS Rebilance zásob podzemních vod, jehož součástí byla i
tvorba matematických modelů proudění podzemních vod, tuto skutečnost potvrdil. Data
samotné ČGS, podniků povodí, ČHMÚ či ČÚZK byla k dispozici prakticky v plném rozsahu.
Na druhou stranu data o hladinách podzemních vod z jímacích území a jejich okolí, byť je
zřejmé, že existují, k dispozici nebyla. Podobně tomu bylo i v případě dat o čerpaných
množstvích, kdy byla k dispozici jen již zmiňovaná měsíční sumární data za celé jímací
území. Ambicí prezentované aplikace je tuto situaci do budoucna změnit.

Systém pro správu a zpracování dat
Vyvíjený systém pro sběr a nakládání s daty z monitoringu životního prostředí – eSymon – je
primárně určen pro monitoring vod (povrchových i podzemních), ale lze jej snadno aplikovat i
na další složky životního prostředí, např. imisní monitoring nebo monitoring vlastností
půdního profilu. Tvorba aplikace je zamýšlena tak, aby byla variabilní nejen z hlediska typu
ukládaných dat, ale i z hlediska uživatelských výstupů, které mohou být modifikovány na
míru jednotlivým zákazníkům. Výchozími požadavky pro aplikaci jsou uživatelská přívětivost
a snadnost používání, včetně vkládání nových dat, intuitivnost, rychlý a vzdálený přístup
k datům a v neposlední řadě také interakce se zákazníkem za účelem co největší míry
přizpůsobení aplikace přáním uživatelů.
Jedním ze základních rysů systému eSymon spočívá v okamžitém přístupu k informacím.
Management dat je zprostředkován databází MySQL, která je součástí cloudového datového
úložiště. Terénní, laboratorní aj. data jsou průběžně ukládána do úložiště, odkud jsou
prakticky okamžitě přístupná jednotlivým uživatelům – viz schéma na obrázku 1.

Obrázek 1: Schéma správy dat

Druhým základním rysem je vizualizace dat. To se děje prostřednictvím GISovské
komponenty MapWinGIS, která umožňuje zobrazovat data nejrůznějších formátů (vektorová i
rastrová, včetně gridů) a souřadných systémů. Součástí aplikace jsou i grafické výstupy ve
formě grafů časových řad všech monitorovaných veličin a geochemických diagramů (Stiffův,
Piperův, Schoellerův). V rámci přizpůsobování aplikace zákazníkům (viz dále) jsou a budou
průběžně dopracovávány další typy výstupů.
Třetím rysem je pak již zmiňovaná možnost přizpůsobení datových vstupů a výstupů
každému uživateli. Ne všechny vstupy a výstupy mohou vyhovovat všem uživatelům. Je
poměrně častým jevem, že uživateli ve využití některých softwarových řešení brání drobné
„nedostatky“, které by mohly být celkem snadno odstraněny. Tomuto bude zamezeno tím, že
zákazníkům bude poskytována co nejširší podpora, která bude spočívat mimo jiné i
v modifikacích naší aplikace tak aby byla dosažena maximální spokojenost zákazníků. Na
obrázku 2 jsou uvedeny příklady některých výstupů z aplikace eSymon.

Obrázek 2: Příklady výstupů aplikace eSymon

Příklad vstupních dat
Prezentovaná aplikace je navržena pro nakládání s velkými objemy geografických dat, tj. dat
obsahující dva až tři základní typy informací:




prostorová informace: geografické souřadnice objektu;
popisná informace (atributová data): vlastnosti daného objektu např. hloubka vrtu,
správce objektu;
časová informace: je-li použita, přidává do systému dynamické vlastnosti, které se
odvíjí od monitoringu, např. hladina podzemní vody, koncentrace nějaké látky ve
vodě.

V následujícím výčtu je uveden příklad typických dat, která aplikace zpracovává:


Terénní data coby součást pravidelného monitoringu:
o Hloubka vrtu,
o Úrovně hladin povrchových a podzemních vod (relativní, absolutní),

Hodnoty vodoměrů, tlakoměrů, elektroměrů, plynoměrů aj.
Mocnosti fází (na hladině i pod hladinou vody),
Terénní fyzikálně-chemické parametry (teplota, pH, vodivost, Eh, rozpuštěný
kyslík aj.),
o Charakteristiky klimatu (teplota, srážky, výpar, vlhkost vzduchu, rosný bod,
směr a rychlost větru aj.),
Terénní data coby součást průzkumných prací:
o Geologické a vrtné profily vrtů,
o Hydrodynamické zkoušky,
o Měření fotoionizačních detektorů,
Laboratorní data,
Imisní monitoring.
o
o
o






Závěr
V blízké budoucnosti je plánováno propojení aplikace se systémem pro kontinuální sběr dat
s dálkovým přenosem (např. svahové deformace, úrovně hladin povrchových či podzemních
vod) a jeho integrace se systémem včasného varování, resp. s varovným a hlásným
systémem.
Aplikace bude komerčně dostupná v průběhu tohoto roku. Její další rozvoj pak bude
průběžný, v závislosti na konkrétních požadavcích jednotlivých zákazníků.
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HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ S VODOU V LEGISLATIVĚ,
TECHNICKÝCH NORMÁCH A PRAXI
Pavel Špaček

Abstrakt
Přírodě blízké hospodaření se srážkovou vodou je důležitým příspěvkem k omezování
dopadů dnes často zmiňovaného tandemu hrozeb „sucho – povodně“. Kromě omezení vlivu
přívalových dešťů v městských aglomeracích na vznik povodňových situací umožňuje
decentralizované nakládání se srážkovými vodami formou jejich vsakování do
horninového prostředí doplňování kolektorů podzemní vody. Problematika samotného
vsakování srážkových vod je však vzhledem ke stávající, legislativě v oboru stavebnictví
komplikovanější.
Stejně tak je tomu i při praktickém uplatnění Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území v procesu realizace individuálních studní, které jsou naopak
součástí decentralizovaného využívání podzemní vody. V následujícím textu budou
diskutovány dvě s tématem související normy, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových
vod a ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody.

Hospodaření se srážkovými vodami
Norma ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod je platná od února 2012. Má tedy
za sebou náročné období implementace do praxe, jehož vyústěním je právě probíhající
veřejné projednávání návrhu změny ČSN pod vedením TNK 95 Kanalizace. Změna se týká
pouze kapitoly 4, nazvané Geologický průzkum pro vsakování. Co se stalo nového od vydání
původní normy, že je třeba ji po šesti letech měnit? Rozhodně se nezměnily geologické, tedy
ani vsakovací poměry v ČR. Praxe však ukázala dílčí nedostatky normy, spočívající
v etapizaci a rozsahu geologického průzkumu, spolehlivostí výpočtů i stárnutím některých
doporučených postupů vůči legislativě EU.
Původně navržené členění etap geologického průzkumu pro vsakování se ukázalo jako
nedostatečné a vyžaduje rozšíření směrem k souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, která stanoví pravidla pro etapizaci projekčních prací. Doplnění nových
postupů při terénních zkouškách reaguje na přijetí nové evropské normy ČSN EN ISO
22282-5 (72 1015) Geotechnický průzkum a zkoušení.

Změna Z1 ČSN 759010
Původně plánovaná revize ČSN 75 9010 se po delší diskuzi zúžila na její pouhou změnu,
zaměřenou výhradně na kapitolu 4. U ostatních kapitol zatím nedošlo ke konsensu při
sbližování postupů této normy s její mladší sestrou TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými
vodami. V ČR tak existují stále dva technické předpisy zabývající se, každý po svém, stejnou
problematikou. Na způsobu provádění geologického průzkumu pro vsakování se oba
předpisy shodují.
Kromě drobných oprav v použité terminologii a obrazových přílohách můžeme za tři zásadní
pilíře změny Z1 označit:

-

nové členění etap geologického průzkumu pro vsakování v závislosti na stupni
projektové přípravy
zařazení součinitele spolehlivosti do výpočtu koeficientu vsaku
zařazení nového postupu pro realizaci vsakovacích terénních zkoušek dle ČSN EN
ISO 22282-5 (72 1015) Geotechnický průzkum a zkoušení – Hydrotechnické zkoušky
– Část 5: Vsakovací zkoušky

Pro návrh etapy geologického průzkumu pro vsakování a účely ČSN 75 9010 se nově
rozlišují v souladu s platnými právními předpisy následující stupně projektové přípravy,
respektive jim obsahově odpovídající ekvivalenty.
a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
b) společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení,
c) projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo projektová dokumentace pro
vydání stavebního povolení,
d) dokumentace pro provádění stavby.
V tabulce 1 jsou ke stupňům projektové přípravy přiřazeny odpovídající etapy průzkumu. Při
vedení spojeného řízení se vždy navrhuje podrobnější etapa průzkumu. Minimální počty
terénních a laboratorních prací v rámci jednotlivých průzkumných etap jsou normativně
stanoveny v přílohové části ČSN 75 9010.
Tabulka 1 – Etapy geologického průzkumu pro vsakování

Stupeň projektové
přípravy (podle 4.4)
a)
b), c), d)

Nenáročné stavby
Jednoduché
Složité
poměry
poměry
Orientační
Orientační

Náročné stavby
Jednoduché
Složité poměry
poměry
Podrobný I.
Podrobný II.

Orientační

Podrobný II.

Podrobný I.

Podrobný II.

Druhou změnou je zařazení nového dílčího součinitel spolehlivosti vztaženého k délce trvání
vsakovací zkoušky ɣt (t). Tento koeficient byl převzat, včetně nomogramu k jeho odvození
(obr. 1), z Metodické příručky - Stanovení parametrů pro návrh vsakovacích zařízení
srážkových vod [5]. Nový vzorec pro výpočet koeficientu vsaku zní:

k v 24   t t   k v t  ,t  24 h
kde je
ɣt (t) dílčí součinitel spolehlivosti vztažený k délce trvání vsakovací zkoušky
kv24

koeficient vsaku stanovený po době 24 h trvání zkoušky

kv(t)

koeficient vsaku stanovený pro čas t

Hodnotu koeficientu ɣt je možné odečíst z nomogramu na obrázku 1.

(1)

Obr. 1 – Závislost ɣt pro jednotlivé skupiny horninového prostředí

Třetí změnou v kapitole 4 je zařazení nového doporučeného postupu pro provádění
terénních vsakovacích zkoušek. Jedná se o reakci na přijetí nových Českých technických
norem [3] a [4], které byly převzaty z Evropských standardů. V platnosti jsou od listopadu
2012, dosud ale nebyly přeloženy do češtiny. Pro potřeby kapitoly 4 byla převzata metoda
provádění vsakovací zkoušky pomocí polních infiltrometrů (single or double ring). Výstupy
těchto zkoušek (hydraulic conductivity coefficient k [m/s]) jsou nyní srovnatelné
s koeficientem vsaku (kv [m/s]) a je možné je použít pro výpočty dle ČSN 75 9010. Na
obrázku 2 je zachycen princip zkoušky se dvěma prstenci.

Obr. 2 – Řez otevřeným dvojitým prstencem
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Nakládání s podzemní vodou
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území stanoví pravidla pro
situování studní individuálního zásobovaní vodou. V § 24a této vyhlášky jsou stanoveny
nejmenší vzdálenosti studní od zdrojů potenciálního znečištění stanovené na základě
vyhodnocení prostupnosti prostředí. Nehledě na nesystematičnost použité terminologie
(prostupnost/neprostupnost prostředí) je základním nedostatkem uvedeného paragrafu
absence postupu hodnocení prostředí. Pro zpracovatele HG posudku z toho vyplývá, že
pokud je to při malé velikosti parcely nezbytné, musí zařadit prostředí mezi neprostupná.
Pravidla pro hodnocení nejsou a vhodná odborná obhajoba se vždy najde.
U velmi malých parcel však ani toto nestačí. Pak přichází ke slovu výjimka. Na povolení
výjimky není automatický nárok, je výjimečným řešením, o které se musí žádat podle §169
zákona č. 183/2006 Sb. Výjimku lze povolit, jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana
zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Žádost k udělení výjimky zpracuje
hydrogeolog zaplacený žadatelem – stavebníkem, který je na výjimce závislý, neboť nemá
jiný zdroj pitné vody na svém pozemku. O udělení výjimky pak svrchovaně rozhodne
příslušný úředník na stavebním úřadě. Takto formulované předpisy mohou být užitečné snad
jen pro provozovatele vodovodů.
V tomto světle se otázka nastolená jako tematický okruh konference - Využíváme všech
možností pro detekci optimálních míst pro jímací objekty? – jeví jako nadbytečná. Dle
stávající legislativy není rozhodující nalézt nejvhodnější místo pro zastižení oběhu podzemní
vody, ale vyrovnat se s požadavky na ochranu zdraví a života osob, jak nám jí předepisuje
zákon.

Závěr
Vsakování srážkových vod do horninového prostředí jako podmnožina hospodaření se
srážkovou vodou má omezený vliv také na režim podzemních vod a doplňování jejich zásob.
Tento vliv nelze v našich geologických poměrech přeceňovat z důvodu převažujících málo
vhodných podmínek pro realizaci vsakování, které přes všechny snahy zůstávají rezistentní i
vůči všem nařízením, regulacím, vyhláškám i zákonům.
Předložená změna ČSN 759010 Z1 má za cíl minimalizovat ekonomické ztráty způsobené
nefunkčností navrhovaných řešení způsobenou obcházením zákonů pomocí účelových
posudků. Podobný postup by bylo vhodné aplikovat i na ČSN 75 5115 a její koexistenci
s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Dalším tématem k diskusi je existence paralelních pravidel pro vsakování srážkových vod [1]
a [2] a předčištěných vod z domovních ČOV, pro které platí zvláštní Metodický pokyn
připravený pod patronací MŹP [6]. Přitom se jedná o problematiku, kterou soukromí
stavebníci řeší většinou v souběhu.
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VÝJIMEČNÉ POVOLENÍ K VSAKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD
PODZEMNÍCH
RNDr. Svatopluk Šeda
Několik obecných úvah na úvod
Odpadní vody jsou ve smyslu § 38 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen vodní zákon) vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských,
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po
použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové
vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace,
a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze
skládek odpadu.
Z odstavce (7), § 38 vodního zákona současně vyplývá, že přímé vypouštění odpadních vod
do vod podzemních je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné
závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky z jednotlivých staveb pro bydlení a
individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících služby, vznikajících převážně
jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod
podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy
chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do
kanalizace pro veřejnou potřebu.
A jsme u tří klíčových bodů celé problematiky vypouštění přečištěných odpadních vod do vod
podzemních, kdy v praxi stále přetrvávají nejasnosti. Jsou to tato sousloví:
-

„z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb
poskytujících služby“;

-

„přes půdní vrstvy do vod podzemních“;

-

„lze povolit jen výjimečně“.
A o tom je tento příspěvek.

Z jakých staveb lze přečištěné odpadní vody vypouštět do vod podzemních
prostřednictvím půdní vrstvy
Definice těchto pojmů vychází z § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území:
Jednotlivou stavbou pro bydlení se rozumí:
-

bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na
trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,

-

rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům
na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše
tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Jednotlivou stavbou pro individuální rekreaci se rozumí:
-

stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou
rekreaci a která je k tomuto účelu určena;

-

stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví.

Jednotlivou stavbou poskytující služby se rozumí:
-

stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené;

-

ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií:
o

hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty,
vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených;

o

motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty,
vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených
pro motoristy;

o

penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s
omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s
ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem;

o

ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje,
svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro
poskytování přechodného ubytování.

Pojmem jednotlivý se rozumí ojedinělý, oddělený, samostatně stojící objekt, naplňující jednu
z výše uvedených definic. Nezbytným předpokladem povolení vypouštění odpadních vod
u těchto zdrojů je správná funkce čistícího zařízení. Odpovědnost za provoz, údržbu a plnění
vodoprávního povolení nese osoba oprávněná k vypouštění (§ 8 odst. 2 vodního zákona). To
by v případě spojení několika soukromých subjektů nebylo možné zaručit. Lze však umožnit
vypouštění odpadních vod prostřednictvím společného zasakovacího prvku. S vlastníkem
takového zařízení by oprávněná osoba uzavřela smlouvu, která by byla podkladem žádosti o
povolení vypouštění odpadních vod. V případě bytových domů je osobou oprávněnou
sdružení vlastníků nebo družstvo.
Co se rozumí půdní vrstvou, jejímž prostřednictvím se přečištěné odpadní vody
vypouštějí do vod podzemních
Pod pojmem půdní vrstva se obvykle rozumí, v souladu s články 3.24 a 3.25 ČSN
CENTR/TR 12566-2, jak podorničí, tak ornice s tím, že:
-

podorničí je tzv. spodina, tj. horninový materiál mezi ornicí a neskalním, popř. skalním
podložím (subsoil);

-

ornice je tzv. humusový horizont, tj. biologicky oživená svrchní část horninového
prostředí (topsoil).

Půdní vrstvou jsou tedy nezpevněné kvartérní a terciérní uloženiny, staré zvětraliny a jejich
sedimenty a zvětraliny hornin skalního podkladu. Půdní vrstva dle této definice tak zahrnuje

jak biologicky oživenou část horninového profilu, tak níže ležící neoživenou zeminu, včetně
případné příměsi horninového skeletu.
Příklady toho, co se rozumí půdní vrstvou pro účely vsakování odpadních vod, jsou patrné
z obrázků č. 1 až 3 (převzato z publikace M. Tomášek: Půdy České republiky, ČGÚ Praha
2000) s tím, že půdní vrstvou se rozumí horizonty A a B, případně B/C.
Obrázek č. 1: Schéma půdního profilu půdního typu pararendzina hnědá na opuce

Zdroj: Tomášek, M.: Půdy České republiky, ČGÚ Praha 2000

Obrázek č. 2: Schéma půdního profilu půdního typu hnědá půda na břidlici

Zdroj: Tomášek, M.: Půdy České republiky, ČGÚ Praha 2000

Obrázek č. 3: Schéma půdního profilu půdního typu hnědá půda na pískovci

Zdroj: Tomášek, M.: Půdy České republiky, ČGÚ Praha 2000

Co se rozumí souslovím Výjimečné povolení k vypouštění přečištěné odpadní
vody do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy
Odpadní vody lze, jak vyplývá z § 30 vodního zákona, vypouštět do vod podzemních pouze
výjimečně, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními
předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou
potřebu. Tato výjimečnost však není zákonem nebo prováděcími předpisy blíže
specifikována.
Bližší vymezení podmínek, za kterých lze výjimečné vypouštění těchto vod do vod
podzemních povolit, a naopak, kdy tento způsob likvidaci přečištěných odpadních vod
povolit nelze, si dovoluji charakterizovat v dalším textu.
Nemožnost vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Vyloučení možnosti vypouštět odpadní vody do vod povrchových se váže převážně
na zájmy chráněné jinými právními předpisy nebo na technickou neproveditelnost.
Technická neproveditelnost souvisí hlavně s příliš velkou vzdáleností od povrchového
toku nebo s komplikovaností terénu či zástavby. Volba možnosti vypouštění do
podzemních vod pouze kvůli zájmům chráněných jinými právními předpisy (např.
nedosažení cílů ochrany povrchových vod či možné znečištění odběru povrchové
vody pro pitné účely) by se měla používat jen výjimečně, neboť v takovém případě
hrozí přinejmenším nedosažení cílů ochrany podzemních vod a dá se předpokládat,
že stejně dojde k odvodnění znečištěné podzemní vody do příslušné povrchové vody.
Naopak při vypouštění do vod podzemních je nutné prokázat, že při něm nedojde
k nedosažení cílů ochrany vod v dalších typech chráněných území.
Nemožnost vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace
Důvody vyloučení vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace jsou pouze
technické a souvisí, stejně jako v případě vypouštění do povrchových vod, hlavně se
vzdáleností kanalizace, morfologií a komplikovaností terénu či zástavby, případě
neexistencí kanalizace v dané lokalitě.
Nemožnost vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Případy uvedené v předchozích dvou odstavcích jsou relevantní pouze tehdy, jestliže
kritérium technické proveditelnosti nahradíme pojmem nákladovosti, protože odvést
odpadní vodu do povrchového toku nebo veřejné kanalizace jde prostě vždy.
Takovouto záměnou důvodů však současné znění vodního zákona nepřipouští.
Přesto dát kritérium nákladovosti na roveň kritérium technické proveditelnosti v řadě
případů jde bez ohrožení jakosti podzemní vody, existuje však celá řada limitujících
okolnosti, za nichž by dle mého názoru neměla osoba s odbornou způsobilostí
v hydrogeologii vydat souhlasné stanovisko s vypouštěním odpadních vod přes půdní
vrstvy do vod podzemních.
Pomineme-li území nepropustná až totálně nepropustná (koeficient vsaku
< 1. 10-8 m/s), území s trvale nebo epizodicky vysokou hladinou podzemní vody
(< 1m pod povrchem terénu), území souvislých sídelních celků bez centrálního
vodovodního zásobování (jednotlivé nemovitosti jsou zásobované vodou z
domovních studen využívajícími první zvodeň) nebo lokality, na kterých se v dosahu
místa vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních nachází
ekologická zátěž (znečištěné horninové prostředí nebo podzemní vody zvlášť

nebezpečnými látkami, které v důsledku vsaku odpadní vody mohou významně
migrovat), pro ochranu vodárensky využívaných vodních zdrojů považuji za
nejdůležitější zakázat vsakování přečištěných odpadních vod do podzemních vod
prostřednictvím půdní vrstvy v těchto případech:
a) lokalita se nachází v oblasti ochranného pásma vodního zdroje podzemní nebo
povrchové vody I. stupně;
b) lokalita se nachází v oblasti ochranného pásma vodního zdroje podzemní nebo
povrchové vody II. stupně a rozhodnutí vodoprávního úřadu nebo opatření obecné
povahy o stanovení ochranného pásma likvidaci odpadních vod jejich vsakováním do
vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy zakazuje;
c) lokalita se nachází v oblasti ochranného pásma vodního zdroje podzemní nebo
povrchového vody II. stupně, rozhodnutí vodoprávního úřadu nebo opatření obecné
povahy o stanovení ochranného pásma sice likvidaci odpadních vod jejich
vsakováním do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy nezakazuje, ale
předmětné území potenciálního vsaku leží v infiltrační oblasti významného vodního
zdroje, s jehož využitím se v aktuální verzi Plánu rozvoje vodovodů a kanalizaci nebo
v jiných dokumentech nadále kalkuluje. Jedná se především o stovky až tisíce
případů, kdy platí „historická“ rozhodnutí o stanovení ochranných pásem
pocházejících převážně z minulého století, která nemají náležitosti vyplývající z §20,
odstavec 2) vodního zákona a ve kterých se způsob likvidace odpadních vod jejich
vsakem do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy neřeší.
ad a) vodní zákon a často ani rozhodnutí vodoprávního úřadu nebo opatření obecné
povahy problematiku vsakování odpadních vod v OP 1. stupně samostatně neřeší,
má se to prostě za samozřejmé. Není tomu tak, k likvidaci odpadních vod jejich
vsakem i v těchto územích občas dochází a domnívám se, že totální zákaz je nutno
v těchto pásmech považovat za nezbytný. Kontrola dodržování tohoto z logiky
vyplývajícího požadavku na ochranu vod je plně v kompetenci osoby oprávněné
k odběru vody.
ad b) tam kde je to vsakování striktně zakázáno, nelze udělit výjimku. Přesto se může stát,
že paušální zákaz nemusí odrážet „rizikovost“ jednotlivých pozemků a pokud by bylo
třeba paušální zákaz zmírnit, například při změně stavby situované v OP, je toho
možno dosáhnout pouze změnou rozhodnutí nebo změnou opatření obecné povahy.
Toho lze dosáhnout pouze vyčlením konkrétního pozemku (pozemků) z ochranného
pásma nebo změnou limitů pro konkrétní pozemek (což je „čisté“ řešení).
ad c) tento případ „starých“ rozhodnutí a neuvedení ochranných pásem do stavu, kdy by
bylo možno splnit povinnost osoby oprávněné v intencích § 20, odstavec 2) vodního
zákona, je bohužel velmi častý a považuji ho za „hřích“ minulosti, který vyžaduje
nápravu. Jinak se osoba oprávněná dostává do krajně nevýhodného postavení vůči
osobám povinným, protože nemá „páku“ na to, aby případný zákaz vsakování
odpadních vod do vod podzemních zakázala, byť jimi využívané vodní zdroje mohou
být ohroženy. To se však samozřejmě týká i řady jiných staveb, děl a činnost, které
mohou vodní zdroj ohrožovat jak po stránce množství vody, tak po stránce její jakosti.
Proč je to tak důležité, vyplývá například ze současné politiky MŽP, která
prostřednictvím výzvy č. 11/2016 dotuje malé čistírny odpadních vod nejen pro
jednotlivé domácnosti, ale i pro celé obce nebo jejich části v oblastech, kde není
možno z technického nebo ekonomického hlediska připojení ke stokové síti. Často se
jedná o lokality vysoko položené nad erozivní základnou krajiny bez povrchových

recipientů, které bývají infiltračními oblastmi významných vodních zdrojů podzemní
vody. Vznikají tak projekty na výstavbu desítek individuálních ČOV, s hnízdovitým
řešením vsakovacích prvků vždy pro několik nemovitostí. Jsou sofistikované,
podpořené v podstatě kvalitními vyjádřeními osob s odbornou způsobilostí, ve kterých
se konstatuje, že vsakování je s ohledem na propustnost horninového souboru,
hluboko zakleslou hladinu podzemní vody nebo značnou dotokovou vzdálenost ke
konkrétním jímacím objektům možné. Mj. proto, protože pro konkrétní území chybí
nějaký limit pro nakládání s odpadními vodami, vyplývající například z rozhodnutí o
stanovení ochranného pásma nebo z opatření obecné povahy.
Jsou lokality, kde obdobný způsob nakládání s odpadními vodami lze doporučit bez
rizika ohrožení zdrojů podzemní vody i při běžné praxi, kdy o domovní ČOV se často
nikdo nestará a žijí si svým životem. Navíc lze souhlasit s argumentem, že tento
způsob je lepší než současný stav. Jenomže jsou území, kde jsou tímto způsobem
nakládání s odpadními vodami potenciálně ohroženy vodní zdroje velkých
skupinových vodovodů. Ne dnes, ale v budoucnu, protože oproti stávajícímu stavu,
kdy je odpadní voda z děravých septiků přírodně přečišťována v mikrobiologicky
oživené zóně aerace, plánuje se vypouštět odpadní vody se zbytkovým znečištěním
přímo do neoživeného horninového prostředí, ve kterém odpadní voda ve směru
gravitace pronikne i do zvodní s hluboko uloženou hladinou podzemní vody za
krátkou dobu. Navíc lze v těchto oblastech vybavených novou infrastrukturou
očekávat oproti současnosti potenciálně větší produkci odpadních vod. V praxi to
znamená jediné: dát si v těchto případech do pořádku ochranná pásma vodních
zdrojů, nechat si zpracovat odborný podklad opřený o analýzu rizik vlivů stávajících i
očekávaných a stanovit limity vycházející z toho, že ochrana vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti zajišťovaná prostřednictvím ochranných pásem je veřejným
zájmem.
Pro všechny případy však dle mého názoru existuje i jiné, systémové řešení:
jestliže vodní zákon ve svém § 30 říká, že „odpadní vody lze vypouštět do vod podzemních
pouze výjimečně, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními
předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou
potřebu“, mohlo by stačit specifikovat jednoduchou větou, co se v tomto případě m.j. rozumí
zájmy chráněné jinými právními předpisy:

Ochrana vodních zdrojů prostřednictvím ochranných pásem.

Pro vodárenské společnosti to však znamená jediné:

Mít v pořádku ochranná pásma vodních zdrojů a nebát se je revidovat.
Je to občas zdlouhavé a náročné, ale vyplatí se to.
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KDY VRT REGENEROVAT A KDY JE LÉPE VYHLOUBIT VRT NOVÝ

RNDr. František Pastuzsek, Mgr. Ivo Černý
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REGENEROVAT,
NOVÝ VRT ?
Podle čeho se rozhodovat ?
Lze rozhodnutí objektivizovat ?
RNDr. František Pastuszek
Mgr. Ivo Černý

V případech, kdy můžeme vyloučit technické poškození výstroje
vrtu jsme často postaveni před rozhodování co je výhodnější :
1. Regenerovat vrt
2. nebo vyvrtat nový vrt.
Co je skutečnou příčinou:
1. kolmatace vrtu ?
2. pokles zásoby podzemní vody ?
3. hydraulické ovlivnění jiným odběrem ?
K ROZHODOVÁNÍ VŠAK MUSÍME MÍT K DISPOZICI
RELEVANTNÍ OBJEKTIVNÍ ÚDAJE !!!!

KOLMATACE STRUČNĚ

Hornina kolektoru –
přirozený stav bez kolmatace

detail
mikrobní biomasa na zemině
(zelená fluorescence = živá populace,
červená fluorescence = mrtvá populace

Tatáž hornina –
vzorek z kolmatační zóny

CO POTŘEBUJEME VĚDĚT
PRO POSOUZENÍ KOLMATACE
A JAK TO ZÍSKÁME ?
1. specializovanou ČZ zaměřenou na objektivní zjištění kolmatace
2. pravidelným monitoringem jednotlivých vrtů

SPECIALIZOVANÁ ČZ

Slouží nejen pro zjištění
hydraulického stavu objektu,
ale i jako objektivní kontrola
efektu provedené regenerace.

Co je účelem těchto zkoušek ?
Získat co nejvíce informací
o nejbližším okolí čerpaného vrtu,
které nám pomohou objektivně posoudit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kolmataci vrtu,
mocnost kolmatační zóny,
účinný poloměr vrtu,
hydraulickou vodivost na plášti vrtu
specifickou kapacitu vrtu
objem vody v kolmatační zóně
objektivní posouzení efektu regenerace

UKÁŽEME SI TO NA NÁSLEDUJÍCÍM PŘÍKLADU

SPECIALIZOVANÁ ČZ

3 4
1

2

Data z ČZ můžeme rozdělit na 4 částí:
1. Ůsek prázdnění vrtu (wellbore storage)
2. Přechodová část charakterizující hydraulické odpory pláště a
kolmatační zóny (transition phase)
3. Úsek platnosti Theisova řešení
4. Úsek přechodu do ustáleného stavu

SPECIALIZOVANÁ ČZ
K popisu chování vrtu z hlediska kolmatace používáme
především úvodní části ČZ. Řešení je založeno na výpočetních
schématech popisu prázdnění vrtu a průtočného reaktoru
v LTI systému.
Význam hodnot v následujících obrázcích:
K [m] - max. snížení hl.p.v. ve vrtu určené parametry
kolmatační zóny (celková míra hydraulických
odporů)
SC [m²/s] - specifická kapacita kolmatační zóny
b [1/s] - b = Q/V, umožňuje stanovit objem vody kol.zóně
a
- bezrozměrná konstanta zohleňující řád procesu

SPECIÁLNÍ ČZ
data z prázdnění vrtu (wellbore storage) před regenerací

Hodnoty před regenerací:
Poloměr vrtání v oblasti perforace:
Poloměr výstroje vrtu:
Účinný poloměr vrtu:
Nasycená hydraulická vodivost:

0,265 m
0,1625 m
0,1626 m
8,91 . 10-6 m/s

SPECIÁLNÍ ČZ
data z prázdnění vrtu (wellbore storage) po regenerací

Hodnoty po regenerací:
Poloměr vrtání v oblasti perforace:
Poloměr výstroje vrtu:
Účinný poloměr vrtu:
Nasycená hydraulická vodivost:

0,265 m
0,1625 m
0,1845 m
1,72 . 10-3 m/s

SPECIÁLNÍ ČZ
přechodový úsek (transition phase) před regenerací

Hodnoty před regenerací:
Q
0,00247 m³/s
Kkolm 1,66 m
SC
0,00149 m²/s
V
0,1004 m³

SPECIÁLNÍ ČZ
Celá ČZ před regenerací

Hodnoty před regenerací:
Q
0,00247 m³/s
Kkolm 1,66 m
Kaq
SC kolm 0,00149 m²/s SCaq
Vkolm 0,1004 m³

1,823 m
0,00646 m²/s

SPECIÁLNÍ ČZ
přechodový úsek (transition phase) po regeneraci

Hodnoty po regeneraci:
Q
0,00204 m³/s
Kkolm (Q=0,00204)
0,582 m
Kkolm (Q=0,00247 před reg.) 0,705 m
SCkolm
0,003506 m²/s
SCaq
V
0,323 m³

0,00646 m²/s

MONITORING VRTŮ
Umožňuje sledovat změnu hydraulických odporů vrtu
vyvolaných především kolmatací.
Sledují se hodnoty
1. snížení hladiny podz. vody ve vrtu
2. čerpané množství (m³/s)
Hodnotí se časová závislost celkové specifické kapacity vrtu.

MONITORING VRTŮ

Sledování časového rozvoje kolmatace vrtu.
Současně je vidět negativní vliv nevhodně
zvolené výstroje vrtu s ohledem na náchylnost
zvodně ke kolmataci.

MONITORING VRTŮ

Při provozním monitoringu vrtů je důležité sledovat
hodnoty normované SC. Pro normalizaci by měly být použity
hodnoty z doby vybudování vrtu.
Při dosažení hodnoty normované SC cca 0,5 dochází
ve většině případů ke kolmatačnímu kolapsu vrtu.
Dosažení hodnot normované SC cca 0,6 indikuje potřebu
regenerace vrtu, aby se předešlo kolmatačnímu kolapsu.

MONITORING VRTŮ

Pokud máme k dispozici data z monitorování vrtů,
můžeme statistickými postupy odhadovat rozvoj
kolmatace vrtu a plánovat budoucí potřebu
regeneračního zásahu. Současně s tím však můžeme
podle stávajícího stupně kolmatace posoudit, zda je
vhodné vrt regenerovat nebo nahradit novým vrtem.

Další příklady porovnání výsledků ČZ před a po regeneraci,
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Čerpací zkouška, vrt Mo-1 po
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Děkujeme za pozornost.

FUNKCE GEOFYZIKÁLNÍHO PRŮZKUMU PŘI LOKALIZACI
HYDROGEOLOGICKÝCH VRTŮ
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.
Podzemní voda se stává strategickou surovinou, a protože roste její spotřeba a ubývá
zdrojů, je stále dražší. Uspokojit poptávku vodohospodářů a kolektivních spotřebitelů po
nových vydatných zdrojích je stále obtížnější, protože se nachází ve velkých hloubkách. Zde
už není možné se spoléhat jen na dokonalou znalost hydrogeologického režimu a použití
nenáročných detektorů ať fyzikálních či mentálních principů. Hlouběji pod zem se dostanou
jen geofyzikální metody
Lze říci, že při vyhledání vhodného zdroje podzemní vody ve velkých hloubkách si
nelze představit lokalizaci hydrogeologického vrtu bez použití geofyziky, která zvýší výrazně
pravděpodobnost jeho dostatečné vydatnosti při malých finančních nákladech, které leží
výrazně pod cenou vrtání.
Geofyzikální metody hledají vodonosné struktury (kolektory průlinové, puklinové,
dutinové a další) na základě jejich fyzikální odlišnosti od okolního horninového prostředí.
Kolektory se projevují změnami hydrogeologických parametrů, které mění fyzikální vlastnosti
hornin: měrné odpory, hustoty, pevnosti a další.
Nepoužívanější jsou metody, které měří měrný odpor (proto odporové metody),
protože jsou efektivní a finančně nenáročné. Jsou používány ve dvou variantách - při
profilování se sledují změny odporů v horizontálním směru podél geofyzikálního profilu, při
sondování ve vertikálním směru pod měřeným bodem.
Měrné odpory hornin (resistivita) jsou závislé jednak na litologii hornin, jednak na
jejich stavu: Jako vodivé se projevují jemnozrnné až pelitické sedimenty (jíly s odpory i pod
10 Ωm a horniny s převážnou složkou jílovou - jílovce, slínovce ap.). Nevodivě se projevují
hrubozrnné sedimenty (písky, pískovce, štěrky) a kompaktní neporušené (krystalické)
horniny s převážnou složkou kvarcitů a dalších nevodivých horninotvorných minerálů: slíd,
živců, kalcitů a j.). Porušené horniny mají odpory i o více než řád menší, protože mají vyšší
porózitu, která je nasycena podzemní vodou. Měrný odpor hornin je tedy výrazně závislý jak
na minerálním složení hornin, tak na pórovitosti a nasycení vodou (i její mineralizaci či
kontaminaci).
Princip odporových metod je jednoduchý - do země se pouští zdrojovými elektrodami
proud a pomocí jiných uzemněných elektrod se měří napětí. Rozměry elektrodového
rozložení určují hloubku zjištěných odporů a jeho poloha je dána středem tohoto rozložení.
Tak s měřením pohybujícím se v ploše povrchu terénu a změnou hloubkového dosahu
rostoucími rozměry uspořádání lze interpretovat až 3D odporový model horninového
prostředí: Do místa minimálního odporu pak cílíme vrt.
Měření je možné automatizovat (odporová tomografie ERT, multielektrodové
elektrické měření) nebo využít indukční princip měřením se střídavým elektrickým proudem,
kdy nemusí existovat vodivé spojení se zemí (elektromagnetické profilování). Někdy se
využívá přirozeného stávajícího EM pole Země nebo pole vojenských navigačních
radiostanic (metoda VDV).

Obr. 1. Odporové měření s aparaturami MIMI a GEVY1000

Obr. 2. Příklad inetrpretovaného odporového řezu v křídových sediemntech u Brandýsa
Mělká refrakční seismika (MRS) je další široce používanou metodou, která však
vyhledává kolektory podle změn pevnosti hornin. Porušené zóny, tektonické linie a puklinové
i průlinové mají vyšší porózitu i stupeň nasycení vodou a zároveň je pevnost horniny přímo
úměrná rychlosti seismického signálu, který se v nich šíří. Nezpevněné porézní sedimenty
mají obecně malé seismické rychlosti (stovky km/s), u pevných podložních hornin mohou být
rychlosti až 6 000 m/s. V porušených zónách seismické rychlosti klesají. K měření se užívá
tzv. seismograf (obr. 3).
Ze záznamů závislosti času příchodu signálů ke geofonům na vzdálenosti od bodů
úderů (tzv. hodochron), je možné interpretovat seismické řezy, které lokalizují místa porušení
(tektonické poruchy), které jsou preferenčními cestami přívodu podzemní vody.

Obr. 3 Seismograf TERRALOC

Obr. 4 Buzení energie úderem kladiva na destičku

Obr. 5 Příklad interpretovaného sesimického řezu s indikovanými strmými poruchami

Finančně i časově náročná jsou tíhová měření (gravimetrie). Ta vyhledává
porušené porézní kolektory, kde jsou pukliny a póry vyplněné vzduchem nebo vodou podle
snížených hustot. Měření gravimetrem (obr. 6) jsou ale velmi přesná a mohou zkoumat
prostředí hornin až do značných hloubek. Anomálie nad vodonosnými strukturami jsou
značně menší než vlivy např. výšky změřeného bodu. Proto se vyžaduje jednak aplikace
přesných moderních (tzv. tisícinných) gravimetrů (obr. 4), ale také přesná milimetrová
nivelace a zavádění různých poměrně složitých oprav a redukcí, aby vynikl projev hledaných
struktur.

Obr. 6. Gravimetr Scintrex CG-3M

Existuje celá řada dalších geofyzikálních metod , které jsou měřeny na povrchu země
s minimálním zásahem do zemské kůry (nedestruktivní metody), ty jsou ale používány
vzácně z různých důvodů. Jedná se např. o metody, které sledují vlhkost hornin na základě
dielektrické konstanty - permitivity, která je anomální pouze pro vodu, která jí má asi 4x větší
než suché horniny.
V případě realizace vrtu se uplatňuje geofyzikální měření ve vrtu - tzv. karotáž. Ta
může zjistit místa a vydatnost přítoků a další detailní hydrogeologické parametry.
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MYSTÉRIA VRTŮ ANEB GEOGYNEKOLOGIE V PRAXI
Mgr. Petr Nakládal
Tak jako na zámcích a hradech, v dolech dokonce v letadlech a autech tak občas i ve vrtech
se objevují záhadné a tajuplné jevy. Duchové a strašidla na zámcích a hradech bývají standardně
prezentovány průvodci v rámci prohlídek, permoníci v dolech jsou dokonce logicky vysvětlitelní,
zdokumentovány jsou případy přízraků v podobě mrtvých členů posádek v letadlech
s nainstalovanými součástkami z letadel havarovaných a strašení v ojetých autech v podobě
vrzání, skřípání a sekvence drobných závad v průběhu cesty zná snad každý motorista. Obdobná
mystéria projevující se změnami vydatnosti, pískováním, kalením nebo neočekávanými změnami
hladin a chemického složení čerpané vody lze pozorovat i na některých vrtech. Na odhalení příčin
projevů duchů a strašidel si běžně zveme senzibila, psychotronika, proutkaře nebo pracovníky
STK tak příčinu mystérií vrtů lze snadno odhalit pomocí karotážních nebo jiných fyzikálních a
chemických metod. V případě odkrytí důvodů strašení pak můžeme jednoduše pomocí šamana,
exorcisty, mistra reiky nebo psychoanalytika a automechanika (všichni používají stejné metodiky,
jen ti poslední dva to mají odborně podložené) duchy a strašidla z objektu vypudit. Horší je to u
vrtů. Ještě donedávna byl takový vrt odsouzen k zániku v podobě cementace vrtného stvolu a
musel být nahrazen novým, u kterého se všichni modlili, aby nový vrt nepostihlo stejné mystérium
jako vrt starý. V tomto článku bych rád na třech ukázkách prezentoval, jak lze mystéria z vrtů
odstranit geo-gynekologickými metodami (jeden doktor z nemocnice Litoměřice když metodiku
viděl tak jí trefněji popsal jako geo-laparoskopii).
Případ první: Vrt K3A.
Vrt byl vyhlouben v roce 1974. Oprava vrtu byla srdeční záležitostí spojenou s působením
rodiny Nakládalů v severních Čechách. Vrt naprojektoval a vrtné práce na celém jímacím území
řídili táta s mámou a já jako kluk (10 let) se pohyboval v okolí vrtných souprav. Pamatuji si, že
v průběhu hloubení vrtu K3A byly kolem zmatky a vrt byl od počátku problémový (patrně se
zasypával) a po vyhloubení pískoval při čerpaném množství nad 3 l/s. Byla to pro všechny
zainteresované záhada, protože z okolních vrtů se takto žádný nechoval. Je nutné si uvědomit, že
v roce 1974 nebyla běžně k dispozici kamera do vrtu a metodiky karotáže byly teprve v plenkách.
První indikace, že ve vrtu není technicky něco v pořádku, se objevila v dubnu 1988 při prohlídce
vrtu kamerou tenkrát pouze s čelním průzorem. Jako elektrotechnika mne zajímala televizní
technika, tak jsem se prohlídky ze zájmu taky zúčastnil. Na černobílé zašuměné obrazovce byl
v hloubce 19,5 m zastižen horní okraj pažnice označený jako nezdokumentovaný přechod
naztraceno (foto 1). Pozvolný přechod pažnic byl prohlídkou zdokumentován až v hloubce 33 m
(foto 2). To už odpovídalo dokumentaci. Hloubka vrtu byla v té době 53 m. V říjnu 2006 jsem
prohlídku vrtu opakoval se svojí kamerou. Od roku 1988 technika dost pokročila. Nejen že běžně
dostupné kamery byly miniaturní (v roce 1988 to byla dlouhá elektronka), ale mechanika kamery
mi umožňovala realizovat prohlídku vrtu jak čelním tak bočním průzorem. Z prohlídky vyplynulo, že
v intervalu hloubek 17 až 19,5 m je výstroj vrtu přerušena a perforovaný úsek není do hloubky 46
m obsypán (foto 3 a 4). Obsyp se nacházel též uvnitř perforované pažnice. Bylo zřejmé, že hlavní
příčina pískování vrtu byla havárie jeho výstroje.

foto 1: Přerušení pažnice v hloubce 19,5 m, foto 2: Pozvolný přechod průměru pažnic
vlevo pažnice, vpravo pískovec.
v hloubce 33 m.

foto 3: Absence obsypu pozorovaná ve štěrbi- foto 4: Obsyp ve štěrbinách v hloubce 46 m.
nách překližkové pažnice v hloubce 37 m.
Už po roce 2005 jsem se zabýval myšlenkou technických prací ve vrtech vystrojených
plastem. Navrhoval jsem, že původní výstroj z vrtu K3A odstraním, a nahradím jí novou. Majitel
vrtu na jiné doporučení nechal na podzim roku 2009 do vrtu zapustit kombinaci výstroje plné
plastové a perforované nerezové. Jako nerezová výstroj byly použity Johnson štěrbinové filtry se
štěrbinou 0,1 mm (foto 5). Vrt v průběhu čerpací zkoušky už nepískoval. Počáteční čerpané
množství a vydatnost vrtu klesla v průběhu čerpání z 10 l/s na 5,6 l/s. Po zapojení vrtu do provozu
jeho vydatnost se během týdne snížila na cca 2 l/s. Potom byl vrt opět z provozu vyřazen. Při
prohlídce vrtu kamerou (Aquatest v říjnu 2009) byly ve štěrbinách zdokumentovány zrnka písku.
Předpokládalo se, že zrnka významně kolmatovali perforaci. V roce 2013 jsem byl požádán o
vytažení kombinace plastové a antikoro výstroje. Jevy zdokumentované na nerezové výstroji
vytěžené v únoru 2014 (foto 6) daly podnět k výzkumu zemních elektrických potenciálů a jejich
vlivu na kolmataci vrtů.

foto 5: Vnitřek kolmatované antikoro výstroje foto 6: Vytěžená antikoro výstroj z vnějšku,
v hloubce 45 m.
elektrochemicky vysrážené železo.
Po vytěžení antikoro výstroje jsem opět navrhnul možnost původní výstroj z roku 1974 vytěžit,
výstroj nahradit novou plastovou a vrt řádně obsypat. V průběhu let 2014 až 2015 jsem na vrtu
realizoval několik prohlídek. Ve vyvrtaných sondách do stěny původní pažnice byly v hloubkách do
10 m zjištěny kvartérní štěrky (měřeno od zhlaví vrtu odpovídajícímu cca kótě terénu v době
hloubení). V hloubce 3 m jsem v sondě pozoroval konec ocelové úvodní pažnice. To neodpovídalo
geologickému popisu vrtaných hornin a technické zprávě za vystrojení vrtu, které dokumentovaly
štěrky do hloubky 5 m a instalovanou úvodní pažnici do stejné hloubky. Ze situace ve vrtu vyplynul
důvod přetržení pažnice. Vlivem překotného obsypávání vrtu došlo v roce 1974 k přehlcení
mezikruží obsypem a vnitřní plastová výstroj se štěrkem spojila s úvodní ocelovou pažnicí.
I v současné době tento problém řeší vrtaři přizvednutím úvodní pažnice a opětovným zatlačením
do původní hloubky. Bohužel druhá část manévru vrtařům vlivem přítomnosti kvartérních štěrků a
kamenů nevyšla a vlivem nedostatečného spojení PVC pažnic (pažnice byly spojeny jen dvěma
mosaznými šrouby) vznikla dvoumetrová mezera ve vystrojení. Situace ve vrtu mi zamezila
vytěžení celé PVC pažnicové kolony, protože by se do vrtu provalily kvartérní štěrkopísky. Vrt tak
bylo nutné odstrojit až od hloubky 19,5 m, tj. výstroj o průměru 360 mm protáhnou výstrojí o
totožném průměru.
Práce na převystrojení vrtu začali v září 2015. Původní PVC výstroj o průměru 360 mm byla
postupně rozřezávána na 4 díly a těžena ven z vrtu (foto 7). Perforovaná překližková pažnice byla
vytěžena vcelku. V hloubce 49,5 m došlo k zavalení zbytku překližkové pažnice kamenem o
velikosti průměru vrtu (550 mm) a pažnice se dostala pod jiný kámen mimo osu vrtu (foto 8). Při
prohlídce vrtu s cílem ověřit možnost destrukce kamene jsem v hloubkovém intervalu 48 až 49,5 m
nalezl otvor do podzemní dutiny. Ne že by ve vrtu nebyly běžné významné tektonické poruchy, ale
dutinu s viditelnými rozměry 1,5 krát 2 m s délkou větší než 10 m (dosvit halogenu pro jeskynní
potápěče) bych v obdobném geologickém prostředí nečekal. Vzhledem k definici podzemních
prostor se v tomto případě jedná o regulérní podvodní jeskyni. Mystéria vrtu K3A tak byla všechna
bezezbytku odhalena. Vinu na mystériu má hlavně tektonická pozice vrtu. Z karotážních záznamů
pořízených na okolních vrtech plyne, že v oblasti kolem vrtu K3A je vyvinut významný tektonický
zlom po vrstevní ploše. V místě vrtu K3A se na zlomu vytvořila podzemní prostora vyplněná
pískem a tektonickou drtí. To významně omezovalo vrtné práce a znesnadňovalo vystrojení vrtu
v roce 1974. Snahy o rychlé vystrojení vrtu a jeho obsypání vyvrcholily havárií.

foto 7: Sklad nařezaných desek ve 30 m. Vpravo foto 8: Stav na dně vrtu v hloubce 49,5 m po
odstranění kamene (zbytek dole). Překližková
mezi deskami pískovec.
pažnice (uprostřed) uhnutá pod stěnu vrtu.
Na existenci dutiny bylo nutné vzít ohled i v průběhu opětovného vystrojení vrtu.
Je nemyslitelné vystrojit vrt pod hloubku dna jeskyně s pískem na dně a navíc bylo nutné upravit
jakost obsypu s ohledem na přítomnost podzemní prostory. Do vrtu tak bylo nasypáno trojnásobné
množství dvou druhů obsypů frakce 4/8 než bylo vypočteno na podkladě vrtného průměru
zvýšeného o existenci tektonických poruch (ručně po kýblech 28 T materiálu). Vycentrování
obsypávání a manipulace s výstrojí byla realizována v hloubce 17 m pod zhlavím vrtu (zhlaví vrtu
2,5 m pod odměrným bodem), tedy v hloubce 15 m pod hladinou vody. Po stabilizaci obsypu byl
vrt dovystrojen ke zhlaví vrtu. V současné době je nově vystrojený vrt hluboký 49 m (původně
53 m) a při čerpací zkoušce o vydatnosti 7 l/s nepískoval. Dne 11.10.2016 bylo na vrtu opětovně
zahájeno provozní čerpání.

Rekapitulace:
Mystérium: pískování vrtu.
Důvod: velkoobjemová dutina a s ní související havárie výstroje vrtu.
Detekce mystéria: sondy do výstroje a prohlídky vrtu kamerou.
Napravení mystéria: převystrojení vrtu pod hloubkou 19,5 m, speciální postup obsypávání vrtu.
Případ druhý: Vrt DRH-1.
Vrt DRH-1 byl vyhlouben na jaře roku 1989 firmou UP - V - Rynoltice jako zdroj vody pro
rekreační středisko Libereckých vzduchotechnických závodů. Protože vrt byl hlouben bez
přítomnosti geologa na lokalitě, došlo v průběhu hloubení a vystrojování k propojení několika
dílčích kolektorů. Ve vrtu původně hlubokém 90 m byla ustálená hladina v hloubce 49,15 m pod
terénem (tj. i v současné době pod odměrným bodem). Vrt DRH-1 jsem v dubnu 2011 zařadil do
monitorovacího systému vodárensky využívaného vrtu DJ-1 pro obec Kněžmost vzdáleného 570
m. Při pravidelných návštěvách rekreačního střediska Drhleny jsem se dozvěděl, že mají problémy
s vodou. Technické zařízení (patrně ještě z období první republiky) dvou využívaných pramenišť
v okolních roklích včetně výtlačných potrubí bylo zastaralé a technické závady těchto zařízení byly
častější než by si provozovatel představoval. Navíc výtlačné potrubí vzhledem k morfologii a
denudaci terénu zdaleka už nebylo v požadované nezámrzové hloubce (místy se nacházelo nad
terénem). Proto jsem navrhnul začít využívat vrt DRH-1 vystrojený kvalitní ocelovou pažnicí
průměru 245 mm.

Z terénní prospekce a zkušeností ze sanace několika okolních vrtů jsem věděl, že v oblasti
dříve působící hydrogeologové nechali hloubit vrty přes několik kolektorů. Ve svrchním kolektoru,
který je vyvinutý v bílých hrubozrnných pískovcích stáří coniak, proudí voda vyhovující limitům pro
pitnou vodu. Podzemní voda vázaná na tento kolektor zásobuje prameniště (jímací území Soleček
a Drhleny, viz obr. 1) a je jímána vrtem DJ-1. V kolektorech nižších (druhý a třetí - flyšová
sedimentace) se pak významným způsobem zvyšují koncentrace železa a některých toxických
kovů (arzén - v železitém sedimentu nad 100 mg/kg). Propojení kolektorů staršími vrty se projevilo
i na hydrogeologických mapách, kdy v této oblasti je vyznačeno zvýšené množství železa v
podzemních vodách i když to zas tak úplně pravda není (viz obr. 1).

Obr1: Výřez z hydrogeologické mapy. Oblast se zvýšenou koncentrací železa v podzemní vodě
zvýrazněna oranžovými tečkami.
V případě vrtu DRH-1 jsem nejprve navrhnul sanovat vrt zásypem a cementací do hloubky
63 m (izolátor v úrovni nejnižší erozní báze) s nadějí, že se zablokuje mezikolektorová komunikace
a potenciální přítok železité vody z nižšího třetího kolektoru. Sanace vrtu realizovaná dne
06.11.2012 způsobila nakrátko vzestup hladiny ve vrtu z 41,60 na cca 37 m a snížila specifickou
vydatnost vrtu z 0,05 l/s na 0,03 l/s při snížení hladiny o jeden metr. Pro zásobování rekreačního
střediska vodou se jednalo neustále o dostatečnou vydatnost. Pro obnovu vydatnosti (původní
vydatnost 0,8 l/s na 1 m snížení hladiny) jsem navrhnul ve vrtu realizovat chemickou regeneraci.
Dne 11.03.2014 byl vrt mechanicky vyčištěn a aplikován roztok kyseliny citronové. Protože
významný pokles hladiny vody ve vrtu po regeneraci o 1,76 m indikoval obnovu vertikálního
proudění vody, byl vrt docementován do hloubky 54,4 m (do stropu dalšího izolátoru).
Sanacemi bylo zamezeno vertikálnímu proudění vrtem, hladina vody ve vrtu se stabilizovala
na úrovni před zahájením sanačních prací (cca 42 m, viz obr. 2), byla zvýšena jeho specifická
vydatnost na 0,2 l/s na 1 m snížení hladiny ale jakost vody z vrtu se výrazně zhoršila. Nejen že se
ve vodě zvýšila koncentrace železa z 0,23 mg/l na 1,2 mg/l, změnilo se mocenství železa
z trojmocného na dvoumocného, ale čerpaná voda začala zapáchat po sirovodíku. Zjištěná jakost
odpovídala jakosti vody v druhém kolektoru. Podle vrtné dokumentace se báze prvního kolektoru
s vodou s jakostí odpovídající vodě pitné nacházela v hloubce 43,7 m pod terénem (první prameny
na využívaném prameništi). Bohužel začátek perforovaného úseku vrtu se začínal v hloubce 45 m,
tedy v oblasti hydrogeologického izolátoru (prachovce). Proto bylo nutné k získání podzemní vody
vyhovující jakosti vrt dopeforovat.

Obr. 2: Hydrogram hladin ve vrtu DRH-1.
První experimentální pokusy o perforaci pažnice vrtu by se daly datovat do podzimu 2014 a
jara roku 2015. Při použití standartních řezných kotoučů došlo po dvou hodinách řezání v hloubce
43 m pouze k odstranění koroze z pažnice. Přitom mi prořez klasické ocelové roury trvá v řádu
několika minut. Po konzultaci s dosud žijícím nestorem českých vrtmistrů pamatující vrchol slávy
českých vrtařů panem Václavem Tenenkem jsem se dozvěděl, že mám tu čest pracovat s tzv.
naftařskou API pažnicí. Tyto pažnice jsou vyrobeny ze zušlechtěné uhlíkaté oceli tak, aby její
mechanické vlastnosti odpovídaly vlastnostem oceli nerezové. V průběhu poslední akce spojené
s pokusem o prořez pažnice se mi po 4 hodinách práce podařilo proříznout pažnici hloubce 41,8 m
pomocí diamantového kotouče. Vzestup hladiny vody ve vrtu o téměř 1,5 m (obr. 2) a pokles
koncentrace železa z 1,2 mg/l na 0,64 mg/l potvrdil oprávněnost domněnky o existenci kolektoru
s kvalitní vodou za pažnicí vrtu.
Čtyři hodiny na realizaci otvoru o délce cca 20 mm a šířce 2,5 mm byly za podmínek v místě
rekreačního střediska na hranici technických možností. Na doperforování pažnice bylo proto nutné
použít jiné metodiky. V dřívějších dobách komunistické totality se na doperforování ocelových
pažnic běžně používali kruhové kumulativní nálože v střelmistrovském slangu nazývané
„zvonečky“. Po revoluci v roce 1989 se postupně vlivem útlumu hornictví v Čechách přestávali
používat. V současné době je nemožné je oficiálně za přijatelných podmínek sehnat. Ve firmě
EXPLOZIA se sídlem v Semtíně však byla před 10 lety vyvinuta táhlá kumulativní nálož s názvem
SEMTEX RAZOR. Primárně je určena na řezání materiálů pomocí plazmového paprsku vytvořeného
detonací trhaviny. Napadlo mne použít SEMTEX RAZOR na doperforování ocelových API pažnic.
Vzhledem ke vstřícnosti pracovníků firmy EXPLOZIA při poskytnutí teoretických základů trhacích
prací pomocí kumulativních náloží a vlastní dlouhodobé praxe v používání trhavin byl navržen
základní koncept ve využití trhaviny SEMTEX RAZOR k doperforování vrtů.
Navržený koncept trhacích prací byl použit dne 10.03.2016. Vlastním provedením byli
pověřeni majitelé firmy DESTRUX (papíry na trhací práce mám v současnosti propadlé). Vrt DRH-1
byl doperforováván od hloubky 43,5 m směrem vzhůru do hloubky 39 m v intervalu po půl metrech.
Po prvních odstřelech byl zaznamenán vzestup hladiny vody na hloubku 37 m (viz krátkodobý
vzestup hladin po první sanaci). Experimentálně byla v průběhu trhacích prací zvyšována
hmotnost nálože. Po odkalení vody ve vrtu (cca za týden) jsem realizoval prohlídku vrtu kamerou,
vydatnost vrtu ověřil čerpací zkouškou a odebral vzorky vody k chemickým analýzám. V průběhu
prohlídky bylo zjištěno, že poslední dva odstřely vytvořily v pažnici otvory, kterými proniknul obsyp

do vrtu. Výstroj vrtu tak byla zasypána obsypem do hloubky 45 m (trochu mi to ušetřilo práci s
následným dosypáním vrtu). Odstřel otvorů v hloubce 40 m postihnul spoj pažnic, který se vlivem
tlaků rozšklebil. Množství trhaviny použité při odstřelu v 39,5 m bylo už předimenzováno.

foto 9: Trhacími pracemi přetržený spoj pažnic foto 10: Boční pohled do otvoru v 39,5 m na bílý
ve 40 m. Vlevo dole prostřelená perforace.
hrubozrnný pískovec.
Vzhledem ke zkušenostem se dal odvodit empirický vztah pro používání trhavin řady SEMTEX
RAZOR na doperforování ocelových pažnic vrtů tak, aby nedocházelo k nežádoucím účinkům, tj.
k trvalé deformaci pažnice. Z výsledků orientační čerpací zkoušky vyplynulo, že specifická
vydatnost vrtu po zásahu stoupla z 0,2 na 1 l/s na metr snížení a jakost vody vyhovuje limitům pro
pitnou vodu. Protože původní ustálená hladina vody ve vrtu v roce 1989 se nacházela kolem
hloubky 49 m a současná hladina je o 12 m výš je zcela evidentní, že v roce 1989 byl vrtem DRH-1
způsoben hydraulický mezikolektorový zkrat se všemi negativními důsledky. Vrt DRH-1 byl uveden
do zkušebního provozu v květnu 2016.
Rekapitulace:
Mystérium: neočekávané změny hladin a jakosti vody ve vrtu.
Důvod: chybné rozmístění perforace výstroje vrtu, propojení kolektorů.
Detekce mystéria: chemické analýzy, jednoduchá karotáž a sonda do výstroje vrtu.
Napravení mystéria: doperforování pažnice a zkrácení vrtu z 90 m na 45 m.
Případ třetí: Vrt HV-2.
Na hydrogeologické konferenci konaném v Liberci v září 2014 mne oslovil majitel
hydrogeologické firmy GEOoffice a řešitel geologických prací v jedné osobě, že na nově
vyhloubeném vrtu má problém s těsností spojů pažnicové kolony. Přes závitový spoj pažnic
v hloubce 19 m protékalo cca 0,5 l/s původem z kvartérních sedimentů. Přitékající voda
vykazovala významné bakteriální znečištění. Navíc voda z vrtu se při změně čerpaného množství
značně zakalovala. Po vypnutí čerpadla (provoz v cyklickém režimu) a jeho následném zapnutí se
muselo několik hodin čerpat, aby se voda odkalila. I když byl vrt hlouben za použití jílového
výplachu, tak doba na jeho vyčištění se zdála investorovi (vodárenské společnosti) vzhledem k
obdobným zkušenostem z okolí neúměrně vysoká. Projekt vrtných prací zpracoval ing. Oleg
Sereda, vrt hloubili v listopadu 2013 pracovníci kdysi renomované firmy TOPGEO s vrtmistrem
Valou. Po vyhloubení vrtu HV-2 firma TOPGEO vyhlásila úpadek a tak černý Petr reklamačního
řízení zůstal na hydrogeologické firmě GEOoffice.
Po příjezdu na lokalitu jsme s majitelem hydrogeologické firmy začali sanovat pažnicový spoj
v devatenácti metrech. Po odvrtání sanačního otvoru bylo možné do něj nahlédnout. Za otvorem,
z kterého vytékala voda, se nenacházel cement tak, jak udávala dokumentace od vrtné firmy.
Z otvoru vypadávala jílovitá hornina se zbytky kačírku (foto 11). Po dokumentaci otvoru byla oblast
mezikruží vrtu kolem spoje vyplněna cementovou směsí (foto 12). V ten okamžik začala voda

vytékat ze spoje v jedenácti metrech. Další akce byla zaměřena na sanaci spoje v jedenácti
metrech. Po odvrtání sanačního otvoru byla zastižena obdobná geologická situace jako v hloubce
19 m, tj. kolem vrtu byl jílovitá hornina a ne v dokumentaci uvedený cement. Na radu
geotechnických firem byl na sanaci tentokrát použit jednosložkový polyuretan. Po aplikaci čtyřiceti
litrů jednosložkové pryskyřice (po expanzi cca 400 l pěny) byl spoj zatěsněn. Bohužel ze
sanačního otvoru neustále vytékala voda.

foto 11: Boční pohled na vývěr vody z otvoru foto 12: Otvor po cementaci
v 19 m. Uprostřed zrno obsypu.
Po experimentu s tuhnutím jednosložkového polyuretanu pod vodou bylo zjištěno, že na rozdíl
od cementu nepřilne polyuretan k mokrým povrchům a průtok přes impregnované horninové
prostředí se tak pouze omezí. Na další akci byl proto otvor s polyuretanem převrtán a dodatečně
sanován cementem. Pro změnu ale začal protékat spoj v sedmi metrech. To bylo ale v úseku,
který měl být vystrojen ocelovou úvodní pažnicí a zacementován. Po odvrtání sanačního otvoru
došlo k vysypání obsypu frakce 4/8 z mezikruží vrtu (foto 13). Za otvorem byla zřetelně vidět
ocelová pažnice (foto 14). Po vyvrtání dalších sond bylo zjištěno, že cementace mezikruží vrtu
začína až v hloubce 4 m pod terénem. Protože standartní cement vzhledem k zrnitosti obsypem
4/8 neproniká, tak do otvoru v sedmi metrech byl vzhledem k nutnosti sanovat i obsyp aplikován
mikrocement. Po aplikaci mikrocementu už do vrtu voda netěsnými spoji nepronikala (prozatím).

foto 13: Obsyp v otvoru v 7 m.

foto 14: Ocelová pažnice za otvorem v 7 m.

Vzhledem ke zkušenostem ze sanace vrtu jsem vyslovil názor, že vrt byl havarován při jeho
vystrojování. I z chybného technologického postupu vrtných prací nezohledňujícího geologické
podmínky v místě vrtu bylo zřejmé, že došlo k obsednutí výstroje horninou (jílem) v době jejího
obsypávání. Když posádka zjistila havárii zbytek vrtu docementovala (ty poslední čtyři metry),
zbytek obsypového materiálu rozprodala ve vesnici (kačírek do betonu) a vrt označila za hotový.

Domněnku potvrdily dotazy ve vesnici i karotážní měření realizované firmou AQUATEST. Karotážní
měření zjistilo existenci obsypu v hloubkovém intervalu 238 až 256 m. Nad 238 metry nebylo
mezikruží vrtu vyplněno. Teprve v intervalu hloubek 139 až 19 m (výše bylo měření ovlivněno
polyuretanem) bylo ve vrtu indikováno nedokonalé těsnění. Jak se později zjistilo, jednalo se o
směs jílu a obsypového materiálu. Tím bylo mystérium vrtu HV-2 projevující se jako kalení při
změně vydatnosti odhaleno. Vzhledem ke kolísání provozních hladin v intervalu 25 až 130 m
docházelo k vyplavování jílů z mezikruží vrtu přes můstky vytvořené obsypem.
Sanace mezikruží vrtu v hloubkovém intervalu 139 až 238 m spočívala ve vyvrtání otvoru
průměru 52 mm do PVC plastové pažnice v hloubce 140 m (foto 15), nasazení ocelového kolena
(průměr 5/4 coule) a pozvolném naplavení obsypu do mezikruží vrtu (foto 16). Stejným otvorem
bylo mezikruží vrtu v intervalu 140 až 139 m docementováno. Zamezilo se tak příronům vody
ze zápažnicového prostoru nad cementací.

foto 15: Otvor 52 mm v hloubce 140 m.

foto 16: Koleno nasazené na otvor ve 140 m.

Popis prací je poměrně jednoduchý, ale v tak velké hloubce je jakákoliv manipulace velmi
obtížná. Například otvor 52 mm se podařilo vzhledem k laboraci s vrtnými nástroji odvrtat až na
čtvrtý pokus. Vlastní zapouštění manipulačního soutyčí trvalo cca 4 hodiny. Stejnou dobu si
vyžádalo i vytěžení soutyčí z vrtu. Když si do toho započteme občasné zamotání kamery do hadic
a následná nutnost vytěžení celé kolony, rozpletení smotku hadic a kabelů a opětovný pokus např.
o navigaci kolene do vyvrtané díry pak celá akce na opravu havarovaného vrtu se stala hlavně
dobrým cvičením v navržené sanační technologii. Vlastní mezikruží vrtu bylo dosypáváno po dobu
cca čtrnácti dnů. Cvičení bylo natolik výživné, že poslední navigace kolena a následná
docementace intervalu 140 až 139 m se stala rutinní záležitostí. Následná prohlídka vrtu kamerou
po cementaci mezikruží otvorem ve 140 m odhalila, že začal propouštět vodu spoj v patnácti
metrech. Utěsnění závitového spoje těsně pod povrchem se tak stalo pouze odpočinkovou
záležitostí.
Před zahájením prací na vrtu HV-2 byla realizována prohlídka celého vrtu kamerou. Ta
odhalila významné množství zbytků výpachu ve štěrbinové perforaci. Součástí sanace vrtu musela
být také jeho mechanická a chemická regenerace pyrofosforečnanem. Ve dnech 19.07.
až 15.08.2016 byla na vrtu provedena čerpací zkouška nejprve s konstantním čerpáním 5 l/s.
V průběhu dvoudeního čerpání došlo k významnému poklesu zákalu až do limitů pro pitnou vodu.
Následně pracovníci vodohospodářské firmy zahájili cyklickou čerpací zkoušku. Zákal vody po
vypnutí a opětovném zapnutí čerpadla se po dobu čtyřech dnů postupně snižoval, až poklesnul na
limity pro pitnou vodu. Ve finále tak bylo z vrtu v cyklickém režimu odebíráno až 8 l/s se zákalem v
limitech pro pitnou vodu. Vrt byl připojen do sítě v průběhu srpna 2016 a na březen 2017 se
plánuje zahájení jeho stavební úpravy.

Rekapitulace:

Mystérium: zákal vody ve vrtu, přítok bakteriálně znečištěné vody z kvartérního kolektoru.
Důvod: Chybně vypracovaný projekt prací a následná havárie vrtu při vystrojení.
Detekce mystéria: sondy do výstroje vrtu a komplexní karotáž.
Napravení mystéria: dosypání a dílčí cementace mezikruží vrtu.
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Základní rozdělení materiálů pro výstroj
vrtů
• Ocel – s povrchovou úpravou
- ušlechtilé oceli ( nerez )
• Plasty – PE, PP-R, PVC- U
• Případně kombinace
Z pohledu otevření pracovní či infiltrační části vrtu aneb typu
perforace
- Řezaná perforace
- můstková perforace
- Vinutá perforace – typ WDF
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Závěr - shrnutí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GWE jeden z předních světových výrobců v oboru
Možnost kombinace všech prezentovaných materiálů
Záruka vysoké kvality a životnosti
Atestace všech prezentovaných materiálů
Ekonomika
Vyspělá zákaznická podpora
Zaměstnáváme tým vysoce kvalifikovaných pracovníků s dlouholetou praxí a s potřebnými
odbornými oprávněními.
Všechny činnosti jsme schopni komplexně realizovat od malých zakázek až po rozsáhlé
mezinárodní projekty. Jsme schopni vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům pro práci ve
složitých geologických a klimatických podmínkách.
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JSOU MOŽNÉ KOMPROMISY:
PŘÍRODA

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

VODA

PODROBNOST A JEDNOZNAČNOST
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POKORA

BEZPEČNOST PRÁCE

ŘEMESLO

PRAVIDLA POSKYTOVANÝCH DOTACÍ

KVALITA

OCHRANNÝ STATUT ÚZEMÍ

JILEMNICE - BÁTOVKA
ZKAPACITNĚNÍ JÍMACÍHO ÚZEMÍ

SKUTEČNÝ PROJEKT

LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ :
• GRAVITAČNÍ PRAMENIŠTĚ VYBUDOVANÉ ROKU 1911
• ABSENCE PODROBNÝCH PASPORTŮ SOUČASNÝCH STAVŮ JÍMACÍCH ÚZEMÍ
• ZALESNĚNÝ POZEMEK (PUPFL)
• OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

• ZTÍŽENÉ VÝROBNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A SANAČNÍCH PRACÍ
• PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ
• STAVENIŠTĚ VE STRMÉM SRÁZU A V NĚM REALIZOVANÉ TERÉNNÍ ZÁŘEZY
• OMEZENÝ PROVOZ MOBILNÍ STAVEBNÍ TECHNIKY
• ROZSAH ŘEŠENÉHO JÍMACÍHO ÚZEMÍ
• 300 M JÍMACÍCH ZÁŘEZŮ K OBNOVĚ + 200 M NOVÝCH JÍMACÍCH ZÁŘEZŮ + 750 M NOVÝCH
SBĚRNÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ

Navrženy jsou stavební práce na objektech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SO-01 JÍMACÍ OBJEKT DJ-1
SO-02 JÍMACÍ OBJEKT DJ-2
SO-03 JÍMACÍ OBJEKT DJ-3
SO-03-02 JÍMACÍ ZÁŘEZ DO DJ-3
SO-04 JÍMACÍ OBJEKT DJ-4
SO-05 JÍMACÍ OBJEKT DJ-5
SO-05-02 A 03 JÍMACÍ ZÁŘEZY DO DJ-5
SO-05-04 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ LT DN 100 DO DJ-5N
SO-05-05 PŘERUŠOVACÍ OBJEKT DJ-5N
SO-06 JÍMACÍ OBJEKT DJ-6
SO-07 JÍMACÍ OBJEKT DJ-7
SO-08 JÍMACÍ OBJEKT DJ-8
SO-08-02, 03,04 JÍMACÍ ZÁŘEZY DO DJ-8
SO-08-05 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ LT DN 100 DO DJ-8N
SO-08-06 PŘERUŠOVACÍ DJ-8N
SO-09 JÍMACÍ OBJEKT HJ-1
SO-10 JÍMACÍ OBJEKT HJ-2
SO-11 JÍMACÍ OBJEKT HJ-3
SO-12 JÍMACÍ OBJEKT HJ-4
SO-13 JÍMACÍ OBJEKT HJ-5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SO-14 JÍMACÍ OBJEKT HJ-6
SO-15 JÍMACÍ OBJEKT HJ-7
SO-16 JÍMACÍ OBJEKT HJ-8
SO-16-02 A 03 JÍMACÍ ZÁŘEZY DO HJ-8
SO-17 JÍMACÍ OBJEKT HJ-9
SO-17-02 JÍMACÍ ZÁŘEZ DO HJ-9
SO-18-01 JÍMACÍ OBJEKT HJ-10A
SO-18-02 JÍMACÍ OBJEKT HJ-10
SO-19 JÍMACÍ OBJEKT HJ-11
SO-19-02 A 03 JÍMACÍ ZÁŘEZY DO HJ-11
SO-19-04 PŘERUŠOVACÍ OBJEKT HJ-11N
SO-20 SBĚRNÝ VODOVODNÍ ŘAD SV-1
SO-21 SBĚRNÝ VODOVODNÍ ŘAD SV-2
SO-22 SBĚRNÝ VODOVODNÍ ŘAD SV-3
SO-23 SBĚRNÝ VODOVODNÍ ŘAD SV-4
SO-24 SBĚRNÝ VODOVODNÍ ŘAD SV-5
SO-25 HLAVNÍ SBĚRNÁ JÍMKA.
SO-26 ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH JÍMACÍCH OBJEKTŮ
SO-27 TERÉNNÍ ÚPRAVY

VÝCHODISKA, KOMPROMISY, „PROSTÁ“ ROZHODNUTÍ
• ZPRACOVÁNÍ PASPORTU „DOSTUPNÝCH“ JÍMACÍCH OBJEKTŮ
• SPOLUPRÁCE PROJEKTANT / HYDROGEOLOG PŘI NÁVRHU OPATŘENÍ, TÝMOVÉ HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ
A OBHAJOVÁNÍ KOMPROMISŮ
• ROZČLENĚNÍ STAVBY NA DÍLČÍ STAVEBNÍ OBJEKTY (PŘEHLEDNOST, URČITOST, JEDNOZNAČNOST)
PRO SESTAVENÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, SLUŽEB A DODÁVEK V ROZSAHU
DLE VYHLÁŠKY Č. 169/2016 Sb.
• OPATŘENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO CHARAKTERU – JÍLOVÁ TĚSNĚNÍ, TĚSNÍCÍ CLONY PRO ZAMEZENÍ
ODVEDENÍ VODY V RÝHÁCH A ZÁŘEZECH TRAS
• SANACE BETONOVÝCH POVRCHŮ JÍMACÍCH OBJEKTŮ
• OPAKOVANÉ ZDŮRAZNĚNÍ ČLENITOSTI A SLOŽITOSTI ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ, OPATŘENÍ PROTI TLAKOVÝM RÁZŮM
A PULSACI VE VODOVODNÍM POTRUBÍ
• ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZDROJE VODY PRO ZÁSOBOVANÉ SPOTŘEBIŠTĚ PO DOBU NEJEN REALIZACE
STAVEBNÍCH PRACÍ, ALE I PO DOBU KONSOLIDACE PROVEDENÝCH OPATŘENÍ (ODKALENÍ, PROPLACH,
DESINFEKCE, OVĚŘENÍ OPATŘENÍ)
• KOORDINACE S VÝKONEM LESNICKÉ ČINNOSTI A VYJEDNÁNÍ KÁCENÍ VZROSTLÉHO LESA V MANIPULAČNÍCH
PRUZÍCH NEBO V LESNÍCH LÁNECH (JINÁ PODNIKATELSKÁ ČINNOST, PLÁNY HOSPODAŘENÍ, STÁŘÍ LESA,
„ZÁSAH PŘED ZÁSAHEM“)

A HLAVNĚ
PŘÍMÉ ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA JÍMACÍCH OBJEKTECH KVALIFIKOVANÝM HYDROGEOLOGEM,
VERIFIKUJÍCÍM NEBO ČASTO I MODIFIKUJÍCÍM PROJEKTOVANÉ PARAMETRY STAVBY TAK, ABY
VEŠKERÁ VODA V PRAMENIŠTI BYLA PODCHYCENA A SVEDENA DO VODOVODNÍHO ŘADU

PŘÍRODA
VODA
POKORA
ŘEMESLO
KVALITA

S ÚCTOU K PRÁCI NAŠICH PŘEDCHŮDCŮ VE VODÁRENSKÉ PRAXI

REÁLNÉ DOPADY SUCHA V LETECH 2015 A 2016 NA PODZEMNÍ VODY
R.Vlnas, L. Černá, A. Vizina, F. Pešek

Příspěvek se zabývá dopady sucha na podzemní vody z hlediska režimu pramenů, mělkých
a hlubokých vrtů pozorovací sítě ČHMÚ. Režim podzemních vod je zpracován s ohledem na
dosažené minimální hladiny a vydatnosti a na průběh indikátorů sucha. Důraz je kladen na
odlišnosti projevů sucha v pánevních strukturách a v horninách krystalinika.
Úvod
Sucho, které postihlo ČR v roce 2015, bylo mimořádné a celospolečensky široce diskutované. Tato
suchá epizoda se postupně projevila výskytem všech typů sucha a širokým spektrem jeho dopadů.
Hodnocení jejího průběhu uvádí zpráva ČHMÚ (2015). Vzhledem k absenci zřejmých projevů
klimatického a půdního sucha a jejich dopadů na vegetaci bylo již podstatně méně pozornosti
věnováno propagaci sucha v povrchových a podzemních vodách i v roce 2016.
Data
Cílem bylo postihnout rozdíly ve vývoji mělkých zvodní a hlubších, především pánevních, struktur.
Za tím účelem byly zpracovány tři typy dat: (a) mělké zvodně jsou charakterizovány režimem
mělkých vrtů, (b) přechod mezi mělkými a hlubšími zvodněmi reprezentuje režim pramenů a (c)
hluboké zvodně jsou charakterizovány hlubokými vrty. Jednotlivé objekty byly za účelem snazší
numerické a grafické reprezentace plošně agregovány do skupin, které pro mělké vrty a prameny
představuje vrstva povodí používaná v ČHMÚ pro hodnocení stavu sucha v podzemních vodách
(ČHMÚ, 2017a) a pro hluboké vrty vrstva skupin vybraných hydrogeologických rajonů (ČHMÚ,
2017b).
Pro zpracování byly využity časové řady vydatnosti 134 pramenů a stavu hladiny vody 190
mělkých vrtů a 75 hlubokých vrtů hlásné sítě ČHMÚ v období let 1991–2016 v denním nebo
týdenním kroku. Tyto hodnoty byly agregovány do průměrných měsíčních hodnot.
Metoda
Pro vyjádření režimu objektů podzemních vod byla aplikována Metodika pro stanovení mezních
hodnot indikátorů hydrologického sucha (Vlnas et al., 2015).
Pro hodnocení režimu objektů podzemních vod byly použity indikátory odvozené od Standardized
Precipitation Index (SPI) (McKee et al., 1993). Indikátor typu S vyjadřuje extremitu aktuálního stavu
dané veličiny. SPI byl původně navržený pro analýzu srážkových úhrnů. Postup pro jeho stanovení
lze však použít i pro jinou veličinu, v tomto případě pro vydatnost pramene nebo stav hladiny ve
vrtu. Tato varianta indikátoru je značena jako SGI (Standardized Groundwater Index).
Indikátor porovnává stav podzemních vod s jejich dlouhodobým normálem pro konkrétní měsíc.
Nejprve byly vypočteny agregované hodnoty (průměry) dané veličiny pro jednotlivé měsíce
hodnoceného období. Pro umožnění jejich porovnání byly průměrné měsíční hodnoty
standardizovány průměrem a směrodatnou odchylkou. Standardizované hodnoty byly dále
agregovány do skupin v rámci příslušných povodí, resp. skupin vybraných hydrogeologických
rajonů jako průměr množiny příslušných objektů
Poté byly pro tyto agregované hodnoty odhadnuty parametry distribuční funkce vhodného
teoretického rozdělení, v tomto případě gamma rozdělení.
Toto šikmé rozdělení pravděpodobnosti bylo následně transformováno na standardní normální
rozdělení se střední hodnotou rovnou nule a rozptylem rovným jedné, tedy tzv. z-rozdělení (nebo
také standardní Gaussovo rozdělení).
Transformace je prováděna tak, že se pomocí teoretické kvantilové funkce gamma rozdělení určí
pravděpodobnosti výskytu empirických hodnot, které se dále pomocí kvantilové funkce
standardního normálního rozdělení převedou zpět na kvantily, které představují hodnoty indikátoru

SGI.
Tyto hodnoty indikátoru byly klasifikovány do sedmi kategorií, které určují charakter období, tři
kategorie pro podnormální hodnoty (červená škála v grafech a mapách), tři pro nadnormální
(modrá škála) a jedna pro hodnoty v mezích normálu (bílá). Šedá barva značí chybějící hodnoty.
Oproti metodice (Vlnas et al., 2015) bylo upraveno rozmezí kategorií v tom smyslu, že rozsah
normálních hodnot je užší a kategorie vychýlené od normálu jsou posunuty blíže normálu. Došlo
tak ke zdůraznění hodnot odlehlých od normálu. Důvodem k tomuto kroku byla kompatibilita
kategorií používaných v současné době v ČHMÚ při hodnocení sucha v podzemních vodách
v mělkých vrtech v týdenním kroku (ČHMÚ, 2017a) a tedy možnost přibližného vzájemného
srovnání map uváděných v tomto vyhodnocení a v týdenní zprávě ČHMÚ o hydrometeorologické
situaci (hodnocení pomocí empirických kvantilů).
Výsledky
Obecně se má za to, že na konci roku 2015 již suchá epizoda skončila (ČHMÚ, 2015). Hodnocení
stavu podzemních vod ukázalo, že v povodích hodnocených pomocí sítě mělkých vrtů sucho
pokračovalo především na severní Moravě, a to až do léta 2016, podle vydatnosti pramenů až
podzimu (Obr. 1 a 2). Mezitím se od jara 2016 vyvinula další suchá epizoda v mělkých vrtech
zpočátku v jihozápadních, stále více pak již ve východních Čechách, kde až mimořádné sucho
trvalo až do konce roku. Podobná situace nastala i u vydatnosti pramenů. Poklesy vydatnosti však
byly ještě vyšší než u vrtů a plošně rozsáhlejší, takže se postupně týkaly celého pásu od
severovýchodních Čech až na jižní Moravu.

Obr. 1 Stav hladiny v povodích hodnocených pomocí mělkých vrtů

Obr. 2 Hodnocení vydatnosti pramenů v povodích
Jak je zřejmé z Obr. 3, odolávají hluboké pánevní struktury bezprostřednímu deficitu srážek
podstatně lépe. V roce 2015 tak bylo zaznamenáno mimořádné sucho pouze v permokarbonu
východních Čech, jen mírné sucho v jihočeských pánvích. V permokarbonu východních Čech se
během roku 2016 až mimořádné sucho rozvíjelo opět zhruba od jara a trvalo i na konci roku. Od
léta 2016 až do konce roku se až silné sucho projevilo v oblasti východočeské křídy. Ostatní
hodnocené struktury byly po celý rok 2016 v mezích normálu.

Obr. 3 Hodnocení stavu skupin především pánevních hydrogeologických rajonů hodnocených
pomocí hlubokých vrtů
Propagace suché epizody roku 2015 do následujícího roku je zřejmá také z výčtu historicky
zaznamenaných minimálních stavů hladiny v mělkých vrtech a vydatnosti pramenů ve vybraných
suchých letech. Nejvíce minim v mělkých vrtech bylo zaznamenáno v roce v letech 2014 (jaro)
a 2015 (léto, podzim), řada minim však také během roku 2016. Podle hodnocení minim vydatnosti
pramenů jsou roky 2015 a 2016 plně srovnatelné. V roce 2015 bylo zaznamenáno více minim u
mělkých vrtů než u pramenů, v roce 2016 tomu bylo naopak.
Ukazuje se, že výrazné klimatické projevy sucha v roce 2015 se v krátkodobé (roční) perspektivě
projevily nejvíce u mělkých vrtů, příp. pramenů, ve víceletém vývoji pak u pramenů a pouze části
hlubokých vrtů monitorujících hlubší a především mocnější zvodně.

Tab. 1 Historicky minimální stavy hladiny v mělkých vrtech ve vybraných suchých letech [%]
rok
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

2016
20
11
4
4
8
6
6
2
7
7
7
12

2015
1
1
4
2
3
10
23
23
24
22
23
12

2014
3
6
22
29
12
7
6
1
0
0
1
3

2006
1
3
3
1
1
0
2
0
0
1
1
1

2003
0
0
0
2
0
2
4
3
5
5
8
8

1998
1
2
2
3
8
4
3
1
0
1
0
0

1993
3
5
6
7
11
15
11
6
5
4
3
3

1992
1
2
3
2
1
2
3
12
15
16
8
2

1991
3
16
17
16
9
5
3
1
4
5
4
7

1984
13
12
17
10
6
7
4
4
2
3
2
3

Tab. 2 Historicky minimální vydatnosti pramenů ve vybraných suchých letech [%]
rok
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

2016
24
12
5
9
13
12
10
10
17
12
16
16

2015
2
2
5
3
5
7
13
14
14
19
16
10

2014
1
3
5
20
13
9
4
3
0
1
1
2

2006
5
8
17
1
1
1
1
1
1
1
0
1

2003
0
0
0
1
1
2
7
8
7
5
7
8

1998
1
3
2
5
8
7
7
6
3
3
1
1

1993
6
7
6
5
9
9
7
8
8
8
5
2

1992
3
5
7
2
3
3
4
5
4
5
5
5

1991
3
7
11
16
13
9
7
3
3
6
7
8

1984
3
8
13
5
4
3
2
3
1
1
0
1
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Alespoň jeden pesticid nalezen ve
353 z 660 objektů (53%)

nenalezeno
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pod limit

nad limit

2013 – vodárenské zdroje
29 z 39 (74%) alespoň jeden nalezený pesticid
21 z 39 (54%) překročen limit 0.1 μg/l
16 z 39 (41%) překročen limit 0.5 μg/l pro sumu pesticidů
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2016 – vodárenské zdroje
33 z 46 (72%) alespoň jeden nalezený pesticid
24 z 46 (52%) překročen limit 0.1 μg/l
13 z 46 (28%) překročen limit 0.5 μg/l pro sumu pesticidů

Nejproblémovější pesticidy a jejich metabolity
Chloridazon – herbicid (řepa)
Alachlor – herbicid (řepka)
Metazachlor – herbicid (řepka)
Metolachlor – herbicid (kukuřice, řepka, řepa)
Acetochlor – herbicid (kukuřice, řepka)
Atrazin – herbicid (kukuřice)
Hexazinon – herbicid (lesní buřeň)
Bentazon – herbicid (luštěniny, obiloviny, pícniny, kukuřice)
Terbuthylazin – herbicid (kukuřice)
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Název pesticidní
látky
Chloridazon

MZd:
Seznam posouzených
nerelevantních
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jejich doporučené limitní
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Název nerelevantního
metabolitu
Chloridazon-desphenyl
a
Chloridazon-desphenylmethyl

Doporučená limitní
hodnota metabolitu
6 µg/l*)

Datum
stanovení
11.7.2014

(platí pro sumu obou látek)

Poznámka
*) za předpokladu,
že hodnota
mateřské látky
chloridazon bude
méně než 0,1 µg/l

*) za předpokladu,

Metolachlor
(S-Metolachlor)

Metolachlor sulfonic
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6 µg/l*)
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Alachlor

Alachlor oxanilic acid
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1 µg/l*)

23.11.2015

Atrazin

Atrazin-2-hydroxy

2 µg/l*)

23. 11 2015

že hodnota
mateřské látky
metolachlor (SMetolachlor) bude
méně než 0,1 µg/l
*) za předpokladu,
že hodnota
mateřské látky
metolachlor (SMetolachlor) bude
méně než 0,1 µg/l

že hodnota
mateřské látky
metazachlor bude
méně než 0,1 µg/l

že hodnota
mateřské látky
metazachlor bude
méně než 0,1 µg/l
*) za předpokladu,
že
hodnota
mateřské
látky
alachlor
bude
méně než 0,1 µg/l
*) za předpokladu,
že
hodnota
mateřské
látky
alachlor
bude
méně než 0,1 µg/
*) za předpokladu,
že hodnota
mateřské látky
(atrazin) bude
v rámci
stanoveného
limitu, čili méně
než 0,1 μg/l.

Závěr
2014-2016

Metabolity

Řepka

Kukuřice

Závěr

Jsou biopaliva první generace skutečně
ekologickou a udržitelnou alternativou z
pohledu kontaminace nejen podzemních vod
pesticidy a nákladů na zajištění kvalitní pitné
vody?

Jaká překvapení na nás čekají..

Léčiva
Prostředky osobní péče (DEET apod.),
Benzotriazoly (antikoroziva, nemrznoucí
směsi, aditiva – UV stabilizátory...)
.....ostatní polární kontaminanty.....

Kompromis:

Ochrana vodních zdrojů vs. vysoké nároky na
“životní úroveň“

kvalitní pitná voda

?

Dostupné informační zdroje ČHMÚ

IS ARROW
http://hydro.chmi.cz/isarrow

Pasportizace pesticidů
http://hydro.chmi.cz/pasporty

Děkuji za
pozornost...

KANALIZAČNÍ POTRUBNÍ SYSTÉM PRO OCHRANU
PODZEMNÍCH VOD
Ing. Juraj Barborik

Úvod
Cílem příspěvku je předložit investorům, projektantů, vlastníků a provozovatelů
vodovodů a kanalizací technické informace, konstrukční řešení kanalizačních sítí a
jednotlivých stok z potrubního kanalizačního systému z tvárné litiny v maximální
míře chránícího znečištění podzemních vod, s aplikacemi a použitím i v oblastech
ochranného pásma vodních zdrojů.
Technické parametry kanalizačních trub, konstrukce spojů, provedení povrchových
ochran potrubního systému z tvárné litiny jmenovitého průměru DN 80 - DN 2000
zajišťují spolehlivost a těsnost kanalizačních stok s minimalizací rizika znečištěním
půdního profilu a podzemních vod.
Výrobci trub poskytují doporučení pro navrhování a realizaci kanalizačních stok a
šachet zajišťující těsnost, bránící únikům odpadních vod do podzemních a
povrchových vod při krizových stavech, s použitím i v chráněném území a
v oblastech ochranného pásma vodních zdrojů.
Vzhledem ke svým parametrům, potrubní systém z tvárné litiny lze navrhnout jako
jedno-trubní systém s uzavřeným průchodem potrubí šachtou, s čistícími a
revizními vstupy pro čistící tlaková zařízení a kamery. V šachtách mohou být
instalovány uzávěry. Vniknutí povrchových vod zabrání použití vodotěsných
poklopů.
Trouby z tvárné litiny lze navrhnout také jako systém dvojitých potrubí zejména pro
kanalizační stoky v ochranných územích a pásem zdrojů pro pitnou vodu.
Systém nabízí i ekologické a finančně úsporné křížení chráněných území, vodních
ploch a vodních toků s využitím bezvýkopových metod.
Jedno-kloubové napojení
U materiálů se sklonem k lomu (tvrdé materiály) a u materiálů se sklonem k
deformaci (měkké materiály) má požadavek dvou-kloubového napojení k šachtám
přes krátké (cca 1m dlouhé) kloubové kusy smysl.
Tento požadavek v případě použití kanalizačních trub z tvárné litiny s
odpovídajícím šachtovým připojovacím kusem odpadá, neboť tvárná litina je
schopna přenášet a vyrovnávat sily vznikající při rozdílném sedáni trouby a šachty.
Šachtovy připojovací kus z tvárné litiny je opatřen násuvným hrdlem jako u trouby.
Násuvný hrdlový spoj, a tím i cely šachtový připojovací kus, umožňuje v závislosti
na jmenovité světlosti úhlové odklonění až do 5o.
Odolnost vůči prorůstání kořenů rostlin a čištění tryskáním
V klasifikaci škod tvoři škody způsobené kořeny stromů jednu z hlavních položek
výskytu škod na potrubí. Cca 6% všech škod vzniká prorůstáním kořenů.
Mechanické odstraňování kořenů je navíc problematické, protože každý řez
kořenů, podobně jako prořezávání korun stromů, stimuluje nový, intenzivnější růst
kořenů, což vede k ucpávání kanalizací a narušení těsnosti spojů. Podstatným
ochranným faktorem proti prorůstání kořenů je přítlačná síla těsnícího kroužku na
hrdlo a hladký konec trouby.
Trouby z tvárné litiny mohou být čištěny normalizovanými tryskacími zařízeními
bez poškození.

Odolnost proti otěru
Trouby pro kanalizační potrubí musí být podle normy odolné proti otěru
vznikajícímu působením pevných látek obsažených ve splaškových i dešťových
odpadních vodách. Odolnost proti otěru se zpravidla prokazuje tzv. Darmstadtskou
zkouškou se sklopným žlabem. Podle odstavce 5.9 „Odolnost proti otěru“ normy
ČSN EN 598 nesmí být otěr u trub z tvarne litiny s vyloženim z malty z
hlinitanoveho cementu po nejméně 100.000 cyklech větši než 0,6 mm a 0,2 mm
pro vyložení polyuretanem. Vyložení maltou z hlinitanového cementu ještě i po
400.000 cyklech uvedenou podmínku s rezervou splňuje a předstihuje tak ostatní
materiály. Praktické zkoušky potvrzují: 0,5 mm při 400 tisících cyklech popřípadě
0,8-1,2 mm při 1 miliónu cyklů.
Ani při rychlostech prouděni až do 20 m/s (např. u potrubí na strmých svazích)
nevznikají problémy.
Spolehlivé napojení
Více než jednu třetinu škod na kanalizačních stokách zhotovených z tuhých a
měkkých potrubí tvoří škody na přípojkách (analýza škod reprezentuje teměř 20
poruch/km u instalované kanalizační sítě z těchto materiálů. Za hlavní příčinu je
třeba považovat instalované přípojky. Potrubí z tvárné litiny s přípojkami z tvárné
litiny díky charakteru materiálu je bezpečné a těsné. Vyhovují zkušebnímu tlaku až
PEA = 2,4 bar a jsou vhodné pro použití v oblastech pod hladinou spodní vody a
ochranného pásma vodních zdrojů.
Bezpečné uložení
Díky své veliké konstrukční stavební délce 6 - 8 m jsou kanalizační trouby z tvárné
litiny velmi odolné i z hlediska změny polohy v důsledku sedání či nerovnoměrně
upraveného podkladu. Vzhledem ke své značné podélné pevnosti v ohybu jsou
schopné překlenout nedostatky v přípravě lože, aniž by došlo k přetížení a
následnému lomu trouby. Sedání podloží většího rozsahu neovlivni negativně
těsnost systému a případná napěti nebudou přenášena z jedne trouby na druhou.
Konstrukční délka min. 6 m znamená též cca. 2/3 úsporu spojů. To přináší úsporu
času a snižuje možnost vzniku potenciálních chyb a netěsnosti při pokládce.
Trubky z tvárné litiny zajišťují vysoký stupeň bezpečnosti a mohou být vystaveny
vysokým namáháním v důsledku ohybových momentů vyvolaných například
poklesem půdy nebo nestejnoměrným sedáním.
Statická bezpečnost a dovolená výška krytí
Kanalizační trouby z tvárné litiny snášejí velké vnější zatížení, které je dáno tlakem
zeminy a dopravním zatížením. V závislosti na jmenovitém průměru, zatížení a
podmínkách stavby se výška krytí pohybuje od 0,3 do 9 m i při dopravním zatíženi
nákladní dopravou. Je to umožněno vysokou kruhovou a podélnou tuhosti v
ohybu. Výrobci nabízí i ověření statiky uložení trouby provedením statického
výpočtu pro extrémní případy.
Pokládka na piloty, mosty, povrchu, v kolektorech nepředstavuje statický problém.
Postačí pouze jedna podpěra na jednu troubu.
ČSN EN 598 Příloha F: výpočtová metoda potrubí uložených v zemi uvádí v
tabulce přehled dovolených výšek krytí. Výpočtová metoda je založená na
dovolené kruhové tuhosti, uložení, zatížení půdou a dopravou, modulu reakce
zeminy a bočního tlaku.

Rozměry trub
Velká kruhová tuhosti umožňuje u kanalizačních trub z tvárné litiny používat velmi
malých tlouštěk stěn, čímž se dosahuje i zmenšení vnějšího průměru těla trouby.
Menší vnější průměr v porovnání s jinými materiály povoluje realizovat při výstavbě
i užší potrubní rýhy. To přináší nižší stavební náklady ze zemní práce
menším/užším vykopem, včetně menšího zásahu do silnice a zmenšení potrubní
zóny snižující náklady na zásyp potrubní rýhy. Velká konstrukční délka
kanalizačních trub z tvárné litiny (6-8 m) umožňuje i vysoký výkon pokládání, což
opět znamená úsporu času a nákladů.
Těsnost
Kanalizační trouby z tvárné litiny jsou těsné ve více ohledech. Prostřednictvím
trubního materiálu z tvárné litiny je zajištěna difúzní těsnost stěny trouby. Znamená
to, že stěnou trouby nemůže pronikat nic zvnitřku ven, ani naopak. Násuvný
hrdlový spoj netěsní pouze vůči vnitřnímu tlaku v desítkách barů, nýbrž i vůči
vnějšímu tlaku do hodnoty nejméně 6 barů. To odpovida vyšce hladiny spodní
vody do výše 60 m nad spodním okrajem trouby. Z toho vyplývá, že nejsou možné
úniky z kanalizace do půdního prostředí a podzemních vod a také, aby podzemní
či jiná externí voda pronikala do kanalizace.
Těsnění spoje je vyrobeno z pryže NBR (Perbunan). Tento materiál splňuje
požadavky na odolnost proti účinkům odpadních vod, vod kontaminovaných
olejem či benzinem, nebo nasycenými CKW.
Vyložení cementovou maltou nebo polyuretanem
Kanalizační trouby z tvárné litiny jsou opatřeny vyložením z cementové malty na
bázi hlinitanového cementu. Toto vyložení se nanáší odstředivou metodou, čímž
se dosahuje stejnoměrného rozložení materiálu vyložení. Velkou odstředivou silou
dochází ke značnému zhuštění cementové malty a na jejím povrchu se vytváří
hladká jemnozrnná vrstva. Oba tyto faktory přispívají ke zvýšení odolnosti vyložení
z cementové malty z hlinitanového cementu vůči korozi biogenní kyselinou (BSK).
Primární odolnost vyloženi vůči tomuto vlivu je již dána chemickým složením.
ČSN EN 598 Příloha C: vnitřní vyložení cementovou maltou vyhovuje k odvádění
všech povrchových, domovních a průmyslových vod pH 4 až pH 12. Pro ostatní a
zvláštní použití jsou k dispozici speciální ochrany např. polyuretan pro pH 1-14.
Vnější povrchové ochrany
Kanalizační trouby z tvárné litiny jsou podle ČSN EN 598 opatřeny základní
ochrannou vrstvou žárového zinku nebo zesílenou ochranou slitinou zinku a
hliníku s krycí červenohnědou vrstvou. Hmotnost zinkového povlaku je 200 g/m 2 a
povlaku slitinou zinku a hliníku je 400 g/m2. Rozsah použití je v normě ČSN EN
598 Příloha D. Pro speciální případy velmi vysoké agresivity půdního prostředí
jsou k dispozici speciální povrchová ochrany vrstvou cementové malty,
extrudovaného polyetylénu nebo polyuretanu.
Potrubí lze uložit na urovnané nekamenité dno rýhy a zasypávat vytěženou
zeminou, aniž by musel být prováděn odvoz vytěžené zeminy a dovoz zeminy na
zásyp. To přináší značne úspory nákladů, např. za uložení na skládku, za nákup
obsypového materiálu a přepravu materiálů. Použitím stávající/vytěžené půdy
znovu pro zához potrubní rýhy se vyhneme nežádoucímu drenážnímu efektu, k
němuž dochází při zásypu rýhy pískem, štěrkopískem. Trouby se speciální

ochranou je možno použít i při pokládce bezvýkopovou technologií, jako např.
berstlining, relining, horizontalní vrtání, raketový pluh.
Hydraulika, provozní drsnost
Pro kanalizační stoky a potrubí jsou stanoveny provozní drsnosti. Provozní
efektivní drsnosti jsou charakteristiky drsnosti, jejichž použití při výpočtu v tzv.
paušálním konceptu vede k stejným celkovým ztrátám energetické výšky, jako při
sečteni všech samostatně určených kontinuálních a lokálních ztrát energetické
výšky. Paušální vyjádření zahrnuje zpravidla vlivy: drsnosti stěn, nepřesnosti a
změny polohy, trubních spojů, přítokových tvarovek, šachtových objektů. Přičemž
se započítává drsnost stěn 0,1 mm.
V paušálním vyjádření nejsou zahrnuty vlivy, které musí být zohledněny: rozdíly
mezi nominální a skutečnou světlosti, propojen se stavebními objekty, vstupní a
výstupní objekty škrtících tratí, tlakových potrubí shybek, vzdutí a zahlcení.
Napojení na objekty
Je možné realizovat: s šachtovým připojovacím kusem, s přivařenou kotvící
přírubou do zdi (nebo šroubovací kotvící přírubou do DN 300), těsněním v
mezikružnim prostoru.

Uzavřený průchod šachet: ochrana před znečištěním spodních vod a
půdního prostředí
Konstrukčně lze navrhnout:
- trubní čistící víko dle ČSN EN 598 pro potrubí s volnou hladinou, vhodné
jako vstup pro kameru
- hrdlovou tvarovku s přírubovou odbočkou dle ČSN EN 545 s násuvným
hrdlovým spojem pro potrubí s volnou hladinou a tlakova kanalizačni
potrubi, od DN 400/400 vhodné jako vstup pro kameru
- trubní čistící kus s hrdly dle ČSN EN 598 s násuvným hrdlovým spojem pro
potrubí s volnou hladinou a tlaková kanalizačni potrubi do 10 bar, vhodné
jako vstup pro kameru
- trubní čistící kus s přírubami dle ČSN EN 598 a uzávěrem pro potrubí s
volnou hladinou a tlaková kanalizační potrubí do 10 bar, vhodné jako vstup
pro kameru

-

úsekové šachty s uzavřeným průchodem trouby a demontovatelným
trubním čistícím kusem
úsekové šachty s uzavřeným průchodem trouby a demontovatelným
trubním čistícím kusem hrdlovou tvarovkou s přírubovou odbočkou

-

úsekové šachty s uzavřeným průchodem trouby a demontovatelným
trubním čistícím kusem přírubovou tvarovkou s přírubovou odbočkou a
uzávěrem
- odbočka ≥ DN 400/400 vhodná jako vstup pro kameru

-

oblouky
- pro revizi a čištění je v šachtách pro změnu směru osazena přírubová
odbočka

-

úsekové šachty s uzavřeným průchodem trouby a trubním čistícím kusem
pro systém dvojitých trub
- kanalizační trouby z tvárné litiny jako plášťové trouby
- kanalizační trouby z tvárné litiny jako trouby pro medium
úsekové šachty s trubním čistícím kusem ve svařovaném konstrukčním
provedeni
- uzávěr
- odvětrávací trubka se zajištěním proti zpětnému proudění
- větrání a odvětrání přes poklop šachty
- nebo poklop šachty těsný proti zpětnému vzdutí do 1 baru,
- větrání a odvětrání mimo šachtu

-

Čistící a revizní víka, tvarovky a šachty

Speciální nabídka pro gravitační a tlakový systém
Trouby se svařovanou odbočkou

Zkouška těsnosti
Při zkoušce těsnosti se využívají tři různé metody:
- přetlaková zkouška vzduchem
- podtlaková zkouška vzduchem
- přetlaková zkouška s vodou.
Zasahuje-li potrubí do oblasti spodní vody, je třeba u zkoušeného úseku zohlednit
maximální úroveň hladiny spodní vody. Zkušební tlak je třeba zvýšit o výšku
hladiny spodní vody nad niveletou trouby.

Zkoušky vzduchem je možné využívat i v průběhu provozu na ověření těsnosti u
kanalizací pod hladinou spodní vod a v ochranných pásmech ochrany zdrojů
pitných vod
Příklady ze staveb

Závěr
Tvárná litina, jako materiál pro výstavbu a obnovu gravitačních a tlakových
kanalizačních potrubních systémů, je kompromisem spojujícím pružnost s
pevností.
Konstrukce hrdlových spojů, výjimečné mechanické a protikorozní vlastnosti trubek
z tvárné litiny zajišťují provozní životnost přesahující 100 let.
Potrubní systém z tvárné litiny je vhodný pro výstavbu kanalizačních sítí ve všech
terénech, pro všechny aplikace použití, zejména v místech ochrany podzemních
vod a půdního profilu před znečištěním.

Pokládka potrubí je náročná investice a změny veškerých podmínek po dobu
životnosti není možné předem stanovit. Potrubní systém z tvárné litiny odolává
nepředvídatelnému vnitřnímu a vnějšímu statickému a dynamickému namáhání
bez porušení stěny a těsnosti potrubí, se zachováním stejných mechanických
parametrů nezávislých na čase.
Z technického a ekonomického hlediska je vhodné volit systém potrubí, který
vykazuje vysokou míru bezpečnosti a provozní spolehlivosti. Potrubní systémy
z tvárné litiny minimalizují náklady v celém životním cyklu. Jsou nejenom
ekonomické ale zejména ekologické.
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GEOFYZIKA A PODROBNÉ GEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ, ANEB KDY
VODA TEČE PODLE GEOLOGICKÝCH MAP
Mgr. Petr Nakládal

Každý geolog se alespoň párkrát za život setkal s geofyzikálním měřením (minimálně jako
student na fakultě). Známé jsou geofyzikální průzkumy na ložiska surovin (ropa, kovy, uhlí ap.). Na
průzkum některých ložisek byly vyvinuty celé řady speciálních geofyzikálních metod.
Ve vodárenské praxi bývají často metodiky geofyzikálního průzkumu využity pro situování vrtu
v místech se šancí na co nejvyšší vydatnost. Občas bývá opomenut fakt, že požadavek na co
největší vydatnost podmíněnou tektonickým postižením horninového masivu neúměrně zvyšuje
riziko havárie vrtu. Tak jako v předchozím článku pojednávající o mystériích vrtů lze i v některých
jímacích územích mluvit o záhadách spojených s jejich využíváním. Zcela obvykle se při jímání
podzemní vody vrtem stává, že studna v těsném sousedství exploatovaného vrtu není ovlivněna,
zatím co ostatní studny do vzdálenosti v řádech prvních kilometrů vykazují v závislosti na
vzdálenosti poklesy hladin od metrů po první desítky centimetrů. Neobvyklé nejsou ani situace, kdy
v místech s očekávaným významným prouděním podzemních vod je prakticky sucho nebo ve vrtu
dochází k mocnému vertikálnímu proudění v oblasti, kde je podle současných geologických map
vyvinut jen jeden kolektor. Tyto jevy jsou hojné v západní části České křídové pánve (povodí
Pšovky, Obrtky, Liběchovky, Kamenice, Strenického a Robečského potoka atd.). Bývá tendence
záhadné jevy v jímacích územích vysvětlovat „moderními“ teoriemi o stratifikaci proudění,
prouděním v nesaturované zóně, podtékání rybníků, jezer nebo vodotečí a podobnými ....
Celou řadu hydrogeologických problémů v jímacích územích by dokázaly odhalit geofyzikální
metody. Kdo alespoň jednou viděl práci geofyziků ví, že těžiště jejich činnosti spočívá hlavně
ve vytyčování měřících profilů. A zde se dostáváme k hlavnímu tématu konference, kterým jsou
kompromisy. Pokud z práce geofyzika odstraníme pracné a časově náročné vytyčování
geofyzikálních profilů, umožňují některé geofyzikální metody lokalizovat změny ve fyzikálních
parametrech horninového masivu za krátkou dobu na poměrně velké ploše. V první fázi měření,
která s kolegou RNDr. Jiřím Adamovičem provádíme od devadesátých let, jsou do topografických
map průběžně vykreslovány průběhy dlouhých geofyzikálních profilů, ke kterým jsou připisovány
poznámky o orientačních bodech k měřeným hodnotám. Na podkladě zpracování orientačního
průzkumu do formy prvotního odhadu geologické stavby měřeného masivu je pak pomocí
paralelních profilů, navigace GPS a zakreslování anomálií do mapy podrobného měřítka detailně
doměřen průběh jednotlivých geologických rozhraní. Postup takto realizovaného měření je daleko
rychlejší a flexibilnější než klasická práce geofyzika. Snižuje se však jeho přesnost, která je ovšem
pro případ geologického mapování a orientačních průzkumů přesto více než dostačující.
Velkým problémem je však výběr metod takto realizovaného geofyzikálního měření. Klíčové
jsou hlavně přesnost, jednoduchost, snadná ovladatelnost a robustnost konstrukce geofyzikálního
přístroje podmiňující jeho mechanickou odolnost. Vzhledem ke zkušenostem je žádoucí i jeho
částečná vodotěsnost. Těžko si lze představit, jak lze za jeden den proměřit žílu bazaltu dlouhou
5 km vedoucí napříč skalními městy Českosaského Švýcarska například gravimetrickou nebo
seizmickou aparaturou. Magnetometrem nebo metodou VDV to není až tak velký problém. A právě
protonový magnetometr a přijímač VDV jsou v odhalování hydrogeologické stavby velkým
pomocníkem. Setkal jsem se s názorem, že masivnímu zavedení těchto metod do hydrogeologické
praxe brání složitost a cena geofyzikálních přístrojů. Jako konstruktér mohu zodpovědně prohlásit,
že při současné součástkové základně je výroba přijímače VDV a protonového magnetometru
poměrně jednoduchou a levnou záležitostí (cca do deseti tisíc), kterou by v současné době zvládnul
i vyučený elektromechanik. Tak jako v případě předchozího článku o mystériích vrtů bych výsledky

terénních měření metodou VDV a magnetometrem a odvození vlivu nalezených struktur na
proudění podzemních vod prezentoval formou tří příkladů.

Dobývací prostor Beztahov
Dobývací prostor Beztahov se nachází v oblasti kontaktu krystalinika a granitu. Těžební
společnost chtěla rozšiřovat těžbu směrem na západ (na obr. 1 červená čára). V Českých zemích je
tradicí svádět jakékoliv poklesy hladin podzemních vod na těžební firmy bez ohledu na vzájemnou
hydrogeologickou pozici těžeben a využívaných zdrojů vody (dle hesla mají prachy tak ať platí).
Cílem měření bylo detekovat otevřené tektonické poruchy s aktivním prouděním podzemní vody.
Mezi obyvatelstvem Beztahova se tradovalo, že v oblasti Nad a pod homolí (viz obr. 1) se žádná
podzemní voda nenachází. Tomu by nasvědčovala i zkušenost při těžbě v lomu, kdy z těžbou
odhalených puklin (červený popis) žádné větší množství vody nevytékalo. Vlastní měření VDV
probíhalo na lokalitě ve dvou dnech. Dlouhé profily VDV (na obr. 1 oranžově) byly následně
vyhodnoceny. Do mapy jsem pak zaznamenal nalezené anomálie jako světlefialové příčné čáry na
profilech. Světlefialové křížky jsou nalezené anomálie ze seizmického měření realizovaného firmou
INSET. Měřením indikované tektonické poruchy (fialově) byly mezi vyznačenými profily
dotrasovány. Výsledky měření lze porovnat se současnou geologickou mapou na obr. 2 (tektonické
pukliny - čerchovaná čára, granit červeně, krystalinikum hnědě).

Obr. 1: Situace profilů včetně interpretace anomálií.

Z měření plyne, že anomálie 2 je kontakt granitu s krystalinikem (ověřeno vrtem) a anomálie 3
pak výrazná patrně tektonicky podmíněná deprese (měření INSET). Velmi vážným problémem pro
rozšíření lomu je tektonická porucha (č. 4) probíhající severně v těsném sousedství plochy rozšíření
dobývacího prostoru. Vrt vyhloubený v místě tektoniky vykazoval vydatnost cca 0,7 l/s. Na údajně
suchou oblast to je poměrně hodně vody. V místě křížení tektonické poruchy 4 s Beztahovským
potokem jsou měřeny přírony podzemních vod do vodoteče (výsledky monitoringu lomu
Beztahov). Obdobné hydrogeologické podmínky lze očekávat i u dvou téměř souběžných struktur
procházející územím o cca 350 a 550 m severněji (č. 5 a 6). Struktury se odvodňují do rybníka
Lipišov, který se nachází západně mimo obrázek 1 (viz obr. 2). Informace o nalezených
tektonických poruchách a jejich hydrogeologických funkcích byla předána těžební společnosti a je
jen na ní jak s informacemi naloží.

Obr. 2: Geologická mapa převzatá ze stránek ČGS.

Dobývací prostor Provodín, jímací území Česká lípa jih a Novozámecký rybník.

V rámci monitoringu jímacího území Česká lípa jih a DP Provodín a Srnní se v oblasti
Novozámeckého rybníka vyskytovala anomálie v hydrogeologické funkci území. Podle izolínií
hladin podzemních vod se do rybníka mělo odvodňovat cca 420 l/s. Ty se ale odvodňovali do
Robečského potoka až v údolí zvané Peklo (západně mimo mapu na obr. 3). V oblasti Provodína
docházelo k odběrům podzemních vod pro firmu Provodínské písky (odhad reálného odběru 1 l/s) a
pro zásobování České lípy vodou. Protože vrty ZP-1 (průměrný roční odběr r. 1998 ve výši 41,5
l/s) a ZP-6 (průměrný roční odběr r. 1998 ve výši 40,1 l/s) se nacházejí v těsné blízkosti
Novozámeckého rybníka (viz obr. 3), dalo se předpokládat, že alespoň částečně jímají vodu
břehovou infiltrací z Robečského potoka (průtok v R1 ve výši 185 l/s – únor 1998). Tomu také
odpovídala jakost čerpané vody z vrtu ZP1 a ZP6. Jenže podle měření průtoků na Robečském
potoce v rámci monitoringu jímacího území Česká lípa jih (v Provodíně a pod Novozámeckým
rybníkem, profily R1 a R2) nedocházelo ani k měřitelným ztrátám ani k příronům do
Novozámeckého rybníka. Mezi hydrogeology působící v oblasti se tradovalo vysvětlení měřeného
jevu podtékáním podzemní vody pod kolmatovaným rybníkem. Jak jsem napsal ....

Obr. 3: Upravená geologická mapa převzatá ze stránek ČGS.
Na existenci hydraulické bariery tvořené žilnou intruzí vulkanických hornin bylo možné
usuzovat z projevů čerpání na vrtu ZP-7 (odběry 30 až 40 l/s, snížení hladiny v nedalekém vrtu P7

vzdáleném 37 m ve výši 3 m). I když vlivy čerpání ovlivňovaly hladiny podzemní vody do
vzdálenosti 2,7 km (zvýšení odběru z 15 l/s na cca 40 l/s znamenal na vrtu IV-2 ve vzdálenosti
2,7 km pokles hladiny o 0,4 m) tak ve studni u čp. 66 ve vzdálenosti 320 m hladiny nepoklesly ani o
centimetr. Navíc poklesy provozních hladin ve vrtu ZP-7 byly téměř dvounásobné než by
odpovídalo teoreticky vypočteným poklesům z vyhodnocení hydrodynamických testů.
Hydrogeologové působící v oblasti jev vysvětlovali stratifikací proudění vody a nesouměřitelností
pozorovacích objektů. Jak ale mohou být mělké vrty a domovní studny situované ve středně až
hrubozrnných pískovcích nesouměřitelné nechápu. Jak jsem už napsal taky evidentní …, nehledě na
existence dříve dokumentovaných žilných intruzí bazaltů v těsné blízkosti vrtu ZP- 7.
Práce na lokalitě s cílem vysvětlit proudění podzemní vody v okolí Novozámeckého rybníka
navazovali na průzkum jihozápadního předpolí ložiska Stráž a soukromé mapovací akce RNDr.
Jiřího Adamoviče. Podle průzkumů dochází v oblasti Provodínských kamenů ke křížení dvou
systémů žilných intruzí vulkanických hornin (červené plné čáry). Žilná intruze směřující od
Provodínských kamenů směrem na západ procházející souběžně s Novozámeckým rybníkem jen
pár desítek metrů jižně od vrtu ZP-7 byla domapována až do oblasti bývalých drobných lomů na
čedič v místě zvaném Holice (viz obr. 3, názvy převzaty z mapy 1:10 000). Mocný proud podzemní
vody (cca 400 l/s) je žilnou intruzí vulkanických hornin odkloněn od Novozámeckého rybníka
směrem k údolí Peklo (západně od mapy). V místě zvaném V úpadě jsem měřením VDV ověřil
tektonickou poruchu (červená přerušovaná čára) predisponující ostře zaříznuté údolí. Hydraulická
vodivost této poruchy je ověřena pozorováním příronů do Novozámeckého rybníka. Na podkladě
nově získaných informací o hydrogeologické stavbě jsme s kolegou dne 05.02.1998 realizovali
hydrometrická měření na Robečském potoce v místě v té době dlouhodobě vypuštěného
Novozámeckého rybníka. Měření prokázalo ztrátový úsek potoka v úseku probíhajícím kolem vrtu
ZP-6. Množství vody, které se ztrácelo v tomto úseku vlivem vodárenské exploatace cca 50 l/s
přitékalo do Novozámeckého rybníka po tektonické poruše z oblasti severně od žilné intruze.
Teoreticky odvozené a naměřené přítoky do Novozámeckého rybníka byly přímo pozorovány jak
při terénní prospekci dne 05.02.1998 tak i na leteckých snímcích (foto 1 a 2) pořízených
v klimaticky vhodném období (a to jsem na pozorování příronů ani nepotřeboval termokameru).

foto 1: Letecký snímek příronů do Novozáme- foto 2: Situace na zemi.
ckého rybníka (černé linie), únor 1998.

Českosaské Švýcarsko - oblast řeky Křinice.
Měření žilných intruzí vulkanických hornin jsme spolu se Zuzanou v té době Vařilovou (geolog
správy parku) a Jiřím Adamovičem zpočátku realizovali pouze z odborného zájmu. Na pořízených
Lidarových snímkách (v té době novinka) zaregistrovala Zuzana v místě Sokolího vrchu výraznou
fotolineaci směru severovýchod – jihozápad. Měření magnetometrem potvrdilo souvislost
fotolineace s žilnou intruzí vulkanitu. Žilná intruze byla v následujících letech vytrasována od
oblasti Růžové hory až k hoře Vlčí (vzdálenost 15 km). V průběhu měření jsme směrem na východ

nalezli i druhou souběžnou žílu vytrasovanou v délce 7 km (na obr. 4 zakresleny jen úseky žilných
intruzí).

Obr. 4: Upravená geologická mapa převzatá ze stránek ČGS.
Vlastností první vytrasované žilné intruze je její odskok o 1,5 km v šířce 1 km jižně od řeky
Křinice v místech skalního města souběžného s Kyjovským údolím. Regionálně významná
tektonická porucha tvořená horizontálním posunem bloků o 1,5 km se nachází nedaleko Lužické
poruchy. Je zajímavé, že na Lužické poruše v měřeném místě s výškou skoku cca 200 m byl
horizontální posun žilné intruze jen zhruba 2 m. Je tedy otázka, který z těchto dvou zlomů by se měl
vlastně nazvat Lužická porucha.
Do parku Českosaské Švýcarsko jsem se pracovně vrátil v létě 2006 spolu s pracovníky firmy
Aquatest při spolupráci na státní zakázce, v průběhu které byly zkoumány hydrologické poměry
v oblasti Křinice. Řeka pramení v oblasti obce Krásná lípa. V počátku Kyjovského údolí protéká
jako drobný potůček souběžně s tektonickou poruchou, nalezeným horizontálním posunem
generelního směru východ západ. V oblasti nazvané Zadní Doubice potok o průtoku cca 15 l/s mění
směr na severo-jižní a přetíná zlomové pásmo. Zde dochází k vývěrům podzemních vod do
vodoteče a z potůčku se na několika stech metrech stává řeka o průtoku kolem stovky l/s. Skryté i
soustředěné vývěry podzemních vod do Křinice z tektonické poruchy byly zdokumentovány

termokamerou (foto 3 a 4). Prakticky až do oblasti České silnice tj. 4,5 km po toku byly měřením
registrovány jen občasné sporadické přírony odpovídající hydrogeologické situaci.

foto 3: Termální pole příronů podzemních vod.

foto 4: Termální pole příronů podzemních vod.

Měření v oblasti Novozámeckého rybníka a Křinice dokázali, že terénní průzkum společně
s orientačním geofyzikálním měřením je mocný nástroj podrobného hydrogeologického mapování.
Hydrogeologická stavba odvozená z těchto měření dokáže poměrně logicky vysvětlit mnohé
anomálie v prodění podzemní vody bez toho, abychom se museli uchylovat k vysvětlování pomocí
obskurních teorií. Bohužel mezi kolegy hydrogeology není podrobné hydrogeologické mapování
populární, takže v současné době je provozováno pouze několika nadšenci. Věřím, že budoucí
vznikající generace geologů a hydrogeologů, které odvrhnou slasti sedavé práce v pohodlí kanceláří
nad hydraulickými modely a návrhy nových zákonů, budou pokračovat v načaté práci a konečně na
podkladě podrobných měření v terénu pochopí, kudy ta zatracená voda opravdu teče.
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RADOSTI A STRASTI HYDROGEOLOGA(1)
RNDr. Daniel Smutek

Krejčí v roce 1869 ve své prvé populárně naučné knížce(2) o geologii „O vrstvách kůry
zemské“ vydané v Matici lidu, uvedl v záhlaví nádherné motto: „Pojď, bratře, a uč se skály
znát.“
O vodě, podzemní vodě a věcech kolem ní se však téměř nic neříkalo. Na jiných místech
z tohoto období existují nádherné rytiny artéských vrtů z Francie nebo z Německa, či ukázky
vrtné techniky, která byla používána pro vybudování vodních zdrojů byť, jak známe například
z Chrasti, se problémy s vodou řešily již v baroku. (3) (4)
Ke konci průmyslové revoluce byla totiž voda potřebná mj. pro lázně, pivovary, lihovary, (5)
cukrovary. Řešily se také problémy s podzemními vodami v dolech, kdy dědičné štoly pro
odvodňování již nestačily.(6)
Bylo logické, že proces uvědomování v geologii, který byl zpočátku popisný a zabýval spíše
mineralogií s přesahem do rud, (7) uhlí, solných ložisek či přecházením do popisů o formování
horských masivů, vzniku hornin, příčin vulkanismu, (8) nutně vyústil z popisné fáze, (9)(10)
vyjádřeném slůvkem „CO“ do fáze úvahové, vyjádřením slůvkem „JAK“.
V druhé polovině 19. století a začátkem 20. století byl zaznamenán rozsáhlý rozvoj všech
odvětví, rostla i populace a rostly i nároky na vodu ať užitkovou či pitnou. A tehdy –
symbolicky – kdesi v kancelářích ústavů a polytechnických institutů se pomalu „formoval a
rodil“ hydrogeolog, který, jak jinak, vznikal postupným roubováním a šlechtěním geologů či
inženýrů – stavařů.
K zakladatelům patřil prof. Hynie,(11) který položil základy nové odnože geověd –
hydrogeologie. V přeneseném slova smyslu od 40tých let 20. století začali pracovat a běhat
po Československu hydrogeologové. Byli sice teoreticky vybaveni z univerzit, avšak až praxe
z nich udělala hydrogeology s „velkým H“. Mnohdy se museli potýkat se zákeřnostmi, které si
na ně matka příroda připravila. Začala hydrogeologická éra radostí a strastí.
Náhodné, na zakázku realizované projekty a vrty v období 1900 – 1940, logicky musely přejít
do koncepčnějších prací, které položily základy i regionální hydrogeologii. Bylo nutné se
zabývat i takovými „maličkostmi“, jako je režim podzemních vod, kde se vody „rodí“, kudy a
kam tečou, kde se akumulují a kde jsou místa a kde se nachází tak zvaná lidově zvaná
podzemní jezera. (12)(13)(14)
Pilotním příkladem radostí a strastí hydrogeologů, řečeno matematickou asertivní
terminologií, nechť je projekt Podlažice.(15)
V padesátých letech 20. století Pardubice, tehdy krajské město, rostlo jako z vody a průmysl
i obyvatelstvo potřebovalo mnoho kvalitní vodu. Po vyhodnocení více variant padla volba na
Podlažice u Chrasti, kde přebytky pitné – podzemní vody prostřednictvím pramenů P-10 a
P-20 tekly od nepaměti Pánu Bohu do potoka „Žejbro“.(16)(17)
Na svou dobu nebývale komplexní geologický, hydrogeologický, geofyzikální, hydrochemický
a hydrologický průzkum vyústil do výstavby jímacích vrtů řady „V“ o hloubkách 80 m – 120
m, ve kterých bylo při skupinové čerpací zkoušce, trvající tři měsíce, (18) (19) čerpáno od 120 l/s

do 230 l/s. Závěr tohoto projektu konstatoval, že úkol zajistit 150 l/s až 200 l/s byl splněn.
Jaká radost …(20)
Byla zahájena rozsáhlá stavební činnost, na vrtech se vybudovaly břitové velkoprůměrové
studny. Po výstavbě čerpací stanice a připojení vrtů se začala odebírat podzemní voda
v projektovaném množství do systému. K čemu však došlo! Po rychlém poklesu celkové
vydatnosti došlo k souběžnému vysušení potoka Žejbra a k likvidaci jímacích vrtů pro město
Chrast. Jaká starost. (21)
Příčiny zlé situace tkvěly v detailu – totiž ve vypouštění čerpaných podzemních vod do
blízkého potoka Žejbro, odkud po dnovém vcezu do opuk proudily zpět do čerpaných vrtů.
Odhlédneme-li od „kauzy Podlažice“ a zahledíme-li se do duše hydrogeologa, pak zdarů a
nezdarů, pochybností, nervů na dranc a výbuchů radostí, uvidíme bezpočet … tedy pokud
hydrogeolog není cynik a bere svoji práci opravdově a se zájmem. Jinými slovy, pokud chce
řemeslo dělat poctivě.
Generace hydrogeologů, která začala pracovat mezi lety 1970 – 1980, a která pracuje
aktivně dodnes, a ke které se hlásí i autor tohoto článku, zažila obrovský rozvoj této
disciplíny. Byla období, kdy na území ČSSR člověku vrtalo 5 – 8 vrtných souprav naráz a
k tomu se na dvou až třech lokalitách realizovaly čerpací zkoušky. Díky rotačně příklepovým
soupravám se metodou „průzkum bojem“ ověřovaly i možnosti jímání podzemní vody
v krystaliniku, kde dosud chyběly zkušenosti.

Radostí bylo mnoho:
– V žulách vrty s vydatnostmi až k 10 l/s, v rulách i k 5 l/s, v karbonských a permských
slepencích a pískovcích i prvé desítky litrů za sekundu, vody místy s výbornou kvalitou.
I ve slínech nebo břidlicích se nějaká voda našla, v opukách a pískovcích u Čisté z vrtu
„samo“ vytékalo více než 240 litrů za sekundu. (22) až (26)
– K radostem patřilo i setkávání a diskuse s lidmi z maringotek – s vrtáky a čerpači, kde
člověk mohl brát rozum od lidí různého názoru a přesvědčení, s mnohdy pohnutým
životním osudem. Jednání se starosty a investory (obce, města, krajské vodovody a
kanalizace, pamatuji i úřední jednání s Lidovými milicemi, vojskem či uranovým
průmyslem) dalo základy pro podnikání v oboru po roce 1989.
– Nesmím zapomenout na možnost zúčastnit se (byť na téměř stará kolena) projektů jako
Rebilance či Základní hydrogeologické mapování Železných hor.(27) A jak člověk stárne,
tak si i uvědomuje, že k největším radostem patří předávání zkušeností spolu
s pomyslným štafetovým kolíkem mladší generaci – jinými slovy, aby hydrogeologie
vzkvétala dál.(28)
tarosti bylo také dost, ale nějak z mysli symbolicky odpluly do oblastí se stagnací
podzemních vod, kde pomalu „vyšuměly“ do ztracena. Nelze namátkou zapomenout na řev,
výtky či argumenty o tom, že věděli, že tam voda nebude, jak to, že ve vodě je železo, proč
se stanovovala objemová aktivita radionuklidů či pesticidy, když se o to neprosili.
A odhlédneme-li od strašlivostí mnohdy nesmyslných výběrových řízení, která nakonec
komplikují život i samotnému investorovi, pak ke konci profesního žití by si měl každý poctivý
hydrogeolog říci (a jistě si i řekne): „stálo to za to“. (29)
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1. ÚVOD
1.1. ÚČEL PŘÍRUČKY
Tato příručka Aplikace geofyzikálních metod při ochraně vodních zdrojů je vydávána
Odborem ekologických škod Ministerstva životního prostředí ČR. Jedná se o další ze série příruček určených pro usnadnění rozhodování odpovědných pracovníků státní správy a fyzických a
právnických osob oprávněných s povolením příslušného vodoprávního úřadu provádět správu a
nakládání s vodami podle zákona č. 254/2001 Sb. (zákona o vodách) při ochraně vodních poměrů a vodních zdrojů (hlava V zákona o vodách, citováno zde i dále novelizované znění zákona z
r. 2010) před potenciální kontaminací, a zjišťování rozsahu kontaminace v případě, že k ní již
došlo.
Tato příručka přímo navazuje na text příručky Základní principy hydrogeologie (Kolektiv
autorů 2010), která byla vydávána stejným odborem MŽP a na kterou se tato příručka odkazuje.
Už z jejího názvu je patrné, že stručným ale výstižným způsobem popisuje hydrogeologické
metody, které se v nejvyšší míře podílí na průzkumu případné kontaminace podzemních vod a
jejich sanaci.
Předkládaná příručka přináší informace o specifické skupině geofyzikálních metod, které
jsou využívány v hydrogeologickém průzkumu a při ochraně podzemních vod, ale pracují na
fyzikálních principech, které nepřímo na základě měřených vlastností hornin a horninového
prostředí i vlastností podzemních vod významně přispívají k řešení úkolů hydrogeologie, a to i z
hlediska finančních nákladů. Určitý přehled geofyzikálních metod podává i dřívější příručka
MŽP z roku 2008: Možnosti geofyzikálních metod při ověřování nejasných strukturně geologických, popřípadě jiných vztahů na lokalitách při průzkumu a nápravě starých ekologických zátěží,
na kterou můžeme rovněž odkázat čtenáře (Kolektiv autorů 2008). Tato jmenovaná příručka se
však věnuje aplikacím geofyzikálních metod v jiných oblastech, i když uvedené principy geofyzikálních metod jsou pochopitelně stejné. Detailnější informace o geofyzikálních metodách najde
čtenář ve vysokoškolských učebnicích a odborných monografiích (např. Gruntorád a kol. 1985,
Karous a Mareš 1988, Karous 1989, Mareš a kol. 1983, Mareš a kol. 1990).
1.2. JÍMÁNÍ VODY A JEHO OCHRANA
Zajištění ochrany vodních zdrojů začíná u ochrany jímacích území. Z technického pohledu
je jímací území rizikovým místem pro využívaný vodní útvar, jsou zde umístěna různá technická
zařízení, pohybují se zde osoby a dopravní prostředky, může se manipulovat s různými chemickými látkami v rámci úpravy vody apod. Využívaný útvar povrchových vod je v bezprostřední
blízkosti těchto mnohdy rizikových aktivit. Útvar podzemních vod je zde prostřednictvím jímacích objektů (vrty, studny apod.) otevřen a je tedy opět vystaven riziku přímého znečištění
s povrchu terénu.
1.2.1. Základní pojmy
V rozsahu nezbytném pro potřebu této příručky jsou dále uvedeny některé relevantní hydrogeologické pojmy, jejichž úplnější a podrobnější výklad je součástí dříve zmíněné již příručky
MŽP Základní principy hydrogeologie (Kolektiv autorů 2010), příp. i (Homola a Grmela 1987):
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Jímací území
- ohraničené území s jímacími objekty a jímacími zařízeními, kde probíhají jen činnosti spojené
s odběrem vody a její ochranou. Obvykle je oplocené a často se ztotožňuje s ochranným pásmem
I. stupně.
Ochranné pásmo vodního zdroje, přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody
- území vyhlášené podle zákona (č. 164/2001 Sb. v platném znění), které má zajistit ochranu
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti chráněného zdroje vody, přírodního léčivého zdroje
nebo zdroje přírodní minerální vody. Obvykle se vyhlašuje jako ochranné pásmo I. a II. stupně.
Ochranná pásma vyhlášená podle předchozích právních norem mohou být třístupňová.
Jímací objekt
- stavba (vodní dílo) se zabudovaným jímacím zařízením (vrtaná či kopaná studna, pramenní
jímka, jímací zářez, odběrové místo povrchové vody aj.).
Jímací zařízení
- technické zařízení určené k odběru vody (čerpadlo se sacím a výtlačným potrubím, odtokový
drenážní systém, násoska apod.)
1.2.2. Jímací území
Jímací území můžeme rozlišovat podle několika hledisek:
1. podle druhu jímané vody
- jímací území povrchových vod
- jímací území podzemních vod
2. podle velikosti odběru
- odběry vody nad 10 000 m3 ročně podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
musí mít vodní zdroje s využívaným nebo využitelným odběrem nad touto hranicí
stanovena ochranná pásma
- odběry vody pod 10 000 m3 ročně (pro individuální zásobování) – povinnost mít
vyhlášená ochranná pásma se na ně nevztahuje
3. podle typu jímacího objektu
- odběry povrchových vod z hladiny nádrže
- odběry povrchových vod z toku vzdutého jezem
- odběry povrchových vod z běžného toku
- odběry podzemních vod ze studní (vrtaných či kopaných)
- odběry podzemních vod ze zachycených pramenů
- odběry podzemních vod z jímacích zářezů
- odběry podzemních vod z galerií (štol) a dalších hornických děl
4. podle struktury odběru
- odběr z jednoho odběrného místa
- skupinový odběr z více odběrných míst v rámci jednoho jímacího území (typické
zvláště pro odběr podzemních vod)
5. podle požadavků na jakost odebírané vody
- odběr surových vod pro úpravu na vodu pitnou (Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb.)
nebo výrobu vod balených (ČSN 56 7858 Kojenecká voda, ČSN 56 7859 Stol-
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-

ní voda, ČSN 86 8000 Přírodní minerální stolní a léčivá voda, PN 56 7860 Sodová voda, Vyhláška 252/2004 Sb.)
odběr užitkové vody pro průmyslové či zemědělské účely
odběr přírodních léčivých vod pro léčebné účely v lázeňství

6. podle zajištěné ochrany
- s vyhlášenými ochrannými pásmy (odběr pitné vody pro hromadné zásobování)
- bez vyhlášených ochranných pásem (individuální zásobování pitnou vodou a
odběr vody pro nepitné účely)

Obr.1.1. Ochranné pásmo I. stupně jímání podzemních vod
(nadzemní manipulační šachtice nad studnou v oploceném jímacím území - archív S. Šeda)
1.2.3. Ochranná pásma vodního zdroje
K ochraně využívaných vodních zdrojů a jímacích území slouží ochranná pásma. Je třeba
zdůraznit, že ochranná pásma se vyhlašují jen na ochranu zdrojů pitné vody s odběrem nad 10 tis.
m3 vody ročně, a dále na ochranu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních
vod. Návrh ochranných pásem zpracovává oprávněná osoba – držitel osvědčení odborné způsobilosti pro geologické práce v oboru hydrogeologie.
Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována na základě zákona č. 254/2001 Sb.
v platném znění (paragraf 30) o vodách, a mají sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní
nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových, které jsou využívány nebo využitelné
k zásobování pitnou vodou a mají průměrný roční odběr přes 10 000 m3. Ochranná pásma
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů léčivých minerálních vod se vyhlašují podle lázeňského
zákona č. 164/2001 Sb. v platném znění (§ 21-24). Slouží k ochraně přírodního léčivého zdroje
před činnostmi, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho chemické, fyzikální a mikrobiologické
vlastnosti, jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost. Ochranná pásma se dělí na
ochranná pásma I. a II. stupně.
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Obr.1.2. Výřez státní vodohospodářské mapy (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha)
Na obr. 1.2. jsou vyznačena ochranná pásma II. stupně kolem jímacího území podzemních
vod. Pásmo II. stupně je možné členit na zóny s různým stupněm ochrany. Rozsah ochranného
pásma by měl být dostatečný na to, aby zajistil ochranu vodního zdroje v potřebné míře. Požadavky na nerealizaci ochranného pásma II. stupně je třeba důkladně zvážit a odborně zdůvodnit,
mj. i na základě řádného průzkumu za použití komplexu průzkumných metod, včetně geofyzikálních.
Z předchozího textu však plyne, že existují vodní zdroje a jejich jímací území, které obvykle nejsou chráněny ochrannými pásmy (studny pro individuální zásobování pitnou vodou,
tedy s ročním odběrem menším než 10 000 m3, odběry povrchových a podzemních vod nesloužící pro zásobování pitnou vodou – odběry užitkové vody. Ochrana studní pro individuální zásobování je řešena ve vyhlášce č. 269/2009 Sb. ve znění změny č. 22/2010 Sb., která uvádí požadovanou vzdálenost studny od možných zdrojů znečištění podle velikosti propustnosti prostředí.
Odběry vody pro jiné než pitné účely obvykle nejsou chráněny vůbec, pokud to neřeší vydané
vodoprávní povolení k nakládání s vodami. Protože i na tyto vodní zdroje jsou kladeny určité
kvalitativní nároky (technologická voda pro průmysl, voda pro zavlažování apod.), je vhodné i
pro tyto objekty stanovit systém ochrany, i když to platné předpisy nevyžadují. Vhodným způsobem může být např. jejich formulace v rámci podmínek povolení k nakládání s vodami.
Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje nebo přírodního léčivého zdroje a jeho vymezení
Ochranné pásmo I. stupně má zajišťovat přímou ochranu vodního zdroje v bezprostředním
okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Stanovuje se:
•

u vodárenských nádrží (seznam je ve vyhlášce č. 137/1999) a nádrží, které slouží výhradně
pro zásobování pitnou vodou, je stanoveno minimálně pro celou plochu hladiny nádrže při
maximálním vzdutí,

•

u ostatních nádrží s vodárenským využitím je stanoveno jako souvislé území na hladině
nádrže s minimální vzdáleností 100 m od odběrného zařízení,
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•

u vodních toků s jezovým vzdutím je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá nad místem
odběru do vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 100 m; ve vodním toku musí zahrnovat minimálně polovinu jeho šířky v místě odběru,

•

u vodních toků bez jezového vzdutí je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá nad místem odběru do vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 50 m; ve vodním toku
musí zahrnovat minimálně třetinu jeho šířky v místě odběru,

•

u zdrojů podzemní vody je stanoveno jako souvislé území do vzdálenosti minimálně 10 m od
odběrného zařízení,

•

u přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody se stanovuje v bezprostředním okolí (obvykle v okruhu 50 m, v němž se ještě může vymezit tzv. pásmo fyzické
ochrany zdroje 10 x 10 m),

•

v odůvodněných případech může být stanoven rozsah menší.

Obr. 1.3. Domovní studna s klasickou ruční pumpou
Domovní a obecní studny jsou zdrojem individuálního zásobování vodou, obvykle nejsou
chráněny ochrannými pásmy vodních zdrojů a je plně na odpovědnosti vlastníka studny, aby si
zajistil její potřebnou ochranu, především v umisťování aktivit souvisejících s rizikovými látkami (chemikálie, hnojiva, odpady, splaškové vody, atd.) co nejdál od vlastní studny a zabránil
jejich úniku do využívané povrchové nebo podzemní vody.
Ochranné pásmo II. stupně a jeho vymezení
Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně zdroje, popřípadě infiltračního území nebo
povodí zdroje nebo jeho části. V rámci ochranného pásma II. stupně lze vymezit dílčí pásma s
rozdílným stupněm ochrany. V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno provádět činnosti, které
mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Může být souvislé nebo tvořené více od
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sebe navzájem oddělenými územními zónami v rámci hydrogeologického rajónu nebo hydrologického povodí.
Opatření v ochranných pásmech
V ochranném pásmu I. stupně jsou povoleny jen činnosti spojené s ochranou a využitím
vodního nebo přírodního léčivého zdroje. Z území ochranného pásma se odstraní všechny zdroje
možného znečištění zdroje a provedou se další potřebné technické úpravy území, aby ochranné
pásmo I. stupně mohlo plnit svůj účel.
Vodní zákon nepředepisuje žádná konkrétní omezení v ochranném pásmu II. stupně. Toto
u vodních zdrojů podle vodního zákona stanovuje příslušný vodoprávní úřad ve svém rozhodnutí
nebo v případě zdrojů podle lázeňského zákona ministerstvo zdravotnictví svou vyhláškou.
Možná omezení se týkají např. vstupu fyzických osob, používání a skladování látek škodlivých
vodám, provádění stavební činnosti, terénních úprav, zemních a vrtných prací, umísťování staveb, aplikace různých ochranných a dalších chemických prostředků, úprava či omezení zemědělského využívání pozemků (pěstované plodiny, způsob obdělávání pozemků, způsob aplikace
hnojiv a ochranných prostředků), způsobu údržby komunikací, provozování rekreace, táboření,
stanování a vodních sportů, zákaz vjezdu vozidel dopravujících náklad, který může způsobit
ohrožení nebo zhoršení jakosti vody, zákaz přeletu letadel nad volnou vodní plochou apod.
Možné technické úpravy v ochranných pásmech se týkají hlavně ochranných pásem I.
stupně a obsahují např. vyznačení hranice a oplocení ochranného pásma, úpravy komunikací
u vodárenské nádrže (nepropustné příkopy, záchytné jímky), protierozní opatření (např. úprava
svahů, zasakovací a sedimentační pásy, úprava vegetačního krytu – keře, stromy), protipovodňová opatření (zatrubnění nebo přeložení vodního toku, vyspádování terénu směrem od jímacích
objektů, výstavba ochranných nadzemních šachtic apod.).
Náklady na ochranná opatření v ochranných pásmech a na jejich monitoring je věcí vlastníka (správce) vodárenského zdroje, jakož i hrazení újmy vzniklé vlastníkům pozemků vyhlášenými omezujícími opatřeními v ochranných pásmech.

1.3. PROBLEMATIKA KONTAMINACE V OCHRANNÝCH PÁSMECH
VODNÍCH ZDROJŮ
1.3.1. Specifika řešení znečištění vod v ochranných pásmech vodních zdrojů
Lze definovat následující specifika ochrany vodních zdrojů před znečištěním v jímacích
územích a ochranných pásmech vodních zdrojů (díl 3, par. 30 zákona o vodách):
•

možnost bezprostředního nebo velmi rychlého znečištění konkrétního vodního zdroje

•

nutnost velmi rychlých nápravných opatření včetně zajištění náhradního zásobování pitnou vodou

•

v rámci manipulačních a provozních řádů jímacího území jsou pro případ kontaminace
obvykle stanoveny předem konkrétní postupy a jsou vytipována nejzranitelnější místa

•

v rámci režimu vyhlášených ochranných pásem jsou vyhlášena konkrétní omezující opatření týkající se nejrizikovějších aktivit - pokud jsou tato omezení správně nastavena, znečištění mohlo vzniknout jen jejich porušením
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•

jsou k dispozici podrobné průzkumné informace o území (hydrologické, geologické, hydrogeologické, chemické) z dříve provedených průzkumů a průběžně prováděného monitoringu dle zákona, které mohou značně usnadnit rozhodnutí o řešení vzniklé kontaminace

•

přímo v jímacích územích se může cíleně manipulovat s chemikáliemi v rámci vodohospodářských aktivit (látky na chemickou a biologickou úpravu vody, na údržbu technických zařízení, na regeneraci a čištění studní a vrtů apod.)

•

zjištěná kontaminace v ochranných pásmech obvykle znamená větší ochotu než jinde ke
spolupráci a k rychlému řešení situace všemi zainteresovanými stranami (vodoprávní
úřad, majitel a provozovatel zdroje, Česká inspekce životního prostředí, příslušná obec
atd.).

V některých případech mohou být ochranná pásma stanovena nesprávně v nedostatečném
rozsahu. V takovém případě je na individuálním posouzení, zda v režimu havarijního sanačního
zásahu řešit i kontaminační situace v blízkosti jímacích území mimo vyhlášená ochranná pásma.
Tato problematika je pak řešena s příslušným vodoprávním úřadem po projednání s dotčenými
orgány státní správy (par. 30 zákona o vodách).
1.3.2. Znečišťující látky v ochranných pásmech
Je na místě konstatovat, že ačkoliv jsou v rámci vyhlášených ochranných pásem vyhlášena
i různá ochranná a omezující opatření, hlavně z hlediska výskytu a manipulace látek škodlivých
vodám, nebezpečí kontaminace se může týkat celého spektra vyskytujících se kontaminantů, jako
kdekoliv jinde. V daném případě jde vždy totiž o porušení platných předpisů a nelze dopředu
předjímat, kdo a jakým způsobem (s jakou chemickou látkou) tyto předpisy poruší. Vyhlášená
ochrana vodního zdroje by tak pouze měla snížit riziko (pravděpodobnost) vzniku této kontaminace (viz závadné látky, par. 39 zákona o vodách).
Z hlediska typu a druhu kontaminace je proto třeba počítat s celou škálou situací. Znečištění vod můžeme rozlišovat podle různých kritérií:
podle způsobu vzniku
• jednorázové havarijní úniky – nejčastější případy kontaminace v ochranných pásmech
• dlouhodobě působící kontaminace s postupnou akumulací znečišťujících látek v prostředí –
tyto případy by se v dobře vyhlášených a dobře spravovaných ochranných pásmech neměly
vyskytnout
• podle doby trvání
• ekologické havárie v současnosti (viz par. 40 zákona o vodách) – náhlá havárie, proti níž je
prevence nejobtížnější a nejméně účinná, nutno s ní počítat a mít předem stanovené rámcové
postupy jejího řešení (např. havarijní plány)
• stará ekologická zátěž – pokud se v blízkosti vodního zdroje vyskytne, měla by být odstraněna před začátkem využívání vodního zdroje
podle plošného rozsahu
• bodová kontaminace (plošně omezený únik znečišťující látky)
• liniová kontaminace (podél liniového prvku – silnice, produktovod apod.)
• difúzní kontaminace (území s větším počtem drobných zdrojů kontaminace, obtížně přesně
identifikovatelných – např. obce bez kanalizace)
• plošná kontaminace (vlivem znečištění ovzduší, plošná aplikace hnojiv či ochranných prostředků s regionálním dosahem)
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podle druhu znečišťující látky a jejich vlastností
• kontaminace anorganickými, organickými a radioaktivními látkami, mikrobiologické zhoršení jakosti vody apod.
• hledisko toxikologické nebezpečnosti (látky akutně a chronicky toxické, prudké jedy, látky
s karcinogenním účinkem)
• migrační hledisko – uplatnění různých transportních parametrů podle druhů znečišťující
látky (např. adsorpční procesy, biodegradace, distribuce mezi fázemi aj.)
•

Většina výše uvedených zdrojů kontaminace (s výjimkou havarijní jednorázové bodové
kontaminace) se - pokud nebyly předem odstraněny - nachází trvale v zájmovém území a lze
je tak označit jako potenciální zdroje. Měly být v rámci správy jímacího území a ochranných
pásem (stanovený režim v ochranných pásmech, provozní a havarijní řád) zmapovány a pravidelně monitorovány, ohrožení vodního zdroje by tak mělo být relativně včas zachyceno.

Zájemce o problematiku znečišťujících látek ve vodách v podrobnější verzi lze odkázat na
literaturu (např. Pitter 2009), protože zaměření i rozsah této metodiky neumožňuje se věnovat
kontaminačním otázkám podrobněji.

Obr. 1.4. Vodní nádrž Souš – jímání povrchových vod (archív P. Maršalko)
I v ochranných pásmech povrchových vod je důležité poznání geologických a hydrogeologických poměrů; vlastnosti horninového prostředí a vzájemná souvislost povrchových a podzemních vod hrají podstatnou roli v ochraně využívaných útvarů povrchových vod a nastavení správných ochranných a omezujících opatření v ochranných pásmech.
V případě řešení havárie v ochranných pásmech vodních zdrojů, nebo dokonce v těsné blízkosti jímacích objektů obvykle není kvůli nebezpečí z prodlení a vzniku dalších návazných škod
čas na standardní metodické postupy (průzkum kontaminace, zpracování analýzy rizika, studie
proveditelnosti, stanovení optimálního sanačního zásahu atd.), které jsou obvykle dopracovávány
až v průběhu prací. Je proto velkou odpovědností všech zainteresovaných orgánů, a v první řadě
příslušného vodoprávního úřadu, příp. České inspekce životního prostředí (ČIŽP), aby rozhodo-
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valy rychle, ale s odbornou erudicí, znalostí věci, ve vzájemné shodě a s dobrou organizací práce
všech zasahujících složek. I sanační zásah v časové tísni musí ale vycházet ze zhodnocení situace
a alespoň z odhadu škod, které hrozí. Tomuto základnímu zhodnocení situace musí odpovídat
rozsah a způsob havarijního (primárního) sanačního zásahu.

2. PŘEHLED POUŽÍVANÝCH METOD PŘI PRŮZKUMU A SANACI
KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÍCH VOD
Při hydrogeologickém průzkumu jsou využívány jednak přímé hydrogeologické metody,
jednak i geofyzikální metody, které jsou označovány jako nepřímé. Je to z toho důvodu, že tyto
metody nesledují přímo hydrogeologické parametry prostředí, ale odvozují je z měření dalších
vztažných fyzikálních parametrů prostředí, navíc měřených (kromě vrtných) na povrchu země.
2. 1. METODY HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
V dalším textu je uveden stručný přehled hydrogeologických metod, které se využívají při
průzkumu kontaminace v jímacích územích podzemních vod pro hromadné zásobování pitnou
vodou. Podrobnější popis metod hydrogeologie je uveden např. v příručce Základní principoy
hydrogeologie (Kolektiv autorů 2010).
Zjišťování a hodnocení stavu (tj. množství a jakosti) podzemních vod slouží k doplnění
podkladů pro vodoprávní úřady pro výkon veřejné správy, plánování a poskytování informací
veřejnosti v oblasti vod (zákon o vodách, hlava III). Ochranou vodních zdrojů se pak zabývá
hlava V téhož zákona, par. 29. Nejvýznamnějšími metodami hodnocení stavu podzemních vod
jsou metody hydrogeologické, jejichž nedílnou součástí jsou geofyzikální metody. Obě tyto
metody jsou popsány v dalších kapitolách.
2.1.1. Přípravná etapa hydrogeologického průzkumu
Vlastnímu průzkumu vždy předchází rešerše, tj. shromáždění, studium a přehodnocení všech
materiálů týkajících se vlastní problematiky, tedy ekologické zátěže v daném území. Podkladem
pro zpracování rešerše jsou především následující činnosti:
•

shromáždění archivních materiálů geologických, hydrogeologických, geofyzikálních, geochemických, kontaminačních a dalších podkladů ze všech dostupných zdrojů

•

podrobná odborná rekognoskace terénu, provedení aktuálního geologického mapování a fotodokumentace

•

u jímacích území podzemních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou je nezbytné získat
data týkající se především jímacích objektů (druh, konstrukce, jímané množství), včetně
provozních a manipulačních řádů, vodoprávních rozhodnutí a výsledků monitoringu kvality
jímané vody, hodnocení vývoje chemismu vod v čase a popis ochranných pásem,

•

ověření majetkoprávních vztahů v zájmové lokalitě, aktuální výpis z katastru nemovitostí.
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2.1.2. Hydrogeologické mapování
Hydrogeologické mapování je základní metodou hydrogeologického průzkumu. Tyto práce
zahrnují terénní rekognoskaci, popis dokumentačních bodů, sondážní a měřické práce v terénu a
odběry vzorků pro laboratorní zkoušky. Spolu s archívními údaji z hydrogeologických průzkumů
a starších mapovacích prací jsou pak všechny tyto informace využity pro vypracování základní či
účelové hydrogeologické mapy daného území. Hydrogeologické mapy znázorňují hydrogeologické poměry určitého území. Je z nich zřejmý oběh a režim podzemní vody v hydrogeologických strukturách, rozšíření a zonálnost podzemní vody ve vztahu k hydrografii a hydrologii,
geomorfologii, geologii a tektonice. Tyto mapy jsou doplněny informacemi o lokálních kontaminacích. Podrobněji se danou problematikou zabývá příručka Základní principy hydrogeologie
(Kolektiv autorů 2010).
2.1.3. Hydrologické metody
Hydrologické metody jsou nedílnou součástí hydrogeologického průzkumu. Mezi tyto
metody patří zvláště zpracování bilance podzemních vod, měření srážek a výparu, stanovení
odtoku (povrchového, hypodermického, podzemního), měření vydatností pramenů a vodních
stavů (průtoky, hladiny podzemní vody).

Obr. 2.1. Průzkumný hydrogeologický vrt
Úspěšnost hydrogeologického průzkumu je dána správnou konstrukcí průzkumných vrtů a
jejich kvalitním provedením. Důležité je zajistit i řádné uzavření zhlaví vrtu (zvláště vrtů dlouhodobě umístěných v ochranných pásmech vodních zdrojů, které slouží např. pro monitoring),
aby nemohlo dojít k přímé kontaminaci podzemní vody vrtným stvolem s povrchu (vtok znečištěné povrchové vody, úmyslné nalití chemikálie apod.). Důležité je zajistit i jejich řádné označení, aby v případě potřeby bylo možné dohledat vlastníka vrtu či parametry vrtu nebo data z něho
získaná.
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2.1.4. Sondážní metody
Vrt nebo sonda umožňují studovat podzemní vodu, která není z povrchu terénu volně přístupná. V jeho rámci zpravidla dochází k odběru vzorků zemin a podzemní vody na příslušné
analýzy, k terénním měřením fyzikálně-chemických parametrů, k záměrům hladiny podzemní
vody, k provádění hydrodynamických zkoušek, ke stopovacím zkouškám, k dlouhodobějšímu
monitoringu a po ukončení průzkumných prací mohou sloužit k sanačnímu čerpání či k zasakování vyčištěné vody. K vrtání se používá různých vrtných technologií (vrtání jádrové, rotačně příklepové, nárazovotočivé, náběrové, šnekové, vibrační, drapákové, atd.).
Parametry vrtu (tzn. hloubka, vrtný průměr, použitá vrtná technologie, způsob vystrojení
vrtu, interval perforace výstroje, obsyp a těsnění výstroje) se odvíjejí od charakteru geologického
prostředí (např. zpevněné, nezpevněné horniny), podle určení průzkumného díla (jednorázový
odběr vzorků, dlouhodobější monitoring, potenciální využití jako sanační objekt, atd.) i podle
vlastností polutantů, které se v podzemní vodě očekávají.

Obr.2.2. Mobilní vrtná souprava Wirth B1A
Veškeré vrtné práce i další pozemní průzkumné práce v ochranných pásmech vodních
zdrojů jsou vázány na povolení vodoprávního orgánu, který tato ochranná pásma vyhlásil, a na
splnění podmínek jím stanovených (zákon 254/2001 Sb. o vodách).
Zásadní je správná interpretace získaných výsledků a jejich skloubení s výsledky ostatních
hydrogeologických a geofyzikálních metod.
2.1.5. Hydrochemické metody
Pro komplexní vyhodnocení hydrogeologického průzkumu jsou zásadní znalosti o fyzikálně-chemických vlastnostech vody. V praxi se odebírají vzorky podzemních vod a v případě
potřeby i vzorky povrchových a srážkových vod. Rozsah analytických prací vychází ze zadání
průzkumu (může se jednat o průzkum zdrojů podzemní vody pro pitné účely, zjištění kontamina-
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ce, průzkum pro stavební účely, atd.). Základním předpokladem získání spolehlivých údajů o
chemickém složení vody je správné odebrání vzorku vody na chemickou analýzu. Protože některé výsledky analýz by převozem do laboratoře byly znehodnoceny, musí se některá měření uskutečnit přímo v terénu (např. teplota, pH, oxidačně-redoxní potenciál, rozpuštěný kyslík aj.).
K chemickým analýzám vody je využívána celá řada analytických metod. Z nejrozšířenějších metod lze jmenovat např. spektrofotometrii, atomovou absorpční spektrometrii (AAS),
atomovou emisní spektrometrii (AES), hmotnostní spektrometrii, infračervenou spektroskopii,
potenciometrická stanovení s využitím iontově selektivních elektrod nebo vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC).
2.1.6. Hydrodynamické zkoušky v hydrogeologických vrtech
K určování hydraulických parametrů zvodněného horninového prostředí slouží různé hydrodynamické zkoušky. Nejčastěji se používají čerpací a stoupací zkoušky, dále např. zkoušky
nálevové, vtláčecí apod. Z výstupů hydrodynamických zkoušek se stanovují obvykle základní
hydraulické parametry – koeficient hydraulické vodivosti K (ukazatel míry propustnosti horninového prostředí za podmínky jeho 100% saturace vodou), koeficient transmisivity T (charakterizuje míru schopnosti horninového tělesa propouštět vodu), a koeficient storativity S (charakterizuje množství vody, které lze odebrat z hydrogeologického kolektoru), efektivní pórovitost ef
(podíl pórového prostoru k celkovému objemu horniny, ve kterém dochází ke skutečnému proudění tekutin vlivem gravitace), a specifická vydatnost q (podíl vydatnosti Q odebírané z hydrogeologického objektu čerpáním nebo vypouštěním přelivu a velikosti odpovídajícího ustáleného
snížení hladiny).

Obr. 2.3. Záchytné nepropustné příkopy zaústěné do záchytné jímky (foto P. Maršalko)
Záchytné jímky (lapoly) podél silnice (obr. 2.3) procházející ochranným pásmem vodního
zdroje jsou jedním z častých preventivních opatření proti kontaminaci podzemních vod.
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2.1.7. Metody modelování
Matematické modelování umožňuje lepší pochopení procesů probíhajících v horninovém
prostředí a následnou simulaci navržených sanačních zásahů. Na základě známých vstupních
údajů se vytváří koncepční model, který zobrazuje reálné přírodní prostředí ve zjednodušeném
modelovém systému, který je řešen na PC. Modelové řešení proudění podzemní vody je založeno
na syntéze informací z oblasti geologie, hydrogeologie, hydrologie, klimatologie a geografie.

2.2. GEOFYZIKÁLNÍ METODY
Geofyzikální metody (též metody užité geofyziky) zkoumají geologické prostředí a hydrogeologický režim pod povrchem země měřením fyzikálních parametrů daného prostředí z povrchu země, pak se jedná o povrchové metody, nebo ve vrtech - nazývané jako karotáž či karotážní měření. Metody se rozděluji podle toho, jaké fyzikální veličiny se měří: elektrické, elektromagnetické, magnetické, tíhové, seismické a pod (např. Mareš a kol. 1983, Gruntorád a kol.
1985, Karous 1989, Mareš a kol. 1990).
2.2.1. Geoelektrické metody
Geoelektrické metody patří mezi nejpoužívanější a nejrozmanitější pozemní geofyzikální
metody aplikované v hydrogeologickém průzkumu. V nich se uplatňuje zejména měrný odpor
neboli rezistivita prostředí ρ (Ωm) či měrná vodivost (konduktivita) σ = ρ-1, tj. převrácená hodnota odporu v S/m), které jsou úzce závislé na hydrogeologických parametrech horninového prostředí (viz kap. 3.2).

Obr. 2.4. Princip odporových metod
( A, B - proudové elektrody, M, N -měřicí elektrody)
Měrný odpor hornin se zjišťuje tzv. odporovými metodami podobně, jako na vzorcích
materiálu v laboratoři (obr. 2.4): Do země se uzemněnými proudovými elektrodami A(+ pól) a
B(- pól) vhání proud I měřený miliampérmetrem a mezi měřicími elektrodami M a N se měří
napětí U milivoltmetrem. Zdrojem proudu jsou baterie nebo generátory. Podle Ohmova zákona se
pak určí odpor hornin ρ v okolí měřicího systému ze vztahu ρ = k*U/I. Konstanta k je závislá na
vzdálenostech jednotlivých elektrod.
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Měrný odpor (či měrná vodivost) horniny závisí na litologii a obsahu vody v pórech. Měrná
vodivost běžných hornin se jednak zvyšuje s obsahem a vodivostí porézní vody ρW v jejich pórech, jednak roste s relativním obsahem vodivých minerálů v horninách (např. sulfidy, grafit,
některé oxidy, jílovité minerály). Jílové minerály (díky obsahu vázané vody) často vytváří mocné
vrstvy v sedimentárních souvrstvích, kde působí jako vrstva zabraňující pohybu podzemních vod
(hydrogeologický izolátor).
Minimálně propustné se také jeví kompaktní neporušené krystalinické horniny, které bývají
elektricky nevodivé, protože v nich převládající horninotvorné minerály jsou většinou dobrými
elektrickými izolátory (křemen, kalcit, živce, slídy).
Naopak porézní sedimenty s průlinovou propustností (písky, štěrky) či puklinové krystalinické horniny (vyvřeliny a metamorfity) usnadňují ve svých pórech akumulaci podzemních vod,
jejichž obsah snižuje elektrický odpor hornin. Nazývají se hydrogeologické kolektory. Vodivost
(odpor) prostředí má tedy přímou vazbu na jeho hydrogeologické vlastnosti. Právě z tohoto důvodu mají odporové metody značný význam při oceňování hydrogeologických podmínek a stupně
porušení hornin, se kterým stoupá celkový objem volných pórů v hornině (pórovitost či porózita)
a možnost jejich zaplnění vodivou podzemní vodou.
Odporové metody se dělí na profilování (měření podél profilu o daném hloubkovém dosahu) a sondování (měření na jednom bodě s rostoucím hloubkovým dosahem), komplexní kombinované simultánní měření sondážně profilové se někdy nazývá elektrickou tomografií nebo výstižněji multielektrodovým uspořádáním (MEU). Odporové sondování slouží ke zjišťování změn
odporu hornin s hloubkou průzkumu, která se zvětšuje se zvyšováním rozměrů elektrodového
uspořádání.
Některé další elektromagnetické parametry hornin se využívají méně často než měrný
odpor. Např. elektrická permitivita ε se projevuje jen při vysokých frekvencích. Extrémní hodnoty ε z běžných přírodnin má jen voda a proto se používá její měření pro stanovení obsahu porézní
vody. Rovněž magnetická susceptibilita κ se uplatňuje jen ve vysokofrekvenčních elektromagnetických polích, ale její měření je pohodlněji prováděno magnetickým průzkumem.
Metoda nabitého tělesa sleduje pohyb (kuchyňskou solí NaCl) uměle mineralizované a
tudíž vodivé zóny o měrném odporu ρr v podzemní vodě (na obr. 2.5 horizontálně čárkovaná
šrafa) v propustné vodonosné vrstvě (tečkovaně, odpor ρo). Do vrtu se zapustí do pytle se solí
elektroda A, která vodivou zónu elektricky nabije (proto metoda nebitého tělesa). Tato vodivá
zóna je unášena podzemní vodou ve směru jejího toku a její sledování měřením elektrických
veličin na povrchu tedy umožňuje určit směr a rychlost proudění podzemní vody.

Obr. 2.5. Metoda nabitého tělesa slouží pro sledování pohybu podzemní vody
(vysvětlení v textu)
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Měření existujících přirozených elektrických stacionárních polí se většinou označuje jako
metoda spontánní polarizace nebo spontánních potenciálů (SP). Existence přirozeného stacionárního elektrického pole v zemi má svůj původ v elektrochemických reakcích prostředí, které
jsou souborně označovány jako elektrochemická aktivita prostředí. Z těchto polí jsou pro hydrogeologické aplikace nejdůležitější filtrační spontánní potenciály (FSP), vznikajících filtrací
podzemní vody (s nosiči el. náboje - ionty - tvoří slabý elektrolyt) průlinovým prostředím. Směr
pohybu kladných iontů je totožný s pohybem podzemní vody. Měřením slabých napětí (v milivoltech mV) na povrchu tak zjistíme pohybu podzemní vody jako směr kladného napětí. V místě
výronu vody z podzemí (obr. 2.6a) se vytváří kladné napětí USP, v místě vsaku naopak napětí
záporné (obr. 2.6 b - vpravo).

a) výron, pramen se projevuje kladnou
anomálií filtračního potenciálu USP

b) únik vody, např. dnem nádrže, má
zápornou anomálii USP(mV)

Obr. 2.6. Příklad metody spontánní polarizace FSP pro sledování pohybu podzemních vod
Metoda FSP slouží:
- ke sledování pohybů podzemní vody,
- vyhledání míst vsaků a skrytých výronů podzemní vody (obr. 2.6),
- určení míst porušení těsnících a izolačních hydrologických bariér (podzemních stěn,
ochranných fólií, hrází),
- detekci úniků z produktovodů a
- lokalizaci dalších míst, kde vznikají filtrační potenciály prouděním podzemní vody
průlinovým prostředím.
Elektromagnetické metody tvoří velmi rozsáhlou skupinu metod a jsou využívány hlavně v
mělkém průzkumu do několika desítek metrů pro sledování měrných odporů prostředí podobně
jako metody odporové. Induktivní elektromagnetické jevy jsou nejintenzivnější ve vodivých
prostředích a proto slouží hlavně pro mapování geologických vodičů:
- porušených hornin s vyšší porózitou a proto i s vyšším obsahem porézních vodivých vod,
- mapování sedimentů s vyšším obsahem jílovitých minerálů (které jsou elektricky vodivé
díky vyššímu obsahu vázané vody), které se projevují jako hydrologické izolátory.
Nejčastěji je využívána tzv. metoda dipólového elektromagnetického profilování (DEMP viz obr. 2.7). Jejich zdrojem jsou antény napájené střídavým proudem různých frekvencí (zdrojový dipól), měří se přijímací anténou anomálie indukované ve vodivém zemském prostředí. Změnou frekvence zdrojového pole se mění hloubkový dosah, čehož využívají metody elektromagnetického (frekvenčního nebo přechodového) sondování - čím vyšší frekvence, tím menší hloubkový dosah. Hloubkový dosah se rovněž zvětšuje s rostoucí vzdáleností obou dipólů.
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Obr. 2.7. Mapy izolinií měrných odporů DEMP pro 4 různé frekvence zdrojového EM pole
Na obr. 2.7. jsou mapy měřených měrných odporů podle DEMP téhož geologického prostředí pro různé frekvence, tedy pro různé hloubkové zásahy (do cca 10 m pro nejnižší frekvence,
zde 6 525 Hz). Pokryv má velmi nízké odpory (menší než 25 Ωm - zelené plochy odpovídající
jílovitým hlínám). Hřbet podložních hornin s vyššími odpory se postupně se zvyšujícím se
hloubkovým dosahem projevuje výrazněji (žlutohnědá anomálie ve 2/3 území zleva).
Z dalších elektromagnetických metod se uplatňuje metodicky nenáročná a finančně efektivní metoda velmi dlouhých vln (VDV), která využívá pole navigačních radiostanic pracujících v
rozsahu VDV vln - desítky kHz. Tato metoda mapuje vodivé tektonické poruchy, které se prozrazují vznikem v nich indukovaných vířivých proudů (anomáliemi).
Moderní georadarová metoda (zkratka GPR z angl. Ground Penetrating Radar) je založena
na vyslání EM pulzů/signálů o vysoké vlastní frekvenci (řádově 50 - 1 000 MHz) pod povrch a
registraci času příjmu signálu po odrazu od podpovrchových reflexních rozhraní do hloubek
mnoha metrů. Georadarové řezy dávají velmi detailní obraz mělkého geologického řezu, nemají
však dostatečnou možnost klasifikovat prostředí podle fyzikálních či jiných parametrů.
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2.2.2. Seismické metody
Pro sledování stavu horninového masívu a jeho nadloží je u nás nejvíce využívána mělká
refrakční seismika (MRS, obr. 2.8). Seismický signál je generován slabými náložemi nebo častěji údery kladiva na destičku. ten se šíří jak v pomalejším pokryvu a v pevném podloží, ale zároveň se odráží, lomí a difraguje od reliéfu pevných hornin směrem k povrchu. Doba příchodu
seismických vln, lomených a odražených z hloubek, je registrována seismografem pomocí ekvidistantně rozložených geofonů, které převádí seismické vlnění na povrchu země na elektrické
napětí. Tyto odražené vlny přinášejí informace o mělké geologické stavbě pod měřeným profilem.
Metodu MRS je možné použít pro vymapování poruch (které se projevují jako místa malých seismických rychlostí), sledování hladiny podzemní vody (odrazné rozhraní) a pro řešení
široké škály mělkých strukturních geologických otázek.

pokryv

reliéf pevných hornin
reliéf pevných hornin

Obr. 2.8. Princip seismické refrakční metody
2.2.3. Karotážní metody
Tímto termínem označujeme soubor geofyzikálních měření ve vrtech, které stanovují
fyzikální vlastnosti hornin ve vrtném profilu a v jeho blízkém okolí. Další metody sledují i technický stav vrtů, např. průměr, odklon od vertikály a směr (azimut) tohoto odklonu, stav výstroje
apod. Jednotlivé karotážní metody jsou určitými variantami povrchových geofyzikálních metod,
mají tedy společné teoretické principy. Rozdíl je ve způsobu měření a zpracování dat. Měřená
veličina se zaznamenává při vzestupném pohybu měřící sondy vrtem. Výhodou karotážních
měření je téměř přímý styk měřícího systému s proměřovaným prostředím. Proto jsou měřené
údaje velmi spolehlivé. Nepříznivě působí změny průměru vrtu, existence výplachu ve vrtu, a
pod., které se eliminují v procesu interpretace nebo přímo při měření vhodným technickým či
softwarovým systémem.
A) Souborem geofyzikálních metod měřených ve vrtech lze určit horninový typ - litologické
členění, vymezit propustné a nepropustné horniny, stanovit jejich jílovitost, pórovitost, příp.
rozpukanost, stupeň nasycení horniny kapalinou, charakter nasycující kapaliny (různé znečištění,
sladká vs. slaná voda, kontaminant) prostřednictvím měření měrného odporu (rezistivity) nebo
vodivosti, spontánní polarizace, hustoty, přirozené gama aktivity, vodíkového indexu měřením
sekundárního neutronového pole ve vrtech, rychlosti šíření elastických vln aj.
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B) Druhý okruh řešených otázek umožňuje stanovit kvalitu a dynamiku podzemní vody ve vrtu,
např. místa přítoku vody do vrtu, směr pohybu vody vrtem, vydatnost jednotlivých přítoků, přítomnost teplých a/nebo mineralizovaných vod apod. Tyto otázky řešíme tím, že měříme přímo
parametry vody ve vrtech: rychlost pohybu vody průtokoměry, dále vodivost vody ve vrtu, teplotu, zákal (průzračnost), příp. radioaktivitu. Pokud není dostatečný kontrast mezi vodou přitékající
z horniny do vrtu a vodou ve vrtu, pak tento kontrast uměle vytvoříme pomocí značkovačů (soli).
Přímo lze detekovat místa přítoků a rychlost pohybu podzemní vody průtokoměry pouze
v případech rychlého proudění a proto se jich využívá u vrtů s přetokem a u nichž došlo k hydraulickému propojení mezi dvěma horizonty o výrazně rozdílných výtlačných úrovních atp.
U pomalejších rychlostí filtrace se používají nepřímé metody pohybu podzemní vody ve
vrtech, které jsou založeny na sledování pohybu fyzikálního rozhraní ve vodě vyplňující vrt
(výplach). Fyzikální rozhraní je uměle vytvářeno pomocí značkovačů, měnících některou
z vlastností vody. Touto může být měrný odpor, optická čistota, případně teplota. Značkuje se
spojitě nebo bodově voda ve vrtu, případně se značkovačem upraví voda nalévaná. Pro sledování
pohybu rozhraní se využívá časové série některé ze tří detekčních metod, rezistivimetrie, fotometrie, nebo termometrie. Mez citlivosti určení rychlosti je mnohem nižší než u vrtulkového průtokoměru a dovoluje odhalit i velmi pomalá proudění řádu 10-2 m/den. Z těchto tří metod se
v drtivé většině používá rezistivimetrie spolu se značením pomocí kuchyňské soli. Důvodem je
nejsnazší a nejdokonalejší označení celého vodního sloupce, jednoduchost detekční sondy a celková efektivita této metody. Pouze ve specielních případech, kdy nelze rezistivimetrii použít, se
přikročí k některé z jiných nepřímých metod.

Obr. 2.9. Monitorovací vrty v objektu skládky
(mezivrtná korelace oddělených subhorizontálních systémů cirkulace podzemních vod podle
karotáže)
C) Třetí soubor řešených úloh karotáží spočívá v měření technických parametrů vrtů,
sklon osy vrtu, stav výstroje vrtů, tj. pažnic a obsypu, průměr vrtu tzv. kavernometrií a pod.
Jedná se rovněž o prohlídku vrtů televizní kamerou a aplikaci variant akustických metod.
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Karotáž detailně člení vrtný profil podle jednotlivého měřeného parametru, snadno sleduje
dynamické děje ve vrtu (tj. proudění podzemní vody v čase) a podává informace o rozložení
propustných poloh a jejich hydraulických vlastnostech. Rozlišuje přítoky prosté vody, vody
minerální a často také horizonty s vodou kontaminovanou. Kvalitní karotážní měření zabrání
nesprávným technickým řešením, opakovaná revizní měření po delším čase umožní rozhodnout,
zda změny vydatnosti jsou způsobeny změnou v režimu podzemní vody, nebo změnami technického stavu vrtu.
Měřící systém karotážních sond má zpravidla dosah několika cm od stěny vrtu, málokdy
přesáhne prvé desítky cm. Pro zvýšení dosahu pro detekci objektů nezastižených vrtem, používáme prosvěcování (tomografii) mezi blízkými vrty. Výsledkem je tzv. tomogram - rozložení
měřeného parametru v řezu mezi vrty: rychlost šíření a/nebo pohlcení elastických vln, rezistivita
hornin, doba příchodu a zeslabení radarového signálu. Detekce dutin, větších poruchových zón
atd. může být určena za příznivých podmínek i při vzdálenosti mezi vrty až 50 m, jinak je menší.
Pro průzkum nezpevněných materiálů (skládkový materiál, výsypky, propustný pokryv a
pod.) byly vyvinuty penetrační soupravy umístěné na speciálních vozidlech. Sestávají jednak
z penetrační tyče, která je vybavena snímači pro měření mechanického odporu na hrotu při jejím
zatlačování a tzv. lokálního plášťového tření, jednak ze zatlačovacího zařízení pomocí úderů
kladiva (dynamická verze) nebo hydraulickým tlakem (statická verze). Tímto způsobem se určí
pevnost hornin ve vertikálním směru. Penetrační sondování lze pro zvýšení objektivity průzkumu
a rozšíření možností geotechnických výpočtů doplnit průběžnou registrací fyzikálních parametrů
hornin ve stvolu penetrační sondy (penetrační karotáž). Penetrační měření jsou masivně uplatňována při sledování.
2.2.4. Ostatní pozemní geofyzikální metody
Gravimetrie je založena na měření tíhového pole pomocí vysoce přesných gravimetrů a
interpretaci rozložení hustot geologického prostředí z tíhových anomálií. Na základě hustotních
kontrastů je možné diferencovat různé litologické typy, vyhledávat porušené zóny - tektoniku,
detekovat podzemní dutiny (umělé i přírodní, prázdné či zaplněné vodou - např. cesty podzemních toků a prostory v krasových oblastech), sledovat reliéf skalního podloží s vyššími hustotami
a mapovat rozložení a mocnosti pokryvu a antropogenních uloženin.
Radionuklidové metody využívají radioaktivního záření k určení distribuce přirozených a
umělých zdrojů radioaktivního záření měřením aktivity radiace na povrchu, ve vrtech a ze vzduchu. V hydrogeologických projektech se používají k monitorování pohybu uměle zavedených
slabých radioaktivních stopovačů při určování pohybu podzemních vod hlavně v karotáži.
Termometrie se využívá v hydrogeologii hlavně pro zjišťování skrytých výronů podzemních vod nejlépe v době vysokého kontrastu jejich teploty vzhledem k povrchovým meteorologickým podmínkám. Nejčastější je využití termometrie v karotážních aplikacích, kde slouží ke
zjišťování přítoků vod do vrtů, které se liší teplotně od výplachu. Význam termometrie je popsán
v kap. 2.2.3. o karotážních metodách.
Malé využití v hydrogeologii má magnetometrie, pokud neslouží k mapování různých
hornin (odlišení kyselých a bazických vyvřelin) a jejich kontaktů, např. ve vulkanických oblastech.
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3. APLIKACE GEOFYZIKÁLNÍCH PRŮZKUMNÝCH A SANAČNÍCH
METOD
Geologické podmínky v zájmové oblasti jsou většinou vzhledem k detailní prozkoumanosti
území ČR dobře známy již z rešerše dosavadních geologických a hydrogeologických prací i v
širším okolí zkoumané oblasti realizovaných v rámci základního výzkumu i průzkumu pro jiné či
specifické účely a výsledků vrtných údajů. Proto je při zahájení hydrogeologického projektu
uskutečnit v první řadě podrobnou rešerši dosavadních geologických znalostí o zájmovém území.
Dodatečné detailní informace požadované pro provádění dalších hydrogeologických prací
se provádí nejprve ekonomicky méně náročnějším geofyzikálním průzkumem, který efektivně
přispívá k lokalizaci dalších hydrologických a vrtných prací. V dalším textu se proto soustředíme
na přínos a možnosti geofyzikálních metod splnit cíle průzkumu detailní lokality. Hydrogeologické metody jsou podrobně popsány v paralelně vydávané příručce MŽP „Základní principy
hydrogeologie“ (Kolektiv autorů 2010), na kterou lze zájemce odkázat. Detailněji je možné se
seznámit s možnostmi geofyzikálních metod v hydrogeologii také v publikacích (Stenzel a Szymanko 1973, Mareš a kol. 1983, Karous a Mareš 1988, Ward ed. 1990, Kelly, Mareš (ed) a kol.
1993, Vogelsag 1994 atd.).
3.1. GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA OKOLÍ ZÁJMOVÉ PLOCHY
3.1.1. Upřesnění geologické stavby geofyzikálním průzkumem
Pro celkové hodnocení zájmové oblasti z hlediska hydrogeologického režimu je zásadní
znalost detailní geologické stavby v širším okolí. V našich podmínkách většinou postačují rešerše
dosavadních geologických, hydrogeologických, geofyzikálních a dalších relevantních prací,
prováděných i pro jiné účely, a studium regionálních geofyzikálních podkladů, které jsou prováděny Českou geologickou službou (ČGS), Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a dalšími
institucemi v rámci základního výzkumu. Upřesňují se pouze detailní geologické struktury a
charakteristiky, hlavně tektonická stavba území.
Úkolem geofyziky je přispět k prostorovému vymezení pokryvných útvarů a jejich litologie, stanovení hloubky a tvaru skalního podloží, určení charakteru a rozsahu litologických jednotek v mapě i ve vertikálním směru, sledování litofaciálních změn v pokryvu a podloží, mapování
poruchových zón, vymezení prostorového rozsahu hydrogeologických kolektorů a izolátorů,
případně i stanovení jejich hydrogeologických parametrů apod. Geofyzikální průzkum se provádí
etapovitě v cyklické návaznosti (zpětná vazba) na prováděné geologické práce.
Geologické mapování
Rozsah hornin se mapuje většinou efektivními nákladově nenáročnými profilovými geofyzikálními metodami v pravidelných sítích měřických bodů a profilů. Uplatňují se metody, v nichž
se mapované horniny projevují kontrastními fyzikálními vlastnostmi - měrným odporem, magnetickými vlastnostmi a někdy i přirozenou radioaktivitou, tj. odporové a elektromagnetické profilování, pozemní magnetometrie a radiometrie. Geofyzikální průzkum vždy lehce přesahuje zájmové území, aby byly zastiženy i účinky okolních hornin.
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Z hlediska hydrogeologického režimu zájmové oblasti jsou důležité porušené linie, které se
často stávají preferenčními cestami pohybu podzemních vod a tedy i šíření případného kontaminantu. Při rozsáhlém (regionálním) průzkumu je výhodné vymapovat porušené zóny, které se
projevují jako vodivé, leteckým elektromagnetickým (AEM) průzkumem, které je obdobné pozemnímu dipólovému elektromagnetickému profilování (DEMP - kap. 2.2.1), ale zdroj i měřicí
anténa jsou neseny v gondole pod vrtulníkem (obr. 3.1).

Obr. 3.1. Mapa vodivostí hornin podle AEM indikujícího tektonické linie
(vyšší hodnoty vodivosti modře až červeně, tektonické linie přerušovanou černou čarou)
Vertikální hydrogeologické a geologické řezy
Pro zjištění vertikálního litologického profilu v daných bodech se používají sondážní metody, u nás převážně stejnosměrné vertikální odporové sondování (VES). Tzv. hloubkový dosah hef
(tj. maximální hloubka, z níž lze ještě získat informace) závisí i na odporových poměrech, ale
zhruba platí hef = AB/4 (AB - vzdálenost proudových elektrod). V zahraničí jsou používány i
formy elektromagnetického sondování frekvenčního a přechodového, u kterých je uspořádání pro
zajištění stejného hloubkového dosahu menší než u VES. V případě možnosti využití vrtů je
velmi přínosný komplex karotážních metod pro ověřování litologie.
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Studium geologického řezu podél profilů
Pomocí sondážních geofyzikálních metod (s proměnným a řiditelným hloubkový dosahem),
lze sestavit geologicko geofyzikální řez:
- Pro sledování průběhu geologických rozhraní v mělkém řezu (do několika metrů) a detekci
různých umělých i přirozených nehomogenit a objektů se významně uplatňuje georadar.
- Pro sledování hlubších geologických řezů se používá mělká refrakční seismika (MRS), méně
často i mělká reflexní seismika (MXS). Sondážní geofyzikální průzkum je určen také k odlišení
nezpevněných uloženin pokryvných útvarů a podložních hornin.
- Pro detailní studium vertikálního řezu se používá odporové sondování v ekvidistantních bodech
profilů nebo odporové profilování s několika rozestupy (s několika hloubkovými dosahy). Automatizovaná simultánní měření profilování a sondování se provádí tzv. multielektrodovým uspořádáním (MEU) - viz např. obr. 3.2.
3.1.2. Mocnost a charakter pokryvu, eluvium
Pokryv je tvořen většinou nezpevněnými kvartérními říčními a jezerními uloženinami, sprašovými hlínami, a směrem do hloubky přechází do zvětralinového pláště, eluvia. Z hlediska
propustnosti bývají pokryvné uloženiny díky vysoké porózitě dobrým kolektorem podzemní vody
(kromě jílovitých hlín a velmi jemných pelitických uloženin (spraše, jíly). Pro odlišení jílového a
a písčitého kvartéru jsou vhodné odporové metody (viz níže). Pokryvné útvaru však tvoří mělké
aquifery, jejichž vydatnost je silně závislá na atmosférických srážkách a které bývají kontaminovány spadem, zemědělskými hnojivy, úniky z různých skládek apod., a proto nejsou kvalitními
zdroji vody.

Obr. 3.2. Odporový řez stanovený multielektrodovým uspořádáním při průzkumu mocnosti
propustných fluviálních sedimentů
(mocnost pokryvu (žlutá až béžová barva s odpory R do 400 ohmm (Ωm) je asi 5 m, kolem metráže 130 m se zřetelně projevuje pohřbené koryto v depresi reliéfu nevodivých podložních hornin)
Eluvium krystalických hornin (vyvřeliny, metamorfity) v případě mechanického zvětrávání
je písčité a propustné, leckde i značné mocnosti. Tyto mělké rozsáhlé zvodně ve zvětralinách
bývají propojeny s podzemními vodami v puklinových systémech podložních hornin. Mocnost
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písčitých eluvií lze sledovat seismikou a v případě nasycení vodou se projevují jako vodivý pokryv v odporových metodách. Penetrační metody, tj. měření odporu penetrační sondy (tyče) při
jejím zatlačování nebo zarážení do horniny pro nepřímé zjišťování jejích technických vlastností
(pevnost, únosnost, úlehlost), mají úspěch, pokud se v eluviu nevyskytují větší rozvolněné balvany skalního podkladu.
V případě chemického zvětrávání díky kaolinizaci živců však vznikají jílové minerály
a pokryvné útvary (případně i eluvium) mají malou propustnost. Splachováním jílových minerálů
do puklin v podloží dochází ke snižování propustnosti a vydatnosti podložních puklinových
kolektorů. Mocnost eluvia, vodivého díky jílovým minerálům, se efektivně mapuje odporovými
metodami - sondováním nebo profilováním se dvěma rozestupy. Empiricky je nutno svázat interpretované mocnosti se skutečnými (podle vrtů). Často je rozhraní eluvia a skalního podloží pozvolné s postupnými přechody fyzikálních parametrů (většinou elektrické odpory a seismické
rychlosti narůstají s hloubkou - tento typ se nazývá gradientové prostředí a vyžaduje specifický
přístup k interpretaci jak u odporových, tak i seismických metod).
3.1.3. Podložní horniny, tektonické poruchy
U podložních hornin závisí jejich hydrogeologická funkce na jejich litologii a stavu porušení. Krystalinické horniny mají zvýšenou propustnost v tektonicky porušených puklinových
zónách o malých mocnostech či šířkách (na obr. 3.3 a jsou pukliny v horninách označeny protáhlými černými čočkami), ale obvykle značné směrové rozlehlosti. Na povrchu se projevují jako
poruchová pásma či puklinové zóny.

Obr. 3.3. Puklinová zóna (a) a její geofyzikální model (b)
Jejich pórovitost je výraznější než u okolních hornin a vytváří dostatečné kontrasty geofyzikálních parametrů. Póry jsou buď prázdné (zaplněné vzduchem v zóně aerace) nebo jsou plně
nasycené vodou (pod hladinou podzemní vody). Jsou-li póry poruch nasyceny vodou, projevují se
jako výrazné elektrické vodiče a lze je mapovat všemi geoelektrickými metodami. Poruchy
(puklinové zóny) se obvykle projevují sníženými hustotami ρ3, zvýšenou vodivostí σ3, či sníženými seismickými rychlostmi v3 ve srovnání s ekvivalentními parametry okolních hornin (index
2) a pokryvu (index 1). Je zřejmé, že se na vzniku anomálií podílí také větší hloubka zvětrání,
která vytváří mocnější pokryv a eluvia nad poruchou (tečkovaně na obr. 3.3).
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Fyzikální projevy jejich zjednodušených teoretických modelů (obr. 3.3b) lze řešit fyzikálním nebo matematickým modelováním na počítačích.
Mapování strmých puklinových (porušených, tektonických) zón, linií či pásem jejich výchozů, se používají geoelektrická profilování, efektivně hlavně metodou VDV a odporovým profilováním. Zatímco u mocných porušených pásem, které nejsou překryty mocnějším vodivým
pokryvem, se lze spokojit s kvalitativní interpretací, u úzkých je vhodné aplikovat některé korelační a statistické metody a při terénním měření postačí jednodušší uspořádání elektrod.
Pelitické sedimenty (jíly, spraše, jílovce, slínovce) mají velmi nízkou přirozenou pórovitost
(v neporušeném stavu jsou to v písčitých sedimentech relativní hydrogeologické izolátory).
Puklinové zóny (poruchy) v nich mohou však být kolektory vody, ale odporovými metodami se
vyhledávají obtížně z důvodu malého odporového kontrastu mezi poruchami (kolem 10 Ωm) a
vlastními sedimenty (10 - 20 Ωm). Pečlivá interpretace matematickou filtrací šumů může však
zdůraznit vodivostní indicie, prezentovat je v ilustrativnější formě a tak zvýšit přínosnost odporových metod.
Je vhodné potvrdit tyto zóny seismickým měřením. Horniny s větší pórovitostí (puklinatostí) mají nižší měrnou hmotnost a s tím jsou spojeny i nižší rychlosti seismických vln v. Tato
porušená pásma se proto vyhledávají mělkou seismikou jako místa snížených seismických rychlostí, gravimetrií podle tíhových depresí apod.

Obr. 3.4. Sledování deprese nepropustného podloží mělkou refrakční seismikou
(žlutě - nízké rychlosti pokryvu, barevně - vyšší rychlosti v podložních horninách)
Ve vrtech se uplatňují metody neutron-neutron a gama-gama (hustotní) karotáže, v nichž se
porušená pásma projevují snížením hustot hornin. U bazických hornin, které se obvykle projevují
vyšší magnetizací než kyselé vyvřeliny, se může porušené pásmo projevovat nevelkými zápornými magnetickými anomáliemi. Zvláštní funkci mají porušené zóny v krasových oblastech, kde
rozměr dutin je často značný (podzemní jeskyně). Akumulace a pohyb podzemních vod se řídí
tvarem, propojeností a rozměry podzemních kanálů. I zde se uplatňují výše zmíněné metody
odporové a seismické a gravimetrie pro mapování porušených zón (podrobněji v kapitole 3.2.6 o
hydrogeologii v krasových oblastech).
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Protože zvláště tektonické poruchy založené v hloubce jsou často přívodními preferenčními
cestami z hlubin Země vynášených elementů (plynů, par, iontů, radionuklidů atd.) a energií (např.
zvýšené teploty), lze mapovat poruchy indikací zvýšených koncentrací těchto elementů - uplatní
se atmogeochemické metody, radiometrická spektrometrie a emanometrie, termometrie, dálkové
snímkování v infraspektru a pod.
3.2. HYDROGEOLOGICKÝ REŽIM
3.2.1. Charakter hydrogeologické propustnosti hornin
Hydrogeologický kolektor (horninové prostředí schopné akumulovat a vést vodu) a hydrogeologický izolátor (prostředí bránící pohybu) jsou pojmy relativní a charakterizují jejich
hydrologickou funkci vůči okolnímu prostředí. Jílovitá vrstva v písčitých sedimentech se chová
jako izolátor, zatímco např. polohy rozpukaných jílovců jsou v jinak neporušených jílovcích
kolektory.
Charakter hydrogeologické propustnosti (schopnosti hornin propouštět vodu) různých typů
hornin se mění podle litologie, struktury, textury a hlavně podle stavu horniny - zvětrání, porušení apod. Je v největší míře závislá na relativním objemu otevřených pórů - pórovitosti. Ta je větší
v rozpukaných, zvětralých a porušených horninách. Na velikosti propustnosti se podílí nejen
absolutní objem pórů, ale i jejich absolutní velikost. Propustnost charakterizuje koeficient hydraulické vodivosti K, který udává vztah rychlosti proudění podzemní vody při daném sklonu
proudění a mění se ve velmi širokých mezích - od 10-8 m/s (pro málo propustné jíly) do 102 m/s
(pro čisté balvanité štěrky).
Pro klastické sedimenty je odhad jejich hydrogeologické funkce a koeficientů filtrace možný na základě jejich měrného elektrického odporu z odporového sondování, protože nepropustné
jíly mají velmi nízké odpory a propustné štěrkopísky naopak velmi vysoké (viz kap. 4.3.3). Rovněž u krystalických hornin se používají odporové metody (kolektory nasycené vodou mají nižší
měrné odpory), seismika (porézní a puklinové horniny mají nízké rychlosti), nákladnější je gravimetrie (nižší hustoty). Ve vrtech se uplatňuje efektivně celý komplex hydrokarotáže.
3.2.2. Hladina podzemní vody, směr a rychlost jejího pohybu
Určení hloubky a průběhu hladiny podzemní vody, která nebyla naražena vrtem, je možné
pomocí geofyzikálních metod pouze do malých hloubek a v prostředích nezpevněných sedimentů. Lze použít odporové sondování a mělkou refrakční seismiku. V odporovém sondování vytváří
hladina podzemní vody kontrast mezi nevodivějším sušším provzdušnělým pásmem (zónou
aerace) a vodivým zvodnělým pásmem pod hladinou podzemní vody. Určitý problém někdy
vytváří mocnější kapilární třáseň, která se projevuje jako vodivá a zdánlivě tak zvedá hladinu
podzemní vody. Rovněž jílovité vložky zkreslují interpretaci.
Jednoznačnější je měření seismické: Hladina vytváří v nezpevněných sedimentech dobré
odrazné rozhraní (nezpevněné sedimenty nasycené podzemní vodou mají seismické rychlosti v
kolem 1 500 m/s, zatímco sedimenty nenasycené pod 800 m/s).
Pro jednoznačnější rozlišení od jiných odrazných rozhraní (např. sedimentační stratifikace)
lze uplatnit kombinované měření příčných P-vln a podélných S-vln. Protože se S-vlny nešíří
vodou, jejich rychlost nezávisí příliš na obsahu vody v nezpevněných sedimentech. Naopak
rychlost P-vln se dramaticky mění pro suchá a zvodnělá aluvia. Kombinace registrací P-vln a
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S-vln proto přispívá k odlišení odrazů na hladině podzemní vody od jiných geologických rozhraní.
Směr proudění podzemní vody je dán směrem spádnice (sklonem) hladiny podzemní vody
a je možné tedy stanovit směr podle známého průběhu hladiny hydrogeologické metody určení
vektoru proudění sledováním stopovacích látek = stopovačů (barviva, radionuklidy, chemické,
fluorescenční a biologické látky), které vyžadují více vrtů.
Geofyzikální metody řeší tuto úlohu:
- měřením vznikajících filtračních spontánních potenciálů (FSP) při proudění podzemní vody
průlinovým prostředím a
- monitorováním pohybu vodivého "mraku", který vznikl dotací vodivého (nejčastěji solného)
roztoku do podzemní vody a jehož čelo se pohybuje s podzemní vodou stejnou rychlostí.

Obr. 3.5. Stratifikace dvou systémů oběhu podzemních vod,
vzestupné i sestupné proudění podle karotáže
Karotážní měření ve vrtu (obr. 3.5) velmi výrazně přispívá ke zjištění přítoků (šipky doprava), případně ztrát (šipky doleva) do vrtu v různých úrovních (stratifikace) na základě měření
odporu výplachu (RM) a jeho teplotě (TM). Chladnější přítok snižuje teplotu a zároveň se s
čistou podzemní vodou snižuje i odpor výplachu. Při ztrátě vody jsou změny opačné. Přesná
měření umožňují i určení množství vody přítoku a odtoku.
3.2.3. Nezpevněné sedimenty a sedimentární pánve
Mezi mladé nezpevněné uloženiny patří říční a jezerní uloženiny, delty řek, přímořské
pobřeží, z hlediska podobných fyzikálních vlastností k nim lze řadit i zeminy zvětralinového
pláště (eluvium) a pod. Hydrogeologické kolektory v pokryvných kvartérních útvarech mají
většinou sice malé mocnosti, ale jsou jako zdroj podzemní vody příhodné zvláště pro malé odběratele. Vydatnosti zjištěných zdrojů závisí na propustnosti sedimentů a eluvií, která je většinou
průlinová. Ta je větší pro písčité a štěrkové sedimenty a výrazně klesá s rostoucím obsahem jílů.
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Pro průzkum mocností těchto sedimentů jsou nejhodnější odporové metody, hlavně odporové sondování (VES). V některých případech je možné nahradit metodu VES dvojím odporovým profilováním se dvěma optimálními rozestupy proudových elektrod AB, jejichž rozměry se
pro danou lokalitu určí z měření VES u vrtů nebo v místech známé mocnosti. Odporové metody
také mohou přispět k litologickému určení, hlavně dokáží určit relativní zastoupení nepropustných jílů a propustných písků a štěrků. Mocnosti kvartérních uloženin a eluvií mapuje úspěšně
také mělká refrakční seismika, která v optimálních případech může stanovit i hloubku hladiny
podzemní vody. Pro zjištění směru proudění podzemní vody se používá metoda nabitého tělesa a
spontánní polarizace. První z obou metod lze také určit rychlost proudění, druhá metoda posuzuje rychlost proudění pouze kvalitativně.
Sedimentární pánve: Zpevněné sedimenty mohou mít jak průlinovou, tak i puklinovou
propustnost. Její velikost závisí na typu pórů, velikosti pórů, množství a charakteru tmelu (cementace). Zpevněné pelitické sedimenty (jílovce, slínovce) mají velmi malou propustnost a v
souvrství s příhodnějšími sedimenty tvoří většinou izolátory. Jejich polohy se mapují odporovým
sondováním (VES). Větší propustnost se vyskytuje v puklinových systémech, které se mapují
odporovým profilováním, protože se projevují jako elektrické vodiče. Někdy bohužel není vytvořen dostatečný odporový kontrast vodivých puklinových systémů (vyšší jednotky Ωm) a okolních
hornin, zvláště jílovitých (kolem 10 Ωm) a tak odporové metody i metody elektromagnetické
(nejpoužívanější je metoda VDV, dále dipólové EM profilování DEMP) nemusí vykazovcat zřetelné anomálie. DEMP navíc má ve vodivých sedimentech malý hloubkový dosah. Detekované
vodivé struktury je proto vhodné ověřit aspoň někde mělkou refrakční seismikou.
Zpevněné psamity a psefity (slepence, brekcie, pískovce, arkózy, droby) mívají proměnnou
pórovitost (1 - 30 %) a mají většinou vyšší měrný odpor, který klesá s přibývajícím obsahem
vody v pórech. Odporové metody tedy řeší nejen otázku jejich prostorového rozšíření, ale přispívají i k určení hydraulických parametrů zvodní. Průlinová propustnost závisí na zrnitosti a složení
a množství tmelu. Stmelením ubývá na pórovitosti, rovněž jílové minerály vznikající větráním
zaplňují původně volné póry mezi většími zrny hornin. Hrubozrnné porézní sedimenty nasycené
mineralizovanou vodou mohou mít velmi nízké odpory. V sedimentárních souvrstvích se střídáním pelitických a psamitických sedimentů může podle odporových měření dojít k jejich záměně
za pelitické jílovité sedimenty, které hraji roli hydrogeologického izolátoru. K podobné nejistotě
může dojít i u nezpevněných sedimentů. Při převládající puklinové propustnosti jsou zpevněné
sedimenty puklinovými kolektory a geofyzikální metody jejich výzkumu jsou obdobné jako pro
krystalinické horniny (viz dále).
Strukturně geologické podmínky v sedimentárních pánvích a jeho podloží jsou řešeny
sondážními metodami: (odporové vertikální elektrické sondování VES, elektromagnetické sondování frekvenční či přechodové, reflexní seismika, gravimetrie apod. Těmito metodami se určí
stratifikace a litologie sedimentárních vrstev, hloubka a reliéf podloží, jeho elevace a deprese.
Tektonická stavba pánevní oblasti se zpravidla řeší geofyzikálními metodami profilovými (hlavně
odporovým profilováním s vhodným uspořádáním i rozměry, v případě výskytu neovulkanitů i
magnetometrií, metodou VDV jsou efektivně lokalizovány zvodnělé zlomy).
3.2.4. Hydrogeologický režim v krystaliniku
Magmatické a metamorfované horniny krystalinika většinou vykazují vyšší propustnosti v
rozpukaných pásmech (puklinové kolektory), souvisejících s tektonickým porušením hornin.
Výjimku tvoří krystalické vápence a další karbonátové horniny, v nichž dochází k chemickému rozpouštění (viz dále krasové oblasti). Pohyb a kumulace vody jsou podmíněny existencí
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otevřených puklin, jichž ubývá s hloubkou, neboť rostoucí tlak způsobuje jejich uzavírání. Naopak při povrchu v pásmu rozvolnění bývají pukliny promyty vodou a jsou dobře propustné. V
některých případech však puklinové hydrogeologické struktury sahají i do značných hloubek a
pak lze při takovém hlubinném proudění očekávat mineralizované a termální vody.
Vyhledání porušených zón je díky jejich zvýšené vodivosti (při nasycení podzemní vodou)
poměrně jednoduchou úlohou pro odporové profilování metody. Pro rekognoskační průzkum jsou
vhodné i elektromagnetické metody - hlavně metoda velmi dlouhých vln a dipólové elektromagnetické profilování. Jako vodivé se však projevují i pukliny zaplněné vodivými jílovými minerály
spláchnutými do nich ze zvětralin. Takové puklinové systémy mají jen malou propustnost, i když
značnou elektrickou vodivost. Je proto nutné hydrogeologickou funkci poruch ověřit.

Obr. 3.5. Mapa vodivostních indicií tektonických poruch z metody velmi dlouhých vln
Vzhledem k velkému významu tektonického porušení pro hydrogeologický režim v krystaliniku je účelné v první etapě studovat tektonickou stavbu celé oblasti z regionálního hlediska.
Zde se uplatňují geofyzikální metody regionálního měřítka - gravimetrie, hlubinná seismika,
odporové a elektromagnetické profilování (metoda VDV) na regionálních profilech, odporové
sondování, letecké (aero) metody (aeromagnetické, aeroradiometrické a aeroelektromagnetické
metody), dálkové snímkování apod.
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Elektromagnetická metoda velmi dlouhých vln patří mezi nejvhodnější metody mapování
vodivých tektonických (poruchových, puklinových) linií. Fraserovy gradienty mapují svými
maximy přímo polohu vodivé zóny. Na obr. 3.6 je příklad mapování tektoniky zhruba z-v směru
s-j. profily na detailu melechovského granitového masívu. Elektrická vedení a kabely podél silnic
vytváří však intenzívní vlastní anomálie, které zastírají subtilní projevy příp. geologických vodičů
v širokých pruzích kolem nich.
Odporové profilování je pro mapování geologických vodičů velmi spolehlivé (je méně
postiženo umělými vodiči než např. elektromagnetické profilování), je však při terénním měření
mnohem náročnější (pětičlenná skupina, dlouhá kabeláž) než např. metoda VDV. V příkladu na
obr. 3.6 je použito odporového profilování pro mapování vodivé tektoniky na melechovském
masívu (granitové těleso tvořící vrch Melechov jižně od Ledče nad Sázavou). Pro zdůraznění
vodivostních indicií poruch byla použita filtrace odporových dat a jejich transformace na hodnoty
vodivosti - jejich pozitivní amplitudy charakterizují polohu vodiče jednoznačněji (tmavší šrafura).

Obr. 3.7. Mapování tektonických linií odporovým profilováním
Jednoduchý puklinový systém se projevuje odporovou i seismickou anizotropií prostředí.
To znamená, že ve směru poruch jsou naměřeny jiné hodnoty než ve směru příčném. To se může
zjišťovat měřením některých fyzikálních parametrů na radiálních profilech v různých směrech a
vynesením vektorových diagramů měřených parametrů (obr. 3.8). Vyšší zdánlivé měrné odpory
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(obr. 3.8 a, b) a vyšší seismické rychlosti (c) jsou zjištěny ve směru puklin. U složitějších puklinových systémů (b, c) se každý směr puklin projeví vlastním maximem.

Obr. 3.8. Zjištění směru puklinatosti odporovým (a, b) a seismickým (c) radiálním měřením
(směr tektoniky je zakreslen červenými přerušovanými čarami: a)prostředí
s jedním převládajícím směrem poruch, b) se dvěma, c) se třemi směry)
3.2.5. Hydrogeologický režim v krasových oblastech
Rozpustnost karbonátových hornin (hlavně vápenců, méně dolomitů ap.) vede ke krasovatění (chemickému rozpouštění a větrání) a vytváření velkých dutin a podzemních prostor, které
jsou pak hlavními cestami pohybu podzemní vody a místy akumulace. Úkolem hydrogeologického průzkumu, na kterém se podílí i geofyzikální metody, je stanovit strukturně tektonickou pozici
vápenců vůči podloží a vymezení zón krasovění.
Krasové útvary (závrty, prohlubně, podzemní kaverny a toky) se projevují jako vodivé díky
jílovité výplni, která je produktem chemického rozpouštění vápnitých sedimentů. V první řadě se
proto aplikují odporové sondování a profilování.
Jednoduchý puklinový systém se projevuje odporovou i seismickou anizotropií prostředí vyšší zdánlivé měrné odpory a seismické rychlosti jsou ve směru puklin (a). Provádí se proto
měření na radiálních profilech a vynáší se vektorové diagramy měřených parametrů. U složitějších puklinových systémů (b, c) se každý směr puklin projeví vlastním maximem (obr. 3.8 b, c).
Podzemní dutiny se vyhledávají gravimetrií, v níž se projevují tíhovými minimy v důsledku
deficitu hmot ve vodou zaplněných dutinách nebo dokonce dutinách prázdných. Pro vymezení
pevných homogenních bloků se aplikuje seismika v některé své variantě. Ke sledování podzemních toků se využívá metoda nabitého tělesa, příp. speciální metody monitorující prostorově trasu
pohybu vpuštěného zařízení (např. seismickým měřením, pokud vydává zařízení pravidelné
mechanické otřesy nebo zvukové rány). Případné propojení objevených prostor lze provádět
na základě sledování pohybu různých značkovačů (stopovačů). Termometrie a spontánní polarizace pomohou určit skrytá místa vsaků a výronů podzemní vody.
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3.2.6. Oblasti neovulkanických hornin
I když neovulkanické oblasti nepatří geologicky do sedimentárních pánví, mají s nimi
mnoho společného. Hydrogeologické kolektory jsou v nich totiž vázány na tufy, tufity, lávové
proudy a pod., které mají podobnost se sedimenty a geofyzikální metody zde používané jsou
prakticky stejné jako pro studium sedimentů. Vulkanická tělesa s puklinami naopak mají podobnost s hydrogeologickými podmínkami v krystaliniku. Vzhledem k vyšším magnetickým susceptibilitám vulkanogenních bazaltických hornin se pro vymapování jejich rozlohy osvědčuje magnetometrie. Vulkanity jsou často při povrchu silně zvětralé až rozložené do jílů. Proto se projevují vodivě, zatímco masivní a pevné vulkanity jsou nevodivé.

3.3. HYDROGEOLOGICKÉ A HYDRAULICKÉ PARAMETRY HORNINOVÉHO
PROSTŘEDÍ PODLE GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ
Hydrogeologa zajímá především propustnost hornin, která je charakterizována a kvantifikována hydraulickými parametry. Ty závisí na litologii horniny a jejím stavu.
3.3.1. Litologie a jílovitost
Komplex geofyzikálních metod může někdy přispět k určení litologie, většinou však geofyzikální metody slouží k mapování rozsahu zastoupených známých litologických jednotek, zastižených výchozy, odkryvy a vrty. V místech známého rozšíření se ověří, zda aplikované metody
reflektují výraznými kontrasty fyzikálních parametrů daný typ horniny. Používají se jednoduché
mapovací metody - odporové (klasifikace podle měrného elektrického odporu), elektromagnetické (dle odporu, částečně dle elektrické permitivity), magnetometrie (dle magnetické susceptibility), radiometrie (obsahy běžných radionuklidů Th, K, U).
Geofyzikální metody mají možnost zjišťovat (s určitou nejistotou) rozšíření horninových
typů i do hloubky, tj. v 3-D modelu horninového prostředí. Zde se také uplatňují sondážní metody (u nás hlavně VES a MRS) a karotáž ve vrtech. Metody statistické a matematické korelace
fyzikálních parametrů (z geofyzikálních měření) a horninových typů naráží na labilitu a neurčité
zadání úlohy: na značných rozptylech fyzikálních parametrů v rámci téhož litologického typu,
mnohem menším počtu registrovaných fyzikálních parametrů, než je počet litologických typů ap.
Často je však pro řešení dané hydrogeologické problematiky významnější poznání hydraulických
vlastností prostředí (např. propustnost) než znalost přesné litologie (podobně jako v inženýrsko
geologickém a geotechnickém průzkumu, kde je hlavním kritériem pevnost jakkoli charakterizovaná).
Z hlediska propustnosti je významný u klastických písčito-jílovitých sedimentů podíl jílové
(pelitické) složky - jílovitost. Protože existuje značný kontrast mezi měrným elektrickým odporem jílových minerálů (kolem jednotek Ωm) a čistých vyplavených křemenných písků (jsou-li
suché, mají i přes desítky tisíc Ωm), jsou vhodná pro stanovení jílovitosti odporová měření,
nejvhodněji vertikální elektrické sondování (VES).
3.3.2. Pórovitost, puklinatost, vlhkost a stupeň nasycení
Póry zaplněné vodou či prázdné snižují hustotu hornin podle jednoduchého vztahu
ρh = (1 - ν) ρs + ν. ρp,
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kde ρh je měrná hmotnost (hustota) rozpukané horniny, ρs je hustota kompaktní neporušené
horniny a ρp je hustota výplně puklin (pro vodu ρp = 1 g/cm3, pro vzduch ρp = 0), ν je puklinatost
(relativní poměr objemu pórů k celkovému objemu vzorku).
V horninách nasycených vodou se pórovitost stanovuje podle příspěvku vody v otevřených
(přístupných) pórech k celkové elektrické vodivosti horniny. Určení pórovitosti sedimentů podle
odporových metod znesnadňuje obsah jílové složky, která je rovněž vodivá.
Měrný elektrický odpor ρe nasyceného kolektoru je dán vztahem
ρe = (ρs-1 + Pom/a. ρw)-1,
kde ρs je odpor horninové matrice (uplatňuje se hlavně vodivost jílové složky), ρw je odpor vody
v pórech, Po je otevřená pórovitost, a = 0.6 - 1.2 je strukturní koeficient a m = 1.6 - 2.3 je cementační exponent, které závisí na struktuře, textuře a litologii.
V hrubozrnných štěrkopískových sedimentech se zanedbatelnou jílovou složkou má tvar
Archieho zákona
ρe = a. ρw/Pom = F. ρw.
Koeficient
F = a/Pom
se nazývá formační faktor a je charakteristický pro danou horninu dané porózity. Podle předchozích vztahů jej zřejmě určíme z poměru zjištěného odporu horniny ρe a odporu porézní vody ρw.
Odpor klesá nepřímo úměrně s rostoucí pórovitostí. Lze tedy říci, že odporové metody jsou
velmi vhodné pro detekci porušených zón, protože v hornině se elektrický proud přednostně šíří
vodou nasycenými póry a puklinami.
Naopak šíření seismických vln preferuje pevný horninový skelet mezi puklinami a jen
nepříznivé usměrnění puklin vůči směru šíření může výrazněji ovlivnit střední seismická rychlost, pokud jsou pórovitosti malé. Seismické metody začínají rozlišovat prostředí podle pórovitosti až tehdy, kdy elektrické metody již ztrácí svou citlivost, protože další zvyšování odporového
kontrastu již nezpůsobuje nárůst elektrických anomálií (dochází ke stavu tzv. saturace).
Puklinatost se stanoví obdobně jako pórovitost průlinových kolektorů. Puklinové kolektory
s převládající orientací puklin (jednosystémové pukliny) se projevují často jako anizotropní z hlediska odporových vlastností (odpor ρ) i šíření seismických vln (rychlost v). Vyšší hodnoty ρ a v
jsou zjišťovány v rovinách puklinatosti, menší ve směru kolmém k puklinám. U odporových
metod platí paradox anizotropie, podle kterého jsou (na rozdíl od skutečných odporů) zdánlivé
měrné odpory (měřené povrchovým elektrodovým uspořádáním) ve směru kolmém k puklinatosti
naopak menší. U kolektorů s několika puklinovými systémy různých směrů indikují směry maxim rychlostí ve vektorovém diagramu seismických rychlostí směry puklinatosti.
3.3.3. Hydraulické parametry kolektorů
Některé hydraulické parametry kolektorů se in situ pomocí geofyzikálních metod zjistí
nejlépe pomocí hydrokarotážních metod v hydrogeologických vrtech. Pro průlinové kolektory se
užívá měření vlastních potenciálů SP, odporové měření mikrokarotáže a potenciálovými sondami
různých délek, kavernometrie, gamakarotáž, které jsou automaticky zpracovány do grafů jílovitosti Vsh a pórovitosti P na základě Archieho vztahu a dalších závislostí. Pro puklinové kolektory
se využívá kromě SP, odporových měření a KM i gama-gama a neutron-neutron karotáže.
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Komplex hydrokarotáže (odporová karotáž, gama karotáž, termometrie, rezistivimetrie) je
vhodné použít i pro stanovení hydraulické vodivosti hornin. Na základě monitorování změn
teplot a odporu výplachu podél osy vrtu při konstantním snížení (metoda čerpání) či zvýšení
hladiny podzemní vody (metoda nálevu) lze místa a dílčí vydatnost přítoků do vrtu (příp. vsaků).
Vzácně lze použít pro stanovení hydraulických parametrů i povrchové metody, hlavně odporové metody a metody spontánní a vyzvané polarizace (SP a VP). V těchto případech se hledají
korelační vztahy mezi měřenými geofyzikálními parametry a hydraulickými parametry mělkých
kolektorů (hlavně v mladých nezpevněných sedimentech). Chyba v určení však bývá větší než u
karotážních metod. Uvedené pozemní metody jsou proto využívány hlavně pro kvalitativní odhad
propustnosti kolektorů a odlišení hydrogeologických kolektorů a izolátorů.
3.3.4. Chemizmus, mineralizace a kontaminace podzemních vod
Přirozená mineralizace podzemních vod (obsah minerálních látek ve vodě rozpuštěných)
má často podobné fyzikální odezvy jako kontaminace podzemních vod rozpuštěnými chemickými polutanty (zvláště anorganickými). Zvýšené obsahy látek rozpuštěných v podzemní vodě,
často v iontové podobě, vytvářejí z podzemní vody slabý elektrolyt, se projevují úměrným zvyšováním její elektrické vodivosti.
Zdrojem kontaminace podzemních vod bývají úniky z různých typů skládek, úložišť (výluhy), nadzemních a podzemních nádrží, odkališť (viz také kap. 1.3.1), při transportu průmyslových
látek a odpadů (produktovody, potrubí, nádrže, pozemní transport pevných i tekutých odpadů, ale
i surovin a dalších látek rizikového charakteru). Kontaminant se většinou v prostředí šíří v podzemní vodě, která je nejvhodnějším nosným médiem. Z tohoto hlediska je rozhodující, zda kontaminující látky jsou ve vodě rozpustné (kyseliny, louhy, solné roztoky) či nikoli. U nerozpustných (a částečně i u rozpustných) látek závisí také na tom, zda jsou lehčí (benzín, ropa, nafta,
olej) či těžší než voda (např. polychloreteny) – tedy zda plavou na hladině podzemní vody nebo
klesají na bázi kolektoru.

měrný odpor vody (ρ w )
při 25 0C

průměr pro
přírodní vody

0,1

1
koncentrace solí C ( %)

10

Obr. 3.9. Závislost odporu podzemní vody na celkové mineralizaci a pórovitosti
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Geofyzikální metody přispívají k řešení rozsahu a charakteru kontaminace a predikce jejího
šíření. Předpokladem jejich úspěšného použití je existence dostatečného kontrastu fyzikálních
vlastností kontaminované a nezasažené zóny. Většina rozpustných polutantů vytváří v podzemní
vodě elektrolyt s výrazným snížením měrného odporu díky vyšší koncentraci iontů a jimi způsobená kontaminace je detekovatelná odporovými metodami jako vodivostní anomálie.
Měrný elektrický odpor ρ klesá nepřímo úměrně s koncentrací C rozpuštěných solí (obr. 3.9):
ρ = K/C,
kde koeficient K je závislý na druhu soli. P⊆i přepočtu na ekvivalentní koncentraci CNaCl soli NaCl
je koeficient K závislý na teplot . Podle Archieho zákona klesá měrný odpor porézního kolektoru s
rostoucí mineralizací p.v. C, ale i s pórovitostí P, která p⊆i plném nasycení určuje množství vody v
hornině. Vymezení kontaminované zóny na základě odporového mapování je závislé na přirozené
odporové homogenitě prostředí a vodivostním kontrastu. Složitější interpretace odporových
měření z hlediska rozšíření kontaminantu nastává v případě výskytu jílovitých poloh, které se
rovněž projevují vodivě.
Uhlovodíková kontaminace je geofyzikálními metodami zjistitelná jen za velmi příhodných
podmínek, protože nedochází k dostatečnému kontrastu v odporech (ropná kontaminace leží na
hladině podzemní vody a mívá vyšší odpor než voda sama, látky se z ní uvolňující způsobují
však pokles měrného odporu vody). Ani u dalších fyzikálních vlastností (např. elektrická permitivita) se nevytváří dostatečný kontrast. V příznivých případech se mohou být přínosné metody
odporové a georadar, vzácně se uplatňuje i gravimetrie. Větší úspěchy může mít časové monitorování změn, zvláště jsou-li k dispozici ekvivalentní geofyzikální měření stavu před kontaminací.
Prakticky nemožné je z povrchových měření zjištění tenké vrstvy lehkých ropných produktů na
hladině podzemní vody. Úspěšná mohou být v případě opakovaného měření např. i tíhová měření, u nichž se využívá rozdílu hustot ropné vrstvy nad hladinou podzemní vody. Využití stínícího
efektu této vrstvy pomocí tzv. ponořené elektrody umístěné pod ní vrstvou vyžaduje jednak vrt,
jednak je úspěšné jen vzácně.
Jisté změny však mohou nastat u elektrochemických parametrů prostředí a proto bývá
někdy úspěšná metoda vyzvané polarizace, zvláště ve frekvenční variantě při měření spektrálních
závislostí (dynamických charakteristik) na použité frekvenci pole.
V situovaných vrtech (průzkumných, monitorovacích či sanačních) je možné pomocí
komplexu hydrokarotáže sledovat detailně charakter, rozsah a hloubkovou polohu kontaminace
spolu s dalšími hydrogeologickými charakteristikami prostředí. Karotážní měření jsou pro taková
zjišťování jedinečná.

3.4. ÚČELOVÝ HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
3.4.1. Vyhledávání zdrojů podzemní vody
Vyhledávání zdrojů podzemní vody je jedním ze základních hydrogeologických úkolů. Při
hledání zdroje podzemní vody pro malé spotřebitele se většinou soustřeďuje průzkum na mělké
kolektory v kvartérních sedimentech a puklinové kolektory v krystalinickém podloží. V tomto
případě se aplikují odporové metody (profilování a sondování) a metoda velmi dlouhých vln i
jiné EM nebo seismické metody.
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Hydrogeologický průzkum pro potřeby větších celků se provádí v etapách (průzkum vyhledávací, předběžný a podrobný), je zaměřen na hlubší zdroje a zahrnuje komplexní hydrogeologickou regionální studii. Metodika geofyzikálního průzkumu závisí na geologických a hydrogeologických podmínkách zájmové oblasti. Je účelné nejprve řešit geologickou stavbu a litologické a
tektonické podmínky, kterými je režim podzemních vod určen.
3.4.2. Minerální a termální vody
Vyhledávání a ochrana termálních a minerálních vod má určitá specifika, která jsou dána
jednak vyšším zájmem o tyto vody, dále jejich vzácnějším výskytem a z geofyzikálního hlediska
jejich kontrastními fyzikálními vlastnostmi. V odporových metodách se zvodnělé struktury, zvláště pak mineralizovanou vodou, projevují výrazně vodivě.
Termální vody lze vyhledávat pochopitelně termometrií a dálkovým termálním snímkováním. Geofyzikální metody jsou doplňovány různými atmogeochemickými metodami (zvýšený
obsah CO2), které detekují rozsahy plynných aureol nad poruchovými strukturami s výstupem
minerálních a termálních vod.
3.4.3. Ochrana zdrojů podzemní vody
Tzv. vodní zákon (254/2001 Sb. Zákon o vodách) ukládá všem uživatelům ochranu zdrojů
povrchových i podzemních vod jak z hlediska jejich kvality, tak i kvantity. Geofyzikální metody
se používají hlavně pro souvislé monitorování změn elektrického odporu prostředí v celé zájmové ploše, které jsou spojeny se změnou kvality vod. Tato otázka je podrobněji řešena v kap. 3.3.4
o kontaminaci podzemních vod. Otázky kolísání hladiny podzemní vody jsou řešeny přímým
pozorováním v monitorovacích vrtech. S otázkou ochrany souvisí také vymezení ochranných
pásem, kde problematika průzkumu je obdobná problematice průzkumu zdrojů prostých podzemních vod.
3.4.4. Prolínání vody ochrannými bariérami a hrázemi
Podobně jako při sledování přirozeného pohybu podzemní vody průlinovým prostředím
(písčitými sedimenty) lze i v případě prolínání (pomalého proudění) vody hrázemi a ochrannými
bariérami využít vznikajících filtračních potenciálů (FP) metodou spontánní polarizace (FSP) ke
sledování míst intenzivnějších úniků. Pole FP je ve srovnání s velmi chaotickými parazitními
elektrickými poli (bludné proudy) velmi slabé. Musí se proto provádět velmi přesná měření (speciální nepolarizovatelné elektrody musí být teplotně i jinak stabilní) opakovaná a statisticky
zpracovaná.
Nejvíce se osvědčuje synchronní simultánní monitorování pole SP celé zájmové plochy
pomocí velkého souboru uzemněných nepolarizovatelných elektrod v opakovaných časech, při
kterých lze eliminovat časově proměnná, ale prostorově poměrně homogenní pole bludných
proudů. Místa zvýšených filtračních potenciálů jsou pak místa pravděpodobně zvýšené filtrace
(úniků) podzemní vody. Metoda FSP slouží k určení míst prolínání hrázemi, porušení těsnících
hydrogeologických bariér, úniků z produktovodů a pod.
Místa prolínání jsou také většinou vodivější, a proto se uplatňují také i odporové metody,
které je lokalizují vodivostními anomáliemi. Někdy se na hráze a v okolí dalších hydraulických
bariér (např. podzemní milánské stěny) zabudují stabilní elektrodové systémy, v nichž lze monitorovat změny měrných odporů prostředí, spojené s případnými průniky vod, a variace různých
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potenciálů (filtračních v prostředí a kontaktních na elektrodách), které také indikují proniknutí
vody za izolaci.

Obr. 3.10. Lokalizace míst prolínání vody hrázemi podle filtračních potenciálů
(šikmou šedou šrafou - stěny hráze, červené přerušované linie - místa prolínání hrázemi)
Skládka vápenného kalu z chemické výroby podniku Chemopetrol Litvínov v sz. Čechách
byla založena ve svahu hrází podkovovitého tvaru (na obr. 3.10 šrafovaně). Geofyzikální průzkum určil na základě odporového měření a měření filtračních potenciálů metodou spontánní
polarizace (FSP) místa, kde pravděpodobně dochází k prolínání skládkové vody. Opakovaným
radiálním měřením FSP na bodech ve svahu hrází a pod nimi (kroužky) byly statistickým zpracováním určeny vektory FSP, které ukazují na místo, směr a relativní intenzitu prolínání skládkové
vody hrázemi. To souhlasí i s místy snížených odporů (čárkovaně).

4. ZÁVĚR
Tato metodika uvádí použití geofyzikálních metod při řešení problémů, vznikajících při
kontaminaci podzemních vod v místech určených jako zdroje pro pitnou nebo jinak vymezenou
vodu (léčivou, minerální, užitkovou a pod.). Nejedná se v žádném případě o závaznou metodiku
a technologii aplikace geofyziky. Výrazná různorodost přírodních podmínek, různý stupeň antropogenního ovlivnění, charakter vodního zdroje a dalších faktorů si vždy vynutí aplikaci nejvhodnějších metod i konkrétních postupů pro dané podmínky. Rozsah metodiky si vynutila stručnost a
autoři se snažili, aby tato hutnost textu neomezila příliš její komplexnost a přehlednost.
Uvedené příklady mají za účel naznačit možnosti geofyziky při řešení konkrétní problematiky a nejsou a ni nemohou být zcela vyčerpávající. Jsou proto na konci této metodiky uvedeny
další zdroje informací v odborné literatuře české i zahraniční, které by mohly pomoci těm, kteří
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nejsou z geofyzikálními metodami detailně obeznámeni, ale v jejich profesi by mohly tyto specifické metody pomoci.
Hlavním účelem je však obrátit pozornost odborníků ve vodohospodářství, odpovědným
pracovníkům ve státních vodoprávních úřadech a hydrogeologům řešících problematiku kontaminace podzemních vod k možnosti využití geofyzikálních metod, které patří mezi finančně
nejefektivnější metody hydrogeologického průzkumu.

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ
použitých v textu
a
A
AAS
AES
B
C
ČIŽP
DEMP
ef
f
F
GPS
GPR
GR
EM
F
FSP
HPLC
I
k
K
D
m
MEU
MRS
MXS
MŽP, MŽP ČR
N
P, P0
P-vlna
RM
S
Sb.
SP

strukturní koeficient
kladná proudová elektroda v odporovém uspořádání
atomová absorpční spektrometrie
atomová emisní spektrometrie
záporná proudová elektroda v odporovém uspořádání
měřicí elektroda v odporovém uspořádání
Česká inspekce životního prostředí
dipólové elektromagnteické profilování
efektivní pórovitost
frekvence
formační faktor
satelitní navigační systém
georadarová měření, georadar
radioaktivní karotáž
elektromagnetický
formační faktor
filtrační spontánní polarizace
kapalinová chromatografie
elektrický proud (mezi elektrodami A, B)
konstanta odporového uspořádání
koeficient hydraulické vodivosti
měřicí elektroda v odporovém uspořádání
cementační faktor
multielektrodové uspořádání (odporová metoda)
mělká refrakční seismika
mělká reflexní seismika
Ministerstvo životního prostředí České republiky
měřicí elektroda v odporovém uspořádání
pórovitost, otevřená pórovitost
primární seismická vlna
odporová karotáž
koeficient storativity
Sbírka zákonů
spontánní polarizace
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S-vlna
T
TM
U
USP
v
VDV
VES
VN
VP
VÚV TGM
ρ
σ
ν

sekundární seismická vlna
koeficient transmisivity
teplotní karotáž
elektrické napětí (mezi elektrodami M, N)
napětí pole spontánní polarizace
seismická rychlost
metoda velmi dlouhých vln
vertikální eletrické sondování (odporové)
vysoké napětí
metoda vyzvané polarizace
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
měrný elektrický odpor, rezistivita, hustota
elektrická vodivost, konduktivita
puklinatost
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Metodické doporučení ČAH č. 1/2013 k projektování a provádění vrtaných (trubních) studen
v intencích současného vodního a stavebního práva*
Svatopluk Šeda
OHGS s.r.o. 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
e-mail: seda@ohgs.cz
Abstrakt
Studny jsou jedním z druhů staveb, které si pořizují nejen organizace zajišťující dodávku
vody pro obyvatelstvo, ale i další zájemci o využívání vlastního zdroje podzemní vody jak
pro účely podnikatelské, tak pro účely soukromé. S technickým rozvojem se především
studny vrtané (trubní) stávají cenově dostupnějšími a se stoupající cenou vodného se doba
návratnosti vložených investic významně zkracuje. To vede k expansi studnařských firem
a přestože se stavební a vodní právo za posledních několik let posunulo směrem
k udržitelnému využívání vodních zdrojů, v praxi stále dost často dochází nejen k porušování
právních předpisů při umisťování studen, při jejich projekci a realizaci ale i k významným
a často i k nevratným zásahům do vodního režimu krajiny. Česká asociace hydrogeologů
(dále jen ČAH) si proto v rámci své metodické činnosti stanovila za cíl reagovat na současný
nevyhovující stav a zpracovat v návaznosti na metodický pokyn ČAH č. 1/2006 [1]
aktualizované metodické doporučení k projektování a provádění vrtaných studen nejen pro
hydrogeology, ale i pro projektanty, správní úředníky a v neposlední míře i pro studnařské
firmy a jejich zákazníky. Cílem metodického doporučení je prezentovat návod, jak v intencích
současného práva a odborných poznatků vrtané studny umisťovat, projektovat a provádět
a přitom neohrožovat a negativně neovlivňovat vodní režim, který se v České a Moravské
krajině utvářel do současné podoby stovky a mnohdy i tisíce let.
Klíčová slova: vrtaná studna, právo, projekce, realizace, vodní režim, udržitelný rozvoj

1.

Kategorie studen

Studna je ve smyslu § 55, odstavce (1), písmeno j), zákona č. 254/2001 Sb. [2] vodní dílo,
které slouží k jímání podzemní vody. Patří tedy do kategorie jímacích zařízení podzemní
vody, které uvádí ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody [3]. Jímacími zařízeními dle této
normy jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
*

vrtané (trubní) studny
šachtové studny
šachtové studny s radiálními sběrači (radiální studny)
jímací zářezy
pramenní jímky
ostatní.

Termín metodické doporučení vyjadřuje stanovisko předkladatele tohoto doporučení
k problematice jak postupovat při projektování a provádění studen v případech, kdy právní návod
k řešení konkrétního případu nebo postupu je sice variantní ale jednoznačný a jak postupovat
v případech, kdy právní návod k řešení se v praxi ukazuje jako nejednoznačný. V tom druhém případě
je vyslovováno odborné stanovisko předkladatele metodického doporučení k takovému postupu, který
bude
eliminovat
riziko pro vodní ekosystém či jiné přírodní ekosystémy, případně riziko
pro potenciálně dotčené stavby či zařízení a návrh řešení je jednoznačně posunut na stranu
bezpečnosti.

Toto metodické doporučení se týká výhradně studen vrtaných (trubních) s tím, že dále se
v textu používá pouze pojem vrtaná studna.
2.

Příprava záměru budování vrtaných studen

Dlouholetá praxe ukazuje na souběžnou existenci dvou možných přístupů k řešení projekce
a provádění vrtaných studen. Tím prvním je klasický způsob, tzn. že studna se projektuje
a vybuduje jako průzkumné hydrogeologické dílo v intencích zákona č. 62/1988 Sb. [4].
Po ověření vydatnosti tohoto díla a jakosti vody v něm, pokud je využití průzkumného objektu
možné, se objekt upraví na vodní dílo postupem dle zákona č. 183/2006 Sb. [5], resp. již
citovaného vodního zákona. Pokud plánovaná studna hloubená v první fázi jako průzkumné
dílo nemůže být využita jako vodní dílo, musí být ve smyslu geologických předpisů
likvidována případně zabezpečena tak, aby výsledky geologických prací nebyly
znehodnoceny a aby bylo zamezeno narušení režimu podzemních vod (viz § 14 vyhlášky č.
369/2004 Sb. [6]). Druhým typem řešení je přímá projekce a provádění vrtané studny jako
vodního díla v intencích stavebního, resp. vodního zákona.
Důležitá pro volbu správného postupu je tedy míra znalosti místních geologických
a hydrogeologických poměrů, k čemuž slouží institut hydrogeologického průzkumu.

2.1

Hydrogeologický průzkum pro projektování vrtaných studen

Existuje několik právních předpisů, které před projekcí vrtané studny předpokládají
provedení hydrogeologického, případně geologického průzkumu. Mezi ně patří například
vyhláška č. 268/2009 Sb. [7] a její § 18 hovořící o podmínkách zakládání staveb zjištěných
geologickým průzkumem, vyhláška č. 503/2006 Sb. [8] a její příloha č. 4 hovořící
o geologických a hydrogeologických podmínkách stavebního pozemku, vyhláška č. 499/2006
Sb. [9] a její příloha č.1 hovořící o provedených průzkumech a především novelizovaná
vyhláška č. 432/2001 Sb. [10], která v textové i přílohové části formuluje požadavky
na obsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vycházející zpravidla z výsledků
hydrogeologického průzkumu. Cíleně potom o nezbytnosti průzkumu hovoří ČSN 75 5115,
kde se v článku 4.1.1 uvádí, že: „Jímání podzemní vody se navrhuje na základě výsledků
hydrogeologického průzkumu prováděného v intencích geologických předpisů a výsledky
hydrogeologického průzkumu musí poskytovat komplexní geologický podklad pro zpracování
projektu výstavby jímacího zařízení...“. Dle článku 4.1.1 citované normy se uvádí, že:
„průzkum pro jímání podzemní vody není třeba provádět pouze v případě,
že…hydrogeologické poměry jsou jednoduché a předchozí hydrogeologická prozkoumanost
území je dostatečná“.
Z výše uvedeného vyplývá, že v případě přímého projektování vrtaných studen jako vodních
děl musí být v daném území dostatečně známy geologické a hydrogeologické poměry
minimálně do hloubkové úrovně uvažovaného díla, tj. musí být k dispozici dostatečně
podrobné údaje především o přirozené hydrogeologické stratifikaci horninového souboru,
o geometrických parametrech a hydrofyzikálních vlastnostech jednotlivých kolektorů
a izolátorů a dále o tlakových poměrech podzemní vody vázané na jednotlivé zvodněné
kolektory. Pouze při znalostech těchto údajů je možné projektovat vrtanou studnu přímo jako
vodní dílo, neboť míra rizika propojení jednotlivých zvodní a nežádoucího ovlivnění místních
vodních poměrů bude při odpovídající konstrukci vodního díla akceptovatelně nízká. Pokud
potřebné údaje k dispozici nejsou, je třeba před zpracováním projektu vrtané studny jako
vodního díla provést podrobný hydrogeologický průzkum dle § 3, odstavec (3), písmeno b),
vyhlášky č. 369/2004 Sb., v rozsahu umožňujícím výše uvedené údaje získat. Tyto práce
zpravidla zahrnují nejen vrtnou sondáž, ale i soubor doprovodných prací jako jsou čerpací
zkoušky, režimní měření hladiny podzemní vody, laboratorní analýzy, apod.

Existují 2 varianty technických parametrů průzkumných vrtů prováděných pro účely
projektové přípravy vrtaných studen. V rámci první, dnes nejrozšířenější varianty, se
kalkuluje s tím, že průzkumný vrt bude v případě příznivých výsledků průzkumu po správním
řízení a po případné stavební úpravě využit jako vrtaná studna, tedy vodní dílo v intencích
§ 55 vodního zákona. V tom případě se doporučuje tento postup:
-

situování průzkumného vrtu musí být v souladu s § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. [11]
nebo je reálné, aby v průběhu správního řízení bylo možno udělit výjimku pro
situování budoucí vrtané studny v intencích § 26 stejné vyhlášky postupem dle § 169
stavebního zákona;

-

průzkumný vrt musí mít parametry odpovídající vyhlášce č. 590/2002 Sb. [12] a
s odkazem na §17, odstavec (1) a (2) této vyhlášky se požaduje, aby konstrukce vrtu
a zabudovaný vystrojovací materiál odpovídaly vyhlášce č. 409/2005 [13], jedná-li se
potenciálně o zdroj pitné vody, a dále ČSN 75 5115, nebo aby bylo reálné průzkumný
vrt po nabytí právní moci stavebního povolení v intencích těchto předpisů v rámci
stavebních prací upravit;

-

po ukončení průzkumných prací musí být průzkumný vrt do doby jeho následných
stavebních úprav zabezpečen tak, aby výsledky geologických prací nebyly
znehodnoceny. Způsob dočasného zabezpečení vrtu musí být uveden již v projektu
průzkumných prací (viz § 5, odst. (2), písmeno e), vyhlášky č. 369/2004 Sb.).

Druhou variantou průzkumných vrtů prováděných pro účely projektové přípravy vrtaných
studen je průzkumný vrt, s jehož využitím nebo úpravou na vodní dílo se neuvažuje. Tento
postup se využívá v případech nízké geologické a hydrogeologické prozkoumanosti území,
v území s významně heterogenními podmínkami zvodnění horninového souboru a obecně
všude tam, kde je riziko negativního výsledku průzkumu zvýšené. Technické parametry
těchto vrtů jsou proto voleny úsporně, vrtné průměry jsou menší, kromě stabilizace
nezpevněných partií horninového souboru nebývají vrtné stvoly vystrojované a vrtná stěna je
zabezpečena pouze pro účely případných testovacích prací (karotážní měření, čerpací
zkoušky, odběry vzorků vody na laboratorní analýzy apod.). Součástí projektu těchto vrtů je
projekt likvidačních prací v intencích § 5, odst. (2), písmeno e), vyhlášky č. 369/2004 Sb.
Výsledky průzkumných prací v tomto případě slouží pouze jako zdroj informací pro návrh
nové vrtané studny v parametrech budoucího vodního díla.
Výsledkem prací obou variant průzkumu je závěrečná zpráva o podrobném
hydrogeologickém průzkumu zpracovaná v rozsahu přílohy č. 3 případně v rozsahu přílohy
č. 7 vyhlášky č. 369/2004 Sb. Součástí závěrečné zprávy je i kapitola o využitelnosti
výsledků průzkumu s ohledem na záměr, pro který byly práce prováděny, popřípadě návrh
na další řešení související problematiky. Pro průzkum realizovaný dle varianty 1 je to
zpravidla návrh pro projektovou přípravu stavební úpravy vybudovaného a dočasně
zabezpečeného průzkumného vrtu na vodní dílo, pro průzkum realizovaný dle varianty 2 je to
zpravidla návrh základních parametrů nové vrtané studny pro účely projektové přípravy
nového vodního díla.
Alternativou závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu dle varianty 1 nebo 2 je
hydrogeologický posudek místa uvažované výstavby vrtané studny zpracovaný na základě
rešerše archivních geologických a hydrogeologických údajů, pokud jsou tyto údaje
k dispozici v podrobnostech potřebných pro rozhodování o umístění a povolení stavby.

2.2

Osoby oprávněné k provádění průzkumných prací

Průzkumné práce v rozsahu obou výše uvedených variant, tj. s plánovaným dalším využitím
průzkumného vrtu nebo s jeho navrhovanou likvidací se projektují, provádějí a vyhodnocují
v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami. Tyto průzkumné
práce, včetně alternativních rešeršních prací prováděných v rámci podnikatelské činnosti,
mohou ve smyslu § 3 odst. (1) tohoto zákona projektovat, provádět a vyhodnocovat pouze ty
fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky stanovené právními předpisy, u nichž tyto
práce řídí a odpovídá za ně osoba s osvědčením o odborné způsobilosti vydaným podle
vyhlášky č. 206/2001 Sb. [14]. V případě, že se projektují vrty hlubší než 30 m, jedná se
o činnost prováděnou hornickým způsobem a oprávněnou osobou pro zpracování projektu
a technologického postupu ve smyslu § 23, odst. (1) vyhlášky č. 239/1998 Sb. [15] je
ve smyslu § 2 vyhlášky č. 298/2005 Sb. báňský projektant. Činnost prováděnou hornickým
způsobem může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro
tyto činnosti vydáno oprávnění dle vyhlášky č. 15/1995 Sb. [16].
Na průzkumné práce se vztahují vyjadřovací, evidenční, oznamovací a ohlašovací povinnosti
vyplývající z § 6, § 7 a § 9a geologického zákona. Povolení vodoprávního úřadu k těmto
pracím je nutné pouze v případě, že k zásahu do pozemku má dojít v záplavových územích
či v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 14, odst. (1), písmeno c), vodního zákona) nebo
že se v jejich rámci uvažuje s nadlimitním nakládáním s podzemní vodou (§ 8, odst. (3),
písmeno a), vodního zákona).
3.

Umisťování vrtaných studen a jejich územní posouzení

Dle ustanovení § 76, odst. (1) stavebního zákona platí, že: „Umisťovat stavby nebo zařízení,
jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy
v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li
zákon jinak“. Toto ustanovení se vztahuje i na vrtané studny a proto je vždy třeba na základě
výsledků podrobného hydrogeologického průzkumu dle výše uvedených variant 1 a 2, nebo
na základě alternativního rešeršního posouzení geologických a hydrogeologických poměrů
lokality zpracovat dokumentaci záměru pro účely územního řízení, jejíž obsah a rozsah je
stanoven v příloze č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K územnímu posouzení je příslušný obecný
stavební úřad.

3.1

Limity pro umisťování vrtaných studen

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. platí ustanovení odstavce (1), (2) a (3), § 24a:
(1) Studna individuálního zásobování vodou (dále jen "studna") musí být situována v
prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni,
a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.
(2) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu
možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo
samostatné pomocné budově 7 m,
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů
hospodářských zvířat 10 m,
d) veřejné pozemní komunikace 12 m,
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a
strouhy 15 m.

(3) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu
možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo
samostatné pomocné budově 20 m,
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů
hospodářských zvířat 25 m,
d) veřejné pozemní komunikace 30 m,
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a
strouhy 40 m.
Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v aktuálním znění, konkrétně dle § 26 nově platí, že:
Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možná výjimka z ustanovení
…§24a odst. (2) a (3)…
Pokud je tedy třeba vrtanou studnu pro individuální zásobování umístit v blízkosti
potenciálních zdrojů znečištění ve vzdálenosti menší než je stanoveno v odstavci (2) a (3)
vyhlášky č. 501/2006 Sb., je tak možno učinit dle § 26 uvedené vyhlášky pouze na základě
výjimky udělené postupem dle § 169 stavebního zákona. Výjimku uděluje stavební úřad
příslušný rozhodnout v dané věci na základě odůvodněné žádosti. Žadatel o udělení výjimky
musí zdůvodnit proč a z jakých důvodů se chce odchýlit od dané právní úpravy a doložit, že
navrženým řešením nedojde k ohrožení bezpečnosti, ochrany zdraví a života osob a
sousedních pozemků a staveb. Podkladem pro udělení výjimky jsou v intencích článku 4.3.5
ČSN 75 5115 výsledky hydrogeologického průzkumu nebo hydrogeologické posouzení
lokality zpracované osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. To se týká i
případů, kdy se stavba vrtané studny umisťuje do místa průzkumného vrtu realizovaného
v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu. Udělení výjimky se netýká vrtaných
studen pro veřejnou potřebu.

3.2

Osoby oprávněné ke zpracování dokumentace záměru pro územní rozhodnutí

Osobou oprávněnou ke zpracování záměru umístit vrtanou studnu v intencích § 76
stavebního zákona, tedy pro vybranou činnost ve výstavbě ve smyslu § 158 stavebního
zákona, je autorizovaný architekt oborů dle § 4, odst. (2), písmeno a) nebo odst. (3) zákona
č. 360/1992 Sb. [17] a autorizovaný inženýr všech oborů dle § 5 tohoto zákona, kromě § 5
odst. 3 písm. g), j), k) tohoto zákona. Ustanovení § 12, odst. (6) tohoto zákona tímto není
dotčeno. Autorizovaná osoba je v případě potřeby povinna zajistit spolupráci dalších osob
se specializací. To se v případě umisťování vrtaných studen týká především spolupráce
s osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, případně osobou oprávněnou pro
zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí, která je držitelem autorizace ve smyslu
§ 19 zákona č. 100/2001 Sb. [18], pokud se jedná o umístění vrtané studny v parametrech
dle bodu 2.11 přílohy č. 1 uvedeného zákona (hloubkové vrty pro zásobování vodou
u vodovodů).
4.

Stavba vrtaných studen a jejich povolení

Dle ustanovení § 55 vodního zákona je vrtaná studna vodním dílem a ve smyslu § 15, odst.
(1) vyžaduje stavební povolení. Toto povolení vydává příslušný vodoprávní úřad. Povolení
k nakládání s vodami z nově projektované vrtané studny je dle § 9 odst. (5) vodního zákona
možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném

řízení. Pro vrtanou studnu je proto třeba na základě výsledků podrobného
hydrogeologického průzkumu nebo na základě alternativního rešeršního posouzení
geologických a hydrogeologických poměrů lokality zpracovat projektovou dokumentaci
stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a pokud vodoprávní úřad ve
výjimečných případech nerozhodne jinak i vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru
hydrogeologie k odběru podzemní vody s obsahem a věcným členěním dle § 2, odstavec (1),
písmeno i) vyhlášky č. 432/2001 Sb., resp. její přílohy č. 1 a 2.
Technické parametry vrtaných studen

4.1

Technické požadavky na vrtané studny sumarizuje vyhláška č. 590/2002 Sb. ve svém § 17:
1) Studna se provádí ze stavebních hmot, které odpovídají příslušným materiálovým
normám. Studna pro odběr podzemní vody využívaná pro zásobování pitnou vodou
se provádí z materiálů podle zvláštního právního předpisu.
2) Konstrukce studny se provádí tak, aby zabraňovala vnikání dešťové vody a nečistot
do studny.
3) Podmínka umístění studny a zřizování studně se stanoví způsobem podle zvláštního
právního předpisu a podle normových hodnot s přihlédnutím k vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí, je-li toto vyjádření k dispozici.
Projektová dokumentace pro stavební povolení musí tyto požadavky respektovat s tím, že
normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české
technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím
stanovených požadavků. V daném případě se za tuto normovou hodnotu považuje ČSN 75
5115. Ta v článku 5.3 uvádí základní technické parametry vrtaných studen, v článku 6 uvádí
stavební vybavení a příslušenství studní individuálního zásobování vodou, v článku 7 potom
stavební vybavení jímacích objektů podzemní vody sloužící pro veřejný vodovod a v článku 8
doplňující ustanovení pro výstavbu a provoz jímacích objektů sloužících pro veřejný
vodovod.
V odkaze na odstavec (3), §17, vyhlášky č. 590/2002 Sb. může osoba s odbornou
způsobilostí v oboru hydrogeologie modifikovat ta ustanovení normy, ve kterých je tato
možnost výslovně zmíněna. Týká se to především těchto ustanovení klíčových článků
4 Navrhování jímacích zařízení a 5 Zřizování jímacích zařízení:
-

umisťování studen, kdy je přípustné snížení nejmenší vzdálenosti od zdrojů možného
znečištění dle § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb. postupem dle § 169 stavebního zákona;

-

vystrojování studen v kompaktní hornině, kdy se v intencích článku 5.3.2.4. ČSN 75
5115 nemusí zárubnicí vystrojovat část studny pod místem jímání podzemní vody;

-

délky děrované části zárubnice, kdy tato může být v intencích článku 5.3.2.10
upravena v závislosti na hydrogeologických podmínkách;

-

mocnosti filtru, kdy v intencích článku 5.3.3.9 a 5.3.3.10 není v některých případech
obsyp nutný nebo se nepožaduje jeho minimální mocnost dle tabulky č.3.

Naopak nezbytně nutné je dodržovat minimální přípustnou tloušťku těsnění 30 mm
do hloubky 3 m pod povrch terénu zhotoveného z jílu, bentonitu, cementové nebo
jílocementové směsi nebo a u vodních úvarů s napjatou hladinou podzemní vody
s pozitivní výtlačnou úrovní do hloubky minimálně 5 m zhotoveného z cementové

nebo jílocementové směsi, pokud se nejedná o případ dle článku 5.3.5.3. Těsnění
přitom musí navazovat na nenarušenou okolní horninu a vyplňovat celý prostor mezi
zárubnicí a stěnou vrtu.
V případě, že vrtaná studna zastihuje více zvodní, respektive vodních útvarů podzemní vody
v intencích odstavce 7), § 2 vodního zákona (útvar podzemní vody je vymezené soustředění
podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech; kolektorem se rozumí horninová
vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou
akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr), je nutné provést vzájemné
hydraulické oddělení těch zvodněných kolektorů, na které jsou vázány rozdílné útvary
podzemní vody.
Technické parametry vrtaných studen v územích zvýšeného rizika pro vodní
ekosystém a v území s výskytem jímacích objektů podzemní vody

4.2

Za tato území se považují lokality, kde v hloubkové úrovní projektované studny existují
minimálně dva zvodněné kolektory v nichž se piezometrická úroveň hladiny liší o více než
2 m nebo podzemní voda v těchto kolektorech má významně odlišnou jakost vody a dále
lokality, kde se vyskytují jímací objekty podzemní vody ve vzdálenosti menší než 50 m od
projektované studny nebo ve vzdálenosti větší, jestliže očekávaný dosah zóny ovlivněné
jímáním vody z projektované studny tuto vzdálenost přesahuje. Předkladatel tohoto
metodického doporučení považuje za nezbytné, aby v tomto případě byly respektovány a do
projektové dokumentace vrtané studny pro stavební povolení a do vlastního stavebního
povolení byly začleňovány tyto minimální parametry vrtaných studen:
-

minimální přípustná tloušťka těsnění do hloubky 3 m pod povrch terénu
zhotoveného z jílu, bentonitu, cementové nebo jílocementové směsi a u
vodních úvarů s napjatou hladinou podzemní vody s pozitivní výtlačnou úrovní
do hloubky minimálně 5 m pod povrch terénu zhotoveného z cementové nebo
jílocementové směsi bude 50 mm, pokud se nejedná o případ dle článku 5.3.5.3.
ČSN 755115;

-

těsnění přitom musí navazovat na nenarušenou okolní horninu a vyplňovat celý
prostor mezi zárubnicí a stěnou vrtu v požadované tloušťce, tzn. že zárubnice
musí být opatřena centrátory v maximální vzdáleností 3 m od sebe;

-

pokud je nutno z geotechnických důvodů ponechat ve vrtané studni úvodní
pažnici zajišťující stabilizací vrtné stěny a tato bude součástí definitivního
vystrojení vrtu, musí se jednat výhradně o pažnici ocelovou. V tom případě
musí být pod patou této pažnice volný prostor mezi stěnou vrtu a zárubnicí
opatřenou centrátory minimálně 30 mm v délce minimálně 3 m. Tento prostor
bude v rámci vystrojovacích prací vyplněn cementovou nebo jílocementovou
směsí navazující na těsnění mezi úvodní stabilizační ocelovou pažnicí a
zárubnicí opatřenou centrátory, a to až do úrovně dna manipulační šachtice
nad vrtanou studnou. Pokud tento požadavek nelze s ohledem na místní
hydrogeologické poměry splnit (například s důvodů významného zvodnění
kolektoru těsně pod patou úvodní pažnice), bude nezbytné ocelovou
stabilizační pažnici po instalaci zárubnice vytěžit při souběžné instalaci těsnění,
které tak bude navazovat na okolní horninu v délce minimálně 3 m, u vodních
útvarů s napjatou hladinou podzemní vody s pozitivní výtlačnou úrovní v délce
minimálně 5 m;

-

v případě, že vrtaná studna zastihuje více zvodněných kolektorů podzemní
vody, musí být kolektor který není určen k využití zatěsněn v celé své mocnosti
s přesahem minimálně 1 m do podložního izolátoru s tím, že tloušťka tohoto

těsnění musí být minimálně 30 mm, pokud se nejedná o případ těsnění v etáži
3 m, resp. 5 m od povrchu terénu, kde je předepsána tloušťka 50 mm. Příslušný
úsek zárubnice v místě zalášťového těsnění musí být opatřen centrátory
v maximální vzdáleností 3 m od sebe;
-

pokud je vrtaná studna hloubena přímo jako vodní dílo, je nezbytnou
podmínkou realizace prací ve zmíněných ztížených podmínkách doplňkový
hydrogeologický průzkum (viz kapitola 5.1). V jeho rámci je m.j. nezbytné
zpracovat předpis pro přesné vystrojení vrtu a úpravu jeho pláště
v požadovaných parametrech, v závislosti na konkrétních hydrogeologických
podmínkách ověřených v průběhu vrtných prací. Pokud je prováděn průzkumný
hydrogeologický vrt který má být v budoucnu po správním řízení a jeho úpravě
využit jako vrtaná studna, výše uvedený předpis pro vystrojení průzkumného
vrtu a úpravu jeho pláště se provádí v rámci sledu a řízení prací průzkumných
hydrogeologických prací;

-

nezbytnou podmínkou realizace vrtané studny nebo průzkumného
hydrogeologického vrtu který má být v budoucnu využit jako vrtaná studna
v místech s existencí jímacích objektů podzemní vody je realizace záměru stavu
hladin podzemní vody ještě před zahájením vrtných prací a dále provedení
hydrodynamických zkoušek v intencích ČSN 736615 Zkoušky zdrojů podzemní
vody. Předkladatel tohoto metodického doporučení považuje za nezbytné
dodržet tento minimální rozsah prací:
o
o

o
o

o

o

4.3

před zahájením vrtných provést alespoň 1 záměr stavu hladin podzemní
vody v potenciálně ovlivnitelných studnách a 1 záměr stavu hladin
provést po dokončení vrtných prací a zaplášťové úpravě vrtu;
hydrodynamickou zkoušku na novém zdroji vody provádět v období
průměrných nebo podprůměrných stavů hladiny podzemní vody
v předmětné struktuře s tím, že termín jejího provedení navrhne,
případně schválí řešitel geologických prací;
před zahájením čerpací zkoušky provést během 24 hodin minimálně 2
záměry stavu hladin podzemní vody v potenciálně ovlivnitelných
studnách a v testovaném vrtu;
délka čerpací zkoušky bude minimálně 7 dnů a během této doby se bude
provádět záměr stavů hladin podzemní vody v potenciálně ovlivnitelných
studnách minimálně 2 x denně. V čerpaném vrtu se bude sledovat
čerpané množství vody a stav hladiny podzemní vody minimálně 3 x
denně;
po skončení čerpací zkoušky bude realizována stoupací zkouška v délce
minimálně 2 dny. V potenciálně ovlivnitelných studnách budou během
jejího provádění provedeny minimálně 4 záměry stavu hladiny podzemní
vody a v testovaném vrtu minimálně 12 záměrů;
souhrnná dokumentace a vyhodnocení výsledků hydrodynamické
zkoušky budou součástí závěrečné zprávy o podrobném nebo
doplňkovém hydrogeologickém průzkumu.

Osoby oprávněné ke zpracování
projektové dokumentace pro stavební
povolení a pro povolení k odběru podzemní vody

Osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vrtané
studny je autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik dle § 5, odst. (3), písmeno c)
zákona č. 360/1992 Sb., tj. oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Ustanovení § 12, odst. (6) tohoto zákona tímto není dotčeno.

Osobou oprávněnou pro zpracování
vydání povolení vodoprávního úřadu k
(1), písmeno b), je dle § 9, odst.
hydrogeologie ve smyslu § 3, odst.
č. 206/2001 Sb.

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro účely
nakládání s podzemními vodami v intencích § 8, odst.
(1) vodního zákona osoba s osvědčením v oboru
(3) geologického zákona a § 2, odst. (1) vyhlášky

V souladu s § 12 odst. (6) zákona č. 360/1992 Sb. je autorizovaná osoba povinna zajistit
případnou spolupráci dalších osob se specializací. To se v případě vrtaných studen týká
především spolupráce s osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, případně
s osobou oprávněnou pro zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí, která je
držitelem autorizace ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb., pokud se jedná o odběr
podzemní vody dle bodu 1.8 přílohy č. 1 uvedeného zákona (odběr nebo převod podzemní
vody…). Je-li připravovaná vrtaná studna hlubší než 30 m a jedná-li se tedy o činnost
prováděnou hornickým způsobem, je nutná spolupráce s báňským projektantem, který
ve smyslu § 23, odst. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb. zpracuje pro vrtné práce projekt
a technologický postup v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb. Ten je ve smyslu
aktualizované vyhlášky č. 499/2006 Sb. nově povinnou součástí dokladové části projektu
pro stavební povolení.

5.

Provádění vrtaných studen a jejich užívání

Vrtané studny se provádějí po nabytí právní moci stavebního povolení a povolení k odběru
vody a při jejich provádění se postupuje dle podmínek stavebního povolení, povolení
k odběru vody, schválené projektové dokumentace pro stavební povolení, případně
prováděcí projektové dokumentace (pokud byla vypracována) a při provádění vrtaných
studen s hloubkou nad 30 m i dle projektu a technologického postupu zpracovaného dle
přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb.
Provádět stavbu může dle § 160 stavebního zákona jako zhotovitel jen stavební podnikatel,
který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Ten je povinen
zabezpečit, aby práce na stavbě k jejímuž provádění je třeba zvláštní oprávnění vykonávaly
jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. To se v daném případě týká především
provádění vrtaných studen s hloubkou nad 30 m, které mohou provádět pouze organizace,
kterým bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění dle vyhlášky
č.15/1995 Sb. a dále osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, je-li podmínkou
stavebního povolení doplňkový hydrogeologický průzkum v intencích § 3, odstavec (3)
písmeno c) vyhlášky č. 369/2004 Sb. Budovat vrtané studny svépomocí je zakázáno.
Dokončené vrtané studny lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120
stavebního zákona) nebo na základě kolaudačního souhlasu, jde-li o případ uvedený v § 122
stavebního zákona. Jedním z podkladů je dle § 121, odstavec (1) stavebního zákona
dokumentace skutečného provedení stavby. Zpracování této dokumentace není vybranou
činností ve výstavbě.

5.1

Doplňkový hydrogeologický průzkum

V případě, že projekci vrtané studny nepředcházelo provedení podrobného
hydrogeologického průzkumu dle § 3, odst. (3), písmeno c), vyhlášky č. 369/2004 Sb.
zahrnujícího i vrtnou sondáž, tzn. že znalost lokálních geologických a hydrogeologických
poměrů vykazuje zvýšenou míru nejistoty, považuje předkladatel metodického doporučení

za nezbytné zakotvit do hydrogeologické posouzení místa uvažované výstavby vrtané studny
zpracované na základě rešerše archivních geologických a hydrogeologických údajů
a především do vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemní vody dle § 9,
odstavec (1) vodního zákona jako podmínku realizace stavby vrtané studny provedení
doplňkového hydrogeologického průzkumu. S ohledem na skutečnost, že i při realizaci
podrobného hydrogeologického průzkumu před projekcí vrtané studny je nutno připustit
určitou míru nejistoty, doporučuje se doplňkový hydrogeologický průzkum provádět v rámci
každé stavby vrtané studny. Minimálním obsahem tohoto doplňkového průzkumu
realizovaného dle § 3, odst. (3) písmeno c), vyhlášky č. 369/2004 Sb. by měla být souhrnná
dokumentace vrtných a vystrojovacích prací, provedení a dokumentace hydrodynamických
zkoušek verifikujících povolené množství podzemní vody a její jakost a prognózovaný vliv na
vodní a na vodu vázané ekosystémy včetně geodetického zaměření stavby vrtané studny.
Závěrečná zpráva o provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu při výše
uvedeném rozsahu průzkumu slouží jako dokumentace skutečného provedení stavby a je
jedním z podkladů ke kolaudačnímu řízení. Pokud se v rámci doplňkového průzkumu
prokáže, že prognózu výše odběru podzemní vody stanovenou v rámci společného řízení
o povolení stavby a povolení k odběru vody nelze naplnit a nebo je nutno limitovat odběr
podzemní vody některými podmínkami (například úpravou kóty minimální hladiny), je
závěrečná zpráva podkladem pro změnu povolení k nakládání s vodami.
Jednoznačnou výhodou doplňkového hydrogeologického průzkumu je potom skutečnost, že
zpráva o tomto průzkumu se archivuje u České geologické služby. To umožňuje, aby
dokumentace staveb vrtaných studen byla k dispozici pro další využití například v rámci
provádění jiných geologických prací v regionu, v rámci zpracování územně plánovací
dokumentace, apod.
6.

Závěr

Budování vrtaných studen je činností, ve které se kloubí dovednosti několika profesí. Z nich
převažují profese hydrogeologická a stavební a právě to je důvod, proč existuje variantní
způsob jejich projektování a provádění. První varianta spočívá v tom, že se v první fázi
vyprojektuje a následně realizuje průzkumný hydrogeologický vrt, poté se ve spolupráci se
stavebním projektantem zpracuje projekt jeho úpravy na vrtanou studnu a po správním řízení
se průzkumný hydrogeologický vrt upraví na vodní dílo. Druhá varianta spočívá v přímé
projekci vrtané studny ve spolupráci s hydrogeologem a ta se potom jako vodní dílo po
správním řízení realizuje. Oba způsoby jsou právně přípustné a pokud by příslušné předpisy
byly dodržovány a plně se využívaly možnosti, které geologické, stavební a vodní právo
nabízí, kolizní situace by ve významnější míře nenastávaly. Současně je však nutno
konstatovat že každá z těchto variant má své výhody a nevýhody. V případě varianty 1
(průzkumné) lze největší riziko spatřovat v tom, že přestože parametry průzkumného vrtu
budou vyhovující a výsledky příznivé, není záruka, že rozhodnutí o umístění stavby vrtané
studny, případně její povolení či povolení k odběru vody skončí úspěšně. Jako vhodná
mezivarianta se proto jeví získání rozhodnutí a umístění stavby a následné vyhloubení
průzkumného hydrogeologického vrtu na povoleném místě v rámci podrobného
hydrogeologického průzkumu. Na základě závěrečné zprávy o tomto průzkumu bude
získáno stavebního povolení na úpravu průzkumného vrtu na vrtanou studnu a povolení
k odběru vody z ní a poté budou provedeny úpravy průzkumného vrtu na vodní dílo a
uskutečněno kolaudačního řízení. V případě varianty 2 (stavební) lze největší komplikace
spatřovat v tom, že projektované parametry stavby vrtané studny bude třeba například
v důsledku hydrogeologických poměrů změnit, k čemuž bude nutno využít institutu změny
stavby před jejím dokončením s postupem dle § 118 stavebního zákona, nebo ve vrtané
studni nebude potřebné množství vody a pak bude pravděpodobně třeba opakovat proces
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Přesto existují případy, kdy je využití některé z obou variant věcně, ale zpravidla
i ekonomicky výhodnější. Tím prvním případem je budování vrtaných studen sloužících
pro veřejný vodovod. Ty jsou zpravidla projektovány bez realizace předchozího podrobného
hydrogeologického průzkumu přímo jako vodní díla v rámci souboru ostatních stavebních
objektů jako jsou vodovodní řady, čerpací stanice, vodojemy či úpravny vody. Začne se tak
realizovat stavba a její klíčová část, vrtaná studna jako zdroj podzemní vody, v případě
neúspěšných výsledků celou investici zhatí nebo výrazně prodraží. Předkladatel
metodického doporučení proto považuje za nezbytné, aby v případě budování vrtaných
studen sloužících pro veřejný vodovod byl aplikován postup dle první varianty, tzn., že
projekci vrtané studny bude předcházet podrobný hydrogeologický průzkum spojený s vrtnou
sondáží v parametrech budoucí vrtané studny.
Druhým případem je budování vrtaných studní pro účely individuálního zásobování vodou.
Pokud jsou hydrogeologické poměry jednoduché, předchozí hydrogeologická prozkoumanost
území je dostatečná a riziko neúspěšné vrtné sondáže s uvážením plánovaného omezeného
odběrného množství podzemní vody je nízké, je možno vrtanou studnu projektovat
a následně realizovat přímo jako vodní dílo. Podmínkou je však realizace doplňkového
hydrogeologického průzkumu v průběhu stavby, jehož cílem bude popsat geologický profil
vrtané studny, zaznamenat údaje o stavu hladiny podzemní vody a velikosti přítoku vody do
vrtu v průběhu vrtání. To vše především za účelem verifikace projektového návrhu,
potvrzení, případně modifikace způsobu zaplášťové úpravy vrtu tak, aby bylo možno
bezpečně zajistit oddělení prosakující povrchové vody do podzemní vody a hydraulické
oddělení zvodněných kolektorů a dále pro účely verifikace či modifikace vydaného povolení
k odběru podzemní vody.
Výstavba vrtané studny, bez ohledu na variantu jejího provádění, však vždy vyžaduje
to nejpodstatnější: přítomnost hydrogeologa na lokalitě ve všech významných fázích
vrtných a vystrojovacích prací.
Příloha: Schéma postupu budování vrtaných studen dle varianty 1, mezivarianty nebo
varianty 2
Ústí nad Orlicí, únor 2013
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