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1 ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá agresivitou podzemní vody na území dvou listů 

podrobných inženýrskogeologických map Prahy 1:5000. Cílem práce je snaha o 

ověření, do jaké míry se horninové prostředí vnitřní Prahy podílí na chemickém složení 

podzemní vody.  

K vyhodnocení chemických rozborů je použito mezních hodnot uvedených v platné 

normě ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  

Z chemických rozborů, u kterých byly stanoveny agresivní složky (SO4
2-, CO2 a pH) 

a celková mineralizace, vyplývá, že horninové prostředí se na chemickém složení 

podzemní vody v zájmovém území podílí velice výrazně.  

Podzemní voda v ordovických břidlicích je většinou silně mineralizována s vysokým 

obsahem síranů. V horninovém prostředí převážně obsahující křemence, droby, 

křemenné a drobové pískovce je podzemní voda méně mineralizovaná, žádná ze složek 

agresivity není dominantní a zároveň se žádná nevyznačuje příliš zvýšenou hodnotou v 

porovnání s břidlicemi. 

 

2 ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with groundwater aggressiveness on two sheets of detailed 

engineering geology maps of Prague 1:5000. The aim of this thesis is an effort to verify 

how much geological environment of inner Prague participates in chemical composition 

of groundwater. 

The chemical analysis were evaluated using limit values stated in valid norm ČSN 

EN 206 Concrete - Specification, performance, production and conformity. 

The chemical analysis that analyzed aggressive components (SO4
2-, CO2 a pH) and 

total dissolved solids discovered that the geological environment affect the chemical 

composition of groundwater very strongly. 

Groundwater in Ordovician shale commonly contains high amount of dissolved 

solids with a lot of sulphate. In geological environment containing quartzite, greywacke, 

quartz and greywacke sandstone the groundwater has small amount of dissolved solids 

and no aggressive component is dominant as well as too high compared to the shale. 
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3 ÚVOD 

Tato práce byla vypracována v rámci bakalářského studia v letech 2012 až 2015 na 

Univerzitě Karlově v Praze. Cílem této práce je snaha o ověření, do jaké míry se 

horninové prostředí vnitřní Prahy podílí na chemickém složení podzemní vody. S 

ohledem na mé zaměření na inženýrskou geologii jsem se věnoval obsahu sloučenin a 

reakci podzemní vody ve vztahu k betonovým konstrukcím. Podklady použité v této 

práci jsou součástí podrobných inženýrskogeologických map Prahy 1:5000. 



8 

4 ZÁKLADNÍ GEOLOGIE VNIT ŘNÍ PRAHY 

4.1 HISTORICKÁ GEOLOGIE 

Na počátku ordovické periody (485 - 444 Ma (http://stratigraphy.org 2014)) se 

zakládá Rheický oceán mezi Avalonií a Gondwanou (I. Chlupáč et al, 2002), ve kterém 

dochází k otevření sedimentačního prostoru, jehož součástí je i oblast středních Čech. 

Tato pánev protažena ve směru sv.-jz. bývá označována jako pražská pánev (Havlíček, 

1982). Kvůli neustálému rozpínání Rheického oceánu dochází během sedimentace k 

významným poklesům v osové části pánve a k zaplnění tohoto prostoru sedimenty o 

mocnosti dosahující až dva tisíce metrů (I. Chlupáč, 1999). 

4.2 GEOLOGICKÉ POM ĚRY VNIT ŘNÍ PRAHY 

4.2.1 Proterozoikum a paleozoikum 

Skalní podklad vnitřní Prahy tvoří převážně zvrásněná souvrství staršího paleozoika 

ordoviku. Starší proterozoické podloží ordoviku zasahuje na území Prahy zcela 

nepatrně. Ordovik spočívá diskordantně na zvrásněném svrchním proterozoiku. V 

ordovických souvrstvích je možné sledovat pravidelné střídání mocných jílovitých 

břidlic s méně mocnými souvrstvími písčitými, která jsou většinou vyvinuta jako 

křemence. Podle Šolce (1969) nejvíce zvětrávají pelitické horniny a nejméně křemité 

pískovce a křemence, ale záleží na odchylkách facií v jednotlivých souvrstvích, stáří 

povrchu území a na tektonickém porušení horniny. K písčitým souvrstvím patří 

skalecké a řevnické křemence a letenské a kosovské souvrství. K pelitickým 

sedimentům patří břidlice šárecké, dobrotivské, libeňské, vinické, zahořanské 

bohdalecké a králodvorské (Q. Záruba, 1948). „Toto střídání pelitických a psamitických 

uloženin ukazuje na kolísání hladiny oceánu v ordoviku.“1 

Silurské uloženiny tvoří většinou méně mocná souvrství, než tomu bylo v ordoviku. 

Ve spodním siluru převládají černé graptolitové břidlice zastoupené v liteňském 

souvrství. Nadloží kopaninské souvrství je tvořené vápnitými břidlicemi. Představitelem 

nejvyšší jednotky siluru je přídolské souvrství, ve kterém jsou zastoupeny jemnozrnné 

vápence s vložkami vápnitých břidlic (I. Chlupáč et al, 2002). 

                                                 
1 ZÁRUBA, Quido. Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy. Praha: Státní 

geologický ústav Československé republiky, 1948, s. 5.  
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„Devonské uloženiny jsou nejmladší součástí varisky zvrásněného paleozoika 

Barrandienu.“2 Devon spočívá konkordantně na siluru a na jejich hranici nedošlo ani k 

hiátům, ani k výrazným faciálním změnám. Devonské uloženiny se vyznačují 

vápencovým vývojem (I. Chlupáč et al, 2002).  

4.2.2 Mezozoikum 

Paleozoická zvrásněná souvrství jsou na návrších zakryta uloženinami křídovými, 

jejichž téměř vodorovné vrstvy vystupují na Strahově, Bílé Hoře, Proseku i jinde. 

Křídové sedimenty jsou cenomanského a turonského stáří a jsou zastoupeny peruckými 

jílovci a pískovci se slojkami uhlí, korycanskými kvádrovými křemitými pískovci, 

bělohorskými glaukonitickými jílovci a pískčitými slínovci (I. Chlupáč et al, 2002). 

4.2.3 Kenozoikum 

V pražském okolí se vyskytují nejméně dvě terciérní stratigraficky odlišné úrovně. 

Starší písky a štěrky miocenního stáří zachované v depresích podkladu se označují jako 

klínecké stádium. Mladší akumulace zdibského stadia, obsahující hlinité písky a písčité 

štěrky, jsou výsledkem sedimentace v průtočném jezeru a jsou pliocenního stáří. 

Pokryvné útvary kvartérního stáří jsou nezpevněné a jejich mocnost je proměnlivá, 

závisí na matečné hornině v podloží, na pozici, ve které vystupují, na genetickém druhu. 

K pokryvným útvarům jsou řazeny deluviální svahové hlíny, terasové uloženiny, spraše 

a sprašové hlíny, holocenní náplavy a navážky. Nejmenší mocnosti (do 2 m) jsou na 

svazích údolí, největší na plošinách a v údolích, kde pokryvy dosahují průměrně 6 m 

mocnosti, maximálně 16 m (J. Šolc, 1969).  

                                                 
2 CHLUPÁČ, Ivo. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2002, s. 116. 
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5 POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

5.1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Zájmové území je vymezeno dvěma listy podrobných inženýrskogeologických map 

Prahy v měřítku 1:5000. Jedná se o listy Praha 7-2 a Praha 7-3. Dle map 

(http://www.geoportalpraha.cz) se tyto listy nachází na území Prahy 1 (Nové Město), 

Prahy 2 (Nové Město, Vyšehrad), Prahy 4 (Podolí) a Prahy 5 (Hlubočepy, Radlice, 

Smíchov).

 

Obr. č. 1: Lokalizace zájmového území (Zdroj: Praha, 50°03'37'' N a 14°25'06'' E. Google Earth. 

Datum snímku 9. 7. 2013. Datum odebrání 6. 4. 2015.) 
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5.2 MORFOLOGICKÉ POM ĚRY 

Podle Kovandy (2001) spadá zájmové území do Pražské kotliny, která je součástí 

Pražské plošiny resp. Poberounské subprovincie. Reliéf zájmového území se vyznačuje 

výraznou členitostí, která byla způsobena zejména značnou erozivní i akumulační 

činností Vltavy a jejích přítoků v předkvartérních horninách různě odolných vůči 

denudaci. Dle Šolce (1969) současná morfologická tvárnost území pochází ze středního 

pleistocénu a v mladším období již nebyla zásadně měněna. Údolí Vltavy a jejích 

přítoků jsou téměř rovinné stejně tak i terasové plošiny, které ale mohou mít mírný 

sklon. Naopak svahy, které omezují tyto plošiny, jsou většinou strmé a na levém břehu 

Vltavy stoupají prudčeji a do větších výšek než na břehu pravém. 

5.3 GEOLOGICKÉ POM ĚRY 

Zájmového zemí leží při ose barrandienského synklinoria, které probíhá ve směru jz.-

sv. Skalní poklad je tvořen paleozoickými zvrásněnými souvrstvími, která 

sedimentovala během ordoviku (I. Chlupáč et al, 2002). Nejstarším ordovickým 

souvrstvím v zájmovém území je souvrství dobrotivské, které vznikalo na hranici 

středního a svrchního ordoviku (http://stratigraphy.org, 2014). V jeho nadloží se nachází 

souvrství libeňské ze svrchního ordoviku, na kterém je uloženo nejmocnější souvrství 

letenské. Hranice mezi letenským a nadložním vinickým souvrstvím je způsobena 

eustatickým zdvihem mořské hladiny (Chlupáč - Kukal, 1988), což má za následek 

převahu sedimentace břidlic. Na vinickém je uloženo souvrství zahořanské, na kterém 

leží souvrství bohdalecké. Ve svrchním ordoviku dále sedimentují souvrství 

králodvorské a souvrství kosovské (V. Havlíček, 1967-1992). 

 

Epocha Stupeň Souvrství Mocnost [m] 

svrchní 

kosov kosovské 60 - 200 
králodvor králodvorské 50 - 300 

beroun 

bohdalecké 100 - 200 
zahořanské 100 - 400 
vinické 50 - 400 
letenské 60 - 800 

libeňské 
libeňské břidlice 

50 - 300 
řevnické křemence 

dobrotiv dobrotivské 
dobrotivské břidlice 

100 - 400 
střední skalecké křemence 

Tabulka č. 1: Stratigrafie Barrandienu v ordoviku (V. Havlíček, 1967-1992) 
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Podrobněji jsou dále popsána pouze souvrství, ve kterých byly provedeny vrty, z 

nichž byl odebrán vzorek podzemní vody, který byl následně podroben chemickému 

rozboru. Přes tyto vybrané vrty byl poté veden geologický řez AA' (příloha č. 4). 

5.3.1 Dobrotivské souvrství 

Dobrotivské souvrství (stupeň dobrotiv) dosahuje mocností od 100 do 400 metrů a je 

převážně tvořeno dobrotivskými břidlicemi a méně mocnými skaleckými křemenci. 

Souvrství je ohraničeno jak v nadloží, tak v podloží pevnými řevnickými resp. 

skaleckými křemenci, které chrání souvrství proti denudaci. Jílovité s prachovitou 

příměsí, tmavošedé až černošedé slídnaté dobrotivské břidlice obsahují drobné kulovité 

hlinitopísčité konkrece a jsou hustě prostoupeny puklinami, jež jsou většinou sevřené, 

kvůli nízké tvrdosti břidlic (Q. Záruba, 1948). 

5.3.2 Libeňské souvrství 

Libeňské souvrství (stupeň beroun) o mocnostech od 50 do 300 metrů je rozděleno 

na převažující libeňské břidlice a méně dominantní řevnické křemence (I. Chlupáč, 

1993). Řevnické křemence jsou nejtvrdší horninou pražského skalního podkladu. 

Skládají se z deskovitých až lavicovitých světlešedých a žlutošedých křemenců a 

křemitých pískovců, jež jsou místy prostoupeny drobnými polohami břidlic. V nadloží 

řevnických křemenců jsou uloženy tmavé jílovité břidlice libeňské, které jsou silně 

slídnaté (Q. Záruba, 1948). 

5.3.3 Letenské souvrství 

Letenské souvrství (stupeň beroun) je nejmocnější jednotkou barrandienského 

ordoviku o mocnosti od 60 do 800 metrů. Souvrství je tvořeno střídáním drobových a 

křemenných pískovců, křemenců, drob, prachovců a břidlic (I. Chlupáč et al, 2002).  

„Letenské souvrství má pro morfologii Prahy zvláštní význam. Dosahuje zde 

mocnosti až kolem 700 m a jeho horniny, zvláště pevné křemence a droby, jsou 

mnohem odolnější vůči vodní erozi než měkké břidlice v jejich podloží i nadloží.“3 

Letenské souvrství tedy tvoří nápadné vyvýšeniny např.: Vyšehradskou skálu a Letnou 

v zájmovém území (I. Chlupáč, 1999). 

                                                 
3 CHLUPÁČ, Ivo. Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Praha: Academia, 1999, s. 

68.  
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5.3.4 Vinické souvrství 

Vinické souvrství (stupeň beroun) leží v nadloží letenského souvrství a dosahuje 

mocností od 50 do 300 metrů. Dle Chlupáče (2002) je souvrství monotónně tvořeno 

jílovitými, měkkými, černošedými, slídnatými břidlicemi s prachovitou příměsí, které 

snadno podléhají denudaci (M. Kleček, 1970). 

5.3.5 Zahořanské souvrství 

Zahořanské souvrství (stupeň beroun) o mocnostech od 100 do 400 metrů je 

charakteristické výraznějším siltovým podílem v základní jílovité sedimentaci (M. 

Kleček, 1970). Souvrství je tvořeno prachovitými břidlicemi až prachovci s malým 

podílem vložek křemence a siltových pelokarbonátů (I. Chlupáč et al, 2002). 

5.3.6 Bohdalecké souvrství 

Bohdalecké souvrství (stupeň beroun) dosahuje mocností od 100 do 200 metrů a je 

tvořené jemnými jílovitými, v nezvětralém stavu tmavošedými až černošedými 

břidlicemi, které mohou obsahovat drobné hlinitopísčité konkrece. Zvětralé polohy 

získávají hnědošedou barvu a rozpadají se na drobné nepravidelné úlomky (Q. Záruba, 

1948). „Jemné jílovité břidlice obsahují často značné množství rozptýleného pyritu, jež 

zvětráváním oxiduje a dává vznik silně agresivním podzmením vodám s vysokým 

obsahem síranových iontů.“4 

5.3.7 Králodvorské souvrství 

Králodvorské souvrství (stupeň králodvor) o mocnostech od 50 do 300 metrů odráží 

vyrovnání sedimentačních podmínek (I. Chlupáč et al, 2002). Horniny se od 

bohdaleckých břidlic v podloží liší barvou. V nezvětralém stavu převažují zelenošedé až 

šedé, jílovité, jemně slídnaté břidlice. Zvětrávají na zelenohnědou suť s jílovitou výplní. 

„Králodvorské břidlice i jejich úlomky jsou náchylné k sesouvání, poněvadž jak 

vrstevné plochy, tak jednotlivé úlomky jsou nápadně kluzké.“5  

                                                 
4 KLEČEK, Milan. Průvodní zpráva k podrobné inženýrskogeologické mapě 1:5000 list Prah 7-3. 

Praha: Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb, 1970, s. 23. 
5 ZÁRUBA, Quido. Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy. Praha: Státní 

geologický ústav Československé republiky, 1948, s. 20.  
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5.3.8 Kosovské souvrství 

Kosovské souvrství (stupeň kosov) je nejmladším ordovickým souvrstvím v 

Barrandienu, které dosahuje mocností od 60 do 200 metrů. Ve svém vývoji odráží 

výrazné globální ochlazení (I. Chlupáč et al, 2002). Souvrství představuje flyšový typ 

sedimentace, v němž dochází ke střídání zelenavých jílovitých a písčitých tence 

vrstevnatých břidlic a destičkově až lavicovitě odlučných křemenných pískovců, 

křemenců a drob. Podle Brenchleyho a Štorcha (1989) v souvrství dominují břidlice s 

dvěma horizonty písčitých diamiktitů. Místy se však vyskytují i vložky jílů a jílovců. 

Samotné křemence jsou velmi tvrdé, těžko rozpojitelné, celkově však je toto souvrství 

méně odolné a snadněji podléhá denudaci než křemence řevnické a skalecké (M. 

Kleček, 1970). Na bázi souvrství se mohou vyskytovat vtroušené klasty různých hornin 

(např. granitoidů) (I. Chlupáč et al, 2002). 

5.3.9 Kvartérní uloženiny 

Terasové sedimenty jsou v zájmovém území nejrozšířenější horninou pokryvných 

útvarů. Zastoupeny jsou jak sedimenty vyšších teras, které již nejsou v hydrogeologické 

souvislosti s dnešním tokem, tak i teras údolních (J. Šolc, 1969).  

Z vyšších terasových stupňů Vltavy jsou zastoupeny terasy vinohradská, pankrácká a 

terasa Karlova náměstí. Svrchní i spodní polohy vyšších teras mají obdobné složení a 

jsou tvořeny jílovitopísčitými hlínami, hlouběji převládají hlinité písky s kolísajícím 

podílem štěrku a písčité štěrky s valouny (M. Kleček, 1970). Čím jsou terasové stupně 

starší, tím jsou jejich sedimenty více ulehlé a případně i částečně stmelené (J. Šolc, 

1969). 

Po ukončení sedimentace vyšších teras došlo v mladším pleistocénu k mohutné 

agradaci písčitých štěrků v celém údolí Vltavy, které bylo vyplněno až na úroveň 

maninské terasy. Náplavy maninské terasy jsou tvořeny hrubozrnnými písčitými štěrky 

s valouny ve spodní části a ve vyšších polohách převládají hrubozrnné až středně zrnité 

písky. Zahlinění těchto zemin je malé, a proto jsou pro vodu dobře propustné (M. 

Kleček, 1970). 

Holocenní náplavy Vltavy jsou tvořeny písčitými štěrky, které jsou velmi obtížně 

rozlišitelné od starších štěrků pleistocenních, a jemnozrnnými zahliněnými písky s 

vysokým podílem jílovitých částic a organické příměsi (M. Kleček, 1970). 
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5.4 HYDROGEOLOGICKÉ POM ĚRY 

Na základě horninového prostředí výskytu, propustnosti prostředí, vydatnosti a 

chemického složení podzemní vody lze v zájmovém území rozlišit následující typy 

podzemních vod. 

5.4.1 Podzemní voda v souvrstvích ordoviku 

V hloubce uložené jílovité břidlice v nezvětralém stavu jsou téměř nepropustné a 

voda tady využívá jejich puklinové propustnosti. Při povrchu skalního podkladu, kde 

jsou tyto horniny často hustě rozpukané, rozvolněné se uplatňuje puklinová i průlinová 

propustnost, takže dochází k omezené cirkulaci podzemní vody a vzniká téměř souvislá 

hladina podzemní vody (M. Kleček, 1970). 

Hustě rozpukané lavice a desky křemenců a křemitých pískovců mají dobrou 

puklinovou propustnost. Nepříznivě působí jejich vzájemné oddělení jílovitými břidlice. 

Dochází tedy ke stavu, kdy lépe propustné souvrství rozpukaných křemenců je 

izolováno vložkami nepropustných břidlic a je tak zamezováno proudění podzemní 

vody napříč souvrstvím (J. Šolc, 1969). 

„Zpomalený oběh podzemní vody v paleozoických souvrstvích s břidlicemi má za 

následek zvyšování mineralizace podzemních vod, jež bývá vyšší u jílovitějších 

břidlic.“ 6 

5.4.2 Podzemní voda vyšších terasových stupňů 

Podle Šimka (1966) podzemní voda vyšších terasových stupňů úzce souvisí svým 

chemickým složením s podzemními vodami skalního ordovického podloží a nevytváří 

samostatnou skupinu vod. Dle Klečka (1970) je to způsobeno tím, že horizont podzemní 

vody leží při bázi terasy a je tedy v hydraulické spojitosti s horizontem ve skalním 

podkladu. Vysokou mineralizaci vod pankrácké terasy lze vysvětlit tím, že podložními 

horninami jsou bohdalecké břidlice, které se vyznačují velmi vysokou agresivitou. 

5.4.3 Podzemní voda údolních náplavů 

Šimek (1966) i Kleček (1970) píší, že holocenní náplavy a údolní terasy tvoří jeden 

hydrogeologický celek, jehož společným znakem je, že úroveň hladiny podzemní vody 

                                                 
6 KLEČEK, Milan. Průvodní zpráva k podrobné inženýrskogeologické mapě 1:5000 list Prah 7-3. 

Praha: Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb, 1970, s. 72. 
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je ovlivňovaná hladinou povrchového toku Vltavy i jejích přítoků a její kolísání 

podmíněno změnami vodních hladin. Podzemní voda průlinového charakteru se 

vyskytuje v píscích, písčitých štěrcích údolních teras i aluviálních náplavech tvořených 

povodňovými hlínami a bahnitými náplavy s vložkami písků (J. Šolc, 1996). Podzemní 

voda holocenních náplavů a údolní terasy téměř vždy komunikuje s vodou skalního 

podkladu a proto je jejím chemismem ovlivňována. V použitých sondách byly většinou 

zastiženy dva horizonty podzemní vody a vzorek pro laboratorní rozbor byl odebrán po 

jejich smísení.  

Mineralizace podzemní vody údolních náplav potoků, které mají malý plošný rozsah 

a sníženou propustnost, bývá totožná s podzemními vodami podloží. Naopak v údolních 

náplavech Vltavy je chemické složení podzemní vody závislé na infiltraci vody z řeky a 

na přítoku ze skalního podloží (J. Šolc, 1969).  
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6 AGRESIVITA PODZEMNÍ VODY 

Zatímco v hydrogeologii je podzemní voda kladným faktorem. Je vyhledávána pro 

účely jejího získání, a proto se zejména zabývá takovými zdroji, které jsou schopné 

poskytovat vodu v dostatečném množství a kvalitě. V inženýrské geologii je naopak 

podzemní voda záporným faktorem stěžujícím a prodražujícím provádění stavebních 

prací a to zejména pokud se jedná o vodu agresivní (R. Šimek, 1966). „Zajímá se proto i 

o malé množství vody v horninách, o hloubku jejího výskytu, o možnosti odvodnění a o 

chemickou povahu vody, zejména o agresivní složky.“7 

6.1 HISTORIE 

Hydrogeologií vnitřního města se poprvé podrobně zabýval Quido Záruba ve své 

práci Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy v roce 1948. Agresivitou 

podzemní vody v Praze se zabýval RNDr. Rudolf Šimek, CSc. ve své kandidátské práci 

Vliv podzemní vody v Praze na inženýrsko-geologické podmínky výstavby města v 

roce 1966. Hydrogeologií a agresivitou podzemní vody se dále zabývali autoři 

podrobných inženýrskogeologických map Prahy 1:5000. Na vytváření listu Praha 7-2 to 

byl J. Šolc (1970) a následně při reambulaci J. Altmann (1998). List Praha 7-3 byl 

sestaven M. Klečkem (1970).  

6.2 ZDROJE AGRESIVITY PODZEMNÍ VODY 

Vzhledem k vysoké zastavěnosti zájmového území je velice důležitou vlastností 

podzemní vody její agresivita a působení na betonové a železné konstrukce. V 

zájmovém území v ordovických horninách se nejvýrazněji projevují agresivity síranová, 

uhličitá a kyselost vody (R. Šimek, 1966). Podle Merkela a Planer-Friedricha (2008) 

vody s uhličitou agresivitou způsobují korozi materiálů jako je beton, kov a plast. 

Významný vliv na chemismus podzemní vody a její agresivitu může mít i prostředí 

antropogenních navážek (popel, škvára, stavební odpad). Dle Leunga et al. (2005) může 

v zastavěném území docházet k únikům upravené neagresivní pitné vody a také k 

únikům agresivních odpadních vod. Zharkova (2012) uvádí i chloridovou agresivitu, 

která může být výhradně antropogenního původu a její podoba závisí na konkrétních 

podmínkách.  

                                                 
7 ŠIMEK, Rudolf. Vliv podzemní vody v Praze na inženýrsko-geologické podmínky výstavby města. 

Praha: Geologický ústav ČSAV Praha, 1966, s. 3. 
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6.2.1 Síranová agresivita 

Síranová agresivita je v zájmovém území nejrozšířenější z vyskytujících se 

agresivních látek. Je to způsobeno zpomaleným oběhem podzemní vody v ordovických 

málo rozpukaných, pevných, kompaktních horninách. To má za následek zvyšování 

mineralizace podzemní vody. „Dochází k ní především při rozkladu pyritu (FeS2) v 

břidlicích a při rozpouštění sekundárních produktů tohoto rozkladu sádrovce 

(CaSO4·2H2O) a epsomitu (MgSO4·7H2O).“8 Dochází tak ke vzniku síranu vápenatého 

(CaSO4) nebo i síranu hořečnatého (MgSO4), které se během reakce rozpustí do vody a 

vznikají tak vody bohaté na tyto agresivní sírany (R. Šimek, 1966).  

6.2.2 Uhličitá agresivita 

Šimek (1966) uvádí jako možné zdroje agresivity volného CO2 v podzemních 

vodách infiltraci srážkové vody, rozklad organických látek, činnost organismů a 

chemické pochody.  Podle Alekina (1953) infiltrace srážkové vody nepřichází v úvahu, 

protože pražské podzemní vody obsahují podstatně větší množství CO2 než odpovídá 

rovnováze s atmosférou. Pak se tedy volné CO2 do podzemní vody v zájmové oblasti 

dostává činností organismů, rozkladem organických látek a chemickými pochody, 

zejména během probíhajících reakcí při zvětrávání pyritu. 

„Při oxidaci pyritu vzniká kyselina sírová, která rozkládá soli slabších kyselin, 

převážně uhličitany a uvolňuje CO2. Probíhá-li tato reakce ve vodním prostředí a 

obsahuje-li voda ionty HCO3
-, kyselina sírová je rozkládá. Dochází tak k tomu, že se 

oboustranně mění poměr mezi volným a vázaným CO2 a tím se výrazně zvyšuje CO2 

agresivní.“9 

6.2.3 Kyselost vody 

pH je definováno jako záporný dekadický logaritmus aktivity resp. koncentrace 

vodíkových iontů �� = −log	(
��). 

Šimek (1966) píše, že hodnotu pH v přirozených vodách určuje ve většině případů 

stav uhličitanové rovnováhy, tj. poměr vázaného a volného CO2, které vzniká při 

oxidaci pyritu. 

                                                 
8 ŠIMEK, Rudolf. Vliv podzemní vody v Praze na inženýrsko-geologické podmínky výstavby města. 

Praha: Geologický ústav ČSAV Praha, 1966, s. 18. 
9 ŠIMEK, Rudolf. Vliv podzemní vody v Praze na inženýrsko-geologické podmínky výstavby města. 

Praha: Geologický ústav ČSAV Praha, 1966, s. 25. 
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6.2.4 Výskyt pyritu 

Pochody při zvětrávání pyritu jsou tedy hlavním zdrojem agresivity pražských 

podzemních vod, jelikož se podílí na navyšování obsahu agresivních složek ve vodě, ať 

jde o obsah síranů samých, pH a i o agresivní CO2 (R. Šimek, 1966). 

Podle mikroskopických výzkumů Šantrůčka (1954) se pyrit vyskytuje v ordovických 

břidlicích převážně jako drobná zrnka o velikosti 0,01 - 0,1 mm a tvoří buď shluky a 

nepravidelné šmouhy nebo je rozptýlen po celé hornině. Podle Šimka (1966) je dle 

stupně zvětrání pyrit částečně nahrazen limonitem (Fe2O3·xH2O). 

6.3 OPATŘENÍ PROTI AGRESIVIT Ě 

Agresivita podzemní vody je důležitým faktorem ve stavebnictví a je nutné ji 

vyhodnocovat pomocí chemických rozborů. K předejití zbytečným škodám a 

následným nákladům vynaloženým na opravy a rekonstrukce poškozených částí stavby 

je podrobné sledování agresivity podzemní vody klíčové. Agresivitě vody nejvíce 

podléhají betonové a železné, příp. železobetonové části stavby a je nutné je proto při 

zjištění výskytu agresivní podzemní vody chránit (tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2: Opatření proti agresivitě podzemní vody (ČSN EN 206, červenec 2014) 

 

Pro neagresivní prostření (NA) není potřeba zvláštních úprav stavebních materiálů a 

konstrukcí. 

Opatřením proti slabé agresivitě (LA) je ochrana primární, která spočívá ve volbě 

vhodných hmot, tedy ve složení betonové směsi, druhu výztuže, druhu betonu jeho třídy 

a technologii výroby. Dalším důležitým prvkem je volba geometrického tvaru 

konstrukcí a odolnost konstrukčních dílů proti vzniku trhlin získaná na základě výpočtu. 

Pro střední agresivitu prostředí (MA) se používá kombinace primární (viz výše) a 

sekundární ochrany, jež spočívá v použití hmot vhodných pro ochrannou úpravu 

povrchu, pro impregnaci betonu, pro ochranu betonu (nátěry, fólie, obklady, vyzdívky) 

Složení a vlastnosti betonu 
Chemická agresivita prostředí 

Žádná Nízká Střední Vysoká 
NA LA MA HA 

Maximální vodní součinitel w/c  0,55 0,50 0,45 
Minimální pevnostní třída  C30/37 C30/37 C35/45 
Minimální obsah cementu  300 320 360 
Jiné požadavky   Síranovzdorný cement 

Opatření proti agresivitě 
 

Primární Sekundární 
Speciální 
projekt 
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a také hmoty pro ochranu výztuže (kovy, nátěry, fólie). Nátěrové hmoty, foliové a 

kovové ochranné prvky musí vytvářet chemicky odolnou nepropustnou vrstvu s 

dostatečnou přilnavostí k chráněnému povrchu. 

Pro vysoce agresivní prostředí (HA) je třeba použít jak primární tak sekundární 

opatření proti agresivitě za použití hmot podle speciálního projektu.  
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7 METODIKA 

Cílem této práce je snaha o posouzení, do jaké míry se horninové prostředí vnitřní 

Prahy podílí na chemickém složení podzemní vody. 

Při psaní bakalářské práce jsem prostudoval a posléze citoval odbornou literaturu, 

kterou jsem si ofotil v České geologické službě v archivu Geofondu nebo jsem si ji 

zapůjčil v geologické knihovně dle doporučení vedoucího práce. Používal jsem odborné 

knihy týkající se tématu práce, podrobné inženýrskogeologické mapy zájmového území, 

průvodní zprávy k podrobným inženýrskogeologickým mapám a odborné články. 

 Chemické analýzy a mapové poklady jsem získal v archivu firmy PUDIS a.s., kde 

jsem měl k dispozici dvě podrobné inženýrskogeologické mapy Prahy 1:5000 (Praha 7-

2 a Praha 7-3). Z map hydrogeologických poměrů jsem si vybral vhodné množství vrtů 

s naraženou resp. ustálenou hladinou podzemní vody a s provedeným chemickým 

rozborem, ve vhodném rozestavení, tak aby jimi šel proložit geologický řez. Začátek 

řezu byl zvolen na severním okraji podrobné inženýrskogeologické mapy list Praha 7-2 

na křižovatce ulic Kroftova a Zubatého. Tento bod označen písmenem A. Konec řezu 

byl umístěn na východním okraji podrobné inženýrskogeologické mapy list Praha 7-3 v 

ulici V Rovinách. Tento bod byl označen písmenem A'. Situace vrtů s linií geologického 

řezu AA' v zájmovém území je zobrazena v příloze č. 3. 

Geologický řez AA' vedený přes vybrané vrty jsem sestrojil z map geologických 

poměrů a z popisů jednotlivých vrtů. Geologický řez AA' jsem narýsoval v rámci 

výukových hodin CAD software v geotechnice pod vedením Mgr. Richarda Maláta. Pro 

umístění vrtů do řezu jsem použil souřadného systému S-JTSK (tabulka č. 3). 

Z chemických rozborů podzemní vody z jednotlivých sond jsem se zajímal o 

agresivně působící složky na beton a železo, tedy o obsah síranů, obsah agresivního 

oxidu uhličitého a o pH vody.  

K vyhodnocení chemických rozborů získaných pro tuto bakalářskou práci je použito 

normy ČSN EN 206 a jejích mezních hodnot pro jednotlivé agresivní složky podzemní 

vody. Evropská norma EN 206 byla převzata v plném znění jako norma ČNS EN 206 a 

Fendeková et al. (2011) ji využívá k vyhodnocení agresivity prostředí. Do tabulky č. 4 

je přidána jedna kategorie chemické agresivity prostředí a to kategorie žádná (NA) z 

důvodu nedostatečného rozdělení v uvedené normě.  

Česká technická norma ČSN EN 206 z července 2014 uvádí jako agresivní složky i 

kationty hořčíku (Mg2+), které se agresivně ve zkoumaných rozborech neprojevují a 
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všechny zjištěné hodnoty obsahu hořčíku spadají do kategorie chemické agresivity 

prostředí žádná (NA) a kationty amonné NH4
+, jež nebyly v rozborech stanoveny, proto 

se jimi v této práci nezabývám. Ani Šimek (1966) ve své kandidátské práci nepovažuje 

tyto kationty vzhledem k agresivitě podzemní vody v ordovických horninách za 

významné. 

Vrt x [m] y [m] z [m n. m.] 
S38 -1044021 -744256 198,29 
S40 -1044068 -744279 198,6 
V48 -1044408 -744244 196,24 
V50 -1044245 -744205 196,27 
V279 -1045013 -743851 191,67 
V326 -1044412 -744103 193,47 
V327 -1044399 -744114 193,64 
V498 -1044565 -743957 193,83 
V499 -1044394 -743933 191,95 
V500 -1044484 -743959 194,74 
V501 -1044517 -743943 195,12 
V505 -1045942 -743029 194,92 
V601 -1045608 -743738 188,00 
V602 -1045565 -743903 193,42 
V17 -1047279 -742875 267,90 
V31 -1047509 -742761 268,20 
V147 -1047622 -742634 267,76 
V158 -1047510 -742673 268,04 
V186 -1046311 -743385 193,60 
V187 -1046334 743402 193,70 
V189 -1046523 -743414 191,93 
V214 -1047390 -742811 267,98 
V382 -1046016 -743490 193,20 
V507 -1046160 -743415 192,60 
V858 -1047096 -743051 262,26 
V859 -1047209 -742981 266,09 
V863 -1047139 -743044 263,70 

Tabulka č. 3: Souřadnice vrtů v souřadném systému S-JTSK 

  



23 

Tabulka č. 4: Mezní hodnoty pro stupně chemického působení podzemní vody (ČSN EN 206, 

červenec 2014) 

  

Chemická 
charakteristika 

Chemická agresivita prostředí 
Žádná Nízká Střední Vysoká 
NA LA MA HA 

SO4
2- [mg·l-1] 

≥ 0 a < 200 ≥ 200 a ≤ 600 > 600 a ≤ 3000 > 3000 a ≤ 
6000 

CO2 agresivní 
[mg·l-1] 

≥ 0 a < 15 ≥ 15 a ≤ 40 > 40 a ≤ 100 > 100 až do 
nasycení 

pH > 6,5 ≤ 6,5 a ≥ 5,5 < 5,5 a ≥ 4,5 < 4,5 a ≥ 4,0 
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8 DISKUZE 

Na zkoumaném vzorku 27 vrtů o 38 chemických rozborech jsem se snažil ověřit, 

které horninové prostředí produkuje agresivní látky. Některé vrty procházejí více 

souvrstvími, charakterizují je tedy všechny, a proto při zhodnocení byly rozbory z 

těchto vrtů započítány vícekrát dle počtu zasažených souvrství. 

Žádná hodnota z chemických rozborů nedosáhla vysoké chemické agresivity 

prostředí (HA), proto tedy v následujících tabulkách nebude vysoká agresivita uvedena. 

 

Souvrství 
Počet 

rozborů 
Agresivní SO4

2- Agresivní CO2 pH 
NA LA MA NA LA MA NA LA MA 

Dobrotivské 12 3 5 4 4 1 0 8 4 0 
Řevnické 6 2 0 4 0 0 0 2 4 0 
Libeňské 11 7 1 3 8 0 0 9 2 0 
Letenské 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 
Vinické 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Zahořanské 3 2 1 0 3 0 0 3 0 0 
Bohdalecké 3 0 1 2 1 1 1 1 1 1 
Králodvorské 5 0 4 1 2 1 2 4 0 1 
Kosovské 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 

Tabulka č. 5: Množství chemických rozborů a jednotlivých stupňů agresivit v jednotlivých 

souvrstvích 

 

Studny s označením S38 a S40 v dobrotivském souvrství se projevují zvýšenou 

koncentrací síranů (LA), což je způsobeno mineralizací podzemní vody v dobrotivských 

břidlicích, kde dochází k rozkladu pyritu (viz výše). Vrt dobrotivského souvrství V279 

nacházející se na břehu Vltavy se agresivně neprojevil. Směr i rychlost proudění 

podzemní vody jsou u břehu ovlivněny tokem Vltavy a lze tedy předpokládat, že 

podzemní voda se v této oblasti nestačí dostatečně mineralizovat, tak aby náležitě 

odpovídala chemismu podzemní vody souvrství, v němž proudí. 

Do dobrotivských břidlic zasahují hluboké vrty V48, V50 provedené během 

průzkumu pro podzemní dráhu a procházejí tedy více souvrstvími (dobrotivské, 

libeňské). Vrt V48 prošel libeňskými břidlicemi, řevnickými křemenci a dobrotivskými 

břidlicemi a vrt V50 zastihl řevnické křemence a dobrotivské břidlice. Na obou vrtech 

byly provedeny 3 chemické rozbory, které se projevují střední agresivitou síranů (MA) 

a nízce agresivním pH (LA). Agresivní CO2 nebylo vyhodnoceno. Vrstva křemenců o 

menší mocnosti vzhledem k vrstvám břidlic, jež jsou v nadloží i v podloží, by podzemní 

vodu neměla z větší části chemicky ovlivňovat a lze tedy předpokládat, že vysokou 
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mineralizaci voda získala ve vrstvách sousedních břidlic (R. Šimek 1966). Řevnické 

křemence nebyly zasaženy vrtem, který by neprotínal i jiná souvrství, nejsou k němu 

tedy uvedena přesná data. 

Tabulka č. 6: Chemické rozbory agresivních složek v dobrotivském souvrství 

 

V libeňských břidlicích byly vyvrtány vrty V48 (viz výše) a vrt V 326, který se 

projevil nízkým obsahem síranů (NA). Vrty V327, V498, V499, V500 a V501 

nacházející se na území nad souvrstvím libeňských břidlic nebyly vyvrtány dostatečně 

hluboko, tak aby zasáhly skalní podklad. Tyto vrty se jeví neagresivně, kromě vrtu 

V499, který se projevil střední agresivitou (MA) ve formě rozpuštěných síranů, což 

může být způsobeno kontaminací podzemní vody navážkami. 

Tabulka č. 7: Chemické rozbory agresivních složek v libeňském souvrství 

Označení 
vrtu 

SO4
2- [mg·l-1] CO2 [mg·l-1] pH 

Celková 
mineralizace 

Souvrství 

S38 217,27 14,70 7,0 701,0 

dobrotivské 
S38 203,69 15,80 7,0 698,0 
S40 208,63 5,50 7,0 677,0 
S40 213,16 8,80 7,0 672,0 
S40 216,86 8,80 7,0 680,0 
V48 48,70 - 7,4 161,0 libeňské (břidlice, 

křemence), 
dobrotivské 

V48 676,30 - 6,4 803,0 
V48 815,00 - 6,0 1493,0 
V50 79,20 - 6,8 183,0 libeňské 

(křemence), 
dobrotivské 

V50 603,80 - 6,5 1131,0 
V50 757,90 - 6,4 1370,0 
V279 35,40 - sl. alkal. 274,5 dobrotivské 

Označení 
vrtu 

SO4
2- [mg·l-1] CO2 [mg·l-1] pH 

Celková 
mineralizace 

Souvrství 

V48 48,70 - 7,4 161,0 libeňské (břidlice, 
křemence), 
dobrotivské 

V48 676,30 - 6,4 803,0 
V48 815,00 - 6,0 1493,0 
V50 79,20 - 6,8 183,0 libeňské 

(křemence), 
dobrotivské 

V50 603,80 - 6,5 1131,0 
V50 757,90 - 6,4 1370,0 
V326 154,72 8,80 7,5 - 

libeňské 

V327 145,67 8,80 7,7 - 
V498 95,90 0,00 7,3 - 
V498 147,30 1,20 7,2 621,0 
V499 441,90 0,00 7,0 1080,0 
V499 722,90 0,00 6,8 1360,0 
V500 102,80 0,00 7,3 761,0 
V501 82,20 0,00 7,0 620,00 
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Vrty V601 a V602 v letenském souvrství tvořené drobami střídající se s pískovci a s 

vložkami drobových břidlic nevykázalo zvýšenou agresivitu v žádném ohledu, 

pravděpodobně kvůli svému složení a převážně puklinové propustnosti kdy jsou tyto 

horniny dlouhodobě vymité. 

Označení 
vrtu 

SO4
2- [mg·l-1] CO2 [mg·l-1] pH 

Celková 
mineralizace 

Souvrství 

V601 159,28 3,00 7,0 - 
letenské 

V602 17,69 0,00 7,7 - 
Tabulka č. 8: Chemické rozbory agresivních složek v letenském souvrství 

 

Vrty ve vinickém souvrství mají většinou nízkou celkovou mineralizací. Podzemní 

voda z vrtu V382 se projevila nízkým obsahem iontu SO4
2- a nízkou agresivitou CO2. 

Naopak rozbor podzemní vody z vrtu V505 vykázal obsah agresivního SO4
2- dosahující 

hodnoty nízké agresivity. 

Označení 
vrtu 

SO4
2- [mg·l-1] CO2 [mg·l-1] pH 

Celková 
mineralizace 

Souvrství 

V382 31,3 25,60 7,3 165,2 
vinické 

V505 340,00 - 7,0 - 
Tabulka č. 9: Chemické rozbory agresivních složek ve vinickém souvrství 

 

Souvrství zahořanské probíhající v nadloží vinických vrstev je vyvinuto ve facii 

písčitojílovité. Vrty V186 a V187 v zájmovém území se neprojevili zvýšenou 

agresivitou, pouze u vrtu V507 byla stanovena nízká agresivita síranů (LA). Dle Šimka 

(1966) je pruh tohoto souvrství v zájmovém území jen mírně mineralizován. 

Označení 
vrtu 

SO4
2- [mg·l-1] CO2 [mg·l-1] pH 

Celková 
mineralizace 

Souvrství 

V186 72,42 5,10 7,2 - 
zahořanské V187 98,22 2,30 7,2 - 

V507 237,08 11,70 7,0 - 
Tabulka č. 10: Chemické rozbory agresivních složek v zahořanském souvrství 

 

Bohdalecké vrstvy jsou souvrstvím s nejvyšší mineralizací vod v pražském ordoviku 

(R. Šimek, 1966), což potvrzují i vrty V147 a V 158 v zájmovém území, které se 

projevily střední agresivitou (MA) SO4
2- (2048,80 mg·l-1), CO2 i pH. Šimek (1966) píše, 

že byly odebrány vzorky podzemní vody v bohdaleckém souvrství se stanovenou 

hodnotou síranů až 5000 mg·l-1. Vrt V189 nacházející se na hranici bohdaleckého a 

zahořanského souvrství má zvýšenou pouze hodnotu síranů (NA). 
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Tabulka č. 11: Chemické rozbory agresivních složek v bohdaleckém souvrství 

 

Vrstvy králodvorské leží v nadloží bohdaleckého souvrství, s nímž hydraulicky 

souvisí. Proto i mineralizace podzemní vody těchto souvrství je velmi podobná. 

Králodvorské jílovité břidlice jsou podobného složení jako podložní břidlice 

bohdalecké. Vrty v králodvorském souvrství V31, V214, V858 a V863 prokázaly 

výskyt všech typů agresivity, jejichž hodnoty se pohybují mezi nízkou a střední (LA - 

MA). 

Označení 
vrtu 

SO4
2- [mg·l-1] CO2 [mg·l-1] pH 

Celková 
mineralizace 

Souvrství 

V31 422,00 10,02 6,8 788,5 

králodvorské 
V214 657,57 47,50 6,7 - 
V858 400,38 6,90 7,3 - 
V858 558,00 12,00 6,8 - 
V863 518,50 62,80 5,3 - 
Tabulka č. 12: Chemické rozbory agresivních složek v králodvorském souvrství 

 

Kosovské souvrství má podle Šimka (1966) podobné vlastnosti jako řevnické a 

skalecké křemence, které se projevují velice nízkou agresivitou podzemní vody. V 

kosovských vrstvách ve vrtech V17 a V859 byla stanovena nízká agresivita síranů (LA) 

a pouze v jednom případě i nízká agresivita CO2 (LA). 

Označení 
vrtu 

SO4
2- [mg·l-1] CO2 [mg·l-1] pH 

Celková 
mineralizace 

Souvrství 

V17 438,50 3,50 6,9 793,8 
kosovské V859 397,92 35,60 6,7 - 

V859 305,10 13,50 7,1 - 
Tabulka č. 13: Chemické rozbory agresivních složek v kosovském souvrství 

  

Označení 
vrtu 

SO4
2- [mg·l-1] CO2 [mg·l-1] pH 

Celková 
mineralizace 

Souvrství 

V147 2048,80 64,35 5,3 2851,3 
bohdalecké V158 623,50 31,46 5,5 983,5 

V189 195,40 0,00 6,8 - 
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9 ZÁVĚR 

Z chemických rozborů, u kterých byly stanoveny agresivně působící složky (SO4
2-, 

CO2 a pH) a celková mineralizace, vyplývá, že horninové prostředí se na chemickém 

složení podzemní vody v zájmovém území podílí velice výrazně.  

Podzemní voda v ordovických břidlicích je většinou silně mineralizována a dle 

provedených rozborů to jsou kalcium-sulfatické vody s vysokým obsahem agresivních 

síranů v dobrotivské a bohdaleckém souvrství. V horninovém prostředí převážně 

obsahující křemence, droby, křemenné a drobové pískovce je podzemní voda méně 

mineralizovaná, žádná ze složek agresivity není dominantní a zároveň se žádná 

nevyznačuje příliš zvýšenou hodnotou jako v uvedených souvrstvích břidličnatých. 
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12 PŘÍLOHY 

12.1 KOMPLETNÍ CHEMICKÉ ROZBORY NA ÚZEMÍ PRAHA 7-2 

Studna (S) S38 S38 S40 S40 S40 
pH 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
Acidita na ff [mval/l] 1,20 1,20 1,10 1,05 1,00 
Alkalita na me [mval/l] 4,50 4,40 4,95 4,50 4,30 

CO2 volný [mg/l] 52,80 52,80 48,40 45,20 44,00 

CO2 vázaný [mg/l] 99,00 96,80 108,90 99,00 94,00 
Agresivita na vápno [mg/l] 14,70 15,80 5,50 8,80 8,80 
Agresivita na železo [mg/l] - - - - - 
Tvrdost celková [mmol/l] 4,54 4,44 4,74 4,74 4,64 
Tvrdost přechodná [mmol/l] 2,25 2,20 2,47 2,14 2,14 
Tvrdost stálá [mmol/l] 2,30 2,25 2,27 2,50 2,60 
Organické látky [Kub./mg/l] 0,32 6,01 6,01 5,69 6,01 

Přepoč. na O2 [mg/l] 1,00 1,50 1,52 1,44 1,52 

Celková mineralizace [mg/l] 701,0 698,0 677,0 672,0 680,0 
Mineralizace žíhaná [mg/l] 446,0 459,0 443,0 441,0 452,0 
Ztráta žíháním [mg/l] 255,0 237,0 234,0 234,0 238,0 

Ca2+ [mg/l] 124,25 126,15 132,26 124,25 134,05 

Mg2+ [mg/l] 35,26 31,62 35,26 41,13 40,13 

Cl- [mg/l] 19,64 47,87 37,23 39,01 39,01 

SO4
2-[mg/l] 217,27 203,69 208,63 213,16 216,86 

HCO3
- [mg/l] 274,60 268,30 302,05 217,60 262,40 

Naražená HPV [m od terénu] - - - - - 
Ustálená HPV [m od terénu] 4,70 4,70 6,90 6,90 6,90 
Skalní podklad [m od terénu] - - - - - 
Hloubka vrtu [m] - - - - - 
Výška [m n. m.] 196,14 196,14 196,5 196,5 196,5 
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Vrt (V) 48 48 48 50 50 
pH 7,4 6,4 6,0 6,8 6,5 
Acidita na ff [mval/l] 0,02 0,45 0,80 0,24 1,33 
Alkalita na me [mval/l] 1,10 2,40 2,70 1,20 2,95 

CO2 volný [mg/l] 1,00 20,00 35,00 10,50 58,50 

CO2 vázaný [mg/l] 24,20 52,80 59,40 26,40 64,90 
Agresivita na vápno [mg/l] - - - - - 
Agresivita na železo [mg/l] - - - - - 
Tvrdost celková [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost přechodná [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost stálá [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Organické látky [Kub./mg/l] - - - - - 

Přepoč. na O2 [mg/l] - - - - - 

Celková mineralizace [mg/l] 161,0 803,0 1493,0 183,0 1131,0 
Mineralizace žíhaná [mg/l] 103,0 677,0 1257,0 134,0 946,0 
Ztráta žíháním [mg/l] 58,0 126,0 236,0 49,0 185,0 

Ca2+ [mg/l] 24,20 145,60 169,70 29,60 168,00 

Mg2+ [mg/l] 3,30 73,80 91,60 2,50 57,00 

Cl- [mg/l] 35,00 24,00 26,00 12,00 15,00 

SO4
2-[mg/l] 48,70 676,30 815,00 79,20 603,80 

HCO3
- [mg/l] 67,10 146,40 164,70 73,20 179,90 

Naražená HPV [m od terénu] 8,75 8,75 8,75 - - 
Ustálená HPV [m od terénu] - - - - - 
Skalní podklad [m od terénu] 16,00 16,00 16,00 17,00 17,00 
Hloubka vrtu [m] 72,00 72,00 72,00 55,00 55,00 
Výška [m n. m.] 196,24 196,24 196,24 196,27 196,27 
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Vrt (V) 50 279 326 327 498 
pH 6,4 sl. alkal. 7,5 7,7 7,3 
Acidita na ff [mval/l] 1,87 - 1,15 1,10 0,30 
Alkalita na me [mval/l] 3,25 - 5,10 5,00 7,35 

CO2 volný [mg/l] 82,50 - 50,60 48,40 13,20 

CO2 vázaný [mg/l] 71,50 - 112,20 11,00 161,70 
Agresivita na vápno [mg/l] - - 8,80 8,80 0,00 
Agresivita na železo [mg/l] - - - - 0,00 
Tvrdost celková [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost přechodná [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost stálá [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Organické látky [Kub./mg/l] - 33,40 - - - 

Přepoč. na O2 [mg/l] - 8,50 - - - 

Celková mineralizace [mg/l] 1370,0 274,5 - - - 
Mineralizace žíhaná [mg/l] 1167,0 - - - - 
Ztráta žíháním [mg/l] 203,0 - - - - 

Ca2+ [mg/l] 201,60 60,30 - - 90,20 

Mg2+ [mg/l] 88,10 11,80 - - 39,90 

Cl- [mg/l] 17,50 14,00 48,22 46,05 112,00 

SO4
2-[mg/l] 757,90 35,40 154,72 145,67 95,90 

HCO3
- [mg/l] 198,20 - 311,20 305,10 - 

Naražená HPV [m od terénu] - 5,16 7,00 7,50 5,40 
Ustálená HPV [m od terénu] - - 7,00 7,50 5,90 
Skalní podklad [m od terénu] 17,00 14,75 14,00 - - 
Hloubka vrtu [m] 55,00 15,00 14,00 11,00 14,60 
Výška [m n. m.] 196,27 191,67 193,47 193,64 193,83 
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Vrt (V) 498 499 499 500 501 
pH 7,2 7,0 6,8 7,3 7,0 
Acidita na ff [mval/l] 0,15 0,95 1,25 0,20 0,20 
Alkalita na me [mval/l] 2,80 7,75 8,95 5,60 4,50 

CO2 volný [mg/l] 6,60 41,80 55,00 8,80 8,80 

CO2 vázaný [mg/l] 61,60 170,50 196,90 123,20 99,00 
Agresivita na vápno [mg/l] 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agresivita na železo [mg/l] 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost celková [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost přechodná [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost stálá [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Organické látky [Kub./mg/l] - - - - - 

Přepoč. na O2 [mg/l] - - - - - 

Celková mineralizace [mg/l] 621,0 1080,0 1360,0 761,00 620,00 
Mineralizace žíhaná [mg/l] - - - - - 
Ztráta žíháním [mg/l] - - - - - 

Ca2+ [mg/l] 101,70 161,80 257,80 107,40 78,80 

Mg2+ [mg/l] 26,00 40,80 30,40 27,80 22,60 

Cl- [mg/l] 59,50 147,70 179,90 91,70 57,40 

SO4
2-[mg/l] 147,30 441,90 722,90 102,80 82,20 

HCO3
- [mg/l] - - 546,20 341,70 274,80 

Naražená HPV [m od terénu] 5,40 6,50 6,50 9,50 10,50 
Ustálená HPV [m od terénu] 5,90 6,90 6,90 8,20 8,10 
Skalní podklad [m od terénu] - - - - - 
Hloubka vrtu [m] 14,60 14,60 14,60 12,00 15,00 
Výška [m n. m.] 193,83 191,95 191,95 194,74 195,12 
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Vrt (V) 505 601 602 
pH 7,0 7,0 7,7 
Acidita na ff [mval/l] 3,60 0,65 0,28 
Alkalita na me [mval/l] - 4,40 5,16 

CO2 volný [mg/l] 31,65 28,60 12,32 

CO2 vázaný [mg/l] 257,40 96,80 113,52 
Agresivita na vápno [mg/l] - 3,00 0,00 
Agresivita na železo [mg/l] - 6,40 0,00 
Tvrdost celková [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost přechodná [mmol/l] - - - 
Tvrdost stálá [mmol/l] - - - 
Organické látky [Kub./mg/l] 9,04 - - 

Přepoč. na O2 [mg/l] - - - 

Celková mineralizace [mg/l] - - - 
Mineralizace žíhaná [mg/l] - - - 
Ztráta žíháním [mg/l] - - - 

Ca2+ [mg/l] 37,30 106,61 65,73 

Mg2+ [mg/l] 6,50 19,69 15,80 

Cl- [mg/l] 80,00 30,14 18,43 

SO4
2-[mg/l] 340,00 159,28 17,69 

HCO3
- [mg/l] - 268,48 314,86 

Naražená HPV [m od terénu] 5,60 - - 
Ustálená HPV [m od terénu] 5,30 1,50 6,00 
Skalní podklad [m od terénu] - - 12,80 
Hloubka vrtu [m] 9,00 10,00 14,00 
Výška [m n. m.] 194,92 188 193,42 
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12.2 KOMPLETNÍ CHEMICKÉ ROZBORY NA ÚZEMÍ PRAHA 7-3 

Vrt 17 31 147 158 186 
pH 6,9 6,8 5,3 5,5 7,2 
Acidita na ff [mval/l] 0,10 0,30 1,86 0,85 0,45 
Alkalita na me [mval/l] 1,30 1,80 1,10 1,36 3,50 

CO2 volný [mg/l] 4,40 13,20 81,84 37,40 19,80 

CO2 vázaný [mg/l] 28,60 39,60 24,20 29,92 77,00 
Agresivita na vápno [mg/l] 3,50 10,02 64,35 31,46 5,10 
Agresivita na železo [mg/l] 3,50 12,30 81,14 36,44 9,70 
Tvrdost celková [mmol/l] 4,99 7,31 20,11 7,49 1,43 
Tvrdost přechodná [mmol/l] 0,65 0,90 0,55 0,68 1,43 
Tvrdost stálá [mmol/l] 4,34 6,41 3,52 6,81 0,00 
Organické látky [Kub./mg/l] - 0,00 - - - 

Přepoč. na O2 [mg/l] - 0,00 - - 8,00 

Celková mineralizace [mg/l] 793,8 788,5 2851,3 983,5 - 
Mineralizace žíhaná [mg/l] - - - - - 
Ztráta žíháním [mg/l] - - - - - 

Ca2+ [mg/l] 166,41 114,56 458,20 169,00 - 

Mg2+ [mg/l] 20,83 108,50 211,80 79,90 - 

Cl- [mg/l] 29,40 49,00 11,90 39,90 28,36 

SO4
2-[mg/l] 438,50 422,00 2048,80 623,50 72,42 

HCO3
- [mg/l] 79,30 - - - 213,60 

Naražená HPV [m od terénu] 3,80 - - 3,70 8,10 
Ustálená HPV [m od terénu] 3,00 3,20 3,10 2,25 8,00 
Skalní podklad [m od terénu] - 7,00 4,60 5,40 13,30 
Hloubka vrtu [m] 6,50 7,00 6,20 6,20 13,30 
Výška [m n. m.] 267,9 268,2 267,76 268,04 193,60 
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Vrt 187 189 214 382 507 
pH 7,2 6,8 6,7 6,3 7,0 
Acidita na ff [mval/l] 0,35 1,03 1,63 0,60 0,70 
Alkalita na me [mval/l] 3,50 5,72 2,30 1,10 3,60 

CO2 volný [mg/l] 15,40 45,10 71,50 26,40 30,80 

CO2 vázaný [mg/l] 77,00 125,40 50,60 24,20 79,20 
Agresivita na vápno [mg/l] 2,30 0,00 47,50 23,60 11,70 
Agresivita na železo [mg/l] 5,30 0,00 68,40 25,70 19,70 
Tvrdost celková [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost přechodná [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost stálá [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Organické látky [Kub./mg/l] - - - 56,00 - 

Přepoč. na O2 [mg/l] 8,80 2,56 4,32 14,20 - 

Celková mineralizace [mg/l] - - - 165,2 - 
Mineralizace žíhaná [mg/l] - - - - - 
Ztráta žíháním [mg/l] - - - - - 

Ca2+ [mg/l] - - - - 127,45 

Mg2+ [mg/l] - - - - 26,75 

Cl- [mg/l] 35,45 24,81 70,91 - 62,76 

SO4
2-[mg/l] 98,22 195,40 657,57 31,30 237,08 

HCO3
- [mg/l] - - - - 219,67 

Naražená HPV [m od terénu] 8,50 - 4,00 5,70 - 
Ustálená HPV [m od terénu] 7,60 8,90 1,55 - 4,90 
Skalní podklad [m od terénu] 13,50 10,30 6,30 16,50 13,00 
Hloubka vrtu [m] 13,50 11,10 7,30 6,70 13,00 
Výška [m n. m.] 193,7 191,93 267,98 193,2 192,6 
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Vrt 858 858 859 859 863 
pH 7,3 6,8 6,7 7,1 5,3 
Acidita na ff [mval/l] 0,43 1,78 1,05 0,34 1,65 
Alkalita na me [mval/l] 3,20 5,75 1,80 1,10 0,45 

CO2 volný [mg/l] 18,70 78,60 46,20 14,70 72,60 

CO2 vázaný [mg/l] 70,40 126,50 81,40 24,20 9,90 
Agresivita na vápno [mg/l] 6,90 12,00 35,60 13,50 62,80 
Agresivita na železo [mg/l] 11,10 23,00 44,40 14,00 72,50 
Tvrdost celková [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost přechodná [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tvrdost stálá [mmol/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Organické látky [Kub./mg/l] - 20,23 21,49 16,44 23,71 

Přepoč. na O2 [mg/l] 3,68 5,12 5,44 4,16 6,00 

Celková mineralizace [mg/l] - - - - - 
Mineralizace žíhaná [mg/l] - - - - - 
Ztráta žíháním [mg/l] - - - - - 

Ca2+ [mg/l] - - - - - 

Mg2+ [mg/l] - - - - - 

Cl- [mg/l] 124,80 122,30 92,19 102,80 46,09 

SO4
2-[mg/l] 400,38 558,00 397,92 305,10 518,50 

HCO3
- [mg/l] - - - - - 

Naražená HPV [m od terénu] 5,20 5,20 2,00 2,00 3,25 
Ustálená HPV [m od terénu] 2,70 2,70 1,10 1,10 0,58 
Skalní podklad [m od terénu] 3,00 3,00 6,20 6,20 5,00 
Hloubka vrtu [m] 15,00 15,00 6,20 6,20 9,00 
Výška [m n. m.] 262,26 262,26 266,09 266,09 263,7 
  


