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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na provedení konstrukce vrtané studny a 

možnosti technologického provedení v konkrétních geologických podmínkách. 

Sestavením posloupnosti úkonů před započetím a v průběhu vrtných prací se 

zaměřuji na provedení hydrogeologického vrtu s následným využitím jako zdroj vody pro 

celoroční provoz rodinného domu. Před samotnou realizací hydrogeologického vrtu HV-1, 

jsem se zabýval provedením konstrukce v geologických podmínkách a odvozením 

optimální volby technologického řešení vrtu se zřetelem na ochranu podzemních vod. 

Klíčová slova: hydrogeologický vrt, vrtná technologie, čerpací zkouška 

Summary 

               This thesis focuses on the design and construction of drilled walls. Also different 

forms of technological design in specific geological conditions are discussed.  

                Described is the sequence of activities before starting and during drilling work of 

hydrogeological well. Drill will subsequently be used as water source for year-round 

operation of the house. Certain conditions has to be considered prior HV-1 

hydrogeological drilling. For example drill construction in actual geological conditions and 

optimal choose of technological solution. Also groundwater protections is key aspect of 

drilling works discussed in this thesis.  

 

Keywords: hydrogeological drilling, drilling technology, pumping test 
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Seznam použitých zkratek 

Sb. sbírka 

Q průtok l·s
-1 

H dopravní výška 

PVC-U  trubky pro vrtané studny s atestem pro pitnou vodu 

VKP  vrtací ponorné kladivo 

OŽP odbor životního prostředí 

VS vrtaná studna 
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ÚVOD 

Studny se hloubí za různými účely. Pojem studna znamená prostor pro jímání a 

zadržení vody. V minulosti to byl jediný zdroj vody. 

Studny v současnosti rozdělujeme dle ČSN 75 5115 podle účelu a konstrukce 

na[5]: 

a) Veřejná studna - veřejně přístupná obyvatelstvu. 

b) Neveřejná studna – zásobování jednotlivých soukromých potřeb. 

c) Domovní studna – zásobování domácností. 

d) Požární studna – objemem a technickým vybavením k protipožárním opatřením. 

e) Šachtová studna kopaná – vyhloubená jáma se vypaží od spodu.  

f) Šachtová studna spouštěná – zevnitř studny, postupným podkopáváním horniny 

a současně se zapouští její plášť (např. prefabrikáty). 

g) Vrtaná studna – provedena strojním zařízením. 

Dnes jsou vrtané studny využívány hlavně pro rodinné domy trvale obývané. 

Zřízení studen se provádí z několika důvodů, například z nedostupnosti veřejného 

vodovodu nebo kvality vody. 

Touto prací je návrh konstrukce vrtané studny HV-1 pro konkrétní místo 

se zpracováním daných geologických a hydrogeologických poměrů.  

Požadavkem je vlastní zdroj vody se stálým tlakem ve vodovodní soustavě. 

Současná situace vodovodního řadu v obci Hubenov okres Strakonice je nevyhovující. 

Objekt čerpá vodu ze zastaralého obecního vodovodu, kde stáří a stav ocelového potrubí 

neumožňuje provozovat pračku prádla a myčku nádobí, potažmo ohřívač vody, vyžadující 

konstantní tlak v rozvodné soustavě. Kvůli zastaralému vedení je neproveditelné správcem 

sítě zvýšit tlak vody. Dalším důvodem je nedostatek vody v letních měsících, kdy veřejný 

zdroj je nedostačující z důvodu odběru vody rekreačními objekty. 
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1 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ VRTANÉ 

STUDNY 

1.1 Ohlášení záměru 

Ohlašovací povinnost má stavebník, nebo pověřená osoba např. projektant, před 

zahájením vrtných prací. Oznámení je zasíláno odboru životního prostředí a stavebnímu 

úřadu a to 15 dnů před zahájením vrtných prací. V některých obcích platí, že se zahájení 

prací oznamuje na obecní úřad, zpravidla se jedná o výjmečné stavy, kdy by mohlo dojít ke 

střetu zájmů. 

Rozdělení záměru vrtané studny:  

a) Vrtaná studna (dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a 254/ 2001 Sb. o 

vodách – kdy se může vyjadřovat odborně způsobilý hydrogeolog). [1,2] 

b) Hydrogeologický průzkumný vrt dle geologického zákona č. 62/1998 Sb. 

– hydrogeolog se nemůže vyjadřovat. [3] 

Údaje o oznamovateli: 

a) Stavebník, firma nebo objednatel; sídlo adresa stavebníka nebo 

oprávněného zástupce oznamovatele. 

b) Údaje o záměru: Základní údaje 

Název záměru:    Vodní zdroj (VS) na pozemku číslo 

Umístnění stavby: (parcela číslo, katastrální území, obec, 

kraj) 

Rozsah a charakter záměru (kapacita): VS (HV) do hloubky max. 30 m 

Termín zahájení a ukončení prací: předpokládaná doba prováděných 

prací 

Možnost kumulace s jinými záměry: (možnost přidat další stavby prováděné 

na zájmovém pozemku. 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístnění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů (i zohlednění životního prostředí) pro jejich výběr, popřípadě 

zamítnutí. 

Vodní zdroj na pozemku bude sloužit k zajištění potřeby vody pro rodinný dům. 
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1.2 Stavební povolení 

a) Zadání projektové dokumentace. Projekt musí vycházet z vyjádření osoby 

odborně způsobilé se zaměřením na hydrogeologii. 

b) Projektovou dokumentaci je oprávněná vypracovat osoba s autorizací pro 

vodohospodářské stavby, eventuelně zdravotnětechnické stavby. 

c) Obsahem projektu je vrtaná studna, ale i zhlaví a úprava okolí studny.  

V zájmové lokalitě se nevyskytují žádná ochranná pásma ani vedení inženýrských 

sítí. 

1.3 Životní prostředí 

1.3.1 Hluková zátěž při vrtných pracech 

Zvoleným způsobem je hloubení rotačně příklepovou metodou, kde je 

bezprostřední okolí vrtných prací krátkodobě zatíženo hlukem z kompresoru a z vrtacího 

kladiva. K eliminaci hlukové zátěže používáme zakrytované a odhlučněné stroje, zejména 

vřetenové kompresory, které jsou šetrnější než staré pístové přístroje. 

1.3.2 Prašnost, vývrtový materiál, vrtná drť 

Dalším negativním vlivem je prašnost při vrtných pracech. Snížení nebo 

maximální možné odprašnění docílíme použitím preventeru, ze kterého je vývrt odváděn 

do uzavřeného prostoru, například kontajnéru s vodní předlohou. Pro vrty, kde je 

předpoklad, že voda bude po zahájení vrtání již ve svrchních vrstvách, je poměrně 

přijatelné nepoužívat odlučovací zařízení. V těchto případech nám prašnost odstraní 

samotná voda z podložních vrstev. V případě zvýšené prašnosti při zavrtání zaváděcí 

kolony můžeme eventuelně zabránit prašnosti skrápěním vývrtu. Vývrtový materiál 

vzniklý při pracech je zcela nezávadný a lze ho použít při následných dokončovacích 

pracích. Tento materiál doporučuji aplikovat jako podsypový pro následnou pokládku 

přívodního potrubí. Nebude-li obědnatel s tímto postupem souhlasit, musí být přistavena 

kontajnerová nádoba, nebo nákladní vůz, do kterého budou vzniklé vrtné drtě uloženy a 

následně prokazatelným způsobem uloženy na příslušnou skládku, jedná se o zákon č. 185 

/ 2001 o odpadech a další související předpisy [14]. 
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Obrázek 1 - Preventer [autor] 

Výpočet objemu materiálu z: 

Vývrtu:           

V= objem stvolu vrtu; r = průměr vrtu; d = 0.2m =  ½ r = 0,1
2
 ; 

v = hloubka vrtu = 30 m 

Výpočet 

     .v 

V= π. 0,1
2
. 30 = 0,3 m

3
 

Zhlaví:           

V= objem šachtice; d = průměr šachtice = 1,0 m = ½; r = 0,5
2
 ; 

v = hloubka = 1,5 m 

Výpočet 

     .v 

V= π. 0,5
2
. 1,5 = 0,375 m

3 

Celkový objem vzniklého materiálu je: 0,675 m
3 

= 0,7 m
3 
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1.3.3 Mazivo vrtacího ponorného kladiva VKP 

Rotačně příklepová technologie vyžaduje mazání úderného pístu kladiva, k těmto 

účelům se používá speciální olej pro mazání pneumatických zařízení na bázi řepkových 

snadno odbouratelných  produktů. Oleje tohoto typu například ,,BIO- OLEJ pneu“ nebo ,, 

Valar atea PNE-EKO 40“ je zcela rozložitelný do 20 dnů, dle informace od výrobce [15].  

1.3.4 Vliv stavby na životní prostředí (ŽP) 

Samotné hloubení a následné využití nebude mít žádný nepříznivý vliv na životní 

prostředí. Stavba je koncipovaná tak, aby byly dodrženy veškeré předepsané vzdálenosti 

platné k zřízení vodního zdroje. Veškeré materiály použité pro zhotovení stavby musí 

splňovat požadavek pro styk s pitnou vodou a budou doloženy platnými atesty. 

Stavba nemá žádná negativa na faunu a flóru. 

1.4 Průvodní dokumentace o vrtané studni (VS) 

Průvodní dokumentaci dodává firma zodpovědná za provedení a zhotovení vrtu. 

Za zprávu odpovídá svým podpisem vrtmistr. 

Obsahem předávacího protokolu je skutečná situace podložních vrstev a 

zaznamenání hloubky zvodněných vrstev, zakreslení pozice vrtu do katastrální mapy, 

kótování se skutečným údajem o vzdálenosti vychází například z hranice pozemku nebo 

budov již zaznamenaných v katastrální mapě. Zakreslení bodu HV je provedeno od 

pevných vytyčovacích mezníků, toto slouží k pozdějšímu projektovému zpracování. 
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1.5 Vodohospodářské předpisy ke kolaudaci 

Zhotovitel stavby dodá před kolaudací stavby geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby. Součástí dokumentace bude schéma skutečné pokládky vodovodního 

potrubí a elektrického přívodu z domu k zhlaví studny. Ke kolaudaci bude rovněž doložen 

provozní řád a obeznámení obsluhy se zařízením. 

Žádosti se podávají na formulářích, jejichž vzory obsahuje vyhláška Ministerstva 

zemědělství číslo: 432 / 2001 Sb.[16]. Žádosti jsou podávány na formulářích, jejich vzory 

obsahuje příloha číslo 2. Vyhlášky o povolení k nakládání s podzemními vodami. 

Předkládá žadatel k žádosti: 

- Základní údaj o zadavateli (investor), zpracovateli (prováděcí firma) a zpracovatel 

dokumentace. 

- Zpracování míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a 

povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními předpisy. 

- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odstavec 1 vodního zákona číslo 

254 / 2001 Sb., v platném znění, včetně zhodnocení původu vody (mělký či 

hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních vodních zdrojů 

podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto 

nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod [2]. 

- Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy popřípadě jiná opatření 

dotčených orgánů státní správy týkajících se dané věci, požadují-li to zvláštní 

předpisy, jako podklad pro zahájení řízení. 

- Popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních 

vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nacházejí podzemní vody, se kterými má 

být nakládáno. 

- Údaje o jakosti vod, se kterými má být povoleno nakládat, a to v ukazatelích 

stanovených ve zvláštních právních předpisech. 
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- Doklady, souhlasy, stanoviska a vyjádření popřípadě jiná opatření dotčených 

orgánů týkající se dané věci, o jednání s případnými účastníky vodoprávního 

řízení, pokud byla vedena předem. 

- Mapové podklady širších vztahů k nakládání s vodami v měřítku 1:10 000 až 

1:50 000.  

- Kopii katastrální mapy území, jehož povolení se týká, včetně zakreslení místa 

nakládání s vodami. 

- Doklad o vlastnickém právu (výpis z katastru nemovitostí). 

- Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem podle zvláštních právních 

předpisů, pokud by mohla být tato území nakládáním s vodami dotčena. 

1.6 Provedení zhlaví studny 

Vrt HV-1 bude opatřen zhlavím studny dle ČSN 75 5115 [5]. Ve znění  předpisu 

se jedná o domovní studnu. Nejmenší dovolený vnitřní průměr je 0,8 m, zámrzná hloubka 

pro konkrétní lokalitu je 1,2 m, šachta zhlaví musí být vyvedena nejméně 0,5 m nad okolní 

upravený terén a 0,3 m nad hladinu velké (stoleté vody). 
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1.7 Vzdálenosti možného znečištění 

S ohledem na známé a dostupné zdroje je budovaný vrt HV-1 v soudržných 

horninách, z toho vychází daná hodnota vyplívající z předpisu 501 / 2006 Sb. § 24 a, o 

vzdálenostech od možných znečištění [19]. Geologické podmínky pro HV-1 jsou 

kategorizované do málo propustného prostředí. Veškeré předepsané podmínky 

v konkrétním případu jsme dodrželi a splňujeme. Nezbytnou podmínkou je dodržení 

konstrukce studny, ojílování a v neposlední řadě kvalitně zhotovení zhlaví. 

Tabulka 1 - Zdroje možného znečištění [autor] 

Zdroje možného znečištění 

Nejmenší 

vzdálenost v m 

* ** 

Žumpy, septiky, potrubí vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky. 5 12 

Nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístněné v budově 

nebo samostatné pomocné budově.  
7 20 

Chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých 

kusů hospodářských zvířat. 
10 25 

Veřejné komunikace, silniční příkopy. 12 30 

Individuální omývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí 

odtokové potrubí 
15 40 

*) Málo propustné prostředí, např. aluviální a svahové hlíny, hlinito- 

kamenité sutě, zahliněné štěrky a písky, spraše, tufy a tufity, pískovce 

s jílovitým, kaolinitým, vápenitým a jiným tmelem. 

  

**) Propustné prostředí, štěrky, písky, silně písčité hlíny, písčito- 

kamenité sutě, porézní hrubozrnné pískovce, silně rozpukané horniny. 
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2 VOLBA VRTACÍ TECHNOLOGIE PRO KONKRÉTNÍ 

GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 

2.1 Předpokládané geologické podmínky 

V  místě provedeného hydrogeologického vrtu HV-1 vycházíme, z doposud 

známých geologických podmínek předpokládáme, že svrchní část nadloží je silně 

rozpukaná a ve zvodněných vrstvách se nachází štěrky větší kusovitosti. Svrchní nadložní 

vrstva eluvium se nachází dle dostupných a známých údajů zhruba 6 metrů pod terénem.  

Z geologických poměrů víme, že ve vrchní zvodni se vyskytují rozpukané 

horniny, pro tuto možnost se provede dopažení přes tuto vrstvu. Nedaleko od budoucího 

HV-1 se v severovýchodní části obce Krty, zhruba cca 1,5 km nachází aktivní a vytěžený 

kamenolom na těžbu vápence, tato vrstva zasahuje až do zájmového místa obce Hubenov. 

Geologické podmínky pro vrtání ponorným kladivem se standardní korunkou 

rozdělujeme: 

a) Nevrtatelné – jíly, písky a štěrky 

(vrtaný otvor se bortí a zanáší se částmi vrtné drti) 

b) Obtížně vrtatelné – rozpukané horniny, výskyt kamenů ve vodonosných vrstvách 

(vhodné použít speciální korunky, kulové roubíky v korunce) 

c) Dobře vrtatelné – veškeré kompaktní horniny  

(soudržné horniny, balistické roubíky v korunce) 

Z výše uvedených podmínek se nejčastěji v zájmovém regionu nachází dobře 

vrtatelné horniny a ojediněle se vyskytují v pramenech štěrky větší kusovitosti, v těchto 

případech se nastalá situace řeší individuálně. 
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2.2 Konkrétní technické podmínky 

Požadavek na vrtnou technologii je dán konkrétními podmínkami v místě HV-1, 

z čehož se odvodí následné technické parametry. Volba vhodné vrtací soupravy, 

kompresor s dostatečným výkonem, vrtací ponorné kladivo a vhodné vrtací korunky. 

Vrtací stroj musí být dostatečně těžký, aby byla vyvinuta adekvátní přítlačná síla 

na VKP, a zároveň svojí vahou zajistí trakci k poměru krouticímu momentu vřetene 

vrtačky. Hmotnost stroje splňuje stabilitu při odtěžení vrtné kolony. K vybudování HV-1 

byla zvolena, vrtačka firmy JaNo s.r.o. typ: HVS 246 na pásovém podvozku. Prováděcí 

firma disponuje kompresorem značky Atlas Copco XAHS 236, který vyhovuje množstvím 

dodávaného vzduchu 13 m
3
 a tlakem 14 barů. Ocelová pažnice je zatahována pomocí 

korunky firmy ROBIT se systémem DTH- RoX
+
 osazené v ponorném kladivu PERMON 

VKP 150. Konečné vrtné práce budou provedeny vrtacím ponorným kladivem PERMON 

VKP 130 osazeným korunkou s balistickými roubíky o průměru 210 mm. 

 

Obrázek 2 - Vrtací souprava použita pro HV-1[autor] 

2.3 Hydrogeologické podmínky 

Pro zájmovou lokalitu HV-1 je příznačné lokální proudění podzemních vod 

s infiltrací převážně v celé ploše a s drenážní v úrovni nebo nad úrovní místní drenážní 

báze. Hodnoty koeficientu transmisivity se pohybují kolem 10
-5

 – 10
-4

 m
2
s

-1
. Horniny 

krystalinika jsou málo propustné horninové komplexy, s relativně lepší propustností hlavně 

zvětralinového pláště a kvartérního pokryvu, v zóně podpovrchového rozpojení hornin a 

tektonicky porušených zónách. Zvětraliny parametamorfovaných hornin mají převážně 
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jílovitý a písčitý charakter, v oblastech ortorul a vyvřelých hornin jsou jílovotopísčité až 

písčité. 

V pánvích lze vymezit dva typy proudění podzemních vod: 

a) hlubší – regionální 

b) mělké – lokální 

Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném 

kolektoru nebo kolektorech, přičemž kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo 

souvrství hornin s dostatečnou propustností umožňující významnou spojitou akumulaci 

podzemní vody nebo její proudění či odběr. 

Na předmětném pozemku bylo provedeno telestézické (biometrické 

,,proutkařem“) vyhledání možného vodního zdroje. Před vyhledáním pramenů je nezbytné 

se seznámit s dostupnými fakty ovlivňujícími zhotovení VS a důkladná detekce 

zvodněních tras, aby nedošlo k ovlivnění dosavadních zdrojů vody. 

 

Obrázek 3 - Mapa vzdálenost HV-1 od lomů [17] 
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2.4 Vrtací technologie 

Zvolení vrtné technologie přímo závisí na konkrétních geologických podmínkách. 

Rozhodujícím faktorem je zpravidla svrchní hornina, z které se odvozuje předvrtání úvodní 

pažnice. Setkáváme se v ideálním případě se soudržnou kompaktní horninou. Většinou 

svrchní vrstvu tvoří jíly, písky, zeminy a různé návozy stavební sutě. Pažením může být 

plastová roura pro studny s atestem na pitnou vodu nebo kovová s větší tlakovou pevností, 

která se aplikuje do geologicky problematických prostředí. Kovová pažnice ponechaná ve 

vrtu se nastavuje svařením. V situacích, kdy dochází k vyjmutí, se volí rozebíratelná 

varianta opatřena závitovými spoji. Železná roura se zavádí zavrtáním a to dvěma způsoby: 

a) pomocí vrtací hlavy – zavrtání pomocí hlavy a to s osou nebo proti ose směru 

vrtání 

b) zatahováním souběžně vrtacím kladivem s korunkou 

Zavrtání pažnice kladivem se používají dva způsoby, první je pomocí excentrické 

korunky, kdy ve směru vrtání se vysune element osazený kulovými roubíky ve spodní 

části. Vrtáním dochází k částečnému pěchování a výnosu vrtné drtě pažnicí na povrch, 

otočením chodu zpět o jednu otáčku se excentr zaklesne do těla korunky a je možno 

vyjmout kolonu.  Tento způsob je vhodný tam, kde jsou písky a jemnozrnné štěrky. U 

větších kusů kamene dochází k zablokování korunky s pažnicí kamenem a je následně 

obtížné vyjmout vrtné soutyčí. 

 

Obrázek 4 - Excentrická korunka [www.thdrillingtools.com] 
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Další technologie spočívá v navaření zaváděcího prstence na pažnici, prstenec se 

skládá z návarové a kluzné části, která se zaklesává do vrtací korunky. Technologie je 

jedinečná tím, že v případě potřeby je schopna opětovného zaklesnutí korunky do 

pažnicového prstence a dovrtání přes problematické partie podloží. Tento druh je vhodný 

v kombinaci s rozebíratelným pažením. V případech ponechání pažení ve vrtu prstenec 

zůstává součástí ocelové roury a lze pro další vrtání nahradit novým prstencem. 

 

Obrázek 5 - Mechanismus zaklesnutí korunky použitý při HV-1 [Zdroj ROBIT katalog] 

Kovovou pažnici vrtu HV-1 o vnitřním průměru 210 mm navrhuji zavrtat pomocí 

zatahovací korunky s bajonetovým mechanismem, pro dané podmínky je vhodnější 

alternativou z důvodu možnosti dodatečného dovrtání přes rozpukaný vodonosný horizont. 

Jedinou nejvhodnější možnou technologií se jeví systém firmy ROBIT, kdy se na pažnici 

navaří zaváděcí prstenec umožňující opětovné zaklesnutí do pažnice [6]. 
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2.5 Vrtací stroj  

Vrtací stroj pro vrtání studen je výkonné zařízení s požadavkem na krouticí 

moment s dostatečným přítlakem a zdvihovou silou k odtěžení vrtné kolony po dovrtání 

vrtu.  

Požadavkem na stroj je vybavení pro vrtání ponorným kladivem, svěrami pažnice, 

lanovým vrátkem. Technické provedení vrtné soupravy musí být dostatečně výkonné pro 

případ zavalení vrtné kolony nebo sevření soutyčí. Součástí vrtného stroje je nezbytné 

vybavení hydraulickými svěrami pro uchopení ocelové pažnice při nastavení svarovým 

spojem. 

Vrtná souprava musí mít regulátor pro zastavení nebo snížení průtoku vzduchu, 

toto zařízení je potřebné při předvrtání, aby nedošlo k nadměrnému rozrušení stěn 

předvrtu, zejména ve zvětralých nadložních vrstvách. Následné vrtání v kompaktních 

horninách lze otevřít regulaci a vrtat na plný rychlejší výkon kladiva. 

Přítlak na vrtací ponorné kladivo zajišťuje pohon posuvu. Všeobecně vyplívá, čím 

těžší souprava, tím lepší technické podmínky vrtání. Tlak na VKP volíme takový, aby byl 

zachován volný pohyb korunky v držáku, při nadměrném tlaku nedochází k vrtání, ale 

vzniká velké opotřebení otěrem roubíků na vrtací korunce. Doporučené hodnoty pro 

ponorná kladiva jsou každým výrobcem konkrétně uváděny pro daný typ VKP, uvedené 

hodnoty v tabulce jsou orientační. 

Tabulka 2 - Doporučený přítlak kladiv[autor] 

Rozměr kladiva Minimální přítlak Maximální přítlak 

Ø 5“ (127 mm) 400 kg 900 kg 

Ø 6“ (152 mm) 500 kg 1500 kg 

Vrtací hlava (vřeteno) slouží jako zdroj točivého momentu pro rotační vrtání. 

Krouticí moment je síla přenášená hydromotorem na vrtné vřeteno, které zajišťuje přenos 

síly na soutyčí s vrtacím kladivem. Hodnota se uvádí v Nm. Vrtání v soudržných horninách 

vyžaduje minimálně 1000 Nm. 

Stroj musí být osazený lanovým navijákem pro zvedání ocelových pažnic s vrtnou 

tyčí. Váha pažnice o průměru 210 mm, tloušťka stěny 6 mm, délka 1m váží 31 kg. 
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Hmotnost pažnice dlouhé 3 m s vrtnou tyčí o průměru 89 mm, délka 3 m a vahou tyče je 

40 kg, celková váha tyče s pažnicí určenou pro pažení je minimálně 133 kg.  

Vrtná kolona se skládá z tyčí a vrtacího kladiva. Tyče určené pro vrtání studen 

musí mít minimálně průměr 89 mm, aby byla docílena kolmá osová svislost, tato u 

menšího průměru není dosažitelná a dochází k uhnutí vrtu. Zakřivením vrtaného stvolu 

dochází k poškození soutyčí a potížím s následným zapuštěním zárubnice a následně i 

čerpadla. 

2.6 Kompresor 

Pohonem pro vrtací ponorné kladivo je stlačený vzduch, který má zároveň funkci 

výplachu. Dostatečný výkon pro kladivo je v současnosti schopen technologicky vyvinout 

vřetenový kompresor, oproti dřívějším s pístovým principem. Předností tohoto zařízení je 

nízká hlučnost a vysoký tlakový a litrážní výkon za minutu.  Pro úspěšné  provedení vrtu je 

zapotřebí kompresoru o minimálním výkonu 12bar ; 236l/s výrobce Atlas Copco XAHS 

236 a vyšší výkonnostní řada, nebo kompresor firmy DOOSAN  typ Ingersoll Rand 17 / 

235 s výkonem 19 bar výkonem 23,5 m
3
/min a vyšší řada. 

 

Obrázek 6 - Kompresor Ingersoll Rand [DOOSAN] 
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Obrázek 7 - Kompresor Atlas Copco XAHS 236 [autor] 

2.7 Bezpečnostní opatření při hloubení vrtu 

Při stavebních pracích souvisejících s HV-1 musí být dodržovány veškeré zásady 

bezpečnosti práce BOZP. Veškeré osoby pohybující se po staveništi jsou povinny mít 

ochrannou obuv, ochranné pomůcky, konkrétně reflexní vestu či oděv a ochrannou přilbu, 

popřípadě chrániče sluchu. 

Obsluha strojů je povinna mít platné oprávnění pro obsluhu zařízení a platný 

strojní průkaz, pokud je to vyžadováno. 

Osádku vrtného stroje tvoří vrtmistr (vedoucí) a pomocník, pro práce náročnějšího 

charakteru je potřebné přibrat více proškolených osob. Vrtaři jsou povinni mít ochrannou 

přilbu, chrániče sluchu nebo ucpávky do uší, ochranné brýle, suché rukavice (dostatečné 

množství párů), nepromokavý oděv a obuv. Při nastalé prašnosti je potřeba používat 

respirátory. Prováděcí firma je povinna zajistit dodržení předpisu č. 591/2006 Sb. nařízení 

vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích [7]. Navrhuji konkrétně zabezpečení výkopů šalovacím bedněním, zajištění 

stěn proti sesunutí, zajištění pochozích desek se zábradlím. Zejména označení staveniště a 

zajištění ohrazení staveniště do výšky nejméně 1,8 m a zabránění vstupu nepovolaných 

osob. Výjezd ze staveniště nevyžaduje speciální opatření, je dostačující dodržení platných 

silničních předpisů. Je nezbytné pravidelně kontrolovat veškeré zabezpečení staveniště 

vedoucím staveništěm. 
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3 NÁVRH KONSTRUKCE VRTANÉ STUDNY HV-1 

3.1 Navrhuji provedení konstrukci dvouplášťového vrtu 

S ohledem na známé geologické podmínky, byla zvolena dvouplášťová 

konstrukce vrtu. První plášť tvoří pažnice vetknutá do kompaktní horniny a druhým 

pláštěm je osazená zárubnice. Vrtné práce byly zahájeny předvrtáním a současně 

s využitím speciální korunky osazené ve vrtacím kladivu došlo k zatažení ocelové pažnice 

o vnitřním průměru 210 mm a tloušťky stěny 6 mm. Propažení v konkrétní lokalitě, bylo 

provedeno přes rozpukanou vápencovou horninu. Ponecháním ocelové pažnice ve vrtu, 

která je zavedena do hloubky 7 m, s ohledem na přechodovou vrstvu hornin v zhruba v 6 

m, kde se došlo do kompaktní horniny. Podvrtáním 1 m pod rozrušenou vrstvu ocelová 

pažnice umožní následné vystrojení vrtu zárubnicí a zabrání pronikání povrchových vod 

s vápencovými příměsmi do budoucího vodního zdroje. 

Parametry ochranné ocelové pažnice, byly odvozeny z průměru zárubnice, která je 

zvolena průměrem 140 mm a tloušťka stěny je 4 mm, tento rozměr je výchozí pro 

konstrukci HV-1. Šíře vrtaného otvoru je 210 mm, rozměr je dostatečný pro aplikaci 

předepsaného filtračního obsypu pro HV-1 frakce 4 – 8 mm. Veškeré rozměry a 

technologické postupy byly při vrtných pracích dodrženy odpovídají ČSN75 5115[5]. 

Hloubka počvy vrtu je 30 m od původního terénu. 

 

Obrázek 8 - Předvrtání a pažení HV-1 [autor] 
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3.2 Zárubnice 

Byla použita zárubnice, atestovaná roura PVC-U o průměru 140 mm pro styk 

s pitnou vodou. Tloušťka stěny je 4 mm, jedná se o zesílené provedení se zvýšenou 

odolností proti mechanickému poškození stěny. Zárubnice je opatřena centrátory, které 

zaručí rovnoměrné rozmístnění filtračního obsypu a zabrání opření pláště o stěnu vrtu. 

Vymezovače jsou nainstalovány v rozmezí 3 metrů od sebe, dle doporučení výrobce. 

Centrátor se skládá ze 3 segmentů (křidélek) a 2 upevňovacích samo zajišťujících 

plastových pásků délky min 15 cm, přesahující konce spony se odstřihnou. Segmenty 

centrátorů byly upraveny zkrácením na vyznačených místech výrobcem do požadované 

délky.  Zárubnice byly sesazeny do hrdlových spojů a zajištěny hliníkovými nýty o 

průměru 4 mm a délce 5 mm, každý hrdlový spoj je zajištěn minimálně 3 nýty. 

 

Obrázek 9 - Centrátory zárubnice [www.stageo.cz] 
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3.3 Perforace 

Perforovaná část je zhotovena nařezáním štěrbin. Vtokové otvory jsou nařezány 

kotoučem o tloušťce maximálně 2 mm a to diagonálně. Rozteč nářezů byla zvolena v 

rozmezí zhruba 10 cm a v dostatečné hloubce, aby došlo k prořezu cca 3 cm. U tohoto 

konkrétního HV-1 nebyla zvolena varianta obalení perforované části propustnou textilií z 

důvodu nepředpokládaného výskytu jemnozrnných částic. Perforovaná část je v délce 6 m, 

což splňuje požadavek na dostatečný přítok pro výkon čerpadla. 

 

Obrázek 10 - Zhotovení perforace. [autor] 
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3.4  Kalník 

Plná zárubnice je osazená v nejspodnější části vrtu sloužící jako kalník. Čelo 

kalníku (dno zárubnice) je uzavřeno proti vnikání mechanických nečistot a pojmutí 

hrubých částic. Délka kalníku je 4 m. Zaslepení je provedeno nahřáním spodní části roury 

a sevřením. Dostatečná teplota umožňuje plastovou rouru vytvarovat do náběhového tvaru, 

což zároveň pomáhá zapustit zárubnici do vrtu.  

 

Obrázek 11 - Zhotovení uzavření kalníku HV-1. [autor] 

3.5  Filtrační obsyp 

Obsypový materiál (filtr) je z certifikovaného chemicky, fyzikálně stabilního a 

hygienicky nezávadného materiálu. Frakce plaveného kameniva je v kategorii 4 - 8 mm. 

Vše odpovídá ČSN 72 1511[2]. Filtr je nasypán mezikružím pažnice a zárubnice a poklepy 

na zárubnici došlo k zhutní. 

Tabulka 3 - Nejmenší tloušťky obsypou vrstvy [autor] 

Frakce (zrnitost) 4 – 11 mm 

Tloušťka obsypou vrstvy nejméně 70 mm 
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3.6  Ojílování 

Ojílování je provedeno granulovaným jílem (Bentonitem – TSB granulát), tento 

materiál je 100 % přírodního původu. Výrobcem uváděná bobtnavost je až do 450 % 

původního objemu, tudíž vyvzlínává do puklin a rozrušené horniny, z tohoto důvodu je 

nepodmínečně nutné uchovat pytle s granulátem v suchu. Dokladované certifikované 

parametry jsou absorpce vody 250 % po 8 hod a 400 % po 24 hod je zapotřebí po nasypání 

zalít vodou, pokud hladina nenastoupá k úrovni ojílování. Časová prodleva po aplikaci 

počátku bobtnání je 15 - 20 minut. Jíl je zasypán minimálně 1 m pod pažnici, čímž 

docílíme zatěsnění a zabránění pronikání svrchní vody. Provedeme aktivaci zalitím čistou 

vodou. Výhodou granulátu je schopnost propadu vodou až na požadované místo a po 

krátké době začne bobtnat. Horní část dosypeme mletým jílem do hloubky 2 m pod terén. 

Mletý jíl zajistí, aby nedocházelo k vybodání z mezikruží vrtu. U tohoto prachového jílu 

dochází k aktivaci okamžitě po zalití vodou. 

 

Obrázek 12 - Ojílovaný vrt [autor] 
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3.7  Zhlaví 

Zhlaví studny je v souladu s ČSN 75 5115 pro osazení ponorným elektrickým 

čerpadlem [5]. Touto normou je předepsáno provedení bezpečné konstrukce zabraňující 

vnikání nečistot nebo povrchové vody do vrtu. Jedná-li se o zdroj pitné vody, musí 

vyčnívat šachta minimálně 50 cm nad terén, což vzhledem k místu stavby je dostačující a 

zároveň splňuje požadavek na ochranu před stoletou vodou. Zhlaví vrtané studny zároveň 

slouží jako manipulační šachtice, kde je prostor pro montážní obsluhu zařízení. Je 

nezbytné, aby vodovodní potrubí bylo položeno v nezámrazné hloubce, což pro danou 

lokalitu je 1,20 m do hloubky pod úroveň terénu. 

Provedení zhlaví z prefabrikovaných betonových studnařských skruží se zámky, o 

vnitřním průměr 80 cm, tloušťka stěny 6 cm a celková výška šachtice 1,70 metrů, vnitřní 

stěna je vybavena plastovými bezpečnými nášlapy. Jednotlivé skruže bylo nezbytné 

v místě spojů, kde do sebe zapadají zámky, vymazat mrazuodolným pojivem, pro HV-1 je 

dostačující flexibilní lepidlo na dlažbu. Vstupní otvor je osazen zákrytovou betonovou 

deskou půlenou o průměru 100 cm a tloušťkou 6 cm, která umožňuje pohodlný servisní 

vstup. Provedení je bezpečnostně dostačující proti náhodnému pádu osob. Z důvodu lepší 

manipulace je osazeno zhlaví excentricky k vrtu. Dno zhlaví je vyplněno betonovým 

potěrem, který je výškově 20 cm a navazuje k soudržné hornině. Do šachtice dnem je 

přivedeno vodovodní polyetylénové a elektrické vedení v chráničce proti mechanickému 

poškození. Okolí studny bude v délce 1 m vyspádováno betonovým prstencem ve sklonu 

minimálně 2 % [5]. 

 

Obrázek 13 - Zhlaví studny s připojenou vodoinstalací [autor] 
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3.8 Odkalení vrtu 

Před osazením čerpadla jsme provedli odkalení vrtu. Jedná se o činnost 

k vyčištění samotného vrtu a zprůchodnění přítokových cest vtoku vody. Činností vrtací 

korunky dochází k odlomení a rozdrcení horniny, u čehož vzniká jemný prach, který je 

vynášen na povrch vyvrtaným otvorem, malé množství částic může být zafoukáváno do 

puklin a ulpívat na stěně vrtaného otvoru. Neodstraněním těchto zbytků horniny by došlo 

k mechanickému poškození čerpadla, potažmo zanesení a poškození celé čerpací soustavy. 

Odkalení vrtu je proveditelné dvěma způsoby a to vibračním čerpadlem nebo metodou air-

lift. 

Vyčištění vibračním čerpadlem, které je založeno na principu 

elektromagnetického kmitu, je vhodné pro studny s malou výškou vodního sloupce, svým 

vibračním chodem dochází k přenosu chvění na zárubnici a následnému střásání jemných 

prachových částic, které jsou nasávány a vytlačeny hadicí na povrch. Nevýhodou tohoto 

způsobu je malý výkon, dlouhá doba vyplavení, až několika denní záležitost odkalování a 

možné zanášení nasávacích otvorů. U HV-1 nebyl tento způsob zvolen pro výše 

zmiňované nežádoucí důvody. 

Air-lift je metoda, která pracuje na principu, kdy stlačený vzduch je hadicí vháněn 

do injektoru a s kapalinou, v našem případě vodou, se ve spodní části nasávacího 

směšovače čeří a kal je dopravován na povrch širším 2“ potrubím. Soustava je osazena na 

konci kulovým kohoutem. Uzavřením kohoutu dochází k probublání a spláchnutí prachu, 

po opětovném otevření jsou drobné částice vyplaveny.  Podmínkou použití je minimálně 1 

/ 3 vodního sloupce, dostatečně výkonný kompresor o výkonu 8 bar a 400 l / min.. Metoda 

je efektivní a časově výhodná. Zpravidla do 5 hod od započetí čištění je vrt připraven 

k plnému využití.  
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Obrázek 14 - Air-lift [autor] 

Odkalení HV-1 bylo provedeno metodou air-lift, z předpokládaných 

hydrofyzikálních podmínek je způsob efektivnější. Výška vodního sloupce je po ustálení 

vodní hladiny cca 25 m, což je dostačující. Drobné horninové usazeniny v pramenech, 

které bylo nezbytné odstranit pro bezproblémový provoz následné studny. Taktéž jsme 

využili tento způsob jako orientační čerpací zkoušku ke zjištění vydatnosti přítoku vody. 

 

Obrázek 15 - Princip air-lift [http://davidmdelaney.com/air-lift-pumps/] 
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3.9 Čerpací zkouška 

Výpočet skutečné vydatnosti vrtané studny. 

Provedení čerpací zkoušky jsme provedli s časovým odstupem od dokončení 

vrtných prací z důvodu ustálení vodní hladiny, kdy unikl veškerý natlačený vzduch 

z výplachu. V závěru čerpání byl odebrán vzorek vody pro laboratorní rozbor k určení 

kvality. Případné vyskytlé nadlimitní hodnoty nežádoucích prvků doporučuji odstranit 

patřičným filtrem.  

Provedená ověřovací čerpací zkouška, též nazývaná orientační, dle normy ČSN 73 

6614, kdy doba trvání cca 5 - 8 hodin + 2 hod. stoupací zkouška[4]. Doba měření netrvá 

více než 24 hodin[4]. Před zahájením hloubení vrtu je nezbytné provést zaměření 

vzdálenosti, hloubky a hladiny od okolních sousedních studen a vrtů, tyto údaje jsou 

nezbytné pro případné pozdější stížnosti v souladu s ČSN 73 6614[4]. Každá studna nebo 

vrt byl zakreslen do katastrální mapy s údajem, kdy bylo provedeno měření a je nutno 

pojmenovat S-  studna nebo HV- hydrogeologický vrt, hloubka a ustálená hladina za 

přítomnosti majitele pozemku nebo pověřené osoby. Po ukončení ověřovací čerpací 

zkoušky (OČZ) bylo provedeno měření hladin v okolních studnách se zaznamenáním 

případného poklesu hladiny a zaznamenání času měření. Protokol o měření podepíší 

majitelé studen. Cílem OČZ je zjistit, zda zdroj vody je dostatečný a nedochází k ovlivnění 

okolních vodních zdrojů. Z výsledků vyplyne, jaké je možno odebírat množství vody, aby 

nedocházelo k snížení úrovně hladiny podzemní vody v nejbližším okolí. Průběh čerpací 

zkoušky bude zaznamenán do protokolu a vyvozen závěr s možným oděrem vody.  

Orientační čerpací zkouška byla provedena za účelem zjištění vydatnosti vodního 

zdroje. 

Doba provedení čerpací zkoušky byla nepřetržitě po dobu 5 hodin, započata 

v 8:10 hod. a ukončena ve 13:10 hod. 

Ustálená hladina před zahájením čerpání je 5,10 m pod ± 0,00 terénem. Po 1 

hodině čerpání bylo zahájeno přítokové měření. Prováděným čištěním jsme hladinu snížili 

na minimální výšku cca 3 metry od dna vrtu. Průběžným měřením jsme zjistili hodnotu 

konstantního přítoku s využitím objemově cejchované nádoby a stopek. 
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Výpočet jsem provedl použitím vzorce:    
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3
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Naměřená ustálená hodnota je 9,5 l / 1 min, toto jsem provedl pomocí nádoby a 

stopek, z této hodnoty odvozuji výpočtem 570 / 1 hod. a 13,680 m
3
 / 1 den. 

Stoupací zkouška byla provedena po ukončení čerpání a odkalení HV-1. Zahájení 

měření bylo započato v 13:15 hod. a trvalo 15:15 hod po dobu 2 hodin v souladu s ČSN 73 

6614[4]. 

Zjištěný skutečný přítok a vydatnost je dostačující pro provoz domácnosti a 

ostatní potřeby vody. K výpočtu potřeby vody jsem vycházel z vyhlášky č. 428/ 2001Sb. 

3.10 Čerpací technika a zařízení 

Návrh čerpací techniky. 

Voda bude čerpána ponorným čerpadlem o průměru 4“, potrubím do tlakové 

nádoby umístněné v objektu. Čerpání bude prováděno vodovodním potrubím LPe DN 32. 

Potrubí musí být uloženo v nezámrazné hloubce 1,2 m pod terénem v souladu s ČSN. Před 

napojením potrubí je nutné nainstalovat filtr mechanických nečistot. Vnitřní instalace se 

skládá z filtru s výměnou vložkou, tlakové nádoby, tlakového spínače, manometru a 

elektro ovládací instalace s hladinovým hlídáním chodu na sucho. Uzavírací kohouty musí 

být napojeny před a za čerpací technologii. Čerpadlo navrhuji vřetenového typu s hlídáním 

hladiny.  Vřetenové čerpadla na 3 fázový proud jsou svojí konstrukcí odolnější pro dané 

podmínky. Hlavní elektrický vypínač musí být zřetelně označen a přístupný. 
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Technický požadavek na čerpadlo: 

Tabulka 4 - Požadovaný výkon čerpadla[autor] 

Maximální výtlačná výška (Q) 30m vrt + 3bary soustava + 5m výška oběktu = 65m  

Maximální ponor Závisí na nastoupané hladině ve vrtu. Předpoklad 20m 

Průtok Dostačující 56 litrů / min = 3,360 litrů /1 hod 

Napětí  400  V 

 
 

Obrázek 16 – Čerpadlo T 80 - 36[http://cerpacitechnika.cz] 
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Ekonomická rozvaha 

Náklady na pořízení vrtané studny se skládají z několika základních subjektů: 

1) Vrtné práce a samotné zhotovení vrtu 

2) Výkopové, stavební a instalační práce 

3) Projektová a schvalovací dokumentace  

Výsledkem je celková cena na pořízení vrtané studny. 

Rozpočet čerpací technologie, dokumentace a poplatků, zhlaví studny, 

Tabulka 5 - Rozpočet vrtu[autor] 

 materiál /ks/m  Celková cena 

Vrt + zárubnice Ø 140 /4 mm PVC-U 1300,- Kč 30 m 39 000,- 

Vrt + pažení Ø 210 / 4 mm Kovová tr.  900,- Kč 7 m 6 300,- 

Čerpací zk. + rozbor vody 1 800,- Kč 1 ks 1 800,- 

Obsyp + ojílování 2 000,- Kč 1 ks 2 000,- 

Čerpadlo (UNIQA AQUA)
 T80-36 ( 3f /80m/36l/min) 1 7 500,- 

Vodoinstalací materiál PPR / PPS /PE /mosaz / 1 15 000,- 

Elektroinstalační materiál Komponenty / kabeláž 1 6 000,- 

Montážní práce 1os. = 200,-Kč/ 1hod cca 8 hod 1 600,- 

Výkopové a teréní práce 1os. = 200,-Kč/ 1hod cca 8 hod 1 600,- 

Betonová skruž Ø 80/50 cm 950,-Kč / 1ks 3 ks 2 850,- 

Zákrytová deska Ø 100/6 cm 1200,- Kč / 1ks 1 ks 1 200,- 

Beton + Lepidlo flexibilní 500,- 1 ks 500,- 

Projektová dokumentace HV   1 500,- 

Hydrogeologický posudek HV   6 000,- 

    

Doprava nákladní / osobní 40,-Kč / 10,- Kč / 1km X  

   92 850,- 

 DPH 21 % 112 348,- 



Bc. Miroslav Pechoušek: Vrtání studen rotačně příklepovou technologií 

2015  29 

Porovnání cenových nákladů na pořízení vrtané studny a nákladů na odebírání 

vody od vodárenské společnosti. Ceny jsou uváděny s DPH. 

Náklady na pořízení provoz vrtané studny se skládají z pořizovací ceny a 

následných nákladů na provoz a údržbu čerpací technologie. 

Tabulka 6 - Rozpočet nákladů vrtané studny[autor] 

  Celkem Kč 

Pořízení vrtané studny  112. 348,- 

Předpokládané náklady 20% na servis a provoz 10 roků 22.469,- 

Předpokládané náklady 20% na servis a provoz 40 roků 89.876,- 

Celkem pořízení + provoz  202 224,- Kč 

Cena vody placená v dlouhodobém horizontu převyšuje několika násobně náklady 

na pořízení vlastního zdroje vody.  

Tabulka 7 - Rozpočet vodárenské společnosti[autor] 

Cena 1m
3
 vody = cca 70 Kč / 1m

3
 

 spotřeba Celkem Kč 

Denní 1m
3
 70,- 

Měsíční 30 m
3
 2. 100,- 

Roční 365 m
3 

25. 550,- 

10 Roků 3.650 m
3
 255.500,- 

40 Roků 14.600 m
3
 1.022.000,- 

Výsledným porovnáním nákladů na pořízení vrtané studny a ceny vody dodávané 

vodárenskou společností, jsem došel k závěru, který ukazuje cenové náklady 

předpokládané na 1 m
3
 / 1 den. Životnost vrtané studny s potřebnými náklady na provoz 

jsem zvolil na dobu 40 let, výsledkem je pořizovací cena 112 348,- Kč a provozní částka 

po tuto dobu činí 89 876,- Kč, celková částka je 202 224,- Kč. Cena vody od vodárenské 

společnosti s předpokládanou cenou za 1m
3
 / 1 den = 70,- Kč, odebírané po dobu 40 roků 

činí 1 022 000,- Kč. Tyto cenové náklady ukazují výhodnost pořízení a provoz vlastní 

studny. 
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ZÁVĚR 

Navrhovaný a následně realizovaný způsob řešení hydrogeologického vrtu HV-1 

pro rodinný dům vyřešil nedostatek vody dodávané vodárenskou společností. Základním 

požadavkem bylo zajistit zdroj vody a eliminovat veškeré možné zdroje znečištění. 

V diplomové práci jsem shrnul celkový postup prací do tří částí, s tím, že 

v prvních dvou se zaměřuji na potřebné úkony a možnosti různých variant provedení vrtů. 

Třetí část je zaměřena na samotné provedení vrtané studny HV-1. Zvolením nejvhodnější 

vrtné technologie se nám podařilo zajistit úspěšné provedení celé konstrukce vrtané studny 

v souladu s platnými normami a předpisy. 

K vypracování této diplomové práce jsem využil poznatků získaných během 

studia na VŠB - TU v Ostravě a osobními zkušenostmi v oboru vrtných prací s 

hydrogeologickým zaměřením. 
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