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ANOTACE 

V předložené práci jsou popsány základní typy tepelných čerpadel a podrobně 

zpracovány možné způsoby hloubení vrtů pro tepelná čerpadla v geologických poměrech 

v České republice. V další části je stanovena metodika vrtných prací a sběru dat, na které 

navazuje hloubení vrtů na vybraných lokalitách v České republice. Získané údaje 

z průběhu vrtných prací jsou vyhodnoceny zejména z hlediska průměrné rychlosti realizace 

vrtů. V závěru práce jsou uvedeny dosažené výsledky a jsou popsány operace, které  

je ovlivňují. 

 

Klíčová slova: tepelné čerpadlo, vrt pro tepelné čerpadlo, pažení, geologické poměry 

 

 

SUMMARY 

In my diploma thesis there are described basic types of heat pumps and there are 

also presented possible ways of boreholes drilling for heat pumps in geological conditions 

in Czech Republic. Next part details the methodology of drilling works and collecting data 

to which follows drilling boreholes on selected localities in Czech Republic. The data 

collected during drilling works are assessed mainly in terms of average speed of boreholes 

realization. In conclusion there are noted achieved results and there are also marked 

operations influencing them. 

 

Key words: heat pump, borehole for heat pump, casing, geological conditions 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR  Česká republika 

GVS  Geotermální vertikální sonda 

HEIS  Hydroekologický informační systém 

j.  Jižní 

jv.  Jihovýchodní 

JV  Jihovýchod 

jz.  Jihozápadní 

JZ  Jihozápad 

MPK  Manipulační pažnicová kolona 

R-P  Rotačně-příklepná 

RVK  Roubíková vrtací korunka 

sj.  Severojižní  

SV  Severovýchod 

sz.  Severozápadní  

SZ  Severozápad 

TČ  Tepelné čerpadlo  

TK  Tvrdokov (např. tvrdokovová korunka) 

TRT  Thermal Response Test – test teplotní odezvy hornin 

TUV  Teplá užitková voda 

VK  Vrtná kolona 

ZPK  Zemní plošný kolektor 
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ÚVOD 

V předkládané diplomové práci se zabývám realizací resp. hloubením vrtů  

pro tepelná čerpadla systému země – voda vrtnou soupravou HVS 482, vybavenou dvěma 

rotačními hlavami na vybraných lokalitách v ČR, se zaměřením na získání informací  

o rychlosti hloubení vrtů v závislosti na geologických poměrech.  

I když fosilní paliva, především ropa, zemní plyn a uhlí budou ještě několik 

desetiletí hlavním zdrojem energie, je potřeba hledat čisté a obnovitelné energetické zdroje 

s minimálními dopady do jednotlivých složek životního prostředí. Bezesporu k takovýmto 

zdrojům patří i tepelná čerpadla. V současné době můžeme tepelná čerpadla zařadit mezi 

důležité alternativní zdroje energie nazývané též jako zdroje obnovitelné. Význam 

alternativních zdrojů energie je v jejich schopnosti snižovat emise skleníkových plynů, 

snižovat energetickou závislost ČR na okolních zemích a vytvářet nové pracovní 

příležitosti.  

V okolním prostředí (vodě, vzduchu a zemi) je akumulováno velké množství 

energie, avšak o nízké teplotní hladině, které přímo neumožňuje použití např. k vytápění. 

Tepelné čerpadlo je zařízení, které umí převést nízkopotenciální teplo na mnohem vyšší 

teplotu. Způsobem odebírání tepla je tepelné čerpadlo podobné chladničce. Chladnička 

odebírá teplo potravinám a tepelné čerpadlo např. horninám. Rozdíl pro uživatele je zřejmý 

– chladnička chladí a tepelné čerpadlo topí. 

Na domácím trhu s tepelnými čerpadly zaujímají významné místo tepelná čerpadla 

systému země-voda (vrt nebo plošný kolektor). Realizace systému země-voda s využitím 

vrtu(ů) patří k finančně nákladnějším řešením způsobu vytápění objektů. Proto je ze strany 

investorů vyvíjen enormní tlak na cenu vrtných prací. Vrtné organizace provádějící 

hloubení vrtů pro TČ tak musí hledat cesty ke snížení nákladů a tím i možnosti ke snížení 

ceny vrtných prací. Snížení nákladů je závislé na rychlosti vrtných prací a je ho možné 

dosáhnout především použitím výkonných moderních strojních zařízení (vrtné soupravy, 

kompresory, výplachová čerpadla, injektážní čerpadla atd.) a odpovídajícího vrtného 

nářadí (ponorná kladiva, valivá dláta, vrtné tyče, pažnice atd.), vhodnou volbou vrtné 

technologie, výběrem kvalifikovaných vrtných osádek a samozřejmě dobrou organizací 
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práce.  Důležitým faktorem, který ovlivňuje dobu nutnou k provedení vrtů, jsou geologické 

poměry. 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit průměrnou rychlost realizace vrtů  

pro tepelná čerpadla v závislosti na geologických poměrech a použitém vrtném nářadí. 
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1 TEPELNÁ ČERPADLA 

1.1  Princip TČ 

V okolním prostředí (vodě, vzduchu a horninových hmotách) se nachází velké 

množství nevyužité energie (tepla) o nízké teplotní hladině. TČ je zařízení, které umí 

využitím fyzikálním zákonů toto nízkopotenciální teplo převést na vyšší teplotní úroveň. 

Principem je TČ podobné chladničce. Chladnička jeden prostor ochlazuje (odebírá teplo 

z potravin) a druhý prostor ohřívá svoji zadní stranou. TČ odběrem tepla ochlazuje 

okolní prostředí a získané teplo přeměněné na vyšší teplotu předává do topného 

systému (Žeravík 2003). 

Důležitým ukazatelem energetické účinnosti TČ je tzv. topný faktor (používá  

se zkratka COP z anglického Coeficient of Performance). Je to bezrozměrné číslo, které 

udává poměr mezi spotřebovanou elektrickou energií a vyrobeným teplem. Se vzrůstajícím 

číslem roste energetická výhodnost TČ. Podle typu TČ a s ohledem na provozní podmínky 

se topný faktor pohybuje mezi 2,5 – 5. Mluvíme-li např. o topném faktoru 4, znamená to, 

že z 1 kW spotřebované elektrické energie získáme 4 kW energie tepelné (Karlík 2009). 

Chod TČ zabezpečují 4 základní komponenty (Karlík 2009): 

 primární výměník/výparník – nemrznoucí směsi (chladivu) odebere 

nízkopotenciální teplo např. z vrtu. Ve výparníku vzniká plyn odpařením chladiva, 

 kompresor – stlačí (komprese) předehřáté plynné chladivo při současném zvýšení 

teploty. Stlačené a ohřáté chladivo je vedeno do kondenzátoru, 

 kondenzátor – teplé plynné chladivo přeměňuje v kapalné, dochází k ohřátí studené 

topné vody a vody pro TUV, 

 expanzní ventil – snížením teploty ochladí kapalné chladivo, kapalné chladivo je 

tak znovu připraveno na odběr nízkopotenciálního tepla. 

Popsaný cyklus se neustále opakuje a je uveden na obr. 1.1.  
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Obrázek 1.1: Princip tepelného čerpadla, zdroj: www.carrierpm.cz 

 

1.2 Tepelná čerpadla – zdroje energie 

Tepelnou energii pro provoz tepelných čerpadel je možné získat z těchto 

primárních zdrojů (Karlík 2009; Srdečný a Truxa 2005):  

 horninového prostředí (zemní plošné kolektory, vertikální vrty, energetické piloty), 

 podzemní vody (vrtané studny, kopané studny, zavodněné šachty starých  

důlních děl), 

 povrchové vody (vodoteče, vodní nádrže, rybníky a jiné akumulace  

povrchových vod), 

 venkovního nebo odpadního vzduchu. 

 

1.3  Základní typy tepelných čerpadel 

V názvu systému tepelných čerpadel se vždy na prvním místě uvádí zdroj energie, 

za pomlčkou v příponě ohřívané (topné) médium, většinou voda (např. vzduch-voda). 

Méně častým topným médiem je vzduch. 

 

http://www.carrierpm.cz/
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1.3.1 TČ systému země-voda (zemní plošný kolektor) 

U tohoto systému je primární okruh – polyetylenová trubka (výměník) uložena 

nejčastěji horizontálně v půdě (obr. 1.2) do předem připravených výkopů o hl. 1,2 – 1,8 m 

s minimálními rozestupy mezi jednotlivými smyčkami 0,8 m. Zemní plošné kolektory 

v materiálovém provedení PE 100 nebo PE 100+ se kladou do pískového lože o mocnosti 

15 cm, stejně mocnou vrstvou písku se pak zasypávají. V současné době je možné 

pokládku zemního plošného kolektoru provést bez nutnosti uložení do pískového lože. 

Kolektor, ale musí být vyroben z odolnějšího materiálu, např. FAST PE-GT-RC. 

Jednotlivé smyčky ZPK jsou následně svedeny do vystrojené jímky (sběrače/rozdělovače), 

odtud potom přes páteřní potrubí do strojovny TČ. Jde tak o uzavřený systém, ve kterém 

obíhá nemrznoucí směs zajišťující přenos tepla mezi zeminou/horninou a TČ (Trs 2010). 

Výhody: 

 poměrně stabilní topný faktor, 

 nižší investiční náklady oproti vrtům, 

 snadné uložení ZPK, 

 nízké provozní náklady. 

Nevýhody: 

 k uložení ZPK je potřeba větší plocha pozemku (u RD běžně 200 – 400 m
2
), 

 devastace pozemku při výkopových pracích bagrem, 

 do budoucna omezená možnost zastavit pozemek stavbami. 

 

Obrázek 1.2: TČ země-voda (zemní plošný kolektor), zdroj: www.nibe.cz 

http://www.nibe.cz/
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1.3.2 TČ systému země-voda (vertikální vrt) 

Systém podobný s předcházejícím, ale kolektor neboli geotermální vertikální sonda 

(GVS) se ukládá do vyhloubeného vertikálního vrtu nebo vrtů (obr 1.3). Po zapuštění GVS 

se provádí injektáž mezikruží vrtů cementobentonitovou směsí. V podmínkách ČR se vrty 

provádějí do hloubek 80,0 až 150,0 m s konečným vrtaným průměrem 120 až 160 mm.  

GVS se vyrábějí z polyetylénu v materiálovém provedení PE 100, PE 100+ nebo 

PE 100 RC. Je třeba mít na zřeteli, že GVS je po zapuštění a injektáži již nevytěžitelná  

a tudíž i neopravitelná. Dnes většina vrtných organizací již používá GVS z materiálu PE 

100 RC, který má oproti materiálu PE 100 a PE 100+ lepší vlastnosti, lépe odolává 

rychlosti šíření trhlin i bodové zátěži. Jednotlivé okruhy GVS jsou následně svedeny  

do vystrojené jímky (sběrače/rozdělovače), odtud potom přes páteřní potrubí do strojovny 

TČ. Jde tak o uzavřený systém, ve kterém obíhá nemrznoucí směs zajišťující přenos tepla 

mezi zeminou/horninou a TČ (Trs 2010). 

Výhody: 

 téměř stabilní topný faktor, 

 malá plocha potřebná k vyhloubení vrtu (ů), 

 minimální devastace pozemku při použití moderních vrtných souprav, 

 nízké provozní náklady. 

Nevýhody: 

 díky vrtům vyšší pořizovací cena, 

 nutná legislativa. 
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Obrázek 1.3: TČ země-voda (vertikální vrt), zdroj: www.nibe.cz 

 

1.3.3 TČ  systému země-voda (energetické piloty) 

U stavebních objektů, které jsou zakládány např. z důvodu nestabilního podloží 

hlubinně na vrtaných pilotách, lze získat nízkopotenciální energii pomocí kolektoru 

navinutého na armakoše piloty (obr. 1.4). Po odvrtání a instalaci armakoše s kolektorem je 

pilota zalita betonem. K navíjení se používá např. potrubí z materiálu PE-GT-Xc. 

Jednotlivé smyčky potrubí jsou od všech energetických pilot svedeny  

do sběrače/rozdělovače, odtud pak páteřním potrubím do strojovny TČ. I v tomto případě 

se jedná o uzavřený systém, ve kterém obíhá nemrznoucí směs zajišťující přenos tepla 

mezi pilotou a TČ. Nutnou podmínkou využití energetických pilot je práce v režimu 

topení/chlazení (Karlík 2009; Trs 2008). 

Výhody: 

 využití základů objektů k vytápění/chlazení. 

Nevýhody: 

 nutnost topení/chlazení. 

http://www.nibe.cz/
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Obrázek 1.4: TČ země-voda (energetické piloty), zdroj: www.tzb-info.cz 

 

1.3.4 TČ systému voda-voda (vrtané nebo kopané studny) 

Získávání energie z podzemní vody patří v podmínkách ČR k málo rozšířeným 

způsobům vzhledem ke své komplikovanosti. Jestliže chceme využít tohoto systému, 

musíme mít dvě studny, čerpací a vsakovací (obr. 1.5), přičemž směr proudění podzemní 

vody by měl být od čerpací studny k vsakovací. Komplikovanost systému spočívá 

v poměrně velké potřebě podzemní vody a její kvalitě. V čerpací studni musí být 

instalováno ponorné čerpadlo nebo samonasávací čerpadlo. Vydatnost čerpací studny  

by měla být cca 180 l.h
-1 

na 1 kW výkonu TČ, což např. u TČ s výkonem 10 kW 

představuje vydatnost 0,5 l.s
-1

. Vydatnost čerpací studny se ověřuje čerpací zkouškou 

v délce min. 28 dní, tak aby bylo prokázáno, že čerpací studna bude dlouhodobě fungovat. 

Zároveň je však nutné provést i zkoušku vsakovací na studni, do které bude vypouštěna 

ochlazená voda. Pro bezproblémový chod TČ je důležitá i kvalita podzemní vody. Voda  

by neměla obsahovat mechanické částice, které by mohly zanášet výměník TČ, zároveň  

by podzemní voda měla mít odpovídající chemické parametry. Problematický je  

např. zvýšený obsah železa, manganu či tvrdost vody. Informace o kvalitě podzemní vody 

lze získat pouze provedením fyzikálně-chemického rozboru podzemní vody (Karlík 2009; 

Srdečný a Truxa 2005). 

Výhody: 

 vysoký topný faktor. 

http://www.tzb-info.cz/
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Nevýhody: 

 požadavek na velkou a stabilní vydatnost podzemní vody, 

 požadavek na fyzikálně-chemické vlastnosti podzemní vody, 

 čerpací i vsakovací studna se mohou zanášet, 

 u mělkých studní může docházet ke kolísání teploty podzemní vody v závislosti  

na počasí, 

 nutná legislativa. 

 

 

Obrázek 1.5: TČ voda-voda, zdroj: http://www.nibe.cz/grafika/ 

 

1.3.5 TČ voda-voda (povrchová voda tekoucí nebo stojatá) 

Přímý odběr tekoucí vody např. z řek, potoků a rybníků nelze využít tak jako  

u podzemní vody, protože teplota vody může být v zimních měsících menší než 4
0
C, což 

by způsobilo zamrznutí primárního výměníku TČ. Jako vhodné se jeví odebírat teplo 

nepřímo prostřednictvím kolektorů uložených v tekoucích nebo stojatých vodách. Jde  

o uzavřený systém, jehož obsah tvoří nemrznoucí směs, primární výměník je uložen na dně 

řeky, potoku či rybníku (obr. 1.6).  

http://www.nibe.cz/grafika/
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Výhody: 

 Nízké pořizovací náklady 

Nevýhody: 

 Nutná legislativa 

 

Obrázek 1.6: TČ voda-voda (povrchová voda), zdroj: www.nibe.cz 

 

1.3.6 TČ vzduch-voda (venkovní vzduch) 

Tepelná čerpadla vzduch-voda se v současné době velmi rozšířila, díky vylepšeným 

provozním parametrům. Jsou vhodná především do klimaticky mírnějších pásem s menším 

počtem mrazových dnů. Průměrný roční topný faktor se přibližuje tepelným čerpadlům 

získávající nízkopotenciální energii ze země. Venkovní jednotka tepelného čerpadla může 

být umístěna na zahradě, terase nebo střeše objektu, kde pomocí ventilátoru dochází 

k nasávání vzduchu. Množství energie ve vzduchu závisí na jeho vlhkosti, přičemž 

množství energie není přímo úměrné teplotě, ale klesá rychleji, tzn., že při největší potřebě 

tepla (období nejnižších teplot) TČ pracuje s nejnižším topným faktorem i výkonem. 

Zdrojem nízkopotenciální energie může být i odpadní vzduch, výměník je umístěn uvnitř 

objektu, TČ pracující s odpadním vzduchem nejsou zpravidla jediným zdrojem 

http://www.nibe.cz/
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nízkopotenciální energie. (Karlík 2009; Srdečný a Truxa 2005; Žeravík 2003). Na obr. 1.7 

je zobrazeno TČ vzduch-voda s venkovní jednotkou. 

Výhody: 

 nízké pořizovací náklady, 

 rychlá a jednoduchá instalace. 

Nevýhody: 

 zvýšená hladina hluku venkovní jednotky (40 až 50dB), 

 vyšší provozní náklady oproti systému země-voda, 

 nižší topný faktor i výkon oproti systému země-voda, 

 nutnost bivalentního zdroje. 

 

 

Obrázek 1.7: TČ vzduch-voda, zdroj: www.nibe.cz 

 

1.4 Provoz TČ 

Tepelná čerpadla mohou pracovat v monovalentním nebo bivalentním provozu 

(Srdečný a Truxa 2005). 

 

http://www.nibe.cz/
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1.4.1 Bivalentní provoz TČ 

Charakteristické pro bivalentní provoz TČ je další tzv. špičkový zdroj tepla, 

nejčastěji elektrokotel zabudovaný uvnitř TČ. Doplnění samotného TČ bivalentním 

(doplňkovým) zdrojem má především ekonomické důsledky. Není finančně výhodné 

instalovat TČ o výkonu odpovídajícím 100% tepelným ztrát objektu. Zpravidla se TČ 

projektují na 60 – 70% tepelných ztrát objektu (Srdečný a Truxa 2005). 

 

1.4.2 Monovalentní provoz TČ 

Spolupráci s dalším zdrojem tepla nevyžadují TČ, která jsou navržena jako 

monovalentní. 

Provozovat TČ bez dalších špičkových zdrojů tepla je možné u dobře izolovaných 

objektů s tepelnou ztrátou do 10 kW. TČ s monovalentním provozem pak musí být 

schopno pokrýt 100% tepelných ztrát objektu. Ekonomická výhodnost spočívá v menším 

příkonu elektrické energie nutné k chodu TČ. Platí totiž, že čím menší příkon, tím menší 

hodnota hlavního jističe a tím menší měsíční platba za tento příkon (Srdečný a Truxa 

2005). 
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2 MOŽNÉ ZPŮSOBY HLOUBENÍ VRTŮ PRO TEPELNÁ 

ČERPADLA V GEOLOGICKÝCH POMĚRECH ČR 

Provádění vrtů pro TČ v geologických podmínkách ČR je prováděno výhradně 

technologií rotační a rotačně-příklepnou nebo jejich kombinací.  

Rotační vrtání můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

- plnoprofilové, 

- jádrové. 

Podle použití výplachového média lze rotační vrtání rozdělit na vrtání: 

- s výplachem (vodním, jílovým, pěnovým nebo vzduchovým), 

- bez výplachu tzv. „na sucho“. 

Rotačně-příklepné vrtání je vždy prováděno plnoprofilově s využitím 

výplachového média (vzduch, pěna nebo voda). 

Vrtné organizace provádějící vrty pro TČ v ČR nejčastěji vrtají plnoprofilově  

se vzduchovým výplachem, méně často pak s vodním, pěnovým či jílovým výplachem. 

Jádrové vrty pro TČ nejsou téměř prováděny s výjimkou využití informací z vrtných jader 

pro vědecko-výzkumné účely.  

 

2.1 Vrtné soupravy 

Vrtné organizace, které chtějí provádět vrty pro TČ efektivně, s minimálními 

náklady a být konkurenceschopní na trhu, jsou již v dnešní době vybaveny moderními 

lafetovanými vrtnými soupravami. Vrtné stroje pro hloubení vrtů pro TČ lze rozdělit 

následujícím způsobem: 

- soupravy vybavené dvěma rotačními hlavami otáčející se doprava tj. systém 

s upínací hlavou (např. Nordmeyer), 

- soupravy vybavené dvěma rotačními hlavami otáčející se protisměrně, vrtná kolona 

rotuje doprava a pažnicová kolona doleva (např. HVS), 

- soupravy vybavené jednou vrtací hlavou (např. WIRTH B1). 
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Strojní zařízení se nemůže omezit pouze na vrtné soupravy, ale je potřeba 

disponovat i ostatními moderními strojními zařízeními nutnými k bezproblémové realizaci 

vrtů, jako jsou vysokotlaké kompresory, výplachová čerpadla, zvlhčovací čerpadla, 

injektážní čerpadla atd. 

 

2.2 Technologie vrtných prací 

Volba vhodné vrtné technologie je důležitým faktorem v celém procesu vrtných 

prací. Ke správné volbě vrtné technologie je potřeba znát především geologické  

a hydrogeologické poměry. Těžko budeme úspěšní ve vrtání valivým dlátem  

např. ve vyvřelých horninách anebo ponorným kladivem v jílovitých plastických 

horninách. 

U prvních dvou typů vrtných souprav uvedených v 2.1 se nejčastěji úvodní část 

vrtu vrtá plnoprofilově rotační nebo rotačně-příklepnou technologií za použití 

vzduchového výplachu, v případě potřeby s nástřikem vody/pěny k vrtnému nástroji 

(listové dláto nebo ponorné kladivo s roubíkovou korunkou. Pozn., mnoho autorů používá 

označení roubíkové dláto, já budu v textu dále uvádět, ve vrtné praxi častěji používaného 

označení roubíková vrtací korunka.). Vrtné soupravy umožňují díky konstrukci vrtacích 

hlav přenášet krouticí moment současně na vrtnou i pažnicovou kolonu. Pažnicová kolona 

resp. pažnicová pata je opatřena klasickou TK korunkou ze slinutých karbidů, v malém 

předstihu před pažnicovou kolonou pracují buď vrtné nástroje menšího průměru  

a pažnicová korunka tzv. přibírá nebo vrtné nástroje vrtají již větším průměrem než je 

kolona pažnic. Předvrtávání větším průměrem než je kolona pažnic výrazně eliminuje 

plášťové tření. Odvrtaná hornina je vynášena mezikružím mezi pažnicovou a vrtnou 

kolonou do tzv. horního preventru, odkud je možné odvrtanou horninu usměrnit  

na požadované místo (vodotěsný kontejner, vykopaná jímka aj.). Vrtné organizace v ČR 

nejčastěji používají pažnice průměru 168 mm, 152 mm nebo 146 mm. 

Důležitým faktorem, který ovlivňuje efektivitu a rychlost popsané technologie 

vrtných prací je skutečnost, že k propažení nestabilních formací je použita kolona pažnic 

jednoho průměru.  
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Po zapažení nestabilních formací je v hloubení do projektované hloubky 

pokračováno opět plnoprofilově rotační nebo rotačně-příklepnou technologií za použití 

vzduchového výplachu, v případě potřeby s nástřikem vody/pěny k vrtnému nástroji 

(listové dláto nebo ponorné kladivo s roubíkovou korunkou). Vrtání je prováděno pouze 

jednou vrtnou hlavou rotující vrtnou kolonou s nástroji menšího průměru než je vnitřní 

průměr pažnicové kolony (konečný vrtaný průměr dle vybavení vrtné organizace bývá  

145 – 120 mm). Na ústí vrtu resp. pažnicovou kolonu je instalován tzv. spodní preventr 

(mechanický těsnící uzávěr), který opět umožňuje odvrtanou horninu odvádět  

na požadované místo. 

Rotační technologie hloubení je používána především u nezpevněných sedimentů 

kvartérního a terciérního stáří. Rotačně-příklepná technologie hloubení je používána  

do hornin, kde je rotační technologie hloubení neúčinná. 

U třetího typu vrtných souprav uvedených v 2.1 se používají shodné technologie 

hloubení. Diametrálně odlišný je však způsob pažení. Totiž vrtné soupravy vybavené 

jednou vrtnou hlavou neumožňují současnou rotaci s vrtnou a pažnicovou kolonou. Na čele 

vrtné kolony pracuje vrtný nástroj (ponorné kladivo s rozšiřovací korunkou, nelze využít 

s listovým dlátem), za kterým je tažena pažnicová kolona bez možnosti jakékoliv rotace.  

A nevýhoda je nasnadě. Tímto způsobem pažení nebudeme schopni propažit takové 

hloubky jako u použití vrtných souprav vybavených dvěma rotačními hlavami  

(v příznivých geologických podmínkách lze pažit 80 i více metrů). Pravděpodobně ještě 

větší problém nastane při odpažování, kdy pažnicová kolona může být obsedlá a bez 

možnosti rotace ji těžko uvedeme do pohybu.  

Je potřeba upozornit na skutečnost, že ne vždy musíme být úspěšní v hloubení  

se systémy pracujícími se stlačeným vzduchem. Na mnoha lokalitách, kde chceme dodržet 

projektovanou hloubku vrtů, je nutné použít vrtných nástrojů pracujících s vodním  

či jílovým výplachem (např. valivé dláto u rotační technologie vrtání nebo nekonvenční 

ponorné vrtací kladivo systému Wassara pro rotačně-příklepné vrtání). Vrtné soupravy pak 

musí být vybaveny odpovídajícím výplachovým čerpadlem a vhodným výplachovým 

hospodářstvím (kalové jímky, zařízení na sedimentaci a očisťování výplachu atd.) 
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Vrtné soupravy uvedené v 2.1 jsou schopné i jádrového rotačního vrtání. Na čele 

vrtné kolony pracuje jádrovnice opatřená korunkou. Jádrovnicí lze vrtat na sucho, 

s vodním, jílovým nebo vzduchovým výplachem. 

 

2.3 Hloubka vrtů a jejich rozmístění 

V podmínkách ČR se běžně vrtají vrty do hloubek 130 m, výjimečně i hlouběji. 

Doporučené bezpečné rozestupy mezi vrty jsou minimálně 10 m z důvodu možného 

propojení v přípočvové části vrtů (přednáška z předmětu geotermální energie  

prof. Ing. Petra Bujoka, CSc.). 

U větších investičních záměrů je výhodné navrhnout vrtné pole (polygon) 

s využitím softwarového vybavení. K návrhu rozmístění vrtů a jednotlivých hloubek  

se využívá TRT (Thermal Response Test) neboli test teplotní odezvy hornin (Hájovský 

2009). 

 

2.4 Výstroj a injektáž vrtů 

Po dovrtání vrtu do projektované hloubky je vytěžena vrtná kolona. Následně je  

do vrtu zapuštěn kolektor (GVS). Na obr. 2.1 je zobrazeno speciální odvíjecí zařízení, 

které slouží k zapuštění kolektoru do vrtu. Použitím speciálního odvíjecího zařízení 

eliminujeme možné poškození kolektoru. Současně s kolektorem je do vrtu zapuštěna 

kolona injektážních trubek nebo polyetylenového injektážního potrubí, které slouží 

k vzestupné injektáži stvolu vrtu od počvy k ústí. Kolektor musí být před injektáží naplněn 

vodou, tak aby v průběhu injektážních prací nedošlo k jeho vyplavení. 

Problematika injektáže vrtů je značně složitá. Injektovaná směs má v podstatě plnit 

dvě základní funkce. Zaprvé přenos tepla mezi horninou a kolektorem a zadruhé má být 

schopna oddělit resp. nepropojit jednotlivé naražená zvodnění v průběhu vrtných prací. 

Z hydrogeologického hlediska jsou injektážní práce velmi důležité, protože nekvalitně 

provedená injektáž může zásadním způsobem ovlivnit hydrogeologické podmínky  

na lokalitě.  
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Po ukončení injektáže je vytěžena kolona injektážích trubek, případně  

i polyetylenové injektážní potrubí. Nakonec je vytěžena pažnicová kolona. Kolektor 

v konečné fázi vyčnívá cca 30,0 až 100,0 cm nad terén. Na kolektoru je provedena tlaková 

zkouška těsnosti, po ukončení tlakové zkoušky je kolektor opatřen zátkami proti možnému 

vniknutí nečistot. Napojení kolektoru na horizontální potrubí je popsáno v kapitole 1.3.2.    

 

Obrázek 2.1: GVS GEROtherm 4x32 mm na odvíjecím zařízení, Velké Meziříčí,  

16. 2. 2011 (foto autor) 

 

2.4.1 Typy kolektorů 

Dnes většina vrtných organizací používá kolektory v materiálovém provedení  

PE 100 RC, PN 16 tovární výroby oproti dříve často používaným kolektorům v provedení 

PE 100 nebo PE 100+. Kolektory jsou dodávány z výrobních závodů již s certifikátem  

o jakosti výrobku a certifikátem o provedené tlakové zkoušce. Jednou instalovaný  

a zainjektovaný kolektor je nevytěžitelný a neopravitelný. K nejznámějším dodavatelům 

v ČR patří společnosti GEROtop (GVS GEROtherm), GE-TRA (GVS GWE)  

a CARMINA (GVS Raugeo). Každý kolektor je opatřen vratným „U“ kolenem, chceme-li 

paticí. Nejčastěji jsou kolektory instalovány v dimenzích 4x32x3 mm, méně často pak 

v dimenzích 2x40x3,7 mm.  
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2.4.2 Injektážní směs 

Injektážní směs je připravována na lokalitě, jde o směs bentonitu, cementu a vody. 

Nejčastěji se k přípravě směsi používá mletý bentonit OCMA nebo SWELLTONITE HQ 

(dodavatel B.D.C. Morava). Směs je rozmíchána a injektována zpravidla 

výplachovým/injektážím čerpadlem.  

Na trhu jsou k dispozici i speciálně vyvinuté injektážní směsi – jde o směs 

bentonitu, cementu a písku s přísadami pro lepší zpracování (např. GEO-CORFIX, GEO 

SOLID, Geo therm). Tyto speciální injektážní směsi jsou dávkovány v suchém stavu  

do externího injektážního šnekového čerpadla, kde následně dojde ke smíchání s vodou. 

Speciálně vyvinuté směsi se mohou pochlubit lepším přenosem tepla z horniny  

na kolektor, zdroj: www.carmina.cz; www.gerotop.cz; www.ge-tra.cz. 

 

2.5 Vrtné nářadí 

2.5.1 Vrtná kolona 

Vrtná kolona je tvořena třemi základními funkčními částmi (Mazáč 1991): 

1. převodovou – umožňuje přenos krouticího momentu z rotační hlavy nebo rotačního 

stolu na vrtnou kolonu, 

2. prodlužovací – je reprezentována vrtnými trubkami a spojkami, přenáší rotační 

pohyb od rotační hlavy nebo rotačního stolu na pracovní část vrtné kolony, 

umožňuje přívod výplachového média k čelbě vrtu, pronikání vrtného nástroje  

do provrtávaných hornin a výnos odvrtané horniny,  

3. pracovní – volba pracovní části vrtné kolony je dána technologií vrtných prací.  

U rotarového vrtání jde např. o zátěžky, centrátory, stabilizátory. U jádrového 

vrtání jde např. o jádrovnice s trhačem vrtného jádra, ponorné kladivo bude použito 

u rotačně-příklepného vrtání. Nejdůležitější součástí pracovní části vrtné kolony je 

vrtný nástroj. Vrtné nástroje jsou blíže specifikovány v kapitole 2.5.4. 

Na obrázku 2.2 jsou zobrazeny spojovací prvky (spojník, přechod, vsuvka) pomocí 

nichž spojujeme všechny tři části vrtné kolony. 

http://www.carmina.cz/
http://www.gerotop.cz/
http://www.ge-tra.cz/
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Obrázek 2.2: Spojník, přechod, vsuvka, Brno 10. 11. 2011 (foto autor) 

 

Podle Mazáče (1991) je úkolem vrtné kolony: 

- přenos mechanické energie od povrchového zdroje (rotační hlava, rotační stůl) 

k čelbě vrtu, 

- přívod výplachového média k čelbě vrtu od povrchového zdroje (výplachová 

čerpadla, kompresory), 

- vytváření přítlaku na vrtný nástroj, 

- usměrňování práce vrtného nástroje.  

Vrtné trubky jsou nejslabším článkem vrtné kolony. Vrtná kolona je velmi dlouhý  

a velmi špatně ložiskovaný hřídel. Poměr průměru vzhledem k jeho délce je velmi malý, 

proto často dochází k haváriím ve vrtech (např. lomu nebo ohnutí trubek). Abychom 

minimalizovali dopady provozních havárií ve vrtech, je potřeba provést rozbor podmínek 

vrtné kolony se zaměřením na tahová, tlaková, krutová a ohybová namáhání. Tahová 

namáhání vznikají vlastní tíhou vrtných trubek a vrtného nářadí. Tlakovým namáháním je 

postižena především spodní část vrtné kolony při vrtání s nuceným přítlakem. Krutovým 

namáháním je postižena celá délka vrtné kolony nerovnoměrně. Vznik krutového 

namáhání je vázán na řezné odpory vrtného nástroje, ale také na odpory vznikající při 
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rotaci vrtné kolony o stěnu vrtu. Nejmenšího krutu se dosahuje nad vrtným nástrojem, 

naopak největšího krutu těsně pod rotační hlavou nebo rotačním stolem (Mazáč 1991). 

 

2.5.2 Ponorné vrtací kladivo (DTH kladivo) 

Rotačně-příklepná technologie vrtání pomocí DTH kladiv je pravděpodobně 

nejefektivnějším způsobem rozpojování hornin v současnosti, kdy do vrtu postupuje vrtací 

kladivo na čele vrtné kolony přímo za vrtným nástrojem. Označení DTH odkazuje  

na místo, kde se udává proces rozpojování hornin (angl. Down-the-Hole tzn. „dole  

ve vrtu“). Ponorná vrtací kladiva lze využít v mnoha oblastech stavebního (geologické 

průzkumy, vrtaní studní, vrty pro tepelná čerpadla atd.) a důlního průmyslu (povrchové  

i hlubinné doly). Ponorná kladiva mohou pracovat samostatně nebo v kombinaci  

s pažnicovou kolonou resp. pažícím zařízením, které umožňují současné pažení vrtu 

(Hradil 2006). 

Podle Klempy a Mazáče (2008) „hlavní přednosti vrtání ponornými vrtacími 

kladivy je možno shrnout do těchto bodů:“ 

- možnost vrtání větších průměrů s větší produktivitou a nižšími otáčkami, 

- dosahování větších délek vrtů než u srovnatelných horních vrtacích kladiv, 

minimalizace ztrát při přenosu úderné energie, 

- tuhost vrtacích trubek a dobré vedení mezi vrtacím kladivem a stěnou vrtu zaručují 

přímost vrtů (pracovní výsledky dociluje spíše síla úderu než přítlak), 

- výborné výplachové vlastnosti vyplývající z výkonu kompresoru a mezikruží  

ve spojení se značným výkonem rotace usnadňují vrtání v různých geologických 

podmínkách, 

- konstantní vrtná rychlost (závisí na výkonu kompresoru), minimální hluk, jelikož 

na dráze od vrtacího kladiva k ústí je hluk značně tlumen. 

 

2.5.3   Pažnicová kolona 

Význam použití pažnicových kolon je následující (Mazáč 1991): 

- ochrana ohlubně vrtu a stěn vrtu proti zavalování či bobtnání, 
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- ochrana cirkulace výplachu, 

- zajištění geometrického tvaru vrtu, 

- oddělení jednotlivých provrtávaných vrstev,  

- zajištění čistoty výplachového vzorku horniny. 

Ve vrtné praxi rozlišujme několik typů pažnicových kolon: 

1. řídící pažnicová kolona – dává vrtu prvotní směr, ochraňuje ohlubeň vrtu proti 

rozmočení výplachovým médiem, 

2. úvodní pažnicová kolona – chrání vrt proti ztrátám výplachu do vrstev, umožňuje 

instalaci preventrů na její hlavě, podmínkou pro instalaci vrtového uzávěru je 

provedení řádné cementace, 

3. technická pažnicová kolona – její použití umožňuje provádění vrtu  

do projektovaných hloubek, 

4. těžební pažnicová kolona – slouží zejména k těžbě uhlovodíků (ropy a zemního 

plynu) a vody. 

Dle způsobu pažení můžeme rozlišit: 

- kolonové pažení, 

- postupné pažení, 

- vrtání za současného pažení. 

Zvládnutí technologie vrtání za současného pažení musí být pro každou vrtnou 

organizaci, která chce být úspěšná nejen na trhu s vrty pro TČ samozřejmostí. Vrtání  

za současného pažení se používá k provrtání nezpevněných hornin nebo silně narušených 

hornin zpevněných. Po zapažení vrtu do stabilních hornin je v hloubení pokračováno 

běžnými vrtnými nástroji.  Lze rozlišit 3 základní způsoby vrtání za současného pažení: 

1. roubíková vrtací korunka pracující přímo před ponorným vrtacím kladivem nebo 

listové dláto jsou menšího průměru než použitá kolona ocelových pažnic. Vrtný 

nástroj musí být takového průměru, aby mohl být bezpečně vtažen do pažnic. 

Pažnice musí být u paty opatřeny pažnicovou TK korunkou. Pažnicová korunka 

zobrazená na obrázku 2.8 plní funkci přibíráku. Podmínkou je, aby vrtná 

souprava umožňovala rotaci pažnic, 
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2. excentrický způsob vrtání – tento způsob vrtání za současného pažení využívá 

nad sebou dvou umístěných vrtacích roubíkových korunek umístěných  

pod ponorným kladivem.  Pilotní korunka vrtá průměr menší než je vnitřní průměr 

pažnic, přibírací korunka (element) 

rozšiřuje vrt pro pažnicovou kolonu. 

Tento systém lze použit bez rotace 

pažnic nebo s rotací pažnic. Jestliže 

pažnicová kolona neumožňuje rotační 

pohyb, je nutné, aby pata pažnic byla 

opatřena tzv. pažnicovou „botkou“ 

(casing shoe), pažnice jsou pak  

do vrtu pouze zatahovány, 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.3: Excentrická korunka s uzavřeným přibírákem, zdroj: www.hyduke.com 

 

3. symetrický způsob vrtání – lze rozdělit na 4 základní provedení dle typu 

použitého vrtného nástroje: 

a) rozšiřovací listové (roubíkové) dláto (viz obr. 2.4) – nelze použít v kombinaci 

s ponorným kladivem. Podmínkou pro použití rozšiřovacího dláta je rotace pažnic. 

V průběhu pažení jsou segmenty listového dláta rozevřeny, dláto vrtá větší průměr 

než je vnější průměr pažnice. Po propažení nestabilních poloh, jsou segmenty 

vtažením dláta do pažnice uzavřeny, dláto je možné z vrtu vytěžit a nahradit 

běžnými vrtnými nástroji, 

http://www.hyduke.com/
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Obrázek 2.4: Třílisté rozšiřovací dláto v otevřené a zavřené poloze, zdroj: www.vrtaci-technika.cz 

 

b) další ze způsobu symetrického vrtání za současného pažení využívá kombinace 

pilotní korunky a rozšiřovacího elementu (viz obrázek 2.5). Pilotní korunka je  

s rozšiřovací korunkou spojena pomocí bajonetového uzávěru.  Systém pracuje  

bez rotace pažnic, podmínkou je použití pažnicové „botky“. Rozšiřovací element, 

který vrtá větší průměr než vnější průměr pažnice, je po zapažení do požadované 

hloubky bohužel „utracen“. Po zapažení dojde k rozpojení pilotní korunky  

od rozšiřovacího elementu, ponorné kladivo s pilotní korunkou je možné vytěžit 

vnitřkem pažnic. V hloubení je pokračováno běžnými vrtnými nástroji, 

 

http://www.vrtaci-technika.cz/
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Obrázek 2.5: Symetrická rozšiřovací korunka DTH-RoX+, zdroj: www.robit.fi 

 

c) na obrázku 2.6 je uvedena rozšiřovací symetrická roubíková korunka, která 

umožňuje rotaci pažnic, výhodou je, že ve vrtu nezůstane nic „utraceno“. 

Symetrickou korunku tohoto typu lze použít i bez rotace pažnic za podmínky 

použití pažnicové botky, 

 

Obrázek 2.6: Symetrická rozšiřovací korunka SUPER WING, zdroj: www.topdrill.kr 

 

d) na obrázku 2.7 je uvedena segmentová korunka, která umožňuje rotaci pažnic, 

nedochází k utracení žádného rozšiřovacího prvku. Segmentové korunky jsou 

vyráběny nejčastěji jako dvou nebo třísegmentové. Segmentovou korunku 

v kombinaci s ponorným kladivem lze použít jak s rotačně se pohybujícími  

se pažnicemi, tak bez rotace – nutná pažnicová botka.  

http://www.robit.fi/
http://www.topdrill.kr/
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Obrázek 2.7: Symetrická rozšiřovací korunka TRB, zdroj: www.topdrill.kr 

 

2.5.4 Vrtné nástroje 

V textu budou popsány pouze plnoprofilové vrtné nástroje, které se nejčastěji 

používají při vrtání vrtů pro TČ. 

Listové dláto – je typickým nástrojem pro rotační vrtání, použití je možné  

od měkkých hornin až do středně tvrdých, méně abrazivních hornin. Pracovní orgány dláta 

jsou tvořeny břity nebo tvrdokovovými roubíky. Na obrázku 2.8 je zobrazeno listové dláto 

v „klasickém“ provedení.   

 

Obrázek 2.8: Třílisté dláto společně s pažnicovou TK roubíkovou korunkou,  

Brno 10. 11. 2011 (foto autor) 

http://www.topdrill.kr/
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Valivé dláto – patří k nejvýznamnějším vrtným nástrojům pro rotační (rotarové) 

vrtání. Rozsah použití valivých dlát je značně široký, od měkkých hornin až po horniny 

zdravé s vysokou abrazivitou. Valivá dláta jsou vyráběna ve dvou základních provedeních, 

jako zubová a roubíková. Na obrázku 2.9 je vyobrazeno valivé dláto zubové pro středně 

tvrdé horniny a valivé roubíkové dláto pro zdravé horniny s vysokou abrazivitou. 

 

Obrázek 2.9: Valivé zubové dláto (vlevo) a valivé roubíkové dláto (vpravo), Brno 27. 2. 2012  

(foto autor) 

 

Roubíková vrtací korunka pro rotačně-příklepné vrtání – roubíková vrtací 

korunka spolu s ponorným vrtacím kladivem hrají významnou úlohu při rozpojování 

středně tvrdých až tvrdých hornin.   

Vrtací korunky prodělaly v posledních desítkách let značný vývoj. Dříve používané 

„křížové korunky“ (viz obrázek 2.10) byly postupně nahrazeny roubíkovými vrtacími 

korunkami (viz obrázek 2.10), jež se vyznačují delší životností. Zvýšení životnosti je 

způsobeno použitou technologií vsazení pracovních orgánů do matrice vrtací korunky.  

U „křížových korunek“ byly břity ze slinutého karbidu do matrice letovány, kdežto přesný 

roubík ze slinutého karbidu je do matrice vtlačen. Roubíkové vrtací korunky jsou nejčastěji 
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osazeny kulovými, balistickými nebo kombinovanými roubíky. Aby bylo dosaženo 

maximální životnosti korunky, je potřeba u roubíků dodržovat požadovaný tvar broušením 

(Hradil 2006).  

 

Obrázek 2.10: Křížová korunka s břity typu X (vlevo) a roubíková korunka s kulovými roubíky 

(vpravo), Brno 27. 1. 2012 (foto autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petr Hýbler: Hloubení vrtů pro tepelná čerpadla na vybraných lokalitách v ČR 

2012  28 

 

3 METODIKA VRTNÝCH PRACÍ A SBĚRU DAT 

 

3.1 Vrtné práce 

K naplnění cílů diplomové práce jsem k realizaci vybral 6 lokalit, na kterých bylo 

odvrtáno 13 vrtů sahajících do hloubky 50,0 až 138,0 m o celkové metráži 1326 m. 

K zajištění maximální objektivity získaných údajů bylo nutné, aby všechny vrty byly 

realizovány stejnou vrtnou osádkou, jednotným strojním zařízením a vrtným nářadím. 

Vrtné práce byly provedeny tříčlennou vrtnou osádkou pod vedením vrtmistra  

pana Stanislava Vrby. Vybrané lokality jsou zobrazeny na obrázku 3.1.  

 

Legenda:    Velké Meziřící  Řícmanice    Lanžhot    

   Újezd u Brna   Němčičky    Brno, ul. Jarní 

 

Obrázek 3.1: Zájmové lokality, zdroj: www.mapy.cz 

 

3.2 Strojní zařízení 

K hloubení vrtů pro TČ byla nasazena moderní lafetovaná pásová vrtná souprava 

HVS 482 (viz obrázek 3.2) vyrobená v roce 2008 společností JaNo, s.r.o. Vrtná souprava 

je vybavena dvěma protisměrně se otáčejícími vrtnými hlavami. Horní jednomotorová 

http://www.mapy.cz/
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vrtná hlava přenáší pravotočivou rotaci na vrtnou kolonu, spodní dvoumotorová vrtná 

hlava rotuje doleva s pažnicovou kolonou. Konstrukce vrtných hlav umožňuje současnou 

rotaci vrtné i pažnicové kolony. Vrtnou soupravu HVS 482 můžeme označit za soupravu 

pro „duplexové“ vrtání. Základní technické parametry vrtné soupravy jsou uvedeny  

v  tabulce 3.1. 
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Obrázek 3.2: Vrtná souprava HVS 482, Újezd u Brna 20. 7. 2011 (foto autor) 
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Tabulka 3.1: Základní technické parametry vrtné soupravy HVS 482 (Daněk 2008) 

Konstrukční prvek Charakteristika 

Motor Vodou chlazený spalovací dieselový 

CATERPILLAR, typ C4.4 ACERT, výkon 

96 kW při 2200 ot.min
-1

 

Podvozek  Pásový, pojezdová rychlost max. 1,2 km.h
-1 

Lafeta Celková délka 7600 mm, tah max. 82 kN, 

přítlak regulovatelný 0 – 120 kN 

Vrtná hlava spodní Typ RH 1800 – dvoumotorová, otáčky při I. 

stupni 42 ot.min
-1

, krouticí moment 9104 

Nm, otáčky při II. stupni 21 ot.min
-1

, 

krouticí moment 18209 Nm 

Vrtná hlava horní Typ RH 750 – jednomotorová, otáčky při I. 

stupni 95 ot.min
-1

, krouticí moment 4008 

Nm, otáčky při II. stupni 48 ot.min
-1

, 

krouticí moment 8016 Nm 

Těžní vrátek Tah max. 15 kN, Ø lana 8 mm, rychlost 

navíjení na první vrstvě lana 0,8 m.s
-1 

Výplachové čerpadlo Typ Etanorm C40-250, dodávané množství 

500 l.min
-1

 při 9 Bar, 800 l.min
-1

 při 7 Bar 

Zvlhčovací čerpadlo Plunžrové čerpadlo UDOR, typ PN, 15 

l.min
-1

 při 140 Bar 

 

K výrobě stlačeného vzduchu byl použit vysokotlaký šroubový kompresor Atlas 

Copco XRVS 476 Cd s pracovním tlakem 25 bar při dodávaném množství vzduchu  

27,6 m
3
.min

-1
 (461 l.s

-1
). Maximální povolený pracovní tlak je 27 bar. 
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Obrázek 3.3: Kompresor Atlas Copco XRVS 476 Cd, Újezd u Brna 19. 7. 2011 (foto autor) 

 

3.3 Vrty pro TČ – technologie hloubení, volba vrtné, pažnicové kolony a vrtného 

nástroje 

Vrty na všech lokalitách byly vrtány technologií rotačního nebo  

rotačně-příklepného vrtání nebo jejich kombinací za použití vzduchového výplachu, podle 

potřeby s nástřikem vody k vrtnému nástroji.  

Vrtná kolona byla tvořena sestavou pravotočivých vrtných tyčí Atlas Copco  

Ø 89/6 mm, s připojovacími závity 2 3/8“ IF, délky 2 m. Od téhož výrobce bylo použito  

i 4“ ponorné vrtací kladivo COP 44 Gold, s připojovacím čepovým závitem  
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2 3/8“ API REG, které s vrtnými tyčemi bylo spojeno pomocí přechodu  

M 2 3/8“ IF x M 2 3/8“ API REG. Před ponorné vrtací kladivo byly nasazeny roubíkové 

vrtací korunky Atlas Copco Ø 125 mm s kulovým provedením roubíků. Roubíkové vrtací 

korunky byly pravidelně broušeny, aby mezi jednotlivými vrty nevznikaly rozdíly 

v rychlosti vrtných prací způsobených právě opotřebením kulových ploch roubíků.  

Bez použití přechodového prvku bylo použito třílisté dláto Ø 127 mm, s připojovacím 

maticovým závitem 2 3/8“ IF, výrobce EDC Lanžhot. 

Pažnicová kolona byla tvořena levotočivými ocelovými pažnicemi Ø 152/10 mm, 

s připojovacím dvouchodým oblým závitem, délky 2 m, pata pažnic je opatřena TK 

roubíkovou korunkou Ø 152/160 mm, výrobce EDC Lanžhot. 

Přenos krouticího momentu na vrtnou a pažnicovou kolonu byl umožněn spojením  

s vrtnými hlavami. Odvod vrtné drtě na určené místo zabezpečil horní preventr umístěný 

pod spodní rotační hlavou (v případě vrtání za současného pažení) nebo spodní preventr 

instalovaný na ústí pažnic (pouze u vrtání). 

Vyhloubené vrty byly provedeny bez nasazení jakéhokoliv rozšiřovacího elementu 

na vrtné koloně (ponorném kladivu). Bylo využito možnosti nezávislé rotace vrtných hlav 

se vzájemným posunem mezi sebou, kdy pracovní nástroj (vrtá v předstihu cca 10-15 cm 

před pažnicovou kolonou) je tvořen buď listovým dlátem nebo roubíkovou vrtací korunkou 

menšího průměru než pažnicová kolona. Funkci přibíracího prvku plní pažnicová  

TK korunka.  

 

3.4 Vrty pro TČ – hloubka, rozmístění, výstroj a injektáž 

Hloubky a rozmístění jednotlivých vrtů byly určeny projektem nebo objednatelem 

vrtných prací s ohledem na očekávané geologické a hydrogeologické profily vrtů.  

Vystrojení vrtů bylo prováděno za použití speciálního odvíjecího zařízení 

(viz obr. 2.1). Na lokalitách byly použity GVS GEROtherm nebo GWE v dimenzích  

4x32 mm, v materiálovém provedení PE 100 RC. Pro bezproblémové zavádění sond  

se použilo závaží. Směs cementu, bentonitu (Swelltonite HQ, dodavatel B.D.C. Morava)  

a vody tvořily injektážní směs, která byla použita k injektáži vrtů. Injektování bylo 

prováděno jako beztlakové injektážním čerpadlem za použití PE potrubí. 
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3.5 Vzorkovací práce 

V průběhu vrtných prací jsem odebíral vzorky vrtné drtě (průběžně každých 10 m) 

ze síta (kuchyňského cedníku) na konci potrubí určeného pro odvod vrtné drtě. Vzorky 

vrtné drtě jsem ukládal do 6-ti přihrádkových vzorkovnic. Veškeré odebrané vzorky jsem 

neprodleně makroskopicky popsal. Současně s odběrem vrtné drtě jsem do prvotní 

geologické dokumentace zaznamenával údaje o naražených hladinách podzemních vod. 

Geologické profily vrtů, pro názornost zpracované písemně i graficky, jsou uvedeny 

v přílohách č. 25 až 36. U všech vrtů byla vyhotovena fotodokumentace, ukázka 

fotodokumentace vrtné drtě je dokladována v příloze č. 37 a 38.  

 

3.6  Sběr dat 

Sběr dat z průběhu vrtných prací byl soustředěn na získání těchto vstupních údajů: 

- z měřících přístrojů (drillometrů) umístěných na ovládacím panelu vrtné soupravy 

byly odečítány jednotlivé hodnoty přítlaků a protivah neboli protitlaků (N) na vrtný 

nástroj, rozdíl těchto hodnot tvoří výsledný přítlak na vrtný nástroj, 

- otáčky (ot.min
-1

) vrtné kolony (vrtného nástroje) z důvodu absence přístrojového 

otáčkoměru byly spočítány pozorovatelem – autorem DP. Na nepohyblivé a rotující 

části vrtné hlavy byly mastkem vyznačeny dvě rysky. Sledováním pohybující  

se rysky vůči rysce nepohyblivé v závislosti na čase byla získána hodnota otáček 

vrtného nástroje (čas měřen stopkami), 

- z manometru (tlakoměru) umístěného na ovládacím panelu vrtné soupravy byla 

odečítána hodnota tlaku (bar) stlačeného vzduchu přiváděného k vrtnému nástroji. 

Tato hodnota v podstatě odpovídala hodnotě tlaku nastaveného na kompresoru. 

Ponorné kladivo COP 44 Gold je relativně malý spotřebič (spotřeba vzduchu 

udávaná výrobcem je 317 l.s
-1

 při tlaku 25 bar). Použitý kompresor (dodávané 

množství vzduchu 461 l.s
-1

) proto bez problémů dokáže udržet nastavenou hodnotu 

tlaku. Tlak stlačeného vzduchu, který se podařilo udržet na listovém dlátu, 

odpovídal hodnotě max. 16 Bar, listové dláto je díky své konstrukci mnohem větší 

spotřebič než ponorné kladivo, 
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- času potřebného k provedení jednotlivých operací (pažení, vrtání, těžení VK, 

zapuštění GVS, injektáž, odpažení MPK), čas měřen stopkami. 

Výše uvedené vstupní údaje jsou nepostradatelné ke splnění cílů diplomové práce.   
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4 HLOUBENÍ VRTŮ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V ČR  

4.1 Lokalita Velké Meziříčí 

Ve dnech 16. – 17. 2. 2011 byl na lokalitě vyhlouben jeden vrt o hloubce 122,0 m, 

pracovně označený jako VM 1.  

 

4.1.1 Přírodní poměry 

4.1.1.1 Geomorfologické poměry 

Ve smyslu geomorfologického členění České republiky (Demek et al. 2006) patří 

zájmové území k  okrsku Velkomeziříčská pahorkatina. 

Velkomeziříčská pahorkatina se nachází v jz. části Bítešské vrchoviny, zájmová 

lokalita se nachází při východním okraji Velkomeziříčské pahorkatiny, v intravilánu města 

Velké Meziříčí při ulici Nad Sv. Josefem a strmě se uklání k JZ.  

 

4.1.1.2 Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska náleží studovaná lokalita do moldanubické 

oblasti, jež je součástí Českého masivu. Na stavbě moldanubika se významně podílejí 

variské granitoidové plutonické komplexy. Patří k nim především pluton středočeský, 

centrální moldanubický pluton a také pluton třebíčský. (Grygar 2008; Chlupáč  

et al. 2002). 

Třebíčský pluton je v rámci moldanubika největším durbachitovým komplexem. 

Zaujímá plochu trojúhelníkovitého tvaru (asi 500 km
2
) mezi Polnou, Velkou Bíteší  

a Moravskými Budějovicemi. Durbachitové horniny (granity až syenity) jsou bohaté  

na tmavé minerály se zvýšeným obsahem Mg, K, Rb, Cs, Th a U. Krystalizace  

dle radiometrických měření spadá do spodního karbonu, hloubka intruze je odhadována  

na 15 km (Chlupáč et al. 2002).  
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Na studované lokalitě jsou zastoupeny horniny třebíčského plutonu  

(viz příloha č.1). 

 

Předkvartérní podloží 

Na zájmové lokalitě jsou předkvartérní horniny reprezentovány horninami 

třebíčského plutonu. Třebíčský pluton, jak je již popsáno výše, je tvořen durbachitovými 

horninami variského stáří – granity až syenity (Chlupáč et al. 2002). 

Vrtnými pracemi byly durbachitové horniny zastiženy v podobě šedých  

až hnědošedých porfyrických amfibol-biotitických granitů. Směrem do nadloží je granit 

rozpukaný. Vlivem zvětrávacích procesů je granit rozložen na eluvia. 

Vrtem VM 1 byly zastiženy v podloží eluviálních zvětralin (od hloubky 4,5 m) 

zvětralé, navětralé a zdravé granity, které sahaly do konečné hloubky vrtu (122,0 m). 

 

Kvartérní sedimenty 

Nejmladší sedimenty, které pokrývají povrch zájmového území, jsou uloženiny 

kvartérního stáří. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny antropogenními a eluviálními 

uloženinami. 

Eluviální zvětraliny jsou na zájmové lokalitě šedohnědě zbarveny. Jedná  

se o písčité hlíny až štěrkovité písky s hlinitou příměsí, které jsou tvořeny ostrohrannými 

úlomky mateční horniny. Vrtem VM 1 byly zastiženy v podloží navážek, od hloubky 0,8 m 

do hloubky 4,5 m.  

Antropogenní uloženiny byly vrtem VM 1 ověřeny do hloubky 0,8 m. Zastižené 

navážky jsou z litologického hlediska velmi heterogenní. Jsou zastoupeny cihlami, 

betonem a písčitou hlínou s proměnlivým zastoupením úlomků granitu. 

Geologický profil vrtu VM 1 je dokladován v příloze č. 25.  
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4.1.1.3 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Zájmová lokalita je součástí oblasti povodí Dyje s hydrologickým pořadím  

4-16-02-047 s názvem „Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou“ (Kestřánek  

et al. 1984; HEIS 2012). 

Jako jeden z podkladů sloužící k charakteristice hydrogeologických poměrů byla 

použita hydrogeologická mapa ČR, list 24-31 Velké Meziříčí, která je dokladována jako 

příloha č. 3. 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky (Olmer  

et al. 2006) náleží zájmové území k hydrogeologickému rajónu 6550 s názvem  

„ Krystalinikum v povodí Jihlavy“. 

V oblasti hydrogeologického masivu – hornin třebíčského plutonu lze vymezit 

svrchní zvodeň vázanou převážně na kvartérní pokryv, zónu zvětrávání a přípovrchového 

rozpojení hornin a spodní zvodeň, vázanou na propustné tektonické zóny v hlubších 

částech masivu. V celé ploše rozšíření hydrogeologického masivu převažuje puklinový 

kolektor s proměnlivým podílem průlinové pórozity v pásmu přípovrchového rozpojení  

a rozpukání hornin (Kuchovský a Šráček 2003). 

Svrchní zvodnění vázané na kvartérní pokryv a zónu zvětrávání a přípovrchového 

rozpojení hornin bylo vrtnými pracemi ověřeno v hloubce 6,5 m. 

Spodní zvodnění jsou vázána na poruchy mezi jednotlivými bloky hornin – granitů, 

na jejich rozsáhlá tektonická poruchová pásma a otevřené zlomy. Horniny jsou  

do značných hloubek, nejčastěji prvních desítek metrů, porušeny a působí na okolní 

horninové komplexy jako drény. Vrtnými pracemi byla spodní zvodnění s převládajícími 

puklinovou propustností zastižena v hloubkách 32,0 m a 55,0 m.  

 

4.1.2 Technické práce 

Vrt VM 1 byl vyhlouben v intervalu od 0,0 do 6,0 m listovým dlátem o průměru 

127 mm (duplexová kolona) za použití vzduchového výplachu. Konečné hloubky  

(tj. 122,0 m) bylo dosaženo pomocí ponorného kladiva s korunkou o průměru 125 mm  

za použití vzduchového výplachu.  
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Při vrtání vrtu VM 1 bylo použito technické pažení v podobě MPK o průměru  

152 mm do hloubky 6,0 m. 

 

4.1.3 Naměřené vstupní údaje na vrtu VM 1 

Tabulka 4.1: Naměřené hodnoty na vrtu VM 1 

VM 1 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

29,0 6,0 Rotační/listové dláto Ano 18,0/12,0 60,0 16,0 

35,0 6,0 Výměna vrtného nástroje Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

43,0 10,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/14,0 75,0 16,0 

68,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

94,0 30,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

150,0 50,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

208,0 70,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 70,0 16,0 

234,0 80,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 70,0 16,0 

260,0 90,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 70,0 16,0 

322,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 70,0 22,0 

362,0 122,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 70,0 22,0 

427,0 122,0 Těžení VK Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

482,0 122,0 Zapouštění GVS Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

520,0 122,0 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

545,0 122,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

4.2 Lokalita Řícmanice 

Ve dnech 28. 2. – 3. 3. 2011 byly na lokalitě vyhloubeny dva vrty o hloubce 88,0 m 

(2x88,0 m), pracovně označené jako RI 1 a RI 2. 
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4.2.1  Přírodní poměry 

4.2.1.1 Geomorfologické poměry 

Ve smyslu geomorfologického členění České republiky (Demek et al. 2006) patří 

zájmové území k okrsku Řícmanicko-kanický prolom. 

Řícmanicko-kanický prolom se nachází v jv. části Adamovské vrchoviny, 

zájmová lokalita se nachází při jižním okraji Řícmanicko-kanického prolomu, při ulici 

Fügnerovo návrší a strmě se uklání k jihu. 

4.2.1.2 Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska náleží studovaná lokalita do moravskoslezské 

oblasti, jež je nejvýchodnější součástí Českého masivu. Východní část moravosilezika je 

reprezentována brunovistulikem. Kadomský fundament brunovistulika vystupuje  

na povrch ve větší ploše v brněnském a dyjském masivu. Menší výskyty jsou v oblasti 

Hornomoravského úvalu, kde vystupuje na den v tektonických krách. Větší část 

brunovistulika je skryta pod mocnými flyšovými sedimenty vnějších Západních Karpat, 

kde se nachází v hloubkách 5 až 10 km. V podobných hloubkách se nachází v podloží 

hornin kulmu (Grygar 2008). 

Podle Müllera et al. (1994) bylo v brněnském masivu vymezeno 11 základních typů 

granodioritů nazvaných podle lokalit, kde vystupují v typickém vývoji (např. typ Blansko, 

typ Královo Pole). 

Během staršího neogénu (miocénu) vznikla na Moravě karpatská předhlubeň, 

která vlivem postupujícího akrečního klínu vnějších Západních Karpat přesouvala svůj 

sedimentační prostor na předpolí, na sedimentárně zatěžovaný a ohýbající se okraj 

Českého masivu. Karpatská předhlubeň je soustava miocénních pánví, která byla v období 

eggenburgu až badenu vyplňována sladkovodními, brakickými a mořskými 

sedimentárními komplexy (Grygar 2008). 

Řícmanicko-kanický prolom je v nadloží brněnského masivu tvořen sladkovodními 

až brakickými uloženinami ottnangského stáří. Podle Maštery et al. (1998) uloženiny 

ottnangu (18 – 19 Ma) dosahují nejčastěji metrových mocností, v podobě denudačních 

zbytků – pokud nevyplňují hlubší údolí. V okolí Kanic, Řícmanic, Ochozu a Bukoviny 
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jsou uloženiny ottnangu reprezentovány tzv. rzehakiovými vrstvami, jde o písky a štěrky 

s jurskými rohovci, střídající se s polohami jílů a nestálou velikostí a zastoupením klastů.  

V nadloží uloženin ottnangu se nacházejí eolické i deluvioeolické uloženiny kvartérního 

(pleistocenního, 6 Ma) stáří, které jsou zastoupeny sprašemi a sprašovými hlínami.  

Na studované lokalitě jsou zastoupeny horniny brněnského masivu, uloženiny  

ottnangu karpatské předhlubně, v jejich nadloží pak spočívají pleistocenní uloženiny 

(viz příloha č. 5). 

 

Předkvartérní podloží 

Na zájmové lokalitě jsou předkvartérní horniny reprezentovány granodiority 

brněnského masivu kadomského stáří. V jejich nadloží spočívají sedimenty karpatské 

předhlubně ottnagského stáří – písky a štěrky. 

Vrtnými pracemi byly zastiženy biotitické granodiority typu Blansko, růžovošedé 

barvy. Směrem do nadloží je granodiorit navětralý až silně zvětralý. V nadloží granodioritu 

jsou uloženy sedimenty ottnangu v podobě pestrých písků až štěrkovitých písků, při bázi 

pak v podobě písčitých štěrků šedé barvy. 

Vrty RI 1 a RI 2 byly v podloží uloženin ottnangu zastiženy silně zvětralé, zvětralé, 

navětralé a zdravé granodiority (od hloubky 38,0 až 40,0 m), které sahaly do konečné 

hloubky vrtů (88,0 m). V nadloží silně zvětralého granodioritu (od hloubky 34,0 do 38,0  

až 40,0 m) byly ověřeny velmi slabě vápnité, slídnaté písčité štěrky šedé barvy; od hloubky 

28,0 do 34,0 m velmi slabě vápnité, slídnaté zelenošedé písky; od hloubky 22,0 do 28,0 m 

velmi slabě vápnité, slídnaté písky žlutohnědé barvy; od hloubky 22,0 do 20,0 m velmi 

slabě vápnité, slídnaté štěrkovité písky hnědé barvy a od hloubky 15,0 do 20,0 m velmi 

slabě vápnité, slídnaté žlutohnědé písky. 

 

Kvartérní sedimenty 

Nejmladší sedimenty, které pokrývají povrch zájmového území, jsou uloženiny 

kvartérního stáří. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny deluvioeolickými uloženinami. 

Deluvioeolické uloženiny jsou sedimenty vzniklé působením větru a pohybem 

horninových hmot po svazích. Na zájmové lokalitě byly zastiženy světle hnědé 
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pleistocenní uloženiny v podobě vápnité, jílovité sprašové hlíny s polymiktními úlomky  

do velikosti až 1 cm. Vrty RI 1 a RI 2 byly zastiženy v nadloží uloženin ottnangu  

od hloubky 0,0 do hloubky 15,0 m.  

Geologické profily vrtů RI 1 a RI 2 jsou uvedeny v příloze č. 26 a 27.   

 

4.2.1.3 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Zájmová lokalita je součástí oblasti povodí Dyje s hydrologickým pořadím  

4-15-02-108 s názvem „Časnýř“ (Kestřánek et al. 1984; HEIS 2012). 

Jako jeden z podkladů sloužící k charakteristice hydrogeologických poměrů byla 

použita hydrogeologická mapa ČR, list 24-41 Vyškov, která je zobrazena jako příloha č. 7. 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky (Olmer  

et al. 2006) náleží zájmové území k hydrogeologickému rajónu 6570 s názvem  

„ Krystalinikum brněnské jednotky“. 

V průběhu vrtných prací bylo vyčleněno několik typů zvodnění – průlinových  

i puklinových. Mocné jílovité sprašové hlíny plní funkci stropního poloizolátoru  

až izolátoru a poskytují níže uloženému kolektoru – sedimentům ottnangu částečnou 

ochranu proti antropogenním vlivům. Vrtnými pracemi bylo ověřeno zvodnění vázané  

na uloženiny ottnangu – průlinově propustné písky až štěrkovité písky. Hladina podzemní 

vody byla při vrtných pracích naražena v hloubce 22,0 m. Další zvodnění jsou vázána  

na poruchy mezi jednotlivými bloky hornin – granodioritů, na jejich rozsáhlá tektonická 

poruchová pásma a otevřené zlomy. Vrtnými pracemi bylo spodní, puklinově propustné 

zvodnění prokazatelně prokázáno na vrtu RI 1 v hloubkách 55,0 m a 57,6 m. Vzhledem 

k technologii vrtných prací nebylo spodní zvodnění na vrtu RI 2 pozorováno.  

 

4.2.2 Technické práce 

Vrt RI 1 byl vyhlouben v intervalu od 0,0 do 38,0 m listovým dlátem o průměru 

127 mm (duplexová kolona) za použití vzduchového výplachu. Vrt RI 2 byl vyhlouben 

v intervalu od 0,0 do 40,0 m listovým dlátem o průměru 127 mm (duplexová kolona)  
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za použití vzduchového výplachu. Konečné hloubky vrtů (tj. 88,0 m) bylo dosaženo 

pomocí ponorného kladiva s korunkou o průměru 125 mm, výplachovým médiem byl 

stlačený vzduch.  

Při vrtání vrtu RI 1 bylo použito technické pažení v podobě MPK o průměru  

152 mm do hloubky 38,0 m, při vrtání vrtu RI 2 bylo použito technické pažení v podobě 

MPK o průměru 152 mm do hloubky 40,0 m. 

 

4.2.3 Naměřené vstupní údaje na vrtu RI 1 a RI 2 

Tabulka 4.2: Naměřené hodnoty na vrtu RI 1 

RI 1 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

36,0 10,0 Rotační/listové dláto Ano 18,0/12,0 85,0 16,0 

88,0 20,0 Rotační/listové dláto Ano 18,0/12,0 85,0 16,0 

96,0 24,0 Rotační/listové dláto Ano 18,0/12,0 65,0 16,0 

124,0 32,0 Rotační/listové dláto Ano 18,0/12,0 65,0 16,0 

154,0 32,0 Výměna vrtného nástroje Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

188,0 38,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ano 14,0/12,0 70,0 16,0 

233,0 50,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 70,0 22,0 

258,0 62,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 70,0 22,0 

296,0 76,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 70,0 22,0 

344,0 88,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 70,0 22,0 

382,0 88,0 Těžení VK Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

418,0 88,0 Zapouštění GVS Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

453,0 88,0 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

508,0 88,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

Tabulka 4.3: Naměřené hodnoty na vrtu RI 2 

RI 2 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

41,0 14,0 Rotační/listové dláto Ano 14,0/10,0 85,0 18,0 
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RI 2 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

141,0 38,0 Rotační/listové dláto Ano 14,0/10,0 75,0 18,0 

157,0 38,0 Výměna vrtného nástroje Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

173,0 40,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ano 14,0/11,0 70,0 18,0 

233,0 54,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/11,0 70,0 22,0 

254,0 64,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/11,0 70,0 22,0 

294,0 80,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/11,0 70,0 22,0 

328,0 88,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/11,0 70,0 22,0 

380,0 88,0 Těžení VK Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

412,0 88,0 Zapouštění GVS Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

447,0 88,0 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

505,0 88,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

4.3 Lokalita Lanžhot 

Ve dnech 4. 4. – 6. 4. 2011 byly na lokalitě vyhloubeny dva vrty o hloubce 50,0 m 

(2x50,0 m), pracovně označené jako LA 1 a LA 2. 

 

4.3.1 Přírodní poměry 

4.3.1.1 Geomorfologické poměry 

Ve smyslu geomorfologického členění České republiky (Demek et al. 2006) patří 

zájmové území k okrsku Tvrdonická pahorkatina. 

Tvrdonická pahorkatina se nachází v j. části Dyjsko-moravské pahorkatiny. 

Studovaná lokalita se nachází v intravilánu obce Lanžhot, v j. cípu Tvrdonické 

pahorkatiny, na rohu ulic Hrnčířská, Souhrady a U Stadionu. 
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4.3.1.2 Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska náleží studovaná lokalita do Vídeňské pánve. 

Vznik Karpatské předhlubně i Vídeňské pánve souvisí s postupným vyzníváním mořské 

sedimentace ve flyšových Západních Karpatech. Flyšové příkrovy vnějších Západních 

Karpat v neogénu migrují na předpolí, na sedimentárně zatěžovaný a ohýbaný okraj 

Českého masivu. V této době současně vznikají nové pánve. V tektonických depresích 

samotného akrečního klínu vzniká Vídeňská pánev, před čely příkrovů pak vzniká 

Karpatská předhlubeň. Sedimenty těchto pánví mají zcela jiný charakter než flyšové pánve 

Západních Karpat. Pro nově vzniklé pánve je typická sedimentace mořských, brakických  

a sladkovodních uloženin bez flyšových jevů (Grygar 2008). 

Vídeňská pánev je asi 200 km dlouhá a 50 km široká, rozkládá se mezi 

Východními Alpami a Západními Karpaty, její větší část se nachází na území Rakouska  

a Slovenska. Na našem území má geomorfologicky shodnou pozici s Dolnomoravským 

úvalem, jež tvoří severní část Vídeňské pánve (Hruban 2007). 

Ve spodním miocénu (eggenburgu, ottnangu) sedimentují uloženiny pánve nejdříve 

v dílčích depresích na hřbetech příkrovů, hovoříme o tzv. nesené pánvi. Příkrovy migrují 

na předpolí s kompresní složkou hlavních napětí orientovanou ve směru SZ-JV. V karpatu 

dochází ke změně orientace pánve na S-J, což souvisí s levostrannou rotací Západních 

Karpat vůči předpolí Českého masivu a levostrannou směrnou kolizí podél zlomů 

krušnohorského směru – SV-JZ. Pánev v této době získává romboedrický tvar, projevuje  

se zrychlenou subsidencí, hovoříme o pánvi odtažení. Během svrchního miocénu  

se Vídeňská pánev mění ve vnitrohorskou depresi. Vlivem poklesů zemské kůry podél 

směrných posunů, má sedimentační prostor pánve, na relativně malém prostoru značnou 

mocnost – až 5500 m (Grygar 2008). 

„Neogenní výplň pánve zahrnuje pestrý sled mořských a terestrických sedimentů 

eggenburgu až pliocénu“ (Hruban 2007). 

Závěrečná fáze vyplňování sedimentačního prostoru Vídeňské pánve je ukončena 

sladkovodní (jezerní) sedimentací gbelského souvrství, které se uložilo v pokleslé 

Moravské ústřední prohlubni (uhelné jíly, písky, pestré jíly). Gbelské souvrství bylo dříve 

označováno jako pestré souvrství. Ve vyzdvižené moravské části pánve v  mladším 
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neogénu – pliocénu byly dílčí úvaly řek Moravy a Dyje vyplněny řičními sedimenty 

(Grygar 2008). 

Na studované lokalitě jsou zastoupeny sedimenty gbelského souvrství, v jejich 

nadloží pak spočívají sedimenty kvartérního stáří (viz příloha č. 9). 

 

Předkvartérní podloží 

Na zájmové lokalitě jsou předkvartérní horniny reprezentovány terciérními 

uloženinami gbelského souvrství pontského stáří – jíly až jílovce. 

Vrtnými pracemi byly zastiženy vápnité jíly až jílovce pestrých barev, nepravidelně 

se střídající s proplástky písku. 

Vrty LA 1 a LA 2 byly zastiženy vápnité jíly, proměnlivě písčité, nepravidelně  

se střídající s proplástky písků, světle hnědé až šedohnědé barvy, od hloubky  

10,0 do 30,0 m. Od hloubky 30,0 do 40,0 m byly ověřeny vápnité jíly, proměnlivě písčité, 

místy zpevněné v jílovce, zelenohnědé až šedohnědé barvy. Do konečné hloubky vrtů 

(50,0 m) byly ověřeny vápnité jíly až jílovce, tmavě šedé barvy. 

 

Kvartérní sedimenty 

Nejmladší sedimenty, které pokrývají povrch zájmového území, jsou uloženiny 

kvartérního stáří. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny deluvioeolickými a fluviálními 

uloženinami, jež vznikají činností tekoucí vody. 

Na zájmové lokalitě byly zastiženy vrty LA 1 a LA 2 vápnité, okrově hnědé 

sprašové hlíny pleistocenního stáří (retransportované) od hloubky 0,0 do 2,5 m, v jejich 

podloží, od hloubky 2,5 do 10,0 m byly zastiženy hnědošedé náplavové hlíny kvartérního 

stáří, při bázi pak byla zastižena hnědá štěrkovitá poloha kvartérního stáří. 

Geologické profily vrtů LA 1 a LA 2 jsou uvedeny v příloze č. 28.   
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4.3.1.3 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Zájmová lokalita je součástí oblasti povodí Dyje s hydrologickým pořadím  

4-17-01-113 s názvem „Dyje od Svratky po ústí“ (Kestřánek et al. 1984; HEIS 2012). 

Jako jeden z podkladů sloužící k charakteristice hydrogeologických poměrů byla 

použita hydrogeologická mapa ČR, list 34-23 Břeclav, která je zobrazena v příloze č. 11. 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky (Olmer  

et al. 2006) náleží zájmové území k hydrogeologickému rajónu 2250 s názvem  

„Dolnomoravský úval“. 

Pro danou lokalitu je typické nepravidelné střídání jílů (izolátorů) a písků, štěrků 

(průlinových vrstvových kolektorů), přičemž neogenní sedimenty představují ve většině 

případů svým litologickým složením nepropustné podloží kvartérním sedimentům. 

V průběhu vrtných prací bylo zastiženo několik dílčích průlinových zvodnění. 

Svrchní zvodnění je vázáno na štěrkovitou polohu při bázi neogenních sedimentů. Hladina 

podzemní vody byla naražená v hloubce 9,2 m. Stropní poloizolátor až izolátor, 

reprezentován sprašovými resp. povodňovými hlínami poskytuje částečnou ochranu 

tomuto kolektoru proti antropogenním vlivům. Počevní izolátor je reprezentován 

neogenními jíly. Další zvodnění zastižená vrtnými pracemi jsou vázána na písčité polohy 

nacházejících se v jílech či jílovcích. Vzhledem k technologii použité při provádění 

vrtných prací (nástřik vody do stlačeného vzduchu) nebylo možné u těchto dílčích 

zvodnění přesně zaznamenat naraženou hladinu podzemní vody. 

 

4.3.2 Technické práce 

Oba vrty byly vyhloubeny v intervalu od 0,0 do 50,0 m listovým dlátem o průměru 

127 mm (duplexová kolona) za použití vzduchového výplachu.  

Při vrtání vrtu LA 1 a LA 2 bylo použito technické pažení v podobě MPK  

o průměru 152 mm do hloubky 50,0 m. 
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4.3.3 Naměřené vstupní údaje na vrtu LA 1 a LA 2 

Tabulka 4.4: Naměřené hodnoty na vrtu LA 1 

LA 1 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

46,0 10,0 Rotační/listové dláto Ano 10,0/8,0 90,0 16,0 

98,0 22,0 Rotační/listové dláto Ano 10,0/8,0 90,0 16,0 

131,0 30,0 Rotační/listové dláto Ano 10,0/8,0 90,0 16,0 

187,0 42,0 Rotační/listové dláto Ano 10,0/8,0 90,0 16,0 

210,0 50,0 Rotační/listové dláto Ano 10,0/8,0 90,0 16,0 

232,0 50,0 Těžení VK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

258,0 50,0 Zapouštění GVS Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

288,0 50,0 Injektáž Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

332,0 50,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

Tabulka 4.5: Naměřené hodnoty na vrtu LA 2 

LA 2 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

37,0 10,0 Rotační/listové dláto Ano 10,0/8,0 90,0 16,0 

79,0 22,0 Rotační/listové dláto Ano 10,0/8,0 90,0 16,0 

116,0 32,0 Rotační/listové dláto Ano 10,0/8,0 90,0 16,0 

158,0 44,0 Rotační/listové dláto Ano 10,0/8,0 90,0 16,0 

173,0 50,0 Rotační/listové dláto Ano 10,0/8,0 90,0 16,0 

202,0 50,0 Těžení VK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

232,0 50,0 Zapouštění GVS Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

262,0 50,0 Injektáž Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

298,0 50,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

4.4 Lokalita Újezd u Brna 

Ve dnech 18. 7. – 21. 7. 2011 byly na lokalitě vyhloubeny dva vrty o hloubce  

120,0 m (2x120,0 m), pracovně označené jako UB 1 a UB 2. 
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4.4.1 Přírodní poměry 

4.4.1.1 Geomorfologické poměry 

Podle Demka et al. (2006) náleží zájmové území k okrskům Šlapanická pahorkatina 

a Cezavská niva. 

Zájmové území se nachází na hranici dvou okrsků, Šlapanické pahorkatiny  

a Cezavské nivy. V okrsku Šlapanická pahorkatina, která je situována v sv. části Pracké 

pahorkatiny, je zájmové území na jižním okraji. Jde o nížinnou pahorkatinu tvořenou 

neogenními usazeninami a výstupy brněnského masivu, kulmu a jury. Typické jsou 

sedimenty říční terasy Svitavy a spraše. Zájmové území se také nachází ve střední části 

Cezavské nivy, která představuje akumulační rovinu podél řeky Cezavy (Litavy)  

a prochází Prackou pahorkatinou ze SZ na JV. 

 

4.4.1.2 Geologické poměry 

Zájmová oblast je z pohledu regionálně geologického členění součástí karpatské 

předhlubně, která reprezentuje předpolí flyšových jednotek vnějších západních Karpat.  

Je tvořena miocenními pánvemi, jejichž sedimentační prostor se vlivem postupujících 

příkrovů postupně přesouval na předpolí – na sedimentárně zatěžovaný okraj Českého 

masivu. Současná sedimentace předhlubně spolu s pohybem příkrovů způsobila,  

že uloženiny předhlubně leží místy pod příkrovy, před nimi a na nich. Karpatskou 

předhlubeň lze sledovat ze severní až na jižní Moravu. Je dělena Hornomoravským úvalem 

na dvě části, severní a jižní (Grygar 2008; Chlupáč et al. 2002).  

Studovaná lokalita se nachází ve středu jižní části karpatské předhlubně, při jejím 

východním okraji.  

Zájmové území je tvořeno sedimenty karpatské předhlubně karpatského stáří, 

reprezentované mořskými vápnitými jíly s polohami písků a v menší míře silně slídnatými 

prachovitými a silně vápnitými písky. V okolí Újezdu u Brna jsou uloženiny karpatu 

tvořeny pelity, které lze litologicky rozdělit do 3 stupňů vývoje (Müller et al. 2000):  

- pestré vápnité jíly šedých až zelenošedých barev, slabě jemně písčité se šmouhami 

tmavě šedých jílů, 
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- vrstevnaté jíly s písky, jde zřejmě o písčitější facii vrstevnatých jílů, 

- proměnlivě písčité vrstevnaté vápnité jíly tzv. „šlíry“ zpravidla šedých až zelenavě 

šedých barev, světle slídnaté s laminami a poprašky bělavě šedého jemnozrnného 

písku nebo prachu na vrstevních plochách. 

Podle Müllera et al. (2000) byla v cihelně v Újezdu u Brna ve výše uvedených 

sedimentech nalezena velká množství fosilií – schránky rozsivek, cysty archemonád  

a kostřičky křemitých býčkovců. 

Na studované lokalitě jsou zastoupeny sedimenty karpatu, v jejich nadloží pak 

spočívají sedimenty kvartérního stáří (viz příloha č. 13). 

 

Předkvartérní podloží 

Na zájmové lokalitě jsou předkvartérní horniny zastoupeny terciérními 

uloženinami karpatského stáří – proměnlivě písčitými jíly až jílovci a lavicovitými 

polohami pískovců. 

Vrty UB 1 a UB 2 byly zastiženy vápnité jíly, jemně vtroušeně slídnaté, vrstevnaté, 

modrošedé barvy, od hloubky 11,9 – 12,0 m do hloubky 18,0 m. Od hloubky 18,0  

do 46,0 – 47,0 m byly ověřeny vápnité jíly až jílovce, slídnaté, s proplástky světle šedého 

jemnozrnného vápnitého písku, modrošedé barvy. Do konečné hloubky vrtů (120,0 m) 

byly ověřeny šedé, vápnité a slídnaté jílovce s výjimkou zastižených šedohnědých 

lavicovitých pískovců (na vrtu UB 1 v intervalu od 56,0 do 56,3 m, na vrtu UB 2 

v intervalech od 46,0 do 47,0 m a od 102,0 do 102,3 m). 

 

Kvartérní sedimenty 

Nejmladší geologické období je reprezentováno fluviálními, deluvioeolickými  

a antropogenními kvartérními sedimenty. 

Kvartérní fluviální uloženiny jsou tvořeny hnědě zbarvenými písčitými štěrky 

s mocností až 4 m, vrtnými pracemi byly ověřeny od hloubky 7,9 – 8,0 do hloubky  

11,9 – 12,0 m. V intervalu od 4,0 do 7,9 – 8,0 m byly zastiženy deluvioeolické sedimenty 
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pleistocenního stáří, reprezentované světle hnědou, nevrstevnatou sprašovou hlínou. 

V jejich nadloží jsou uloženy antropogenní sedimenty – cihly a dřevo.  

Geologické profily vrtů UB 1 a UB 2 jsou dokladovány v příloze č. 29 a 30.   

 

4.4.1.3 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Zájmová lokalita je součásti oblasti povodí Dyje s hydrologickým pořadím  

4–15–03-089 s názvem „Svratka od Svitavy po Jihlavu“ (Kestřánek et al. 1984; HEIS 

2012).  

Jako jeden z podkladů sloužící k vyjádření hydrogeologických poměrů byla použita 

hydrogeologická mapa ČSR, list 24-43 Šlapanice, která je zobrazena jako příloha č. 15. 

Dle hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky (Olmer et al. 

2006; HEIS 2012) náleží zájmové území k hydrogeologickému rajónu 2250 s názvem 

„Dyjsko-svratecký úval“, který začleňuje neogenní uloženiny Dyjsko-svrateckého úvalu. 

Podle Kučery et al. (1985) je lokalita charakteristická kvartérními průlinovými 

kolektory vázanými na písky a štěrky v nadloží nepravidelně střídajících se izolátorů (jílů) 

s karpatskými a bádenskými průlinovými kolektory (písky a štěrky).  

V průběhu vrtných prací bylo ověřeno zvodnění vázané na fluviální sedimenty 

uložené působením řeky Litavy. Tento průlinový kolektor se nachází v nadloží sedimentů 

karpatu, jež reprezentují pro fluviální sedimenty počevní izolátor. Stropní poloizolátor  

až izolátor je reprezentován sprašovými hlínami, které umožňují částečnou ochranu proti 

antropogenním vlivům. Naražená hladina podzemní vody byla zaznamenána v hloubce  

8,0 m na vrtu UB 1 a v hloubce 8,1 m na vrtu UB 2. Jiná zvodnění vázaná na neogenní 

sedimenty nebyla zastižena.  

 

4.4.2 Technické práce 

Vrt UB 1 byl hlouben v intervalu od 0,0 do 36,0 m listovým dlátem o průměru  

127 mm, v intervalu od 36,0 do 38,0 m bylo k vrtání použito ponorné kladivo s korunkou  

o průměru 125 mm. Vzhledem ke zhoršenému postupu vrtných prací, bylo opět nasazeno 
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listové dláto, se kterým byl vrt dovrtán do konečné hloubky (120,0 m). Vrt UB 2 byl 

v celém profilu (0,0 – 120,0 m) vyhlouben za použití listového dláta o průměru 127 mm. 

Výplachovým médiem byl stlačený vzduch.  

MPK o průměru 152 mm byla použita do hloubky 36,0 m na vrtu UB 1, na vrtu  

UB 2 pak do hloubky 24,0 m. 

 

4.4.3 Naměřené vstupní údaje na vrtu UB 1 a UB 2 

Tabulka 4.6: Naměřené hodnoty na vrtu UB 1 

UB 1 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

35,0 10,0 Rotační/listové dláto Ano 14,0/10,0 90,0 16,0 

70,0 20,0 Rotační/listové dláto Ano 14,0/10,0 90,0 16,0 

97,0 30,0 Rotační/listové dláto Ano 14,0/10,0 90,0 16,0 

121,0 36,0 Rotační/listové dláto Ano 14,0/10,0 90,0 16,0 

138,0 36,0 Výměna vrtného nástroje Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

151,0 38,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 55,0 16,0 

173,0 38,0 Výměna vrtného nástroje Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

205,0 50,0 Rotační/listové dláto Ne 14,0/10,0 90,0 16,0 

263,0 72,0 Rotační/listové dláto Ne 14,0/10,0 90,0 22,0 

320,0 100,0 Rotační/listové dláto Ne 14,0/10,0 90,0 22,0 

367,0 120,0 Rotační/listové dláto Ne 14,0/10,0 90,0 22,0 

402,0 120,0 Těžení VK Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

413,0 120,0 Zapouštění GVS Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

448,0 120,0 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

565,0 120,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

Tabulka 4.7: Naměřené hodnoty na vrtu UB 2 

UB 2 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

34,0 10,0 Rotační/listové dláto Ano 14,0/10,0 90,0 16,0 

94,0 24,0 Rotační/listové dláto Ano 14,0/10,0 90,0 16,0 

141,0 40,0 Rotační/listové dláto Ne 14,0/10,0 90,0 16,0 
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UB 2 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

202,0 60,0 Rotační/listové dláto Ne 14,0/10,0 90,0 16,0 

281,0 90,0 Rotační/listové dláto Ne 14,0/10,0 90,0 22,0 

351,0 120,0 Rotační/listové dláto Ne 14,0/10,0 90,0 22,0 

388,0 120,0 Těžení VK Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

399,0 120,0 Zapouštění GVS Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

434,0 120,0 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

494,0 120,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

4.5 Lokalita Němčičky 

Ve dnech 22. 7. – 26. 7. 2011 byl na lokalitě vyhlouben jeden vrt o hloubce  

138,0 m, pracovně označený jako NE 1. 

 

4.5.1 Přírodní poměry 

4.5.1.1 Geomorfologické poměry 

Dle geomorfologického členění České republiky patří zájmové území do okrsku 

Ivaňská plošina (Demek et al. 2006).  

Němčičky se nachází na  sz. okraji Ivaňské plošiny, která tvoří jižní část Rajhradské 

pahorkatiny. Podle Demka et al. (2006) jde o plošinu sklánějící se k JV, tvořenou terasami 

Jihlavy a Svratky. 

Zájmová lokalita se nachází na západním okraji obce Němčičky, při silnici III. třídy 

39528.  

 

4.5.1.2 Geologické poměry 

Z pohledu geologické rajonizace Českého masivu je zájmová oblast tvořena 

magmatickými horninami brněnského masivu, jež je součástí kadomsky konsolidovaného 

brunovistulika (545 Ma). Brněnský masiv budují různé typy granitoidů místy s relikty 
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krystalinického obalu. V nadloží brněnského masivu se objevují neogenní sedimenty 

karpatské předhlubně spodnobádenského stáří, reprezentované bazálními a okrajovými 

klastiky v písčito-štěrkovitém vývoji, které mohou přecházet do vápnitých prachových jílů 

tzv. téglů (Chlupáč et al. 2006; Müller et al. 1994). 

Na studované lokalitě jsou zastoupeny horniny brněnského masivu, 

spodnobádenské uloženiny karpatské předhlubně, v jejich nadloží spočívají kvartérní 

deluviofluviální sedimenty (viz příloha č. 17). 

 

Předkvartérní podloží 

Na zájmové lokalitě jsou předkvartérní horniny tvořeny granodiority brněnského 

masivu kadomského stáří. Nadloží granodioritů je budováno štěrky a písčitými štěrky 

karpatské předhlubně spodnobádenského stáří. 

Vrtnými pracemi byl zastižen biotitický granodiorit typu Tetčice, pestrých barev. 

Směrem do nadloží je granodiorit navětralý až silně zvětralý. V nadloží granodioritu jsou 

uloženy mořské spodnobádenské sedimenty v podobě písčitého štěrku šedohnědé barvy. 

Vrtem NE 1 byly v podloží spodnobádenských uloženin zastiženy silně zvětralé, 

zvětralé, navětralé a zdravé granodiority (od hloubky 8,5 m), které sahaly do konečné 

hloubky vrtu (138,0 m). V nadloží silně zvětralého granodioritu (od hloubky 1,2 do 8,5 m) 

byly ověřeny písčité štěrky šedohnědé barvy. 

 

Kvartérní sedimenty 

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny deluviofluviálními uloženinami 

pleistocenního až holocenního stáří. Vrtem NE 1 byly zastiženy hnědé písčité hlíny  

od hloubky 0,2 do 1,2 m, v jejich nadloží byla ověřena ornice, černé barvy. 

Geologický profil vrtu NE 1 je uveden v příloze č. 31. 
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4.5.1.3 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Zájmová oblast je součásti oblasti povodí Dyje s hydrologickým pořadím  

4-16-04-005 s názvem „Jihlava od Svitavy po Rakovec“ (Kestřánek et al. 1984; HEIS 

2012). 

K charakteristice hydrogeologických poměrů byla jako jeden z podkladů použita 

hydrogeologická mapa ČR, list 24-34 Ivančice, která je uvedena v příloze č. 19.  

Z hlediska hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky (Olmer  

et al. 2006) náleží zájmové území k hydrogeologickému rajónu 2241 s názvem  

„Dyjsko-svratecký úval“. 

Na zájmové lokalitě byla zastižena dvě zvodnění. Svrchní zvodnění je vázáno  

na neogenní sedimenty karpatské předhlubně a spodní zvodnění na tektonicky porušené 

horniny brněnského masivu. 

Časté litofaciální změny ve vertikálním i v horizontálním směru jsou typické  

pro svrchní zvodnění vázané na neogenní sedimenty, které často způsobují nepravidelné 

střídání průlinových kolektorů (spodnobádenské štěrky a písky) a izolátorů (vápnité jíly). 

Spodní zvodnění je vázáno na horniny brněnského masivu (granodiority), jejich rozsáhlá 

tektonická poruchová pásma a otevřené zlomy. Granodiority jsou typickými zástupci 

puklinové propustnosti (Kuchovský a Šráček 2003; Müller et al. 1994). 

V průběhu vrtných prací byla naražena hladina podzemní vody v hloubkách  

6,0 a 118,0 m.  

 

4.5.2 Technické práce 

Vrt NE 1 byl hlouben v intervalu od 0,0 do 10,0 m listovým dlátem o průměru  

127 mm, do konečné hloubky vrtu (138,0 m) bylo použito ponorné kladivo s korunkou  

o průměru 125 mm, výplachovým médiem byl stlačený vzduch.  

K propažení nestabilních formací (do 10,0 m) byla použita MPK o průměru  

152 mm.  
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4.5.3 Naměřené vstupní údaje na vrtu NE 1 

Tabulka 4.8: Naměřené hodnoty na vrtu NE 1 

NE 1 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,00 0,00 - - - - - 

48,00 10,00 Rotační/listové dláto Ano 18,0/12,0 65,0 16,0 

63,00 10,00 Výměna vrtného nástroje Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

100,00 44,00 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

106,00 46,00 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

156,00 60,00 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

219,00 80,00 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

311,00 100,00 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 70,0 22,0 

419,00 120,00 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 65,0 22,0 

578,00 138,00 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 65,0 25,0 

653,00 138,00 Těžení VK Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

698,00 138,00 Zapouštění GVS Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

728,00 138,00 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

738,00 138,00 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

4.6 Lokalita Brno – ul. Jarní 

Ve dnech 3. 8. – 11. 8. 2011 bylo na lokalitě Jarní v Brně – Maloměřicích 

vyhloubeno 5 vrtů o hloubce 110,0 m (5x110,0 m), pracovně označené jako JA 1 – 5. 

 

4.6.1 Přírodní poměry 

4.6.1.1 Geomorfologické poměry 

Podle Demka et al. (2006) náleží zájmové území k okrsku Šlapanická pahorkatina. 

Šlapanická pahorkatina se nachází v sv. části Pracké pahorkatiny. Okrsek řadíme 

k nížinné pahorkatině, jež je tvořen neogenními sedimenty, výstupy brněnského plutonu, 

kulmu a jury a kvartérními fluviálními (říčními terasami Svitavy) a eolickými sedimenty 

(sprašemi). 
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Zájmová lokalita se nachází při severním okraji Šlapanické pahorkatiny, při hranici 

s Obřanskou kotlinou, v nově vznikající výstavbě výrobně-logistických center při ul. Jarní 

v Brně – Maloměřicích.  

 

4.6.1.2 Geologické poměry 

Z pohledu regionálně geologického členění je zájmová lokalita součástí 

brněnského masivu, jež náleží do Českého masivu. Brněnský masiv brunovistulika je 

kadomského stáří (560 Ma), (Cháb et al. 2007). Detailnější popis brněnského masivu je 

uveden v kapitole 4.2.1.2. 

Na studované lokalitě jsou zastoupeny horniny brněnského masivu, v jejich 

nadloží pak spočívají uloženiny kvartérního stáří (viz příloha č. 21). 

 

Předkvartérní podloží 

Na zájmové lokalitě jsou předkvartérní horniny tvořeny granodiority brněnského 

masivu kadomského stáří.  

Vrtnými pracemi byl zastižen biotitický granodiorit typu Královo Pole, pestrých 

barev. Směrem do nadloží je granodiorit navětralý až silně zvětralý.  

Vrty JA 1 až JA 5 byly v podloží kvartérních – antropogenních uloženin zastiženy 

silně zvětralé, zvětralé, navětralé a zdravé granodiority (od hloubky 1,1 až 1,2 m), které 

sahaly do konečné hloubky vrtů (110,0 m). Bližší popis je uveden v přílohách č. 32 až 36. 

 

Kvartérní sedimenty 

Antropogenní uloženiny byly vrty JA 1 až JA 5 ověřeny do hloubky 1,1 až 1,2 m 

v nadloží granodioritů. Zastižené navážky jsou z litologického hlediska velmi heterogenní. 

Jsou zastoupeny cihlami, betonem a pískem s proměnlivým zastoupením úlomků 

granodioritu. 
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4.6.1.3 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Zájmová lokalita je součástí oblasti povodí Dyje s hydrologickým pořadím  

4-15-02-109 s názvem „Svitava od Časnýře po Svratku“ (Kestřánek et al. 1984;  

HEIS 2012). 

K charakteristice hydrogeologických poměrů byla jako jeden z podkladů použita 

hydrogeologická mapa ČR, list 24-32 Brno, která je zobrazena v příloze č. 23. 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky (Olmer  

et al. 2006) náleží studovaná lokalita k hydrogeologickému rajónu 6570 „Krystalinikum 

brněnské jednotky“ 

Vrtnými pracemi bylo zastiženo několik typů zvodnění – průlinovo-puklinových 

i puklinových. Svrchní zvodnění jsou vázána na zónu zvětrávání a podpovrchového 

rozpojení hornin krystalinika. Spodní zvodně jsou vázány na poruchy mezi jednotlivými 

bloky hornin – granodioritů, na jejich rozsáhlá tektonická pásma a otevřené zlomy. 

Vrtem JA 1 bylo zastiženo průlinovo-puklinové zvodnění na přechodu 

z navětralého do zdravého granodioritu v hloubce 9,0 m, na vrtu JA 2 a JA 3 v hloubce 

12,0 m. Vrtem JA 4 bylo zastiženo průlinovo-puklinové zvodnění v navětralém 

granodioritu v hloubce 14,0 m a vrtem JA 5 bylo ověřeno v silně zvětralém granodioritu 

v hloubce až 28,0 m. 

Puklinová, spodní zvodnění byla zastižena pouze vrtem JA 4 v hloubce 45,0 m  

a vrtem JA 5 v hloubce 75,0 m.  

 

4.6.2 Technické práce 

Všechny vrty byly hloubeny v celém profilu rotačně-příklepnou technologií  

za použití ponorného kladiva s korunkou o průměru 125 mm, výplachovým médiem byl 

stlačený vzduch. U vrtu JA 5 bylo potřeba navíc použít tří metrovou jednoduchou 

jádrovnici o průměru 108 mm s roubíkovou TK korunkou o průměru 112 mm. Důvodem 

k použití rotační metody vrtání byly technické problémy při zapouštění GVS. I přes 

opakovanou snahu se nedařilo GVS zapustit do odvrtané hloubky (110,0 m). V hloubce 

74,0 m došlo při provrtání výrazně otevřené a silně zvodněné pukliny k výraznému 
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odklonu vrtu od svislice. Pomocí jádrovky bylo inkriminované místo srovnáno, 

k vyplachování byl také použit stlačený vzduch. K následnému zapuštění GVS byla 

použita dvě závaží, tak aby GVS přes problémovou partii „navedly“. 

MPK o průměru 152 mm byla použita na všech vrtech do hloubek 10,0 až 20,0 m 

(viz kapitola 4.6.3). 

 

4.6.3 Naměřené vstupní údaje na vrtech JA 1 až JA 5 

Tabulka 4.9: Naměřené hodnoty na vrtu JA 1 

JA 1 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

35,0 12,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ano 18,0/16,0 75,0 16,0 

72,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

151,0 38,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

211,0 50,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

312,0 70,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

406,0 90,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

518,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

566,0 110,0 Těžení VK Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

600,0 110,0 Zapouštění GVS Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

650,0 110,0 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

665,0 110,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

Tabulka 4.10: Naměřené hodnoty na vrtu JA 2 

JA 2 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

34,0 12,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ano 18,0/16,0 75,0 16,0 

60,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

141,0 40,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

188,0 50,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

236,0 60,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

285,0 70,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

365,0 90,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 
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JA 2 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

447,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

492,0 110,0 Těžení VK Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

527,0 110,0 Zapouštění GVS Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

575,0 110,0 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

590,0 110,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

Tabulka 4.11: Naměřené hodnoty na vrtu JA 3 

JA 3 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

19,0 6,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ano 18,0/16,0 75,0 16,0 

30,0 10,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ano 18,0/16,0 75,0 16,0 

59,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

102,0 30,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

139,0 38,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

180,0 50,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

247,0 70,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

312,0 90,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

393,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

440,0 110,0 Těžení VK Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

474,0 110,0 Zapouštění GVS Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

518,0 110,0 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

531,0 110,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

Tabulka 4.12: Naměřené hodnoty na vrtu JA 4 

JA 4 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

81,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ano 18,0/16,0 75,0 16,0 

99,0 30,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

174,0 66,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

207,0 76,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

221,0 80,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

285,0 100,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 
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JA 4 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

330,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

377,0 110,0 Těžení VK Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

409,0 110,0 Zapouštění GVS Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

457,0 110,0 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

482,0 110,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 

 

Tabulka 4.13: Naměřené hodnoty na vrtu JA 5 

JA 5 

Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Technologie hloubení/vrtný 

nástroj 

Použití 

MPK 

Přítlak/protiváha 

(kN) 

Otáčky 

(ot.min
-1

) 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

0,0 0,0 - - - - - 

79,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ano 18,0/16,0 75,0 16,0 

99,0 30,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 18,0/16,0 75,0 16,0 

159,0 60,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

221,0 80,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 16,0 

285,0 100,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

330,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK Ne 14,0/12,0 75,0 22,0 

376,0 110,0 Těžení VK 1 Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

404,0 74,0 Zapouštění GVS 1 Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

439,0 74,0 Těžení GVS 1 Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

467,0 74,0 Zapouštění GVS 2 Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

503,0 74,0 Těžení GVS 2 Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

623,0 110,0 
Rotační/jádrovka s TK 

korunkou 
Ne 12,0/11,5 30,0 15,0 

673,0 110,0 Těžení VK 2 Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

707,0 110,0 Zapuštění GVS 3 Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

755,0 110,0 Injektáž Ne 0,0/0,0 0,0 0,0 

782,0 110,0 Odpažení MPK Ano 0,0/0,0 0,0 0,0 
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5 VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ 

Naměřené soubory dat uvedené v kapitole č. 4 (výsledná hodnota přítlaku, tlak 

stlačeného vzduchu přiváděného k vrtnému nástroji, otáčky vrtné kolony, čas potřebný 

k provedení jednotlivých operací) jsou hodnoceny pro jednotlivé lokality resp. vrty. 

Během vrtných prací byl měřen čas v závislosti na jednotlivých provedených 

operacích. Takto naměřené hodnoty času jsou samozřejmě vztaženy k jednotlivým 

dosaženým hloubkám.  

Průměrná rychlost realizace vrtu vr (m.h
-1

) je ve všech případech počítaná dle 

vztahu (Mazáč 1991): 

                                                     vr= ΔN/Δt                                                            (1) 

kde ΔN je zvolený délkový interval operace (m) a Δt časový interval odpovídající 

provedení jednotlivé operace ΔN. Pro lepší představu jsou hodnoty průměrné rychlosti 

realizace vrtů pro jednotlivé vrty vykresleny graficky. 

V dalším vyhodnocování získaných údajů jsem vypočítal dle vztahu (1) průměrné 

rychlosti pro jednotlivé operace. 

Vybrané operace jsem graficky znázornil do grafů, kde lze snadno porovnat 

průměrné rychlosti vybraných operací mezi sebou.  

Pro ilustraci jsem se rozhodl graficky vyjádřit procentuální zastoupení jednotlivých 

operací na celkovém čase nutného k realizaci vrtů. 

 

5.1 Lokalita Velké Meziříčí 

Z tabulky 5.1 vyplývá že, na lokalitě Velké Meziříčí bylo dosaženo průměrné 

rychlosti realizace vrtu VM 1 13,4 m.h
-1

. Naopak z tabulky 5.2 plyne, že průměrná 

rychlost potřebná k zapažení a odpažení MPK je pouze 6,7 m.h
-1

, při samotném vrtání pak 

bylo dosaženo rychlosti 21,3 m.h
-1

 a rychlosti 19,2 m.h
-1

 bylo dosaženo při vrtání  

za současného pažení vč. odpažení MPK. Výsledné hodnoty rychlosti těchto vybraných 

operací jsou zobrazeny ve sloupcovém grafu 5.2. Z výsečového grafu 5.2 je patrné 
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procentuální zastoupení jednotlivých operací na celkovém čase (např. pažení a odpažení 

MPK se na celkovém čase podílí 10 %, kdežto samotné vrtání 60 %). 

 

Tabulka 5.1: Průměrná rychlost realizace vrtu VM 1 

VM 1 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

29,0 6,0 Rotační/listové dláto 

35,0 6,0 Výměna vrtného nástroje 

43,0 10,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

68,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

94,0 30,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

150,0 50,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

208,0 70,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

234,0 80,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

260,0 90,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

322,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

362,0 122,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

427,0 122,0 Těžení VK 

482,0 122,0 Zapouštění GVS 

520,0 122,0 Injektáž 

545,0 122,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
13,4 m.h

-1 
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Graf 5.1: Průměrná rychlost realizace vrtu VM 1 

 

Tabulka 5.2: Průměrná rychlost operací na VM 1 

VM 1 

Operace Čas (min.) Hloubka (m) 
Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení MPK 54,0 6,0 6,7 

Těžení VK 65,0 122,0 112,6 

Zapouštění GVS 55,0 122,0 133,1 

Injektáž 38,0 122,0 192,6 

Výměna vrtného nástroje 6,0 6,0 60,0 

Vrtání 327,0 116,0 21,3 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 381,0 122,0 19,2 

Prům. rychl. real. vrtu 545,0 122,0 13,4 
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Graf 5.2: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu VM 1 

 

5.2 Lokalita Řícmanice 

Na lokalitě Řícmanice bylo dosaženo téměř shodných průměrných rychlostí 

realizace vrtů. Na vrtu RI 1 bylo dosaženo hodnoty 10,4 m.h
-1

 (viz tabulka 5.3), na vrtu  

RI 2 o jednu desetinu více, tj. 10,5 m.h
-1

 (viz tabulka 5.4). Z tabulky 5.5 a 5.6 vyplývá,  

že rychlost nutná k zapažení a odpažení vrtu RI 1 je 10,7 m.h
-1

 a u vrtu RI 2 dokonce  

11,2 m.h
-1

. Při samotném vrtání bylo na vrtu RI 1 dosaženo rychlosti 19,2 m.h
-1

 a u vrtu  

RI 2 18,6 m.h
-1

. Podíváme-li se blíže na hodnoty rychlostí při vrtání s pažením  

a odpažením MPK, zjistíme, že u obou vrtů nabývají totožných hodnot (14,3 m.h
-1

). 

Výsledné hodnoty těchto vybraných operací lze pozorovat ve sloupcových grafech 5.5  

a 5.6. Z výsečových grafů 5.5 a 5.6 je patrné procentuální zastoupení jednotlivých operací 

na celkovém čase. Samotné vrtání se u obou vrtů podílelo na celkovém čase 31 %. 

Tabulka 5.3: Průměrná rychlost realizace vrtu RI 1 

RI 1 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

36,0 10,0 Rotační/listové dláto 

88,0 20,0 Rotační/listové dláto 



Petr Hýbler: Hloubení vrtů pro tepelná čerpadla na vybraných lokalitách v ČR 

2012  66 

 

RI 1 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

96,0 24,0 Rotační/listové dláto 

124,0 32,0 Rotační/listové dláto 

154,0 32,0 Výměna vrtného nástroje 

188,0 38,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

233,0 50,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

258,0 62,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

296,0 76,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

344,0 88,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

382,0 88,0 Těžení VK 

418,0 88,0 Zapouštění GVS 

453,0 88,0 Injektáž 

508,0 88,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
10,4 m.h

-1 

 

 

Graf 5.3: Průměrná rychlost realizace vrtu RI 1 
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Tabulka 5.4: Průměrná rychlost realizace vrtu RI 2 

RI 2 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

41,0 14,0 Rotační/listové dláto 

141,0 38,0 Rotační/listové dláto 

157,0 38,0 Výměna vrtného nástroje 

173,0 40,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

233,0 54,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

254,0 64,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

294,0 80,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

328,0 88,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

380,0 88,0 Těžení VK 

412,0 88,0 Zapouštění GVS 

447,0 88,0 Injektáž 

505,0 88,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
10,5 m.h

-1 

 

 

Graf 5.4: Průměrná rychlost realizace vrtu RI 2 

 

 



Petr Hýbler: Hloubení vrtů pro tepelná čerpadla na vybraných lokalitách v ČR 

2012  68 

 

Tabulka 5.5: Průměrná rychlost operací na RI 1 

RI 1 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h-
1
) 

Pažení + odpažení MPK 213,0 38,0 10,7 

Těžení VK 38,0 88,0 138,9 

Zapouštění GVS 36,0 88,0 146,7 

Injektáž 35,0 88,0 150,9 

Výměna vrtného nástroje 30,0 32,0 64,0 

Vrtání 156,0 50,0 19,2 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 369,0 88,0 14,3 

Prům. rychl. realizace vrtu 508,0 88,0 10,4 

 

 

Graf 5.5: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu RI 1 

Tabulka 5.6: Průměrná rychlost operací na RI 2 

RI 2 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h-
1
) 

Pažení + odpažení MPK 215,0 40,0 11,2 

Těžení VK 52,0 88,0 101,5 

Zapouštění GVS 32,0 88,0 165,0 

Injektáž 35,0 88,0 150,9 

Výměna vrtného nástroje 16,0 38,0 142,5 

Vrtání 155,0 48,0 18,6 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 370,0 88,0 14,3 

Prům. rychl. realizace vrtu 505,0 88,0 10,5 
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Graf 5.6: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu RI 2 

 

5.3 Lokalita Lanžhot 

Z tabulky 5.7 a 5.8 vyplývá, že na lokalitě Lanžhot bylo dosaženo průměrné 

rychlosti realizace vrtu LA 1 9,0 m.h
-1

 a LA 2 10,1 m.h
-1

. Rychlosti 11,8 m.h
-1

 bylo 

dosaženo na vrtu LA 1 při jeho zapažení a odpažení (viz tabulka 5.9) a rychlosti 14,4 m.h
-1

 

na vrtu LA 2 (viz tabulka 5.10). Tyto hodnoty zároveň odpovídají údajům za vrtání 

s pažením a odpažením, protože oba vrty byly do konečné hloubky vrtů (50,0 m) paženy. 

Výsledné hodnoty těchto vybraných operací jsou znázorněny ve sloupcových grafech 5.9  

a 5.10. Na výsečových grafech 5.9 a 5.10 vidíme, že operace spojené s těžením VK, 

zapouštěním GVS a injektáží se na celkovém čase podílí 26 % (LA 1) a 30 % (LA 2).  

Vzhledem k tomu, že oba vrty byly v celém profilu paženy (vrtání  

za současného pažení), jsou hodnoty samotného vrtání nulové (viz tabulky 5.9 a 5.10 

a grafy 5.9 a 5.10). Důvodem k uvedení resp. zobrazení nulových hodnot, jak v tabulkách, 

tak grafech je zachování jednotného způsobu zobrazení s ostatními vrty.    
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Tabulka 5.7: Průměrná rychlost realizace vrtu LA 1 

LA 1 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

46,0 10,0 Rotační/listové dláto 

98,0 22,0 Rotační/listové dláto 

131,0 30,0 Rotační/listové dláto 

187,0 42,0 Rotační/listové dláto 

210,0 50,0 Rotační/listové dláto 

232,0 50,0 Těžení VK 

258,0 50,0 Zapouštění GVS 

288,0 50,0 Injektáž 

332,0 50,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
9,0 m.h

-1 

 

 

Graf 5.7: Průměrná rychlost realizace vrtu LA 1 

 

 

 

 

 



Petr Hýbler: Hloubení vrtů pro tepelná čerpadla na vybraných lokalitách v ČR 

2012  71 

 

Tabulka 5.8: Průměrná rychlost realizace vrtu LA 2 

LA 2 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

37,0 10,0 Rotační/listové dláto 

79,0 22,0 Rotační/listové dláto 

116,0 32,0 Rotační/listové dláto 

158,0 44,0 Rotační/listové dláto 

173,0 50,0 Rotační/listové dláto 

202,0 50,0 Těžení VK 

232,0 50,0 Zapouštění GVS 

262,0 50,0 Injektáž 

298,0 50,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
10,1 m.h

-1 

 

 

Graf 5.8: Průměrná rychlost realizace vrtu LA 2 
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Tabulka 5.9: Průměrná rychlost operací na LA 1 

LA 1 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení MPK 254,0 50,0 11,8 

Těžení VK 22,0 50,0 136,4 

Zapouštění GVS 26,0 50,0 115,4 

Injektáž 30,0 50,0 100,0 

Vrtání 0,0 0,0 0,0 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 254,0 50,0 11,8 

Prům. rychl. realizace vrtu 332,0 50,0 9,0 

 

 

Graf 5.9: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu LA 1 

 

Tabulka 5.10: Průměrná rychlost operací na LA 2 

LA 2 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení MPK 209,0 50,0 14,4 

Těžení VK 29,0 50,0 103,4 

Zapouštění GVS 30,0 50,0 100,0 

Injektáž 30,0 50,0 100,0 

Vrtání 0,0 0,0 0,0 
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LA 2 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 209,0 50,0 14,4 

Prům. rychl. realizace vrtu 298,0 50,0 10,1 

 

 

Graf 5.10: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu LA 2 

 

5.4 Lokalita Újezd u Brna 

Z tabulky 5.11 a 5.12 vyplývá, že na lokalitě Újezd u Brna bylo dosaženo průměrné 

rychlosti realizace vrtu UB 1 12,7 m.h
-1

 a UB 2 14,6 m.h
-
1. Z tabulky 5.13 a 5.14 naopak 

vyplývá, že rychlost nutná k zapažení a odpažení vrtu UB 1 je 9,1 m.h
-1

 a u vrtu UB 2  

9,4 m.h
-1

. Při samotném vrtání bylo na vrtu UB 1 dosaženo rychlosti 24,3 m.h
-1

 a u vrtu 

UB 2 22,4 m.h
-1

. Podíváme-li se blíže na hodnoty rychlostí při vrtání s pažením  

a odpažením MPK, zjistíme, že nabývají hodnot 16,2 m.h
-1

 (UB 1) a 17,5 m.h
-1

 (UB 2). 

Výsledné hodnoty těchto vybraných operací lze pozorovat ve sloupcových grafech 5.13  

a 5.14. Z výsečových grafů 5.13 a 5.14 je patrné procentuální zastoupení jednotlivých 

operací na celkovém čase. Samotné vrtání se podílelo na celkovém čase u vrtu UB 1 37 % 

a u vrtu UB 2 52 %. Naopak 42 % času (UB 1) bylo spotřebováno k pažení a odpažení 

MPK, ke stejné operaci u vrtu UB 2 bylo potřeba pouze 31 % z celkového času.  
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Tabulka 5.11: Průměrná rychlost realizace vrtu UB 1 

UB 1 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

35,0 10,0 Rotační/listové dláto 

70,0 20,0 Rotační/listové dláto 

97,0 30,0 Rotační/listové dláto 

121,0 36,0 Rotační/listové dláto 

138,0 36,0 Výměna vrtného nástroje 

151,0 38,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

173,0 38,0 Výměna vrtného nástroje 

205,0 50,0 Rotační/listové dláto 

263,0 72,0 Rotační/listové dláto 

320,0 100,0 Rotační/listové dláto 

367,0 120,0 Rotační/listové dláto 

402,0 120,0 Těžení VK 

413,0 120,0 Zapouštění GVS 

448,0 120,0 Injektáž 

565,0 120,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
12,7 m.h

-1 

 

 

Graf 5.11: Průměrná rychlost realizace vrtu UB 1 
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Tabulka 5.12: Průměrná rychlost realizace vrtu UB 2 

UB 2 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

34,0 10,0 Rotační/listové dláto 

94,0 24,0 Rotační/listové dláto 

141,0 40,0 Rotační/listové dláto 

202,0 60,0 Rotační/listové dláto 

281,0 90,0 Rotační/listové dláto 

351,0 120,0 Rotační/listové dláto 

388,0 120,0 Těžení VK 

399,0 120,0 Zapouštění GVS 

434,0 120,0 Injektáž 

494,0 120,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
14,6 m.h

-1 

 

 

Graf 5.12: Průměrná rychlost realizace vrtu UB 2 

 

 

 

 



Petr Hýbler: Hloubení vrtů pro tepelná čerpadla na vybraných lokalitách v ČR 

2012  76 

 

Tabulka 5.13: Průměrná rychlost operací na UB 1 

UB 1 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení MPK 238,0 36,0 9,1 

Těžení VK 35,0 120,0 205,7 

Zapouštění GVS 11,0 120,0 654,5 

Injektáž 35,0 120,0 205,7 

Výměna vrtného nástroje 39,0 38,0 58,5 

Vrtání 207,0 84,0 24,3 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 445,0 120,0 16,2 

Prům. rychl. realizace vrtu 565,0 120,0 12,7 

 

 

Graf 5.13: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu UB 1 

 

Tabulka 5.14: Průměrná rychlost operací na UB 2 

UB 2 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení MPK 154,0 24,0 9,4 

Těžení VK 37,0 120,0 194,6 

Zapouštění GVS 11,0 120,0 654,5 

Injektáž 35,0 120,0 205,7 

Vrtání 257,0 96,0 22,4 
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UB 2 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 411,0 120,0 17,5 

Prům. rychl. realizace vrtu 494,0 120,0 14,6 

 

 

Graf 5.14: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu UB 2 

 

5.5 Lokalita Němčičky 

Z tabulky 5.15 vyplývá že, na lokalitě Němčičky bylo dosaženo průměrné 

rychlosti realizace vrtu NE 1 11,2 m.h
-1

. Z tabulky 5.16 vyplývá, že průměrná rychlost 

potřebná k zapažení a odpažení MPK dosahuje hodnoty 10,3 m.h
-1

, při samotném vrtání 

pak bylo dosaženo rychlosti 14,9 m.h
-1

 a rychlosti 14,5 m.h
-1

 bylo dosaženo při vrtání  

za současného pažení vč. odpažení MPK. Výsledné hodnoty rychlosti těchto vybraných 

operací jsou zobrazeny ve sloupcovém grafu 5.16. Z výsečového grafu 5.16 je patrné 

procentuální zastoupení jednotlivých operací na celkovém čase. 
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Tabulka 5.15: Průměrná rychlost realizace vrtu NE 1 

NE 1 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,00 0,00 - 

48,00 10,00 Rotační/listové dláto 

63,00 10,00 Výměna vrtného nástroje 

100,00 44,00 R-P/ponorné kladivo s RVK 

106,00 46,00 R-P/ponorné kladivo s RVK 

156,00 60,00 R-P/ponorné kladivo s RVK 

219,00 80,00 R-P/ponorné kladivo s RVK 

311,00 100,00 R-P/ponorné kladivo s RVK 

419,00 120,00 R-P/ponorné kladivo s RVK 

578,00 138,00 R-P/ponorné kladivo s RVK 

653,00 138,00 Těžení VK 

698,00 138,00 Zapouštění GVS 

728,00 138,00 Injektáž 

738,00 138,00 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
11,2m.h

-1 

 

 

Graf 5.15: Průměrná rychlost realizace vrtu NE 1 
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Tabulka 5.16: Průměrná rychlost operací na NE 1 

NE 1 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení 58,0 10,0 10,3 

Těžení 75,0 138,0 110,4 

Zapouštění GVS 45,0 138,0 184,0 

Injektáž 30,0 138,0 276,0 

Výměna vrtného nástroje 15,0 10,0 40,0 

Vrtání 515,0 128,0 14,9 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 573,0 138,0 14,5 

Prům. rychl. realizace vrtu 738,0 138,0 11,2 

 

 

Graf 5.16: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu NE 1 

 

5.6 Lokalita Brno – ul. Jarní 

V tabulkách 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 a 5.21 jsou uvedeny výsledné hodnoty 

průměrných rychlostí realizací vrtů. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo na vrtu JA 4  

(13,7 m.h
-1

), naopak nejhoršího výsledku bylo dosaženo při hloubení vrtu JA 5 (8,4 m.h
-1

). 

Technické problémy vzniklé na vrtu JA 5 jsou blíže popsány v kapitole 4.6.2. V tabulkách 

5.22, 5.23, 5.24, 5.25 a 5.26 lze sledovat rozdílné hodnoty rychlostí nutných k zapažení  

a odpažení MPK (hodnoty se pohybují v rozmezí 11,3 m.h
-1

 na vrtu JA 4 a JA 5  
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až po hodnotu 14,7 m.h
-1

 na vrtu JA 2). Obdobně lze z tabulek vyčíst hodnoty rychlostí  

při samotném vrtání a hodnoty, kterých bylo dosaženo při vrtání s pažením a odpažením 

MPK. Ve sloupcových grafech 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 a 5.26 jsou zobrazeny výsledné 

hodnoty těchto vybraných operací. Naopak ve výsečových grafech je zobrazeno 

procentuální zastoupení jednotlivých operací na celkovém čase. Např. samotné vrtání se  

na celkovém čase pohybovalo v rozmezí mezi 52 až 73 % mimo vrtu JA 5, kde, díky 

komplikacím se samotné vrtání na celkovém čase podílí pouze 32 %.   

 

Tabulka 5.17: Průměrná rychlost realizace vrtu JA 1 

JA 1 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

35,0 12,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

72,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

151,0 38,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

211,0 50,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

312,0 70,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

406,0 90,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

518,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

566,0 110,0 Těžení VK 

600,0 110,0 Zapouštění GVS 

650,0 110,0 Injektáž 

665,0 110,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
9,9 m.h

-1 
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Graf 5.17: Průměrná rychlost realizace vrtu JA 1 

 

Tabulka 5.18: Průměrná rychlost realizace vrtu JA 2 

JA 2 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

34,0 12,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

60,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

141,0 40,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

188,0 50,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

236,0 60,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

285,0 70,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

365,0 90,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

447,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

492,0 110,0 Těžení VK 

527,0 110,0 Zapouštění GVS 

575,0 110,0 Injektáž 

590,0 110,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
11,2 m.h

-1 
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Graf 5.18: Průměrná rychlost realizace vrtu JA 2 

 

Tabulka 5.19: Průměrná rychlost realizace vrtu JA 3 

JA 3 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

19,0 6,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

30,0 10,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

59,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

102,0 30,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

139,0 38,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

180,0 50,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

247,0 70,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

312,0 90,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

393,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

440,0 110,0 Těžení VK 

474,0 110,0 Zapouštění GVS 

518,0 110,0 Injektáž 

531,0 110,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
12,4 m.h

-1 
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Graf 5.19: Průměrná rychlost realizace vrtu JA 3 

 

Tabulka 5.20: Průměrná rychlost realizace vrtu JA 4 

JA 4 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

81,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

99,0 30,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

174,0 66,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

207,0 76,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

221,0 80,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

285,0 100,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

330,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

377,0 110,0 Těžení VK 

409,0 110,0 Zapouštění GVS 

457,0 110,0 Injektáž 

482,0 110,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
13,7 m.h

-1 
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Graf 5.20: Průměrná rychlost realizace vrtu JA 4 

 

Tabulka 5.21: Průměrná rychlost realizace vrtu JA 5 

JA 5 

Čas (min.) Hloubka (m) Technologie hloubení/vrtný nástroj 

0,0 0,0 - 

79,0 20,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

99,0 30,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

159,0 60,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

221,0 80,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

285,0 100,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

330,0 110,0 R-P/ponorné kladivo s RVK 

376,0 110,0 Těžení VK 1 

404,0 74,0 Zapouštění GVS 1 

439,0 74,0 Těžení GVS 1 

467,0 74,0 Zapouštění GVS 2 

503,0 74,0 Těžení GVS 2 

623,0 110,0 Rotační/jádrovka s TK korunkou 

673,0 110,0 Těžení VK 2 

707,0 110,0 Zapuštění GVS 3 

755,0 110,0 Injektáž 

782,0 110,0 Odpažení MPK 

Prům. rychlost realizace 

vrtu 
8,4 m.h

-1 
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Graf 5.21: Průměrná rychlost realizace vrtu JA 5 

 

Tabulka 5.22: Průměrná rychlost operací na JA 1 

JA 1 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení MPK 50,0 12,0 14,4 

Těžení VK 48,0 110,0 137,5 

Zapouštění GVS 34,0 110,0 194,1 

Injektáž 50,0 110,0 132,0 

Vrtání 483,0 98,0 12,2 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 533,0 110,0 12,4 

Prům. rychl. realizace vrtu 665,0 110,0 9,9 
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Graf 5.22: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu JA 1 

 

Tabulka 5.23: Průměrná rychlost operací na JA 2 

JA 2 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení MPK 49,0 12,0 14,7 

Těžení VK 45,0 110,0 146,7 

Zapouštění GVS 35,0 110,0 188,6 

Injektáž 48,0 110,0 137,5 

Vrtání 413,0 98,0 14,2 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 462,0 110,0 14,3 

Prům. rychl. realizace vrtu 590,0 110,0 11,2 
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Graf 5.23: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu JA 2 

 

Tabulka 5.24: Průměrná rychlost operací na JA 3 

JA 3 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení MPK 43,0 10,0 14,0 

Těžení VK 47,0 110,0 140,4 

Zapouštění GVS 34,0 110,0 194,1 

Injektáž 44,0 110,0 150,0 

Vrtání 363,0 100,0 16,5 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 406,0 110,0 16,3 

Prům. rychl. realizace vrtu 531,0 110,0 12,4 
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Graf 5.24: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu JA 3 

 

Tabulka 5.25: Průměrná rychlost operací na JA 4 

JA 4 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení MPK 106,0 20,0 11,3 

Těžení VK 47,0 110,0 140,4 

Zapouštění GVS 32,0 110,0 206,3 

Injektáž 48,0 110,0 137,5 

Vrtání 249,0 90,0 21,7 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 355,0 110,0 18,6 

Prům. rychl. realizace vrtu 482,0 110,0 13,7 
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Graf 5.25: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu JA 4 

 

Tabulka 5.26: Průměrná rychlost operací na JA 5 

JA 5 

Operace 
Čas 

(min.) 

Hloubka 

(m) 

Prům. rychlost 

operace (m.h
-1

) 

Pažení + odpažení MPK 106,0 20,0 11,3 

Těžení VK 1 46,0 110,0 143,5 

Těžení VK 2 50,0 110,0 132,0 

Zapouštění GVS 1 28,0 74,0 158,6 

Těžení GVS 1 35,0 74,0 126,9 

Zapouštění GVS 2 28,0 74,0 158,6 

Těžení GVS 2 36,0 74,0 123,3 

Zapouštění GVS 3 34,0 110,0 194,1 

Kalibrace 120,0 110,0 55,0 

Injektáž 48,0 110,0 137,5 

Vrtání 251,0 90,0 21,5 

Vrtání s paž. + odpaž. MPK 357,0 110,0 18,5 

Prům. rychl. realizace vrtu 782,0 110,0 8,4 
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Graf 5.26: Porovnání průměrné rychlosti vybraných operací a procentuální podíl operací na celkovém 

čase na vrtu JA 5 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit průměrnou rychlost realizace vrtů  

pro tepelná čerpadla na vybraných lokalitách v ČR v závislosti na geologických poměrech  

a použitém vrtném nářadí. 

Zjištěné průměrné rychlosti realizace jednotlivých vrtů jsou přehledně zobrazeny 

v tabulce 6.1 a v grafu 6.1. 

Je zřejmé, že nejlepšího výsledku bylo dosaženo při hloubení neogenních 

sedimentů karpatské předhlubně, kterými jsou proměnlivě písčité jíly až jílovce  

a lavicovité polohy pískovců, na lokalitě Újezd u Brna, na vrtu UB 2 (14,6 m.h
-1

), kde byl 

celý vrt odvrtán listovým dlátem, a MPK byla použita do hloubky 24,0 m. Oproti tomu 

nejmenší rychlosti realizace vrtu bylo dosaženo na vrtu JA 5 (8,4 m.h
-1

) situovaném v Brně 

na ul. Jarní, kde k úspěšnému dokončení vrtu bylo zapotřebí mimo použití ponorného 

kladiva, použít i jednoduchou jádrovnici o délce 3,0 m, kterou byl vrt srovnán. Důvodem 

k nasazení jádrovnice byla skutečnost, že ani při opakovaném zapouštění GVS se ji 

nepodařilo zapustit do požadované resp. odvrtané hloubky. Na vrtu JA 5 došlo v hloubce 

74,0 m k výraznému odklonu vrtu od svislice. Tento geologicko-technický problém byl 

způsoben provrtáváním výrazně rozevřené, silně zvodněné pukliny v granodioritech 

brněnského masivu. MPK byla použita k propažení nestabilních formací do hloubky  

20,0 m. 

Důležitou roli pro zvolení technologie hloubení vrtů pro TČ sehrává znalost 

geologického prostředí, což zásadně ovlivňuje volbu vhodného vrtného nástroje, jakožto 

konečného prvku v celém procesu rozpojování hornin. Nasazení ponorného kladiva s RVK 

bylo uplatněno na lokalitách s výskytem magmatických (hlubinných) hornin – Velké 

Meziříčí, Němčičky a Brno – ul. Jarní, kde hloubení rotační technologií – listovým dlátem 

bylo neúčinné. Naopak použití listového dláta bylo zapotřebí především na lokalitách 

s výskytem zpevněných i nezpevněných sedimentárních hornin – Lanžhot a Újezd u Brna. 

Neméně důležitou úlohu si právem přivlastňuje pažení, bez kterého se v podstatě 

neobejdeme na žádné lokalitě. Z předložené DP vyplývá, že je možné dosáhnout dobrých 

rychlostí realizace vrtů v souvislosti se složitými geologickými podmínkami na lokalitách 

s použitím MPK do větších hloubek (např. Řícmanice nebo Lanžhot) v porovnání 
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s lokalitami, kde k zajištění stability stěn vrtu byla MPK použita do hloubek menších 

(např. Velké Meziříčí nebo Brno, ul. Jarní). 

Porovnáme-li vzájemnou rychlost na lokalitách Velké Meziříčí a Němčičky, kde 

byla použita MPK do podobných hloubek (6,0 a 10,0 m), zjistíme, že průměrná rychlost 

realizace vrtu VM 1 (13,4 m.h
-1

) je vyšší než na vrtu NE 1 (11,2 m.h
-1

). Tento rozdíl byl 

způsoben především vlivem podzemní vody, kdy na lokalitě Němčičky bylo v hloubce 

118,0 m naraženo velmi silné zvodnění (odhadem 2 l.s
-1

), jež mělo negativní dopad  

na pracovní činnost ponorného kladiva. Velký sloupec kapaliny ve vrtu působící  

na ponorné kladivo tlumí účinky úderu pístu kladiva a tím se zhoršuje vrtný postup. 

Podobně se projevilo ovlivnění průběhu vrtání i na lokalitách Újezd u Brna  

a Lanžhot, kde průměrná rychlost realizace vrtů je do značné míry závislá na použití MPK.  

I když na obou lokalitách byly vrty hloubeny v relativně podobných horninách, kterými 

jsou jíly až jílovce s proplástky písků, na lokalitě Lanžhot bylo nutné vrty LA 1 a LA 2 

zapažit do konečné hloubky vrtů (50,0 m). Důvodem k zapažení do konečné hloubky byl 

výskyt zvodní vázaných na písčité polohy. Naproti tomu na lokalitě Újezd u Brna byla 

MPK použita pouze do hloubek 36,0 m (UB 1) a 24,0 m (UB 2), protože zde neogenní 

zvodnění absentovala. 

Zhodnotíme-li vliv hloubení v kvartérních horninách na celkovou rychlost realizace 

vrtů, zjistíme, že není zásadní, protože na studovaných lokalitách je poměr jejich mocností 

k celkové hloubce vrtů malý, i přesto, že je použita MPK přes tyto horniny.  

Lidský faktor patří k dalšímu významnému ukazateli. Lze si povšimnout,  

že na lokalitách, kde byly hloubeny minimálně dva vrty, je vrt realizovaný druhý v pořadí 

vždy rychlejší, než ten co byl hloubený jako první, z čehož vyplývá, že znalost  

geologicko-technických podmínek urychluje postup vrtných prací.  

Na závěr je vhodné připomenout, že znalost legislativních předpisů, geologických  

a hydrogeologických poměrů na všech stupních řízení od vedení společností přes činnosti 

geologů až po práci vrtmistrů jsou dobrým předpokladem k bezpečnému, kvalitnímu, 

ekologickému, rychlému a ekonomickému provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému  

země-voda nejen na území ČR.   
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Tabulka 6.1: Průměrná rychlost realizace vrtů na sledovaných lokalitách 

Sledovaná 

lokalita 

Označení 

vrtu 

Průměrná 

rychlost 

realizace vrtu 

(m.h
-1

) 

Provrtávané předkvartérní podloží MPK (m) 

Velké Meziříčí VM 1 13,4 4,5 – 122,0 m granity třebíčského plutonu 6,0 

Řícmanice 
RI 1 10,4 15,0 – 38,0 m (40,0 m) písky a štěrky 

karpatské předhlubně, 38,0 m (40,0 m) – 

88,0 m granodiority brněnského masivu   

38,0 (40,0) 
RI 2 10,5 

Lanžhot 
LA 1 9,0 10,0 – 50,0 m proměnlivě písčité jíly až 

jílovce vídeňské pánve 
50,0 

LA 2 10,1 

Újezd u Brna 
UB 1 12,7 11,9 m (12,0 m) – 120,0 m proměnlivě 

písčité jíly až jílovce a lavicovité polohy 

pískovců karpatské předhlubně 

36,0 (24,0) 
UB 2 14,6 

Němčičky NE 1 11,2 

1,2 m – 8,5 m písčité štěrky karpatské 

předhlubně, 8,5 – 138,0 m granodiority 

brněnského masivu 

10,0 

Brno, ul. Jarní 

JA 1 9,9 

1,1 m (1,2 m) – 110,0 m granodiority 

brněnského masivu  
10,0 – 20,0 

JA 2 11,2 

JA 3 12,4 

JA 4 13,7 

JA 5 8,4 

 

 

Graf 6.1: Průměrná rychlost realizace vrtů na sledovaných lokalitách 
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