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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývala zhodnocením inženýrskogeologických poměrů 

lokality Jiřetín pod Jedlovou, dokumentací stavební jámy a návrhem sklonu dočasné 

stavební jámy. V první časti se věnuje geologickým, geomorfologickým a 

hydrogeologickým poměrům zájmové oblasti. V druhé části je uvedena  použitá metodika. 

Ve třetí části je samotné zhodnocení inženýrskogeologických poměrů a dokumentace 

stavební jámy a  určení doporučených sklonů svahu stavební jámy pomocí empirických 

tabulek a grafu. Na závěr práce je doporučeno založení objektu s ohledem na  zjištěné 

inženýrskogeologické podmínky. 

Klíčové slova : dokumentace stavební jámy, inženýrsko geologické poměry, určení 

sklonu dočasných svahu stavební jámy, Jiřetín pod Jedlovou 

 

SUMMARY 

My bachelor thesis is considering evaluation of engineering geological conditions 

of Jiřetín pod Jedlovou locality, as well as documentation of building hole and suggestion 

of inclination of provisional building hole. I have dedicated the first part to geological, 

geomorphological and hydrogeological condition of study area. Used methodology is 

mentioned in second part of my work. The third part is dedicated to the evaluation 

of engineering geological conditions and to the documentation of building hole. Also 

definition of recommended slope inclination of building hole is mentioned in this chapter 

(it is done by usage of empirical charts and graphs). There is recommendation of 

construction of foundation with consideration of founded engineering geological 

conditions. 

 

Key words: documentation of building hole, engineering geological conditions, 

definition of slope inclination of building hole, Jiřetín pod Jedlovou 
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1. Úvod, cíl práce 

Cílem práce je zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pro stabilizaci stavební 

jámy ČOV v Jiřetíně pod Jedlovou. Stavba ČOV byla zahájena podle projektu pro stavební 

povolení. Před zahájením prací nebyl proveden inženýrskogeologický průzkum. Bylo 

navrženo plošné založení v hloubce cca 7m. Sklony svahů byly uvažovány ve sklonu 1:0,5. 

Po zahájení výkopů byly zjištěny složité geologické poměry. Do provedeného výkopu 

začala pronikat voda. Svahy výkopu se začaly sesouvat. V době provádění průzkumu byl 

zahájen výkop stavební jámy ČOV Jiřetín. Stavební jáma byla vytěžena v nejhlubším místě 

na úroveň cca 3-7 m od stávajícího terénu. Ve dně byly sesuté zeminy měkké až kašovité 

konzistence. Probíhalo čerpání vody ze studní uvnitř jámy.  

Prováděcí firma Bak a. s. Trutnov proto objednala posouzení základových poměrů 

a doplnění geotechnických údajů pro návrh založení u firmy Global Geo. Global Geo 

provedla předběžné zhodnocení lokality [23]. Úprava statického řešení a založení objektu 

bylo následně objednáno u firmy Projekty, průzkumy a posudky staveb, Trutnov [16]. 

V rámci mé bakalářské práce jsem s touto firmou spolupracoval na zhodnocení 

inženýrskogeologických poměrů a jsem spoluautorem uvedené zprávy. 

V rámci mé bakalářské práce bylo mojí vlastní částí zhodnocení 

inženýrskogeologických poměrů lokality, dokumentace stavební jámy a návrh sklonu 

dočasné stavební jámy. Při zpracování bakalářské práce jsem využil výsledky provedených 

průzkumných a laboratorních prací. Metodika návrhu stavebních jam, s ohledem na 

řešenou problematiku, byla zpracována dle literatury Hulla a kol.: Zakladanie stavieb [14]. 

Bylo provedeno zhodnocení stability svahu dle ČSN 733050 Zemní práce [3] platné v době 

zpracování. V době zpracování bakalářské práce došlo ke zrušení platnosti norem ČSN 

731001 [2] Základová půda pod plošnými základy, ČSN 721001 Pojmenování a 

zatřiďování hornin [1] a změně normy ČSN 736133, Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací [5]. Hodnocení podle nové normy (ČSN EN ISO 14689-1 – 

Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin – Část 1: 

Pojmenování a popis [8], bylo zahrnuto do této bakalářské práce. 
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2. Přírodní poměry 

 

2.1. Lokalizace  

Zájmová lokalita se nachází v katastru obce Jiřetín pod Jedlovou na parcele číslo 

1868. Vlastníkem parcely je Obec Jiřetín pod Jedlovou (Obr č. 1) [24], (Obr č. 2) [25]  

Lokalita je v SV části Ústeckého kraje v bývalém okrese Děčín. Její GPS 

souřadnice jsou 50°52′50. 98″N 14°34′46. 68″E a souřadnice S-JTSK nabývají hodnoty X= 

719766,41, Y= 957084,72.  

V topografické mapě ČR 1:10000 je lokalita na listě číslo 02-22-24 a v souboru 

geologických a účelových map přírodních zdrojů je na listě 02-22 Varnsdorf.  

 

 

 

 

Obr. 1 Mapa topografická[24] 
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Obr. 2 Mapa letecká[25] 
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2. 2. Geomorfologie 

Z orografického hlediska lokalitu zařazujeme na hranici oblasti Šluknovské 

pahorkatiny a Lužických hor. Lokalita je situována do Jiřetínského údolí, kterým protéká 

řeka Lužnička. Severní okraj lokality je tvořen místní vodotečí. Lokalita leží v blízkosti 

erozivní báze údolí. Jižním směrem se terén zvedá v mírném sklonu. Lokalita se nachází na 

poli krytém rostlinným porostem. Dle geomorfologického členění podle zeměpisného 

lexikonu [9] je lokalita v oblasti Česká vysočina, Krkonošsko-jesenická soustava. 

Krkonošská podsoustava, oblast Šluknovské pahorkatiny, okrsek Rumburská pahorkatina, 

označení IVA-1-b. Dle nového členění podle [27]  ČUZK 1996 je lokalita v Hercynském 

systému, subsystém Hercynská pohoří, provincie I-Česká vysočina, I4-Krkonošsko-

jesenická provincie, I4A-krkonošská oblast, I4A-1 Šluknovská pahorkatina.  

Šluknovská pahorkatina je členitá pahorkatina ve Šluknovském výběžku 

v Severočeském kraji na severním úpatí Lužických hor, při hranici ČR a Německa o ploše 

276 km2. Lokalita se nachází na jv. okraji v okrsku Rumburské pahorkatiny o ploše 110 

km2, střední výška je 432,9m; střední sklon je 3°55´. Složena je z biotitického granodioritu 

a žuly lužického plutonu s proniky mladotřetihorních vyvřelin: čedič, nefelinický tefrit a 

bazanit, horniny fonolitoidní a trachytoidní. Mírně zvlněný erozně denudační reliéf 

rozčleňující izolované strukturní tvary-sopečné suky a plošiny na lávových příkrovech. Na 

sv. části jsou též plošiny na glaciofluviálních uloženinách. Některá starší údolí vyplňující 

zbytky glacifluvialních uloženin  
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2.3. Geologie 

Z regionálně geologického členění Českého masivu dle zprávy československé 

stratigrafické komise z roku 1992 je území součástí lužické oblasti Lugikum, části Lužický 

plutón. Těleso Lužického plutónu je tvořeno granodiority kadomského stáří. [15] (Obr. 3)  

 

Obr. 3 Geologická mapa (Chlupáč)[15] 

Dle členění podle geologické mapy ČR z roku 2007 a související publikace (Obr. 4) 

[17] je lokalita zařazena do oblasti Lugikum, lužické skupiny. Skalní podloží tvoří lužický 

plutonický komplex, kde v zájmovém území tvoří biotitické a dvojslídné granity a 

granodiority místy deformované a metamorfované. Jižně od zájmové oblasti prostupují 

tělesem plutónu vulkanity Českého masivu tvořené olivinickými alkalickými bazalty a 

jejich vulkanoklastiky. Skalní podloží bylo, u geologických průzkumů jižně a západně od 

lokality, zastiženo v hloubce cca 7-9 m. Provedeným vrtem v místě stavby nebylo skalní 

podloží do hloubky 15m zastiženo. Od hloubky cca 7m lze uvažovat o eluviálním původu 

zemin.  

 Kvartérní pokryv tvoří pleistocenní deluviální a deluvioeolitické zeminy s úlomky 

matečných hornin, zvětralými produkty granodioritů a tufů. Na severní straně lze zastihnou 
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nivní sedimenty Lužničky, holocenního stáří. Charakteristické pro celé území je 

nepravidelné střídání vrstev.  

 

 

Obr. 4 Geologická mapa[17] 
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Dle členění podle geologické mapy z portálu České geologické služby viz  

 (Obr. 5) zájmová oblast označena v červeném rámečku pod číslem 20 [19] 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

Obr. 5  Mapa geologicky zakrytá[19] 
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2.4. Hydrogeologie, Hydrogeologické poměry 

Dle hydrogeologické rajonizace náleží území do rajónu 6412 [10]. Podzemní voda 

je vázána na propustné polohy hlinito- jílovitého kvarterního pokryvu. 

 Voda v době provádění průzkumu byla zastižena v sondách J1 v hloubce 4,5m a J2 

v hloubce 2,30. U sondy J2 lze očekávat, že se jedná o průsaky z přiléhající vodoteče. Při 

hloubení jámy byly zastiženy drenáže v hloubce cca 0,6 m pod povrchem. Zpočátku suché 

drenážní trubky se po deštích naplnily a začaly svádět vodu do vyhloubené stavební jámy. 

Hlavní zvodnění kvartérního pokryvu bylo zastiženo v propustných polohách v hloubce 

4,5-5,5m. Voda migruje propustnými polohami k erozivní bázi údolí z přilehlého jižního 

svahu. Ke zvodnění jámy přispívá i netěsná kanalizace na západní straně jámy. V době 

zvýšené srážkové činnosti lze předpokládat její výskyt při odtoku průsakových vod i v 

jiných propustnějších polohách.  

Zvodnění svahů stavební jámy způsobují čtyři zdroje podzemní vody: 

1. Drenážní trubky na jižní straně  

Při hloubení jámy byly zastiženy drenáže v hloubce cca 0,6m pod povrchem. 

Zpočátku suché drenážní trubky se po deštích naplnily a začaly svádět vodu do vyhloubené 

stavební jámy.  

2. Podzemní voda v propustných polohách 9iluviálních zemin  

 Hlavní zvodnění kvartérního pokryvu bylo zastiženo v propustných polohách 

v hloubce 4,5-5,5m. Voda migruje propustnými polohami k erozivní bázi údolí z 

přilehlého jižního svahu. V době zvýšené srážkové činnosti lze předpokládat její výskyt při 

odtoku průsakových vod i v jiných propustnějších polohách.  

3. Průsaky kanalizačního potrubí na západní straně  

Ke zvodnění jámy přispívá i netěsná kanalizace na západní straně jámy.  

 

4. Průsaky z vodoteče na severní straně  

U sondy J2 byla zastižena podzemní vody v hloubce 2,30m. Lze očekávat, že se 

jedná o průsaky z přiléhající vodoteče.  
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Voda je středně agresivní obsahem oxidu uhličitého XA2 dle ČSN EN 206-1 [7] a 

slabě agresivní hodnotou Ph. Voda z drenáží je hodnocena z hlediska ČSN EN 206-1 [7] 

bez agresivity dle ČSN 731214 jako slabě agresivní. Úroveň hladiny podzemní vody bude 

kolísat v závislosti na atmosférických podmínkách.  

 

3. Metodika 

 

Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu ČOV 1000 EO, kanalizace a vodovod 

Jiřetín pod Jedlovou byl prováděn po zahájení výstavby. Předběžný průzkum nedostatečně 

zhodnotil geologické poměry. V rozporu s požadavky stavebního zákona nebyl před 

zahájením prací proveden geologický průzkum. Založení ČOV bylo předpokládané plošné 

v hloubce cca 7m. Po otevření stavební jámy došlo k sesouvání svahu a k přítoku vody do 

stavební jámy. Při prvotním ohledání odkryté stavební jámy bylo zjištěno postižení stěn 

sesouváním a vyplnění dna zeminami, které byly nasyceny vodou. Bylo rozhodnuto ověřit 

geologické podmínky dvěma vrty (viz příloha č.7) 

V Geofondu byly prostudovány archivní materiály z okolí stavby Geologické práce 

pro halu Rukov u Jiřetína [20], IGP Jiřetín pod Jedlovou [18] a zpráva o podrobném IGP 

pro nástavbu provozně administrativní budovy a výstavby zmrazovacího tunelu.[21]   

Dále byly prostudovány předběžné zprávy ze staveniště předané objednatelem a 

dotčená část projektové dokumentace.  

Rozsah průzkumu byl limitován finančními prostředky a časovým omezením 

z hlediska výstavby. Byly vyhloubeny dva jádrové vrty. Vrty byly hloubeny jádrovým 

vrtáním průměr 156 mm soupravou UGB. Dodavatelem vrtných prací byla firma BORA 

Liberec. Vrty nebylo dosaženo skalního podloží.  

Výškové a polohové měření sond bylo provedeno geodetem stavby a následně 

předáno zpracovateli. Pochůzkou v terénu byly zjišťovány geologické a hydrogeologické 

poměry v širším okolí lokality. Po předání předběžných výsledků byl stanoven další postup 

stavebních prací. Vzhledem k rozhodujícímu vlivu únosnosti základové půdy bylo 

dohodnuto provést doplňkové kopané sondy ve dně stavební jámy s ohledem na stanovení 
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únosnosti a stavu základové spáry. Kopanou sondou K3 (viz příloha č.6) byl ověřen stav 

zemin ve dně stavební jámy.  

Vrty a sonda byly makroskopicky popsány ve vzorkovnici na stavbě. Prvotní popis 

byl upraven na základě výsledku laboratorních zkoušek (viz přílohy č. 1)[11]. Kromě 

určení bezpečného sklonu svahu jámy byl druhý hlavní požadavek určení charakteristik 

zemin v základové spáře a její převzetí. Metodika převzetí základové spáry je podrobně 

popsána v literatuře Inženýrská geologie I [22]  

Převzetí základové spáry spočívá v podrobné geologické dokumentaci očištěné 

spáry a v posouzení, zda se smí začít s pokládáním prvních vrstev stavební konstrukce  

Účelem je: 

-zachováni podrobné zprávy o typu a stavu horninového prostředí pro budoucnost, 

neboť jde o dočasný odkryv, který již nikdy nebude přístupný, 

-posouzeni kvality hornin jako základové půdy s případným doporučením úprav, 

včetně získáni podkladu pro různá pozdější opatřeni, např. pro injekční práce.  

 

Zápis a grafická dokumentace o převzetí základové spáry je dokument, jímž lze 

předejit pozdějším domněnkám o příčinách poruch staveb sedáním. Je to odpovědná 

činnost, při které se musí nesmlouvavě požadovat kvalita základové spáry.  

Kromě inženýrskogeologického posouzení je třeba mít na zřeteli odstavce ČSN 73 

1001[2] o ošetřování základově spáry, o technologii rozpojováni a její úrovni, o její 

ochraně atd. Neodpovídá-li kvalita základové spáry, je nutno převzetí odmítnout a 

požadovat příslušné úpravy.  

Při zaměřování a zakreslováni geologické dokumentace musí být známy a na 

staveništi vyznačeny údaje o stavbě, např. osa a hranice objektu a kóta projektované spáry. 

Základová jáma musí být vyhloubena na projektovanou úroveň a spára pečlivě vyčištěna. 

Ve skalních horninách by měla být bez volných úlomků, tj. ručně do hloubená, opláchnutá 

tlakovou vodou nebo vzduchem, neměla by být porušena vrty pod úroveň spáry. V 

zeminách je nutno sledovat, zda základová půda není po strojním hloubení porušena zuby 

bagru. Nelze připustit ani obvyklé dorovnávání dna jámy dozerem nebo ručně, neboť tím 

zůstává pod základy kyprá zemina.  
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Převzetí základové spáry geologem zpravidla předepisuje projekt nebo vyžaduje 

investor. Povinné je u náročných objektů, jako jsou přehrady, vodojemy, vysoké věžové 

stavby aj.  

Při zakreslováni základové spáry se postupuje tak, že se celá plocha šachovnicově 

rozdělí na čtverce např. 2 x 2 m, jejichž rohy se vyznačí. Pak se postupným překládáním 

měřického pásma a dvou metru zakresluji detaily v jednotlivých čtvercích v měřítku l: 10 

až l: 50 podle potřebné podrobnosti. Celkový zákres se vztáhne ke známé přímce (ose nebo 

okraji objektu). Kromě grafické dokumentace se pořídí podrobný písemný záznam s 

popisem zastižených geologických poměrů, litologický popis hornin, stupeň zvětráni, 

porušeni, především popis všech diskontinuit. 

Vzhledem k situaci na stavbě nebylo možno uvedenou metodiku dodržet, neboť 

docházelo k neustálému zaplavování spáry a sesouvání svahů. Základovou spáru se 

nepodařilo očistit. Proto byl při terénních pracích na této bakalářské práci proveden zákres 

geologických vrstev v jednotlivých stěnách a ve dně. Byla využita provedená fotografická 

dokumentace. Pomocí laserového dálkoměru byly určeny rozhraní jednotlivých vrstev. 

Geologické poměry byly zobecněny do šesti vrstev označení GV1-GV6 (Obr. 9), (Obr. 

10), (Obr. 11), (Obr. 12). Toto členění bylo využito jak v textové, tak výkresové části. Pro  

větší přehlednost byl  využito barevné členění.  

 Při provádění terénních prací byly odebrány dva porušené vzorky zemin č. 12009 a 

12109, které byly předány firmě GIS Liberec k laboratornímu rozboru. Z předaných 

vzorků byly stanoveny křivky zrnitosti, Attenbergovy meze a vlhkost (viz příloha č. 1) [11] 

Bylo provedeno zatřídění podle ČSN 731001.[2] Dále byly odebrány dva vzorky vody. 

Jeden ze dna stavební jámy, vzorek č. 4009 a z drenážního systému vzorek č. 4109 

k určení agresivity vod dle ČSN 731215 Betónové konštrukcie [4] a ČSN EN 206-1 Beton 

[7](viz příloha č. 1) [11] 

V době zpracování došlo ke změně norem. V dubnu 2010 byla zrušena platnost 

norem ČSN 731001,733050, byla změněna norma ČSN 736133. Proto bylo provedeno 

zatřídění podle původních i nových norem s ohledem na přechodné období, kdy průzkum a 

vyhodnocení probíhalo.  
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Stavební jáma je vyhloubený prostor pro vytvoření základů a podzemních částí 

stavebních konstrukcí. Z hlediska konstrukčního uspořádání se stavební jámy se dle Hulla, 

J,: Zakladanie stavieb [14] 

 člení na:  

 Svahované 

Stěny jámy jsou šikmé. Sklon svahu musí být bezpečný proti sesunutí 

 Pažené 

Stěny jsou svislé, zabezpečené pažící konstrukcí. Pažící konstrukci nutno 

rozepřít nebo kotvit  

 Těsněné 

Jámy pod hladinou podzemní vody, kde není možné dosáhnout snížení hladiny 

podzemní vody povrchovým nebo hloubkovým odvodněním 

 Kombinované  

kombinují svahované jámy a pažené v závislosti na podmínkách výstavby  

  Hrázkové 

Hrázky zabezpečují jámu před vniknutím povrchové vody z řeky nebo z jezera 

 

Svahované jámy jsou nejjednodušším a nejekonomičtějším typem stavební jámy. 

Jsou však náročné na prostor. Okolo stavebního objektu je nutno nechat pracovní prostor. 

Pokud zasahuje stavební jáma pod hladinu podzemní vody je nutno zajistit její odvodnění. 

Rozhodující pro návrh stavební jámy je sklon svahů. Svahy musí být co nejstrmější, aby 

bylo řešení ekonomické. Na druhé straně však musí být bezpečné z hlediska sesouvání 

stěn.  

Volbu sklonu svahu ovlivňuje především hloubka založení, vlastnosti zemin, 

úroveň podzemní vody, povrchové zatížení.  

U staveb se základovou spárou pod hladinou podzemní vody je nutno zajistit 

odvodnění stavební jámy a uvážit nepříznivý vliv vody na zeminy. Zejména se jedná o 

nadlehčení zemin vztlakem a proudový tlak.  

Sklony svahů pod hladinou podzemní vody se volí zpravidla dvojnásobně mírnější. 

Požadavky na sklony svahů výkopů určuje čl. 82-88 normy ČSN 73 3050 Zemní práce.[3] 

Přibližné sklony šikmých svahů dočasných výkopů určuje čl. 83. Tento článek doporučuje 
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sklony svahu, které se hloubí do 3m a budou po vykonání stavebních prací zasypané. 

Sklony jsou uvedeny v dále uvedené (Tab. č. 1)[3]. Použití tabulkových hodnot je 

podmíněno těmito podmínkami: 

a) prohlídka svahu a okrajů vykopu na začátku směny a po každém přerušení práce 

b) zákaz přejíždění strojů a zařízení v blízkosti výkopů 

c) zákaz přídavného zatížení v prostoru smykového klínu zeminy 

d) zmírnění sklonu svahů při zvětšení obsahu vody v zeminách 

 

 

Pokud nejsou podmínky tabulkových hodnot pro navrhování svahů dodržené, musí 

se svah zabezpečit podle návrhu vyplývajícího z výpočtu jeho stability.   

Tab. č. 1. Přibližné sklony šikmých svahů v dočasných výkopech (ČSN 73 3050, 

upraveno)[3] 

 

Druh horniny Přípustný sklon svahu poměr výšky k půdorysné délce svahu 

Prachovitá hlína 1:0,25 

Jílovitý štěrk 1:0,25 

Hlína 1:0,25 až 1: 0,50 

Jíl 1:0,25 až 1: 0,50 

Jílovitá hlína 1:0,25 až 1: 0,50 

Jílovitý písek 1:0,50 

Balvanitý písek 1:0,75 

Hlinitý písek 1:1 

Písčitá hlína 1:1 

Písčitý štěrk 1:1 

Tab. 1 Přibliţné sklony šikmých svahů v dočasných výkopech [3] 

 

Dle čl. 82 normy ČSN 733050 [3] je navrhování šikmých stěn svahů výkopů 

prováděno v případě, jestliže je to z hlediska výstavby ekonomicky nebo technicky 
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nevyhnutelné. Přitom je nutno přihlédnout k zajištění bezpečnosti práce, fyzikálně-

mechanickým vlastnostem hornin zejména úhlu vnitřního tření a soudržnosti a k času, po 

který bude výkop otevřený.  

Trvalé sklony svahů výkopů do hloubky 6m se navrhují dl čl. 85.73 3050[3] Norma 

uvádí se sklony s těmito hodnotami 

a) při hloubce výkopů do 2m – 1:1,50 

b) při hloubce výkopů větších jak 2m do 4m – 1:1,75 

c) při hloubce výkopů větších jak 4m do 6m – 1:2,00 

 

Sklony lze navrhnout strmější, jestliže se návrh prokáže výpočtem stability. 

Stabilita svahu a dna výkopů hlubšího jako 6m se musí vždy prokázat výpočtem.  

Dle čl. 86 ČSN 73 3050 [3] se svahy výkopu hlubší než 3m navrhují v dolní části 

méně strmé nebo se přeruší lavičkami šíře minimálně 0,5m.  

Z ustanovení normy vyplývá, že v dané situaci je nutno při určení sklonu svahu 

výkopu postupovat dle čl. 84 ČSN 73 3050 normy[3]. Stabilitu svahu je nutno určit 

stabilitním výpočtem. Míra stability se vyjadřuje stupněm bezpečnosti. Stupeň bezpečnosti 

je definován jako poměr sil a momentů, které odporují usmýknutí k silám vyvolávající 

usmýknutí. Pro dočasné svahy se stupeň bezpečnosti požaduje zpravidla 1,3, pro trvalé 1,5. 

Sklony svahů se navrhují v závislosti od fyzikálně-mechanických vlastností hornin, od 

výšky svahu, od sklonu svahu, od zatížení svahu, od působení tlaku podzemní vody a 

dalších činitelů.  

Proto byly určeny tyto charakteristiky dle dostupných norem a laboratorních 

zkoušek v kapitole 4. této práce.  

V literatuře Pašek, Inženýrská geologie je uvedena tabulka [22] 

 

 

 

 

 

Tab. 2. Orientační hodnoty sklonů svahů stavebních jam a rýh (podle 

bezpečnostních předpisů) 

A. Zeminy vykazující alespoň částečnou soudržnost 
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Přípustný sklon svahu 

Zářez hloubky asi 3 m 
Násyp asi 3 m vysoký 

 přechodný                  trvalý 

hlinitý písek, písčitá hlína  1:1                                1:1,25 l:1,25 

Spraš  1:0,25                           1:1,25 l:1,25 

hlína jíl, jílovitá zemina  1:0,25-0,5                     1: 1,5 1:1,5 

hlinité a jílovité náplavy 
nutno pažit 

 

nesoudržné navážky  

soudržné navážky         podle druhu zemin, které navážku tvoři 

Tab. 2 Orientační hodnoty sklonu svahu stavebních jam a rýh[22] 

B. Zeminy písčité a štěrkovité 

Zemina 

 

Sklon svahu (hloubka do 3 m) 

 

jílovitý štěrk  

jílovitý písek  

balvanitý štěrk  

písčitý štěrk  

ostrohranný písek  

stejnozrnný písek s kulatými zrny písek ve svahu s 

vyvěrající vodou 

 

1: 0,25  

1: 0,50 

1: 0,75 

1: 1 

1: 1,25  

1: 1,75  

1: 2,5 až 3,5 

Tab. 3 Orientační hodnoty sklonu svahu stavebních jam a rýh[22] 

  

V literatuře [26] Turček,P .-Hulla, J.: Zakladanie stavieb jsou uvedeny pomocné 

grafy k určení sklonu svahu. Pro srovnání byly orientačně určeny sklony svahu jámy podle 

těchto grafů s využitím charakteristik zemin uvedených v kapitole 4. Pro uvažovanou 

hloubku stavební jámy h= 7m byly sjednoceny charakteristiky zemin na hodnoty:  

 Objemové tíha ɤ = 18 kNm
3 

 

 Efektivní soudržnost cef = 10 kPa  

 Efektivní úhel vnitřního tření φef = 23
o
 

 Stupeň bezpečnosti ɤm = 1,3  

 Hloubka stavební jámy h= 7m 

 

Podle diagramu (Obr. 6) [26] na rychle určení sklonu svahu je nutno stanovit 

výpočtové charakteristiky soudržnosti a úhlu vnitřního tření a vypočítat poměr c/ ɤ*h. Graf 

je vhodný pro homogenní izotropní zeminy a poměry bez podzemní a povrchové vody.  
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       viz osa y (červená) 

 

 

 

 

Obr. 6 Diagram na určení sklonu svahu[26]  

 

Z grafu byl určen úhel sklonu svahu výkopu β=42
o 

tj. sklon 1: 1,11
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Pro určení sklonu svahu podle Bishopa (Obr. 7) [26] je nutno stanovit poměr c/ɤ*h. 

Graf je vhodný pro homogenní zeminy a poměry bez podzemní a povrchové vody.  

Výraz   
 

   
  

  

    
        N 

Stupeň bezpečnosti          viz osa y (červená) 

 

 

Obr. 7  Diagram na určení sklonu svahu podle Bischopa[26] 

 

 

Z grafu byl určen úhel sklonu svahu výkopu β=40
o 

tj. sklon 1: 1,19
  

Je nutno stanovit parametr       = 
     

    
 * tg φef a stabilitní číslo         * 

  

   
 

      = 
     

    
        

     

   
                 

  = 
        

    
  

         

   
        

 Graf umožňuje řešit suché svahy i svahy nasycené vodou  
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Z grafu (Obr. 8) [26] b) a e) pro suchý svah byly určeny úhel sklonu svahu výkopu 

β=38
o 

tj. sklon 1: 1,28 

hloubka smykové plochy n * h = 1,01*7= 7,07 m.  

 

 

Z grafu (Obr. 8) [26] c) a f) pro vodou nasycený svah byl určen úhel sklonu svahu 

výkopu β=23
o 

tj. sklon 1: 2,35 hloubka smykové plochy n * h = 1,1*7= 7,7 m 

.  

 

 

 

 

Obr. 8 Diagram na posouzení stability svahu podle Cousina[26] 
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Porovnání výsledků  

 

Sklon suchého svahu do hloubky 3m  

Dle ČSN 733050 písčitá hlína 1:1 

Dle bezpečnostních předpisů  

Písčitá hlína- přechodný 1:1, trvalý 1:1,25 

 

 

Sklon suchého svahu do hloubky 7m v daných podmínkách  

Dle grafu 1 1:1,11  

Dle grafu 2 1:1,19  

Dle grafu 3 1:1,28  

 

Sklon svahu nasyceného vodou do hloubky 7m v daných podmínkách  

Dle grafu 3 1:2,35  
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4. Zhodnocení inţenýrskogeologických poměru stavební jámy 

Ve smyslu ČSN 73 1001 [5] platné v době provádění se jedná o složité základové 

poměry. Náročnost stavebních konstrukcí je jednoduchá. Při návrhu základových 

konstrukcí by se mělo postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie. Podle ČSN EN 

1997-1 je geotechnický návrh konstrukcí nutno provést podle zásad 2. geotechnické 

kategorie.  

V prostoru stavební jámy byly zastiženy zeminy různého původu. Situaci 

komplikuje i několik zdrojů podzemní vody, které přitékaly do jámy v době hloubení.  

 Základovou půdu na lokalitě tvoří nepravidelně vrstvené deluviální a eluviální 

souvrství kvartéru v hloubce 6 -7m. Skalní podloží nebylo do hloubky 15m zastiženo. 

V okolních průzkumech bylo zastiženo granodioritové podloží v hloubce 7 -9m. Zeminy 

v předpokládané základové spáře jsou náchylné k prosedání dle čl. 57 ČSN 731001[2].  

 Pro přehlednost byly inženýrskogeologické poměry sjednoceny do šesti 

charakteristických vrstev označení GV1-GV6 dále jsou značené v pohledech na jámu viz 

(Obr. 9), (Obr. 10), (Obr. 11), (Obr. 12), v řezu (Obr. 13) a v popisu sond (viz příloha 

č.4,5,6 ) 

 

Hodnoty geomechanických veličin ve zprávě uvedené, platí pro zeminy a horniny v 

původním neporušeném stavu. Proto je při provádění prací nutno přijmout taková opatření, 

aby nebyla narušena přirozená ulehlost základové spáry a podzákladí mechanickými a 

klimatickými vlivy.  
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Dokumentace stavební jámy (JV strana) 

 

0br. 9 Dokumentace stavební jámy (JV strana) 
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Dokumentace stavební jámy (SV strana) 

 

Obr. 10  Dokumentace stavební jámy (SV strana) 
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Dokumentace stavební jámy (SZ strana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

obr. 11 Dokumentace stavební jámy (SZ strana) 
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Dokumentace stavební jámy (JZ strana) 

 

 

Obr. 12 Dokumentace stavební jámy (JZ strana) 
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 (Obr. 13) ŘEZ A-A  
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4. 1. Humózní vrstva ornice a naváţek GV1 

 

Značení v řezech a pohledech 

 

Obr. 13 Značení v řezech a pohledech (viz obr. č 13) 

Humózní vrstva ornice tvoří kryt lokality. Ornice je mocnosti okolo 20-30 cm a je 

tvořena převážně zeminami charakteru hlíny s nízkou a střední plasticitou. Povrch území je 

kryt rostlinným porostem. Průměrnou mocnost humózní vrstvy doporučujeme uvažovat 

cca 20cm. V severní a západní části lokality mohou být zastiženy navážky z předchozí 

úpravy území.  

 

  

 název dle ČSN 736133: hlína až jíl se střední plasticitou s organickou příměsí 

 třída dle ČSN 736133: F 5, F6 

 symbol dle ČSN 736133: MI-CI-O  

 název dle EN 14688: střednězrnnýprach s humusem  

 symbol EN 14688: orMSi  

 barva:šedohnědá 

 konzistence: tuhá až pevná 

 třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

 třída těžitelnost dle ČSN 736133: I  
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4. 2 Vrstva eolitických hlín GV2  

Značení v řezech a pohledech 

 

Obr. 14 Značení v řezech a pohledech (viz obr. č 13) 

 Pod vrstvou ornice a navážek se vyskytují zeminy eolitického původu. Mocnost 

těchto vrstev je 1,0 -2,0 m. Vrstva je tvořena převážně zeminami charakteru hlíny až jílu se 

střední nízkou plasticitou tuhé a pevné konzistence. V rozmezí 3 -5m. Z makroskopického 

rozboru byly určeny následující charakteristiky: 

 

 třída dle ČSN 736133: F 5,F6 

 symbol dle ČSN 736133: MI-CI 

 název dle ČSN 736133: hlína až jíl se střední plasticitou 

 symbol EN 14688: MSi  

 název dle EN 14688: střednězrnnýprach  

 konzistence: tuhá až pevná 

 vhodnost pro podlož: skupina VII-IX málo vhodné až 

 nevhodné podloží, zeminy při napojení vodou rozbřídavé  

 použití do náspů: málo vhodná až nevhodná 

 doporučené sklony dočasných nezvodnělých výkopů: 1: 0. 5 

 třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

 třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 namrzavost: namrzavá až nebezpečně namrzavá 

 propustnost: nepropustná k<10-9ms
-1

 

 směrné normové charakteristiky: 

  =0,40 

 ß = 0,47 

   = 20,00 kNm3 

  Edef = 3-6 Mpa 

 cu = 50 kPa  

 φ u = 0o 

  cef = 8-16 kPa 

  φef = 18-21 

 tabulková výpočtová únosnost: Rdt = 100-150 kPa  
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4. 3. Vrstva deluviálních zemin GV3 

Značení v řezech a pohledech 

 

Obr. 15 Značení v řezech a pohledech (viz obr. č 13) 

 

 

GV3a-převládá MG + kamenité úlomky hnědá 

GV3b-převládá MI červenohnědá  

 

 Tato vrstva je tvořena zeminami charakteru hlíny se střední plasticitou, hlíny písčité až 

hlíny štěrkovité převážně tuhé konzistence. Mocnost této vrstvy je 4-6 m. Tyto zeminy 

jsou charakteristické velkým obsahem zvětralých úlomků tufů, a granodioritů a křemene. 

Tyto zeminy tvoří převážnou část výkopu na jižní, východní a západní straně. 

Doporučujeme uvažovat geotechnické charakteristiky těmito hodnotami: 

 

 třída dle ČSN 736133: F 5,F3, F2 

 symbol dle ČSN 736133: MI-MG 

 název dle ČSN 736133: hlína se střední plasticitou až hlína štěrkovitá  

 symbol EN 14688: grsaSI 

 název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

 Konzistence: tuhá  

 vhodnost pro podloží: skupina VII-VII,  

 přechod mezi vhodnou až málo vhodnou zeminou,  

 při napojení vodou klesá pevnost, nutno zajistit vhodná opatření proti mraz 

 použití do náspů: málo vhodná až vhodná 

 doporučené sklony dočasných nezvodnělých výkopů: 1:1-1:0, 5 

 třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

 třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 namrzavost: namrzavá až nebezpečně namrzavá 

 propustnost: nepropustná k= 10
-8

 ms
-1
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 směrné normové charakteristiky:  

  = 0,35  

 ß = 0,62 

  = 18,00 kNm3 

 Edef = 5-8 Mpa  

 cu = 60 kPa 

 u = 0o  

 cef = 8-16 kPa 

 ef = 24 – 29 o  

  

 tabulková výpočtová únosnost: Rdt = 175 kPa 

 ve zvodněných částech lze zastihnout polohy měkké konzistence Rdt = 100 kPa  

 

4. 4. Vrstva fluviálních zemin GV4  

Značení v řezech a pohledech 

 

Obr. 16 Značení v řezech a pohledech (viz obr. č 13) 

V SZ části lze pod vrstvou fluviálních a eolitických zemin zastihnout hlinitojílovité 

naplaveniny údolní nivy mocnosti cca 2-3m. Vrstva je tvořena převážně zeminami 

charakteru hlíny až jílu s vysokou plasticitou tuhé a pevné konzistence. 

Z makroskopického rozboru byly určeny následující charakteristiky: 

 třída dle ČSN 736133: F 7,F8 

 symbol dle ČSN 736133: MH-CH 

 název dle ČSN 736133: hlína až jíl s vysokou plasticitou 

 symbol EN 14688: MS- Cl 

 název dle EN 14688- střednězrnný prach až jíl s vysokou plasticitou 

 konzistence: tuhá  

 vhodnost pro podloží: skupina VIII-IX  

 nevhodné podloží, zeminy při napojení vodou rozbřídavé  

 použití do náspů: málo vhodná až nevhodná 

 doporučené sklony dočasných nezvodnělých výkopů: 1: 0. 5 
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 třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

 třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 namrzavost: namrzavá až nebezpečně namrzavá 

 propustnost: nepropustná k<10
-9

 10
-10

 ms
-1

 

 směrné normové charakteristiky: 

 = 0,40  

 ß=0,47 

  = 21,00 kNm3 

  Edef =3-5 Mpa  

 cu = 50 kPa 

  u = 0o  

  cef = 4-10 kPa 

  ef = 15 – 19 o  

 

 

 tabulková výpočtová únosnost: Rdt = 100 kPa  

 ve zvodněných částech lze zastihnout polohy měkké konzistence Rdt = 50 kPa  

 

4. 5. Vrstva deluviálních a eluviálních zemin GV5 

Značení v řezech a pohledech 

 

Obr. 17 Značení v řezech a pohledech (viz obr. č 13) 

 

Tato vrstva je tvořena zeminami charakteru hlíny písčité s polohami hlíny se střední 

plasticitou a hlíny štěrkovité převážně tuhé konzistence. Tyto zeminy jsou charakteristické 

velkým obsahem zvětralých úlomků tufů, granodioritů a křemene.  

Mocnost této vrstvy je očekávána 4 -6 m. s přechodem do eluvia granodioritu. Tyto 

zeminy jsou charakteristické velkým obsahem zvětralých úlomků granodioritů a křemene. 

Tyto zeminy tvoří převážnou část ve dně stavební jámy. Na základě laboratorních zkoušek 

doporučujeme uvažovat geotechnické charakteristiky těmito hodnotami: 
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 třída dle ČSN 736133: F3  

 symbol dle ČSN 736133: MS 

 název dle ČSN 736133: hlína písčitá  

 symbol EN 14688: grsaCl 

 název dle EN 14688- stěrkověpísčitýjíl  

 konzistence: tuhá  

 doporučené sklony dočasných nezvodněných výkopů: 1: 1. 25  

 třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

 třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 namrzavost: namrzavá až nebezpečně namrzavá  

 propustnost: nepropustná k=10-8 ms
-1

 

 směrné normové charakteristiky:  

 vhodnost pro podloží: skupina VI-VIII málo vhodné až nevhodné 

 podloží,rozbřídavé  

 použití do náspů: málo vhodná až nevhodná 

 

 = 0,35 

 ß = 0,62 

  = 18,0 kNm
3
 

 Edef = 5-6 Mpa  

 cu = 50 kPa 

 u = 0
o
 

 cef = 10-15 kPa  

 ef = 24-26
o 

 

 

 tabulková výpočtová únosnost: Rdt = 150-175 kPa  
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4. 6. Vrstva sesutých a zvodnělých zemin GV6 

Značení v řezech a pohledech 

 

Obr. 18 Značení v řezech a pohledech (viz obr. č 13) 

 

Tato vrstva je tvořena zeminami charakteru hlíny písčité s polohami hlíny se střední 

plasticitou a hlíny štěrkovité převážně měkké a kašovité konzistence. Tyto zeminy jsou 

charakteristické velkým obsahem zvětralých úlomků tufů, granodioritů a křemene v  jílu a 

hlíně se střední plasticitou měkké až kašovité konzistence. Zeminy jsou poškozeny průsaky 

vody a zvodněním dna stavební jámy 

 třída dle ČSN 736133: F3,F5,F2  

 symbol dle ČSN 736133 MS, MI, MG 

 název dle ČSN 736133: hlína písčitá, hlína se střední plasticitou, hlína štěrkovitá  

 symbol EN 14688: grsaCl-stěrkověpísčitýjíl  

 barva: světle hnědá 

 konzistence: měkká až kašovitá  

 třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

 třída těžitelnost dle ČSN 736133: I  

 

Zeminy jsou rozbřídavé a náchylné k prosedání. Dochází k změně jejich 

konzistence po přítoku vody do základové spáry. 
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5.  Závěr  

Cílem bakalářské práce bylo provedení zhodnocení inženýrskogeologických 

poměrů lokality, dokumentace stavební jámy a návrh sklonu dočasné stavební jámy.  

Co se týče sklonu stavební jámy, bylo doporučeno, aby původně navržený sklon 

1:0,5 byl snížen na sklon svahů na minimálně 1:1,2 při suchém svahu. Vzhledem k 

hydrogeologickým poměrům bylo doporučeno zakládat v pažené těsněné nebo 

kombinované jámě.  

Výstavba stavební jámy probíhala ve složitých geologických podmínkách. Jak 

vyplývá z předchozích kapitol bylo k zajištění stability svahů jámy a založení objektu 

nutno zamezit přítoku vody do stavební jámy. Dále se měla snížit hladina podzemní vody 

čerpáním ze studní po obvodu a zabezpečit tak vytvoření depresního kužele. Na stavbě 

byla v době průzkumu realizována další opatření. Byla zatrubněna vodoteč na severní 

straně a svedena voda z přerušených drenáží mimo stavební jámu. Vlivem intenzivního 

přítoku vody docházelo ke ztrátě stability svahu dočasné stavební jámy a ke snížení 

únosnosti základové spáry. Zastižené zeminy byly rozbřídavé a náchylné k prosedání.  

Kromě hlediska stability svahu bylo nutno řešit problematiku únosnosti základové 

spáry. Pokud by se povedlo zamezit přítoku vody do stavební jámy, bylo by nutné provést 

vyčištění jámy od rozplavené zeminy kašovité a měkké konzistence. Nepoškozená 

základová spára byla dle sondy K3 v zeminách charakteru hlíny písčité, tuhé konzistence.  

Bylo doporučeno posoudit únosnost základové spáry výpočtem podle zásad třetí 

geotechnické kategorie, což však není předmětem bakalářské práce. 

Přes veškerá realizovaná opatření se nepodařilo zamezit přítokům vody do jámy a 

základové spáry. Bylo proto nutno uvažovat o hlubinném způsobu založení na pilotách pod 

dnem ČOV. V konečném řešení bylo realizováno založení na mikropilotách. Mikropiloty 

byly provedeny v délce cca  8m. Pouze část dosáhla skalního podloží.  

V takto složitých geologických podmínkách měl být proveden inženýrskogeologický 

průzkum již ve stádiu projektu. Průzkum by sloužil k návrhu optimálního založení 

objektua postupu jeho provedení.  
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Příloha č. 1 Laboratorní zkoušky[11] 

Akce: Jiřetín pod Jedlovou, ČOV 

Objednatel: PPPS 

1. Počet zpracovaných vzorků zemin: 2 ks poloporušených vzorků ve dvojitých PVC 

sáčcích 

2. Rozsah a metodika zkoušek: 

 

Zrnitost (Metodika ČGÚ Praha 1987) : 

-hustoměrmá zkouška 

-sítový rozbor - sada sít 0,063 / 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 8 /10 

/16/32 mm 

konzistenční meze  : wL - ČSN 721014 (Atterberg) wp - ČSN 

721013 

vlhkost (w)    : ČSN 721012 

index plasticity  : Ip = WL - wp 

číslo konzistence  : IC = (wL - W) / IP 
1)

poznámka: výpočet Ic je při obsahu zrn větších než 0,5 mm 

proveden s přepočtenou vlhkostí podle úpravy Herštuse (Metodika 

ČGÚ Praha 1987). 

 

3. Výsledky zkoušek a zatřídění zemin podle klasifikace ČSN 73 1001 : 

 

číslo 

vzorku 

sonda 
hloubka (m) 

w 
(%) 

WL 

( % )  

   W P 

( % )  

I P  

( % )  

I c  

( 1 )  

O L  

( % )  

CaCo3 

(%) 
zatřídění dle 

ČSN. 731001 

120/09 5,5 5 2 ,0  62,1 50,1 1 2 ,0  0 , 84        S4 ;  SM 

1 21 /0 9  6,5 5 0 ,5  65,1 50,1 1 5 ,0  0 , 97    F3 ;  M S  

          

 

 

Výsledky zrnitostních zkoušek jsou graficky zpracovány v příloze "Křivky zrnitosti zemin".  

 

 

4. Zkrácený chemický rozbor vod 

Do laboratoře byly předány 2 vzorky v polyethylenových láhvích o obsahu 1 lt k zjištění 

stupně agresivity vody. Výsledky rozboru byly posouzeny dle ČSN 731215 - viz příloha 

"Zkrácený chemický chemický rozbor vody". 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci, říjen 2009       Vypracovala: J. Gänsová 



 

 

 

Příloha č. 2 Zkracený chemický rozbor[12]  



 

 

 

 

Příloha č. 3 Křivka zrnitosti zemin[13] 



 

 

 

Příloha č. 4 Popis sondy J- 1 

Popis a umístění sond 

 

Vrt J - 1 

 

Akce: Stabilizace stavební jámy stavby čistírny odpadních vod v Jiřetíně pod Jedlovou 

Datum provedení: 30. 9. 2009 

Počasí: oblačno  

Hloubení: jádrový vrt soupravou UGB 

Vyhodnotil: Martin Chaloupský 

─────────────────────────────────────────────────────────── 

Souřadnice S-JTSK 

X: 957 106,86 

Y: 719 762,62 

Výška: BPv 406.47m.n.m  

 
 

0.00 - 0.20 

 

- název dle ČSN 736133: hlína až jíl se střední plasticitou s organickou. příměsí 

- třída dle ČSN 736133: F 5, F6 

- symbol dle ČSN 736133: MI-C– O 

- název dle EN 14688: střednězrnnýprach s humusem  

- symbol EN 14688: orMSi  

- struktura: všesměrné uspořádání zrn 

- barva: šedohnědá 

- konzistence: tuhá  

- struktura: všesměrné uspořádání zrn 

- deluviálního původu  

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 
  

 Značení v řezech a pohledech 

 
 

0.20-1.00 

 

- třída dle ČSN 736133: F 5,F6 

- symbol dle ČSN 736133: MI-CI 

- název dle ČSN 736133: hlína až jíl se střední plasticitou 
- symbol EN 14688: MSi  

- struktura: všesměrné uspořádání zrn 

- barva: šedohnědá 

- eolitického původu 

- suchá  

- konzistence: tuhá až pevná 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Značení v řezech a pohledech 

 
1.00-1.50 

 

 

- třída dle ČSN 736133: F 5,F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MI-MG 

- název dle ČSN 736133: hlína se střední plasticitou až hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velkosti 2-10mm 20% 

obsahu  

- barva: světlehnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá  
- deluviálního původu 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 
 

 

1.50-3.20  

 
 

- třída dle ČSN 736133: F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MS-MG 

- název dle ČSN 736133: hlína písčitá až hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velkosti 2-10mm 25% 

obsahu  

- barva: světlešedohnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá  

- deluviálního původu 

- v intervalu 2.10-2.30 a 3.00-3.20 zastižen granodioritový balvan přes průměr vrtu  

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 



 

 

 

 
 
 

3.20-4.00 

 

 

 

- třída dle ČSN 736133: F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MS-MG 

- název dle ČSN 736133: hlína písčitá až hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velkosti 2-15mm 10-20% 

obsahu  

- barva: světlešedohnědá 
- vlhká  

- konzistence: tuhá  

- deluviálního původu 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 
 

 

4.00-4.50 

 

- třída dle ČSN 736133: F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MS-MG 

- název dle ČSN 736133: hlína písčitá až hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velkosti 2-
15mm,20%obsahu  

- barva: světlešedohnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá až pevná  

- deluviálního původu 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 
 

 
 



 

 

 

 

4.50-5.80 

 

- třída dle ČSN 736133: F 5,F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MI-MG 

- název dle ČSN 736133: Hlína se střední plasticitou až hlína štěrkovitá  
- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velkosti 2-

10mm,15%obsahu  

- barva: světlešedohnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá až pevná  

- deluviálního původu 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 

 
 

 

5.80-7.00 

 

- třída dle ČSN 736133: F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MS-MG 

- název dle ČSN 736133: Hlína písčitá až hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velikosti 2-

15mm,20%obsahu  

- barva: světlešedohnědá 
- vlhká  

- konzistence: tuhá až pevná  

- deluviálního původu 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 

 
 

 

7.00-15.00 

 

- třída dle ČSN 736133: F3  

- symbol dle ČSN 736133: MS 

- název dle ČSN 736133: hlína písčitá  

- symbol EN 14688: grsaCl 

- název dle EN 14688 -stěrkověpísčitýjíl  



 

 

 

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia, křemene a tufů velkosti 2- 

25mm,10-30% obsahu, nepravidelně se střídající s polohami hlíny se střední plasticitou  

- barva: světlehnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá až pevná  

- eluviálního původu 

- konzistence: tuhá až pevná 

- doporučené sklony 

- dočasných nezvodněných výkopů: 1: 1.25  

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 
 

 

 
- Hladina podzemní vody byla naražena 4.50 

- ustálena po třech hodinách 3,50m , dále vrt zavalen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
Obr. č. 1 Sonda J- 1(podle autora) 



 

 

 

Příloha č. 5 Popis sondy J- 2 

Vrt J - 2 

 

Akce: Stabilizace stavební jámy stavby čistírny odpadních vod v Jiřetíně pod Jedlovou 

Datum provedení: 30. 9. 2009 

Počasí: oblačno  

Hloubení: jádrový vrt soupravou UGB 
Vyhodnotil: Martin Chaloupský 

─────────────────────────────────────────────────────────── 

Souřadnice S-JTSK 

X: 957 084,64 

Y: 719 765,93 

Výška: BPv 406.27m.n.m  

 
0.00 - 0.20 

- název dle ČSN 736133: hlína až jíl se střední plasticitou s organickou. příměsí 
- třída dle ČSN 736133: F 5, F6 

- symbol dle ČSN 736133: MI-CI– O  

- název dle EN 14688: střednězrnnýprach s humusem  

- symbol EN 14688: orMSi  

- struktura: všesměrné uspořádání zrn 

- barva: šedohnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá  

- struktura: všesměrné uspořádání zrn 

- deluviálního původu  

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 
  

 Značení v řezech a pohledech 

 
 

0.20-0.60 

 

- třída dle ČSN 736133: F 5,F6 

- symbol dle ČSN 736133: MI-CI 

- název dle ČSN 736133: hlína až jíl se střední plasticitou 

- symbol EN 14688: MSi  

- struktura: všesměrné uspořádání zrn 

- barva: šedohnědá 
- eolitického původu 

- suchá  

- konzistence: tuhá až pevná 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Značení v řezech a pohledech 

 
 

0.60-2.20 

 

 

- třída dle ČSN 736133: F 5, F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MI-MG 

- název dle ČSN 736133: Hlína se střední plasticitou až hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velkosti 2-15mm 20% 

obsahu  

- barva: světlehnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá  

- deluviálního původu 
- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 
 

 

2.20-2.60  

 

 
- třída dle ČSN 736133: F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MS-MG 

- název dle ČSN 736133: Hlína písčitá až hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velkosti 2-20mm 30% 

obsahu  

- barva: světlešedohnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá  

- deluviálního původu 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.60-3.10 

 

- třída dle ČSN 736133: F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MS-MG 

- název dle ČSN 736133: Hlína písčitá až hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velkosti 2-20mm 10-20% 

obsahu  

- barva: světlešedohnědá 

- vlhká  

- konzistence: pevná  

- deluviálního původu 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 
 

 

 

3.10-6.20 

 

- třída dle ČSN 736133: F 7,F8 

- symbol dle ČSN 736133: MH-CH 

- název dle ČSN 736133: hlína až jíl s vysokou plasticitou 

- symbol EN 14688:: MSi- Cl 

- název dle EN 14688- střednězrnný prach až jíl s vysokou plasticitou 

- barva: světlešedohnědá 
- vlhká  

- konzistence: tuhá  

- fluviálního původu 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

6.20- 7.00 

 

- třída dle ČSN 736133: F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MS-MG 

- název dle ČSN 736133: hlína písčitá až hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velkosti 2-25mm,10-
30%obsahu  

- barva: světlehnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá  

- deluviálního původu 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 

 
 

 

 
 7.00-7.10 zastižen granodioritový balvan přes průměr vrtu  

 
- Hladina podzemní vody byla naražena 2.30 

- ustálena po dvou hodinách 2,45m , dále vrt zavalen  



 

 

 

 
Obr. č 2 Sonda J- 2 (podle autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 6 Popis kopané sondy K3 

 

Kopaná sonda K3 

 

Akce: Stabilizace stavební jámy stavby čistírny odpadních vod v Jiřetíně pod Jedlovou 

Datum provedení: 7. 10. 2009 

Počasí: oblačno  

Hloubení: jádrový vrt soupravou UGB 

Vyhodnotil: Martin Chaloupský 

─────────────────────────────────────────────────────────── 

Souřadnice S-JTSK 

X: 957 097, 87 

Y: 719 760,64 

Výška: BPv 401.20m.n.m  

 
 

0.00 - 1.00 

 

- třída dle ČSN 736133: F3,F5,F2  

- symbol dle ČSN 736133 MS, MI,MG 

- název dle ČSN 736133: hlína písčitá, hlína se střední plasticitou, hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaCl-stěrkověpísčitýjíl  

- sesuté zeminy svahů, nepravidelného uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia, křemene a tufů 

střídající se s polohami hlíny se střední plasticitou měkké a kašovité konzistence  

- barva: světle hnědá 

- konzistence: měkká až kašovitá  
- deluviálního původu  

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 
 

 
 

 
 

 

1.00-1.20 

 

- třída dle ČSN 736133: F3, F2 

- symbol dle ČSN 736133: MS-MG 

- název dle ČSN 736133: hlína písčitá až hlína štěrkovitá  

- symbol EN 14688: grsaSI 

- název dle EN 14688 stěrkověpísčitýprach až jíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia a tufů velkosti 2-
15mm,20%obsahu  

- barva: světlešedohnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá až pevná  



 

 

 

- deluviálního původu 

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 

- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 

 
 

1.20-2.00 

- třída dle ČSN 736133: F3  

- symbol dle ČSN 736133: MS 

- název dle ČSN 736133: Hlína písčitá  

- symbol EN 14688: grsaCl 

- Název dle EN 14688 -stěrkověpísčitýjíl  

- struktura: všesměrné uspořádání ostrohranných zrn žulového eluvia, křemene a tufů velkosti 2-

25mm,10-30%obsahu ,nepravidelně se střídající s polohami hlíny se střední plasticitou  

- barva: světlehnědá 

- vlhká  

- konzistence: tuhá až pevná  

- eluviálního původu 

- konzistence: tuhá až pevná 

- doporučené sklony 

- dočasných nezvodněných výkopů: 1: 1.25  

- třída těžitelnost dle ČSN 733050: 3 
- třída těžitelnost dle ČSN 736133: I 

 

 
- Hladina podzemní vody nebyla naražena, v sousední studni probíhalo čerpání. Po cca 1 hod. došlo 

k zaplavení sondy vodou pronikající dnem.  

 

 



 

 

 

 
Obr č. 3 Kopaná sonda K3(podle autora) 

 

 



 

 

 

 
Obr. č 4 Kopaná sonda K3(podle autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Příloha č.7  Popis a umístění sond 

 

Obr č. 5 Popis a umístění sond (podle autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


