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Abstrakt 
Tunel Umiray je významným článkem vodohospodářské infrastruktury zásobujíc Manilu pitnou 
vodou. Po té, co v roce 2004 oblast zasáhl tajfun Winnie – Nanmadol došlo k jeho zanesení 
bahnotoky, byly postupně prováděny práce na zjištění jeho stavu. V oblasti tunelu byly zjištěny složité 
hydrogeochemické poměry a byly zhodnoceny vlastnosti podzemní vody z hlediska jejího využívání 
jako vody pitné i její agresivity na betonové konstrukce. 
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1. ÚVOD 
Nejvýznamnějším zdrojem pitné vody pro Manilu, hlavní město Filipín, je vodní nádrž Angat na 
stejnojmenné řece. Z důvodů zvýšené spotřeby vody byla do nádrže převedena 13 km dlouhým 
tunelem část vody z řeky Umiray. V roce 2004 oblast zasáhl tajfun Winnie – Nanmadol. Jeho 
důsledkem byl spad enormních srážek a vznik rozsáhlých svahových deformací. Četné bahnotoky 
v povodí řeky Umiray vedly k ucpání tunelu. Při zjišťování stavu tunelu po této havárii – po jeho 
vyčištění – byl opakovaně prováděn monitoring množství a kvality podzemní vody, která do něj přes 
porušený plášť tunelu natéká. V trase tunelu byly zjištěny odlišné zóny vymezené na základě 
fyzikálního a chemického charakteru podzemní vody. Situace lokality je uvedena na obr. 1. 
 

Obr. 1  Situace přehrady Angat, řeky Umiray a tunelu 

 
 
2. REALIZOVANÉ PRÁCE 
Práce na lokalitě probíhaly v letech 2005 až 2010. Cílem prací bylo mimo jiné zjistit technický stav 
tunelu a kvalitu podzemní vody, která do tunelu vtéká. Byla provedena expediční měření množství 
vody vtékající do tunelu a současně byly měřeny základní fyzikálněchemické parametry vody – 
teplota, pH a měrná konduktivita. Z úseků tunelu s rozdílnými teplotními charakteristika a různou 

mailto:novotna@geotest.cz
mailto:blaha@geotest.cz
mailto:duras@geotest.cz


konduktivitou byly odebrány vzorky podzemní vody, na kterých byly provedeny analýzy v rozsahu 
majoritních iontů. 
Měření fyzikálních parametrů podzemní vody proběhlo přístrojem Tester HI 98129. Měření vybraných 
přítoků do tunelu bylo uskutečněno v průběhu inspekční prohlídky tunelu. Tester je vybaven sondami 
pro měření pH, měrné elektrické vodivosti a teploty vzorku kapaliny. Mimo to byla na stěně tunelu 
měřena teplota infrateploměrem. Před měřením vlastností vody bylo nutné pH sondu přístroje 
kalibrovat pomocí referenčního roztoku o definovaném pH. Teploměr a sonda pro měření měrné 
vodivosti kalibraci nevyžadovaly. Samotné měření bylo prováděno tak, že z vybraného přítoku byl 
odebrán vzorek vody a po stabilizování testeru prováděny odečty. Časovou prodlevu při stabilizaci 
sond nebylo možné operátorem ovlivnit, tester sám signalizoval připravenost k měření.  
Tester HI 98129 pochází z produkce společnosti HANNA INSTRUMENTS GmbH. Jedná se 
o vodotěsný, přenosný kombinovaný přístroj pro měření pH, elektrické vodivosti a teploty kapalin. 
Vestavěný teploměr je schopen měřit v rozsahu 0 až 60 °C s přesností na 0,1 °C, měřič měrné 
vodivosti měří v rozsahu 0 až 3999 µS/cm s přesností na 1 µS/cm a pH-metr měří v rozsahu 0 až 14 
jednotek pH s přesností na 0,01 jednotky. 
Měření byla prováděna z pojízdné plošiny. Probíhala vždy jedenkrát ročně při technické odstávce 
tunelu, kdy byla z tunelu vypuštěna voda. Na základě vizuálního zhodnocení byly identifikovány 
významné přítoky podzemní vody a ty byly následně expedičně měřeny. V homogenních úsecích 
masívu (z hlediska fyzikálněchemických parametrů podzemní vody) a podle výsledků polních měření 
byly pak odebrány vzorky vody na analýzy. Zjišťované hodnoty byly vztahovány ke staničení tunelu, 
stejně byly označovány i odebrané vzorky. 
 
3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY 
Pro oblast Filipín jsou definována dvě roční období – období srážek a období sucha. Průběh srážek jak 
v oblasti řeky Angat tak i řeky Umiray je zřejmý ze záznamů srážkoměrech stanic z obr. 2, na kterém 
jsou uvedeny jak průměrné měsíční hodnoty pro obě stanice, tak i průběh srážek v jednotlivých letech. 
 

Obr. 2  Průběh srážek v oblasti řek Angat a Umiray 



Z grafu je zřejmý rozdíl mezi chodem srážek na stanicích Umiray a Angat. Maxima srážek jsou na 
stanici Umiray zaznamenávána v říjnu až lednu, roční úhrny se pohybují od 4 000 do 9 000 mm. 
Na stanici Angat jsou maxima srážek zjišťována v červnu až září a roční úhrn je výrazně nižší – „jen“ 
2 000 až 3 000 mm. Z grafu průběhu měsíčních srážek na stanici Umiray (graf vlevo dole, modrá čára) 
je zřejmé, že srážky doprovázející tajfun Winnie – Nanmadol (listopad – prosinec 2004) nebyly 
srážkoměrnou stanicí zaznamenány. 
 
4. VYHODNOCENÍ MONITORINGU VOD 
Přítoky podzemní vody do tunelu lze dělit z hlediska fyzikálněchemických vlastností podzemní vody 
do třech skupin. Definování skupin vod je patrné na obr. 3. Graf zobrazuje vztah pH a vodivosti 
podzemní vody. Měření byla na stejných místech opakována ve třech letech (pokud v místě do tunelu 
voda přitékala) a potvrzují stabilní vlastnosti podzemní vody. 
 

Obr. 3  Přítoky do tunelu - křížový graf vodivost – pH, měření 2007 až 2009 

 
Vzorky podzemní vody byly odebrány v listopadu 2007, květnu 2008 a listopadu 2009. Analýzy byly 
provedeny v laboratořích v ČR (GEOtest, a.s.) a byly stanoveny majoritní ionty. Přehledně jsou 
hodnoty stanovených ukazatelů uvedeny v tabulce 1.  
 

Tab. 1  Tabulka chemického složení podzemní vody (vzorky 2007) 

  jednotka 5469 6298 8600 Pitná voda 
vyhl. č. 252/2004 Sb 

pH   8,65 7,5 7,22 6,5 – 9,5 
konduktivita µS.cm-1 505 108 1023 1250 
tvrdost celková mmol/l 0,6 0,45 6,65 2 – 3,5 
mineralizace mg/l 373 96 967  
sodík mg/l 93,7 8,4 11,5 200 
draslík mg/l < 1 < 1 1,1  
lithium mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1  
amonné ionty mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 
vápník mg/l 24,0 18,0 255 30 - 80 
hořčík mg/l < 0,9 < 0,9 7 10 - 30 
mangan mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 
železo mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 



  jednotka 5469 6298 8600 Pitná voda 
vyhl. č. 252/2004 Sb 

chloridy mg/l 6 5 6 100 
sírany mg/l 220 7,2 511 250 
dusitany mg/l 0,06 0,14 < 0,01 0,5 
dusičnany mg/l < 3 < 3 < 3 50 
fluoridy mg/l 2,5 < 0,2 < 0,2 1,5 
orthofosforečnany mg/l < 0,05 0,05 < 0,05  
hydrogenuhličitany mg/l 26,1 57,4 175,1  

 
V dalším textu jsou pak zhodnoceny jednotlivé vzorky z pohledu hydrogeochemie. Využita byla 
klasifikace podle majoritních iontů vycházející hodnot cz% (molární koncentrace násobené 
mocenstvím). Tunelem je dopravována voda do nádrže zajišťující pitnou vodu, provedli jsme 
hodnocení z tohoto hlediska. Dále je zřejmé, že voda vtékající do tunelu má vliv na betonové 
konstrukce tunelu, hodnotili jsme ji i z tohoto pohledu. 
Vzorek 5469 
V podzemní vodě je z kationtů nejvíce zastoupen sodík Na – 93,7 mg.l–1 (77 c.z %) a vápník  
Ca – 24 mg.l–1 (22 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny sírany SO4 – 220 mg.l–1 (85 c.z %). Voda 
je tedy Na-SO4 typu, má zásadité pH a poměrně nízkou celkovou tvrdost. Voda obsahuje poměrně 
vysoké koncentrace fluoridů (2,5 mg.l–1). Z hlediska kvality vody v porovnání s limity pro pitnou vodu 
v ČR (vyhl. č. 252/2004 Sb.) jsou z daných parametrů překročeny limity v případě fluoridů. Jde tedy 
pravděpodobně o vodu s určitou dobou zdržení v horninovém prostředí vulkanitů. 
Vzorek 6298 
V podzemní vodě je z kationtů nejvíce zastoupen sodík vápník Ca – 18 mg.l–1 (71 c.z %) a sodík  
Na – 8,4 mg.l–1 (28 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny hydrogenuhličitany HCO3 – 57,4 mg.l–1  
(73 c.z %). Voda je tedy Ca-HCO3 typu, má mírně zásadité pH a poměrně nízkou celkovou tvrdost 
a mineralizaci. Z hlediska kvality vody v porovnání s limity pro pitnou vodu v ČR (vyhl. č. 252/2004 
Sb.) nejsou ze sledovaných parametrů překročeny žádné limity. Jde tedy pravděpodobně o vodu 
s velmi krátkou dobou zdržení v horninovém prostředí, pravděpodobně v zóně porušení hornin  
– v tektonickém pásmu. 
Vzorek 8600 
Nejvíce zastoupeným kationtem je vápník Ca – 255 mg.l–1 (92 c.z %). Z aniontů jsou nejvíce 
zastoupeny sírany SO4 – 511 mg.l–1 (77 c.z %) a hydrogenuhličitany HCO3 – 175,1 mg.l–1 (21 c.z %). 
Voda je tedy Ca-SO4 typu. Voda má vysokou tvrdost, téměř neutrální pH a vysoké koncentrace 
vápníku a síranů. Z hlediska kvality vody v porovnání s limity pro pitnou vodu v ČR 
(vyhl. č. 252/2004 Sb.) jsou z daných parametrů překročeny limity v případě celkové tvrdosti, 
koncentrace vápníku a síranů. Jde tedy pravděpodobně o vodu s dlouhou dobou zdržení v horninovém 
prostředí. Lze předpokládat, že voda vystupuje po hluboké tektonické linii na rozhraní vulkanitů (SO4) 
a vápenců (Ca). Agresivita vody vůči betonu je specifikována normou ČSN EN 206-1/Z2 (tab. 2) 
Klasifikace chemického prostředí platí pro podzemní vodu při teplotě vody v rozmezí +5°C až + 25°C 
a pro velmi mírnou rychlost vody blížící se nehybnému stavu. 
 
Tab. 2  Tabulka mezních hodnot pro stupně chemického působení podzemní vody (ČSN EN 206-1/Z2 

Chemická charakteristika XA1 XA2 XA3 

  slabě agresivní 
chem. prostředí 

středně agresivní 
chem. prostředí 

vysoce agresivní chem. 
prostředí 

sírany  mg.l-1 ≥ 200 a ≤ 600 ≥ 600 a ≤ 3000 > 3000 a ≤ 6000 
pH ≤ 6,5 a ≥ 5,5 < 5,5 a ≥ 4,5 < 4,5 a ≥4,0 
NH4+ mg.l-1  ≥ 15 a ≤ 30 > 30 a ≤ 60 > 60 a ≤ 100 
Mg2+ mg.l-1 ≥ 300 a ≤ 1000 > 1000 a ≤ 3000 > 3000 až do nasycení 



Po zhodnocení vzorků podzemní vody podle výše uvedených hodnot vychází (tab. 3), že vzorky vod 
č. 5469 a č. 8600 se jeví jako slabě agresivní vůči betonu z hlediska obsahu síranů. Vzorek vody č. 
6298 se nejeví z pohledu stanovených ukazatelů jako agresivní vůči betonu. Norma ČSN EN 206-1/Z2 
však nezohledňuje, jak bylo uvedeno výše, proudění podzemní vody. Norma je uvažována pro vodu 
prakticky stagnující. Pohyb vody je vedle chemických vlastností důležitým faktorem, který je při 
hodnocení agresivity vod nutné zohlednit.  
 
Tab. 3  Tabulka s hodnocením agresivity podzemních vod vůči betonovým konstrukcím (vzorky 2007) 

 
Obr. 4  Graf chemismu základních typů vod 

 

  jednotka 5469 6298 8600 
sírany mg/l  220 7,2 511 
pH  8,65 7,5 7,22 
amonné ionty mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 
hořčík mg/l < 0,9 < 0,9 7 



Výsledky chemických rozborů jsou přehledně shrnuty v grafech. Charakteristiky podzemní vody 
z hlediska obsahu majoritních iontů, podle kterých jsou kategorizovány, jsou uvedeny na kruhových 
grafech (obr. 4). Ty ukazují zastoupení hlavní anionů a kationů plus celkovou mineralizaci a pH 
v jednotlivých vzorcích. Na levém dolním obrázku jsou porovnány průměry z odběrů na jednotlivých 
místech, na dalších třech grafech jsou znázorněny vždy výsledky na daném místě a ukázány rozdíly 
v jednotlivých etapách měření. Opakované analýzy ukazují na stabilní chemické složení podzemních 
vod v jednotlivých skupinách (odběrných místech). U vzorků 5469 a 6298 grafy ukazují malé rozdíly 
v obsahu hořčíku. Ve skutečnosti jsou tyto rozdíly nízké, v grafu jsou zdůrazněny použitím 
logaritmického měřítka. Ze svodného grafu jednoznačně vyplývá výrazný rozdíl 
v hydrogeochemickém charakteru podzemní vody především u vzorku 8600, kdy se v minerálním 
složení výrazněji uplatňují ionty vápníku a hořčíku na úkor sodíku a narůstá obsah síranů 
a hydrogenuhličitanů. Tím je podmíněna i vyšší vodivost a celková mineralizace. Ve vzorku 5496 je 
detekován vyšší obsah fluoridů. 
Na obr. 5 jsou výsledky chemických rozborů předvedeny ve formě Piperových grafů. V rámci grafů 
jsou hodnoceny jednotlivé vzorky podzemní vody vždy podle zastoupení čtyř hlavních kationů a tří 
hlavních anionů, kdy 100% kationů tvoří Na + K + Ca + Mg a 100 % anionů pak Cl + SO4 + HCO3. 
Podzemní vody z jednotlivých vzorkovacích míst z jednotlivých kol monitoringu vytváří oddělené 
shluky, což potvrzuje rozdílné hydrogeochemické podmínky vzniku podzemní vody v jednotlivých 
částech tunelu. Vzhledem k různému období odběru vzorku (listopad 07, 09; květen 05) lze 
předpokládat, že na tvorbu chemismu podzemní vody má zásadní vliv geologická stavba a nikoliv 
chod srážek. 
 

Obr. 5  Piperův graf 

 
 
Na obr. 6 jsou definované chemické typy vod zobrazeny postupně podle staničení. Z grafu vyplývá 
výrazná hydrogeochemická anomálie ve střední části tunelu. Stabilita chemismu je potvrzena 
analýzami vzorků v rozdílném ročním období (listopad, květen). 
Na obr. 7 jsou shrnuty veškerá zjištěné skutečnosti ve vazbě na geologickou stavbu nadloží tunelu 
a kvalitu a množství podzemní vody vtékající do tunelu. V tunelu bylo prováděno i měření teploty 
obezdívky. Zjištěné rozdíly jsou překvapivě vysoké, hlavní anomální pásmo se nachází ve staničení od 
5500 metrů do 8200 metrů. V této části tunelu dochází oproti normálnímu poli k poklesu teploty. 
Pokud bychom předpokládali klidný průběh teploty v tunelu podle tečkované červené křivky, pak 
velikost teplotní anomálie ve středu tunelu dosahuje prakticky tří stupňů. Příčinou ochlazení 
horninového masivu je potřebné hledat v proudění podzemní vody. Tomu odpovídá i opakovaně 
zjišťovaná nízká vodivost (okolo 100 µS.cm-1) a mineralizace (okolo 100 mg/l) podzemní vody, která 
je charakterizována vzorkem 6298, které ukazuje na vysokou rychlost proudění vody v horninovém 
masívu. 
 
 



Obr. 6  Chemické typy vod podle staničení tunelu 

 
 

Obr. 7  Výsledky měření v tunelu 

 
 



Z provedených prací vyplývá následující: 
• Přítoky podzemní vody do tunelu jsou až v řádu l/s. Množství vtékající vody závisí na hydrologické 

situaci. V oblasti řeky Umiray spadne v období dešťů (říjen až leden) průměrně měsíčně 400 až 
1200 mm srážek. 

• Podzemní voda vtékající přes porušenou obezdívku do tunelu vyhovuje z hlediska kvality vody 
požadavkům na vodu pitnou. Z hlediska ukazatelů sledovaných WHO je významný zvýšený obsah 
fluoridů – 2,5 mg/l. Dále byly zjištěny vyšší obsahy síranů. Podíl podzemní vody na celkovém 
dopravovaném množství vody je minimální (tunelem je převáděno cca 13 m3 vody za sekundu). 

• V některých úsecích tunelu je podzemní voda agresivní na betonové konstrukce. Jde o nízkou 
síranovou agresivitu, ovšem účinky této agresivity narůstají v důsledku proudění vody. Problémem 
můžou být i nízkomineralizované podzemní vody („hladové“). 

• Opakované odběry potvrdily, že jednotlivé vzorky podzemních vod definují výrazně odlišná 
hydrogeochemická prostředí. Například celková mineralizace vody se pohybuje od cca 100 mg/ do 
1 000 mg/l.  

• Z pohledu tvorby chemismu podzemní vody jde o vysoce stabilní prostředí. I přes to, že byly 
vzorky odebírány za různých hydrologických situací (období srážek i období sucha) byl chemismus 
v jednotlivých úsecích tunelu stejný. 

  
4. ZÁVĚR 
Tunel Umiray na Filipínách je významným prvkem vodohospodářské struktury zásobující Manilu 
pitnou vodou. Po té, co v roce 2004 oblast zasáhl tajfun Winnie – Nanmadol došlo k jeho zanesení 
bahnotoky. V rámci prací souvisejících s jeho čištěním a zjišťováním je technického stavu po havárii 
byla v letech 2005 až 2010 realizována měření související s přítoky podzemní vody do tunelu.  Byly 
sledovány objemy vtékající vody, základní fyzikálněchemické parametry vody a byly prováděny 
analýzy v rozsahu majoritních iontů. 
 Do prostoru tunelu Umiray vtéká přes porušené ostění z hlediska stavby významné množství 
podzemní vody, která je v některých případech mírně agresivní (síranová agresivita nebo „hladové“ 
vody). Z pohledu její kvalita jako vody pitné byly zjištěny vyšší obsahy fluoridů, případně i síranů. 
Podíl podzemní vody je v celkovém dopravovaném množství vody zanedbatelný. Hydrogeochemická 
variabilita podzemní vody odráží složité geologické poměry, ve kterých byl tunel ražen. Vliv na 
formování chemismu má jednak doba zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a dále pak 
i geochemická charakteristika hornin. 
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