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Abstrakt:

Bakalářská práce je  zaměřena na geofyzikální metodu „ředění označené kapaliny“. Hlavním 

cílem mé bakalářské práce bylo testování využití moderního samočinného 

konduktometrického čidla (Levelogger, firma Solinst) pro metodu ředění označené kapaliny

na umělém vrtu, kde bylo možné nezávisle měřit a měnit skutečně protékané množství na 

rozdíl od skutečných vrtů. Jako hledisko shody mezi přímým měřením přítoku vody hadicemi 

do vrtu a výsledky metody ředění označené kapaliny byla využita střední doba zdržení vody 

v segmentech vrtu. Z výsledků 8 testů vyplývá, že samočinné konduktometrické čidlo nebo i 

kabelové konduktometry jsou pro metodu ředění označené kapaliny použitelné. Pokusy jasně 

ukázaly, že k pomalému vymývání solného roztoku dochází i v prostoru plné pažnice nejméně 

desítky cm daleko od perforovaného úseku. Vymytý solný roztok z těchto zón zpomaluje 

vymývání soli z perforovaných úseků. Výsledkem je, že metoda ředění označené kapaliny na 

umělém vrtu poskytuje 2 – 4 x nižší rychlosti horizontálního proudění, než odpovídají realitě. 

Podobný efekt nelze vyloučit i na skutečných vrtech.

Klíčová slova: vrt, metoda ředění označené kapaliny, konduktivita

Abstract:

This Bachelor thesis is focused on the geophysical “tracer dilution technique” in the well. The 

main aim of my thesis was to test modern autonomous conductivity meter (Levelogger, 

Solinst co. Canada) for this method in the artificially assembler well, where the real flow rate 

can be measured and controlled unlike in case of real wells. To compare the flow rate directly 

measured on inflow tubes to well and indirectly derived from tracer dilution technique the 

mean residence time in vertical segments was used. Based on 8 experiments the autonomous 

conductivity meter and also conductivity meters with probe on cable can be used for tracer

dilution technique. Experiments clearly demonstrated that salt solution is slowly leached even 

from dead zones in unscreened part of the well at lest several tens of cms from boundary with 

creened casing. Salt solution is migrating from dead zones to sreened parts of the well. As a 

result the tracer dilution technique gives 2 – 4 times slower horizontal flow rate than directly 

measured flow. Similar effect may exit on real wells.

Keywords: well, tracer dilution technique, conductivity
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1. Úvod

Hlavním účelem hydrogeologických prací v minulosti bylo především vyhledat vydatný vodní zdroj a 

porozumění charakteru proudění podzemní vody uvnitř vrtu nebylo tak podstatné. V posledních 

desetiletích, díky převažujícím sanačním pracím, se hydrogeologické práce zaměřují na pochopení 

pohybu podzemní vody ve vrtu, jejího míšení, rozlišení propustných a nepropustných horizontů a také 

na zjištění, z kterých horizontů pochází vzorkovaná voda při čerpání z vrtu. Neodmyslitelnou součástí 

geologického průzkumu jsou geofyzikální metody, které podávají informace o studované oblasti. 

Jednou z geofyzikálních metod je metoda ředění označené kapaliny, která dokáže vyřešit výše 

uvedené otázky. Díky rozvoji samočinných čidel lze tuto metodu aplikovat jak v hydrogeologii, tak 

v dalších oborech. 

Jedním z hlavních cílů bakalářské práce je testování metody ředění označené kapaliny pomocí 

samočinného konduktometru LTC (firma Solinst, Kanada). Pro realizaci hlavního cíle bakalářské 

práce bylo předpokladem sestavit umělý vrt v laboratoři Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Na základě sestaveného umělého vrtu bylo možné simulovat horizontální, vertikální i 

kombinované (vertikální + horizontální) proudění, měřit a regulovat množství protékající vody. 

Dalším cílem mé práce bylo uskutečnit za stejných podmínek přímá měření průtoků a metodu ředění 

označené kapaliny a srovnání výsledků z měření. Z užších cílů bylo i porovnání metody ředění 

označené kapaliny pomocí konduktometrického čidla a rezisitivimetru, který je běžně v praxi využíván

a to za podobných podmínek na přírodním nebo umělém vrtu.

2. Geofyzikální měření ve vrtech 

Jako geofyzikální měření ve vrtech nebo také karotáž se nazývá soubor geofyzikálních metod, jejichž 

účelem je stanovení fyzikálních vlastností hornin a tekutin vyplňujících nebo obklopujících vrt, póry či 

pukliny horninového prostředí. Uplatňují se také k objasnění technického stavu vrtu a poskytnutí 

základních geologických informací o horninovém prostředí, které je zastiženo vrtem (Mareš et al. 

1979).
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2. 1. Karotážní metody

Mezi klíčové karotážní metody se řadí elektrické karotážní metody, které využívají metodu vlastních 

potenciálů (SP), proudová karotáž (KK), odporová karotáž (Ra) a indukční karotáž (IL). Metody 

jaderné karotáže zahrnují gama karotáž (SGK), gama – gama karotáž (GGK), rentgenfluorescenční 

karotáž (RFK), neutron – neutron karotáž (NNK) a  metodu otevřených radioaktivních zářičů (ORZ) 

(Mareš et al. 1979). 

2. 2. Zařízení pro geofyzikální měření ve vrtech

Ke geofyzikálním měřením ve vrtech slouží karotážní soupravy, které jsou plně automatizované a 

umožňují získat plynulý záznam sledovaného parametru v závislosti na hloubce. Karotážní soupravy 

jsou zabudovány na automobilovém podvozku (Mareš et al. 1979; obrázek 1). 

Obrázek 1: Karotážní souprava zabudovaná do terénního vozidla „Toyota Hiace“ (foto autorka)

3. Karotážní metody zaměřené na proudění vody ve vrtech

Nejčastěji aplikovanou metodou, která poskytuje informace o kapalině ve vrtu je rezistivimetrie (RM), 

která měří měrný elektrický odpor kapaliny ve vrtu (Mareš et al. 1979). Mezi další metodu řadíme 

termometrii (TM), při níž měříme teplotu kapaliny ve vrtu. Fotometrie (FM) měří schopnost kapaliny 

absorbovat část světelné energie a tedy míru zakalení kapaliny. Mezi další metody můžeme zařadit 

radiometrii, která měří dávkový příkon gama radioaktivity vody pomocí běžných karotážních 

radiometrů a také bodové nebo spojité měření vertikální rychlosti kapaliny ve vrtu pomoci 

průtokoměrů (Pitrák a Kobr 2001).
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3. 1. Proudění vody ve vrtu

Pohyb vody ve vrtu může být (Kelly W. E. et al. 1993): 

1. pohyb vody napříč vrtem (dále horizontální pohyb)

2. pohyb podél osy vrtu nahoru nebo dolů (dále vertikální pohyb) 

3. kombinace obou možností

K horizontálnímu proudění vrtem dochází v místech, kde jsou propustné horniny propojeny se svým 

okolím a je přítomen hydraulický gradient. Vertikální pohyb kapaliny vrtem pozorujeme všude tam, 

kde byla vrtem zastižena tlaková zvodeň s pozitivní výtlačnou úrovní, což jsou vrty s přetokem, a kde 

byly zastiženy alespoň dvě zvodně s rozdílnou výtlačnou úrovní. Vyvolat vertikální pohyb kapaliny ve 

vrtu lze také čerpáním nebo naopak nálevem vody do vrtu (Mareš et al. 1983).

Proudění vody ve vrtu zjišťujeme:

1. přímo pomocí průtokoměrů (Pitrák a Kobr 2001)

2. nepřímo pomocí ředění a pohybu označené kapaliny ve vrtu, např. rezistivimetrie po 

úpravě kapaliny, fotometrie po vytvoření barevné značky, pohybu fluorescentních barviv 

sledovaných terénním fluorimetrem a termometrie (např. při nálevu vody o jiné teplotě,

než jakou má voda ve vrtu) (Mareš a Valtr 1987; Brainerd a Robbins 2004). Princip 

nepřímých metod je založen na tom, že v kapalině vyplňující vrt zvýšíme koncentraci 

některé snadno sledovatelné látky nebo změníme fyzikální vlastnosti kapaliny a poté 

sledujeme pokles koncentrace na přirozené pozadí (Lukeš 1974). Mezi vlastnosti vody, 

které se mění pomocí značkovačů, patří měrný odpor, teplota, zakalení, radioaktivita. 

(Pitrák a Kobr 2001). Metoda ředění byla v minulosti testována s různými stopovacími 

látkami. Nejčastěji se používají jako stopovací látky soli NaCl, barvivo nigrosin nebo 

otevřené radioaktivní zářiče (Pitrak et al. 2007). Nigrosin je směs syntetických černých 

barviv, které se využívají při výrobě tuše. Chemický vzorec nigrosinu je uveden jako 

C48N9H51 (molární hmotnost 753 g/mol). Absorpční spektrum nigrosinu je 

širokospektrální od viditelného po infračervené (Presser 2012). 

3. 2. Využití karotážních metod při čerpacích zkouškách a při vzorkování 

vody z vrtů

Čerpací zkoušky se obvykle provádějí pro zjištění specifické vydatnosti vrtu, hydraulické vodivosti či 

transmisivity vrstev zastižených vrtem nebo pro odebrání vzorků na chemické složení vody (Gross 

2008). Homogenní kolektory se v přírodě vyskytují zřídka (Domenico a Schwartz 1998). Většina 

kolektorů vykazuje řádové rozdíly v horizontální a vertikální hydraulické vodivosti (Kruseman 1994).
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Rozdílné hydraulické vodivosti a hydraulické výšky v jednotlivých vrstvách kolektorů vedou k tomu, 

že v závislosti na intenzitě čerpání bude voda z vrtu tvořena směsí vod z propustnějších vrstev 

v různých poměrech. Pokud vrt nebyl po nějakou dobu čerpán, podzemní voda z horizontu s nejvyšší 

hydraulickou výškou se bude pohybovat směrem do vrtu a proudit vrtem a odtékat z něj do 

horizontu/horizontů s nízkou hydraulickou výškou. Pokud bude vrt za takového stavu vzorkován, 

získaný vzorek vody bude odpovídat horizontu s vysokou hydraulickou výškou. Naopak při čerpání se 

ze stejného vrtu získá smíšená podzemní voda z různých horizontů. Pokud bude vrt čerpán po 

dostatečně dlouhou dobu, chemické složení vody ve vrtu bude odpovídat směsi vod všech propustných 

horizontů úměrně jejich propustnosti. Mineralizace vody se proto může výrazně měnit v závislosti na 

intenzitě čerpání. Při čerpání v některých vrtech se může mineralizace zvyšovat a v některých zase 

snižovat (Mayo 2010). 

Z výše uvedeného vyplývá, že je složité získat vzorek, který reprezentuje reálné složení podzemní 

vody v heterogenním kolektoru. Ani vzorkování po dlouhodobém čerpání zkoušce nedává informace, 

jaké hloubkové úrovni vzorkovaná voda odpovídá a do jaké míry je vzorkovaná voda směsí různých 

vod. Odběry vzorků na chemické analýzy a do jisté míry i čerpací zkoušky jsou tedy dělány naslepo 

(není jasné, jakých propustných úseků se týkají). Jednou ze zásadních výhod karotáže kapaliny ve vrtu 

je možnost určit původ vzorkované vody a intenzitu přirozeného proudění vody za různé intenzity 

čerpání.

4. Jednotlivé karotážní metody zaměřené na proudění kapaliny

4. 1. Průtokoměry

Vertikální rychlost kapaliny lze měřit přímo (bodově či spojitě) pomocí průtokoměrů. (Pitrák a Kobr 

2001). Průtokoměry se rozdělují na vrtulkové, pulzní tepelné a elektromagnetické (Urík et al. 2009). 

Průtokoměry jsou omezeny nízkým prahem citlivosti cca 10 cm/s (Pitrak et al. 2007). Proto 

průtokoměry v 97 % vrtů díky nízké intenzitě proudění nelze použít (M. Procházka, ústní sdělení).

Záznam měření vrtulkovým průtokoměrem je znázorněn na obrázku 2.
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Obrázek 2: Měření rychlosti proudění vertikálním mechanickým průtokoměrem. Bodové záměry jsou proloženy 

úsečkami představujícími pravděpodobný průběh křivky vertikální rychlosti (Pitrák a Kobr 2001)

4. 2. Termometrie 

Termometrie měří teplotu vody ve vrtu. Fyzikální rozhraní se vytváří především naléváním teplé či 

studené vody do vrtu. K dispozici však musí být voda o teplotě odlišné od vody vyplňující vrt (Pitrák a 

Kobr 2001). Ze záznamů měření jsou obvykle zřetelně patrná místa přítoků vody ve vrtu, místa ztrát i 

úseky s vertikálním pohybem (Mareš et al. 1983). Záznam z termometrie je znázorněn na obrázku 3. 

Nevýhodou metody je, že teplota vody je nekonzervativním stopovačem. Část tepla bude pohlcena 

horninovým prostředím. 

Obrázek 3: Detekce vertikálního pohybu směrem dolů způsobeného nálevem teplé vody. 1. záznam před 

nálevem (přirozený teplotní gradient), 2–4 záznamy po nálevu (Pitrák a Kobr 2001)

4. 3. Fotometrie

Fotometrie měří míru absorpce světla o určité vlnové délce. Přístroje, které se k měření používají, se 

nazývají fotometry. Fotometr zaznamenává průhlednost (resp. míru zákalu či koncentraci barviva) 

vodního sloupce ve vrtu (Urík et al. 2009). 
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Fotometrie se provádí bodově a značkuje se pomoci barviva Brilliant Blue (M. Kobr, ústní sdělení). 

Potravinové barvivo Brilliant Blue FCF je velmi dobře rozpustné ve vodě a maximální absorpce světla 

se rovná vlnové délce λ = 626 nm (Pitrak et al. 2007). Nejnovější fotometry používají diodový zdroj 

světla, který poskytuje monochromatické červené světlo o vlnové délce λ = 628 nm a fototranzistor 

jako monochromatický detektor světla (Urík et al. 2009). Záznam fotometrie kapaliny ve vrtu je 

zobrazen na obrázku 4.

Obrázek 4: Záznam fotometrie ze dvou vrtů, které byly nedostatečně vyčištěny od jílovitého výplachu, a s

kalem při čelbě vrtu. A – charakter kapaliny ve vrtu, 1 – čirá kapalina, 2 – jílovitá suspenze (Mareš et al. 1979)

Pohyb vody ve vrtu lze sledovat i pomoci terénních fluorimetrů. Fluorimetr je přístroj měřící relativní 

míru intenzity světla, které vyzařuje vzorek obsahující fluorescenční látku. Množství přítomné 

fluorescenční látky je přímo úměrné intenzitě fluorescenčního světla. Existují dva základní typy 

fluorimetrů (Wilson et al. 1986):

1. fluorescenční spektrometry neboli spektrofluorimetry používané pro intenzitu a spektrální 

analýzu světla vyzářeného fluorescentní látkou

2. fluorimetry s filtrem 

Fluorimetr se skládá z lampy vyvolávající fluorescenční záření, filtru nebo monochromátoru a 

detektoru, který měří relativní míru intenzity fluorescenčního záření. Citlivost fluorimetrů stanovuje 

dolní mez detekovatelnosti barviva. Výsledky měření na fluorimetru musí být upraveny na běžnou 

teplotu, protože intenzita fluorescence závisí na teplotě (Wilson et al. 1986). Oproti fotometrii

umožňuje fluorimetr dosáhnout mnohem nižší limit detekce.

Kontinuální odběr vzorků slouží k získání průběžného záznamu pohybu barviva na pevném

odběrovém místě. Základní vybavení kromě fluorimetru obsahuje statické upevnění pro fluorimetr, 

sací a dopravní hadice, přenosné čerpadlo, napájení a zapisovač (Wilson et al. 1986).

http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
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4. 4. Radiometrie

Radiometrie zaznamenává dávkový příkon gama radioaktivity vody pomocí běžných karotážních 

radiometrů. Značkuje se bodově aplikací otevřeného zářiče (Pitrák a Kobr 2001). Radionuklidový 

zářič je zdrojem záření gama. Otevřený zářič může být jakýkoliv radionuklid v práškové konzistenci, 

který obsahuje radioaktivní izotop (např.: 58Co, 86Rb, 82Br). Pomocí radiometrie se mohou monitorovat 

místa ztrát výplachové kapaliny, stanovit hydraulickou vodivost a vertikální rychlost či lokalizovat 

kontakt ropa – voda (Mareš et al. 1979). Záznam radiometrie vrtu je znázorněn na obrázku 5.

Obrázek 5: Detekce vertikálního pohybu směrem vzhůru, bodové označení vody. 1 – záznam před označením, 

2 – 4 záznamy s časovým odstupem po označení (Pitrák a Kobr 2001)

4. 5. Rezistivimetrie kapaliny

Rezistivimetrie kapaliny monitoruje odpor vody ve vrtu sondami s takovým dosahem, který obsáhne 

jen vodu vyplňující vrt. Voda se upravuje přidáním kuchyňské soli NaCl (Pitrák 2007). Značkování je 

snadné, levné a sondy mají jednoduchou konstrukci (Pitrák a Kobr 2001). Přístroje, používané při 

rezistivimetrii, nazýváme rezistivimetry (Mareš et al. 1979). Záznam rezistivimetrie ve vrtu je 

znázorněn na obrázku 6.

Ze záznamů rezistivimetrie, které byly pořízeny za přírodních podmínek, lze dosáhnout informace o 

odporu kapaliny ve vrtu. Často lze nabýt i základní představy o hydrogeologickém režimu vrtu. 

Základní podmínkou pro věrohodnou kvantitativní a kvalitativní interpretaci je měření vrtu 

s propustnými stěnami vyčištěném od výplachu (Lukeš 1974). 
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Obrázek 6: Detekce vertikálního pohybu směrem vzhůru, homogenní označení celého vodního sloupce. 1 – 2 

záznamy před a po označení, 3 – 5 záznamy s časovým odstupem po označení (Pitrák a Kobr 2001)

5. Rezistivimetrie označené kapaliny

Následující kapitoly se zabývají detailnějším popisem metody ředění označené kapaliny ve vrtu. 

Především jsou zaměřeny na postup měření probíhající v terénu, interpretaci dat a okrajově je zmíněna 

i historie této metody. Metoda ředění označené kapaliny se využívá při určování šíření 

kontaminačního mraku, při určování míst, kde by se mohlo vyskytnout riziko sesuvu. Byla také 

použita i při výstavbě tunelů metra (M. Procházka, ústní sdělení). Metoda ředění označené kapaliny 

byla využita i pro identifikaci zlomů, které by nemusely být zjištěny z měření teploty nebo elektrické 

vodivosti (Maurice et al. 2011).

5. 1. Historie

O. J. Kocherin poprvé popsal princip metody ředění označené kapaliny v roce 1916. Teorii, příklady 

měření v terénu a některé metodické pokyny (zejména pro použití roztoku soli) zpracovali B. K. 

Matveev a I. I.Grinbaum v roce 1958 (Halevy et al. 1967). Grinbaum položil teoretické základy 

metody ředění označené kapaliny v 60. letech 20 století.  Metoda ředění označené kapaliny se 

rozvíjela v Evropě v rozmezí let 1950 – 1960 (McLinn a Palmer 1988). Oglivi popisuje teorii a princip 

aplikace metody ředění označené kapaliny. V ČR metodu ředění označené kapaliny dále rozpracoval 

prof. S. Mareš. Dnes je tato metoda hojně využívána (M. Kobr, ústní sdělení).
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5. 2. Postup měření

Měření se provádí za přírodních podmínek a uměle vyvolaného proudění (konstantní nálev nebo 

čerpání). Měření za nálevu či čerpání se provádí, pokud se za přírodních podmínek nezjistí proudění 

(M. Kobr, ústní sdělení). Prvním záznamem jsou přírodní hodnoty elektrického odporu vody ve vrtu 

(Pitrák 2007). Následuje zvýšení mineralizace vody ve vrtu. V praxi se zvyšuje mineralizace 

maximálně na čtyřnásobek přírodní mineralizace, protože změna měrného odporu je dostatečná a ještě 

nevzniká vertikální pohyb díky vyšší hustotě upravené kapaliny (Mareš a Valtr 1987). Zavedení 

stopovače do vrtu se může provádět pomoci nalévání skrz tenkou trubku, pomocí speciální injekční 

stříkačky nebo rozdrcením ampulky (Halevy at al. 1967). Úpravu vody lze také provést vložením 

kuchyňské soli do pytle, který zavedeme do vrtu v kalovce nebo do silonového pytle, který spouštíme 

do vrtu zavěšený pod rezistivimetrem (Mareš a Zbořil 1978). U velmi hlubokých vrtů se nepoužívá 

potravinářská sůl, ale posypová sůl, která se pomaleji rozpouští (M. Procházka, ústní sdělení). 

Promíchání soli v celém vrtu je umožněno posouváním injektážního zařízení nebo měřící sondy ve 

vertikálním směru ve vrtu (Halevy et al. 1967). 

          Přitékající podzemní voda se liší měrným elektrickým odporem od upravené vody ve vrtu. 

Podzemní voda, která přitéká do vrtu, vyvolá výrazné zvýšení měrného odporu kapaliny. V kapalině 

se vytvoří odporové rozhraní, které se postupně posouvá ve směru pohybující se kapaliny (Mareš a 

Valtr 1987). Po úpravě vodního sloupce solí následuje první záznam. Dále pak následuje v jistých 

časových odstupech registrace dalších záznamů (Pitrák a Kobr 2001). Časové odstupy křivek ředění se 

volí individuálně podle situace a podle směru proudění. U horizontálního proudění je dobré, abychom 

měli alespoň přibližně stejné časové odstupy (Obrázek 7). V případě vertikálního proudění vody vrtem 

je zapotřebí pokrýt křivkami metody ředění hloubkové intervaly nad i pod propustnými polohami, aby 

bylo možné určit množství vody, které z polohy přitéká, případně se v ní ztrácí (M. Pitrák, osobní 

sdělení). 

          Při měření za přírodních podmínek považujeme záznamy při spouštění sondy do vrtu za prioritní 

a záznamy při vytahování sondy pouze za kontrolní. Objem kabelu a sondy způsobuje zatlačování 

kapaliny ve vrtu do propustných poloh během pohybu sondou směrem dolů. K opačnému jevu pak 

dochází při pohybu sodnou směrem nahoru (Lukeš 1974).  Karotážní sonda ve vrtu je schematicky 

zobrazena na obrázku 8. 
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Obrázek 7: Znázornění časového odstupu křivek u horizontálního proudění (M. Pitrák, osobní sdělení)

   

Obrázek 8: Karotážní sonda ve vrtu (Pitrák a Kobr 2001)

Karotážní sonda se pohybuje ve vrtu stálou rychlostí a to okolo 10 m/min (Paillet 2012). Správné 

hloubkové přiřazení zaznamenaných dat je při karotážním měření zcela zásadní. Hloubkové značky na 

kabelu jsou pokud možno dlouhodobě označená místa, která jsou vzdálená vzájemně od sebe o 

stejnoměrnou vzdálenost (Pitrák 2007). Ideální měření by mělo skončit až se poloha odporového 

rozhraní na poslední a předposlední naměřené křivce od sebe výrazně neliší.
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To indikuje, že zmíněné rozhraní dospělo do místa konečné ztráty, odkud už se nebude pohybovat. 

Z provozních důvodů (časová náročnost) to však není reálné v praxi vždy dodržet (Pitrák a Kobr 

2001). Postup měření a záznam vertikálního proudění metodou ředění označené kapaliny je vyobrazen 

na obrázku 9. Obrázek 10 nám představuje měření a záznam horizontálního proudění pomoci metody 

ředění označené kapaliny.

                 

                                                             

Obrázek 9: Metoda ředění označené kapaliny, přírodní vertikální proudění, 1• záznam přírodní hodnoty odporu, 

2• záznam bezprostředně po homogenní úpravě odporu solí (NaCl) na třetinu původní hodnoty, 3 – záznam již 

zobrazuje fyzikální rozhraní mezi přitékající čistou vodou a upravenou vodou ve vrtu, 4 – 8 záznam zobrazuje 

pohyb tohoto rozhraní, který se řídí směrem a velikostí rychlosti proudění, poslední záznam představuje návrat 

odporu vody na původní přírodní hodnotu, v místech bez proudění zůstává nízký upravený odpor (Pitrák a Kobr 

2001)

                                           

Obrázek 10: Metoda ředění, horizontální přírodní proudění, 1• záznam přírodní hodnoty odporu, 2• záznam 

bezprostředně po úpravě, 3 – 6 reprezentuje horizontální proudění v propustné poloze unášející s sebou fyzikální 

rozhraní (Pitrák a Kobr 2001)

Míra ředění se stanovuje pomocí karotážní sondy –  rezistivimetru. Tato karotážní sonda je velice 

jednoduchá. Obsahuje tři miniaturní elektrody. Jedna z elektrod je zapojena do proudového okruhu a 

do měřícího okruhu jsou zapojeny zbývající dvě elektrody. 
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Praktické provedení karotážních rezistivimetrů se může lišit (Mareš et al. 1979). Metodu ředění 

označené kapaliny lze provádět i pomocí konduktometru, ale rezistivimetrická sonda je podle názorů 

geofyziků přesnější (M. Procházka, ústní sdělení). 

5. 3. Interpretace dat z rezistivimetrie kapaliny

Pro interpretaci časových sérií rezistivimetrických se měření na vertikální osu vynáší hloubka vrtu a na 

horizontální osu odpor vody. Fyzikální rozhraní se v tomto zobrazení projeví jako plynulá křivka 

procházející mezi hodnotami minimálního a maximálního odporu. Maximální odpor, kterého křivka 

dosahuje, je závislý na tom, do jaké míry byla vymyta voda s NaCl z vrtného profilu (Pitrák a Kobr 

2001). 

5. 3. 1. Horizontální proudění

Horizontální pohyb ve vrtu je popisován kvantitativními údaji, což je rychlost proudění v [m/s] a 

vydatnost q [m3/s] a kvalitativními údaji, což jsou pozice úseků s prouděním (Pitrák a Kobr 2001). U 

horizontálního proudění vody interpretace spěje k výpočtu filtrační rychlosti v jednotlivých 

horizontech. 

Pro výpočet zdánlivé filtrační rychlosti platí vztah znázorněný rovnicí (1) (Mareš a Valtr 1987):

va = (3,62.r/ Δt) log [(C1 – C0)/ (Ct – C0)]                    (1)

Kde,

       Δt = ti – t 1 – časový rozdíl mezi okamžikem, kdy byla ve vrtu měřena koncentrace Ct a    

      okamžikem bezprostředně po úpravě, kdy byla ve vrtu zjištěna koncentrace C1,

           C0, C1 – koncentrace značící látky ve vrtu před úpravou, tj. za přírodních podmínek a 

       bezprostředně po úpravě kapaliny,

       Ct – koncentrace značící látky v čase ti

       r – poloměr vrtu.

Pro stanovení zdánlivé filtrační rychlosti se používá i regrese. Výpočet filtrační rychlosti v každém 

hloubkovém intervalu je založen na lineární regresi bodu, který představuje závislost logaritmu 

z průměrného intervalu koncentrace stopovací látky na čase. Sklon regresní přímky je přímo úměrný 

horizontální rychlosti proudění. (Pitrak et al. 2007) (viz Obrázek 11). Rychlost horizontálního 

proudění se nejlépe vyhodnocuje ze všech křivek najednou, proložením přímky, jejíž směrnice vede 

k výpočtu rychlosti (M. Pitrák, osobní sdělení).
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Obrázek 11: Příklad regrese používané pro stanovení zdánlivé filtrační rychlosti (Pitrak et al. 2007)

K opravě zdánlivé rychlosti na filtrační rychlost je nutné, aby byl uvážen drenážní koeficient (tj. 

skutečnost, že vrt je vždy mnohem více propustný než okolní prostředí a podzemní voda přitéká do 

vrtu z větší šířky, než je průměr vrtu). Všeobecně akceptovaný je drenážní koeficient ve výši dvě, což 

znamená, že voda přitéká z dvakrát větší šířky, než je průměr vrtu. Zdánlivá rychlost je dělena 

drenážním koeficientem v uvedené výši (Pitrak et al. 2007). 

Pro výpočet filtrační rychlosti použijeme vztah vyjadřující rovnice (2) (Halevy et al. 1967):

               Vf  = - V/ αFt * ln c/Co                                (2)

Kde V je objem vody, ve kterém se koná ředění,

        α – drenážní koeficient,

        F – příčná část měřeného objemu kolmo ke směru neporušeného proudění podzemní vody,

        t – časový interval mezi měřením koncentrací Co a c.

        C0 – přírodní koncentrace značící látky ve vrtu před úpravou 

        c – koncentrace značící látky ve vrtu po úpravě vody

Znázornění výpočtu filtrační rychlosti je znázorněno na obrázku 12.
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Obrázek 12: Horizontální rychlost proudění v [m/s] je určována v jednotkových intervalech z posunu jedné 

vybrané křivky (Rt) s počátkem registrace v čase t oproti první zaznamenané křivce, která představuje 

maximální prosolení, hodnota rychlosti je vztažena na střed jednotkového intervalu, po stanovení ve všech 

jednotkových intervalech v rámci jedné propustné polohy je znázorněn graf horizontální rychlosti v závislosti na 

hloubce (Pitrák a Kobr 2001). Vlevo na obrázku jsou křivky metody ředění, vpravo jim odpovídající body 

v grafu log (Rmax/Rt)
1.04-1 v závislosti na čase (M. Pitrák, osobní sdělení). 

5. 3. 2. Vertikální proudění

Vertikální pohyb kapaliny ve vrtu je popisován kvantitativními údaji (vertikální rychlost proudění 

v [m/s], vertikální průtok Q [m3/s]) a kvalitativními údaji (místa přítoků a ztrát, popis pohybu vodního 

sloupce ve vrtu) (Pitrák a Kobr 2001). Směr vertikálního pohybu je určen charakterem časové série 

křivek rezistivimetrie. U vertikálního proudění pozorujeme odporové rozhraní v čase, které se vytvoří 

mezi přitékající podzemní vodou a vodou upravenou ve vrtu. Hloubka odporového rozhraní v kapalině 

je vytyčena střední koncentrací C = (C1+C2)/2 a této koncentraci odpovídajícím odporem R = f (C). C1

je původní koncentrace rozpuštěné látky a C2 představuje konečnou koncentraci rozpuštěné látky. Na 

každém záznamu RM získáme jeden charakteristický bod, ke kterému se vztahuje jedna určitá 

hloubková h i časová t souřadnice (Mareš a Valtr 1987). Charakteristickým bodem se myslí inflexní 

bod křivky, což je bod, ve kterém křivka přechází z konvexního do konkávního tvaru nebo naopak. 

Inflexní bod je poměrně snadno určitelný. 

Pro vertikální rychlost Wi mezi dvěma po sobě jdoucími záznamy pak platí vztah znázorňující rovnice 

(3):

                   Wi = Δhi / Δti                                           (3)

Kde Δhi je rozdíl v hloubce posunujícího se odporového rozhraní,

        Δti – časový rozdíl odpovídající dvěma po sobě následujícím záznamům.
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Tudíž po zpracování série RM záznamů dosáhneme grafu vertikální rychlosti Wi = f (h) (Mareš a 

Valtr 1987). Znázornění výpočtu vertikální rychlosti můžeme vidět na obrázku 13. 

                 

Obrázek 13: Výpočet vertikální rychlosti. Prázdná kolečka značí charakteristické body. Vertikální rychlost se 

stanovuje z jejich hloubkového rozdílu a rozdílu časového, který je dán různým počátkem registrace křivek 

(Pitrák a Kobr 2001)

Teorie je platná pro všechny druhy stopovacích látek a řešení představuje lineární vztah mezi 

přirozeným logaritmem koncentrace stopovače ln (Ci) a časem ti. Tento vztah je vyjádřen rovnicí (4).

           ln (Ci)  =  - (2va/ πr) ti + ln (C1)                         (4)

Kde Ci je koncentrace stopovače v čase ti po aplikaci stopovače, C1 je koncentrace stopovače ihned po 

aplikaci, r je poloměr vrtu a va je zdánlivá filtrační rychlost (Pitrak et al. 2007, viz Obrázek 14). 

Výsledná interpretace dat je znázorněna na obrázku 15.
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Obrázek 14: Graf log (Ct – C0) = f (t) pro jeden dílčí úsek vyznačený v časové sérii rezistivimetrických 

záznamů (Mareš a Valtr 1987)

Obrázek 15: Vrt Tetčiněves, na kterém je dokázáno sestupné proudění vody ve vrtu (Datel et al. 2009)
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5. 4. Nové směry výzkumu tykající se metody ředění označené kapaliny

Metoda ředění označené kapaliny byla v poslední době rozvíjena na univerzitě v Connecticutu 

v Storrs. Cílem výzkumu bylo vyvinout testovací metodu, která by umožňovala stanovení čtyř 

charakteristik proudění vody v puklinách (Brainerd a Robbins 2004):

1. lokalizovat pukliny s proudící vodou

2. určit hydraulické výšky v puklinách

3. určit propustnost puklin

4. určit proudění za přírodních podmínek

Pro rozvoj metody bylo využito měření na dvou vrtech v puklinovém podloží krystalinika. Jako 

stopovací látka byl použit uranin, který byl injektován do vrtu, zatímco byla současně čerpána voda 

z vrtu. Přitékající voda z puklin způsobuje ředění stopovací látky a poskytuje tak informaci o umístění 

přítokové pukliny. Pokud chceme zjistit, zda puklina je přítoková nebo odtoková, tak hydraulickou 

výšku v puklinách (hf) porovnáváme s hydraulickou výškou ve vrtu (He). Jestliže hf  > He, tak voda z 

pukliny bude proudit do vrtu a naopak. Důležitým požadavkem je, aby pukliny komunikující s vrtem

byly navzájem hydraulicky izolovány. Při čerpání by měl být vyvolán dostatečný pokles hladiny vody 

ve vrtu, aby se postupně dosáhlo stavu, že všechny zvodnělé pukliny budou přítokové (Brainerd a 

Robbins 2004). Na obrázku 16 můžeme vidět koncentrační profil stopovače a identifikovanou 

přítokovou puklinu.

Obrázek 16: Koncetrační profil stopovače na jednom ze dvou vrtů. Byla zde identifikována pouze jedna 

přitoková puklina mezi hloubkou 100 – 110 stop (Brainerd a Robbins 2004)
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6. Metodika práce 

V případě skutečných vrtů nelze nezávisle změřit množství protékající vody v jednotlivých 

horizontech vrtu. Pro ověření metody jsem proto zkonstruovala umělý vrt, kde lze měřit a regulovat 

množství protékající vody v jednotlivých horizontech a vytvořit i kombinované (horizontální + 

vertikální proudění). Protože výsledky některých archivních měření z terénu naznačovaly, že z metody 

ředění označené kapaliny vychází zdánlivé proudění i v úsecích s plnou pažnicí, vložila jsem do 

umělého vrtu i úsek plné pažnice pro ověření tohoto pozorování.

6. 1. Umělý vrt

Umělý vrt jsem sestavila v laboratoři Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (viz 

fotografie obr. 17 a schéma vrtu obr. 18). Základní parametry umělého vrtu jsou uvedeny v tabulce 1. 

Umělý vrt se skládá z novodurové trubky, která je sestavena ze tří segmentů. Ve spodním a 

prostředním segmentu bylo připojeno z každé strany devět hadic. Horní segment představuje plnou 

pažnici a spodní segmenty pak perforovanou pažnici v propustném prostředí. Jednotlivé hadice jsou od 

sebe vzdálené jen 5 cm, aby bylo možné aproximovat spojité proudění vody napříč vrtem. Intenzitu 

proudění v každé hadici lze měřit a případně upravovat.

                     Přítok vody do umělého vrtu je v době měření zajištěn trvalým přítokem přes hadici 

z vodovodu vedoucí do vyrovnávací nádoby. Hladina vody ve vyrovnávací nádobě je určena výškou 

odtokové hadice, přebytečná voda touto hadicí odtéká do odpadu. Ze spodní části vyrovnávací nádoby 

vedou dvě hadice, kterými voda odtéká do nádob N1 a N2. Na těchto hadicích jsou umístěny svorky, 

kterými se upravuje průtok vody přitékající do vrtu. Jelikož ve vyrovnávací nádobě je zaručena stálá 

hladina, je možné v hadicích nádob N1 a N2 nastavit v čase ustálený průtok. Ze spodní části nádob N1 

a N2 vede vždy 9 hadic přivádějící vodu do vrtu. Odtok vody z vrtu je zajištěn hadicemi vedoucími do 

nádob N3 a N4. Na bocích těchto nádob vyúsťují odtokové hadice, které odvádějí vodu do odpadu. 

Voda v umělém vrtu se nachází přesně v polovině mezi hladinami přítokových a odtokových nádob, 

což je 1,43 m nad bázi vrtu.

Umělý vrt o podobných rozměrech, avšak s podstatně jednodušeji řešenými přítoky, byl sestaven 

Uríkem et al. (2009) pro testování fotometrického průtokoměru. Průtok byl v tomto případě měřen 

pomocí kalibrovaného skleněného válce a stopek (Urík et al. 2009). 
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Tabulka 1: Základní údaje o konstrukci umělého vrtu

výška vrtu 1,58 m

objem vrtu 12,4 l

plocha podstavy vrtu 81,7 cm2

úroveň hladiny ve vrtu 1,43 m

vnitřní průměr trubky vrtu 10,2 cm

vnitřní průměr přítokových a odtokových hadic 0,6 cm

vertikální vzdálenost mezi hadicemi 5 cm

perforace vrtu (nad bází) 10 – 101 cm

perforace vrtu (pod hladinou) 42 – 133 cm

Obrázek 17: Sestrojený umělý vrt v laboratoři. Nahoře, cca 0,5 m nad vrtem je novodurová roura sloužící jako 

vyrovnávací nádoba s přítokovou a odtokovou hadicí. Nalevo od vrtu jsou nádoby N1 a N2, z báze každé z nich 

vede 9 hadic do vrtu. Vpravo jsou nádoby N3 a N4 do nichž je přiváděna voda z vrtu celkem 18 hadicemi. Voda 

odtéká přepadem z boků nádob N3 a N4 do nádoby 65 L na podlaze místnosti
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6. 2. Použité přístroje 

Pro měření hloubky pod hladinou vody, teploty a konduktivity v umělém vrtu jsem použila čidlo LTC 

Levelogger Junior od firmy Solinst (Kanada). Čidlo LTC bylo zavěšeno na PP lanku. Součástí čidla je 

datalogger, tlakové, teplotní a vodivostní čidlo, baterie s životností 5 let a vše je uzavřeno ve 

vodotěsném pouzdře. LTC Levelogger Junior je jednoduchý na údržbu i kalibraci. Paměť je 

energeticky nezávislá a je schopna uložit až 16 000 sad měření. Interval měření lze nastavit od 5 sec, 

až po 99 hod. Přesnost měření tlaku se pohybuje od 0,05 % až 0,1 % a přesnost u měření konduktivity 

je 2%. Data se stahují pomocí programu Levelogger 4.0.3 a komunikace probíhá před datový kabel 

(www.solinst.com).

Obrázek 19: Čidlo typu Levelogger od firmy Solinst (www.solinst.com)

Kromě čidla LTC Levelogger jsem k měření elektrické vodivosti vodního sloupce ve vrtu pro srovnání

použila konduktometr Cond 340i (firma WTW Německo). Přesnost měření u teploty se pohybuje 

okolo 0,1°C a u konduktivity 0,5%. Dále jsem použila i konduktometr GLF 100 (firma Greisinger

Německo). Hloubkový dosah kabelu je v tomto případě jen 1,2 m, takže tímto přístrojem nebylo 

možné měřit v hlubších částech vrtu. Přesnost měření měrné vodivosti se pohybuje okolo 0,5 % a u 

teploty 0,3°C. V případě všech tří konduktometrů se naměřené hodnoty automaticky převádí na 

jednotnou srovnávací teplotu 25°C. Pro měření v hloubkových intervalech jsem na lanko čidla (LTC a 

kabely konduktometru WTW a GLF) umístila značky po 10 cm.

http://www.solinst.com/
http://www.solinst.com/
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6. 3. Měření rychlosti proudění vody 

6. 3. 1 Měření průtoků v hadicích z vyrovnávací nádoby do nádoby N1 a N2

Před začátkem měření bylo potřeba upravit průtok vody v hadicích z vyrovnávací nádoby, abych 

dosáhla ustáleného proudění vrtem. Průtoky jsem určila z doby plnění zkalibrované nádoby (Jeníček 

2011). Čas, za který se naplní nádoba, jsem změřila pomocí stopek. Průtok lze vyjádřit podle rovnice 

5:

                               Q = V/t                                          (5)

Kde V [ l ] vyjadřuje objem kalibrované nádoby a t [ s ] představuje čas, za který se daná nádoba 

naplní. V tabulce 2 jsou znázorněna všechna měření průtoků z vyrovnávací nádoby do nádob N1 a N2.

Tabulka 2: Výsledky průtoků Q [ l/hod ] v hadicích z vyrovnávací nádoby do nádob N1 a N2

6. 3. 2. Měření průtoku ve vtokových hadicích do vrtu

Při měření bylo třeba ověřit, zda jednotlivými přítokovými hadicemi do vrtu vtéká stejné množství 

vody. Na rozdíl od předchozího případu nelze průtok hadicemi měřit z doby plnění nádoby, protože 

mezi nádobami N1 a N2 a vrtem je spojitá vodní hladina. K měření rychlosti proudění vody 

v jednotlivých hadicích jsem použila fluorescenční barvivo vpravené injekční jehlou dovnitř hadice. 

Injektáž fluoresceinu je znázorněna na obrázku 20 a 21. Fluorescenční roztok jsem vytvořila 

smícháním cca 5 g fluoresceinu v litru vody. Takto připravený roztok jsem uchovávala v neprůhledné 

nádobě, aby se zamezilo degradaci na světle. Podrobnější informace o fluorescenčním barvivě uvádím 

v příloze 1. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

13. 3. 4. 4. 13. 4. 16. 4. 17. 4. 24. 4. 3. 5. 4. 5. 5. 5. 14. 5. 

N1 38,46 38,46 38,46 36,73 36,73 36,73 4,56 4,42 4,42 4,35

N2 41,67 41,67 41,67 39,13 39,13 39,13 4,16 4,22 4,22 3,93
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Obrázek 20: Injektáž fluoresceinu v nádobách N1 a N2 (foto autorka)

Obrázek 21: Injektáž fluoresceinu
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Sledovala se vzdálenost, kterou čelo fluoresceinem obarvené vody urazilo od místa injektáže za

jednotku času. Množství fluoresceinu, které jsem injektovala do hadic, bylo 1 ml. Rychlost pohybu 

čela fluoresceinu jsem spočítala pomocí vztahu:

                              v = s/t                                             (6)

Kde s [ m ] vyjadřuje dráhu, kterou urazí čelo mraku fluoresceinu, a t [ s ] představuje čas.

Měření probíhalo po dobu 8 sec za normálního průtoku a 20 sec za sníženého průtoku (viz dále). Pro 

ověření do jaké míry jsou jednotlivé hadice různě propustné, jsem změřila rychlosti proudění vody 

v každé hadici zvlášť. Poté jsem si vybrala jednu hadici u každé nádoby, u které jsem měření 

opakovala po každých dvou měřeních pro ověření dlouhodobé stability průtoku. Pro ověření, že je 

rychlost proudění stabilní v čase, jsem si vybrala dvě hadice z každé nádoby, na kterých jsem měření 

opakovala v 10 minutových intervalech. Celkově jsem provedla na dvou vybraných hadicích z každé 

nádoby 5 měření. Výše popsaná měření proběhla pouze u nastavení prvotního průtoku a sníženého 

průtoku. Dále jsem si před každým měřením pomocí LTC čidla pro kontrolu průtoku vybrala tři hadice 

z každé nádoby, kde jsem měření opakovala třikrát po 20 min. Po celou dobu měření jsem sledovala 

výšku hladiny v odtokových nádobách. 

Rychlost proudění čela obarvené vody výrazně přeceňuje střední rychlost proudění v hadicích a pro 

výpočet průtoku hadicemi je třeba rychlost přenásobit opravným koeficientem. Ten byl získán pro 

každé měření tak, že jsem spočetla průměrnou hodnotu vf – prům ze všech měřených hadic. Poté jsem 

počítala zdánlivý průtok vrtem jako: 

                      Qf = 18 * vf – prům * S                               (7)

Kde Qf je zdánlivý celkový průtok vrtem [m3/s],

        vf – prům je průměrná rychlost pohybu čela fluoresceinu [m/s],

        S je plocha průtočného průřezu hadice (3,14*0,003*0,003) [m2].

Opravný koeficient K je pak:

                          K = Qr/Qf                                         (8)

Kde Qf je zdánlivý celkový průtok vrtem [m3/s] viz vzorec 7,

        Qr je skutečný celkový průtok vrtem odpovídající součtu průtoku na hadicích do nádob N1 aN2.
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Průtok na přítokových hadicích do vrtu byl pak určen:

                Qh(i) = vf/vf – prům * 1/18 * Qr                          (9)

Kde Qh(i) je průtok v jednotlivých přítokových hadicích do vrtu,

        1/18 je přepočet z celkového průtoku na celkem 18 přítokových hadic. 

        Ostatní parametry jsou popsány výše.

Tam, kde nebyl průtok v hadici přímo měřen, byla místo přímého měření použita průměrná hodnota. 

Protože průtoky se v jednotlivých hadicích od sebe prakticky nelišily, neovlivňuje toto zjednodušení 

významněji výsledky.

6. 4. Úprava vody ve vrtu

K úpravě vody v umělém vrtu jsem použila kuchyňskou sůl (NaCl). Množství soli, které jsem 

aplikovala do vrtu, je u všech měření 12,4 g. Sůl jsem umístila do solničky z PVC materiálu. Solnička 

je v celé své délce perforovaná. Se solí umístěnou v solničce jsem projížděla plynule umělým vrtem 

nahoru a dolů a to v rozmezí doby 10 – 20 minut. Doba solení se různí u každého měření.  

6. 5. Zpracování dat 

Naměřená data z čidla LTC jsem stáhnula do počítače a v programu Levelogger 4.0.3. je uložila do 

formy kompatibilní s MS Excel. Data naměřená pomoci konduktometrů s kabelem WTW a GLF jsem 

zaznamenávala ručně a následně jsem je přepsala do MS Excel. 

Ve své práci jsem porovnávala průtok vrtem získaný z metody ředění označené kapaliny (dále průtok 

MŘ) s měřeným průtokem na hadicích (dále průtok H). Jako srovnávací parametr průtoku jsem 

použila střední dobu zdržení. Střední doba zdržení je definována jako poměr objemu rezervoáru ku 

průtoku rezervoárem. Tento parametr má zásadní výhodu v tom, že ho lze využít pro horizontální 

proudění, vertikální proudění i jejich kombinaci.

Střední dobu zdržení MŘ [min], dále SDZMŘ jsem spočítala na základě fitování naměřených dat

poklesu koncentrace v čase na exponenciální model. Exponenciální model je nejpoužívanějším 

modelem v hydrologii a implicitně (bez přímého zmínění) je používán i geofyziky v metodě ředění 

označené kapaliny (např. Mareš a Valtr 1987; Margrita a Gaillard 1990 a Pitrak et al. 2007).
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Exponenciální model předpokládá exponenciální distribuci dob zdržení a pokles koncentrace v čase 

probíhá podle rovnice:

                         C(t) = C(t0) * e(-t/SDZ)                           (10)

Kde C(t) je koncetrace v čase [mg/l], resp. v této práci konduktivita,

        C(t0) je koncentrace těsně po zasolení vrtu [mg/l], resp. v této práci konduktivita, 

        e je základ přirozeného logaritmu,

        SDZ je střední doba zdržení [min].

Parametry exponenciálního modelu jsem získala proložením modelové čáry naměřenými daty. Ideální 

shodu jsem určovala vizuálně (Obrázek 22). Při vyhodnocení dat jsem brala v úvahu pouze hodnoty 

koncentrace mezi Cmax a 0,1Cmax (tedy mezi 100% a 10% maximální koncentrace). Při zředění vyšším 

než na 10% maximální koncentrace se již zřetelně projevoval vliv dalších procesů. Data zobrazená 

v exponenciálním modelu jsou znázorněna na obrázku 22. 

Střední dobu zdržení H [min], dále SDZH jsem spočítala jako podíl objemu úseku vrtu mezi hadicemi 

(vodou vyplněný válec o výšce 5 cm a průměru 10 cm, tj. 0,392 l) ku průtoku tímto úsekem Qh(i) (viz 

vzorec 9). 

Data jsem zkoušela vyhodnotit i v modelu pístového toku, avšak ukázalo se, že pokles konduktivity se 

s výsledky modelu neshoduje. Termín pístový tok vyjadřuje proudění kapaliny v modelu, při kterém je 

rychlost proudění v celém průtočném profilu stejná. 

0,01

0,1

1

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

čas od prvního měření [hod]

C
-C

0

C-C0

piston flow model  (C-C0l)

EXP model 1 (C-C0)

EXP model 2 (C-C0)

Obrázek 22: Znázornění naměřených dat v exponenciálním a pístovém modelu, C – C0 znázorňuje rozdíl mezi 

původní a excitovanou koncentrací soli
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7. Vyhodnocení

7. 1. Zrealizovaná měření 

Celkově jsem provedla osm měření. V tabulce 3 jsou znázorněna jednotlivá měření a datum jejich 

konání, použitý konduktometr a informace, zda se jednalo o horizontální nebo kombinované proudění. 

U měření 1 – 7 byla simulována horizontální rychlost proudění, pouze u měření 8 bylo simulované 

kombinované (horizontální a vertikální) proudění. Částečné vertikální proudění ve vrtu bylo vytvořeno 

zastavením proudění v nádobách N1 a N3, takže voda přitékala výhradně přes nádobu N2 a odtékala 

nádobou N4. Měření 3 bylo provedeno pomocí konduktometru WTW a měření 4 pomocí 

konduktometru GLF. Všechna ostatní měření byla provedena pomocí konduktometru LTC. U 

konduktometru typu GLF se měřilo pouze do hloubky 1 m, jelikož hloubkový dosah kabelu nebyl 

dostačující pro celou hloubku vrtu.

          Měření 1 – 5 probíhala za celkového průtoku vrtem kolem 40 l/hod a zbylá měření se 

uskutečnila za sníženého průtoku kolem 4l/ hod. Rozhodnutí pro snížení průtoků vyšlo z předchozích 

výsledků měření. Při původně nastavených průtocích protékala voda v umělém vrtu velmi rychle 

(střední doba zdržení 5,7 min, viz dále rychlost 0,9 m/s). V reálných situacích se setkáváme většinou 

s rychlosti proudění vody W < 10–2 m/s (Mareš a Valtr 1987). Průtoky na přítokových hadicích do 

nádob N1 a N2 jsem snížila pomocí utažení škrtících svorek. Kromě škrtících svorek jsem využila i 

zavírací svorky, jelikož zaškrcení nebylo dostatečné. Průtoky se povedlo snížit na desetinu původního 

množství. 

          U měření 1 – 4, 6 a 8 jsem měřila s posunem čidla 10 cm každých 20 sec a to nejprve od hladiny 

po dno vrtu a následně zpět. Jeden takový záměr trval 8 min a 20 sec. Celková doba měření je 3 hod. 

Měření 5 a 7 s posunem čidla o 10 cm každých 5 sec a délkou každého záměru 30 min po dobu 2 hod 

od aplikace soli. Hodnoty elektrické vodivosti byly v tomto případě zaznamenávány pouze při pohybu 

směrem dolů.

          Před aplikací soli jsem pokaždé změřila rychlosti proudění ve třech náhodně zvolených hadicích 

v obou nádobách. Pro ověření, že jednotlivé hadice vykazují podobné průtoky, jsem si změřila 

rychlosti proudění vody v každé hadici zvlášť. Samotné měření bylo zahájeno měřením počátečních 

hodnot bez aplikace soli. Po úpravě vody následovaly záznamy měření. 
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Tabulka 3: Realizovaná měření

Číslo 

měření

Datum 

konání 

měření 

Typ 

konduktometru

Typ měřeného 

proudění

Doba měření 

v jedné 

hloubce [s]

Směr 

pohybu

měření

Celková 

doba 

měření 

[hod]

1. 4. 4. LTC horizontální 20 ↓↑ 3

2. 13. 4. LTC horizontální 20 ↓↑ 3

3. 16. 4. WTW horizontální 20 ↓↑ 3

4. 17. 4. GLF horizontální 20 ↓↑ 3

5. 24. 4. LTC horizontální 5 ↓ 2

6. 4. 5. LTC horizontální 20 ↓↑ 3

7. 5. 5. LTC horizontální 5 ↓ 2

8. 14. 5. LTC kombinované 20 ↓↑ 3

7. 2. Průtoky jednotlivými přítoky hadicemi do vrtu

Ověřování stability rychlosti proudění v čase jsem prováděla u všech zrealizovaných měření. 

Výsledky z měření, kdy byl zároveň nastaven průtok na 40 l/hod, jsou uvedeny v příloze 2 v tabulkách 

2 – 7.  Výsledky za průtoku kolem 4 l/hod jsou zobrazeny v příloze 3 v tabulkách 8 – 11. Vše je 

shrnuto v tabulce 4. U ověřování do jaké míry jsou jednotlivé hadice různě propustné, jsem změřila 

rychlosti proudění vody v každé hadici zvlášť. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 5. 
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Tabulka 4: Shrnutí tabulek 2 – 11 uvedených v příloze 2 a 3

Číslo 

měření

Datum 

měření

Průměrná 

rychlost proudění 

hadicemi [m/s]

Maximální 

rychlost proudění 

hadicemi [m/s]

Minimální 

rychlost proudění 

hadicemi [m/s]

Qh(i)

průměrný

[l/h]

13. 3. 0,10 0,12 0,07 38,4

1. 4. 4. 0,10 0,12 0,08 40,1

2. 13. 4. 0,09 0,11 0,08 40,1

3. 16. 4. 0,10 0,11 0,09 37,9

4. 17. 4. 0,10 0,11 0,09 37,9

5. 24. 4. 0,09 0,10 0,08 37,9

3. 5. 0,010 0,012 0,008 4,4

6. 4. 5. 0,010 0,011 0,008 4,3

7. 5. 5. 0,010 0,011 0,008 4,3

8. 14. 5. 0,010 0,012 0,009 4

Tabulka 5: Rychlost proudění v jednotlivých hadicích, pro tuto sérií měření byl čas pevně stanoven a 

to 8 sec a s výjimkou měření 3. 5. 2013 byl čas stanoven na 60 sec

Číslo hadice
N1

4. 4.2013
v [m/s]

3. 5.2013
v [m/s]

N2
4. 4. 2013

v [m/s]
3. 5.2013
v [m/s]

I. 0,08 0,011 0,11 0,010
II. 0,09 0,011 0,12 0,009
III. 0,10 0,010 0,11 0,009
I. 0,10 0,011 0,11 0,010

IV. 0,10 0,010 0,12 0,010
V. 0,10 0,009 0,12 0,011
I. 0,10 0,011 0,11 0,010

VI. 0,10 0,010 0,11 0,010
VII. 0,08 0,010 0,12 0,009

I. 0,09 0,011 0,11 0,010
VII. 0,11 0,009 0,12 0,010
IX. 0,9 0,009 0,07 0,009

Za průtoku 40l/hod při celkové výšce odtokové nádoby 10 cm dosahovala hladina do výšky 8,5 cm. Za 

průtoku kolem 4 l/hod výška hladiny v odtokových nádobách dosahovala 7,8 cm. Tyto výšky byly 

během celého měření konstantní v obou odtokových nádobách. 
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7. 3. Záznamy z metody ředění

Na obrázku 23 a 24 a v příloze 4 (Obrázek 2 – 9) je znázorněno vymývání upravené vody v různých 

hloubkách v čase a za různých průtoků. Pohyb čidlem LTC a konduktometrem WTW, GLF směrem 

dolů je v grafu znázorněno příslušnou barvou a písmenem D a pohyb směrem nahoru písmenem U. 

Záznamy 1D a 1U znázorňují hodnoty bez aplikace soli. Plná pažnice se nachází v hloubce 0,4 m pod 

hladinou a perforovaná část sahá do hloubky 1,3 m pod hladinou. V grafu lez vidět vymývání 

upravené vody i v úseku plné pažnice, což může být způsobeny pohybem čidla LTC. Vysoké hodnoty 

konduktivity se nacházejí i v hloubce vyšší než 1,3 m pod hladinou, jelikož ve spodní části vrtu se 

nachází 10 cm úsek, který není perforovaný, takže tam dochází k sesedání a akumulaci soli.

Obrázek 23: Záznam z čidla LTC z měření (13. 4. 2013) před úpravou (1D – pohyb směrem dolů, 1U – pohyb 

směrem nahoru) a po úpravě solí, průtok 40 l/hod, celková doba měření 3 hod
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Obrázek 24: Hodnoty naměřené čidlem LTC (4. 5. 2013), 1D a 1U – záznam hodnot bez aplikace soli, 2 – 9DU

– záznam hodnot po aplikaci soli, průtok 4 l/hod, celková doba měření 3 hod

7. 4. Střední doba zdržení

V tabulkách 6 – 12 uvádím srovnání středních dob zdržení z metody ředění označené kapaliny a 

přímého měření průtoku hadicemi. Z výsledků je patrné, že SDZH v perforovaných úsecích vrtu je 

vždy nižší než SDZMŘ. Čím kratší je doba zdržení, tím vyšší je průtok umělým vrtem. Z toho vyplývá, 

že průtoky naměřené v přítokových hadicích do vrtu jsou vyšší než průtoky vycházející z metody 

ředění označené kapaliny.

          Opačný výsledek platí pro úsek umělého vrtu s plnou pažnicí. Zde nedochází k žádnému 

horizontálnímu proudění (neústí zde přítokové ani odtokové hadice). Střední doba zdržení by tedy 

mela být teoreticky nekonečně vysoká, avšak za předpokladu, že zde není přítomen vertikální transport 

stopovače. Ve skutečnosti je stopovač zjevně z prostoru plné pažnice vymýván, jak jasně ukazují 

výsledky z metody ředění označené kapaliny a to poměrně rychle (tabulka 6 – 12).

V tabulce 6 jsou znázorněna data z měření č. 1. SDZMŘ v prostoru perforované pažnice vychází na 11 

minut v hloubce 0,9 – 1,3 m, což je 2x vyšší střední doba zdržení než v případě SDZH. Z metody 

ředění označené kapaliny tedy vychází zdánlivě poloviční rychlost proudění než z přímých měření na 

přítokových hadicích.  V mělčích hloubkách perforované pažnice je pak mezi výsledky metody ředění 

označené kapaliny a přímých měření v hadicích větší rozdíl (SDZMŘ 14,5 minuty oproti SDZH 6 

minut). Metoda ředění označené kapaliny ukazuje, že v horní části plné pažnice (hloubka 0,1 – 0,2 m 

pod hladinou) je přítomno proudění s intenzitou 5 % zdánlivého horizontálního proudění 

v perforovaném úseku (10,8 minut/ 234 minut). V plné pažnici přiléhající perforovanému úseku 
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(hloubka 0,3 m pod hladinou) je pak přítomno proudění s intenzitou 26% zdánlivého horizontálního 

proudění v spodní části perforovaného úseku (10,8 minut/ 42 minut).

Tabulka 6: Výsledky z měření č. 1 dne 4. 4. 2013. Hloubky 0,1 – 0,4 m se nachází v úseku plné 

pažnice, kde se nevyskytuje horizontální proudění. V tomto úseku může být ředění vyvolané pohybem 

sondy. Tyto úseky jsou v tabulkách označeny symbolem ∞.

hloubka
pod 

hladinou
[m]

SDZMŘ

[min]
SDZH

[min]

SDZMŘ/ 
SDZH

zdánlivý
průtok vrtem oproti 
přímému měření* 

(%)

0,1 234 ∞ - -
0,2 234 ∞ - -
0,3 42 ∞ - -
0,4 14,4 ∞ - -
0,5 14,4 5,5 2,62 38

0,6 14,4 5 2,88 35
0,7 14,4 4,9 2,94 34
0,8 14,4 5,5 2,62 38
0,9 10,8 5,3 2,03 49
1 10,8 6,3 1,71 58

1,1 10,8 5,5 1,96 51
1,2 10,8 5,4 2 50
1,3 10,8 5,8 1,86 54

V tabulce 7 jsou zobrazena data z měření č. 2. V prostoru perforované pažnice (od hloubky 0,8 m pod 

hladinou) vychází SDZMŘ na 5 minut a SDZH je také 5 minut. V mělčích hloubkách (0 – 30 cm pod 

koncem plné pažnice), ale v perforovaném úseku vychází SDZMŘ 3x vyšší než SDZH, což je zřejmě 

způsobeno vymýváním soli z prostoru plné pažnice. V horní části plné pažnice (hloubka 0,1 – 0,3 m 

pod hladinou) je přítomno proudění s intenzitou 5% zdánlivého horizontálního proudění v spodní části 

perforovaného úseku (5,4 minut/ 106,8 minut).
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Tabulka 7: Výsledky z měření č. 2 dne 13. 4. 2013

hloubka
pod 

hladinou
[m]

SDZMŘ

[min]
SDZH

[min]

SDZMŘ/ 
SDZH

zdánlivý
průtok vrtem oproti 
přímému měření* 

(%)

0,1 106,8 ∞ - -

0,2 106,8 ∞ - -

0,3 106,8 ∞ - -

0,4 66 ∞ - -

0,5 18 5,5 3,27 31

0,6 18 5,5 3,27 31

0,7 15 4,8 3,13 32

0,8 5,4 4,8 1,13 89

0,9 5,4 5,5 0,98 102

1 5,4 5,8 0,93 107

1,1 5,4 5,5 0,98 102

1,2 5,4 5,1 1,06 94

1,3 5,4 5,4 1 100

V tabulce 8 jsou zobrazena data z měření č. 3 měřená pomoci konduktometru s kabelem (WTW). 

V spodní části perforované pažnice (od hloubky 0,75 m pod hladinou) vychází SDZMŘ na 15 minut, 

avšak SDZH na pouhých 5 – 6 minut. V horní části plné pažnice (hloubka do 0,25 m pod hladinou) je 

přítomno proudění s intenzitou 6% zdánlivého horizontálního proudění v spodní části perforovaného 

úseku (9 minut/ 144 minut). Na přechodu plné a perforované pažnice se intenzita proudění postupně 

zvyšuje (20% v hloubce 0,35 m; 50% v hloubce 0,45 m a 83% v hloubkách (0,55 – 0,65 m). 
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Tabulka 8: Výsledky z měření č. 3 dne 16. 4. 2013

hloubka
pod 

hladinou
[m]

SDZMŘ

[min]
SDZH

[min]

SDZMŘ/ 
SDZH

zdánlivý
průtok vrtem oproti 
přímému měření* 

(%)
0,15 144 ∞ - -
0,25 144 ∞ - -
0,35 75 ∞ - -
0,45 30 ∞ - -
0,55 18 5,7 3,16 32
0,65 18 5,2 3,46 29
0,75 15 5,5 2,73 37
0,85 15 5,7 2,63 38
0,95 15 6,2 2,42 41
1,05 15 5,7 2,63 38
1,15 15 5,8 2,59 39
1,25 15 5,3 2,83 35
1,35 15 5,7 2,63 38

V tabulce 9 jsou zobrazena data z měření č. 4 měřená pomoci konduktometru s kabelem (GLF). Díky 

omezené délce kabelu v tomto případě není změřena spodní část vrtu. V spodní části perforované 

pažnice (od hloubky 0,75 m pod hladinou) vychází SDZMŘ na 9 – 12 minut, avšak SDZH na pouhých 5 

– 6 minut. V horní části plné pažnice (hloubka do 0,25 m pod hladinou) je přítomno proudění 

s intenzitou 6% zdánlivého horizontálního proudění v spodní části perforovaného úseku (9 minut/ 144 

minut). Na přechodu plné a perforované pažnice se intenzita proudění postupně zvyšuje (18% 

v hloubce 0,35 m; 50% v hloubce 0,45 – 0,65 m).

Tabulka 9: Výsledky z měření č. 4 dne 17. 4. 2013

hloubka
pod 

hladinou
[m]

SDZMŘ

[min]
SDZH

[min]

SDZMŘ/ 
SDZH

zdánlivý
průtok vrtem oproti 
přímému měření* 

(%)

0,15 144 ∞ - -
0,25 144 ∞ - -

0,35 51 ∞ - -
0,45 15 ∞ - -
0,55 18 5,7 3,16 32
0,65 18 5,2 3,46 29
0,75 12 5,5 2,18 46
0,85 9 5,7 1,58 63
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Tabulka 10 zobrazuje výsledky z měření č. 5. V spodní části perforované pažnice (od hloubky 0,9 m

pod hladinou) vychází SDZMŘ  na 7,8 minut a SDZH na 5 – 6 minut. V horní části plné pažnice 

(hloubka do 0,2 m pod hladinou) je přítomno proudění s intenzitou 16% zdánlivého horizontálního 

proudění v spodní části perforovaného úseku (7,8 minut/ 48 minut). Na přechodu plné a perforované 

pažnice se intenzita proudění postupně zvyšuje (27% v hloubce 0,3 m; 31% v hloubce 0,4 – 0,6 m; 

37% v hloubce 0,7 m a 52% v hloubce 0,8 m). Přítomnost plné pažnice tedy výrazně ovlivňuje 

výsledky metody ředění označené kapaliny i 40 cm daleko.

Tabulka 10: Výsledky z měření č. 5 dne 24. 4. 2013

hloubka
pod 

hladinou
[m]

SDZMŘ

[min]
SDZH

[min]

SDZMŘ/ 
SDZH

zdánlivý
průtok vrtem oproti 
přímému měření* 

(%)
0,1 48 ∞ - -
0,2 48 ∞ - -
0,3 29 ∞ - -
0,4 26,7 ∞ - -
0,5 24,6 5,7 4,32 23
0,6 24,6 5,7 4,32 23
0,7 21 5,2 4,04 25
0,8 15 5,3 2,83 35
0,9 7,8 5,7 1,37 73
1 7,8 5,7 1,37 73

1,1 7,8 5,7 1,37 73
1,2 7,8 5,8 1,34 74
1,3 7,8 5,7 1,37 73

V tabulce 11 jsou zobrazena data z měření č. 6. Ve střední části perforované pažnice (hloubka pod 

hladinou 0,7 – 1,1 m) vychází SDZMŘ na 75 minut a SDZH na 47 minut. Výsledky metody ředění 

naznačují rychlé vymývání z prostoru u hladiny, které nelze vysvětlit a zvláštní je i přítomnost 

stagnující vody na bázi vrtu, které může být způsobena 10 cm vysokým plným úsekem, ale která 

nebyla zjištěna v předchozích pokusech.



42

Tabulka 11: Výsledky z měření č. 6 dne 4. 5. 2013

hloubka
pod 

hladinou
[m]

SDZMŘ

[min]
SDZH

[min]

SDZMŘ/ 
SDZH

zdánlivý
průtok vrtem oproti 
přímému měření* 

(%)
0,1 77,4 ∞ - -
0,2 93 ∞ - -
0,3 93 ∞ - -
0,4 93 ∞ - -
0,5 93 47,6 1,95 51
0,6 84 52,7 1,60 63
0,7 75 47,6 1,58 63
0,8 75 44,5 1,69 59
0,9 75 49 1,53 65
1 75 47,6 1,58 63

1,1 75 43,5 1,72 58
1,2 84 47,6 1,76 57
1,3 150 53,5 2,80 36

V tabulce 12 jsou zobrazena data z měření č. 7. Ve střední části perforované pažnice (hloubka pod 

hladinou 0,8 – 1,1 m) vychází SDZMŘ na 102 minut a SDZH na 47 minut. Výsledky metody ředění 

naznačují rychlé vymývání z prostoru u hladiny, které nelze vysvětlit a zvláštní je i přítomnost 

stagnující vody na bázi vrtu, které může být způsobeno 10 cm vysokým plným úsekem, ale která 

nebyla zjištěna v pokusech 1 – 6.

Tabulka 12: Výsledky z měření č. 7 dne 5. 5. 2013

hloubka
pod 

hladinou
[m]

SDZMŘ

[min]  
SDZH

[min]

SDZMŘ/ 
SDZH

zdánlivý
průtok vrtem oproti 
přímému měření* 

(%)

0,1 78 ∞ - -
0,2 78 ∞ - -
0,3 78 ∞ - -
0,4 96 ∞ - -
0,5 96 47,6 2,02 50
0,6 96 64 1,5 67
0,7 96 47,6 2,02 50
0,8 102 51,2 1,99 50
0,9 102 47,1 2,17 46
1 102 47,6 2,14 47

1,1 102 46,9 2,17 46
1,2 96 47,6 2,02 50
1,3 132 50,4 2,62 38
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7. 5. Diskuze výsledků 

Metoda ředění označené kapaliny ve vrtu se v současnosti provádí vesměs pomocí karotážních 

rezistivimetrických sond. Ty podle názorů geofyziků poskytují přesnější výsledky než měření pomocí 

konduktometrů (M. Procházka, ústní sdělení). Přesnost rezistivimetrů se však těžko definuje, jelikož se 

jedná o analogové sondy. Na absolutní hodnotu elektrického odporu se rezistivimetry kalibrují pomocí 

laboratorního konduktometru, jímž se měří vzorek vody, který je odebraný od hladiny (M. Pitrák, 

osobní sdělení). Měření rezistivimetrem lze hodnotit z opakovaných měření tak, že střední chyba 

měření je menší než 3% měřené hodnoty (M. Kobr, osobní sdělení). Přesnost měření konduktivity 

mnou používanými přístroji se pohybuje od 0,5% v případě konduktometru WTW po 2% u LTC. 

Z výše uvedeného tak vyplývá, že konduktometry pravděpodobně dávají nejméně srovnatelně přesné 

výsledky jako rezistivimetrické sondy. Konduktometry neměří kontinuálně, ale v 5 sec intervalech, 

což je nevýhodou. Dále pak na rozdíl od karotážních přístrojů se musí zaznamenávat hloubka měření

ve vrtu. Konduktometrické čidlo LTC měří automaticky tlak ve vrtu, pro určení hloubkové pozice 

měření stačí znát aktuální výšku hladiny ve vrtu.

Celkově jsem provedla 8 experimentů za různých rychlostí proudění, s různým typem konduktometrů, 

jiným posunem čidla a zastavením v jedné hloubce. Vyhodnotila jsem 7 pokusů, poslední měření č. 8 

(simulace kombinovaného vertikálního a horizontálního proudění) jsem již z časových důvodů 

nevyhodnocovala. Vyhodnocení takového typu proudění je daleko komplikovanější a je třeba se jím 

detailněji zabývat do budoucna. Zbylá měření jsem prováděla za různých podmínek proto, abych

dokázala charakterizovat různé vlivy ovlivňující SDZMŘ. 

Jedním z faktorů, které by mohly ovlivňovat data z jednotlivých měření, je různá geometrie sondy a 

kabelu, které mohou mít vliv na míšení stopovače ve vrtu (při pohybu sondy). Geometrie sondy na 

lanku a konduktometru s kabelem se liší, ale v konečné fázi má jejich pohyb vrtem stejný vliv na 

míšení a vymývání roztoku soli a to především v úseku na přechodu plné pažnice a perforované části

vrtu. Hodnoty SDZMŘ z měření č. 2, 3 a 4 v hloubkách 0,5 – 0,6 m pod hladinou jsou srovnatelné. 

V perforovaném úseku do hloubky 0,7 m pod hladinou se pak nacházejí vyšší hodnoty SDZMŘ než u 

SDZH a to u všech měření, aniž by záleželo na typu konduktometru či na rychlosti proudění vody 

vrtem. Je třeba vzít v potaz, že ve vrtu se nachází okolo 50 cm slepých prostorů a celková výška 

zatopeného vrtu je 143 cm. Z toho vyplývá, že 35% zatopené výšky ve vrtu není protékáno, ale solný 

roztok se z něho odnáší, což vede ke zdánlivě pomalejšímu proudění ve zbylém perforovaném úseku 

vrtu (65% délky vrtu). Důvodem je, že 100% rozpuštěné soli se odnáší jen skrze 65% vrtné výšky. 

Navíc z úseků plné pažnice se solný roztok vynáší relativně pomalu. 

Dalším parametrem, který by mohl mít vliv na data z jednotlivých měření, byla rychlost proudění 

vody vrtem. Rychlost proudění vrtem jsem měnila pouze jednou a to z 40 l/hod na 4 l/hod. 
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Za průtoku 40 l/hod se data SDZMŘ a SDZH shodují u měření č. 2 a do velké míry i 5 a to od hloubky 

0,8 m pod hladinou. 

U ostatních pokusů za průtoku 40 l/hod jsou hodnoty SDZMŘ 2x vyšší. To znamená, že z metody 

ředění označené kapaliny vyplývají asi 2x nižší průtoky než z přímých měření proudění v hadicích. 

Nemá zde žádný vliv typ použitého konduktometru. Za průtoku 4 l/hod (měření č. 6 a 7) výsledky 

naznačují rychlé vymývání z prostoru u hladiny a přítomnost stagnující vody na bázi vrtu. U měření č. 

6 dochází k postupnému snižování SDZMŘ s hloubkou a u měření č. 7 dochází k postupnému 

zvyšování SDZMŘ s hloubkou. Příčinou může být délka setrvání v jedné hloubce a tím i směr pohybu 

čidla. U měření č. 7 jsem čidlo posouvala pouze směrem dolů a to každých 5 sec, což mohlo vyvolat 

zanášení stopovače směrem hlouběji do vrtu. Nicméně u měření č. 5, které bylo měřeno podobnou 

technikou, ale za vyššího průtoku, se takový jev neprojevil. 

Díky situaci, která se naskytla, bylo možné provést srovnání výsledků metody ředění označené 

kapaliny pomocí konduktometrického čidla a klasicky využívaného rezistivimetru na vrtu za 

podobných podmínek. Měření jsem s J. Kukačkou z firmy DEKONTA a.s. prováděla na lokalitě Velká 

Hleďsebe, kde se nejprve uskutečnilo měření pomocí konduktometrického čidla a o týden později pak 

karotážní sondou za konstantního čerpání, které bylo provedeno M. Pitrákem ze společnosti 

AQUATEST a.s. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze 5. Záznam hodnot konduktivity 

z čerpací zkoušky ve Velké Hleďsebi ze dne 25. 4. 2013 je na obrázku 25. Porovnání přítoků, které 

byly určeny metodou čerpání z karotáže (AQUATEST a.s. – RNDr. Pitrák – modré přítoky) a 

pokusem, který jsem prováděla za spolupráce J. Kukačky (červené přítoky), zobrazuje obrázek 26

(Pitrák 2013).
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Obrázek 25: Záznam hodnot konduktivity z čerpací zkoušky ve Velké Hleďsebi ze dne 25. 4. 2013. Obdélníčky 
přerušovanou čarou vymezují předpokládané přítoky. V prostoru čerpadla se jedná o efekt čerpadla, nikoli o 
přítok. Napravo je záznam konduktivity při začátku čerpání za nižší intenzity čerpání, vlevo je celý záznam 
včetně měření za nejvyššího čerpaného množství. Přerušovaná čára odděluje oba záznamy. 
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Ze srovnání výsledků lze konstatovat, že umístění přítoků měřených pomocí konduktometrického 

čidla LTC se dobře shodují s přítoky měřených pomocí rezistivimetrické sondy. Úseky přítoků 

změřených pomocí konduktometrického čidla LTC jsou zobrazeny v širším intervalu než úseky

z rezistivimetrické sondy, což souvisí s tím, že konduktometrické měření bylo provedeno v kroku 0,2

m, kdežto rezistivimetrické měření bylo kontinuální. Ze srovnání pravého krajního sloupce obrázku 26

(měření provedené rezistivimetrem) a obrázku 25 (měření provedené konduktometrickým čidlem 

LTC) je vidět, že konduktometr poskytl velmi jasné vymezení jednotlivých přítoků a to přes to, že se 

měřilo bodově s posunem 0,2 m mezi jednotlivými měřeními. Vymezení přítoků je jasnější než 

pomocí rezistivimetru. Samočinné čidlo LTC se tak zdá být dobře použitelné pro tato měření. 

8. Závěr

V rámci bakalářské práce jsem sestrojila umělý vrt o výšce 1,58 m, který se skládá z novodurových 

trubek o vnitřním průměru 10 cm, které simulují plnou (0 – 57 cm a 148 – 158 cm) a perforovanou 

(úseky 57 – 98 cm a 107 – 148 cm) pažnici vrtu se stálým prouděním a to pomocí úseků s přítoky (18 

PVC hadiček) a bez přítoků. Přítok do vrtu jsem měřila pomocí kalibrované nádoby a stopek a také 

pomocí měření rychlosti pohybu fluoresceinu v jednotlivých hadičkách. Celkově jsem provedla 8 

experimentů na umělém vrtu, ale vyhodnotila jsem pouze 7 experimentů, které simulují horizontální 

proudění. 

Jako hledisko shody mezi přímým měřením průtoku vody přítokovými hadicemi do vrtu a výsledky 

metody ředění označené kapaliny jsem použila střední dobu zdržení vody. Úplná shoda (100%) mezi 

přímým měřením průtoku a výsledky metody ředění je u měření 2. U měření 1 a 4 vykazuje metoda 

ředění označené kapaliny 2x nižší rychlost proudění než přímé měření a největší rozdíl je u měření 3 a 

7, kde z metody ředění vychází rychlosti jen 35 – 38% z rychlosti přímo změřené. Není však jasné, co 

velikost rozdílu mezi jednotlivými měřeními ovlivňuje. Nelze jednoznačně říci, který parametr by 

mohl tyto rozdíly způsobovat. Nicméně měření 1 – 5 byly prováděny za vysokého průtoku a krátké 

doby zdržení ve vrtu, takže pokles konduktivity byl zachycen v perforovaném úseku jen několika 

měřeními. Za věrohodnější lze proto u perforované pažnice považovat měření 6 – 7.

Na základě měření jsem zjistila, že dochází k vymývání solného roztoku i v neperforované části vrtu

nejméně 40 cm od konce perforovaného úseku. Tento jev zdánlivě zpomaluje horizontální proudění 

v perforovaných částech vrtu a vede zřejmě k tomu, že metoda ředění označené kapaliny vykazuje 

převážně nižší průtoky, než jsou reálné (přímo změřené v perforovaném úseku). Metoda ředění 

označené kapaliny ukazuje, že v horní části plné pažnice (hloubka 0,1 – 0,2 m pod hladinou) je 

přítomno proudění s intenzitou 5 % zdánlivého horizontálního proudění v perforovaném úseku a to 
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především z pokusů za průtoku 40 l/hod. Na přechodu plné a perforované pažnice se intenzita 

proudění postupně zvyšuje. Vymývání roztoku soli z úseků plné pažnice může tedy být způsobeno 

buď opakovaným pohybem sondy při měření, nebo vertikálním prouděním vrtem indukovaným díky 

horizontálnímu proudění.

Srovnávací měření na skutečném vrtu ve Velké Hleďsebi ukázalo, že konduktometr LTC poskytuje 

srovnatelné výsledky jako standardní rezistivimetrické přístroje používané geofyziky. Závěrem tedy 

lze konstatovat, že metodu ředění označené kapaliny lze provádět i samočinnými konduktometrickými 

čidly. Využití samočinných konduktumetrických čidel při metodě ředění označené kapaliny by měla 

být do budoucna věnována další pozornost. 
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