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Abstract: 

New water sampling equipment for deep boreholes with low water level up to 250 m of depth has been 

developed. It uses power of compressed air similar to a bladder pump, but in comparison to a bladder 

pump it is more robust and it allows sampling from greater depths. Anticorrosive steel body and whole 

construction of new sampler allows use higher pressure of compressed air. The principle of 

functionality is cyclic movement of the piston in metal sampling chamber. The equipment retains its 

compact size and it is applicable to wells with a diameter of 45 mm and above. Two or more samplers 

can be used for simultaneous sampling of multiple test sections in a borehole. This approach saves 

time and brings economic savings. 

 

The device was successfully used for sampling of two isolated sections in boreholes in granitoid rock 

as well as in cretaceous sediment in a depth of 150 m. Two samplers in combination with two 

inflatable packers were used for the sampling and isolation of two different sections. Chemically 

different water samples were obtained. 
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Abstrakt: 

Pro vzorkování vod z velkých hloubek s výtlačnou výškou do 250 metrů byl vyvinut nový typ 

odběráku. Ten využívá ke svému pohonu stlačený vzduch podobně jako membránové čerpadlo, avšak 

jeho konstrukce je v porovnání s membránovým čerpadlem robustnější a umožňuje vzorkování 

z větších hloubek. Celokovová konstrukce odběráku dovoluje použití vyšších tlaků. Principem 

odběrového zařízení je cyklický pohyb kovového pístu v odběrové komoře. Nově zkonstruovaný 

odběrák si zachovává kompaktní rozměry a je použitelný pro vrty s průměrem od 45 mm výše. Více 

sdružených odběráků lze využít pro současné vzorkování více etáží, což přináší časové i ekonomické 

úspory.  

 

Pomocí nového odběrového zařízení byly úspěšně provedeny testovací odběry vod z izolovaných etáží 

v granitoidních horninách i pískovcových sedimentech v hloubce 150 m. Pro odběr byla použita 

dvojice pakrů oddělující dvě různé etáže. Dvojicí odběráků byly odebrány nezávislé a chemicky 

odlišné vzorky vod.  
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Úvod 

Odběr vzorků podzemních vod z průzkumných vrtů představuje významnou součást projektů 

spojených s vyhledáváním a hodnocením kvality využitelných zásob podzemních vod, odstraňováním 

ekologických zátěží, projektováním a výstavbou podzemních úložišť a zásobníků různého typu. Na 

základě výsledků vzorkování je rozhodováno o dalším postupu prací a jejich finančních nákladech. 

Velmi důležitý je odběr kvalitních vzorků reprezentujících reálné složení podzemních vod 

v horninovém prostředí včetně obsahu případných kontaminantů. V minulosti byly zkonstruovány 

různé typy odběrových zařízení vhodných pro různé účely. Jen část z těchto zařízení zajišťuje odběr

reprezentativních vzorků vod, které nejsou při svém odběru z vodního zdroje chemicky pozměněny. 

Shrnutí odběrových zařízení a možnost jejich využití pro vzorkovací práce je přehledně zpracováno 

v ČSN ISO 5667-18 (2007). 
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Poměrně problematickou oblastí vzorkování vod je odběr vzorků z hlubokých vrtů s hladinou 

podzemní vody níže než 100 m, z vrtů s malým průměrem nebo vrtů, jejichž vydatnost je nízká. Běžně 

dostupná výtlačná odstředivá čerpadla nemají dostatečný výkon pro vynesení vzorku vody na zemský 

povrch a jsou v praxi použitelná do hloubky přibližně 95 m. Pro větší hloubky se používají odběrová 

zařízení využívající pro svůj chod stlačený plyn nebo vzduch.  

 

Často je také využívaná metoda air-lift, která je technicky jednoduchá a levná, avšak její zásadní 

nevýhodou je odběr směsného vzorku vody, navíc značně proplyněného hnacím plynem. Při odběru 

airliftem je do vrtu vháněno pod tlakem velké množství stlačeného vzduchu. Ten při výstupu vzhůru 

při snížení tlaku prudce zvětšuje objem a hrne před sebou směs plynu a vzorkované vody. Vzorek 

vody odebraný touto metodou je chemicky ovlivněný procesem vzorkování a není použitelný pro 

stanovení citlivých parametrů, jako jsou oxidačně-redukční potenciál či množství rozpuštěných plynů. 

Jednou z mála výhod airliftu je možnost získání velkoobjemového vzorku. 

 

Pro účely geochemického vzorkování vod z vrtů s  nízkou hladinou podzemní vody a zároveň s 

minimálním ovlivněním procesem vzorkování se většinou používají plynová 

membránová čerpadla typu „bladder pump“. Tato odběrová zařízení jsou díky 

svému malému průměru vhodná i pro etážové víceúrovňové vzorkování v rámci 

jednoho vrtu. Výhodou je zejména oddělení pracovního hnacího plynu od 

vzorkované vody pomocí pružné gumové či plastové membrány. Plynová 

membránová čerpadla fungují na základě cyklického stlačování pružné membrány 

umístěné v pevném tubusu odběráku a následném vytlačování vody do výstupní 

hadice přes jednocestný ventil (obr. 1). Komerčně vyráběná plynová membránová 

čerpadla je možné použít pro odběry vod s výtlačnou výškou do 150 m. U větších 

hloubek je problém s pevností pružné membrány při aplikaci vysokého tlaku. 

Technické řešení odběrového zařízení 
Pro výzkumné potřeby České geologické služby byl v roce 2012 vyvinut nový typ odběrového 

zařízení (obr. 2), které je schopné vyčerpat vzorek vody z vrtů s výtlačnou výškou až 250 metrů. Nové 

odběrové zařízení spadá stejně jako membránová čerpadla do kategorie plynových výtlačných 

čerpadel, avšak je konstrukčně zcela odlišné.  

 

Zkonstruované odběrové zařízení umožňuje odběr podzemních vod z úzkoprofilových vrtů 

minimálním průměrem 45 mm, z vrtů jejichž vydatnost je nízká a vrtů, kde je hladina podzemní vody 

velmi nízko a nelze je vzorkovat běžnými vzorkovacími zařízeními. Nové odběrové zařízení se 

neomezuje jen na úzkoprofilové vrty, ale je možné ho provozovat i ve vrtech s širším vrtným profilem.  

 

Základním principem funkčnosti nového odběrového zařízení je ocelový hydraulický píst pohybující 

se uvnitř těla odběráku. Cyklickým vertikálním pohybem pístu uvnitř těla odběrového zařízení je 

vzorek vody nasáván do vzorkovací komory a následně je vytlačován přes jednocestný ventil 

vzorkovací hadičkou na zemský povrch. Hydraulický píst uvnitř vzorkovacího zařízení v části 

vzorkovacího cyklu, kdy píst klesá a vzorek vody je nasáván do vzorkovací komory, využívá 

potenciální gravitační energii a aktivně tak přispívá k získávání vzorku v horninovém prostředí 

v místech s nízkou vydatností. Při vytlačování vzorku na zemský povrch se využívá systému 

jednocestných ventilů, které zabraňují navrácení vzorku již vytlačeného do výstupní vzorkovací 

hadičky zpět do vzorkovacího zařízení.  

 

Vzorkovací zařízení je navrženo tak, aby se vzorek vody v žádné části vzorkovacího procesu nedostal 

do styku se vzduchem a nebylo ovlivněno jeho chemické složení. Pro konstrukci těla odběrového 

zařízení a pomocných součástí jsou použity pouze chemicky inertní materiály: nerezová ocel DIN 

1.4301, polyamid (PA), polyetylén (PE) a teflon (TFPE). Žádné mechanicky pohyblivé části 

vzorkovacího zařízení nejsou lubrikovány organickými či anorganickými mazivy, což vylučuje 

Obr. 1: Schématické znázornění funkčnosti plynového membránového čerpadla. Cyklickým 

stlačováním pružné membrány v odběrové komoře je vzorkovaná voda vytlačována přes jednocestný 

ventil do vzorkovací hadičky. Vlevo: napouštění vzokovací komory. Vpravo: vytlačení vzorku. 



 
 

druhotnou kontaminaci odebíraného vzorku vody. Kluznost mechanických součástí je zajištěna vysoce 

přesným mechanickým opracováním kovových součástí. 

 

Tělo vzorkovacího zařízení je tvořeno ocelovým válcem o průměru 30 mm a délce 600 

mm. Ten je ve střední části dutý a tvoří vzorkovací komoru (trubku) o síle stěny 1,5 

mm. Na obou koncích vzorkovače na vzorkovací komoru navazují plné ocelové hlavy s 

funkčním vrtáním. Ve střední duté části – vzorkovací komoře je vložen ocelový 

hydraulický píst. Tento píst je pro přesný a hladký chod na obou koncích opatřen 

dvěma vodicími TFPE kroužky a blíže horní straně se nachází těsnicí TFPE kroužek. 

Povrch pístu i vnitřní část vzorkovací komory je vyleštěna do vysokého lesku pro 

hladký chod pístu a jeho hydraulickou těsnost.  

 

Ve spodní části odběrového zařízení pod pístem je hlava opatřena jedním 5 mm 

širokým vrtáním - kanálkem, který je u vyústění mimo válec zakončen nástrčnou 

rychlospojkou umožňující připojení PA hadičky o průměru 6 mm. Nástrčná 

rychlospojka je k válci připojena klasickým závitovým šroubením. Kanálek ve spodní 

části odběrového zařízení vyúsťuje pod hydraulickým pístem, využívá se pro přívod 

stlačeného vzduchu a při aplikaci tlaku stlačeného vzduchu se přesune do horní polohy. 

Rychlospojka je ve spodní hlavě umístěna ve vybroušeném výřezu v úhlu 20° od 

kolmice tak, aby nepřesahovala mimo základní siluetu těla odběrového zařízení. Takto 

je dobře chráněna proti poškození při manipulaci s vzorkovacím zařízením 

v úzkém vrtu. Její šikmé umístění usnadňuje připojení a vedení hadičky se stlačeným 

vzduchem mimo tělo odběrového zařízení.  

 

 

 

 

Horní hlava odběrového zařízení má dva funkční kanálky. První slouží k odvodu vzorku 

vytlačovaného ze vzorkovací komory nad hydraulickým pístem do výstupní vzorkovací hadičky. 

Vyústění tohoto kanálku je uprostřed horní strany odběráku a je opatřeno nástrčným jednocestným 

ventilem připojeným klasickým závitovým šroubením. Druhé vrtání - kanálek je umístěn na boční 

straně svrchní hlavy a slouží pro vstup vzorkované vody do vzorkovací komory nad pístem. Vyústění 

je opatřeno jednocestným ventilem, který je umístěn ve výřezu obdobně jako nástrčná rychlospojka na 

spodní hlavě. Vstupní jednocestný ventil je otočen směrem dolů, což usnadňuje natékání vody do 

vzorkovací komory a zabraňuje vniknutí pevných částic uvolněných při otěru ze stěny vrtu. Nástrčné 

jednocestné ventily použité na horní hlavě zabraňují zpětnému toku vzorkované vody při cyklické 

práci hydraulického pístu. 

 

Na vnější straně těla vzorkovacího zařízení jsou v horní a spodní části v oblasti hlav vybroušeny po 

stranách dva zářezy usnadňující uchycení jinak hladkého válce vzorkovacího zařízení na manipulační 

nosné lano nebo soutyčí.  

 

Při umisťování vzorkovače ve vrtu není vždy nutné ho umisťovat do požadované hloubky odběru, ale 

pouze do hloubky cca o 20 metrů níže, než je piezometrická výška hladiny podzemní vody ve 

vzorkované etáži (kolektoru, puklinovém systému). Do požadované hloubky odběru vzorku vedeme 

pouze přívodnou hadičku. (Příklad: Vzorkovaná etáž je v hloubce 90 m pod povrchem země, 

piezometrická úroveň hladiny dané etáže je v 25 m pod povrchem země. Přívodní hadička vzorku je 

umístěna do hloubky 90 m, avšak vzorkovací zařízení je možné umístit už do hloubky 50 m.) Tento 

Obr. 2: Konstrukce pístového odběrového zařízení. 1 – jednocestný ventil pro výstupní vzorkovací 

hadičku, 2 – jednocestný ventil nátoku vzorku vody do vzorkovací komory, 3 – vstupní kanálek do 

vzorkovací komory, 4 a11 – zářez uchycení vzorkovače na nosnou tyč, 5 – vzorkovací komora,        

6 a 9 - vodicí TPFE kroužek, 7 – těsnicí TPFE kroužek, 8 – ocelový hydraulický píst, 10 – přívodní 

kanálek stlačeného vzduchu, 12 – přípojný ventil pro hadičku se stlačeným vzduchem. 

 



 
 

přístup usnadňuje čerpání vzorku a šetří množství spotřebovaného stlačeného vzduchu, protože není 

potřeba vzorek vytlačovat ze vzorkované hloubky, ale z menší hloubky.  

 

Kromě samotného vzorkovacího zařízení jsou pro samotný odběr důležité i podpůrné součásti a postup 

vzorkování. Pro vedení stlačeného vzduchu a vzorkované kapaliny se používají tlakově odolné PA 

hadičky, které snesou pracovní tlak až do 2,5 MPa. Tyto hadičky se běžně dodávají v rolích po 100 

metrech a v případě potřeby je možné je nastavovat pomocí nástrčných rychlospojek. Výhodným 

řešením byla shledána hadička s průměrem 6 mm, která má dostatečně malý odpor při vedení 

kapaliny, ale zároveň má malý objem. V hadičkách tak nezůstává velké množství balastní vody, nebo 

nevyužitého vzorku. Jako zdroj energie, který pohání vzorkovač, se využívá stlačený vzduch z tlakové 

láhve s obvyklým tlakem 20 až 23 MPa nebo vysokotlaký kompresor s tlakem 30 MPa. Vstupní tlak 

stlačeného vzduchu do odběrového zařízení se reguluje pomocí redukčního ventilu v závislosti na 

hloubce odběru vzorku. Na každých 10 metrů výšky vytlačovaného vodního sloupce je potřeba tlaku 

0,1 MPa.  

 

Pro automatickou aplikaci tlakových pulsů při odběru vzorků je výhodné použití tlakového časovače, 

což je zařízení ovládající otvírání a zavírání trojcestného ventilu na tlakové láhvi, nebo v případě 

kompresoru tlakový časovač řídí jeho spouštění. Na tlakovém časovači lze nastavit 2 různě dlouhé 

intervaly. První nastavuje délku aplikace tlakového impulsu do vzorkovacího zařízení. Se vzrůstající 

hloubkou umístění vzorkovacího zařízení ve vrtu nebo se zvýšením počtu vzorkovacích zařízení 

připojených k jednomu zdroji tlaku, je nutné patřičně prodloužit tlakový interval pro úspěšné vytlačení 

vzorku vody na zemský povrch. Druhý interval tlakového časovače je klidový. V klidové části 

odběrového cyklu se uvolní tlak pod hydraulickým pístem ve vzorkovací komoře a píst svou vahou 

klesá do spodní polohy. Do uvolněného místa nad hydraulickým pístem natéká vzorek vody. Délka 

klidového intervalu se řídí vydatností zdroje vody. Čím méně vydatný je vzorkovaný úsek horniny, 

tím delší klidový interval je nutné nastavit, aby měl vzorek čas natéci do vzorkovací komory. Délka 

obou intervalů se nastavuje experimentálně na základě aktuálního výkonu vzorkovacího zařízení. 

Vzhledem k proměnlivosti horninového prostředí nelze délku jednotlivých intervalů dopředu 

odhadnout a dolaďuje se v průběhu odběru vzorku.  

 

Samotné odběrové zařízení zapuštěné do vrtu je schopné odebírat směsný vzorek podzemní vody. 

Častější je ale požadavek na odběr podzemních vod z jednotlivých hloubkových horizontů ve vrtu. 

V tomto případě je odběrové zařízení umístěno mezi dvojici pakrů, která izoluje vybraný horizont ve 

vrtu. Toto uspořádání umožňuje odběr podzemních vod z jednotlivých kolektorů, případně 

puklinových systémů. Pro urychlení vzorkování více kolektorů v jednom vrtu je možné vrt vystrojit 

multipakrových systémem a je možné pomocí více odběrových zařízení vzorkovat několik etáží 

najednou. Při průměru vrtu 76 mm je možné v praxi realizovat odběr až ze 4 izolovaných etáží 

současně. Osazení vrtu multipakrovým systémem s více odběrovými zařízeními je technicky i časově 

náročné, a proto se většinou používá pro dlouhodobý monitoring podzemních vod ve vrtu. 

 

Metodika odběrů 

Nový typ odběrového zařízení byl úspěšně vyzkoušen v praxi na dvou zcela odlišných lokalitách. 

Jedna z testovacích lokalit se nachází na Vysočině v melechovském granitovém masivu (vrt Mel-2), 

druhá je umístěna v České křídové pánvi v dolu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem (vrt 

VP8C7000). Jedná se tedy o dvě zcela odlišná horninová prostředí s puklinovou a průlinovou 

propustností. Na obou lokalitách byly v jednotlivých vrtech odebrány pístovým vzorkovačem dva 

vzorky vod z vrtu ze vzájemně izolovaných etáží z hloubky 147-150 m a více než 150 m pod 

povrchem terénu. 

 

Etáže byly izolovány pomocí dvou nafukovacích pakrů o délce 0,5 metrů. Pro nafukování pakrů ve 

vrtu s nízkou hladinou podzemní vody je z praktických zkušeností vhodnější používat stlačený 

vzduch. Tlak vysokého vodního sloupce v parkových hadičkách může v některých případech zamezit 

vypuštění pakru a jeho následné uvíznutí ve vrtu. Vzorkovací komora odběráku má objem 200 ml, což 

je maximální objem vytlačené vody při jednom pracovním cyklu. Protože není možné dopředu 

odhadnout rychlost nátoku vody do vzorkovače, je nutné vždy experimentálně určit čas natékání 



 
 

vzorku do vzorkovací komory a délku pracovního cyklu vytlačování 

hydraulického pístu. Již po několika málo cyklech čerpání je možné 

nastavit chod vzorkovače na optimální hodnoty tak, že dosahuje cca 

80-90% účinnosti. 

 

Rychlost vzorkování závisí do značné míry na rychlosti nátoku vody 

do vzorkovací komory, není ale možné očekávat odběr 

velkoobjemových vzorků o objemu několika desítek litrů v řádu 

hodin. U vydatných etáží je pomocí tohoto vzorkovače možné získat 

vzorek vody o objemu cca 2-3 litrů za hodinu. Při samotném odběru 

je také nutné počítat s balastní vodou ve vzorkovací hadičce, která se 

do ní dostane při zapouštění vzorkovače do místa určení. Před 

samotným odběrem vzorku je nutné při vnitřním průměru vzorkovací 

hadičky 4 mm odčerpat nejméně 1,25 l vody na každých 100 metrů 

délky vzorkovací hadičky, abychom se zbavili balastní vody.  

V průběhu čerpání vzorků jsou kontinuálně sledovány základní elektrochemické parametry: pH, 

konduktivita, oxidačně-redukční potenciál, množství rozpuštěného O2 a teplota. Teplota, pH 

a konduktivita se projevují jako parametry s nízkou mírou variability a ustalují se poměrně rychle. 

Naopak oxidačně-redukční potenciál a množství rozpuštěného O2 se v čase významně mění a je nutné 

tyto parametry pečlivě sledovat. Ve většině případů množství rozpuštěného kyslíku a oxidačně-

redukční potenciál postupně klesá až na konstantní úroveň. Jsou-li předmětem výzkumu právě tyto dva 

parametry, je nutné čerpat déle a větší objem vod až do jejich ustálení. Výrazná změna koncentrace O2 

a oxidačně-redukčního potenciálu v průběhu čerpání je dána balastní vodou obsaženou ve stvolu vrtu 

a jeho blízkém okolí, která se může lišit od vody obsažené ve vzdálenějších částech zvodně. 

 

Závěr 

Nové vzorkovací zařízení se při vzorkování hlubokých vrtů osvědčilo jako dobrá alternativa 

k plynovému membránovému čerpadlu, zejména na vrtech v hloubkách, kde membránové čerpadlo 

naráží na své technické limity. Vzorkovač je použitelný jak pro jednorázové odběry, tak pro 

dlouhodobý monitoring, kdy je zařízení umístěné ve vrtu trvale a vzorky jsou odčerpávány 

ve zvolených časových intervalech. Vzorkovač může být používán samostatně, v kombinaci s pakry 

pro vymezení vzorkovaného úseku, nebo může být více vzorkovačů sdruženo do multipakrového 

systému. Vzorkovaná voda se v odběrovém zařízení v žádném místě nedostává do styku s hnacím 

stlačeným vzduchem a nedochází k jejímu chemickému ovlivnění. Získané vzorky je možné použít 

i pro stanovení citlivých parametrů, jako je oxidačně-redukční potenciál nebo množství rozpuštěných 

plynů.  

 

Korozivzdorná ocel a další použité interní materiály dovolují provoz odběráku i v korozivním prostředí. 

Kompaktní rozměry zařízení umožňují nasazení v úzkoprofilových vrtech o průměru větším než 45 mm. 

 

Poděkování 

Práce byla podpořena interním úkolem ČGS 321110/2012. 
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Obr. 3: Zapouštění odběráku do vrtu MEV-2. Odběrák je pevně připojený pomocí ocelových svorek na 

nosné ocelové lano. 


