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Základní pojmy: 

Datalogger – záznamová jednotka, která umožňuje záznam signálů z měřící jednotky (čidla) a 
transformaci těchto signálů na numerické hodnoty sledovaných veličin. 

Efektivní délka etáže – je délka úseku vrtu, který je otevřen pro VTZ. Tedy vzdálenost od 
spodní hrany pakru ke dnu vrtu u zkoušek s jedním pakrem a vzdálenost od spodní hrany 
horního pakru k horní hraně spodního pakru u zkoušek se dvěma pakry. 

Hydraulická difuzivita – rychlost šíření změn hladiny (napětí) podzemní vody v 
hydrogeologickém kolektoru. Je vyjadřována koeficientem hydraulické difuzivity (m2.s-1). 

Etáž – izolovaný úsek vrtu, na kterém probíhá hydrodynamická zkouška. 

Hydraulická vodivost – schopnost horniny propouštět vodu účinkem hydraulického 
gradientu. Je vyjadřována koeficientem hydraulické vodivosti (m.s-1). 

Hydrodynamická zkouška (HZ) – zkouška, jejímž cílem je stanovit hydraulické vlastnosti 
testovaného kolektoru (puklinového systému). Základním principem je hydraulické působení 
na zvodnělý systém a sledování účinků tohoto působení. 

Karotáž – soubor geofyzikálních měření ve vrtech. 

Multipakrový systém – soustava pakrů, tlakových snímačů a kabelů napojených na 
záznamovou jednotku, která slouží pro monitoring několika izolovaných etáží ve vrtu. 

Pakr – zařízení ve vrtu, které slouží k utěsnění a oddělení zkoušených úseků vrtu (etáží) od 
ostatních částí vrtu. 

Skin efekt – všechny faktory, které mohou ovlivňovat hydraulickou komunikaci mezi vlastním 
vrtem a okolní horninou. Je způsoben zónou změněné propustnosti v plášti vrtu, která zde 
vzniká v průběhu vrtného procesu, vystrojování a testování. 

Slug test – hydrodynamická zkouška na vrtu či vymezené etáži vrtu, při které je sledována 
reakce hladiny podzemní vody na její počáteční rychlou změnu.  

Storativita – schopnost horniny uvolnit ze zásoby nebo pojmout do zásoby určitý objem 
vody při změně piezometrického napětí. Je vyjadřována koeficientem storativity. U kolektorů 
s volnou hladinou je storativita přibližně rovna efektivní pórovitosti. 

Transmisivita – schopnost zvodněného kolektoru o určité mocnosti propouštět vodu 
účinkem hydraulického gradientu. Je vyjadřována koeficientem transmisivity (m2.s-1). 

Vodní tlaková zkouška (VTZ) – hydrodynamická zkouška, při které je do vrtu, či vybrané 
etáže vrtu, vtláčena voda při určitém tlaku (zkušební tlak) nebo průtoku. Měřenou veličinou 
je spotřeba vtláčené vody a hodnota zkušebního tlaku. 

Vstupní tlak – je tlak měřený v průběhu VTZ na ústí vrtu. 

Zkušební tlak – rozdíl mezi tlakem ve zkoušené etáži v přirozeném klidovém stavu a tlakem 
v etáži v průběhu VTZ. 
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1 Cíl metodiky 

Prostředí pevných hornin je stále více využíváno pro umístění podzemních zásobníků ropy či 
zemního plynu a pro úložiště nebezpečných látek, ať už se jedná o toxické látky z chemického 
průmyslu nebo vysoce aktivní odpady z provozu jaderných elektráren. V současné době 
probíhají nejen v České republice studie zaměřené na ukládání energie (tepla) v horninovém 
prostředí v případě nárazových výkonů alternativních zdrojů elektrické energie. Uvažuje se 
také o výstavbě geotermálních elektráren využívajících tepelné puklinové výměníky 
v pevných horninách v hloubkách 4-5 km pod zemským povrchem.  

Pro studie proveditelnosti výše uvedených záměrů jsou nutné informace o hydraulických 
vlastnostech pevných hornin, ve kterých se příslušná stavba bude nacházet. Jedná se při tom 
vesměs o horninové prostředí s nízkou propustností, pro které nelze použít běžné metody a 
nástroje používané v hydrogeologii. Definování prostorového rozložení a vlastností 
hydraulických cest, kterými by v případě porušení obalů a bariér v zásobníku či úložišti mohla 
skladovaná či ukládaná látka migrovat horninovým prostředím na zemský povrch, je 
nezbytným předpokladem bezpečnostní analýzy stavby. Migrace podzemní vody dále 
významně ovlivňuje efektivitu ukládání / jímání tepelné energie v horninovém prostředí. 

Cílem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a 
nástrojů vedoucích k získání kvalitních informací o hydraulických vlastnostech hornin pro 
výše uvedené účely. Při dodržování níže uvedených postupů bude zajištěna srovnatelnost 
výsledků průzkumu a výzkumu v různých geologických prostředích prováděná různými 
subjekty. To je důležité při vyhledávání a následném hodnocení vhodnosti různých lokalit pro 
situování podzemních úložišť a zásobníků. 

Jedním z významných cílů této metodiky je zavedení metodických postupů a nových zařízení 
vyvíjených a ověřených v rámci výzkumných projektů do praxe. 

2 Inovativní aspekty metodiky 

Běžné hydrogeologické průzkumné práce jsou zaměřeny na vyhledávání zdrojů podzemních 
vod a hodnocení jejich zásob v horninovém prostředí s vyšší hydraulickou vodivostí. 
K tomuto účelu jsou obvykle využívány čerpací zkoušky následované zkouškou stoupací. 
Způsob jejich provádění je definován v téměř 30 let staré normě (ČSN 73 6614 Zkoušky 
zdrojů podzemní vody), která odpovídá tehdejšímu stavu techniky, legislativy a znalostí. Jiné 
typy testů se v české legislativě a literatuře objevují jen okrajově, bez podrobného popisu a 
metodiky. Metodika vodních tlakových zkoušek pro zakládání staveb a injektovaní hornin je 
popsána v publikaci Verfela (1992). Metodické postupy uváděné v této publikaci nejsou ale 
pro účely uvedené v kapitole 1 vhodné. Z výše uvedeného vyplývá dosavadní absence 
vhodných metodických postupů pro testování pevných hornin s nízkou propustností. 

Inovativnost metodiky spočívá v: 

 definování optimální metodiky vodních tlakových zkoušek pro úzkoprofilové vrty 
v pevných horninách s nízkou hydraulickou vodivostí, která zajistí srovnatelnost 
výsledků z různých lokalit; 

 stanovení nezbytných předpokladů a návazných prací pro úspěšnou realizaci zkoušek; 

 definování nezbytného technického zabezpečení zkoušek. 
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3 Popis metodiky 

3.1 Základní principy vodních tlakových zkoušek 
Vodní tlakové zkoušky (VTZ) patří mezi hydrodynamické zkoušky (HZ). Při vodních tlakových 
zkouškách je do úseku vrtu odděleného pomocí pakrů (viz kapitola 3.4.1) vtlačována voda při 
konstantním zkušebním tlaku nebo za konstantního vtláčeného množství. Zkušební tlak (kPa) 
je měřen manometrem na ústí vrtu nebo tlakovým čidlem přímo v testované etáži. Současně 
je měřena spotřeba vtláčené vody (l.min-1, l.s-1). Na základě změřených hodnot tlaku a 
průtoku je stanoven koeficient transmisivity nebo koeficient hydraulické vodivosti měřeného 
intervalu. Po ukončení vtláčecí fáze VTZ následuje zkouška vyrovnávací (obdoba stoupací 
zkoušky po čerpací zkoušce), při níž je monitorován pokles tlaku v uzavřené etáži. 

Na rozdíl od ostatních typů hydrodynamických zkoušek (čerpací zkoušky, slug testy, pulsní a 
dril stem testy) jsou VTZ schopné pokrýt celé rozpětí hodnot hydraulické vodivosti pevných 
hornin (Obr. 1). Je možné je použít na testování vodivých puklinových systémů i horninových 
matric s extrémně nízkou hydraulickou vodivostí. Podle velikosti spotřeb vtláčené vody je 
nutné při VTZ modifikovat pouze zdroj tlakového impulzu a způsob měření spotřeb, nikoliv 
však metodiku zkoušky. Při vodních tlakových zkouškách s konstantním tlakem je navíc 
eliminován vliv zásoby vody ve vrtu. 

 

Obr. 1: Rozsahy hydraulické vodivosti vhodné pro různé typy HZ (upraveno podle  Alména et al. 
1986). 

 

Pro ověřování hydraulických vlastností pevných hornin s nízkou propustností se využívají 
vodní tlakové zkoušky: 

 s konstantním tlakem, při nichž je do oddělené etáže vtlačována voda za 
konstantního zkušebního tlaku a je monitorován časový průběh změn vtláčeného 
množství vody buď formou průtoku, nebo objemových či hmotnostních změn. 
Výhodou VTZ s konstantním tlakem oproti VTZ s konstantním průtokem je 
zanedbatelný vliv zásoby vody ve vrtu, možnost měření při velkém rozsahu hodnot 
hydraulické vodivosti a možnost ovlivnění dosahu zkoušky od vrtu. 

 s dvojicí pakrů (vzestupné, straddle test) – testovaný úsek leží mezi dvojicí pakrů. 
Vzdálenost pakrů je v základní variantě neměnná pro všechny zkouška v celém vrtu. 
Testování je zahájeno u dna vrtu a vymezené intervaly se posunují se směrem nahoru 
(vzestupné VTZ). VTZ s jedním pakrem (testovaný úsek mezi makrem a dnem vrtu) 
jsou využívány pouze při výskytu nestabilních poloh ve vrtu v průběhu vrtných prací. 
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 jednostupňové, při kterých je aplikován pouze jeden zkušební tlak po celou dobu 
testování, což umožňuje věnovat delší dobu záznamu vývoje spotřeb s časem a lépe 
se přiblížit ustálenému proudění. Hodnoty hydraulické vodivosti tak odpovídají 
skutečnému proudění podzemní vody v horninách. Vícestupňová varianta (několik 
různých vstupních tlaků v krátkých časových intervalech) používaná v inženýrské 
geologii (Verfel 1992) není vhodná. 

3.2 Etapy hydrogeologického výzkumu ve vrtech 
Hydrogeologický průzkum a výzkum hydraulických vlastností pevných hornin na konkrétní 
lokalitě zahrnuje řadu činností, které na sebe navazují a je nutné je provádět v určitém sledu 
tak, aby byla zajištěna efektivita prací a kvalita výsledků. Komplex hydrogeologických a 
souvisejících prací je možné rozdělit do tří základních etap na etapu přípravnou, základní a 
detailní (Obr. 2). 

Přípravná etapa 

Do přípravné etapy patří práce v průběhu nebo těsně po dokončení vrtných prací. Jejich 
cílem je poskytnout podklady nezbytné pro rozvržení následujícího hydrodynamického 
testování a pro volbu vhodných parametrů vodních tlakových zkoušek. 

Kromě kontroly vrtných a zhodnocení karotážních prací do této etapy patří VTZ s jedním 
pakrem prováděné v průběhu vrtání na problematických, nestabilních úsecích vrtů. Pokud 
průzkumný vrt zastihne nestabilní polohu (například tektonicky porušenou zónu) a pro další 
postup prací je nutná její stabilizace (cementace, výstroj), je nutné tuto polohu hydraulicky 
otestovat ještě v průběhu vrtných prací. Může se jednat o výrazný vodivý prvek, který pro 
další využití lokality bude mít zásadní význam. 

Pokud je na zkoumané lokalitě více vrtů, jsou před hloubením nového vrtu stávající vrty 
osazeny multipakrovým systémem. V průběhu dalších vrtných prací jsou pak monitorovány 
tlakové reakce v sousedních vrtech. Přítlak na vrtnou korunku, rotace vrtného nářadí a oběh 
výplachové kapaliny způsobují v okolí hloubeného vrtu změny původního tlakového pole, 
které se různou rychlostí šíří do okolního masivu. Zvýšení tlaku při vrtání je přitom vyšší než 
při běžné VTZ a doba vrtných prací převyšuje délku hydrodynamického testování. Projeví se 
tak i komunikace po málo propustných puklinách, nebo na větší vzdálenost, které 
krátkodobá vodní tlaková zkouška nevyvolá. Ze záznamu reakcí je možné stanovit 
komunikující hloubkové úrovně vrtů a následně efektivně navrhnout plán následných VTZ. 

Základní etapa 

V základní etapě se provádějí standardní VTZ se stabilním intervalem pakrů v celé délce 
zkoumaných vrtů. Výsledkem je hloubkový profil hydraulické vodivosti. V této etapě je velmi 
důležité dodržovat jednotnou metodiku u všech VTZ tak, aby výsledky pro jednotlivé 
testované úseky i vrty byly srovnatelné. Stabilní interval pakrů umožňuje rychlejší a 
efektivnější postup testování. VTZ se provádějí vzestupně, ode dna vrtu směrem vzhůru 
s jednotnou hodnotou zkušebního tlaku. 

Délka trvání VTZ se pohybuje v rozsahu od 1 do 3 hodin s délkou testovaného úseku 5-10% 
hloubky vrtu. 

V závěru základní etapy jsou standardní VTZ vyhodnoceny a jsou vybrány významné vodivé 
polohy (pukliny, puklinové systémy) pro následnou detailní etapu hydrogeologického 
průzkumu. 
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Obr. 2: Schématické znázornění etap hydrogeologického výzkum ve vrtech.  

Detailní etapa 

Tato etapa zahrnuje dlouhodobé VTZ na vybraných významných vodivých úsecích vrtů, 
interferenční a stopovací zkoušky. Metodika VTZ se zcela podřizuje účelu výzkumu. Délky 
trvání VTZ jsou v rozsahu několika hodin až desítek hodin, délky etáží odrážejí zkoumaný 
prvek (puklinový systém, kolektor) a pohybují se od desítek centimetrů po desítky metrů. 
V této fázi je možné volit u VTZ různé zkušební tlaky, například pro potvrzení komunikace 
mezi vzdálenými vrty.  

V detailní etapě se uplatní i další typy hydrodynamických zkoušek, například čerpací zkoušky 
pro dlouhodobé testy na delších úsecích vrtů a nebo slug testy pro ověření výsledků VTZ. 
Detailní etapa zahrnuje také interferenční zkoušky a stopovací zkoušky mezi vrty a v případě 
potřeby i doplňkovou karotáž. 

3.3 Přípravné práce 
Vlastní realizaci vodních tlakových zkoušek předchází řada činností, na jejichž provedení 
závisí úspěšnost hydrogeologického výzkumu a průzkumu. Mezi nejdůležitější patří vrtné a 
karotážní práce. 

3.3.1 Vrtné práce 

Vodní tlakové zkoušky se provádějí v nezapažených částech vrtů. Pro zajištění kvalitních 
výsledků HZ, které odpovídají stavu zkoušeného kolektoru, je nutná vhodná technologie 
vrtání a konstrukce vrtu. Pokud je pro vrt použita nevhodná technologie vrtných prací, pak i 
kvalitní hydrogeologický výzkum přinese zkreslené výsledky. 
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Technologie vrtných prací 

Prostředí hornin s nízkou hydraulickou vodivostí je velmi citlivé na zanášení a ucpání 
puklinové sítě a pórů vrtným kalem během hloubení vrtu. Výplachová kapalina proto musí 
být pouze čistá voda bez jakýchkoliv příměsí a stabilizátorů. Systém výplachu musí být 
otevřený, tedy výplachová voda je z vrtu kontinuálně odváděna a je nahrazována novou 
čistou vodou. Výplachové hospodářství je jednou z nejdůležitějších věcí při vrtání 
výzkumného či průzkumného vrtu. Pokud není striktně dodržován otevřený systém výplachu, 
může být vrt během vrtných prací pro další hydrogeologický výzkum zcela znehodnocen. 

Hydrogeologické vrty je třeba vrtat jádrově s co nejvyšším možným výnosem jádra, optimální 
technologie vrtání je wire-line. Bezjádrově hloubené vrty (například valivým dlátem) nejsou 
pro hydrogeologický průzkum vhodné. Při bezjádrovém vrtání chybí kvalitní informace o 
geologickém profilu vrtu, četnosti a vlastnostech zastižených puklin a současně je výrazně 
vyšší riziko vzniku kaveren a nerovností na stěnách vrtu. Kaverny při hydrodynamickém 
testování komplikují usazení pakrů a zvyšují pravděpodobnost jejich obtékání. Při 
bezjádrovém vrtání vzniká také větší množství vrtného kalu. 

Po dokončení vrtných prací je třeba vrt důkladně vyčistit opakovaným proplachováním čistou 
vodou do stavu, kdy se ve vrtném výplachu již neobjevují stopy vrtného kalu. 

Hloubka a průměr vrtu 

Hloubka vrtu se řídí hloubkou plánovaného díla, výzkumné vrty by měly zasahovat 
s dostatečným přesahem (minimálně 50 m) pod dno plánovaného podzemního díla.  

Průměr vrtu musí být vhodným kompromisem mezi 3 hledisky: 

 pro vlastní VTZ je vhodný co nejmenší průměr vrtu, malý průměr minimalizuje vliv 
zásoby vody ve vrtu na průběh VTZ, 

 průměr vrtu musí být dostatečně velký pro umístění pakrů, tlakových snímačů a 
testovacího soutyčí, 

 u vrtů, které budou využívány pro jiné než průzkumné účely (např. geotermální vrty) 
se průměr vrtu řídí účelem jeho následného využití. 

Optimálním průměrem pro průzkumné vrty dosahující hloubek prvních stovek metrů je 76 
mm (NQ) v nezapažené části. U hlubších vrtů, které z technických důvodů není možné vrtat 
jedním průměrem, přicházejí v úvahu také průměry 96 (HQ) a 59 mm (BQ). 

3.3.2 Karotáž 

Geofyzikální měření ve vrtech (karotáž) poskytuje údaje o technickém stavu vrtu, míře 
porušení horninového prostředí i proudění podzemní vody v okolí vrtu. Vodním tlakovým 
zkouškám musí proto předcházet komplexní karotážní měření (Obr. 3). Pro VTZ má největší 
význam metoda rezistivimetrie, kavernometrie a měření akustickou televizí. 

Rezistivimetrie 

Metoda rezistivimetrie je založena na měření elektrického odporu vody ve vrtu, který je 
nepřímo úměrný celkové mineralizaci vody. Před vlastním měřením je rovnoměrně snížen 
měrný odpor vody ve vrtu prosolením, poté následují opakovaná profilová měření 
elektrického odporu vody ve vrtu v určených časových intervalech. Karotážní měření 
metodou rezistivimetrie se provádí ve dvou základních variantách. Je to měření za 
přirozeného proudění podzemních vod ve vrtu a měření při čerpání, kdy je snížena hladina 
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podzemní vody ve vrtu na konstantní úroveň a tím vyvolán přítok vody z okolního 
horninového prostředí. Místa přítoku podzemní vody do vrtu (propustné pukliny) se projeví 
anomáliemi zvýšeného odporu (Obr. 3), místa ztrát podzemní vody v puklinovém systému je 
možné identifikovat z posunu po sobě následujících křivek profilových měření. 

Identifikace významných vodivých puklin ve vrtu a odborný odhad jejich relativní vydatnosti 
jsou velmi cenným podkladem pro plánování následných VTZ. Podle údajů z rezistivimetrie 
jsou stanoveny optimální délky a hloubky testovaných úseků vrtu a je zvolena vhodná 
metoda měření spotřeb vody při VTZ. 

 

Obr. 3: Příklad výsledků komplexního karotážního měření (Lukeš in Rukavičková ed. 2006).  
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Kavernometrie 

Kavernometrie zahrnuje měření skutečného průměru vrtu kavernometrem. Metoda 
poskytuje důležité údaje o průměru a kvalitě stěn vrtu, výskytu nestabilních úseků s možností 
vypadávání horninových úlomků ze stěn (kaverny) a kvalitě pažení a cementace. Uvedené 
informace jsou nutné k volbě vhodné hloubky usazení pakrů a zajištění dokonalé izolace 
testovaného intervalu vrtu. 

Akustická televize 

Principem této metody je záznam odrazu vysílaného akustického signálu od stěn vrtu a 
měření jeho amplitudy. Výsledkem interpretací je prostorová orientace nehomogenit 
(puklin) zachycených akustickým signálem a jejich rozčlenění do kategorií podle významnosti, 
rozevření apod.  

Tyto informace jsou důležité pro volbu testovaných intervalů, interpretaci VTZ a posouzení 
možnosti obtékání pakrů puklinovou sítí (např. systémem subvertikálních puklin).  

Další karotážní metody  

Mezi další karotážní metody patří například gama karotáž, neutron-neutron karotáž, gama-
gama karotáž a elektro karotáž. Tyto metody poskytují informace o míře porušení hornin v 
okolí vrtu, v případě nestabilního stvolu vrtu lze zjistit velikosti kaveren i při měření ve 
vrtných tyčích. 

3.4 Technické zabezpečení VTZ 
Vodní tlakové zkoušky ve vrtech, jejichž cílem je identifikovat hydraulické vlastnosti prostředí 
pevných hornin s nízkou propustností, vyžadují specifické technické vybavení. Zařízení pro 
VTZ musí splňovat následující požadavky: 

 možnost měření na izolovaných částech vrtů o libovolné délce úseku; 

 zcela těsná, tlakově stálá testovací sestava; 

 možnost přesné, nejlépe automatické regulace zkušebního tlaku; 

 velmi přesné, kontinuální měření průtoku a tlaku; 

 záznam a aktuální zobrazení měřených hodnot a jejich průběhu při VTZ; 

 malé rozměry veškerého zařízení umožňující měření v úzkoprofilových vrtech o 
průměru 59–93 mm. 

3.4.1 Izolace testovaného úseku vrtu 

Vzhledem k vysoké heterogenitě puklinového prostředí je nutné vodní tlakové zkoušky 
provádět etážově, na izolovaných úsecích vrtů. Zjištěná hodnota transmisivity a hydraulické 
vodivosti je pak platná pro daný měřený úsek. Testovaný úsek vrtu (etáž) je izolován pomocí 
jednoho nebo dvojice pakrů. Hodnoty hydraulické vodivosti ze zkoušek na otevřených vrtech 
(v celém profilu vrtu) je možné využít pro regionální modely proudění podzemních vod, ale 
nemohou postihnout hydraulickou heterogenitu prostředí v rámci celého vrtu.  

K izolaci etáže slouží pryžová součást pakru, která se po zapuštění pakru do vrtu roztáhne 
buď zatížením pakru (mechanické, opěrné pakry, Obr. 4) nebo nafouknutím (pneumatické, 
nafukovací pakry, Obr. 5) a zatěsní stvol vrtu v daném místě. 
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Obr. 4: Mechanický pakr.  

 

Obr. 5: Pneumatický pakr.  

 

Obr. 6: Pumpa na nafukování 
pakrů. 

Testovací sestava ve vrtu zahrnuje jeden nebo dvojici pakrů, v prvním případě je testován 
úsek mezi dnem vrtu a pakrem, v druhém případě úsek mezi pakry (Chyba! Nenalezen zdroj 
dkazů.). 

Pokud jsou používány pakry nafukovací, jsou nezbytným vybavením hadičky, tlaková pumpa 
(Obr. 6), kompresor nebo lahev se stlačeným vzduchem na nafukování pakrů a manometr 
zajištující kontrolu tlaku v pakrech. Pakry jsou plněny nejčastěji vodou nebo vzduchem. Aby 
byla zajištěna dobrá izolační funkce pakrů, musí tlak média v pakrech převyšovat tlak vody 
v testovaném úseku a jeho okolí minimálně o 500 kPa. 

Pakry mechanické musí být umístěny na pevných kovových tyčích a pro jejich usazení 
(roztažení) je nutné testovací sestavu opřít o dno vrtu, případně použít zemní kotvu (Obr. 7). 
Každý mechanický pakr musí mít jinou tuhost (stlačitelnost) pryžové části tak, aby se při 
jejich usazování vrt utěsňoval postupně od spodního k hornímu pakru. 

 

Obr. 7: Zemní kotva pro opření sestavy mechanických pakrů ve vrtu.  
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Obr. 8: Schématické znázornění izolace testovaného úseku vrtu pomocí pakrů. A – varianta s dvojicí 
mechanických pakrů a zemní kotvou, B – varianta s jedním pneumatickým pakrem. Tmavě modrou 
barvou je znázorněna vtláčená voda.  

3.4.2 Měření a regulace tlaku a průtoku 

V průběhu VTZ je třeba kontinuálně zaznamenávat hodnoty tlaku a průtoku vody vtláčené do 
zkoušené etáže ve vrtu. 

Tlak  

Hodnoty tlaku v průběhu VTZ jsou zaznamenávány tlakovými snímači vhodného rozsahu a 
citlivosti a to: 

 v testovaném úseku a/nebo na ústí vrtu; 

 pod testovaným úsekem; 

 v mezikruží vrtu nad testovaným úsekem. 

Tlakový snímač v testovaném úseku slouží k registraci zkušebního tlaku. Tento snímač lze 
nahradit měřením tlaku na ústí vrtu, což je řešení technicky méně náročné a v praxi často 
užívané. Měření tlaku na ústí vrtu je možné použít pouze v případě malých průtoků (do 0,5 
až 1 l.min-1 nebo při známých tlakových ztrátách v testovací sestavě, které budou posléze 
zahrnuty do výpočtu (viz kapitola 3.6). Tlakové snímače pod a nad testovaným úsekem 
registrují změny tlaku v okolí testované etáže. Nárůst tlaku nad či pod testovanou etáží 
v průběhu VTZ indikuje obtékání pakrů, které je v naprosté většině případů způsobeno 
propojením puklinové sítě mezi měřeným úsekem a ostatními částmi vrtu.  
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Tlakové snímače (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) jsou propojeny kabelem s datovou 
ednotkou (dataloggerem) na povrchu, nebo mají integrovanou záznamovou jednotku v těle 
snímače. V druhém případě je možné zobrazení a kontrola zaznamenaných hodnot až po 
vytěžení testovací sestavy z vrtu. Tento typ tlakového snímače není proto možné využít pro 
měření zkušebního tlaku, kde je nutná průběžná kontrola tlaku po celou dobu trvání VTZ. 

Regulace tlaku na zvolenou hodnotu probíhá buď manuálně úpravou výkonu čerpadla a 
pomocí soustavy redukčních ventilů nebo automaticky. Při automatické regulaci je tlak 
v průběhu testu regulován frekvenčním měničem. Frekvenční měnič na základě signálu 
z tlakového snímače (zkušební tlak) v měřící sestavě řídí výkon čerpadla. Tato kombinace 
umožňuje velmi rychlé ustálení zkušebního tlaku na začátku VTZ a udržení jeho konstantní 
hodnoty v celém průběhu testu. 

Zkušební tlak musí být po celou dobu měření konstantní, s co nejmenšími výchylkami 
s rozpětím maximálně +- 5% hodnoty. 

 

Obr. 9: Tlakový snímač s kabelem pro měření ve 
vrtu.  

 

Obr. 10: Tlakový snímač jako součást měřící a 
regulační sestavy na povrchu.  

Průtok 

Pro spolehlivé vyhodnocení VTZ je nutný kontinuální záznam vtláčeného množství vody. Díky 
vysoké heterogenitě prostředí pevných hornin se průtoky pohybují v širokém rozmezí od 
tisícin ml.min-1 po desítky l.min-1. Tak velký rozsah průtoků nepokryje s dostatečnou 
přesností měření jediné měřící zařízení. Průtoky v rozsahu ml.min-1 až desítky l.min-1 je nutné 
měřit pomocí sestavy elektronických průtokoměrů umístěných na samostatných měřících 
okruzích (Obr. 11). Chyba průtokoměrů by měla dosahovat maximálně 1 % hodnoty 
z měřeného rozsahu. Pro kontrolu vtláčeného objemu vody je vhodné měřící jednotku 
doplnit vodoměrem. 
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Obr. 11: Příklad sestavy průtokoměrů, datové a regulační jednotky.  

Průtoky menší než 1 ml.min-1 je možné zaznamenávat jako změnu objemu kapaliny v zásobní 
nádobě za čas buď kontinuálním měřením hladiny v kalibrované nádobě, nebo měřením 
hmotnosti kapaliny v nádobě na přesných vahách (příklad na Obr. 12). 

 

Obr. 12: Schéma zařízení pro měření hydraulické vodivosti in situ, užitný vzor č. 23717. 1 – 
fotovoltaický panel, 2 – tlaková láhev, 3 – datalogger, 4 – izolační box, 5 – klimatizační jednotka, 6 
– expanzní tlaková nádoba, 7 – tlakové čidlo, 8 – teplotní čidlo, 9 – jednocestný ventil, 10 – 
rychlospojka, 11 – injektážní hadička, 12 – citlivé váhy, 13 – zdroj energie, 14 – zásobní nádoba, 15 
– odstředivé čerpadlo, 16 – hadička od čerpadla.  
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3.4.3 Záznam a zobrazování dat 

Záznam a zobrazování dat probíhá v datové jednotce. Datová jednotka zahrnuje záznamová 
zařízení – dataloggery a zobrazovací zařízení (přenosný počítač, displej dataloggeru) sloužící 
k vizuální kontrole měřených dat. Dataloggery umožňují záznam signálů z měřící jednotky 
(tlakový snímač, průtokoměr), transformaci těchto signálů na číslicovou hodnotu 
sledovaných veličin a ukládání dat na paměťovou jednotku. Na základě výstupů z datové 
jednotky může být optimalizován průběh zkoušky.  

Terénní měření při VTZ v prostředí pevných hornin klade na datovou jednotku specifické 
nároky:  

 malá spotřeba elektrické energie, možnost napájení z baterií; 

 větší počet digitálních i analogových vstupů pro různá měřící zařízení od 4–6 pro 
běžná měření na jednom vrtu až po několik desítek při zkouškách mezi vrty 
zahrnujících instalaci několika multipakrových systémů; 

 jednoduché a rychlé zapojení a odpojení měřících zařízení a změny intervalu odečtu 
hodnot bez delšího přerušení měření; 

 libovolně nastavitelný časový krok ukládání měřených dat s intervalem od jedné 
sekundy do několika desítek minut; 

 zobrazení aktuálně měřených hodnot jednotlivých snímačů a vývoj těchto hodnot 
v čase na displeji dataloggeru nebo obrazovce notebooku; 

 bezporuchový provoz i ve ztížených povětrnostních podmínkách, zejména ve vlhku a 
při nízkých teplotách. 

3.4.4 Testovací sestava pro VTZ 

Výše uvedené hlavní komponenty a řada dalších tvoří testovací sestavu pro etážové vodní 
tlakové zkoušky. Schéma sestavy je uvedeno na Obr. 13. 

Testovací sestava zahrnuje zařízení umístěná ve vrtu i na povrchu u ústí vrtu. Mezi 
komponenty umístěné ve vrtu patří jeden nebo dvojice pakrů, tlakové soutyčí (trubky, 
hadice), zemní kotva v případě mechanického pakru nebo hadičky k nafukování pakrů 
pneumatických, tlakové snímače pod, nad a v testované etáži. Část zařízení umístěná na 
povrchu obsahuje čerpadla, měřící a regulační jednotku (průtokoměry, vodoměr, redukční 
ventily, vstupní tlakový snímač, odvzdušňovací ventil, sadu kohoutů případně trojcestných 
ventilů pro uzavírání různých měřících okruhů, frekvenční měnič), odměrné nádoby nebo 
váhu pro objemový odečet spotřeb a datovou jednotku (dataloggery, počítače). 
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Obr. 13: Schéma testovací sestavy pro etážové VTZ.  

3.4.5 Multipakrový systém 

Multipakrový systém je zařízení, které se skládá ze souboru pakrů a tlakových snímačů. 
Tento systém slouží pro monitoring tlaku v izolovaných etážích, které reprezentují různé 
hloubkové úrovně oběhu podzemních vod, puklinové systémy či puklinové zóny. Pokud jsou 
tlakové poměry monitorovány za přirozeného stavu, jsou výsledkem měření hodnoty 
piezometrických úrovní různých zvodní. Multipakrové systémy jsou využívány také ke 
sledování reakcí na hydrodynamické zkoušky (skupinové, interferenční zkoušky). Ze záznamu 
reakcí na VTZ v okolních vrtech je možné zjistit hloubku významných komunikujících puklin, 
míru propojení puklinových systémů na lokalitě a hydraulické vlastnosti hornin včetně 
storativity a difuzivity. Schéma multipakrového systému je na Obr. 14 a Obr. 15. 

V multipakrovém systému je možné použít tlakové snímače s integrovaným dataloggerem 
nebo kabelové snímače napojené na záznamovou jednotku. V prvním případě se výrazně 
snižuje technická obtížnost provedení, data ale není možné v průběhu testování sledovat a 
vyhodnocovat. 



17 
 

  

Obr. 14: Schéma multipakrového systému . 
 

Obr. 15: Ukázka multipakrového systému – 
„Westbay System“ firmy Schlumberger 
(www.slb.com). 

3.5 Průběh a základní parametry vodních tlakových zkoušek 
Vodní tlakové zkoušky zahrnují pět základních etap: 

1. zapuštění a usazení pakrů; 
2. zvýšení tlaku v etáži; 
3. vlastní vtláčecí fáze VTZ; 
4. uzavření etáže a sledování poklesu tlaku v etáži; 
5. uvolnění a vytažení pakrů. 

3.5.1 Zapuštění a usazení pakrů 

V první fázi etážové VTZ je do vrtu zapuštěna sestava s jedním či dvěma pakry na předem 
určené místo (testovaný úsek vrtu). Poté jsou pakry usazeny (nafouknuty či roztaženy 
stlačením podle typu pakru) a testovaný úsek vrtu je izolován od okolního prostředí. Při 
zapouštění a usazování pakrů dochází ke změně tlakových poměrů ve vrtu. Tyto změny jsou 
způsobeny pohybem testovací sestavy ve vrtu a zvětšením objemu pakrů při usazení. Vlastní 
VTZ je zahajována po kvazi ustálení tlakových poměrů ve vrtu, minimálně po 5 až 15 
minutách po usazení pakrů.  

Délku testovaného úseku je nutné volit s ohledem na charakter horninového prostředí a cíle 
konkrétního projektu. V základní etapě průzkumu je interval rozestupu pakrů stabilní pro 
všechny testované vrty na lokalitě nebo lokalitách v rámci jednoho projektu. Stabilní 
rozestup umožňuje rychlejší postup testovacích prací a porovnatelnost výsledků vodních 

http://www.slb.com/
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tlakových zkoušek. Délka testovaného úseku se v této fázi pohybuje maximálně v rozmezí 5-
10% hloubky vrtů. Běžné jsou v této etapě délky 5 až 30 m. 

Při postupném testování vrtu s dvojicí pakrů s neměnnou vzdáleností je třeba dbát na to, aby 
zkoušené etáže na sebe navazovaly svou efektivní délkou a ne délkou absolutní (vzdálenost 
středů pakrů), protože v druhém případě zůstanou neotestované úseky vrtu v délce jednoho 
pakru mezi etážemi. 

V následných (detailních) etapách průzkumu jsou délky etáží obvykle kratší a řídí se zcela 
rozsahem zkoumaného prvku (puklina, poruchová zóna). 

3.5.2 Zvýšení tlaku v etáži 

Do úseku vrtu izolovaného pomocí pakrů je čerpadlem vtláčena voda, v etáži se postupně 
zvyšuje tlak až na úroveň předem určeného zkušebního tlaku. Zkušební tlak je dán rozdílem 
mezi tlakem ve zkoušené etáži v přirozeném klidovém stavu a tlakem v etáži v průběhu VTZ.  

Zvýšení tlaku je sledováno na ústí vrtu i přímo v testované etáži a regulováno buď ručně 
pomocí redukčních ventilů, nebo automaticky nejlépe frekvenčním měničem (viz kapitola 
3.4.2). Zvýšení tlaku by mělo být co nejrychlejší, aby byly zachyceny spotřeby v počátečních 
fázích VTZ nutné pro vyhodnocení podle vzorců pro neustálené proudění. 

Pokud je při měření v prostředí s extrémně nízkou hydraulickou vodivostí zdrojem tlakového 
impulzu expanzní nádoba, je v této fázi otevřen kohout mezi expanzní nádobou a testovanou 
etáží. 

Volba hodnoty zkušebního tlaku je velmi důležitá pro úspěšný průběh testů. Pokud je 
zkušební tlak příliš malý, může nastat situace, kdy u většiny etáží budou spotřeby vtláčené 
vody pod citlivostí měřících přístrojů nebo u zkoušek mezi vrty nebude díky ztrátám 
v puklinovém systému zaznamenána odezva v monitorovaných vrtech i přes existující 
hydraulickou spojitost. Velká změna tlakových poměrů v kolektoru může na druhou stranu 
způsobit nevratné deformace puklinového systému, jako je zanesení puklin drobnými 
částečkami hornin nebo uvolněné puklinové výplně, vyplavení puklinové výplně a deformace 
puklin. 

Pro VTZ v základní etapě průzkumu je u vrtů s hloubkou do 700 m optimální rozsah 
zkušebního tlaku od 100 kPa do 400 kPa (přibližně 10–40 m vodního sloupce). U hlubších a 
zejména geotermálních vrtů se hodnota zkušebního tlaku řídí technickými parametry vrtu a 
cílem prací.  

Pokud v průběhu VTZ je tlak měřen pouze na ústí vrtu (vstupní tlak), zkušební tlak se stanoví 
ze vztahu:  

H = Hv + h0.Hu , 

kde H je zkušební tlak, Hv je vstupní tlak měřený na ústí vrtu, h0 je vzdálenost mezi ústím vrtu 

a ustálenou hladinou podzemní vody pro testovanou etáž, je měrná tíha kapaliny a Hu je 
tlaková ztráta mezi ústím vrtu a zkoušenou etáží. 

Hodnoty tlakových ztrát Hu, jsou pro různé druhy nářadí, délky a průměry tyčí uváděny 
většinou grafickou formou v technické dokumentaci tyčí či hadic využívaných k testům. 
Přesněji je možné ztráty stanovit testy přímo na zkušební sestavě v dílnách nebo při 
terénním měření z rozdílu tlaků měřených na ústí vrtu a v testované etáži. Tlakové ztráty 
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v nářadí rostou se zvyšujícím se průtokem (spotřebou) a klesajícím průměrem potrubního 
vedení. Při nízkých průtocích do jednoho l.min-1 je možné je zanedbat. 

Problémem, se kterým se u etážových VTZ lze setkat je neznalost přirozené piezometrické 
úrovně ve zkoušené etáži. Rozdíl v piezometrických úrovních etáží u hlubokých vrtů přitom 
může být v řádech metrů i prvních desítek metrů. V praxi není možné hloubku hladiny 
podzemní vody v etáži (h0) stanovit měřením před každou zkouškou, u nízce propustných 
úseků vrtů může trvat návrat do ustáleného stavu po usazení pakrů i několik dní, což je 
z ekonomického hlediska neúnosné. Za h0 proto obvykle dosazujeme hloubku ustálené 
hladiny v testovaném vrtu. Chyba tímto zjednodušením způsobená není velká, před 
zahájením testů se piezometrické poměry v puklinovém systému vyrovnají s tlakem vodního 
sloupce v otevřeném vrtu. Zejména u krátkodobých zkoušek s malým dosahem od osy vrtu 
se dosazením hloubky volné hladiny ve vrtu velmi blížíme skutečnému tlakovému stavu. 

3.5.3 Vlastní vtláčecí fáze VTZ 

Po ustálení zkušebního tlaku je voda kontinuálně za konstantního tlaku vtláčena do etáže. Při 
VTZ je měřena spotřeba (průtok) vtláčené kapaliny, sledován zkušební tlak v etáži a na ústí 
vrtu, případně tlak pod a nad zkoušenou etáží. V této fázi je důležitá kvalitní regulace 
zkušebního tlaku, odchylka by neměla překročit 5 % ze stanovené hodnoty zkušebního tlaku. 

Vtláčecí fáze VTZ by měla trvat tak dlouho, dokud nedojde ke kvazi ustálení spotřeby. 
Zkušenosti z mnohaleté praxe ukazují, že u VTZ v prostředí pevných hornin existují časové 
hranice, na kterých se obvykle pokles spotřeby výrazně zpomaluje. První, nejvýraznější je 
mezi 10–20 minutami od začátku vtláčení (Obr. 16). U některých testovaných úseků se 
spotřeba již méně výrazně zpomaluje ještě mezi 40–50 minutami. 

 

Obr. 16: Přiklad záznamu vstupního tlaku a spotřeb vtláčené vody při  vodní tlakové zkoušce.  

 

Minimální délka trvání vtláčecí fáze standardní VTZ je tedy 1 hodina, v optimálním případě 
2–3 hodiny. Zkrátit délku trvání VTZ lze v případě, že se měřená spotřeba v posledních 30 
minutách měření nezměnila. Uvedené doporučení platí pro délky etáží v rozsahu jednotek až 
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prvních desítek metrů. S rostoucí kapacitou (storativitou) zastižené puklinové sítě se 
prodlužuje doba dosažení kvazi ustáleného stavu. U VTZ na delších úsecích vrtů se proto 
musí prodlužovat i délka jejich trvání. 

Při podrobném průzkumu zaměřeném na určení hydraulických vlastností významných 
vodivých struktur (poruchové zóny) a jejich průběh v prostoru mezi vrty jsou používány 
dlouhodobé VTZ s délkou trvání v desítkách hodin.  

3.5.4 Uzavření etáže a sledování poklesu tlaku v etáži 

Po ukončení vtláčecí fáze VTZ následuje druhá část VTZ s monitoringem poklesu tlaku v etáži. 
Etáž je uzavřena ventilem na zhlaví vrtu a poté je sledován vývoj tlaku v uzavřeném úseku. 
Délka monitorování vyrovnávání tlaku v uzavřené etáži odpovídá délce vtláčecí fáze VTZ. 

3.5.5 Uvolnění a vytažení pakrů 

Poslední fáze VTZ zahrnuje uvolnění usazených pakrů a jejich vytažení či posunutí na další 
testovaný interval. 

3.6 Vyhodnocení vodních tlakových zkoušek  
Hydraulické vlastnosti zkoumaného horninového prostředí (hydraulická vodivost, 
transmisivita, případně storativita) jsou stanovovány z měřené spotřeby vtláčené vody 
(obvykle l.min-1, l.s-1), hodnoty zkušebního tlaku a známé geometrie vrtu. 

Pro vyhodnocení vodních tlakových zkoušek jsou používány 2 základní přístupy. První z nich 
předpokládá, že v závěrečné fázi vtláčecí fáze VTZ je dosaženo kvaziustáleného proudění a 
vyhodnocení probíhá podle vzorců pro ustálené proudění. Druhou variantou je vyhodnocení 
podle vzorců pro neustálené proudění. 

Předpoklad kvaziustáleného proudění umožňuje rychlé primární vyhodnocení všech testů 
jednotnou metodou se srovnatelnými výsledky. Ve skutečnosti v průběhu vtláčecí fáze VTZ 
ve většině případů není dosaženo ustáleného proudění. Nicméně podle řady autorů 
(například Doe a Remer 1980, Andersson a Persson 1985, Ludvingson et al. 2007) 
vyhodnocení VTZ podle metod pro ustálené proudění přináší dobré výsledky, srovnatelné 
s výsledky vyhodnocení podle metod pro neustálené proudění a s výsledky vyrovnávacích 
testů. Výsledky vyhodnocení podle metod pro ustálené proudění jsou obvykle lehce 
nadhodnocené. Průměrná hodnota hydraulické vodivosti získaná ze 423 VTZ za předpokladu 
kvaziustáleného proudění byla přibližně 2,7x vyšší než hodnoty z VTZ hodnocených podle 
vzorců pro neustálené proudění (Doe a Remer 1980, Andersson a Persson 1985), obecně 
byly odchylky do jednoho řádu. Podle Ludvingsona et al. (2007) jsou u většiny testovaných 
úseků výsledky obou přístupů srovnatelné, výraznější odchylky jsou pouze u úseků 
s dominantní puklinou a výrazným negativním skin efektem, kde jsou hodnoty transmisivit 
vypočtené podle ustáleného proudění nadhodnocené. 

Vyhodnocení podle modelů pro neustálené proudění umožňuje lépe postihnout charakter 
testovaného prostředí, skin efekt a hraniční podmínky. Díky vysoké heterogenitě 
puklinového prostředí přináší ale tento přístup řadu komplikací. Jednou z nich je 
problematické proložení průběhu VTZ typovými křivkami modelů, které předpokládají 
radiální či sférické proudění v izotropním, homogenním médiu. U komplikovanějších modelů 
zaměřených na puklinové prostředí (dvojí pórovitost hornin, jedna puklina) obvykle chybějí 
vstupní data, jako jsou hodnoty přestupových koeficientů, puklinového skinu, velikosti bloků 
horninové matrice atd. V závislosti na průběhu křivky je nutné volit vhodný model. 
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Vyhodnocení VTZ podle metod pro neustálené proudění probíhá proto zejména v detailní 
etapě průzkumu (viz kapitola 3.2) a v etapě základní tam, kde to získaná data umožňují. 

Vyhodnocení podle metod pro ustálené proudění 

Základní analytické vzorce pro vyhodnocení VTZ vycházejí z předpokladu ustáleného 2D 
radiálního proudění izotropním prostředím v okolí vrtu (Obr. 17). Výchozí rovnicí je rovnice 
Dupuitova (1863) pro ustálené proudění podzemní vody k studni: 
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kde L je efektivní délka etáže (m), r0 je poloměr vrtu (m), Q je čerpané množství vody 
(spotřeba v případě VTZ) v ustáleném stavu (m3.s-1), R je poloměr dosahu deprese hladiny 
podzemní vody v ustáleném stavu (m), H je snížení hladiny podzemní vody ve vrtu a k je 
koeficient hydraulické vodivosti (m.s-1). 

Problémem aplikace Dupuitovy rovnice při výpočtu k je hodnota R tedy poloměr deprese, 
který většinou není znám. Proto je při praktických aplikacích rovnice dále zjednodušována. 
Například na několik set VTZ na lokalitě Olkiluoto ve Finsku (Ahokas 2003) byla použita  fixní 
hodnota R = 14 m.  

S jiným zjednodušením Dupuitovy rovnice se setkáváme v příručce Ground Water Manual 
U.S. Departmentu of Interior (USDI 1985). Na tyto vzorce odkazuje řada autorů článků 
zejména z USA (Pasquarell et al. 1995, Bulut et al. 1996). Ground Water Manual obsahuje 
soubor analytických vzorců pro VTZ členěných podle pozice etáže vůči hladině podzemní 
vody v nenasyceném, částečně nasyceném a nasyceném prostředí s jedním nebo dvěma 
pakry. Pro testování v našich podmínkách jsou podstatné 2 vzorce pro výpočet k v zóně 
nasycení: 
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kde CS je bezrozměrný koeficient vodivosti v nasyceném prostředí, závislý na poměru L/r0: 
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kde L je efektivní délka etáže (m), r0 je poloměr vrtu (m), Q je spotřeba v ustáleném stavu 
(m3.s-1), H zkušební tlak (m) a k koeficient hydraulické vodivosti (m.s-1). 

Pokud dosadíme do vzorce číslo (3) koeficient vodivosti Cs, získáme vztah: 
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což je vlastně Dupuitova rovnice proudění vody ke studni za předpokladu, že R=L. Což 
znamená, že dosah deprese v ustáleném stavu se rovná délce testované etáže. 
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K Dupuitově rovnici, kde R=L, dospějeme také zjednodušením vzorce Hvorsleva (1951) za 
předpokladu že L  5r0, což je podmínka, která je téměř vždy splněna. Modifikace 
Hvorslevovy metody umožňuje vypočítat složky koeficientu hydraulické vodivosti 
v anizotropním prostředí:  
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kde kh a kv jsou horizontální a vertikální složky koeficientu hydraulické vodivosti. Vzorec byl 
původně odvozen pro sedimentární formace s výrazně vyšší horizontální složkou koeficientu 
hydraulické vodivosti, je možné jej aplikovat i pro horizontální pukliny v pevných horninách. 

Při průzkumu nové lokality obvykle není znám poměr kh a kv, což komplikuje využití rovnice 
pro výpočet horizontální složky koeficientu hydraulické vodivosti. Řešením je první odhad m 
a přiblížení se k výsledku několika iteračními kroky. Tento postup byl aplikován při 
hydrogeologickém výzkumu na lokalitě Totford ve Velké Británii (Price et al. 1982). 

Moyův vzorec (1967) je pro vyhodnocování VTZ široce využívám zejména při výzkumech 
spojených s hlubinným ukládáním radioaktivních odpadů (Andersson et al. 1991, Laaksoharju 
1991, Gokall-Norman et al. 2005). Jeho odvození vychází z předpokladu radiálního 2D 
proudění do vzdálenosti od vrtu rovné polovině délky testovaného úseku a sférického 3D 
proudění ve vzdálenosti větší. Koeficient hydraulické vodivosti je pak stanovován ze vztahu: 

 
 (8) 

kde k je koeficient hydraulické vodivosti (m.s-1), Q tok do vrtu – spotřeba v závěrečné fázi 
vtláčecí fáze VTZ (m3.s-1), L délka testované etáže (m), H zkušební tlak převedený na výšku 
vodního sloupce (m), d průměr vrtu (m). 
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Obr. 17: Schéma VTZ s jedním pakrem se znázorněním základních parametrů zadávaných při 
výpočtech koeficientu hydraulické vodivosti podle vzorců pro ustálené proudění, upraveno podle 
Singhala a Gupta (2010). 

Vyhodnocení podle metod pro neustálené proudění 

Přehled základních metod pro vyhodnocení VTZ za předpokladu neustáleného proudění je 
uveden v Tab. 1 včetně stručné charakteristiky předpokladů pro aplikaci metody. Nejčastěji 
aplikovanou metodou při vyhodnocení je metoda Jacoba a Lohmana (1952). Volba vhodného 
vzorce (modelu) pro vyhodnocení VTZ závisí na charakteru puklinové sítě na konkrétní 
lokalitě. Průběh naměřené křivky by měl odpovídat co nejlépe zvolenému modelu. 

Tab. 1: Přehled metod pro vyhodnocení VTZ – neustálené proudění. 

vtláčecí fáze VTZ 
metoda stručná charakteristika 
Jacob a Lohman (1952) pseudoradiální proudění v izotropním prostředí 
Hamm a Bideaux (1996) dvojí pórovitost, teorie fraktálů 
Barker (1988) dvojí pórovitost 
Hantush (1959) polopropustné polohy, pseudosférické proudění, skin faktor 
Ozkan a Raghavan (1991a,b) jedna vodivá vertikální puklina, pseudolineární proudění 
Hurst et al. (1969) pseudoradiální proudění v izotropním prostředí, skin faktor 
Gringarten et al. (1974) jedna vodivá horizontální puklina, pseudolineární proudění 
 

Pokles tlaku po vtláčecí fázi VTZ je vyhodnocován podle metody, kterou popisuje Dougherty 
a Babu (1984), Agarwal (1980), Horner (1951), Hantush a Jacob (1955) v případě jedné 
pukliny pak Ozkan a Raghavan (1991a,b) a Gringarten et al. (1974). 

K vyhodnocení slouží specializované softwary jako je například AQTESOLV 
(http://www.aqtesolv.com), Hytool (http://hytool.sourceforge.net), Aquifer Test Pro 

http://www.aqtesolv.com/
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(http://www.swstechnology.com/groundwater-software/pumping-test-analysis/aquifertest-
pro). 

3.7 Využití vodních tlakových zkoušek pro testy mezi vrty 

3.7.1 Interferenční (skupinové) vodní tlakové zkoušky 

Při interferenčních neboli skupinových VTZ je reakce na tlakový impulz vyvolaný 
v testovaném vrtu (vtláčení vody) sledována v sousedním vrtu či vrtech. Reakci můžeme 
v otevřeném vrtu sledovat například tlakovým snímačem s kontinuálním záznamem. 
V puklinovém prostředí je vzhledem k jeho vysoké heterogenitě pro monitorování odezev na 
hydrodynamické zkoušky obvykle využíván multipakrový systém (viz kapitola 5.5). Záznamy 
reakcí z izolovaných etáží sousedních vrtů slouží k identifikaci průběhu a vzájemného 
propojení vodivých puklin a zón na lokalitě a ke stanovení hydraulických vlastností hornin, 
které u interferenčních zkoušek mohou být doplněny například o storativitu a hydraulickou 
difuzivitu. Ilustrativní schéma interferenční VTZ je na Obr. 18. 

 

Obr. 18: Schéma interferenční VTZ, vlevo multipakrový systém se záznamovou jednotkou, vpravo 
testovaný vrt.  

3.7.2 Stopovací zkoušky 

Stopovací zkoušky jsou variantou interferenčních zkoušek, při které je do jednoho z vrtů 
vtláčena stopovací látka a časy a místa příchodů této látky do sousedních vrtů jsou sledovány 
opakovaným odběrem vzorků, karotážními metodami nebo kontinuálním měřením fyzikálně 
chemických vlastností vod ve vrtech či jejich izolovaných úsecích. Monitorované vrty je 
možné pro urychlení postupu stopovače čerpat. 

Pro prostorovou identifikaci komunikující puklinové sítě se při výzkumu v pevných horninách 
Českého masivu nejvíce osvědčila kombinace VTZ s karotážní metodou rezistivimetrie. Při 
této variantě stopovací zkoušky je do vybrané etáže s významným vodivým prvkem (puklina, 
poruchová zóna) v testovaném vrtu vtláčen roztok NaCl a v sousedních vrtech je ve známých 
časových intervalech měřen elektrický odpor ve vodě (rezistivimetrie). Příchod solného 

http://www.swstechnology.com/groundwater-software/pumping-test-analysis/aquifertest-pro
http://www.swstechnology.com/groundwater-software/pumping-test-analysis/aquifertest-pro
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roztoku do karotovaných vrtů se projeví anomálií sníženého odporu vody. Schéma stopovací 
zkoušky je na Obr. 19, příklad výsledků na Obr. 20. 

 

Obr. 19: Schéma stopovací zkoušky.  

 

Obr. 20: Příklad výsledků stopovací zkoušky mezi vrtem PTP -4A (zatlačování solného roztoku do 
etáže v hloubce 88,4– 91,5 m) a vrtem PTP3 (měření rezistivimetrie v úseku 60 -125 m) na lokalitě 
Potůčky-Podlesí v Krušných horách (Lukeš in Rukavičková ed. 2006).  
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4 Popis uplatnění metodiky 

„Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností“ se 
uplatní při vyhledávání vhodných lokalit pro hlubinné úložiště vysoce aktivních odpadů 
v rámci budoucích projektů Správy úložišť radioaktivních odpadů.  

Výše uvedené postupy se dále uplatní při průzkumu vhodného horninového prostředí pro 
ukládání a zpětný odběr tepelné energie, pro podzemní zásobníky plynu a dalších surovin, 
pro umístění podzemních skládek a úložišť různého typu i při řešení případných havárií všech 
těchto podzemních staveb. 

Základní principy metodiky je dále možné využít při testech v hlubokých vrtech určených 
k využití geotermální energie. Bude se jednat zejména o stanovení hydraulických vlastností 
hornin a určení účinnosti hydraulického štěpení hornin mezi injekčním a produkčním vrtem 
či vrty.  

Metodiku tedy využijí subjekty, které v praxi využívají hydrodynamické zkoušky pro 
výzkumné či průzkumné práce, např. orgány státní správy. 
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vyvíjena: 

 Výzkumný záměr č. 0002579801 (MŽP) „Vědy o Zemi pro společnost 21. století: Od 
regionálních výzkumů přes geologická rizika po globální změny“ 2005 – 2011. 

 Strategický plán výzkumu České geologické služby na léta 2012 – 2015. 

 „Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických 
látek v horninovém prostředí“, MŽP VaV 630/3/00 (2000 – 2003). 

 „Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické 
interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin“, MŽP VaV/660/2/03 (2003 – 
2006). 

 „Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv – 2. 
etapa“, SÚRAO (2004 – 2006). 

 „Výzkum procesů pole vzdálených interakcí hlubinného úložiště vyhořelého 
jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů“, SÚRAO (2007-2010). 

 Vědecké centrum „Pokročilé sanační technologie a procesy“. MŠMT č. 1M0554, 
(2005 – 2011). 

 Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do 
geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, MPO FR-TI1/367 (2009-
2013). 

 Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie, 
MPO FR-TI3/325 (2011-2014). 
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7 Návrh uživatelů certifikované metodiky 

 Česká geologická služba 

 Správa úložišť radioaktivních odpadů jako podklad při zadávání zakázek (projektů) na 
výzkumné, průzkumné a sanační práce. 
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