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ÚVOD  

Článek se zabývá specifiky při hydrogeologickém průzkumu v oblasti soutoku Svratky 

a Ponávky v Brně a následném stavebním čerpání v této oblasti. Práce byly součástí projektu 

„Tramvaj Plotní – soubor staveb“, jehož součástí bylo vybudování nové páteřní kanalizace 

včetně přípojek a retenční nádrže.  

Stavba vyžadovala provedení výkopů (do hloubek 4,5 až 6,2 m) pod hladinu podzemní vody 

(místy až o 1,5 m), z toho důvodu bylo nutné podzemní vodu odčerpávat. Práce komplikovala 

skutečnost, že podzemní voda byla znečištěná chlorovanými uhlovodíky a bylo nutno ji před 

vypouštěním do povrchového toku dekontaminovat na přípustné hodnoty. Další komplikací 

bylo ovlivnění režimu podzemních vod, způsobené cyklickým vypouštěním vod do řeky 

Svratky z Brněnské přehrady. 

 

PŘÍRODNÍ POMĚRY 

Zájmové území je lokalizováno v ploché údolní nivě s převládající nadmořskou výškou cca 200 

m n. m. Nejsvrchnější vrstvy tvoří antropogenní navážky mocnosti od 0,7 do max. 3,0 m. Pod 

těmito navážkami jsou zpravidla fluviální jílovité a písčité hlíny, převážně tuhé konzistence 

(tzv. povodňové hlíny). Podloží těchto hlín tvoří písčité štěrky, které tvoří kvartérní kolektor. 

Součástí písčitých štěrků mohou být také jílovité proplástky různých mocností. Velikost 

valounů štěrku se směrem do hloubky zpravidla zvětšuje. V podloží (zpravidla v hloubce 9 až 

12 m p.t.) se nachází neogenní jíly, které tvoří písčitým štěrkům bazální izolátor. 

Sledovaná oblast náleží jednak do hydrogeologického rajónu 164-2: kvartérní sedimenty 

v povodí Svratky a jednak hydrogeologického rajonu 224: Neogenní sedimenty Dyjsko-

svrateckého úvalu. Souvrstvím kvartérních štěrkopísčitých sedimentů vzniká kolektor 

s průlinovou propustností a s mírně napjatou hladinou podzemní vody. Stropním izolátorem 

jsou zpravidla povodňové hlíny, případně proplástky z písčitého jílu. Bazálním izolátorem jsou 

neogenní jíly. Směr proudění podzemní vody je k řece Svratce, která je s podzemní vodou 

v hydraulické spojitosti, a tak kolektor zpravidla odvodňuje.  

Celkovou hydrogeologickou situaci v prostoru zájmové lokality ovlivňuje vypouštění vody 

z vodní elektrárny na Brněnské přehradě do řeky Svratky, čímž se výrazně zvyšuje průtok v řece 

(až 9×) a zvyšuje se hladina. Vypouštění vody probíhá většinou pravidelně (zpravidla dvakrát 

denně) a má za následek změnu hydraulického gradientu podzemní vody. Při nízkých vodních 

stavech dotují podzemní vody povrchové (tedy i včetně kontaminace). Při vyšších vodních 

stavech, ke kterým dochází zejména během vypouštění vody z vodní elektrárny (ale také k nim 

může docházet při vysokých srážkových úhrnech, jarním tání a záplavách) může docházet 

k břehové infiltraci povrchové vody do vody podzemní. Z kvalitativního hlediska může tento 

proces znamenat na jednu stranu ředění kontaminace, na stranu druhou však i její rozvlečení do 

míst jinak nekontaminovaných. 

Zájmové území se nachází v údolní nivě Svitavy a Svratky. V blízkosti stavby se nachází 

otevřené koryto Mlýnského náhonu (Ponávky). V následujícím grafu je sledován stav vodní 

hladiny na toku Svratka, ve stanici Brno – Poříčí (pro ilustraci období od 23. 11. 2010 do 20. 12 

2010). Z grafu lze vidět, že dochází ke kolísání hladiny řeky Svratky, které je způsobeno 

vypouštěním vody z vodní elektrárny na Brněnské přehradě. Denně se vypouští cca 18 m
3
/s 

vody, zpravidla ve dvousměnném provozu: ranním (9–11 h) a večerním (17–21 h), v závislosti 

na přítoku do přehrady. 

 



Obr. 1 Průběh hladiny řeky Svratky 

 
 

STANOVENÍ SANAČNÍCH LIMITŮ 
Limitní koncentrace pro vypouštění čerpaných podzemních vod do vod povrchových stanovil 

příslušný vodoprávní úřad, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního 

prostředí, a také Povodí Moravy, s.p.  

V obou rozhodnutích jsou nařízeny stejné limity, rozdíl je pouze ve stanovení ropných látek – 

Povodní Moravy, s.p. určilo parametr NEL a vodoprávní úřad parametr C10–C40. 

Z legislativního hlediska je závazné rozhodnutí vodoprávního úřadu a proto byly ropné látky 

sledovány jako uhlovodíky C10–C40. 

 

Kontaminant Limit v.ú. Limit Povodí 

ropné uhlovodíky 1,0 mg/l (C10-C40) 1,0 mg/l (NEL) 

cis 1,2 dichlorethylen (DCE) 40 g/l 40 g/l 

trichlorethylen (TCE) 40 g/l 40 g/l 

tetrachlorethylen (PCE) 20 g/l 20 g/l 

 

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM A STAVEBNÍ ČERPÁNÍ 

Pro posouzení potřeby a rozsahu realizace jednotlivých etap stavebního čerpání bylo stanoveno 

provedení 3 etap hydrogeologického průzkumu (dále HGP). Dalším důvodem realizace HGP 

bylo ověření rozsahu a míry kontaminace v podzemní vodě zejména chlorovanými uhlovodíky 

(ClU) a potenciálně i dalšími látkami (ropné látky – C10–C40, BTEX, dále PAU a stopové kovy), 

včetně dalších indikátorů znečištění (sírany, chloridy, amonné ionty, rozpuštěné a nerozpuštěné 

látky).  

Kontaminace ClU pochází primárně ze staré ekologické zátěže, kde se ClU používaly jako 

odmašťovadla. ClU se tak dostávají do podzemní vody a migrují generelně ve směru proudění, 

tj. směrem ke Svratce a k soutoku s Ponávkou.  

Odčerpávaná podzemní voda proto musí být čištěna před vypouštěním do Ponávky na limity 

schválené Povodím Moravy a příslušným vodoprávním úřadem, kterým je Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí. 

Na následujícím obrázku lze vidět úroveň hladiny podzemní vody v jednotlivých vrtech, která je 

ovlivněna změnou průtoku ve Svratce, aktuálním srážkovým úhrnem, technologickými 

přestávkami, přerušením dodávek elektrické energie (z důvodu krádeží) a čerpaného množství, 

které bylo ovlivněno délkou otevřeného úseku stavební jámy. Z obrázku je patrné cyklické 

kolísání úrovně hladiny podzemní vody ve Svratce a ve vrtech vybudovaných v její blízkosti. 

 



Obr. 2 Průběh hladiny podzemní a povrchové vody 

 

 
 

PASPORTIZACE VRTŮ A KONTAMINACE 
Na hydrogeologických objektech v nejbližším okolí stavby bylo zdokumentováno 9 

hydrogeologických objektů (vrtů a studní). Největší koncentrace ClU se nacházela v areálu 

firmy PRAKOM Brno, a.s. (4 750 μg/l PCE).  

 

Obr. 3 Průměrná koncentrace ClU 

 



VRTNÉ PRÁCE A HYDROGEOLOGICKÝ MONITORING 
Pro potřeby HGP a stavebního čerpání bylo vyhloubeno 28 vrtů, jejich rozteč byla dle potřeby 4 

až 13 m. Vrty byly vyhloubeny rotačně-jádrovým způsobem, jako úplné, takže byly ukončeny 

zpravidla v nepropustném podloží. Vystrojeny byly PVC zárubnicí DN200 s perforací v úseku 

cca 4 až 10 m, v závislosti na zjištěných hydrogeologických podmínkách.  

Na čerpaných a pozorovacích vrtech byla v pravidelných intervalech měřena hladina podzemní 

vody z důvodu zjištění optimálního snížení hladiny podzemní vody, a to jak z hlediska stavby 

samotné, tak z důvodu vlivu na statiku okolních staveb. Automatické měření hladiny podzemní 

vody bylo prováděno samozápisnou sondou (levellogerem) v pěti monitorovacích vrtech. 

Hladina vody v řece Svratce a v Ponávce (které jsou v přímé hydraulické spojitosti) byla měřena 

za pomoci vodočetných latí a z lávky. 

 
Obr. 4 Situování vrtů 

 
 

HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY 
Na devíti hydrogeologických vrtech byly pro zjištění hydraulických parametrů zvodně 

realizovány tři etapy hydrodynamických zkoušek. Hladina podzemní vody v zájmovém území 

a jeho okolí je považována převážně za mírně napjatou. Z toho důvodu byly hydraulické 

parametry počítány jak pro volnou (při nižších vodních stavech), tak pro napjatou (při vyšších 

vodních stavech) hladinu. 

Čerpacím zkouškám nejdříve předcházelo krátkodobé začerpání v řádu 4 hodin pro zajištění 

optimálního čerpaného množství jednotlivých vrtů. Do stávajících objektů VJ03 a HJ5 byly 

osazeny dataloggery, které automaticky zapisovaly stav hladiny podzemní vody po 1 hodině. 

Tyto data se ukázala jako velmi cenná v případě přerušení dodávky elektrické energie z důvodu 

krádeží – data sloužila k relativně přesnému určení času krádeže a následnému vypracování 

protokolu a předání policii. Současně byly do Ponávky a Svratky umístěny vodočetné latě, kde 

bylo zjišťováno kolísání hladin povrchových vod vlivem vypouštění Kníničské (Brněnské) 

přehrady. Údaje o době vypouštění nám byly poskytovány telefonicky. Zároveň byly na 

webových stránkách Povodí Moravy sledovány průtoky na Svratce a také kolísání hladin 



K vyšším vodním stavům docházelo relativně pravidelně, cca 2× denně a na soutoku Svratky 

a Podávky se vypouštění projevilo po cca 2 hodinách. Ve sledovaných vrtech se to projevilo 

během další půl hodiny. Vlivem toho hladina podzemní vody významně kolísá. 

V průběhu hydrodynamických zkoušek byly měřeny a registrovány hladiny podzemní vody 

a vydatnosti podle požadavků na příslušný způsob vyhodnocení podle teorie neustáleného 

proudění podzemní vody. Zvodněnou vrstvu lze charakterizovat jako silně propustnou ve třídě 

propustnosti II, která přechází do dosti slině propustné ve třídě propustnosti III. Transmisivitu je 

možno charakterizovat jako velmi vysokou, ve třídě transmisivity I až vysokou, ve třídě 

transmisivity II. Zjištěná transmisivita naznačuje z vodohospodářského hlediska prostředí 

s předpokladem kvantitativního využití podzemní vody velkými soustředěnými odběry, 

případně soustředěnými odběry menšího regionálního významu.  

Výpočet podle teorie ustáleného proudění podzemní vody 

Pro výpočet koeficientu filtrace, transmisivity a poloměru deprese byl použit program HG1. 

Poloměr deprese pro samostatný vrt, samostatný + pozorovací vrt a samostatný vrt omezený 

řekou podle teorie ustáleného proudění byl vypočten z údajů naměřených v čerpaném objektu 

podle Sichardtova vztahu: 

  ksR 03000  

pro čerpaný a pozorovací vrt a volnou hladinu pak podle vztahu: 

 

 

Koeficient filtrace pro samostatný čerpaný objekt byl vypočten iterační metodou podle 

schématu: 
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Výpočet byl ukončen po splnění podmínky: 
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Koeficient filtrace pro čerpaný objekt + pozorovací objekt byl vypočten podle vztahu: 

pro volnou hladinu: 

 

 

a pro napjatou hladinu: 

 

Koeficient filtrace pro čerpaný objekt omezený řekou byl vypočten podle vztahu: 

pro volnou hladinu: 
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a pro napjatou hladinu:  

 

Specifická vydatnost čerpaného objektu byla vypočtena podle vztahu: 

                             
0
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Hodnoty koeficientu transmisivity podle teorie ustáleného proudění podzemní vody byly 

vypočteny podle vztahu: 

           mkT . , 

kde m je saturovaná mocnost kolektoru: 

m = M  (pro napjatou zvodeň) a  

2

0s
Hm   (pro volnou zvodeň) 

Vysvětlivky: k – koeficient filtrace [m/s] 

R – poloměr deprese [m] 

T – koeficient transmisivity [m2/s] 

r0 – poloměr čerpaného objektu [m] 

m – mocnost zvodně [m] 

Q – čerpané množství [l/s] 

s0 – snížení hladiny v čerpaném vrtu [m] 

s1 – snížení hladiny v pozorovacím vrtu [m] 

a – vzdálenost čerpaného vrtu od řeky [m] 

x1 – vzdálenost pozorovacího vrtu od čerpacího [m] 

M – mocnost napjaté zvodně [m] 

H – mocnost volné zvodně [m] 

qspec. – specifická vydatnost [l/(s.m)] 

Výpočet podle teorie neustáleného proudění podzemní vody 
Hodnoty hydraulických parametrů podle teorie neustáleného proudění podzemní vody byly 

vypočteny z údajů naměřených v čerpaných vrtech programem ČZ 1.5, který výpočetně 

a graficky interpretuje metody Theise a Jacoba. 

Výpočty hodnot hydraulických parametrů vychází z následujících obecných vztahů: 
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V logaritmických grafech byly charakteristickými body proloženy příslušné integrál-

exponenciální křivky a výpočty byly provedeny z odečtených souřadnic bodu shody, které byly 

dosazeny do následujících vztahů: 
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Výpočty Jacobovou metodou byly provedeny také programem ČZ 1.5 z údajů, které byly 

automaticky vybrány ze semilogaritmických grafů, a to z hodnot časů t, směrnice i a snížení st. 

V příslušných grafech byly vynesenými body proloženy aproximační přímky metodou 

nejmenších čtverců a výpočet byl proveden podle vztahu pro neustálené proudění podzemní 

vody: 
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Naměřené hodnoty zvýšení hladiny podzemní vody byly u stoupacích zkoušek využity pro 

konstrukci grafu závislosti zvýšení hladiny na logaritmu bezrozměrného času, se zahrnutím 

doby čerpání, podle vztahu „Theis recovery formula” a při použití souřadnic s — t´:   
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Hodnota směrnice i byla odečtena z příslušného grafu, ve kterém byla provedena přímková 

aproximace metodou nejmenších čtverců. V tabulce č. 8 jsou uvedeny vypočtené hodnoty 

transmisivity (T) a koeficientu filtrace (k) podle teorie neustáleného proudění podzemní vody, 

včetně metod, kterou byly příslušné parametry vypočteny. Hodnota storativity byla na základě 

petrografického popisu stanovena kvalifikovaným odhadem na 10 %. 

V rámci provedených etap HGP bylo zjištěno, že režim stavebního čerpání bude třeba 

přizpůsobit aktuální situaci na staveništi, a to zejména z důvodu změny vodních stavů, 

zapříčiněných jak přirozenou činností (srážkové poměry, jarní tání, povodňové stavy na řece), 

tak režimními změnami ve Svratce, které jsou zapříčiněny vypouštěním vody z Brněnské 

přehrady. Při vyšších vodních stavech bude nutno čerpaná množství adekvátně navýšit, aby 

došlo ke snížení hladiny podzemní vody na potřebnou úroveň.  

Průměrná vzdálenost mezi vrty byla spočtena na cca 13 m, v místě soutoku blíže. Počet 

čerpaných vrtů závisí na velikosti otevřeného úseku stavby. Optimální čerpané množství 

z každého vrtu bylo v průměru 4 až 6 l/s, s možným navýšením až na 9 l/s. 

 

DEKONTAMINACE ODČERPÁVANÉ PODZEMNÍ VODY 
Vzhledem k nadlimitním koncentracím ClU v prostoru stavby bylo nutno před vypouštěním 

odčerpávanou vodu dekontaminovat. Kapacita dekontaminačního zařízení musela být 

dostatečná tak, aby zabezpečila vyčištění čerpané vody pod stanovené limity. Dekontaminační 

stanice na chlorované, lehké a střední uhlovodíky odstraňuje znečištění s vysokou účinností. 

Celé zařízení je konstruováno podle konkrétních požadavků dané lokality se zohledněním 

fyzikálně-chemických vlastností vody a míry kontaminace chlorovanými uhlovodíky. 

Kontaminovaná voda je čerpaná do vhodně sestavené stripovací kolony. Znečišťující látka 

přechází do vzdušniny a je sorbována na filtru. Po nasycení sorpční aktivity se filtr s náplní 

aktivního uhlí vyměňuje. 

Dekontaminační jednotka sestávala ze soustavy usazovacích nádrží, ve kterých je voda zbavena 

mechanických nečistot, ze soustavy stripovacích kolon typu BUBLA a z dekontaminačních 

jednotek s filtračním zařízením na bázi aktivního uhlí. Kontaminovaná podzemní voda 

odčerpávaná z jednotlivých dílčích úseků výkopu byla po dekontaminaci vypouštěna do koryta 



Ponávky, které se nachází ve vzdálenosti 10 až 64 m od nově budované kanalizační sítě. 

Podzemní voda, která nebyla kontaminovaná sledovanými kontaminanty, byla po odsazení kalu 

v sedimentačních nádržích vypouštěna do koryta Ponávky. 

 

ODBĚRY A ANALÝZY VZORKŮ PODZEMMNÍ VODY 
V průběhu HGP byly odebírány vzorky na počátku a na konci čerpací zkoušky z důvodu zjištění 

míry kontaminace a tedy přípravě sanační stanice. Z každého vrtu byl odebrán vzorek také na 

počátku stavebního čerpání. Z koncového stupně sanace byly v sanační stanici jednou týdně 

odebírány dvouhodinové směsné vzorky vody získané sléváním osmi objemově stejných dílčích 

vzorků vypouštěných dekontaminovaných vod odebíraných v intervalu 15 minut. Přímo při 

odběru se v terénu měřily základní fyzikálně-chemické parametry, tedy teplota vypouštěné 

podzemní vody, pH, oxidačně-redukční potenciál (ORP) a konduktivita. Vzorky byly 

analyzovány v akreditovaných laboratořích firmy GEOtest, a.s. 

 

ZÁVĚR 
Výstavba kanalizace na ulicích Komárovské nábřeží a Konopná zasahovala do kolektoru 

kvartérních vod mělkého oběhu, které mají převážně mírně napjatou hladinu díky málo 

propustným polohám povodňových hlín v nadloží říčních písků a písčitých štěrků. Stavební 

výkopy zasahovaly zpravidla do hloubky 4,5 až 6,2 m pod terén, přičemž naražená hladina 

podzemní vody se v místě stavby vyskytuje dle dosavadní vrtné prozkoumanosti v hloubkách 

3,5 až 5,3m a ustálená hladina podzemní vody může zasahovat až na úroveň 3,1 m p.t. při 

zvýšených vodních stavech. Kolísání hladiny podzemní vody během roku běžně dosahuje cca 

0,5 m, přičemž maxima bývají obvykle dosahována v jarních měsících.  

U písků a štěrků lze uvažovat s koeficientem filtrace v řádu 1.10
-3

 až 9.10
-4

 m/s, u jílovitých hlín 

dle zastoupení jílovité či písčité frakce v řádu 10
-5

 až 10
-6

 m/s. Pro odvodnění jednotlivých 

úseků stavebního výkopu pro výstavbu kanalizace bylo zapotřebí odčerpávat z jednotlivých vrtů 

množství 4 až 6 l/s, s možným navýšením až na 9 l/s. Režim stavebního čerpání vyžadoval 

přizpůsobení aktuální situaci na staveništi, srážkovým poměrům, zvýšeným stavům na řece 

Svratce i režimním změnám, daným vypouštěním vody z Brněnské přehrady. 

Dosah deprese v okolí čerpaných vrtů byl trvale monitorován měřením úrovně hladin 

v čerpaných vrtech, v pozorovacích vrtech v bezprostředním okolí úseku ve výstavbě a na 

povrchových tocích (Svratka, Ponávka). Data sloužila pro monitoring dopadu a vyhodnocení 

rizik vlivu snížení hladiny podzemní vody čerpáním na statiku stávajících okolních objektů, 

který vyhodnocovali pracovníci odborné firmy, k tomu určení. Z hlediska dopadů čerpání na 

statiku budov bylo výhodnější čerpání více objektů s nižší vydatností.  

Kvalitativní monitoring podzemní vody prokázal přítomnost kontaminace chlorovanými 

uhlovodíky. Ostatní polutanty nebyly na lokalitě zjištěny ve zvýšených koncentracích. Pro 

dekontaminaci čerpané vody byla instalována technologie soustavy stripovacích kolon 

a následného filtračního zařízení na bázi aktivního uhlí. Kvalita přečištěné vody byla před jejím 

vypouštěním do povrchového toku (Ponávka) v týdenních intervalech monitorována 

a odpovídala požadovaným parametrům, daným rozhodnutím vodoprávního úřadu. 

Celkem bylo odčerpáno 315 000 m
3
 vody. Režim stavebního čerpání vyžadoval přizpůsobení 

aktuální situaci na staveništi, srážkovým poměrům, zvýšeným stavům na řece Svratce 

i režimním změnám, daným vypouštěním vody z Brněnské přehrady. 
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