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ÚVOD  

Poster 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. Kolektor tvoří 

souvrství kvartérních štěrkopísčitých sedimentů. Stropním izolátorem 

jsou povodňové hlíny, bazálním izolátorem neogenní jíly. 

Směr proudění podzemní vody je k řece Svratce, která je s podzemní 

vodou v hydraulické spojitosti, a tak kolektor zpravidla odvodňuje. 

Hydrogeologickou situaci 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, což má za následek 

ředění kontaminace, ale také její rozvlečení do nekontaminovaných 

míst. 

ZÁVĚRY 

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 i pozorovacích vrtech a na 

povrchových tocích. Data sloužila pro monitoring dopadu  

a vyhodnocení rizik vlivu snížení hladiny podzemní vody čerpáním 

na statiku stávajících okolních objektů. Z tohoto hlediska bylo 

výhodnější čerpání více objektů s nižším čerpaným množstvím. 

Kvalitativní monitoring podzemní vody prokázal přítomnost 

kontaminace chlorovanými uhlovodíky. Kvalita přečištěné vody byla 

před jejím vypouštěním do povrchového toku (Ponávka) v týdenních 

intervalech monitorována a odpovídala požadovaným parametrům, 

daným rozhodnutím vodoprávního úřadu. 

SITUOVÁNÍ VRTŮ 

PRŮBĚH HLADINY PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY 

PRŮMĚRNÉ KONCENTRACE CHLOROVANÝCH ETYLENŮ 

 

 

 

 

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 

Bylo vyhloubeno 28 vrtů, jejich rozteč byla dle potřeby 4 až 13 m. Vrty 

byly vyhloubeny rotačně-jádrovým způsobem a 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 levellogerem v pěti monitorovacích vrtech. Hladina 

vody v řece Svratce a v Ponávce byla měřena za pomoci vodočetných latí 

a z lávky.   

HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY 

Pro zjištění hydraulických parametrů zvodně a optimálního nastavení 

stavebního čerpání byly realizovány 3 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. 

Naměřené hodnoty byly interpretovány jak podle teorie ustáleného 

proudění, tak podle teorie neustáleného proudění. Bylo použito 

vztahů pro samostatný čerpaný vrt, samostatný + pozorovací vrt  

a samostatný vrt omezený řekou. 

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. 

SANAČNÍ STANICE 

STAVEBNÍ ČERPÁNÍ 

Všech 28 vrtů sloužilo pro stavební čerpání při výstavbě kanalizace 

Optimální čerpané množství z každého vrtu bylo v průměru 4 až 9 l/s. 

Na vrtech byla v pravidelných intervalech měřena hladina podzemní 

vody z důvodu zjištění optimálního snížení hladiny podzemní vody, a to 

z hlediska potřeby odvodnění i z důvodu vlivu na statiku okolních staveb. 

DEKONTAMINACE PODZEMNÍ VODY 

Vzhledem k nadlimitním koncentracím ClU v prostoru stavby bylo 

nutno před vypouštěním odčerpávanou vodu dekontaminovat. 

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, která se 

nachází ve vzdálenosti 10 až 64 m od budované kanalizační sítě. 

Podzemní voda, která nebyla kontaminovaná sledovanými 

kontaminanty, byla po odsazení kalu v sedimentačních nádržích 

vypouštěna do koryta Ponávky. 
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