
Integrální přístup průzkumu 

znečištění podzemní vody 

Grzegorz Gzyl, Central Mining Institute, 

Hermann Josef Kirschholtes, City of Stuttgart  

Petr Kohout, Forsapi s.r.o., 

Thomas Ertel, Dr.Ertel  



Integrovaný průzkum znečištění 
podzemní vody 

přístup uplatňovaný především na plošně 
velkých územích (např. průmyslové 
aglomerace, brownfields v městské zástavbě, 

apod.) je-li potřeba: 

identifikovat hlavní zdrojové oblasti na území s 
předpokladem výskytu velkého množství potenciálních 
zdrojů a původců znečištění 

provést klasifikaci zdrojů dle priorit pro ekonomicky 
efektivní řešení všech zátěží na zájmovém území 

vyhodnotit všechny zátěže podzemní vody na celém 
zájmovém území (např. v dané průmyslové zóně) 
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1.Jednotlivé právnické subjekty řeší ekologické zátěže 
 pouze „na svém území“ 
 
2. Nákladně se odstraňuje kontaminace na nízké    
 sanační limity na území mimo zdroje znečištění.  
 
3. V některých případech subjekty „bez ekologické 
 smlouvy“ řeší likvidaci ekologických zátěží v 
 omezeném rozsahu. 
 
4. Na územích zaniklých subjektů nejsou v některých 
 případech ekologické zátěže řešeny vůbec. 

Problémy při řešení nápravných 
opatření znečištění podzemní vody 
na rozsáhlých územích 
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Vyšetřované území je hodnoceno jako 

celek, kdy je vyloučeno řešení jednotlivých 

kontaminací odděleně na základě 

majetkového rozdělení území bez 

vzájemné návaznosti. 

Integrovaný emisně orientovaný 
přístup 



Integrovaný průzkum znečištění 
podzemní vody 

 

KOMPLEXNÍ RIZIKOVÁ ANALÝZA 
ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 

 

KONCEPCE NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 
ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 



Integrovaný průzkum znečištění 
podzemní vody 

Přednostní využití přístupu: 

Dopady kontaminace jsou ohrožující (např. vůči 
zdrojům pitné vody, zdraví, prosperitě) a nejsou 
známy jejich zdroje 

Hustá zastavěnost, limitované možnosti 
průzkumných prací  

Stanovení podílu dílčích zdrojů při definování 
celkového rizika vyplývajícího z kontaminace 
podzemní vody 

Výskyt velkého počtu zdrojů a požadavku 
lokalizovat nejdůležitější 



Integrovaný průzkum znečištění 
podzemní vody 

Baden-Württemberg (SRN) – technický pokyn 
Požadavky na průzkumné práce 



Integrální čerpací testy  
(Integral Pumping Tests) 

jedna z metod Integrovaného průzkumu znečištění 
podzemní vody 

• Katedra Aplikované geologie na Universitě Tübingen (PTAK 
& TEUTSCH, 1997, SCHWARZ, PTAK & TEUTSCH, 1997a, b, 
HOLDER et al. 1998, HOLDER & TEUTSCH 1999, TEUTSCH et. 
al., 2000, PTAK et al., 2000, PTAK & TEUTSCH, 2000, JARSJÖ 
et al. 2002, BAYER-RAICH et al., 2003, 2004).  

• Město Stuttgart – projekt INCORE (2002 – 2003) 

• Projekt MAGIC (2005-2008) 
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Q: vydatnost čerpání [m3/s] 
kf: koeficient filtrace  [m/s] 
I:   hydraulický gradient [m/m] 
m: mocnost zvodně [m] 
W= délky zóny dosahu čerpání   

Jacob Bears vztah byl použit pro 
výpočet délky zóny dosahu čerpání 
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Příklady typických časových křivek měřených koncentrací  
(podle Bockelmanna et al., 2001) 

Pomocí inverzní metody je možné definovat předpokládané rozložení 
znečištění v zóně dosahu čerpání. Zároveň vypočítat průměrnou 

koncentraci CAV v zóně dosahu a hmotnostní tok profilem   QA*CAV  





Optimální podmínky pro aplikaci IPT 
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Integrální čerpací testy  

MAGIC software – modelování dosahu čerpání pro dané 
hydrogeologické podmínky a parametry čerpacího testu 



Integrální čerpací testy  



 Sensitivity testing  
Planning of IPT test 



Integrální čerpací testy  

Interpretace naměřených časových koncentrací 



 




