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Odběr vzorků podzemních vod z průzkumných vrtů je
významnou součástí projektů spojených s vyhledáváním
a hodnocením využitelných zásob podzemních vod, od-
straňováním ekologických zátěží, projektováním a výstav-
bou úložišť a zásobníků různého typu. Na základě výsledků
vzorkování je rozhodováno o dalším postupu prací a o je-
jich finančních nákladech. Odběr kvalitních vzorků repre-
zentujících reálné složení podzemních vod v horninovém
prostředí včetně obsahu případných kontaminantů je proto
velmi důležitý.

Pro výzkumné potřeby České geologické služby byl
v roce 2012 vyvinut nový typ pístového hydraulického čer-
padla (obr. 1), které je schopné čerpat vzorek vody z vrtů
s výtlačnou výškou až 250 m.
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Nové pístové čerpadlo spadá do kategorie plynových vý-
tlačných čerpadel. Umožňuje odběr podzemních vod
z vrtů s minimálním průměrem 45 mm, z vrtů s nízkou
vydatností i z vrtů, kde je hladina podzemní vody velmi
hluboko a vodu nelze vzorkovat běžnými vzorkovacími
zařízeními.

Pro konstrukci těla pístového čerpadla a dalších po-
mocných součástí jsou použity pouze chemicky inertní
materiály. Kluznost mechanických součástí je zajištěna

vysoce přesným mechanickým opracováním kovových
součástí.

Čerpadlo má tvar jednoduché trubky o průměru 3,5 cm
a délce 53 cm. Na jednom konci je umístěný ventil pro pří-
vod vzorku vody do odběráku, na druhém konci jsou dva
ventily. První z nich ovládá chod čerpadla pomocí stlačené-
ho vzduchu, druhý ventil slouží k vytlačování vzorku vody
do vzorkovací hadičky. Periodickým stlačováním a uvolňo-
váním tlaku vzduchu v čerpadle je voda nasávána a následně
vytlačována vzorkovací hadičkou na povrch země, kde do-
chází k vlastnímu odběru vzorku. Hydraulický píst uvnitř
čerpadla v části vzorkovacího cyklu, kdy píst klesá a vzorek
vody je nasáván do vzorkovací komory, využívá potenciální
gravitační energii a aktivně tak přispívá k získávání vzorku
v horninovém prostředí v místech s nízkou vydatností. Při
vytlačování vzorku na zemský povrch se využívá systému
jednocestných ventilů, které zabraňují navrácení již vytlače-
ného vzorku zpět do vzorkovacího zařízení. V žádném místě
v průběhu čerpání a transportu nedochází ke styku vzorko-
vané vody a hnacího stlačeného vzduchu. Nedochází k che-
mickému ovlivnění vzorku, což je velmi důležité zejména
při měření citlivých parametrů, jako je množství rozpuštěné-
ho kyslíku nebo oxidačně-redukčního potenciálu. Současná
verze čerpadla poskytuje při jednom čerpacím cyklu ca
150–200 ml vzorku. Čerpadlo je poháněno stlačeným vzdu-
chem z tlakové láhve o tlaku 20 MPa, který je snížen redukč-
ním ventilem na pracovní tlak do 3 MPa.
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Při každém čerpání je nutné experimentálně určit dobu
natékání vzorku do vzorkovací komory a nastavit délku vý-
tlačného cyklu hydraulického pístu na optimální hodnoty.

Čerpadlo může být zapouštěno do vrtu volně na nosném
laně, nebo může být začleněno do sestavy s jedním či dvě-
ma pakry. Toto uspořádání umožňuje vymezení a zonální
vzorkování jednotlivých hydraulických obzorů ve vrtu.
Dále je možné sestavit multipakrový systém s několika čer-
padly a zonálně vzorkovat současně více nezávislých izo-
lovaných úseků ve vrtu.

V průběhu čerpání a odběru vody jsou v terénu konti-
nuálně sledovány základní elektrochemické parametry: pH,
měrná elektrická vodivost, oxidačně-redukční potenciál,
množství rozpuštěného kyslíku. Před odběrem vzorku je
nutné odčerpat dvojnásobek objemu vzorkované etáže
a vzorkovacího zařízení.

Přes převažující výhody má nové čerpadlo i jistá ome-
zení. Jeho funkčnost je zajištěna pouze ve svislém nebo
mírně úklonném stavu. Čerpadlo se nehodí pro odběr vel-
koobjemových vzorků o objemu desítek či stovek litrů
z důvodu časové náročnosti. Primárním účelem pístového
čerpadla je odběr neovlivněných vzorků vod pro labora-
torní chemické analýzy z hlubokých vrtů při zachování
malé velikosti vzorkovací soupravy a snadné mobility ce-
lého zařízení.
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Nový typ odběrového zařízení byl v praxi úspěšně vyzkou-
šen na dvou zcela odlišných lokalitách. Jedna z výzkum-
ných lokalit se nachází na Českomoravské vrchovině v me-
lechovském granitovém masivu (vrt Mel-2), druhá v české
křídové pánvi u Stráže pod Ralskem (vrt VP8C7097). Jde
o dvě zcela odlišná horninová prostředí – první s puklino-
vou, druhé s průlinovou propustností. Na obou lokalitách
bylo čerpadlo testováno v hloubce více než 150 m pod po-
vrchem terénu.

Při testování čerpadla na vrtu Mel-2 v melechovském
masivu byly odebrány dva vzorky vody z izolovaných úse-
ků z hloubek 154–167,2 m a 167,7–200 m pod terénem.
Tyto dva vzorky se podle předpokladů geochemicky vý-
razně nelišily. Test potvrdil bezchybnou funkčnost čerpad-
la v puklinovém prostředí granitu. Při vzorkování byla po-
užita sestava se dvěma pakry a dvěma čerpadly.

Druhý vrt VP8C7097 ve Stráži pod Ralskem byl záměr-
ně vybrán z důvodu přítomnosti výrazné geochemické ano-
málie ve zvodni, jejíž příčinou je kontaminace kyselou
důlní vodou po těžbě uranu. Kontaminovaná důlní voda má
vyšší elektrickou vodivost a lze ji snadno identifikovat ka-
rotážní metodou rezistivimetrie (obr. 2).

Pro vzorkování vrtu VP8C7097 v etážích 156,8–170,0 m
a 170,5–192 m pod terénem byla použita stejná sestava za-
řízení jako na vrtu Mel-2. Byly odebrány celkem tři vzor-
ky, vždy po 1,5 l odčerpané vody. Kromě zonálního etážo-
vého vzorkování pomocí pístového čerpadla provedli
pracovníci TÚU Diamo, s.p., i odběr směsného vzorku me-
todou airlift (tab. 1), aby bylo možné porovnat vliv odběru
na výsledné chemické složení vzorku vody.

Z grafů na obr. 3 jsou zřetelné rozdíly v chemickém
složení mezi zonálně odebranými vzorky vod v porov-
nání se směsným vzorkem odebraného metodou airlift.
U hlavních iontů jako jsou SO4

2– a Ca2+ je koncentrace
ve směsném vzorku oproti zonálním vzorkům dána pro-
stým míšením slabě a silněji kontaminované vody, u ně-
kterých minoritních parametrů (As, NO3

–) se objevily
rozdíly, které míšením nelze vysvětlit. Dusičnany se ve
směsném vzorku vyskytovaly ve vyšší koncentraci než
v obou zonálně odebraných vzorcích. To ukazuje na je-
jich obohacení při odběru metodou airlift. Příčina zvýše-
né koncentrace ve směsném vzorku nebyla přesně vy-
světlena, pravděpodobně jde o vliv prokysličení vody
během odběru airliftem. Zdrojem dusíku může být oxi-
dovaný amonný iont, který je v kontaminované vodě
hojně přítomný. V případě arsenu byla koncentrace ve
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směsném vzorku obdobně vysoká jako v zonálním vzor-
ku ze silně kontaminovaného úseku vrtu, ačkoliv směs-
ný vzorek byl při odběru naředěný míšením s méně kon-
taminovanými vodami. U hodnoty pH se ve směsném
vzorku projevuje vliv kyselosti silně kontaminované
vody ze spodní etáže.
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Nové pístové čerpadlo se osvědčilo při vzorkování hlubo-
kých vrtů pro jednorázové odběry i pro dlouhodobý moni-
toring, kdy je zařízení umístěné ve vrtu trvale. Čerpadlo
může být používáno samostatně nebo v kombinaci s pakry
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datum odběru 12.6.2012 19.6.2012

vzorek airlift
směsný vzorek

horní etáž dolní etáž

odběr 1 odběr 2 odběr 3 odběr 1 odběr 2 odběr 3

pH 3,22 3,57 3,66 3,83 3,69 3,23 3,07

EhABS [mV] – 391 396 399 401 441 501

S [mS.m–1] 284 220 215 211 351 381 393

Cl– [mg.l–1] 52,8 55,4 55,2 56,0 49,1 49,3 49,8

SO4
2– [mg.l–1] 1965 1260 1208 1166 2565 2850 2886

NH4
+ [mg.l–1] 123,1 106,8 102,1 104,6 148,9 162,2 165,7

As [μg.l–1] 127,0 58,0 53,8 37,2 80,8 128,0 129,4

Si [mg.l–1] 45,0 54,4 54,6 43,4 55,2 57,4 57,2

Al [mg.l–1] 190,8 90,0 85,1 82,3 244 283 285

Ca [mg.l–1] 114,4 69,2 69,4 65,5 175 172 172

Fe [mg.l–1] 56,1 35,5 32,9 31,8 91,1 90,2 88,9

K [mg.l–1] 18,9 15,9 15,8 15,4 26,0 27,5 27,8

Mg [mg.l–1] 12,9 7,7 7,4 7,2 28,1 19,2 19,1

Na [mg.l–1] 114,4 121 121 121 120 118 121

NO3
– [mg.l–1] 6,0 3,9 3,7 3,2 5,1 5,7 5,3
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pro vymezení vzorkovaného úseku. Odebíraná voda není
v průběhu čerpání chemicky ovlivněna a získané vzorky je
možné použít i pro stanovení citlivých parametrů jako je
oxidačně-redukční potenciál nebo množství rozpuštěných
plynů nebo pro studium stopových prvků.

Korozivzdorná ocel a další použité inertní materiály dovo-

lují provoz zařízení i v agresivním korozivním prostředí kyse-
lých důlních vod. Kompaktní rozměry zařízení umožňují na-
sazení v úzkoprofilových vrtech o průměru od 45 mm výše.

Poděkování. Práce byla podpořena interním úkolem České geo-
logické služby 321110/2012.
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