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Cílem tohoto příspěvku je informace o možnostech karotáže 
při zjišťování skutečných příčin problémů souvisejících s 

poklesy hladin. Jejím závěrem zpravidla bývá návrh 
optimálního způsobu nápravy.

V současnosti přibývá případů podezření na ovlivnění hladin,
S tímto trendem přibývá i souvisejících sporů.



Nevhodně navržený vrt.

Technicky nekvalitně provedená práce.

Příčiny problémů ovlivnění hladin:

Příroda připravila překvapení v území, o němž se soudilo, že v něm 
jsou hydrogeologické poměry známé.

Neuvážené čerpání nad bilanční zásoby vody.
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Příčinou může být nedostatečná znalost území, nedostatečná 
péče geologa při přípravě projektu, nátlak objednatele na 

geologa.
Pracovníci vodoprávních úřadů zpravidla nemají jinou 

možnost, než spolehnout se na zkušenost geologa, který 
projekt připravil.

Některé laicky prováděné vrty vznikají živelně („na černo“),
Jejich konstrukce bývá nevhodná.

Nevhodně navržený vrt
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Nevhodně navržený vrt – nulová znalost území, projektant na funkci hydrogeologa 









Karotáž při řešení střetu zájmů (vzájemné ovlivňování studní, problémy kontaminace)



Technicky nekvalitně provedená práce.



Vrt "2H254". Pomocí metody ředění bylo zjištěno, že 
voda přitéká z úseku zacementovaných plných 

pažnic. Voda s turonského kolektoru přetéká vrtem do 
cenomanu, pro jehož sledování byl vrt zkonstruován. 

Podrobnou televizní prohlídkou byly odhaleny tři 
malé otvory v místě svařovaného pažnicového spoje. 

Pomocí metody „hustotní karotáž“ a „cement log“ 
byla odhalena absence cementu v inkriminovaném 

místě.

Doporučení: je nezbytná odborná likvidace vrtu!





Neuvážené čerpání nad bilanční zásoby vody.











Příroda připravila překvapení v území, o němž se 
soudilo, že v něm jsou hydrogeologické poměry známé.



Vrt v areálu závodu automobilky Volkswagen v centrálním Německu, kde dlouhodobě dochází k prosakování znečišťujících látek se 
staré skládky do blízké řeky. Sanačním čerpáním se nedaří tento proces zastavit.

V pozorovacím vrtu bylo v roce 2010 zaznamenáno v rozporu s očekáváním výrazné proudění vody dolů. Voda 
přitékala u hladiny s vydatností 9400 l/den, tekla dolů a vrt opouštěla v jeho spodní části. Byl zjišťován směr, kam voda z vrtu
směřuje. Na základě obou nezávislých měření byl tento pohyb dáván především do souvislosti s čerpáním z nedalekého vrtu.

Kontrolní měření ve vrtu se uskutečnilo v létě 2011 v době, kdy už bylo čerpání z nedalekého vrtu několik týdnů 
přerušeno. Bylo zjištěno, že se charakter proudění nezměnil, ale opravdu došlo ke snížení intenzity proudění, a to o 23%. Nadále
však kontaminovaná voda proudila vrtem dolů s vydatností 7 200 l/den. Mezi původně čerpaným vrtem a vrtem pozorovacím 
existuje tektonická porucha. Jak se ukázalo, především ta drénuje vodu a odvádí ji do řeky, zatímco vliv čerpání na pohyb podzemní 
vody je výrazně menší. Tím se vysvětluje, proč docházelo k únikům kontaminace do řeky i v době sanačního čerpání.
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Závěr
ovlivnění hladin

Hlavní chybou bývá podcenění rizik, kterým ale lze zpravidla předcházet.
I jediný nekvalitní vrt může mít na hladiny v okolí fatální následky.

Je nutné dobře znát geologickou stavbu na lokalitě (místní geolog se zkušenostmi!).
Je nutno zmapovat všechny existující zdroje podzemní vody v okolí, v 
předpokládaném hydraulickém dosahu a zvážit rizika jejich ovlivnění.

Přítomnost geologa v průběhu vrtných prací je velmi žádána (dbá na kvalitu 
provádění prací, případně může vrtné práce včas zastavit)!

Nenavrhovat zbytečně hluboké vrty tam, kde to není nutné! 
Kvalitní hydrogeologie není byznys.



Děkuji za pozornost

RNDr.Martin Procházka
SG GEOTECHNIKA a.s.

Geologická 4
152 00  Praha 5

-mail  martin.prochazka@geotechnika.cz


	Karotáž pro zjištění příčin ovlivnění hladin
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Snímek číslo 14
	Snímek číslo 15
	Snímek číslo 16
	Snímek číslo 17
	Snímek číslo 18
	Snímek číslo 19
	Snímek číslo 20
	Snímek číslo 21
	Snímek číslo 22
	Snímek číslo 23

