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Anotace 

V této práci jsou zpracovány ve formě případových studií stavby, které byly založeny 

pomocí technologií speciálního zakládání staveb. Volba technologie je vždy dána 

inženýrskogeologickými podmínkami lokality. Jednou z těchto podmínek jsou inženýrsko-

geologické poměry. Určení těchto parametrů je zásadní fází celého průzkumu. Každá 

studie je proto založena na geologickém popisu dané lokality, potažmo přírodních 

poměrech. Následuje vyhodnocení předchozích poznatků směřujících ke stanovení 

základových poměrů v daném místě. Na to navazuje volba technologie, popřípadě jejich 

kombinace, speciálního zakládání staveb. Poslední částí studie je krátké zhodnocení všech 

výše uvedených poznatků a jejich převedení do grafické podoby formou typového řezu. 

Závěr je věnován metodice zpracování těchto studií a jejich přínosu. 

Klíčová slova: inženýrskogeologické poměry, technologie speciálního zakládání staveb, 

typové řezy. 

Summary: 

The thesis covers buildings founded by special foundation methods. The choice of methods 

is always based on the analysis of the engineeringgeological conditions of the given area. 

The vital part of the whole analysis is setting its engineering-geological parameters. Thus, 

every study is based on a geological description of the given area, possibly on its natural 

circumstances. The analysis of findings then leads to setting the foundation in the given 

area. The next step is the choice of special foundation technology (or combination of 

special foundation techologies). The final part of the study is a brief evaluation of all the 

accumulated information and its transformation into a graphic form of a type cut. Tle 

closing part of the thesis is devoted to the methodology and benefits of these analyses. 

Keywords: engineeringgeological conditions, special foundation methods, type cut. 
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1 Úvod 

Tato diplomová práce je souborem studií z lokalit, které se vyznačují složitými inženýrsko-

geologickými poměry, ze kterých pak plynou stížené podmínky pro zakládání staveb, 

jejichž přímým důsledkem a vlastně i nutností je použití technologií speciálního zakládání 

staveb či využití technologií pro zlepšování vlastností základových půd. Je kladen důraz na 

kvalitu inženýrskogeologického průzkumu, protože od něj se pak odvíjí další posuzování 

lokality z hlediska volby konečného způsobu založení daného objektu. Jak známo, v praxi 

se tak dost často neděje a to hlavně z ekonomických důvodů. Následná změna technologie 

během realizace založení stavby či dodatečné úpravy stavebních konstrukcí vlivem 

podcenění inženýrskogeologického průzkumu zvyšuje pak podstatně náklady investorům 

oproti úsporám plynoucím z nedostatečného průzkumu lokality. Často se v praxi stává, že 

výsledky těchto zpráv jsou nerespektovány projektanty a výsledkem je opět navýšení 

nákladů ať už z důvodu špatné volby metody založení stavby nebo následných sanací již 

hotové konstrukce. Volbu metody speciálního zakládání staveb také ovlivňují další 

podmínky, jako jsou například blízkost jiné stavby, inženýrských sítí, či různých 

stávajících konstrukcí, které nemohou být před realizací stavby z pochopitelných důvodů 

odstraněny. 

Hlavním cílem diplomové práce je popis vlivu složitých inženýrskogeologických poměrů 

na technologie speciálního zakládání staveb na vybraných případových studiích. Kritériem 

výběru těchto studií byla kromě různých inženýrskogeologických poměrů a různých 

technologií speciálního zakládání staveb také účast autora na realizaci popisovaných 

staveb. To znamená, že bylo vybráno 17 různých staveb provedených v časovém období 

od roku 2001 do roku 2011 včetně. Jejich datování je ovlivněno působením autora v oboru 

speciálního zakládání staveb po absolvování Střední průmyslové škole v Hodoníně, oboru 

Užitá geologie. Jedná se o následující stavby: 

Založení severní tribuny stadionu FC Slovan Liberec, Office Park Argentinská Praha, 

Rozšíření výrobní haly Oiles Kadaň, Rekonstrukce kanalizačního sběrače H Olomouc, 

Mimoúrovňová křižovatka Malovanka Praha, Statické zajištění objektu č. 34 v areálu 

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Modernizace trati České Budějovice - 

Nemanice - most v km 214,386, Rekonstrukce hotelu Kriváň Praha, Modernizace trati 

Kolín – Přelouč – most Záboří nad Labem, Nová tunelová pec č.2 PD Refractories a.s. 
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Velké Opatovice,  IV. provozní úsek trasy C metra – břehová jímka Holešovice Praha,   

Důl Jiří II – podchycení základů přemostění PD 40 Vintířov u Sokolova, Železniční 

podjezd Cífer Slovensko, Kolektor C I.A Vodičkova Praha, Havarijní nápravná opatření 

Laguny Ostramo Ostrava, Oprava povodňové hráze Veltrusy, River Park Bratislava 

Slovensko. 
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2 Technologie speciálního zakládání staveb 

V místech, kde inženýrskogeologické poměry nedovolují stavbu založit plošnými základy, 

či tam, kde by plošné založení nebylo ekonomické, bývá navrženo hlubinné založení nebo 

zajištění stavební jámy. Prvky hlubinného založení stavby mají za úkol přenést zatížení 

horní konstrukce do hlouběji uložených vrstev zakládové půdy, které jsou zpravidla 

únosnější, prvky zajištění stavební jámy mají za úkol vytvořit prostor pro následné 

stavební práce. Technologiemi hlubinného založení lze zároveň zapažit a zatěsnit stavební 

jámu. Protože škála metod založení a zajištění a jejich variant je rozsáhlá, jsou zde 

prezentovány pouze technologie týkající se případových studií.[29] 

2.1 Pilota 

Prvek, jehož vlastností je přenášet zatížení do únosnějšího podloží nebo omezit velikost 

sedání. Zpravidla má kruhový průřez. Dělíme je podle průměru na maloprofilové (300 mm 

až 600 mm) a na velkoprofilové (600 mm až 3000 mm), podle výrobního postupu na 

piloty typu displacement, kdy zemina je stlačena do okolí piloty a není odstraněna, a typu 

replacement, kdy je zemina vytěžena a nahrazena materiálem piloty, v našem případě 

betonovou směsí s případným vyztužením armokošem. Piloty jsou prováděny vrtáním 

s následným těžením zeminy (rotačně náběrové vrtání), v nesoudržných horninách je nutné 

použít pažení ocelovými výpažnicemi. [29] 

2.2 Mikropilota 

Prvek hlubinného zakládání pro účely podchycení a zakládání staveb v omezených 

prostorových možnostech, který se vyznačuje svojí štíhlostí. Jeho průměr je do 300 mm u 

vrtaných mikropilot, do 150 mm u zarážených mikropilot. Mikropilota je tvořena 

cementovou výplní vrtu a trubkovou výztuží. Podle způsobu namáhání je dělíme na 

tlakové, tahové a namáhané příčnými silami. U konstrukce mikropilot rozlišujeme hlavu 

mikropiloty, dřík, kořen, který je injektován cementovou zálivkou a patu. Injektáž 

kořenové části se provádí obturátorem přes otvory kryté gumovou manžetou nebo ventilky 

osazené v trubní výztuži nebo přes injektážní plastovou či ocelovou trubku opatřenou 

stejnými manžetami. Pro vytvoření mikropiloty se požívá maloprofilového plnočelbového 

vrtání. [29] 
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2.3 Podzemní stěna 

Prvek obdélníkového průřezu vytvořený ve vodící rýze o šířce 400 až 1000 mm, v našich 

podmínkách 600 a 800 mm, vyplněný betonovou směsí a vyztužený armokošem. Hloubení 

je prováděno drapákem, který může být lanový nebo hydraulický, vedený Kelly tyčí nebo 

volně zavěšený na jeřábu (rozpojování horniny dlátováním) nebo v případě tvrdších hornin 

se používá hydrofrézy. Pažení rýhy zajišťuje bentonitová, popř. polymerová pažící 

suspenze. Po vyhloubení lamely je zapuštěn armokoš a betonářské roury, kterými se ode 

dna vyplňuje betonová směs. Podzemní stěny většinou slouží k zajištění stavební jámy, lze 

je ovšem použít i jako samotný základ (konstrukční podzemní stěna). [29] 

2.4 Trysková injektáž 

Moderní technologie speciálního zakládání staveb, kdy paprsek cementové injekční směsi 

pod vysokým tlakem (až 40 Mpa) rozpojuje zeminu a zároveň vyplňuje póry v této zemině. 

Protože je vyplňování prováděno rotačním způsobem vrtnou kolonou, vytváří trysková 

injektáž po zatvrdnutí sloup o průměru až 900 mm a pevnosti v rozmezí 0,5 až 15 MPa 

v závislosti na injektované zemině (v případě štěrkopísků je vlastně vytvářen „betonový“ 

sloup). Rozlišujeme tři varianty této technologie: R1, kdy je k rozrušování horniny použito 

cementové suspenze, R2, kdy je použito navíc spolupůsobení stlačeného vzduchu a R3, 

kdy je k cementové směsi a vzduchu navíc přidána voda (u nás se nepoužívá). Technologie 

se s výhodou používá k podchycení staveb, zlepšení vlastností základové půdy, k zajištění 

stavebních jam a jejich těsnění. [29] 

2.5 Beranění 

Technologie využívaná k zahánění ocelových štětovnic, které se spojují pomocí zámku a je 

tak vytvářena souvislá štětová stěna. Používá se k zajištění stavebních jam a jímek, mají 

částečně i těsnící funkci. U hlubokých jam je nutno stěny rozepírat rozpěrami nebo použít 

kotvení kotvami. K zahánění se používá nejčastěji hydraulických vibroberanidel, u kterých 

lze regulovat zdvih i frekvenci úderů. Působením vibrací dochází ke ztekucení zeminy 

v okolí beraněného prvku, čímž je podstatně sníženo tření mezi zeminou a štětovnicí a je 

tak usnadněna jeho instalace. [29] 
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2.6 Vibroflotace 

Touto technologií se hloubkově hutní zrnitá nesoudržná zemina za použití vibrační jehly, 

která vyvozuje při hutnění horizontální vibrace do okolní zeminy. Vniknutí vibrační jehly 

do zeminy napomáhá vodní nebo vzduchový výplach přiváděný k její špici. Hloubková 

vibrační jehla může být poháněna elektrickým nebo hydraulickým zdrojem a bývá volně 

zavěšena na jeřábovém nosiči nebo pevně osazena na lafetě vrtné soupravy – v tom případě 

je její vniknutí současně podporováno přítlakem. Při hutnění zeminy se zmenšuje její 

pórovitost až do dosažení relativní ulehlosti ID = 0,7 až 0,8. Tato technologie je vhodná pro 

zhutňování nesoudržných zemin, skládek, vysokých zemních těles a jejich podloží. 

Vibroflotací je také možno snížit propustnost nesoudržných zemin, a to o jeden až dva 

řády. Účinnost zhutnění je dokladována výsledky statické nebo dynamické penetrace, 

případně zkouškou zatěžovací deskou. [43] 

2.7 Kotvy 

Horninové kotvy slouží k přenosu tahových sil z konstrukce do horninového prostředí. 

Používají se pro zajištění stability u pažicích konstrukcí, pro zajištění stability svahů, 

skalních stěn a zářezů, pro kotvení stavebních konstrukcí např. proti vztlaku vody apod. 

Horninová kotva sestává ze tří hlavních částí: hlavy, táhla a kořene. Tahová síla, 

vyvozovaná na hlavě kotvy, se přenáší táhlem do kořene, který je injektáží upnut 

v horninovém prostředí. Velikost tahové síly a směr kotev má vliv na rozložení kotevních 

sil v hornině a volí se dle konkrétních inženýrskogeologických podmínek na základě 

znalosti statického schématu kotvené konstrukce a konstrukční skladby kotevního svazku. 

[43] 

2.8 Záporové pažení 

Metoda dočasného pažení stěn stavebních jam nad hladinou podzemní vody. Pažení se 

skládá ze zápor, pažin a případně z kotev provedených přes ocelové převázky. Zápory jsou 

prvky z válcovaných ocelových profilů, které jsou do horniny osazeny buď do 

předhloubených vrtů, nebo jsou zaberaněny (zavibrovány) pod úroveň budoucího dna 

stavební jámy. Jako zápory se nejčastěji používají profily I, 2 x U či jejich svařence nebo 

profily HEB. Při osazování zápor musí být dodrženy jejich vzájemné vzdálenosti navržené 

dle statického výpočtu (obvykle 1,8 až 2,5 m), jejich svislosti orientace při osazení. Zápora 

osazená do vrtu se fixuje betonem nižší pevnostní třídy v hloubce pod úrovní dna budoucí 
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stavební jámy a zásypem stabilizovaného materiálu až do úrovně stávajícího terénu. Má-li 

být zápora po skončení své funkce z vrtu vytažena, musí být ošetřena proti přilnutí betonu. 

[43] 

2.9 Mikrozáporové pažení 

Využití nachází ve stísněných prostorách bez možnosti manipulace s větší stavební 

technikou a tam, kde je třeba navrhnout pažící konstrukci s minimální tloušťkou. Nejčastěji 

se uplatňují v případech zástavby městských proluk, kdy je třeba hlubokou stavební jámu 

zapažit tak, aby využitelný prostor proluky by pro účely novostavby co možná největší. 

Mikrozáporové stěny se skládají z  mikrozápor, což jsou v podstatě neinjektované 

mikropiloty s výztuží ze silnostěnných trubek či s výztuží tvořenou válcovanými profily I, 

H, přičemž průměr vrtů vyplněných cementovou suspenzí nebo maltou bývá v rozmezí 

130–300 mm, osová rozteč zápor se pohybuje mezi 400 a 800 mm, dále z výplně mezi 

mikrozáporami, kterou většinou tvoří stříkaný beton s výztužnou sítí, méně často pak 

úpalky ocelových pažin Union, výjimečně fošny či hranoly; převázek, které jsou převážně 

ocelové, předsazené, tvořené štětovnicemi, dvojicí U-profilů apod.; kotev, které jsou 

většinou dočasné, tyčové či pramencové. Vzhledem k rozměrům jednotlivých prvků – 

hlavně mikrozápor – je zřejmé, že se jedná o konstrukci poměrně měkkou, jež musí být 

kotvena či rozpírána v několika úrovních. Mikrozáporové pažení se často kombinuje s 

ostatními technologiemi speciálního zakládání staveb, a to především se sloupy tryskové 

injektáže a s klasickou či těsnicí injektáží. [43] 

2.10 Pilotové pažení 

Pilotové stěny představují jednu z nejužívanějších konstrukcí trvalých pažících a 

konstrukčních stěn, prováděných metodami speciálního zakládání staveb. Pilotové stěny se 

skládají z vrtaných pilot obyčejně jednotného průměru prováděných v řadě, přičemž podle 

osové vzdálenosti pilot se dělí na: pilotové stěny volně stojící, pilotové stěny tangenciální, 

pilotové stěny převrtávané. 

Volně stojící pilotové stěny se využívají především jako trvalé konstrukční celky, které 

vytvářejí zárubní zdi, chrání odřezy a zářezy komunikací, případně vytvářejí trvalé svislé 

stěny u objektů. Nelze je navrhovat jako vodotěsné. Podle své volné výšky bývají kotveny 

v jedné či v několika úrovních, a to obyčejně přes předsazené železobetonové převázky. 
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Prostor mezi jednotlivými pilotami bývá vhodným způsobem odvodněn a opatřen trvalou 

konstrukcí – většinou stříkaným betonem s výztužnou sítí, jež může být architektonicky 

ztvárněn (do kleneb, do roviny apod.). Takto konstruované stěny jsou většinou pohledové, 

výjimečně se opatřují zavěšenými pohledovými panely. 

Tangenciální pilotové stěny se navrhují méně často než volně stojící pilotové stěny. Tvoří 

trvalé konstrukce mimořádně zatížené, kdy z důvodů statických nelze piloty umístit ve 

větších osových vzdálenostech. V těchto případech je však možné výhodně situovat kotvy 

mezi dvojice pilot tak, aby nemusely být navrhovány předsazené převázky. Také 

tangenciální pilotové stěny nelze považovat za vodotěsné, i když je lze vhodně odvodnit a 

opatřit povrchem ze stříkaného betonu. 

Převrtávané pilotové stěny jsou velmi rozšířeným typem pilotových stěn, neboť nahrazují 

podzemní stěny monolitické v těch případech, kde nelze z různých důvodů použít jílovou 

pažící suspenzi. Nejprve se provede určitý počet tzv. primárních pilot z prostého betonu a 

po částečném zatuhnutí betonu se mezi nimi provádějí piloty sekundární, při jejichž vrtání 

se převrtá část betonu pilot primárních a dojde tak ke konstrukčnímu spojení obou typů 

pilot. Sekundární piloty se vyztužují armokošem. Je-li třeba pilotovou stěnu kotvit, 

využívají se pro tento účel s výhodou primární piloty. Provádění převrtávaných pilotových 

stěn vyžaduje zřízení kvalitních vodicích šablon a nasazení vysoce výkonných vrtných 

souprav, které jsou schopny udržet svislost vrtů. Převrtávané pilotové stěny se navrhují i 

jako konstrukce vodotěsné. Pokud vytvářejí stěny suterénů budov, jsou opatřeny vrstvou 

stříkaného betonu. [43] 

2.11 Technologie vrtání [79] 

2.11.1 Rotační vrtání  

Rotační vrtání je dnes nejrozšířenějším způsobem hloubení vrtů. Vrtný nástroj při něm 

vykonává postupný pohyb ve směru osy vrtu a pohyb otáčivý v rovině kolmé na tuto osu. 

Obě složky tohoto pohybu jsou iniciovány vrtnou hlavou a jsou přenášeny na vrtný nástroj 

prostřednictvím vrtné kolony tvořené vrtnými trubkami. Zvláštním způsobem je turbínové 

vrtání či vrtání pomocí ponorného elektromotoru, hnací jednotka je přemístěna z povrchu 

k vrtnému nástroji. Tyto dva způsoby vrtání se užívají v hlubinném vrtání, v zakládání či 

geotechnice se nevyskytují. Podle průřezu na čelbě vrtu rozlišujeme plnoprofilové vrtání 
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a jádrové vrtání. Při plnoprofilovém vrtání se nástroj nazývá dláto, při jádrovém vrtná 

korunka. Rozlišujeme vrtání řezné, při němž nástroj dvěma či více řeznými břity vniká 

působením přítlaku, přenášeným vrtnou kolonou, do horniny a působením řezné síly 

orientované ve směru otáčení odděluje vrstvu horniny zvanou třísku, dále vrtání valivé, 

kdy dochází k odvalovaní pracovního nástroje po čelbě vrtu, přičemž pomocí zubů či 

roubíků dochází k narážení a statickému působení na horninu a následnému rozpojení. Při 

určité konstrukci valivého dláta se současně uplatňuje skluz, kdy dochází též k usmyknutí 

horniny, a vrtání abrazívní, při němž je hornina vydírána působením tvrdých tělísek či zrn, 

ta můžou být s nástrojem pevně spojena (diamanty), nebo se přivádí mezi nástroj a horninu 

(šrot). 

2.11.2 Rotačně-příklepné vrtání 

Využívá předností příklepného a rotačního vrtání. Vrtný nástroj působí na horninu 

rotačním pohybem, část přítlaku je nahrazena příklepy vyšší frekvence v podélné ose vrtu. 

Nejlépe se uplatňuje tento způsob vrtání u tvrdých hornin, kdy je dosahováno vyšších 

rychlostí vrtání oproti rotačnímu. K dalším výhodám patří nižší tření vrtného nástroje 

o horninu a tím pádem jeho delší životnost. K dosažení příklepů je použito 

hydroperforátorů nebo pneuperforátorů umístěných na povrchu (povrchová kladiva), nebo 

nad vrtným nástrojem (ponorná kladiva). 

2.11.3 Vibrační vrtání 

Není tak úplně vrtáním v pravém slova smyslu, protože zde nedochází k rozpojování 

horniny klasickým způsobem (řezáním, obrazí, drcením), ale je zde využito skutečnosti, že 

sypké látky nabývají při vysokých kmitočtech tekutosti jako kapalina a vrtný nástroj se 

vlastně do horniny ponořuje. Funkci vibrátoru plní dva protisměrně otáčivé excentry. 

2.11.4 Nárazové vrtání  

Je takové vrtání, kdy k rozrušování horniny dochází pomocí nárazů vrtního nástroje na 

počvu vrtu a tím k vylamování horniny. Je to nejstarší způsob hloubení vrtů, je popsán už 

v 1. tisíciletí před n. l. v Číně. Přenos energie na nástroj je umožněn pomocí vrtné kolony 

nebo lana. V zakládání staveb se v současné době užívá nárazového vrtání pomocí lana při 

konstrukci podzemních monolitických stěn (milánské stěny). 
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2.11.5 Příklepné vrtání  

Příklepného vrtání je využito hlavně u ručních typů vrtaček, které se používají k vrtání 

malých průměrů vrtu (do 75 mm) a rovněž malých hloubek (délek) vrtu (do 3 m) zpravidla 

u prací malého rozsahu, doplňkových pracích a rekonstrukcí. Rovněž se s ním setkáme 

u souprav, které mají saňová kladiva upevněna na lafetě (povrchové kladivo). Principem je 

vytvoření rázu na vrtný nástroj s následným pootočením o určitý úhel a opětovného rázu. 

Tím dochází k vyštípávání horniny. Při užití ostrého břitu dojde k usmyknutí horniny, při 

užití otupeného břitu, balistického či kulového roubíku je hornina v bezprostředně pod 

roubíkem drcena, v blízkém okolí pak stranově usmýkávána. Jedná se o kladiva s vlastním 

natáčecím zařízením, kdy k pootočení je využito zpětného pohybu pístu s využitím 

západky a rohatky s drážkou. K pohonu je využíván stlačený vzduch, u modernějších typů 

kapalina (hydraulický pohon). 

2.11.6 Systém Duplex 

Vrtná technologie, která umožňuje plnočelbové hloubení vrtu se současným zatahováním 

ocelových výpažnic. Systém Duplex umožňuje protisměrné otáčení pažnicové kolony 

oproti rotaci vrtacích trubek. Kolona pažnic rotuje doleva a vrtací trubky doprava. Z toho 

vyplývá, že kolona musí být opatřena levotočivými závity. Pažicí zařízení je i v tomto 

případě předsazeno před pažnicovou korunkou. Použití tohoto zařízení zvyšuje hloubkový 

dosah a podstatně snižuje namáhání vrtací soupravy i pažnicové kolony. Navíc umožňuje 

převrtání např. bludných balvanů či proplástků pevnější horniny s přijatelnou 

produktivitou. 
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3 Případové studie 

V následující kapitole jsou popsány jednotlivé stavby, vyjmenované v úvodu. Jejich 

rozmístění v rámci České a Slovenské republiky je zobrazeno v mapě (obr.1). 

 

A – Severní tribuna FC Slovan Liberec, B – Office Park Argentinská Praha, C – Oiles Kadaň, D – Kanalizační sběrač H Olomouc, E – 
MÚK Malovanka Praha, F – Obj. č.34 VFU Brno, G – Železniční most České Budějovice, H – Hotel Kriváň Praha, I – Železniční most 
Záboří nad Labem, J – Tunelová pec Velké Opatovice, K – Metro IV.C jímka Holešovice Praha, L – Přemostění PD 40 důl Jiří II 
Vintířov, M – Železniční podjezd Cífer (SK), N – Kolektor C I.A Vodičkova Praha, O – HNO Laguny Ostramo Ostrava, P – Hráz 
Veltrusy, Q – River Park Bratislava 

Obrázek 1: Přehledná situace rozmístění staveb [37] 

 

3.1 Založení severní tribuny stadionu FC Slovan Liberec 

3.1.1 Popis stavby 

Součástí plánu stavebního rozvoje stadionu Slovanu Liberec byla stavba poslední severní 

tribuny (obr. 2, 3). Vzhledem k prostorovým poměrům tribuna vyčnívá nad Lužickou Nisu. 

Pata tribuny je založena plošně podél hrací plochy, těleso je pak položeno na 

19 železobetonových sloupů, které jsou založeny na mikropilotovém základu přímo v řece. 

Pod tribunou je stezka, která byla rekonstruována během výstavby do podoby cyklostezky. 

Tribuna pojme 4200 diváků, celková kapacita stadionu je tak 11000 diváků. Odhadované 

náklady 30 mil. Kč. 
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Obrázek 2: Situace lokality Stadion FC Slovan Liberec v topografické mapě [37] 

 

Obrázek 3: Situace lokality Stadion FC Slovan Liberec na leteckém snímku [37] 
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3.1.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Lokalita je situována ve Vratislavické kotlině, okrsku Liberecké kotliny, která je 

tektonickou depresí sudetského směru. V širším pojetí pak náleží celku Žitavské pánve. 

Samotné místo stavby leží na rovinatém pravém břehu Lužické Nisy, která zde tvoří místní 

erozní bázi. Nadmořská výška je okolo 341 m n. m. (Bpv).[8] 

Geologie 

Z regionálněgeologického pohledu se lokalita nalézá v Západosudetské oblasti Českého 

masívu (Lugikum)[12]. Skalní podloží v místě stavby tribuny je tvořeno tzv. libereckou 

žulou, nejrozšířenějším horninovým typem v krkonošsko-jizerském granitovém masívu 

variského stáří. Jde o porfyrickou, biotitickou žulu s hrubou až střednězrnnou základní 

hmotou a růžovými vyrostlicemi draselného živce s plagioklasovými lemy. 

Charakteristickým rysem je velice nepravidelné zvětrávání. Tím se mění mocnost 

zvětralinového pláště resp. eluvia žuly tvořeného štěrkovitými hrubozrnnými písky resp. 

písčitými štěrky s větším či menším podílem jemnozrnné frakce značně proměnlivé 

(obr.4). Kvartér zde představují relikty deluviofluviálních uloženin, málo mocné vrstvy 

fluviálních nivních jemnozrnných sedimentů (záplavové hlíny a jíly s různým podílem 

písčité a organické frakce), fluviálních písků s různým podílem jemnozrnné frakce a 

terasových štěrkopísků s příměsí aleuritů resp. pelitů. Svrchní část souvrství je tvořena 

horizonty nehomogenních antropogenních uloženin.[77] 

Hydrogeologie 

Podle výsledků průzkumu můžeme podloží rozdělit na dva hydrologeologické  systémy: 

 1. zvodeň s volnou hladinou je vázána na těleso antropogenních navážek. Jejich podloží 

tvoří nepropustné deluviální uloženiny. Režim podzemní vody je vázán na srážkovou 

činnost. 

    2. (hlavní) mělká kvartérní zvodeň je vázána trvale na horizont terasových štěrků. Je 

propojena hydraulicky s vodou Lužické Nisy. Podle změn hladiny vody v řece dochází ke 

kolísání podzemní vody v tomto kolektoru. Při velmi vysoké hladině může být zvodeň 
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mírně napjatá a to díky nepropustnému stropu v nadloží štěrků. Mělká, kvartérní podzemní 

voda byla zastižena ve všech sondách. Souvislá hladina byla volná až velmi mírně napjatá, 

se záporným piezometrickým niveau. Pohybovala se v úrovni kolem 2 m pod terénem. Je 

vázána na průlinově propustné partie fluviálních písků a štěrkopísků. Její napětí způsobuje 

především relativně nepropustný strop jemnozrnných hlinitých písků.  Hodnoty koeficientů 

filtrace relativních izolátorů v kvartérní struktuře náplavových hlín se pohybují mezi 4.10-8 

- 3.10-7 m.s-1. Kolektorské štěrkopísky mají koeficient filtrace s hodnotou kolem 9.10-4- 

1.10-3 m.s-1. Zkrácenou chemickou analýzou byla zjištěna její vysoká uhličitá agresivita a 

slabě kyselá reakce. [77] 

 

navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment (fluviální nečlenené + 

sedimenty vodních nádrží) smíšený sediment (deluviofluviální) písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment 

(deluviální) (složení pestré) kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) (složení pestré) pleistocén

spraš a sprašová hlína (eolická) (složení křemen + přímesi + CaCO3) sprašová hlína (eolická) (složení křemen + přímesi) 

písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) písek hlinitý až 

jíl písčitý (proluviální) (složení pestré) písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) karbon svrchní granit (složení 

biotit) granit až granodiorit granodiorit (složení biotit amfibol) granit (složení muskovit biotit) 

Obrázek 4: Situace lokality Stadion FC Slovan Liberec v geologické mapě [33] 
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3.1.3 Charakteristika základových půd 

Na základě korelace výsledků průzkumu, profilů průzkumných sond a výsledků 

laboratorních analýz vzorků zemin byla klasifikována základová půda projektovaného 

staveniště severní tribuny v areálu FC Slovan Liberec v souladu s ČSN 73 1001[5] 

následovně: 

I. horizont   navážka - nehomogenní, nekonsolidovaná, bez úprav 

nevhodná pro založení 

Y 

II. horizont hlíny a jíly  - v této partii nejsou v souvislých polohách 

přítomny 

 

III. horizont písek hlinitý, tuhá výplň S4(SM) 

IVa.horizont štěrk písčitý, slabě hlinitý, středně ulehlý G3(G-F) 

IV. horizont štěrk písčitý, slabě hlinitý, ulehlý G3(G-F) 

V. horizont žulové eluvium, ulehlé  S2(SP) 

VI. horizont žula silně zvětralá, mírně rozpukaná, s nízkou pevností, 

σc = 10 MPa,  r =  8,  p = 1,0 

R4 

VII. horizont žula mírně zvětralá, mírně, rozpukaná se střední pevností, 

σc = 22 MPa,  r =  11,  p = 1,0 

R3 

 

σc  – výpočtová pevnost horniny v prostém tlaku 

r  – součinitel kvality skalní horniny 

p  – součinitel hustoty diskontinuit [77] 

 

3.1.4 Technologie zakládání 

Základním problémem bylo přenesení statického účinku zatížení tribuny do únosné půdy. 

Tu tvoří dle výše uvedených skutečností zvětralá a navětralá žula. Na základě těchto 

poznatků bylo navrženo mikropilotové založení základů tribuny (viz kap.2), a to tak, že 

pod každý železobetonový monolitický sloup nesoucí těleso tribuny (celkem 19 ks) byla 

vetknuta skupina 6 mikropilot s trubní výztuží 108/16 mm. Skupiny pod krajními sloupy 1 

a 19 byly rozšířeny ještě o jednu dvojici prvků. Mikropiloty jsou rozmístěny ve dvou 

řadách a ve zhlaví je umístěna roznášecí ocelová deska. Hlavy mikropilot jsou v jedné 
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výškové úrovni, hloubka paty se mění v závislosti průběhu báze zvětralé žuly třídy R4, 

z toho vyplývající délky mikropilot jsou od 4,5 m do 6,0 m. V závislosti na zatížení 

mikropilot byla stanovena kořenová délka na 2,0 m. S ohledem na agresivní prostředí bylo 

také nutno základové prvky opatřit ochranou. Primární ochrana je tvořena speciální směsí 

cementové zálivky, do které je přimíchán zeolit. Směs je patentována pod značkou 

ZEOFIX® firmou Zakládání staveb a.s. Sekundární ochrana celé výztuže mikropiloty je 

tvořena nátěrem Epoxydehtu.[64] 

3.1.5 Zhodnocení stavby 

Před realizací speciálního zakládání bylo potřeba provést terénní úpravy pro příjezd 

techniky. Vzhledem k tomu, že základy opěrných sloupů jsou situovány přímo do řečiště 

Lužické Nisy, bylo nutno též vytvořit bariéru proti vodě a zúžit stávající koryto řeky. Toho 

bylo dosaženo pomocí pytlů s pískem a pojezdová plocha byla vypanelována. Průsaky 

vody byly eliminovány nepřetržitým čerpáním vody. Samotná realizace mikropilotových 

prvků potvrdila předpoklady průzkumu. Navržený postup vrtání systémem Duplex (kap.2) 

se zde osvědčil, injektáží kořene mikropilot bylo dosaženo požadovaných hodnot pro 

zatížení svrchní konstrukcí (obr. 5). 
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Obrázek 5: Inženýrskogeologický řez lokality Stadion FC Slovan Liberec, upraveno podle [53, 77]



Egon Stutz: : Vybrané případové studie vlivu složitých inženýrskogeologických podmínek na technologie 
speciálního zakládání staveb 

2012 17 

3.2 Office Park Argentinská, Praha – Holešovice 

3.2.1 Popis stavby 

Argentinská hvězda bude originálním komplexem budov, založených na dvou stavebních 

jámách, první lichoběžníkového tvaru a druhá obdélníkového tvaru (obr.6). Bude využita 

pro administrativní účely, umožní přetvařovat vnitřní prostředí podle požadavků klientů. 

Poskytne přes 28 000 m2 plochy pro kanceláře, obchody a služby. V podzemní části bude 

vytvořeno 400 parkovacích míst pro osobní automobily a technologické zařízení budovy. 

Stavba  je dobře dostupná pro individuální i hromadnou dopravu (obr.7,8). [40] 

 

Obrázek 6: Architektonická studie [40] 
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Obrázek 7: Situace lokality Office park Argentinská, Praha v topografické mapě [37] 
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Obrázek 8: Situace lokality Office park Argentinská, Praha na leteckém snímku [37] 

3.2.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Podle geomorfologického členění leží zájmové území v okrsku Pražská kotlina, která je 

střední částí podcelku Říčanské plošiny. Pražská kotlina je erozní kotlina v povodí Vltavy. 

Reliéf je rovinného charakteru, podloží je tvořeno staropaleozoickými břidlicemi, drobami, 

pískovci, křemenci a vápenci Barrandienu, v nadloží se nacházejí pleistocenní říční štěrky 

a písky a údolní nivy Vltavy a jejích přítoků. [8] 

Geologie 

Z regionálněgeologického hlediska území patří k barrandienskému spodnímu paleozoiku 

Bohemika, které je tvořeno sedimentárními horninami ordovického stáří (obr.9). 

Pokryvné útvary jsou tvořeny kvartérními sedimenty a jsou zastoupeny říčními sedimenty 

údolní (maninské) terasy IV.a, které jsou téměř vždy překryté recentními náplavy Vltavy. 
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Tam, kde chybí, lze uvažovat o jejich denudaci lidskou činností. Nejsvrchnější polohu pak 

tvoří nepříliš mocná vrstva navážek. 

Skalní podloží je budováno sedimentárními horninami ordovického stáří. Podle názoru 

některých autorů se jedná o břidličnou facii vrstev letenských. Byly zde zastiženy 

prachovité břidlice (v jihozápadní části území) resp. písčitoprachovité (až 

prachovitopísčité) břidlice (v severovýchodní části území) s vložkami až nepravidelnými 

polohami písčitých vápenců. Stupeň karbonizace směrem k severovýchodu narůstá. 

Letenské vrstvy jsou zde tmavě šedé, středně až silně puklinaté, s jílovitou výplní puklin 

(drobné milimetrové pukliny jsou zpravidla vyhojeny karbonátem), úlomkovitě až kusovitě 

rozpadavé, tence vrstevnaté, deskovitě odlučné. Lomové plochy jsou hladké (břidlice 

prachovité) resp. nepravidelné až hrubé (břidlice písčitoprachovité). Při povrchu skalního 

podloží jsou tyto břidlice, v mocnosti cca 0,5 až 1,0 m, zcela zvětralé. Uvedená poloha 

břidlic zcela zvětralých pak pravděpodobně plynule (avšak velmi rychle) přechází v polohu 

břidlic navětralých (až zdravých). Horniny skalního podkladu jsou v zájmovém území 

místy tektonicky porušeny. Tektonické poruchy lze předpokládat především ve směru SZ-

JV.  Horniny v zóně tektonického porušení mají charakter zeminy (písčitého jílu, měkké až 

tuhé konzistence, s drobnými úlomky hornin). Mocnost poruchových zón lze odhadnout na 

první jednotky metrů. Povrch skalního podloží je velmi mírně zvlněný [68]. 

Hydrogeologie 

V zájmové oblasti se vyskytují tři obzory podzemní vody: 

První kolektor je nesouvislý, dotovaný srážkami a vázaný na navážky a nejsvrchnější 

vrstvy říčních sedimentů. 

Druhý kolektor podzemní vody je relativně mělký. Je vázaný na spodní polohy terasy a na 

zvětralé partie skalního podkladu a jeho přípovrchové rozsedlé pukliny. Hladina je volná, 

kolísání je souběžné s kolísáním toku Vltavy. Prostředí je průlinové, přičemž bazální partie 

terasy mají výraznou průlinovou propustnost, kolektor má vysokou vydatnost. 

Třetí kolektor je tvořen hluboko v puklinách skalního podkladu, v prostředí výrazně 

puklinovém, vydatnost je nízká a voda z důvodů vysoké mineralizace sulfáty a výrazné 
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uhličitanové nerovnováhy silně agresivní na betonové konstrukce i kovová úložná zařízení. 

[68] 

 

 navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé)   nivní sediment (fluviální nečlenené + 

sedimenty vodních nádrží) smíšený sediment (deluviofluviální)  písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment 

 spraš a sprašová hlína (eolická) (složení křemen + přímesi + CaCO3) písčité štěrky (fluviální) písek, 

štěrk (fluviální) (složení pestré) tmavošedé jílovce, prachovce  prachovce, tmavé břidlice střídání 

drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic jílovité břidlice  křemenný pískovec (marinní) 

jílovité břidlice   černé břidlice, Fe rudy 

Obrázek 9: Situace lokality Office park Argentinská, Praha v geologické mapě [33] 

 

3.2.3 Charakteristika základových půd 

Na základě archivních průzkumných prací lze pravděpodobně z geotechnického hlediska 

podloží lokality rozdělit do 4 základních resp. 7 dílčích geotechnických typů a to takovým 
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způsobem, aby zůstaly zachovány geotechnicko-litologické zákonitosti geologické stavby 

zájmového území: 

I. horizont Navážky různorodé. Pro přímé zakládání jsou nevhodné. Y. 

II. horizont Náplavové písky převážně jemně až středně zrnité, 

hlinitojílovité, v polohách s drobnými valounky, středně ulehlé, 

zpravidla přirozeně vlhké. Pro přímé zakládání nejsou 

nevhodné. 

S3 S-F 

S5 SC 

III. horizont Terasové sedimenty: Písky středně až hrubě zrnité, slabě hlinité, 

s příměsí štěrku s valouny do 5 cm (cca 10-40%), ulehlé a 

přirozeně vlhké.  

Štěrky písčité, valouny dosahují velikosti cca do 10 cm (cca 50-

60%), písčitá výplň je převážně hrubozrnná, slabě zahliněná. 

Štěrky jsou ulehlé a přirozeně vlhké, při bázi zvodněné 

 

S2 SP 

S3 S-F 

G2 GP 

G3 G-F 

(G5 GC). 

VI.a horizont Břidlice zcela zvětralé a zóny tektonického porušení.  R6: F4 CS. 

VI.b horizont Břidlice prachovité a písčitoprachovité, s vložkami a 

nepravidelnými polohami písčitých vápenců, zvětralé. 

R5. 

VI.c horizont Břidlice prachovité, s málo četnými vložkami a nepravidelnými 

polohami písčitých vápenců, navětralé (až zdravé), středně až 

silně rozpukané (výplň puklin jílovitá), úlomkovitě rozpadavé, 

tence vrstevnaté, deskovitě odlučné. Charakter porušení – 

střední až střední.                               jihozápadní část území 

R4. 

VI.d horizont Břidlice písčitoprachovité (až prachovititopísčité), s hojnými 

vložkami a nepravidelnými polohami písčitých vápenců, 

navětralé (až zdravé), středně až silně rozpukané (výplň puklin 

jílovitá), úlomkovitě až kusovitě rozpadavé, tence vrstevnaté, 

deskovitě odlučné. Charakter porušení – střední až křehký. 

severovýchodní část území [68]. 

R3. 

 

3.2.4 Technologie zakládání 

Stavebním záměrem je výstavba dvou nových objektů (tzv. A a B). U objektu A (západní) 

lichoběžníkového tvaru, o rozměrech cca 80 x 25 až 40 m, je uvažována hloubka založení 
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na úrovni cca 10,4 až 12,2 m p.t. U objektu B (východní) obdélníkového tvaru, o 

rozměrech cca 85 x 32 m, je uvažována hloubka založení na úrovni cca 8,6 až 10,1 m p.t. 

Po zhodnocení mnoha variant ochrany stavební jámy byla nakonec vybrána varianta 

zajištění stavební jámy pomocí konstrukčních podzemních stěn (viz kap.2). Úroveň 

založení je pod hladinou podzemní vody, podzemní voda má vliv na založení objektu. 

Z tohoto důvodu byla požadována těsnost pažící konstrukce. Jednotlivé lamely byly těženy 

s působením dočasného pažení bentonitové suspenze kompaktním hydraulickým drapákem 

o šířce cca 650 mm. Z úrovně základové desky pak byly v místech budoucích nosných 

sloupů vytvořeny velkoprůměrové piloty sloužící k přenesení zatížení sloupů a zároveň 

k přikotvení základové desky.[68] 

3.2.5 Zhodnocení stavby 

Uvedená lokalita byla vybrána do této studie složitých geologických poměrů z několika 

důvodů. Nejdůležitějším problémem v této lokalitě bylo zajištění prostoru stavební jámy. 

K tomuto účelu byla vybrána technologie konstrukčních podzemních stěn, doplněných 

masívní (750 mm) železobetonovou základovou deskou spolu s vekoprůměrovými 

pilotami. Tyto piloty mají funkci primární, přenesení zatížení svrchní konstrukce do 

podloží, ale také mají důležitou funkci eliminování vztlakové síly vody, která je způsobena 

změnou prostředí vytvořením spojité a nepropustné základové konstrukce (je vystavena 

působení podzemní vody podle Archimedova zákona podobně jako loď). 

Dalším problémem je výrazná heterogenita horninového prostředí vzhledem k těžitelnosti a 

rozpojitelnosti hornin a vzhledem k rozsahu stavby (použití bagrů, rozrývačů v prostoru 

stavební jámy, použití drapáku a trhacích prací k usnadnění práce drapáku ve spodních 

partiích lamel podzemních stěn). Vzhledem ke značně složitým geologickým podmínkám 

bylo nelehké vybrat technologii založení stavby. Bylo rovněž nutné práce na založení 

objektu neustále sledovat a reagovat na zjištěné odchylky od projektu. U objektu A došlo 

k tak významnému zhoršení podmínek těžitelnosti a rozpojitelnosti skalního podloží, že 

muselo být přistoupeno k rozpojování pomocí trhavin a až poté bylo možno pokračovat 

v těžbě a provádění podzemních monolitických stěn. Po vytvoření celého obvodu jámy 

bylo přistoupeno k těžbě uzavřené zeminy. Těžitelnost zemin se pohybovala mezi třídami 

2 – 4, těžitelnost v blízkosti základové spáry dosáhla třídy 6 a tudíž muselo být použito 

rozrývačů horniny. Rozpojitelnost byla podmíněna puklinovým systémem břidlic. 
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S postupem těžby bylo vždy v blízkosti budoucích rozpěrných konstrukcí (stropů) 

provedeno kotvení pomocí lanových kotev (obr.10). Rovněž klimatické podmínky sehráli 

zde svoji roli. Během povodní v srpnu 2002 byly práce přerušeny, po jejich dokončení 

v roce 2003 byly obě stavební jámy s provedenými vnitřními konstrukcemi 

zakonzervovány. Do dnešního dne nebyly práce na nadzemní části stavby zahájeny. 
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Rozrývač na dozeru                                                                              Schéma těžebního stroje                                    Drapák pro podzemní stěnu                                                 Rypadlo na pásovém podvozku (bagr)                               Ukázka úpravy povrchu podzemní stěny upravenou vrtnou soupravou                                                                                                  
                                                                                                                                    Soilmec R6 s frézovací hlavou [43]                                                                        

       

Obrázek 10: Inženýrskogeologický řez lokality Office park Argentinská Praha, upraveno podle [61]
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3.3 Rozšíření výrobní haly Oiles Kadaň 

3.3.1 Popis stavby 

V průmyslové zóně města Kadaně (obr. 11, 12) byla postavena montovaná hala 

z prefabrikovaných betonových dílů pro firmu Oiles. Její základy jsou tvořeny 

velkoprůměrovými vrtanými pilotami, na kterých spočívají nosné betonové sloupy. 

Protože se do budoucna nepočítalo s rozšířením této haly, nebyly piloty v obvodu stavby 

projektovány na potřebné zatížení. Proto bylo potřeba zvýšit únosnost stávajících 

obvodových vrtaných pilot pomocí technologie tryskové injektáže (viz kapitola 2). 

 

Obrázek 11: Situace lokality Oiles Kadaň v topografické mapě [37] 
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Obrázek 12: Situace lokality Oiles Kadaň na leteckém snímku [37] 

 

3.3.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Z hlediska členění je území součástí provincie Česká vysočina, subprovincie Krušnohorská 

soustava, oblast Podkrušnohorská, celek Mostecká pahorkatina, podčepek Chomutovsko – 

teplická pánev, okrsku Rohozecká hornatina.[8] 

Geologie 

Z hlediska regionální geologie se lokalita nachází v oblasti Sasko-durynské. Skalní 

podklad je budován horninami mladšího paleozoika, jedná se o ohárecké krystalinikum. 

Převážně jsou zde zastoupeny dvojslídné a muskovitické ortoruly, které místy přecházejí 

do migmatitů. Ve svrchních partiích skalního podkladu bývají tyto ruly postiženy 

intenzívní kaolinizací. Mocnost kaolinizované zóny, ve které má hornina charakter jílovité 

zeminy, kolísá od několika metrů do desítek metrů v závislosti na mineralogickém složení 

a intenzitě tektonického porušení horniny. Archívními vrty v okolí staveniště byl zastižen 

povrch kaolinizovaných rul v hloubce 30 – 40 m pod povrchem terénu. 
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Ohárecké krystalinikum je v celém širším okolí i v prostoru budoucího staveniště překryto 

souvrstvím pyroklastik patřícím k I. neovulkanické fázi stáří miocén – oligocén. Jsou to 

pyroklastika a smíšené, vulkanicko – fluviální sedimenty, tufy a tufity s obsahem úlomků 

čediče a nefelinitu. [56] 

Tufy a tufity jsou většinou nezpevněné nebo rozložené na písčité jíly až jílovité písky 

s drobnými pevnějšími zrny a úlomky. Zejména při povrchu souvrství lze tyto uloženiny 

charakterizovat jako tufitické jíly, většinou rezavě hnědé až šedé barvy. Jejich konzistence 

bývá většinou pevná, v hlubších partiích tvrdá. Tufitické písčité jíly přecházejí 

s přibývajícím obsahem pevných úlomků do poloh charakterizovaných jako tufy a tufity. 

Tufy vznikly stmelením vulkanického popela na souši, tufity vznikly ve vodním prostředí, 

kdy vulkanický popel byl přeplaven. 

Povrch předkvartérního podkladu, který tvoří terciérní rozložené tufy charakteru písčitých 

jílů až jílovitých písků a písčitých hlín v hloubce 3,0 – 7,0 m pod terénem. Místy se jedná o 

horninu poloskalní, která při vyšším stupni zvětrání má charakter zeminy. 

Kvartérní pokryv tvoří deluviální a  proluviální sedimenty, nejsvrchnější vrstvu tvoří málo 

mocný humózní horizont (obr. 13) 

Deluviální sedimenty byly popsány do hloubek 2,6 až 3,9 m. Jsou tvořeny písčitými 

a písčitojílovitými hlínami se slídou a s úlomky a zrny pyroklastik a křemene. Místy 

přecházejí až do písčitých jílů. Často obsahují také určité procento drobných valounků, což 

nasvědčuje tomu, že některé polohy deluvií byly přeplavené. Jejich konzistence je většinou 

tuhá, barva je hnědá až šedohnědá ve světlých i tmavých odstínech. 

Proluviální sedimenty vznikly v pleistocénu hlavně v periglaciálních obdobích, kdy se 

vytvořily rozsáhlé kužele přívalového zahliněného a jílovitého písčitého štěrku lemujícího 

celé úpatí Krušných hor. Tyto sedimenty obsahují poměrně velké valouny (max. do 30 cm) 

rul, žul i čedičů a nefelinitů. Ty jsou často nedokonale opracované a špatně vytříděné. 

Vyznačují se dále neorganizovaným ukládáním, členitou, neurovnanou bází 

a neurovnaným povrchem. Mocnosti těchto sedimentů se od 2,5 do 7,0 m. 

Navážky nebyly zastiženy. [56] 
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Hydrogeologie 

Hladina podzemní vody je v zájmovém území vázána na na průlinovou propustnost 

deluviálních a proluviálních písčitohlinitých a štěrkovitých sedimentů. Tento mělký 

horizont je místy v hydraulické spojitosti s hlubším horizontem terciérního souvrství. 

Horizont terciérní podzemní vody je vázán na puklinovou propustnost v tufech 

a nezajílované pukliny v nich. Tento horizont může mít mírně napjatou hladinu. 

Ve vrtech byla hladina podzemní vody naražena v prostředí terciérních pyroklastik 

v hloubce 7,8 až 7,9 m pod terénem.  

Zastižené horizonty podzemní vody spolu mohou komunikovat a vytvářet zde spojitý 

horizont dotovaný jak z prostředí deluviálních a proluviálních sedimentů tak i z 

předkvartérního podkladu.  

Po stránce chemizmu se jedná o vodu slabě zásaditou s pH = 7,3 – 7,4, vápenato-

hořečnatou. 

Provedené stavebně-chemické laboratorní rozbory vzorků vody ze sond nevykazují 

agresivní účinky na betonové konstrukce. [56] 
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navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) pleistocén písek, štěrk (fluviální) 

(složení pestré) písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) nevytříděné štěrky (proluviální) (složení pestré) 

písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) jíl, písek, štěrk (proluviální) (složení pestré)  

neogénmiocén jíly, písčité jíly , kvartéreocén, oligocén, miocén, pliocén, pleistocén alkalický olivinický bazalt 

(složení plagioklas, olivín, pyroxen, sklo)           terciér (paleogén - neogén)eocén, oligocén, miocén ol. analcimit až analc. 

bazanit nefelinit s olivínem (sodalitický) (složení nefelín, sodalit, magnetit, pyroxen, olivín) alk. bazalt - 

tefrit - augitit (analcimický) (složení (plagioklas, foid), pyroxen, sklo, (analcim), magnetit) bezolivinické foidity (s.s.) 

nerozlišené miocén bazalt. až trachybaz. subvulk. brekcie místy s maarovými sedimenty eocén, oligocén, 

miocén hrubozrnné tufy oherských center miocén pyroklastické napadávky doupovského centra  

Obrázek 13: Situace lokality Oiles Kadaň v geologické mapě [33] 
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3.3.3 Charakteristika základových půd 

Základovou půdu v zájmovém území tvoří po skrytí humózního horizontu mocného 0,2 – 

0,4 m následující geotechnické typy zemin a hornin: 

I. horizont ve sledované lokalitě tvoří do hloubky 3,9 m deluviální sedimenty, které jsou 

místy slabě přeplavené. Jedná se převážně o písčité a písčitojílovité hlíny s polohami a 

vložkami písčitých jílů. Tyto zeminy mají převládající tuhou konzistenci, na spodu polohy 

je konzistence tuhá až pevná i pevná. Byly zařazeny do tříd F3, symbol MS, F5 symbol MI 

a F4, CS. Jsou nevhodné do násypů. Jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé. 

II. horizont tvoří proluviální sedimenty zahrnující jílovité písky se štěrkem, jílovité a 

hlinité štěrky a podřízeně polohy písčitých jílů a písčitých hlín. Vystupují v jižní až JV 

části lokality v mocnostech 2,6 až > 7,0 m. Byly zařazeny do tříd S5, symbol SC, G5,GC, 

G4,GM a F3, MS. Převládají jílovité a hlinité písčité štěrky.  Jsou vhodné a velmi vhodné 

do násypů. Jílovité a hlinité štěrky jsou opět vhodné a velmi vhodné do násypů. Písčité 

hlíny nejsou vhodné do násypů a jsou nebezpečně namrzavé. 

III. horizont tvoří rozložené a silně zvětralé terciérní tufy charakteru písčitých jílů 

s úlomky, hlouběji jílovitých písků s pevnými limonitizovanými úlomky. Byly zařazeny do 

tříd F4, symbol CS, F6, CI a F8, CH. Hlouběji, pokud mají charakter poloskalní horniny, 

byly zařazeny do tříd R6 – R5. Zcela rozložené tufy byly zatříděny do tříd F8, F6 a F4. Jíl 

s vysokou plasticitou, tř. F8, v úrovni 3,0 až 5,6 m, je zeminou  málo únosnou, objemově 

nestálou, citlivou na změny vlhkosti (vysoká namrzavost, rozbřídavost) a náchylnou na 

vysychání. Ke ztrátě únosnosti může dojít také vlivem zasakování srážkové vody. [56] 

3.3.4 Technologie zakládání 

Stávající montovaná výrobní hala je založena na vrtaných širokoprofilových pilotách o 

průměru 620 mm vyztužených armokošem (viz kap.2) Zhlaví piloty je osazeno betonovou 

hlavicí (kalichem), do kterého je vetknuta samotná ocelová konstrukce haly. Při realizaci 

haly nebylo uvažováno s jejím rozšířením, což se projevilo při dimenzování obvodových 

pilot, které tak nejsou schopny přenést větší zatížení dané rozšířením haly. Z tohoto 

důvodu byla ke zlepšení únosnosti základové půdy v okolí stávajících pilot využita 

technologie dvoufázové tryskové injektáže (viz kap.2). Kolem každé piloty byly vytvořeny 

dva sloupy tryskové injektáže o délce cca 4,0 m. 
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3.3.5 Zhodnocení stavby 

Stavba Rozšíření výrobní haly Oiles v Kadani byla realizována na základě požadovaného 

zvýšení únosnosti stávajících obvodových pilot původní haly vlivem přístavby, které byly 

doplněny o sloupy tryskové injektáže, provedené technologií dvoufázové tryskové 

injektáže. Stavba je situována z plošného hlediska v heterogenním prostředí tvořeného tufy 

na levé straně profilu a na pravé straně deluviálními a proluviálními sedimenty různého 

granulometrického složení. V propustném prostředí prvky tryskové injektáže výrazně 

zvyšují plášťové tření, protože injekční směs proniká do pórů sedimentárních hornin 

a z pohledu obvodové plochy vytvořeného sloupu má členitou strukturu, která zvyšuje 

pomocí plášťového tření únosnost základové půdy (obr. 14). 
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                Obrázek 14: Inženýrskogeologický řez lokality Oiles Kadaň, upraveno podle [56] 
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3.4 Rekonstrukce kanalizačního sběrače H Nový svět Olomouc 

3.4.1 Popis stavby 

Při rekonstrukci kanalizace v Olomouci byla řešena protipovodňová ochrana kanalizační 

soustavy v případě rozvodnění řeky Moravy (obr. 15, 16). Systém je řešen tak, aby bylo 

umožněno odtéct vodě zpět přes ochrannou hráz a zároveň aby nedošlo ke zpětnému vzdutí 

vody do kanalizace. Jako součást kanalizační větve H byla vytvořena protipovodňová 

čerpací stanice a dešťová zdrž, sloužící k podchycení znečištěných dešťových vod. Délka 

sběrače H je 1963 m, kapacita děšťové zdrže je 4000 m-3. [67] 

 

Obrázek 15: Situace lokality Kanalizačního sběrače H Olomouc v topografické mapě [37] 



Egon Stutz: : Vybrané případové studie vlivu složitých inženýrskogeologických podmínek na technologie 
speciálního zakládání staveb 

2012 35 

 

Obrázek 16: Situace lokality Kanalizačního sběrače H Olomouc na leteckém snímku [37] 
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3.4.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Zájmové území spadá do celku Hornomoravského úvalu, podcelků Středomoravská niva. 

Středomoravská niva tvoří střední část Hornomoravského úvalu. Jedná se o akumulační 

rovinu podél řeky Moravy a dolní Bečvy o rozloze 415 km2, střední výšce 201,6 m 

a středním sklonu 0°22. Terén na lokalitě je rovinný a plochý. Nadmořská výška se 

v prostoru staveniště pohybuje okolo 210 m n. m. Zájmové území je součástí dílčího 

povodí 4-10-03-115/1 o rozloze 4,442 km2 a je odvodňováno řekou Moravou. [8] 

Geologie 

V rámci regionálněgeologického členění patří lokality do oblasti Vnějších Západních 

karpat, konkrétně do střední části Karpatské čelní předhlubně [12]. Předkvarterní podloží 

je v zájmovém prostoru tvořeno mladotřetihorními mořskými uloženinami vrchního 

miocénu (stupeň spodní báden – morav). V prostoru projektovaného staveniště jsou 

miocenní uloženiny tvořeny vápnitými, vysoce plastickými jíly (tzv. tégly), v širším okolí 

lokality byly spodnobádenské uloženiny zastiženy taktéž v písčitém vývoji. 

Spodnobádenské jíly byly v prostoru staveniště zastiženy v hloubce okolo 8,5 m p. t. 

Rozdíly v úrovni povrchu spodnobádenských uloženin lze vysvětlit rozdílnou úrovní 

hloubkové eroze spodnobádenských jílu řekou Moravou. Především východně od lokality 

(v prostoru ulice Šlechtitelů) byly místy ve vrtech zastiženy v podloží štěrku polohy 

pestrých jílu, písčitých jílu a písku. Jedná se patrně o zbytky uloženin nejmladších třetihor 

(pliocénu), které jsou ve značných mocnostech známy v okolí Slavonína a Nemilan. Báze 

kvartérních uloženin je v zájmovém prostoru tvořena štěrkopísky terasového systému řeky 

Moravy. Na základě průzkumných prací v bližším okolí lokality (v prostoru ulice 

Šlechtitelů) je předpoklad, že se spíše než o uloženiny údolní terasy řeky Moravy jedná 

o uloženiny tzv. spodní akumulace kralické terasy. Litologicky se jedná o dobře vytříděné 

štěrkopísky a pískoštěrky (místy s vložkami písku) s valouny křemene a krystalinických 

hornin a v menší míře i kulmských drob a břidlic, vzácně i devonských vápenců 

a svrchnokřídových prokřemenělých hornin a slínovců. Valouny mají průměr do 5 cm, jen 

ojediněle více. Souhrnná mocnost souvrství štěrkopísku zde činí 6 až 6,5 m, místy jen 

3,5 m. Štěrkopísky spodní akumulace kralické (hlavní) terasy jsou v zájmovém prostoru 

překryty až přes 2 m mocnou vrstvou aluviálních hlín. Litologicky se zpravidla jedná 
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o prachovité a jílovité hlíny, při bázi vrstvy písčité hlíny až hlinité písky, nejčastěji tuhé 

a tuhé až pevné konzistence (obr. 17). [75] 

Hydrogeologie 

Bádenské vápnité jíly s koeficientem filtrace kf < 10-8 m-s tvoří v širším okolí staveniště 

nepropustný podklad nadložním kolektorům. Bádenské písky a jílovité písky jsou poměrně 

dobře propustné. V místech, kde bádenské písky tvoří přímo podloží štěrkopískům spodní 

akumulace kralické (hlavní) terasy je vyvinut jednotný hydrodynamický systém se spojitou 

a volnou hladinou podzemní vody. Štěrkopísky spodní akumulace kralické terasy jsou 

intenzívně zvodněné. Vyznačují se dobrou vertikální i horizontální průlinovou propustností 

a skýtají ideální prostředí pro akumulaci a oběh většího množství podzemní vody. Hladina 

podzemní vody v těchto štěrcích je spojitá a volná, nebo jen mírně napjatá a v prostoru 

staveniště se pohybovala v hloubce okolo 2 metru pod terénem. Štěrkopísky spodní 

akumulace kralické terasy vytvářejí v zájmovém prostoru kolektor, který se řadí ke 

strukturám průlinových podzemních vod v sedimentech v úrovni a pod úrovní erozní 

základny (v hydraulické spojitosti s vodním tokem) a je dotován převážně atmosférickými 

srážkami. Zcela vyjímečně se předpokládá břehová infiltrace morávních vod. Řeka Morava 

v zájmovém prostoru svou infiltrací ovlivňuje stavy podzemní vody. Po většinu roku 

odvodňuje řeka Morava přilehlé území. Pouze vyjímečně, v době vysokých průtoku, 

dochází k břehové infiltraci a k inundacím v široké údolní nivě. Nadložní holocénní 

aluviální (povodňové) hlíny jsou pro vodu velmi málo propustné až téměř zcela 

nepropustné, takže z hydrogeologického hlediska tvoří nadložní stropní izolátor podložních 

zvodněných štěrkopísků. [75] 



Egon Stutz: : Vybrané případové studie vlivu složitých inženýrskogeologických podmínek na technologie 
speciálního zakládání staveb 

2012 38 

 

navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty 

vodních nádrží) smíšený sediment (deluviofluviální) slatina, rašelina, hnilokal (organická) písčito-hlinitý až 

hlinito-písčitý sediment (deluviální) (složení pestré) kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) (složení pestré) 

pleistocén navátý písek (eolická) (složení křemen převážně + příměsi) spraš a sprašová hlína (eolická) (složení křemen + 

přímesi + CaCO3) sediment deluvioeolický (složení křemen + přímesi + CaCO3) písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) 

písek, štěrk (fluviální) (složení pestré)   karbonkarbon spodní jílovité břidlice, prachovce, droby (turbidity) droby 

(turbidity) droby (turbidity m   ) jílovité břidlice, prachovce, droby (turbidity)  

KARPATY     kenozoikum          neogénpliocén pestré písky, štěrky, silty, jíly, pestré jíly (fluviální, fluviolakustinní) 

miocén vápnitý jíl (tégl), místy s polohami písků (marinní) 

Obrázek 17: Situace lokality Kanalizačního sběrače H Olomouc v geologické mapě [33] 
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3.4.3 Charakteristika základových půd 

Na základě inženýrskogeologického průzkumu byly rozlišeny následující horninové typy: 

I. horizont: Aluviální hlíny. Konzistence aluviálních hlín je ponejvíce tuhá a tuhá až 

pevná. Na základě makroskopického popisu byly aluviální hlíny souhrnně zařazeny do 

třídy F6.  

II. horizont: Písky a štěrkopísky G3 – štěrk s příměsí jemnozrnné frakce, symbol G-F, do 

třídy S3 – písek s příměsí jemnozrnné frakce, symbol S-F a do přechodné třídy G3-S3. 

III. horizont: Jílovité až silně jílovité písky tvoří vložky a vrstvy v souvrství písku a 

štěrkopísku hlavní terasy, S5-F4, symbol SC-CS. 

IV. horizont: Spodnobádenské, vysoce plastické jíly, konzistence místy tuhá až pevná, 

níže pevná., F8, symbol CH – jíl vysoce plastický. 

Podzemní voda vykazuje dle laboratorních rozborů nízkou síranovou agresivitu. Obecně je 

nutno počítat s ochranou betonu proti síranové a uhličitanové agresivitě. [75] 

3.4.4 Technologie zakládání 

Na základě výše uvedených skutečností a charakteru stavby bylo přistoupeno k realizaci 

podchycení objektu pomocí tahových mikropilot (viz kap.2) v délkách okolo 9 m tak, aby 

pata mikropiloty byla vetknuta do spodnobádenských jílů. Půdorysně byly rozmístěny do 

pravidelné sítě v celé ploše sběrače. Mikropiloty byly vyztuženy trubkou o průměru 76 mm 

a tloušťce stěny 14 mm. Při vrtání bylo použito technologie DUPLEX (viz kap.2). Zhlaví 

mikropilot bylo osazeno ocelovou roznášecí deskou, která byla pak začleněna do armatury 

základové desky kanalizačního sběrače. 

3.4.5 Zhodnocení stavby 

Na stavbě Rekonstrukce kanalizačního sběrače H v Olomouci byla použita technologie 

hlubinného zakládání s potřebou vyřešit možné vertikální zvedání objektu v souvislosti se 

zvýšením hladiny spodní vody, která je ovlivňována hladinou vody v řece Moravě. Účinek 

změny hladiny by mohl v případě ne zcela naplněného sběrače způsobit nerovnoměrné 

namáhání vztlakovou silou a mohlo by dojít k destrukci konstrukce kanalizačního sběrače. 
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Tento problém byl vyřešen propojením základové konstrukce sběrače a předkvartérního 

podloží pomocí mikropilot (obr. 18). Z hlediska únosnosti zde vzhledem ke štěrkovému 

podloží pod základovou deskou problém nebyl. Z tohoto důvodu byla řešena výše uvedená 

problematika.
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                          Letecký snímek dešťové zdrže[37]                
             

           Obrázek 18: Inženýrskogeologický řez lokality Rekonstrukce kanalizačního sběrače H Olomouc, upraveno podle [70, 75]                                                                                                                                  
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3.5 Strahovský tunel -  stavba 2A - MÚK Malovanka 

3.5.1 Popis stavby 

Mimoúrovňová křižovatka Malovanka (obr.19) je součástí pražského Městského okruhu. 

Je vybudována v prostoru severního portálu Strahovského tunelu a propojuje Strahovský 

s tunelem Myslbekova -Pelc - Tyrolka. Zvýšení kapacity křižovatky a navazujícího úseku 

na Letnou umožní odvést z oblasti dopravu podzemním komplexem tunelu Blanka 

a Strahovského tunelu a přispět tak k dalšímu zprůjezdnění širšího centra Prahy a snížení 

zátěže rezidentů. Spolu s navazující Břevnovskou radiálou, umožní nahrazení čtyř pruhů 

ulice Milady Horákové dvouproudovou komunikací (obr. 20, 21). [38] 

 

Obrázek 19: Vizualizace mimoúrovňové křižovatky Malovanka, VMO Praha, [38] 
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Obrázek 20: Situace lokality MÚK Malovanka v topografické mapě [37] 

 

Obrázek 21: Situace lokality MÚK Malovanka na leteckém snímku [37] 
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3.5.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Lokalita se nachází v prostoru okrsku Hostivické tabule, jež patří do podcelku Kladenské 

tabule, která je zahrnuta do celku Pražské plošiny. [8] 

Geologie 

Z regionálněgeologického hlediska patří území k barrandienskému spodnímu paleozoiku 

Bohemika, které je tvořeno sedimentárními horninami ordovického stáří. Pokryvné útvary 

jsou tvořené navážkami, deluviálními a holocénními sedimenty. Navážky jsou převážně 

tvořeny stavebním rumem, popelem a škvárou a dále překopanými a přemístěnými 

zeminami a horninami skalního podkladu. Deluviální sedimenty jsou geneticky vázané na 

gravitační pohyby rozložených a zvětralých hornin skalního podloží. Náplavy potoka 

Brusnice tvoří holocénní sedimenty. 

Skalní podloží je tvořené sedimentárními horninami ordovické barrandienské 

geosynklinály - souvrství letenské v tzv. flyšovém vývoji. Toto souvrství má zde charakter 

prachovitých a písčitých břidlic s polohami deskovitých až lavicovitých křemenců 

o mocnosti až 2,80 m. Podle stupně navětrání je lze charakterizovat jako rozložené, 

zvětralé, navětralé a nezvětralé (obr. 22). [76] 

Hydrogeologie 

Hydrogeologické poměry jsou závislé především na propustnosti horninového prostředí, 

morfologii terénu, geologických poměrech a velikosti zdroje podzemní vody. V zájmovém 

území jsou hlavním zdrojem podzemní vody atmosférické srážky a vody holocénních 

náplavů Brusnice, event. příron podzemní vody z báze křídových sedimentů. Do režimu 

podzemní vody výrazně zasáhla výstavba severního portálu Strahovského tunelu. Hladina 

je v okolí snížena cca o 5 až 10 m. 

V zájmovém území rozlišujeme podle charakteru prostředí výskytu podzemní vody dva 

typy, a to: 

 podzemní vody vázané na horniny skalního podloží s puklinovou propustností 

 podzemní vody vázané na holocénní sedimenty s průlinovou propustností 
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Podzemní vody vázané na horniny skalního podloží - jedná se o podzemní vodu 

v prostředí s puklinovou propustností v horninách skalního podkladu, tzn. v horninách 

ordovického stáří. V neporušeném a nezvětralém stavu jsou ordovické břidlice a křemence 

pro vodu prakticky nepropustné. Mocnost zvodněného horizontu je ovlivněna řadou 

činitelů, zejména stupněm zvětrání, mocností pokryvů i morfologií území. I za optimálních 

podmínek je výška zvodněné vrstvy poměrně malá. Horizont podzemní vody vzniká pouze 

v pásmu povrchového rozpojení puklin, v navětralých horninách při povrchu skalního 

podkladu. Horniny zde obsahují hustou síť drobných puklin, vhodných pro oběh podzemní 

vody a vytvoření téměř souvislé hladiny podzemní vody. Hladina podzemní vody zhruba 

sleduje navětralý povrch skalního podloží a její spádové poměry obvykle souhlasí 

s morfologií terénu. Do větších hloubek proniká voda jen v poruchových zónách. 

Vydatnost podzemní vody v ordovických břidlicích, stejně jako její množství, jsou velmi 

malé a během čerpání dochází k rychlému poklesu vydatnosti. 

Podzemní vody s průlinovou propustností vázané na holocénní sedimenty potoka 

Brusnice jsou závislé na množství atmosférických srážek a ovlivněny také přítokem vod 

z křídových sedimentů v pramenné oblasti Brusnice. Celý úsek potoka Brusnice 

v zájmovém území je zatrubněn, takže hladina podzemní vody v jeho údolní nivě je uměle 

snížena. Proto zde nelze očekávat větší výkyvy hladiny podzemní vody. [76] 
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holocén navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment (fluviální 

nečlenené + sedimenty vodních nádrží) smíšený sediment (deluviofluviální) pleistocén spraš a sprašová hlína 

(eolická) (složení křemen + přímesi + CaCO3) mezozoikum křída svrchní písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy 

silicifikované (opuky) (marinní) pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické (marinní) (složení křemenný, vápnitý, jíl, 

glaukonit) jílovce, uhelné jílovce, uhlí, prachovce, pískovce, slepence (sladkovodní až brakické) paleozoikum ordovik 

svrchní tmavošedé jílovce, prachovce prachovce, tmavé břidlice černošedé jílovité břidlice 

střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic 

Obrázek 22: Situace lokality MÚK Malovanka v geologické mapě [33] 

3.5.3 Charakteristika základových půd 

I. horizont tvoří navážky - tvoří souvislý pokryv zájmového území. Jejich mocnost značně 

kolísá, průměrně se pohybuje od 2 do 5 m, místy dosahují až přes 9 m. Strukturně zde 

převládají písčité hlíny se štěrkem a stavební rum tvořený cihlami, opukou a střešní 

krytinou, při povrchu s konstrukcí vozovky, podsypem a škvárou. Velikost štěrků pohybuje 

od 1 do 15 cm. Konzistence je tuhá až pevná. Navážky jsou vzhledem k různorodosti 

materiálu, ulehlosti a stlačitelnosti k zakládání staveb nevhodné. Těžitelnost dle 
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ČSN 73 3050 [5] tř. 2-4 (dle obsahu a velikosti štěrkové frakce) a tř. 5 u konstrukce 

vozovek. 

II. horizont tvoří holocenní sedimenty, které vznikaly podél potoka Brusnice a patří 

k nejmladším sedimentům. Převláda jíl a jíl písčitý místy se značnou organickou příměsí, 

s bahnitými polohami a vložkami jemnozrnného písku a štěrků. Jejich mocnost se 

pohybuje od 0,5 m do 6 m. Složení náplavů je variabilní, jak ve směru vertikálním, tak 

horizontálním. Konzistence je měkká až tuhá - dle ČSN 73 3050 [5] tř. 2, místy až kašovitá 

(tř. 4). Pro zakládání málo vhodné až nevhodné. V daném území se vyskytují převážně 

v pruhu vázaném na potok Brusnici, dnes již zatrubněný. 

III. horizont tvoří deluviální sedimenty, které jsou převládajícím kvartérním sedimentem 

v zájmovém území. Tvoří 1,0 až 5,0 m (místy i přes 6 m) mocný pokryv. Strukturně 

převládají jíly písčité a hlíny písčité, převážně pevné konzistence s proměnlivým obsahem 

štěrku (ostrohranné úlomky opuk a zvětralých břidlic, ojediněle i valounů křemene do vel. 

5 cm). Těžitelnost dle ČSN 73 3050 [5] tř. 3. Pro plošné zakládání se jedná o poměrně 

vhodný horizont. 

IV. horizont tvoří skalní podloží, budované sedimentárními horninami ordovické 

barrandienské geosynklinály - souvrství letenské v tzv. flyšovém vývoji. Toto souvrství má 

zde charakter prachovitých a písčitých břidlic s polohami deskovitých až lavicovitých 

křemenců o mocnosti až 2,80 m. Podle stupně navětrání je lze charakterizovat jako 

rozložené, zvětralé, navětralé a nezvětralé. 

Ordovické skalní podloží je postiženo intenzivními zvětrávacími pochody a jednotlivé 

stupně zvětrání lze charakterizovat takto: 

IV.a horizont tvoří rozložené souvrství letenské, jež představuje zvětralinové reziduum 

charakteru jílu s úlomky břidlic a křemenců převážně s pevnou konzistencí. Mocnost se 

zhruba pohybuje od 0,80 do 1,0 m. Dle ČSN 73 3050 [5] tř. 3. 

IV.b horizont tvoří zvětralé souvrství letenské, které představuje úlomkovitě (3-5 cm) 

rozpadavé písčité a prachovitopísčité břidlice a křemence, tence deskovitě (2-6 cm) 

vrstevnaté, místy s výplní písčitého jílu. Hojné jsou záteky Fe oxidů a hydroxidů. Mocnost 

se pohybuje kolem 2 m. Dle ČSN 72 1001 [4] je stupeň zvětrání W 4 až W 3, tj. zvětralé. 
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Hustota diskontinuit je velmi velká (2-6 cm) tj. symbol D 5. Dle ČSN 73 3050 [7] je 

zařazujeme do tř. 4. resp. 5 – křemence. 

IV.c horizont tvoří navětralé souvrství letenské, v němž převládá kusovitý rozpad 

písčitých a prachovitopísčitých břidlic a křemenců s deskovitou (6-20 cm) vrstevnatostí. 

Mocnost se pohybuje 2,5-3,0 m. Dle ČSN 72 1001 [4] je symbol stupně zvětrání W 2 

a hustota diskontinuit velká tj. symbol D 4. Dle ČSN 73 3050 [7] je zařazujeme do tř. 5, 

resp. 6 – křemence. 

IV.d horizont tvoří nezvětralé souvrství letenské. V nezvětralém stavu je souvrství 

letenské tvořené tmavě šedými prachovitopísčitými až písčitými břidlice, hustě slídnatými 

a šedými jemnozrnnými křemenci, dále i lavicemi prachovců a drob. Převládá tlustě 

deskovitá (10-25 cm) vrstevnatost. Jsou poměrně těžko rozpojitelné, tř. 6 až 7 dle ČSN 73 

3050 [7]  a je nutné použít trhacích prací. Dle ČSN 72 1001 [4] stupeň zvětrání W 1 a 

hustota diskontinuit symbol D4 a D 3. 

Z dosud získaných hydrogeologických údajů je zřejmé, že podzemní voda je dotována 

hlavně atmosférickými srážkami a pravděpodobně i úniky z vodovodní sítě. Agresivita na 

beton a výztuž je slabě a středně agresivní 5a (A1L) až 5b (A2L) pro kapalné prostředí. 

[76] 

3.5.4 Technologie zakládání 

Pro převážnou část jámy bylo navrženo záporové pažení (viz kap.2) z profilu I 360 

v délkách od 8,5 m až 16,5 m, o rozteči jednotlivých prvků 1,5 m. Prostor mezi záporami 

byl vyplněn výdřevou u tloušťce 80 mm a místy 100mm. Dvojice zápor byla vždy kotvena 

pomocí převázky z profilu I 300 a 4 až 6 pramencovými kotvami v délkách 11 až 16 m dle 

kotevní úrovně (v závislosti na hloubce výkopu byly navrženy jedna až čtyři kotevní 

úrovně). Při návrhu bylo uvažováno s většími přítoky vody, protože tato konstrukce nemá 

těsnící vlastnosti. Po vybudování hlavní železobetonové monolitické konstrukce byly toto 

dočasné pažení postupně demontováno. 
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3.5.5 Zhodnocení stavby 

V uvedeném geologickém prostředí byly řešeny dvě situace z pohledu stavebního: 

1. situace byla vázána na vybudování stavební jámy pomocí záporového pažení. 

2. situace je vázána na vstup a průběh tunelu Myslbekova – Pelc – Tyrolka. 

Z pohledu inženýrskogeologických poměrů a poměrů stavby (obr. 23) zde byla situace 

komplikována mocnou vrstvou navážek (až 9 m), projevujících se v potřebě zesíleného 

kotvení (hustota rozmístění jednotlivých zápor a tudíž i kotev, délka kotev, počet 

pramenců). Vzhledem k charakteru prostředí deluviálních sedimentů bylo nutné zvětšit 

kořenové části kotev. Dále se projevovaly zvýšené průsaky srážkových vod do prostoru 

tavební jámy. Dalším problémem zde byla ochrana objektů v okolí staveniště a také 

přenášení dynamického namáhání vlivem dopravy na záporovou stěnu. Také zde 

existovalo staré koryto potoka Brusnice, které skokově měnilo vlastnosti geologické stavby 

horizontálním směru. 
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      Obrázek 23: Inženýrskogeologický řez lokality MÚK Malovanka Praha, upraveno podle [76]



Egon Stutz: : Vybrané případové studie vlivu složitých inženýrskogeologických podmínek na technologie 
speciálního zakládání staveb 

2012 51 

3.6 Statické zajištění objektu č. 34 v areálu VFU Brno 

3.6.1 Popis stavby 

V areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (obr. 24, 25) se nachází budova č. 

34, ve které sídlí Ústav anatomie, histologie a embryologie. Budova byla postavena 

v meziválečném období, čemuž odpovídá stav jak základů, tak celé konstrukce. Vzhledem 

k tomu, že v blízkosti této stavby byla budována jedna z větví hloubeného tunelu 

Dobrovského a technologické centrum, náležící k tunelu, bylo nutno zlepšit základové 

poměry objektu a zajistit zároveň ochranu před poklesovou vlnou vyvolanou ražbou 

tunelové trouby. Toto podchycení bylo realizováno pomocí technologie tryskové injektáže. 

 

 

Obrázek 24: Situace lokality VFU Brno v topografické mapě [37] 
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Obrázek 25: Situace lokality VFU Brno na leteckém snímku [37] 

3.6.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Zájmová oblast leží na východních svazích Lipovské vrchoviny, spadajících poměrně 

zvolna do sníženiny Řečkovicko-kuřimského prolomu. Obě tyto geomorfologické jednotky 

jsou součástmi celku Bobravské vrchoviny, která se začleňuje do podsoustavy Brněnské 

vrchoviny. Území je mírně svažité východním směrem s průměrným úhlem sklonu cca 2°. 

[8] 

Geologie 

Z hlediska regionální geologie náleží zájmové území do oblasti rozšíření mořského 

neogénu karpatské předhlubně, který zde dosahuje mocnosti několika stovek metrů. 

Sedimenty transgredují přímo na skalní horniny brněnského masívu. 

Zájmové území bylo v nejmladším geologickém období – antropogénu poznamenáno 

výraznou urbanizací, která se odráží zejména v úpravách tvářnosti terénu. Značná část je 

zastavěna, převažující část volných ploch je pokrývána navážkami, popřípadě 

konstrukčními vrstvami komunikací. 
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Přirozený pokryv povrchu terénu představují sprašové hlíny, ukládané eolickou činností 

během pleistocénu. Mají nejčastěji světle šedohnědou, žlutohnědou až světle hnědou 

barvu, místy se v nich vyskytují i několika decimetrové polohy tmavohnědé (zpravidla 

jílovitější), představující fosilní půdní horizonty. Zemina je charakteristická značnou 

porozitou a snadnou rozsýpavostí, vápnitost se často projevuje hustým bílým žilkováním a 

výskytem vápnitých konkrecí – cicvárů. 

Jílovité hlíny a jíly v podloží spraší mají zpravidla smíšenou eolicko-deluviální genezi. 

Jedná se o srážkovýmivodami přeplavený materiál starší generace sprašových pokryvů a 

zvětralin neogenních jílů. Takto vzniklé splachové sedimenty se vyznačují obsahem 

zvětralých, zaoblených úlomků cicvárů, místy příměsí drobných štěrkových zrnek a 

lokálně zvýšenou písčitostí. Zeminy převážně tmavších odstínů hnědé barvy, často rezavě 

a šedě smouhované, dosahují mocností zpravidla několika dm, zřídka až několika m. 

Vyskytují se prakticky v celé délce svahu, sklánějícím se zvolna do údolí Ponávky. 

Podloží kvartéru tvoří v celém zájmovém území neogenní (miocénní) hornina 

spodnobadenského stáří. Jedná se o vápnitý, značně prachovitý jíl s převahou 

smíšeněvrstevného illitu/smektitu v jílové frakci. Čerstvá hornina má nazelenale šedou 

barvu, v přípovrchové zóně, několik metrů mocné, bývá intenzivně zabarvena žlutohnědě 

či rezavohnědě. Přechod hnědě skvrnitých, limoniticky zabarvených jílů do podloží, 

charakteristického monotónně nazelenale šedým odstínem horniny, je vždy ostrý. Hranice 

leží podle místních podmínek v hloubkách cca 8 m až 18 m. Průzkumnými pracemi bylo 

zjištěno, že jíly jsou značně tektonicky postižené, místy v zónách až několik desítek metrů 

mocných. Mají nepravidelně úlomkovitý rozpad, často s radiálně paprsčitými strukturami 

na lomu, který je nerovný, miskovitě prohnutý. Významnější tektonické plochy jsou 

vyleštěné, rýhované ve směru pohybu a značně zvlněné. Častý je výskyt schránek 

organizmů, většinou v úlomcích (obr.26). 

Jak ukázaly jádrové vrty a geofyzikální měření, povrch jílů je mírně zvlněn. Nachází se 

v hloubkách 5,5 – 16,2 m, přičemž nejmenší hloubky pod povrchem dosahuje ve východní 

části území – v prostoru mezi ulicemi Poděbradova a Palackého, pod ulicí Veleslavínova a 

pod částmi ulic Dobrovského a Pešinova. Nejhlouběji leží pod ulicí Dobrovského před 

koupalištěm Dobrák, kde byl situován archivní hydrovrt HV101. [63] 
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Hydrogeologie 

Na základě hydrogeologické rajonizace je zájmové území součástí hydrogeologických 

rajónů 224 – Neogenní sedimenty Dyjsko-svrateckého úvalu a rajónu 164-2 Fluviální 

sedimenty v povodí Svratky [21]. 

Právě vápnité jíly neogénního stáří (tégly) jsou základní horninou zájmového území. 

Neogenní jíly jsou bez zvodnění a oběh podzemní vody v nich prakticky neexistuje. Pro 

nadložní kvartérní sedimenty představují neogenní jíly nepropustné podloží, jsou 

hydrogeologickým izolátorem.  

Z hydrogeologického hlediska mají pro oběh a akumulaci podzemní vody největší význam 

štěrkopísčité sedimenty spodního souvrství údolní nivy, které jsou velmi dobře průlinově 

propustné. 

Hladina podzemní vody naražená – 12,30 m, ustálená – 10,34 m. [63] 
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navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment (fluviální nečlenené + 

sedimenty vodních nádrží) smíšený sediment (deluviofluviální) písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment 

(deluviální) (složení pestré) kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) (složení pestré) pleistocén

spraš a sprašová hlína (eolická) (složení křemen + přímesi + CaCO3) sprašová hlína (eolická) (složení křemen + přímesi) 

písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) štěrky, písčité štěrky (fluviální) pliocén štěrk, písčitý 

štěrk (fluviální) miocén vápnitý jíl (tégl), místy s polohami písků (marinní) klastika - písky, štěrky se 

zpevněnými polohami pískovce, slepence (marinní) štěrky, štěrkovitý písky, písky (marinní a brakický) jíly, 

prachovité jíly, podřadně písky, vzácně štěrky (brakické a sladkovodní) 

Obrázek 26: Situace lokality VFU Brno v geologické mapě [33] 
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3.6.3 Charakteristika základových půd 

Na základě provedeného inženýrskogeologického průzkumu staveniště byly následně 

určeny tyto horninové typy: 

I. horizont tvoří sprašové hlíny, žlutohnědé barvy, se značnou rozsýpavostí a konkrecemi 

cicvárů, zařazeno do třídy F5 - ML 

II. horizont tvoří zahliněný písčitý štěrk, zařazen do třídy G4 – GM/SP 

III. horizont tvoří písčitý jíl s úlomky pevnějších hornin, zařazeno do třídy F4 – CS/G 

IV. horizont tvoří písčitý štěrk, zařazen do třídy G2 – G/S 

V. horizont tvoří neogénní vápnitý, prachovitý jíl, zelenošedé barvy, zařazeno do třídy F6 

– CL [63] 

3.6.4 Technologie zakládání 

Podchycení základů objektu VFU, objektu č. 34 bylo provedeno metodou tryskové 

injektáže (viz kap.2). Tato metoda slouží kromě podchycení i k odclonění poklesové vlny 

od hloubeného tunelu. Pomocí tryskové injektáže byly pod základy nosných zdí a sloupů 

vytvořeny sloupy (pilíře) proinjektované zeminy o průměru cca 80 cm. Tytéž pilíře 

umístěné na straně základů objektu č.34 nejbližších k tunelu  vytvořily i clonu přerušující 

poklesovou vlnu od hloubeného tunelu. Účinnost této clony byla vyhodnocena programem  

Plaxis V8 a v místech základových pasů nejbližších k ose tunelu (s největšími 

deformacemi) bylo očekávano snížení předpokládaného sedání o jednu třetinu.  

Tímto způsobem byla podstatně zesílena únosnost stávajících základů. Celkově bylo 

provedeno 321 sloupů TI, podle hranice rozšíření poklesové vlny byly zvoleny jejich  

hloubky a označeny písmeny A až E, tzn. délka vrt  E – 25 m, D – 20 a 20,5 m (délka se 

liší o 0,5 m dle toho zda bylo vrtáno vně nebo uvnitř budovy), C – 16 a 16,5 m, B – 12 

a 12,5 m, A 8 a 7,5 m (do těchto míst poklesová zóna nezasahuje a zde budou pilíře 

ukončeny ve štěrcích). [63] 
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3.6.5 Zhodnocení stavby 

Aplikace technologie speciálního zakládání staveb na objektu č. 34 v areálu Veterinární 

a farmaceutické univerzity v Brně byla provedena na základě předpokládaného ovlivnění 

základových poměrů novým tunelovým objektem, označovaným jako Tunel Dobrovského 

II, hloubeným v rámci budování Velkého městského okruhu v Brně, v části, která 

propojuje dálnici D1 a Svitavskou radiálu. To znamená, že zde byla použita technologie 

tryskové injektáže, kde sloupy nacházející se v blízkosti tunelu dosahovaly hloubky 25,0 m 

(ukončení v jílech) a postupně se zvětšováním se vzdálenosti od tunelu byla hloubka paty 

sloupů snižována až na 7,5 m (ukončení ve štěrcích). Účelem takto vytvořeného 

podchycení stavby, postavené v meziválečných letech, bylo zamezit či snížit sedání stavby 

samotné, tak vytvoření clony, která má zabránit šíření poklesové vlny, způsobené ražbou 

tunelu. (obr. 27). Tento typ stavby je typickou ukázkou předpokládaných změn 

základových poměrů ovlivněných vybudováním podzemního objektu, nacházejícího se 

v těsné blízkosti stávajícího objektu (osa tunelu je ve vzdálenosti 21,0 m od hrany objektu 

č. 34). 
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       Obrázek 27: Inženýrskogeologický řez lokality Objektu č. 34 VFU Brno, upraveno podle [63]
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3.7 Modernizace trati České Budějovice – Nemanice Most km 214,386 

3.7.1 Popis stavby 

V rámci modernizace trati České Budějovice – Nemanice I bylo provedeno rozšíření trati 

z jednokolejné na dvoukolejnou, došlo ke zdvihu nivelety tratě a k dalším změnám podle 

požadavků SŽDC. Proto bylo nutno provést rekonstrukci mostu na vlečkou do Ferony (obr. 

28, 29), která spočívala v realizaci polorámové šikmé železobetonové dvoukolejné 

monolitické konstrukce, kterou bylo potřeba založit hlubinným způsobem. Pro srovnání 

základových poměrů pod oběma křídly polorámu byla použita technologie tryskové 

injektáže. 

 

Obrázek 28: Situace lokality Žel. mostu v km 214,386 České Budějovice  v topografické mapě [37] 
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Obrázek 29: Situace lokality Žel. mostu v km 214,386 České Budějovice  na leteckém snímku [37] 

3.7.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Zájmová lokalita se nachází v prostoru Česko – moravské subprovincie, oblasti 

Jihočeských pánví, celku Českobudějovické pánve, podcelku Blatské pánve, okrsku 

Zlivské pánve. Terén je rovinatý, nadmořská výška se pohybuje okolo 387 m n. m. [8] 

Geologie 

V rámci regionálněgeologického členění se zájmová lokalita nachází v oblasti Jihočeských 

pánví, konkrétně pánvi Českobudějovické. Geologické prostředí je tvořeno shora 

navážkami, hlouběji kvartérními fluviálními zeminami a v jejich podloží slabě zpevněnými 

horninami křídy. Souvrství náplavových zemin je ve spodní části tvořeno štěrky a 

hlinitými štěrky, v mocnosti cca 2,3 – 4,1 m. V jejich nadloží jsou pak písčité až 

písčitojílovité zeminy o proměnlivé mocnosti cca 2,3 – 3,2 m. Poloha písčitých zemin byla 

zastižena i na bázi kvartéru archivní sondou J3 o mocnosti cca 1,9 m. Povrch je překryt 

heterogenními navážkami, s příměsí stavební suti, škváry a hlíny, o mocnosti do 2,0 m 

(obr.30). 
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Podloží kvartérního pokryvu je budováno sedimentárními horninami křídy, a to jílovci a 

pískovci klikovského souvrství. Tyto uloženiny jsou však velmi slabě zpevněné a mají 

spíše charakter a vlastnosti zemin (písky a jíly). 

Násep trati je v místě stavby tvořen materiálem (navážkami) hlinitopísčitého a písčitého 

charakteru, s proměnlivým obsahem štěrkovité frakce. [50] 

Hydrogeologie 

Prostředí zemin kvartérního pokryvu lze charakterizovat jako propustné, s průlinovou 

propustností. Prostředí křídových hornin lze popsat jako velmi nepropustné. V kvartérním 

kolektoru se nachází podzemní voda s volnou až mírně napjatou hladinou, která v průběhu 

roku kolísá v řádu až několika metrů. Kolektor je hydraulicky propojen s podložními slabě 

zpevněnými pískovci. [50] 
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nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží) smíšený sediment (deluviofluviální) 

písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální) (složení pestré) pleistocén spraš a sprašová hlína 

(eolická) (složení křemen + přímesi + CaCO3) písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) jíly, jílovité písky, 

diatomitové jíly, diatomity (lakustrinní, fluviolakustrinní) (složení diatomit) bazální slepence a pískovce, jíly, jílovité 

písky, pískovce, uhelné jílovce (lakustrinní, fluviolakustrinní) pískovce, slepence, jílovce a prachovce (sladkovodní až 

brakické) (složení kaolinit) pískovce, slepence, jílovce a prachovce (sladkovodní až brakické) (složení kaolinit, arkózovité) 

Obrázek 30: Situace lokality Žel. mostu v km 214,386 České Budějovice  v geologické mapě [33] 

3.7.3 Charakteristika základových půd 

Kvartér 

I. horizont tvoří navážky ostatní – heterogenní směs zemin písčitého a hlinitopísčitého 

charakteru, s příměsí stavební suti a škváry ( Y, S3/S-FY, F3/MSY ). Zeminy jsou kypré až 

středně ulehlé. 



Egon Stutz: : Vybrané případové studie vlivu složitých inženýrskogeologických podmínek na technologie 
speciálního zakládání staveb 

2012 63 

II. horizont tvoří navážky náspu – směs zemin hlinitopísčitého a písčitého charakteru 

s příměsí štěrku ( F3/MSY, S3/SFY ). Zeminy jsou kypré až středně ulehlé. 

III. horizont tvoří písky s příměsí jemnozrnné zeminy, písky hlinité až jílovité ( S3/S-F, 

S4/SM, S5/SC ), středně ulehlé – fluviální 

IV. horizont tvoří štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy až štěrky hlinité, středně ulehlé až 

ulehlé ( G3/G-F, G4/GM ) – fluviální 

Křída 

V. horizont tvoří jílovce charakteru jílu se střední plasticitou, pevné konzistence ( F6/CL ) 

VI. horizont tvoří jílovce charakteru jílu se střední plasticitou, tvrdé konzistence ( F6/CL ) 

VII. horizont tvoří pískovce slabě zpevněné, charakteru písků hlinitých, silně ulehlých 

(S4/SM). 

Základové poměry dle ČSN 73 1001 [5] jsou určeny jako složité, kapalné prostředí je slabě 

agresivní. [50] 

3.7.4 Technologie zakládání 

Vzhledem ke geologickým podmínkám, navrženému konstrukčnímu uspořádání a původní 

konfiguraci stavby bylo použita metoda tryskové injektáže ke srovnání podmínek uložení 

šikmého polorámu (částečně leží v oblasti původních opěr, část konstrukce leží v oblasti, 

která nebyla zatížena zemním tělesem a nyní dojde k přitížení podloží novým násypem). 

Byly provedeny sloupy o průměru 900 mm, dl. 5300 mm, byly ukončeny nad základovou 

spárou stěn v prostředí nesoudržných zemin a následně bylo cca 450 mm sloupce ubouráno 

– více znehodnocená injekční směs zvýšeným množstvím zemin. Pro zajištění injektážních 

prací obou opěr nebylo nutno zřizovat pažení, místo vrtání je dostatečně vzdálené od osy 

koleje. [73] 

3.7.5 Zhodnocení stavby 

Technologie tryskové injektáže na uvedené stavbě byla zvolena pro zlepšení základových 

poměrů v podloží budoucího mostu. Důvodem užití tryskové injektáže byla obava 
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z případného nerovnoměrného sedání, které mohlo být způsobeno vlivem působení 

zatížení původního železničního mostu na pravé straně (obr.31). Dalším důvodem výběru 

metody tryskové injektáže byla prostorová situace na stavbě, kdy použití jiných technologií 

vyžadovalo větší prostorové možnosti. Toto místo bylo omezeno realizací pod stávající 

mostní konstrukcí, která byla následně demontována. 
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 Hlavy sloupů tryskové injektáže             Starý most nad Feronou         Půdorys nového mostu 

 

Obrázek 31: Inženýrskogeologický řez lokality Žel. mostu v km 214,386 České Budějovice, upraveno podle [50, 73]
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3.8 Rekonstrukce a dostavba hotelu Kriváň, Praha 

3.8.1 Popis stavby 

Novobarokní budova (obr. 32) byla postavena v roce 1896 jako nájemní dům s kavárnou v 

přízemí. O dva roky později ještě rozestavěnou budovu koupil Alfréd Gráf, který se 

rozhodl pro změnu na hotel. Restaurační a kavárenské provozy v přízemí byly rozšířeny o 

zasklený dvůr a objekt byl propojen se sousedním domem. Původní dispozice domu v sobě 

již v době vzniku nesla jasný záměr investora po maximálním využití atraktivní parcely. V 

posledních několika letech před rekonstrukcí byl pětipodlažní zchátralý dům skrytý za 

lešením, na kterém se postupně (vzhledem k atraktivní poloze) měnily obří poutače. Za 

historickou fasádou, která je předmětem památkové ochrany, téměř v centru hlavního 

města Prahy (obr. 33, 34), byla postavena desetipodlažní administrativní budova (včetně 

čtyř podzemních podlaží). [32] 

 

Obrázek 32: Celkový pohled na objekt po rekonstrukci [32] 
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Obrázek 33: Situace lokality Hotel Kriváň Praha v topografické mapě [37] 

 

Obrázek 34: Situace lokality Hotel Kriváň Praha na leteckém snímku [37] 
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3.8.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Lokalita se nachází v prostoru Poberounské subprovincie v oblasti Pražské plošiny, 

podcelku Římanské plošiny, okrsku Pražská kotlina. Jde o erozní kotlinu v povodí Vltavy, 

kdy na staropaleozoických sedimentech spočívají pleistocénní terasy řeky Vltavy, tvořící 

rovinný reliéf. [8] 

Geologie 

Z regionálněgeologického hlediska patří území k barrandienskému spodnímu paleozoiku 

Bohemika, které je tvořeno sedimentárními horninami ordovického stáří. Širší okolí 

náměstí I. P. Pavlova je budováno zpevněnými sedimentárními horninami staršího 

paleozoika – ordoviku, konkrétně se jedná o facii libeňských břidlic patřící k libeňskému 

souvrství. V nezvětralém stavu to jsou černé, zřetelně vrstevnaté, středně rozpukané 

jílovité břidlice. V pásmu připovrchového zvětrávání a rozvolnění jsou šedohnědé s 

rezavými povlaky limonitu na puklinách. Zvětralé břidlice jsou úlomkovitě až střípkovitě 

rozpadavé s jílovitou výplní na puklinách a poruchových zónách. Povrch skalního 

podkladu byl sondami zastižen v hloubce 4,8 až 7,0 m pod terénem. Průběh vrtu MV 2, 

kde povrch skalního podkladu nebyl zastižen, ukazuje na možnou existenci starého 

přehloubeného koryta pleistocenního toku. Kvartérní pokryvy zde tvoří písčité štěrky 

a písky vinohradské terasy Vltavské akumulace a antropogenní navážky (obr. 35). Podle 

archivní vrtné dokumentace je mocnost kvartérních sedimentů 5 až 6 m, ve vrtu HV 3 byla 

báze terasy zaznamenána v hloubce 5,6 m, sondou MV I v hloubce 7,0 m. [59] 

Hydrogeologie 

Hladina podzemní vody se v prostoru náměstí I. P. Pavlova a Legerovy ulice nachází podle 

starších vrtů v hloubce 4,0 až 5,9 m pod terénem, při stavbě stanice metra a traťových 

tunelů však zaklesla až do skalního podkladu. Při zhodnocení výsledků archivního 

průzkumu a vrtu HV 3 je zřejmé, že se zde dosud projevuje ovlivnění hydrogeologických 

poměrů stavbou metra. Velmi pomalý nástup hladiny v pozorovacím vrtu ukazuje na 

malou vydatnost horizontu a malou mocnost zvodně. Současnou úroveň hladiny podzemní 

vody předpokládáme pod bází terasových sedimentů v zóně rozvolnění skalního podkladu 

v hloubce cca 6,5 m pod terénem. Tato úroveň hladiny podzemní vody představuje její 
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pokles oproti archivním údajům o cca 0,8 m. Tento pokles hladiny podzemní vody je 

vyvolán činností související s budováním a rekonstrukcí stanice metra I. P. Pavlova. 

V rámci zajištění stavební jámy při výstavbě metra zde byla provedena pilotová stěna, 

jejímž působením došlo ke vzdutí hladiny podzemní vody. V rámci rekonstrukce stanice 

kolem roku 1991 byla hladina podzemní vody snížena a dodnes je čerpáním toto snížení 

udržováno.[59] 

navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty 

vodních nádrží) smíšený sediment (deluviofluviální) písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální) (složení pestré) 

hlinito-kamenitý, balvanitý až blokový sediment (deluviální) (složení oligomiktní) pleistocén spraš a sprašová hlína (eolická) 

(složení křemen + přímesi + CaCO3) sediment deluvioeolický (složení křemen + přímesi + CaCO3) písčité štěrky (fluviální) 

ordovik svrchní pískovce, prachovce, jílovité břidlice, na bázi diamiktity zelenavé jílovce, jílovité břidlice 

tmavošedé jílovce, prachovce prachovce, tmavé břidlice černošedé jílovité břidlice střídání drob, pískovců, 

prachovců a jílovitých břidlic jílovité břidlice ordovik střední, ordovik svrchní křemenný pískovec (marinní) ordovik 

střední jílovité břidlice ordovik spodní černé břidlice, Fe rudy ordovik spodní, ordovik střední jílovité břidlice, 

droby, tufy ordovik spodní křemenné pískovce, slepence  

Obrázek 35: Situace lokality Hotel Kriváň Praha v geologické mapě [33] 
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3.8.3 Charakteristika základových půd 

Při výpočtu a návrhu pažící konstrukce bylo možno vycházet z následujícího 

inženýrskogeologického modelu: 

I. horizont tvoří hlinitokamenitá navážka tř. F3 

II. horizont tvoří písek se štěrkem tř. S3 

III.a horizont tvoří silně zvětralá jílovitá břidlice tř: R5 

III.b horizont tvoří zvětralá jílovitá břidlice tř. R4 

III.c horizont tvoří navětralá až pevná jílovitá břidlice tř. R3 

Hladina podzemní vody v hloubce 5,8 m. 

Podle chemického rozboru vzorku podzemní vody z vrtu se jedná o vodu zásadité reakce, 

středně mineralizovanou, se zvýšeným obsahem agresivně působících síranových iontů 

360 mg.l-1. Uvedený obsah síranů odpovídá slabé agresivitě dle ČSN 731215 [6]. [59] 

3.8.4 Technologie zakládání 

Staveniště s povrchem na kótě cca 0 až 1 m je situováno uvnitř demolovaného objektu. 

Hranici staveniště tvoří postupně následující objekty: 

• Podél ulice Legerova ponechaná zeď původního objektu. Stabilita zdi byla zajištěna 

ztužující ocelovou konstrukcí. Hloubka založení v části navazující na stávající kavárnu 

v délce cca 17 m je - 5.17 m, ve zbytku v délce 18 m - 2.97 m. V partii se základovou 

spárou v úrovní - 5.17 nebylo provedeno žádné podchycení. V části se základovou 

spárou na - 2.97 m byla zeď podchycena pomocí trojic sloupů tryskové injektáže. 

Základová spára krajních sloupů trojice TI je na úrovni - 6. 97 m, středního sloupu na - 

5.0 m. Z důvodů omezení deformací je pak stěna v podchycované i nepodchycované 

části vzepřena směrem do staveniště po cca 4 m šikmými ocelovými trubními 

vzpěrami. Pata vzpěry je zabetonována do základu. 

• Objekt čp. 1825 tvoří hranici stavební jámy v délce cca 29 m kolmo na ulici Legerova. 

Objekt je v celém rozsahu podsklepen se základovou spárou na - 5.76 m. Úroveň 
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podlahy sklepa je - 4.64 m. Pro výkop na úroveň - 4.2 m nebyla navržena žádná 

opatření. 

• V délce cca 4 m následuje nepodsklepený třípodlažní dvorní přístavek objektu čp. 

1792, úroveň podlahy přízemí je - 0.47 m a úroveň základové spáry —1.47 m., 

v trojúhelníkovém prostoru mezi přístavkem a rubem budoucí pilotové stěny byla 

zemina zpevněna pomocí tryskové injektáže. Vytvořil se tak pevný blok se základovou 

spárou na kótě - 4.5 m.  

• Nepodsklepený dvoupodlažní dvorní přístavek objektu čp. 1791 má úroveň přízemí na 

kótě - 1.17 m a základovou spáru na —2.17 m. Délka hranice v této části je cca 14 + 9 

m. Hraniční obvodovou zeď přístavku i dvorní zeď v konci úseku byla podchycena 

tryskovou injektáží. Po provedení pilot v úseku s korunou na úrovni -4.2 m byla 

podchycená zeď přístavku a dvorní zeď přikotvena dvěma tyčovými kotvami přes 

převážku ze štětovnice larssen IIIn.  

• Dvorek objektu č.p. 1790 leží v úrovní -2.92 m, předpokládaná úroveň dvorní zdi na 

hranici parcely je - 4.52 m. Délka hranice je cca 10 m. Dvorní zeď byla podchycena 

sloupy tryskové injektáže. 

• Následujících 15 m tvoří hranici objekt č. 1790. Úroveň základové spáry v části 

přiléhající k staveništi je - 5.53 m, úroveň podlahy sklepa je - 4.58 m. Pro výkop na 

úroveň - 4.2 m nebyla provedena žádná opatření. 

• S náměstím I. P. Pavlova sousedilo staveniště v délce cca 13 m. Úroveň chodníku na 

hranici staveniště je- 1.15 m až - 1.5 m. Tento úsek byl zajištěn pomocí pilotové stěny.  

• Vnitřní zeď ponechané kavárny tvořila hranici staveniště v délce 7.4 + 20.9 m. 

Základová spára zdi je cca - 4.2 m, podlaha suterénu kavárny - 3.8 m. Stávající zdivo 

na hranici stavební jámy, bylo podchyceno zpevněním zeminy v podzákladí tryskovou 

injektáží. Zdi kavárny byly podchyceny tryskovou injektáží. Vzhledem k tomu, že v 

těchto partiích bylo očekáváno staré přehloubené koryto a tedy větší mocnost 

štěrkopískové zvodněné terasy a skutečnosti, že hlavní stavební jámu zde nebylo 

možno z dispozičních důvodů zajistit tuhou pilotovou stěnou, ale pouze relativně 

měkkou mikrozáporovou stěnou, byla ze sloupů tryskové injektáže vytvořena spojitá 

stěna,  opřená v patě o skalní podloží. [71] 
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3.8.5 Zhodnocení stavby 

Na stavbě Rekonstrukce hotelu Kriváň na náměstí I. P. Pavlova v Praze nebylo z pohledu 

realizace stavby problémem geologické prostředí, ale spíše komplikace spojené se 

zvolenou technologií budování samotné stavby, a to systémem Top and Down, blízkostí 

stanice metra I. P. Pavlova a tudíž nemožností použít kotvení v tomto prostoru, okolní 

zástavbou a v neposlední řadě to byl požadavek zachovat obvodové zdivo s historickou 

fasádou, která byla fixována dočasnou ocelovou konstrukcí. Podchycení stávajících 

okolních objektů bylo provedeno podle úrovně základových spár jednotlivých objektů a 

podle hloubky uvažovaného výkopu v daném místě. K zajištění stavební jámy pak bylo 

využito nesouvislé pilotové stěny (viz kap.2).   

Z pohledu charakteru hornin jsou zde dvě základní prostředí, tzn. skalní horniny tvořené 

břidlicemi charakteru R3, R4, R5 směrem ode dna stavby podle stupně zvětrání a prostředí 

tvořené zeminami S3 a ve svrchní partii navážkami Y. Na stavbě bylo potřeba vyřešit 

rozdílný přístup zakládání v horizontálním směru, protože okolo obvodových zdí bylo 

nutno použít velkoprůměrové piloty z důvodu nemožnosti použití kotvení jiného typu 

zajištění jámy. Rozdílné technologické řešení bylo použito v prostoru pod secesní 

kavárnou, kde bylo možno provést kotvení pomocí pramencových kotev a proto byla 

zvolena technologie záporové stěny tvořené mikropilotami. Další technologíí, která je 

podmíněna vhodným geologickým prostředím, je trysková injektáž, jež byla použita 

k podchycení a zlepšení vlastností nesoudržných základových půd pod okolními 

stávajícími objekty v prostoru dvoru (obr. 36). 
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Obrázek 36: Inženýrskogeologický řez lokality Hotel Kriváň Praha, upraveno podle [59, 71]
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3.9 Modernizace trati Kolín – Přelouč, most Záboří nad Labem 

3.9.1 Popis stavby 

V rámci modernizace železniční trati Kolín – Přelouč byla rekonstruována mostní 

konstrukce přes řeku Doubravu (obr. 37, 38). Stávající konstrukce o čtyřech polích ze 

zabetonovaných nosníků přemosťovala koryto řeky a inundační území a převáděla 

dvoukolejnou železniční trať na koridorové trati mezi Kolínem a Přeloučí. Koncepce 

rekonstrukce mostu byla založena na principu, že spodní stavba byla budována pod 

stávající konstrukcí za neomezeného provozu na trati. Po snesení původní konstrukce a 

spodní stavby se na úložné prahy opěr a provizorní podpory zřízené vedle nových pilířů 

osadily prefabrikované dílce a po vybetonování monolitických částí byla konstrukce 

dodatečně předepnuta. [39] 

 

Obrázek 37: Situace lokality Záboří nad Labem v topografické mapě [37] 
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Obrázek 38: Situace lokality Záboří nad Labem na leteckém snímku [37] 

3.9.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Lokalita se nachází v okrsku Žehušické kotliny, která tvoří severozápadní část podcelku 

Čáslavské kotliny, jež náleží celku Středolabské tabule. Jde o níže položené území 

tektonické sníženiny při údolní Doubravě, vyznačuje se rovinným až ploše pahorkatinným 

reliéfem. [8] 

Geologie 

Území patří k regionální platformní jednotce České křídové pánve [12] a má charakter 

údolní nivy Labe. Terén je upraven navážkami složené z pevné písčité hlíny a hlinitého 

písku se štěrky a úlomky hornin a cihel do 3 cm. Mocnost navážek je 0,5 - 1,2 m. V 

nejvyšší části geologického profilu jsou holocénní sedimenty charakteru písčitých hlín, 

jílů, hlinitých a jílovitých písků se střední plasticitou a převážně tuhou konzistencí 

(měkkou). Slabá přítomnost organických látek odpovídá genezi. Mocnost písčitých jílů je 

0,9 - 2,0 m. 

Kvartérní pokryv reprezentují fluviální sedimenty, se středně až hrubě zrnitými písky 

s kolísavou příměsí štěrků a malých čoček jílů, které nad hladinou vody přecházejí do 
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jemnozrnných písků. Písky jsou středně ulehlé ve svrchní části (1 — 2 m) s Id = 0,33 

následně s Id = 0,33 — 0,67. Mocnost písků je 6,8 — 8,2 m. 

Předkvartérní poloskalní podloží je tvořeno navětralými jílovci až slínovci, které ve 

svrchní části přecházejí na jílové eluvium. Úroveň horninového podloží je na kótě 189,77 

— 190,26 m n. m. Jedná se o horniny třídy R5 a R4 (obr. 39). [72] 

Hydrogeologie 

Hladina podzemní vody vytváří v píscích souvislý horizont napojený na hladinu Doubravy. 

Ustálená hladina je na kótě 198,26 — 198,55 m n. m. Podzemní voda se řadí dle 

ČSN 73 1215 do prostředí 1a s vlivem síranových iontu. Voda z řeky Doubravy se řadí dle 

ČSN 73 1215 do prostředí 1a s vlivem CO2 agresivním na vápno. Prostředí vyžaduje 

primární ochranu betonových konstrukcí proti korozi. [72] 
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navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment (fluviální nečlenené + 

sedimenty vodních nádrží) smíšený sediment (deluviofluviální) slatina, rašelina, hnilokal (organická) 

pleistocén navátý písek (eolická) (složení křemen převážně + příměsi) sediment deluvioeolický (složení 

křemen + přímesi + CaCO3) písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) písčité slínovce až jílovce spongilitické, 

místy silicifikované (opuky) (marinní) jílovce, prachovce, pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické, slepence 

(sladkovodní až marinní) 

Obrázek 39: Situace lokality Záboří nad Labem v geologické mapě [33] 

3.9.3 Charakteristika základových půd 

Na základě inženýrskogeologického průzkumu bylo možno stanovit následující vrstevní 

typy: 

I. horizont je tvořen antropogenní navážkou Y - F3 Cb. 

II. horizont je tvořen písčitým jílem  F4 – CS. 



Egon Stutz: : Vybrané případové studie vlivu složitých inženýrskogeologických podmínek na technologie 
speciálního zakládání staveb 

2012 78 

III. horizont je tvořen  jemnozrnným pískem S4 – SM. 

IV. horizont je tvořen pískem S3 – S-F. 

V. horizont je tvořen slínovcem R4 [66]. 

3.9.4 Technologie zakládání 

Navržené řešení vycházelo ze změny konstrukce železničního mostu při co nejmenším 

vlivu na traťový provoz na obou kolejích elektrifikované tratě. Původní most byl 

čtyřpólový se středním pilířem v toku řeky Doubravy. Nové řešení navrhlo třípólový most 

s pilíři na březích Doubravy. Křížení mostu s řekou je kolmé. Stávající opěry byly zesíleny 

a rozšířeny přibetonováním nové konstrukce, které byly společně zakotveny mikropilotami 

do zeminy. Nová konstrukce opěr a křídel byla založena na sloupech tryskové injektáže. 

Trysková injektáž má funkci plošně stabilizovat podklad pro založení mostu a přenesení 

účinků od stavby do únosnějších vrstev, u pilířů měla zároveň dočasnou funkci ochrany 

proti vodě v základové spáře pilířů,  průměr sloupu byl 1,40 m, pevnost proinjektované 

zeminy min. 5 MPa. Vedle stávajících pilířů byly postaveny nové na sloupech tryskové 

injektáže, a původní byly zrušeny do úrovně terénu. Pro budování opěr a jejich křídel bylo 

provedeno kombinované pažení z mikropilot a sloupů tryskové injektáže. Pažení bylo v 

horní části staženo táhly a  v nižší úrovni přikotveno pramencovou dočasnou kotvou. [72] 

3.9.5 Zhodnocení stavby 

Na stavbě Modernizace trati Kolín – Přelouč, Založení mostu v Záboří nad Labem při 

projektu výstavby vysokorychlostního železničního koridoru do 160 km.h-1 byla v tomto 

úseku potřeba založení nových mostních pilířů při rozšíření mostní konstrukce a zároveň 

potřeba vybudování dvou nových pilířů při změně původní čtyřpólové mostní konstrukce 

na třípólovou, kdy stávající tři pilíře byly při rekonstrukci odstraněny (obr. 40). Pro 

vybudování nových pilířů bylo potřeba zajistit zvýšení únosnosti základové půdy a zároveň 

při budování stavební jámy pod každým z nových pilířů zajistit horizontální posun 

stávajících pilířů, jejichž základová spára byla obnažena. Rovněž bylo potřeba zajistit 

nepropustnost těchto jam. Toho bylo docíleno použitím technologie dvoufázové tryskové 

injektáže, kdy vhodným skládáním jednotlivých sloupů bylo docíleno výše uvedených 

požadavků. V místě stávajících mostních opěr bylo provedena trysková injektáž z důvodu 
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přenášení zvýšeného dynamického namáhání při průjezdu vlaků, kdy byly zjištěny až 

centimetrové (max. 13 cm) vertikální pohyby. 

Z toho vyplývá, že nové mostní pilíře byly použitím tryskové injektáže založeny na větší 

ploše a přenos zvýšeného dynamického namáhání je realizován plášťovým třením těchto 

prvků.
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Obrázek 40: Inženýrskogeologický řez lokality Záboří nad Labem, upraveno podle [66, 72] 
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3.10 Nová tunelová pec č. 2, PD Refractories a.s. Velké Opatovice 

3.10.1 Popis stavby 

V závodě tunelových pecí (obr. 41, 42) bylo potřeba po ukončení životnosti vybudovat 

novou tunelovou pec. Vzhledem k předchozím zkušenostem s výstavbou a provozem 

dalších pecí (celkem jsou zde 4), bylo zvoleno založení pomocí mikropilot. Na místě 

zůstala pouze stará základová konstrukce, přes kterou byly provedeny vrty pro 

mikropiloty. Jejich hlavy byly provázány s armaturou nových betonových základů. 

 

Obrázek 41: Situace lokality PD Refractories a.s. Velké Opatovice v topografické mapě [37] 
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Obrázek 42: Situace lokality PD Refractories a.s. Velké Opatovice na leteckém snímku [37] 

3.10.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Prostor zájmové lokality se nachází v podsoustavě Brněnské vrchoviny,, celku Boskovické 

brázdy, podcelku Malé Hané a okrsku Jevíčské sníženiny. [8] 

Geologie 

Z pohledu regionální geologie se lokalita nachází v prostoru permokarbonské pánve, 

konkrétně Boskovické brázdy [12]. Nová tunelová pec byla založena na neogenních ( 

miocénních ) jílech, jež spočívají v nadloží permských a křídových sedimentů. Jejich 

mocnost se odhaduje na desítky až stovky metrů. Miocénní jíly jsou překryty poměrně 

slabou povrchovou vrstvou kvartérních hlín (většinou prachovitých nebo jemně písčitých). 

Červenohnědé zabarvení těchto hlín naznačuje, že jejich matečnou horninou jsou permské 

jílovité břidlice, siltovce a pískovce (obr. 43). [45] 

Hydrogeologie 

Kvartérními hlínami v nadloží miocénních jílů prosakuje průlinová podzemní voda. 

V prostoru výrobní haly došlo vlivem drenážování a jiných stavebních zásahů k ovlivnění 
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původních hydrogeologických poměrů. Lze předpokládat, že došlo ke zmenšení původních 

zásob podzemní vody a k celkovému poklesu vlhkosti zemin zejména v prostoru 

tunelových pecí. Při sondáži pro 4. tunelovou pec byla zjištěna podzemní voda pouze 

v jednom z pěti vrtů. Byla naražena v hloubce 4,5 m v písčité bazální poloze kvartéru. Po 

naražení se ustálila v hl. 2,6 m (měřeno od podlahy haly). Podle chemické analýzy jde o 

tvrdou vodu slabě alkalické reakce. Ze stavebního hlediska je závadný pouze mírně 

zvýšený obsah síranových iontů (velmi slabě agresivní prostředí). Zvodněná vrstva je slabě 

až velmi slabě propustná. Voda je pod mírným hydrostatickým tlakem. [45] 
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navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment (fluviální nečlenené + 

sedimenty vodních nádrží) pleistocén spraš a sprašová hlína (eolická) (složení křemen + přímesi + CaCO3) 

sediment deluvioeolický (složení křemen + přímesi + CaCO3) vápnité jílovce až slínovce (marinní) (složení vápnitý) 

pískovce vápnito-jílovité, glaukonitické, místy s rohovci (marinní) (složení vápnitý, jíl, glaukonit) 

spongilitické písčité slínovce, prachovce až jemnozrnné pískovce (opuky) s glaukonitem a s rohovci na bázi bělohorského souvrství 

(marinní) jílovce, prachovce, pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické, slepence jílovce, prachovce, 

pískovce 

Obrázek 43: Situace lokality PD Refractories a.s. Velké Opatovice v geologické mapě [33] 

3.10.3 Charakteristika základových půd 

Podle ČSN 73 1001 [5] patří projektovaný objekt do kategorie zvláštních staveb 

vyvozujících teplotní účinky na základovou půdu. Negativní důsledky tohoto působení na 

neogénní jíly jsou, pokud jde o tunelové pece ve Velkých Opatovicích, dobře známy a 

proto je nová pec konstruována tak, aby se přenos tepla do podzákladí zcela vyloučil. 

Navržená hloubka založení odpovídá úrovni, v níž končí zóna výraznějšího vlhkostního 

deficitu a základová půda má vlhkost velmi blízkou vlhkosti neovlivněné. Teplota 
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základové půdy je v úrovni základové spáry zvýšená a dosahuje zhruba 27 - 43°C. 

Rozdělení teploty i vlhkosti je nepravidelné. [45] 

3.10.4 Technologie zakládání 

Na místě nové pece zůstaly plošné základy demolované tunelové pece. Tyto základy byly 

využity pro založení nové pece. Aby již nedocházelo k ovlivňování plošných základů nové 

pece vlivem teploty, bylo zatížení přeneseno do oblasti mimo vliv teploty pomocí 

mikropilot. Ty byly rozmístěny ve třech řadách téměř v délce celé pece ( cca 150 m ). Jako 

výztuž byly použity trubky o průměru 114/10 mm a 73/9 mm, zhlaví mikropilot bylo 

osazeno ocelovou roznášecí deskou. Délka injektovaného kořene situovaného mimo vliv 

teploty byla 3,0 m. 

3.10.5 Zhodnocení stavby 

Na stavbě Nové tunelové pece č.2 (výroba šamotových produktů), bylo potřeba 

stabilizovat nerovnoměrné sedání, způsobené změnou konzistenčních stavů miocénních 

jílů vlivem teplotního působení tunelových pecí. Problémem byla heterogenní distribuce 

tepla v geologickém prostředí, která byla způsobena vyzníváním tepla s hloubkou, dále 

různými bodovými zdroji tepla v prostoru a v neposlední řadě různá hloubka těchto 

různých zdrojů. To vše způsobovalo rozdílnou distribuci změn v prostoru miocénních jílů, 

které mělo za důsledek nerovnoměrné sedání různých objektů uvedeného provozu. 

Problém byl řešen mikropilotovým založením do hloubky 9,0 m (obr. 44, 45), která 

nepodléhá konzistenčním změnám (dosah změn byl monitorován do 6,0 m). 
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Obrázek 44: Inženýrskogeologický řez lokality PD Refractories a.s. Velké Opatovice, 1. část, upraveno podle [45, 62] 
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Obrázek 45: Inženýrskogeologický řez lokality PD Refractories a.s. Velké Opatovice, 2. část, upraveno podle [45, 62] 
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3.11 IV. provozní úsek trasy C metra 1. etapa - Nádraží Holešovice – Ládví 
SO 02 - 24/01,03 Tunelový podchod Vltavy - břehová jímka 

3.11.1 Popis stavby 

V rámci prodloužení trasy C pražského metra bylo nutno vybudovat na holešovické straně 

Vltavy břehovou jímku (obr.47, 48), do které byly zataženy monolitické tubusy vytvořené 

v suchém doku na trojské straně, které tvoří tunelový podchod pod hladinou řeky Vltavy. 

Prostor jímky byl zajištěn pomocí technologie podzemních stěn, které byly kotveny 

dočasnými pramencovými kotvami a ocelovými rozpěrami (obr. 46). Okna, do kterých 

byly následně tubusy nasunuty, byly řešeny pomocí štětovnicové stěny těsněné 

jílocementovou směsí. [55] 

 

                                Obrázek 46: Pohled na stavbu po zatažení obou tubusů [43] 
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Obrázek 47: Situace lokality Tunelový podchod Vltavy v topografické mapě [37] 

 

Obrázek 48: Situace lokality Tunelový podchod Vltavy na leteckém snímku [37] 
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3.11.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Lokalita se nachází v prostoru Poberounské subprovincie v oblasti Pražské plošiny, 

podcelku Římanské plošiny, okrsku Pražská kotlina. Jde o erozní kotlinu v povodí Vltavy, 

kdy na staropaleozoických sedimentech spočívají pleistocénní terasy řeky Vltavy, tvořící 

rovinný reliéf. [8] 

Geologie 

Z regionálněgeologického hlediska patří území k barrandienskému spodnímu paleozoiku 

Bohemika. Zájmová oblast staveniště se nachází na dně vltavského údolí. Předkvartérní 

skalní podklad je v místě objektu tvořen ordovickými sedimentárními horninami ve facii 

vrstev letenských, libeňských a vinických. Jedná se o převážně jílovité břidlice, které se 

mohou místně střídat s drobovými břidlicemi, event. až pískovci či křemenci. Při povrchu 

jsou břidlice ve stavu eluvia (0,5 ÷ 1,5 m), níže pak v mocnosti 3 ÷ 5 m zvětralé. I ve 

větších hloubkách je možno očekávat horniny postižené tektonikou, tzn. porušené, 

prostoupené mnohočetnými všesměrnými plochami nespojitosti. Zdravá břidlice (R3) bývá 

rozpukaná, deskovitě až lupenitě odlučná. Terasa údolního dna Vltavy je tvořena písky, 

písky se štěrkem až hrubým písčitým štěrkem. V bazální poloze jsou horniny ulehlé se 

značným obsahem (až 90%) kamenité frakce s balvany křemenců, buližníků a granitů. 

Výskyt terasových sedimentů lze očekávat v plné mocnosti pod úrovní dna řeky, tj. cca 6,5 

m. Povrch území v břehové části je utvářen hlinitokamenitými ulehlými navážkami 

charakteru písčitohlinité až štěrkovité zeminy místně s obsahem stavební suti, kamenů a 

dalšího cizorodého materiálu  z doby výstavby trasy III.C metra (obr. 49). [55] 

Hydrogeologie 

Souvislá bohatá kvartérní zvodeň je vázána na terasové silně propustné sedimenty a přímo 

souvisí se stavem vody ve Vltavě. Normální stav vody se pohybuje kolem kóty 

180,15 m n. m., zvednutí hladiny při stavu 2leté a 5leté vody lze očekávat o 0,85 m 

(181,00) resp. 2,14 m (182,29) výše. 100-letá voda bude dosahovat úrovně cca 185,99 m 

n.m. V těsném sousedství řeky není podzemní voda výrazně agresivní na betonové 

konstrukce. [55] 
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navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment (fluviální nečlenené + 

sedimenty vodních nádrží) smíšený sediment (deluviofluviální) hlína, písek, štěrk (fluviální, 

deluviofluviální) (složení pestré) písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální) (složení pestré) 

kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) (složení pestré) pleistocén spraš a sprašová hlína (eolická) (složení 

křemen + přímesi + CaCO3) písčité štěrky (fluviální) tmavošedé jílovce, prachovce prachovce, 

tmavé břidlice černošedé jílovité břidlice střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic 

bazalty a pyroklastika (granuláty a tufy) včetně izolovaných výskytů ve spodním a svrchním ordoviku ordovik 

svrchní jílovité břidlice ordovik střední, ordovik svrchní křemenný pískovec (marinní) ordovik 

střední jílovité břidlice ordovik spodní černé břidlice, Fe rudy ordovik spodní, ordovik střední

jílovité břidlice, droby, tufy 

Obrázek 49: Situace lokality Tunelový podchod Vltavy v geologické mapě [33] 
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3.11.3 Charakteristika základových půd 

I. horizont tvoří navážky, které jsou proměnné mocnosti a také kvality, vzhledem k 

intenzivní stavební činnosti v této oblasti. Složení je různorodé od hlinito-písčitých a 

písčito-štěrkových navážek až po stavební rum, Y – M/G. 

II.a horizont tvoří svrchní část kvartérní terasy, jež je složena z písčitého jílu, F4 – C/S. 

II.b horizont tvoří písčitý štěrk, kdy ve svrchní části písčitá frakce světlé barvy a štěrková 

frakce převážně z křemene a žuly. Valouny dosahují průměrné velikosti 5 cm, max. 20 cm. 

Ve spodní části převažuje hrubozrnný štěrk sbalvany až průměru 40 cm tvořenými 

pískovci, křemenci a diority,  G2 – GP/S. 

III.a horizont tvoří eluvium dobrotivských vrstev, které představují jílovité slídnaté 

břidlice, které jsou ve své nejsvrchnější partii silně porušeny,místy jsou až eluviálně 

rozložené, R5 – R6. 

III.b horizont tvoří navětralé až zdravé jílovité břidlice, R4-R3 [55]. 

3.11.4 Technologie zakládání 

Zajištění stavební jámy bylo s ohledem na konfiguraci terénu, geologické a hydrologické 

poměry a požadavky technologických postupů provedeno pomocí podzemních stěn ze 

železobetonu tl. 600 mm kotvených resp. rozpíraných třech úrovních. Kotvy byly 

provedeny jako dočasné. Nutnost použítí podzemních stěn zde byla dána polohou hladiny 

podzemní vody, která se nachází cca 2 m pod terénem a požadavkem na stabilitu a tuhost 

konstrukce. Tuto zajišťovalo především tížné těleso umístěné půdorysně mezi tunely, do 

kterého byly rozpírány jednotlivé konstrukce. Vlastní provádění lamel podzemních stěn 

bylo z úrovně 182,00 m n.m., což byla úroveň částečných předvýkopů na břehu a násypu 

pracovní plochy do řeky. V této úrovni byly provedeny vodící zídky ze železobetonu. V 

části čelních stěn směrem do řeky byl železobeton nahrazen štětovou stěnou z profilů 

larsen IIIn tak, aby bylo možno v této části pro zatažení tunelů příslušné „okno“ odstranit 

vyříznutím pod vodou. Štětovnice byly osazovány do rýhy vytěžené drapákem podzemní 

stěny pod ochranou samotuhnoucí jílocementové těsnící suspenze, ve spodní části pod 

úrovní dna jámy byla podzemní stěna. 
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Rozsah pracovní plochy byl po obvodu zajištění dán nutnou minimální vzdáleností hrany 

plochy od rubové hrany vodících zídek v hodnotě 2,5 m, ve směru ke břehu byl tvar 

násypu mírně upraven s ohledem na eventuální proudění vody při vyšších stavech hladiny 

v řece. Svahy násypů byly navrženy v poměru 1:2 bez opevnění – v krátkém období 

realizace svislých konstrukcí zajištění stavební jámy vznik povodňového stavu a tedy 

změny proudění vody nebyly předpokládány. [55] 

3.11.5 Zhodnocení stavby 

Na stavbě IV. provozní úsek trasy C metra 1. etapa - Nádraží Holešovice – Ládví, SO 02 - 

24/01,03  Tunelový podchod Vltavy - břehová jímka, byla z pohledu 

inženýrskogeologických poměrů (obr.50) stěžejní propustná poloha štěrkopískové terasy, 

ve které bylo potřeba vybudovat zabezpečení stavební jámy, tvořící břehovou jímku pro 

ukotvení protaženého tubusu metra, který byl přesunut pod hladinou Vltavy a tvořil tak 

další komplikaci při návrhu břehové jímky. Řešení bylo provedeno pomocí technologie 

kotvené podzemní stěny. Pro její realizaci bylo potřeba zhotovit pracovní plošinu, která 

byla provedena navezením sypaniny v prostoru stávajícího břehu Vltavy, který byl tak 

rozšířen směrem ke středu toku. Sypanina byla tvořena štěrkopískem vytěženým z Vltavy. 

Z hlediska změn vlastností v geologickém prostředí hrály roli dobrotivské břidlice 

v podloží štěrkopískové terasy, třídy R4 – R3, ve svrchní části R5, R6, ve kterých byla 

zapuštěna pata podzemní stěny. Z pohledu použití technologie hloubení podzemních stěn 

a skalního podloží v prostředí pražských břidlic hraje roli lokální systém puklin, pokud 

však se v nich nachází polohy křemenců, tak možnost použití drapáku je omezena, což 

v případě této stavby nenastalo, na rozdíl od nepříliš vzdálené stavby polyfunkčního 

komplexu Argentinská hvězda (viz kap. 3.2). 

Co bylo pro realizaci stavby důležité, je podobnost rozměru mocnosti štěrkopískové terasy 

s rozměrem výšky tubusu metra, kdy nebylo potřeba těžit skalní horninu tvořenou 

dobrotivskými břidlicemi třídy R3 v prostoru koryta Vltavy a bylo zvoleno částečné 

umístění tohoto tubusu do prostoru vodního profilu řeky Vltavy (asi 0,5 m). 
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Obrázek 50: Inženýrskogeologický řez lokality Tunelový podchod Vltavy, upraveno podle [55]
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3.12 Důl Jiří II, podchycení základů přemostění PD 40, Vintířov u Sokolova 

3.12.1 Popis stavby 

Jde o mostní konstrukci (obr. 51), která přemosťuje stávající pásový dopravník na dopravu 

vytěženého materiálu z porubní fronty v dole Jiří II ve Vintířově (obr. 52, 53). Již během 

výstavby mostních opěr a pilířů budoucího mostu došlo vlivem jejich vlastní hmotnosti 

k poklesu těchto prvků. Stav byl označen jako havárie a jako nejrychlejší a technicky 

proveditelné řešení bylo zvoleno podchycení jednotlivých prvků spodní konstrukce mostu 

pomocí technologie tryskové injektáže. 

 

Obrázek 51: Celkový pohled na prvky spodní stavby mostní konstrukce 
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Obrázek 52: Situace lokality Lom Jiří Vintířov v topografické mapě [37] 

 

Obrázek 53: Situace lokality Lom Jiří Vintířov na leteckém snímku [37] 
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3.12.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Zájmová oblast patří do Podkrušnohorské podsoustavy, celku Sokolovské pánve, podcelku 

Chodovské pánve. Hlubinnou a povrchovou těžbou uhlí a zakládáním výsypek bylo v SP 

zásadně změněno území o rozloze asi 115 km2. Průměrná rychlost snižování nadloží 

v lomech a tvorby výsypek překračuje přirozené procesy eroze a sedimentace o několik 

řádů. Vytváření a posouvání umělých terénních tvarů negativních (lomy) a pozitivních 

(převýšené výsypky) vede ke změnám geomorfologie pánve. Její reliéf se změnil z ploché 

až členité pahorkatiny na plochou až členitou vrchovinu. [8,42] 

Geologie 

Sokolovská pánev patří do soustavy Podkrušnohorských pánví. Je to terestrická terciérní 

pánev s vrásově zlomovou stavbou. Je to oboustranně tektonicky ohraničený, stupňovitý, 

příčně asymetrický příkop, protažený směrem ZJZ-VSV. Pánev má délku 36 km, šířku 9 

km a rozlohu 312 km2. Je omezena na jihu oherským neboli jižním okrajovým zlomem, 

který ji odděluje od Slavkovského lesa a Tepelské vrchoviny. Na severu je pánev 

ohraničena stupňovitým zlomovým pásmem krušnohorským. Na západě je oddělena od 

chebské pánve krystalinickým hřbetem Chlumu sv. Maří. Na východě je oddělena od SHP 

krystalinickým hřbetem oherského krystalinika, překrytým vulkanity Doupovských hor. 

Sokolovský revír je produktivní území, ve kterém se v nedávné minulosti a v současné 

době těží hnědé uhlí. V podloží terciérních uloženin z. a východní části pánve leží 

převážně svory a pararuly saxothuringika. Krystalické břidlice a granity v podloží pánve a 

zdrojová území terciérních sedimentů jsou kaolinicky zvětralé. Terciérní výplň sokolovské 

pánve je nesouvislá, maximálně 360 m mocná. Uložila se převážně v oligocénu až 

spodním miocénu během několika pulzů tektonicko-vulkanické aktivity v příkopech 

převážně směru Z-V, místy i SZ-JV. Na její skladbě se podílejí produkty alkalického 

vulkanismu (asi 55 %), rozplavené kaolinické zvětraliny (asi 30 %) a organická hmota (asi 

15 %). Pleistocénní sedimenty jsou od miocenní výplně odděleny diskordancí. Jsou 

zpravidla 1–3 m mocné, pouze na úpatí Slavkovského lesa a Krušných hor dosahují 

mocnosti až 20 m. Tvoří je fluviální jílovité štěrkopísky, sprašové hlíny, deluviální 

svahové hlíny, proluviální sutě, soliflukční bloková pole, produkty požárů uhelných slojí 
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(porcelanity, škváry, popely, polokoks), vzácněji jsou prokládány vrstvičkami rašelin a 

tufů (obr. 54). [42]  

Hydrogeologie 

Původní přírodní hydrogeologické poměry byly zásadně změněny důlní činností. Netýká se 

to jen povrchově těžených svrchních částí vrstevního sledu (sokolovského a cyprisového 

souvrství), jejichž těžbou a přemístěním, popř. vznikem zbytkových jam po těžbě vznikly 

zcela nové podmínky proudění podzemních vod. Přírodní systém proudění podzemních 

vod v celé Sokolovské pánvi včetně její hlubší části začal být ovlivňován již hlubinnou 

těžbou koncem 19. století a pokračoval udržováním zcela odlišných umělých poměrů 

čerpáním podzemních vod i při přechodu na těžbu povrchovou v průběhu 20. století. Tento 

stav trvá dodnes. Za přírodních poměrů bylo proudění podzemních vod v pánvi, vzhledem 

k charakteru sedimentární výplně, značně pomalé. Tvorba přírodních zdrojů podzemních 

vod se omezovala především na svrchní část pánve a lze ji většinou odhadovat do 0,5 l . s 

km2, s mírným zvýšením pouze v okrajových územích. [42] 
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jílovce, jíly, pelokarbonáty, písky (lakustrinní)  paleogéneocén, oligocén pískovce, křemence, slepence, 

písky, štěrkopísky, uhelné proplástky, jíly, lokalně u Podbořan křemencové krusty (lakustrinní)  terciér (paleogén -

neogén)miocén vulkanoklastika bazaltoidních hornin karbon svrchní granit až granodiorit (složení biotit) 

paleozoikum až proterozoikum, neoproterozoikum, spodní paleozoikum svor (složení muskovit až dvojslídný, běžne s 

granátem) svor (složení dvojslídný s proměnlivým množstvím plagioklas+granát) svory 

Obrázek 54: Situace lokality Lom Jiří Vintířov v geologické mapě [33] 

3.12.3 Charakteristika základových půd 

Byly zde rozlišeny dva horizonty: 

I. horizont je tvořen matriálem výsypky, který představují písčitý jíl, uhelný mour, jílovce 

a zcela zvětralé svory, Y – CS/U/R6. 

II. horizont je tvořen eluviem podložního svoru, F4 CS/R4 [49]. 
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3.12.4 Technologie zakládání 

V případě, že je nutno zlepšit základové poměry už hotové stavby, je nejvhodnější 

technologií použití tryskové injektáže, jejíž prvky propojí patku pilíře s únosnější 

horninou. V předstihu byly do stávajících betonových patek vytvořeny předvrty pomocí 

ručního jádrového vrtání o průměru 160 mm, následně byly zhotoveny sloupy tryskové 

injektáže o průměru 800 mm, do jejichž osy byly vloženy trubky o průměru 70/12 mm. 

3.12.5 Zhodnocení stavby 

Na stavbě mostní konstrukce v lomu Jiří II ve Vintířově, patřící Sokolovské uhelné a.s., 

došlo k porušení funkčnosti konstrukce již v průběhu výstavby, protože byl špatně 

provedený inženýrskogeologický průzkum lokality (obr. 55). Nerovnoměrné sedání 

základových patek mostních pilířů a opěry bylo způsobeno stlačením pravé části ve 

skrývkovém materiálu, přičemž levá část se nachází ve svorech, jejichž únosnost je 

dostatečná. Další problémy u pilíře 2b, 2c (obr. 55) byly způsobeny špatným stanovením 

geotechnických vlastností a také nestanovením geometrie báze tohoto 

inženýrskogeologického typu. Průzkum byl dodatečně realizován penetračními sondami 

pro ověření báze skrývkového materiálu a následná sanace byla uskutečněna provedením 

sloupů tryskové injektáže pod již zhotovenými pilíři, které byly provrtány technologií 

ručního diamantového vrtání. 
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Obrázek 55: Inženýrskogeologický řez lokality Lom Jiří Vintířov, upraveno podle [49, 60]
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3.13 Železniční podjezd Cífer, Slovensko 

3.13.1 Popis stavby 

V rámci budování vysokorychlostního železničního koridoru v úseku Bratislava – Trnava 

bylo nutné realizovat v obci Cífer železniční podjezd (obr. 56, 57). Součástí stavby bylo 

provedení zajištění stavební jámy, která byla potřebná pro vybudování mostní konstrukce 

nad cestní komunikací uloženou v monolitické betonové vaně. Mosty byly řešeny jako 

provizorní konstrukce, opřená o stěnu tvořenou ze sloupů tryskové injektáže. 

 

Obrázek 56: Situace lokality Cífer v topografické mapě [36] 

 

Obrázek 57: Situace lokality Cífer na leteckém snímku [36] 
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3.13.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Území lokality se nachází v provincii Západopanonské pánve, subprovincie Malé dunajské 

kotliny, oblasti Podunajské nížiny, podcelku Trnavské pahorkatiny, okrsku Trnavské 

sprašové tabule. [34] 

Geologie 

Z regionálněgeologického hlediska se lokalita nachází v prostoru Dunajské pánve. 

Kvartérní pokryv je tvořen štěrkopískovými akumulacemi protékajících dolních toků řek. 

Na nich jsou uloženy z období würmu eolické akumulace písků a spraší. Podloží tvoří 

neogénní sedimenty štěrků, písků a jílů (obr. 58). Sedimentace postupně přecházela 

z mořského typu přes brakický až sladkovodnímu. [10] 

Hydrogeologie 

Průzkumem byly zastiženy dva kolektory s průlinovou propustností, tvořené 

štěrkopískovými sedimenty. První zvodeň je zřejmě dotována srážkovými vodami a její 

aktivita je vázána právě na období srážek. Druhá zvodeň je trvale vázána na horizont 

terasových štěrků s mírně napjatou hladinou. 
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 ah2; antropogénne sedimenty: navážky, haldy a skládky        fhh; fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené 

nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských Motokov     dfh; deluviálno-fluviálne sedimenty: 

prevažne ronové hliny, piesčité hliny s úlomkami, jemnozrnné piesky a splachy zo spraší       dp; deluviálno-

proluviálne sedimenty: hlinité, až hlinito-kamenité dejekčné kužele, lokálne s obsahom štrkov a pieskov         dš; deluviálne 

sedimenty: gravitačne resedimentované piesčité a piesčito-hlinité štrky svahovín          šhw; fluviálne sedimenty: štrky, 

piesčité štrky a piesky v nízkych terasách s pokryvom spraší a deluviálnych splachov   phw; proluviálne sedimenty: hlinité a 

piesčité štrky s úlomkami hornín v nízkych náplavových kužeľoch s pokryvom spraší a deluviálnych splachov   lw; eolické 

sedimenty: spraše a jemnopiesčité spraše, vápnité a sprašovité hliny vcelku  šhr2; fluviálne sedimenty: piesčité štrky a štrky 

nižších stredných terás s pokryvom spraší a nerozlíšených deluviálnych hlín a splachov     phr2; proluviálne sedimenty: hlinité 

a piesčité štrky s úlomkami hornín v nižších stredných nápl. kužeľoch s pokryvom spraší a deluviálnych splachov   phr; 

proluviálne sedimenty: hlinité až piesčito-hlinité štrky s úlomkami hornín v stredných náplavových kužeľoch s pokryvom deluviálnych 

splachov   phm; proluviálne sedimenty: hlinité až piesčito-hlinité štrky s úlomkami hornín v stredných náplavových kužeľoch 

s pokryvom deluviálnych splachov   pp1; proluviálne sedimenty: hlinité až piesčité štrky s úlomkami a reziduálne štrky vo 

vysokých náplavových kužeľoch 

Obrázek 58: Situace lokality Cífer v geologické mapě [34] 

 

3.13.3 Charakteristika základových půd 

Na základě provedeného inženýrskogeologického průzkumu byly stanoveny následující 
inženýrskogeologické typy: 

I. horizont tvoří navážky železničního tělesa, Y. 
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II. horizont je tvořen žlutohnědým až hnědým jílem s nízkou plasticitou tuhé až pevné    

konzistence F6 CL. 

III. horizont tvoří písek s příměsí jemnozrnné zeminy až písek jílovitý S3/S5 SC/SF. 

IV. horizont tvoří štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 GF. 

V. horizont je tvořen šedým jílem s se zrzavými šmouhami, s vysokou plasticitou, pevné 

konzistence  F8 CH  [46]. 

3.13.4 Technologie zakládání 

Spodní stavba mostních provizorií byla uložena na kotvených stěnách z tryskové injektáže, 

které zároveň sloužíla i na těsnění a zajištění stavební jámy pro výstavbu spodní stavby 

železničního mostu. Pro kotvení stěn do okolního terénu byly použity dočasné předpjaté 

třípramenové lanové kotvy rozmístěné ve vzdálenostech 1,6 m. Délky kotev byly 14.5 

m. Průměr vrtu byl požadován minimálně 140 mm. Stěna z tryskové injektáže byla 

kotvená dvěma řadami kotev. Šířka stěny v koruně byla 3 m a v patě 4 m. Požadovaná 

pevnost stěny v jílovitých zeminách byla minimálně 2 MPa a v písčitých a štěrkovitých 

zeminách minimálně 5 MPa. První řada kotev se nacházela 1,5 m pod úrovní koruny 

tryskové injektáže. Druhá řada kotev byla 5 m pod korunou zdi. [51] 

3.13.5 Zhodnocení stavby 

Na stavbě železničního podjezdu rychlostního koridoru Bratislava – Trnava v obci Cífer 

byla realizována kotvená stěna ze sloupů tryskové injektáže, která byla provedena za 

účelem zapažení stavební jámy z důvodu potřeby nepřetržitého provozu železnice během 

výstavby a pro vytvoření mostní provizorní konstrukce (obr. 59). Z hlediska 

inženýrskogeologických poměrů zde byly problémové inženýrskogeologické typy 

jemnozrnných hornin a úroveň hladiny podzemní vody, která je v dosahu stavební jámy. 

Pokud by uvedená stavební jáma byla realizována pro jiné účely bez provozu železnice, tak 

by založení mohlo být provedeno jiným způsobem. Dalším problémem bylo také umístění 

kořenové části kotvy a jílovitých zeminách, kdy se mění únosnost kotev a řešením bývá 

prodloužení kořenové části zhruba o jednu třetinu až jednu polovinu původní délky. Jinou 

možností je změna složení injektáží směsi, tzn. změna poměru cement – voda bez přidání 

bentonitu, někdy je možno též použít chemických přísad k úpravě parametrů injektáží 
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směsi. U štěrků je tato směs tvořena cementem, vodou a bentonitem z důvodu zlepšení 

technické realizace při injektáži (pomalejší náběh pevnosti a z toho vyplývající časové 

možnosti a snadnější údržba strojů a zařízení v injektážní technologii).
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Obrázek 59: Inženýrskogeologický řez lokality Železničního podjezdu Cífer, upraveno podle [46, 51]   
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3.14 Kolektor C I.A – trasa Vodičkova, Praha 

3.14.1 Popis stavby 

Kolektory (obr.60) jsou průchozí podzemní liniové stavby, které slouží k vedení a ukládání 

inženýrských sítí (trubních i kabelových). Inženýrské sítě jsou tak přístupné pro stálé 

kontroly, opravy a údržbu. Případné závady se odstraňují přímo v kolektoru a bez porušení 

komunikací. Tento typ kolektoru je ražený a v tomto případě je potřeba zajistit klenbu při 

ražbě. Toho bylo docíleno technologií jednofázové tryskové injektáže, v dovrchní 

modifikaci. [35] 

 

               Obrázek 60: Pohled do hotového kolektoru před instalací inženýrských sítí [35] 
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Obrázek 61: Situace lokality Kolektor Vodičkova Praha v topografické mapě [37] 

 

Obrázek 62: Situace lokality Kolektor Vodičkova Praha na leteckém snímku [37] 
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3.14.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Lokalita se nachází v prostoru Poberounské subprovincie v oblasti Pražské plošiny, 

podcelku Římanské plošiny, okrsku Pražská kotlina. Jde o erozní kotlinu v povodí Vltavy, 

kdy na staropaleozoických sedimentech spočívají pleistocénní terasy řeky Vltavy, tvořící 

rovinný reliéf. [8] 

Geologie 

Z regionálněgeologického hlediska patří území k barrandienskému spodnímu paleozoiku 

Bohemika. Povrchovou vrstvu na celé zájmové ploše (obr. 61, 62) tvoří velmi heterogenní 

antropogenní sedimenty‚ tyto sedimenty překrývají na celé ploše zájmového území 

fluviální terasové sedimenty a podloží kvartérních sedimentů je tvořeno dobrotivským 

souvrstvím - jílovité až siltové břidlice jemně slídnaté (obr.63). Provedeným hydrovrtem č. 

23.012 byl zastižen tento geologický profil: 

0,00 - 2,00 m navážka, AN- předkop- hlína písčitá, tuhá až pevná s ostrohrannými úlomky 

a kusy hornin, převážně křemenců a stavební odpad vel. 5-8 cm, šedočerná konstrukce 

vozovky, dlažební kostky, beton 

2,00 - 4,00 m navážka, AN- hlína písčitá, tuhá až pevná s ostrohrannými úlomky a kusy 

hornin, převážně křemenců, místy s úlomky cihel vel. 5-8 cm, šedočerná v hl. 2-3 m 

s organickou příměsí (dřevo se slámou) tuhé až měkké konzistence navážka 

4,00 - 4,70 m AN- tuhá, tmavě rezavohnědá, NAVÁŽKY 

4,70 - 5,50 m písek hlinitý, FL1- středně ulehlý, rezavě žlutohnědý, náplav 

5,50 - 5,70 m hlína písčitá, FL 1-tuhá, šedohnědá-náplav 

5,70 - 8,00 m štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, FL2 - ulehlý, s ostrohrannými úlomky a 

valouny velikosti 2-6 cm, v hl. 6,50-6,70 poloha hlinitého písku s úlomky křemenců 2-6 

cm 

8,00 - 12,50 m písek se štěrkem, FL2 - ulehlý, středně zrněný, místy, s valouny velikosti 2-

8 cm, terasa Karlova náměstí - FLUVIÁLNÍ SEDIMENTY 
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12,50 - 17,00 m břidlice prachovité navětraté až zdravé, W2-W1, jemně písčité, deskovitě 

vrstevnaté, šedočerné, hustota diskontinuit převážně velká – souvrství dobrotivské – 

ORDOVIK [48] 

Hydrogeologie 

Podzemní voda se nadržuje v souvislých horizontech na bázi údolní terasy. Chemismus 

podzemních vod je ovlivněn chemismem hornin skalního podkladu, takže je předpoklad, 

že podzemní vody budou vykazovat i vyšší mineralizaci, zvláště zvýšený obsah síranových 

iontů.  
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navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží) 

smíšený sediment (deluviofluviální) hlína, písek, štěrk (fluviální, deluviofluviální) (složení pestré) písčito-hlinitý až hlinito-

písčitý sediment (deluviální) (složení pestré) kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) (složení pestré) pleistocén spraš a sprašová hlína 

(eolická) (složení křemen + přímesi + CaCO3) písčité štěrky (fluviální) tmavošedé jílovce, prachovce prachovce, tmavé 

břidlice černošedé jílovité břidlice střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic bazalty a pyroklastika (granuláty a 

tufy) včetně izolovaných výskytů ve spodním a svrchním ordoviku ordovik svrchní jílovité břidlice ordovik střední, ordovik svrchní křemenný 

pískovec (marinní) ordovik střední jílovité břidlice ordovik spodní černé břidlice, Fe rudy ordovik spodní, ordovik střední

jílovité břidlice, droby, tufy 

Obrázek 63: Situace lokality Kolektor Vodičkova Praha v geologické mapě [33] 

3.14.3 Charakteristika základových půd 

I.a horizont je navážka, hlína písčitá, tuhá až pevná s ostrohrannými úlomky a kusy 

hornin, převážně křemenců a stavební odpad vel. 5-8 cm, šedočerná konstrukce vozovky, 

dlažební kostky, beton, Y. 
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I.b horizont je navážka, hlína písčitá, tuhá až pevná s ostrohrannými úlomky a kusy 

hornin, převážně křemenců, místy s úlomky cihel vel. 5-8 cm, šedočerná v hl. 2-3 m s 

organickou příměsí (dřevo se slámou) tuhé až měkké konzistence, Y – O. 

I.c horizont je navážka, tuhá, tmavě rezavohnědá, Y. 

II. horizont tvoří písek hlinitý, středně ulehlý, rezavě žlutohnědý, náplav, s přechodem do 

štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy, s ostrohrannými úlomky a valouny velikosti 2-6 cm, 

terasa Karlova náměstí, G2/S2 – GP/GS/CS. 

III. horizont tvoří prachovité břidlice, navětraté až zdravé, W2-W1, jemně písčité, 

deskovitě vrstevnaté, šedočerné, hustota diskontinuit převážně velká – souvrství 

dobrotivské, R4 – R4.  

Dle chemických analýz provedených v rámci průzkumných prací má podzemní voda obsah 

síranů 303 mg/l, dle ČSN 73 12 14 je její agresivita na betony slabá, dle čSN EN 206-1 

XA1. [48] 

3.14.4 Technologie zakládání 

Bylo navrženo posílení stability klenby, boků a popř. i čelby výrubu ve formě ochranného 

deštníku tvořeného sloupy tryskové injektáže (viz kap.2). Vějíře tryskové injektáže z 

půlkruhové klenby pokračovaly i do svislých boků po stranách kolektoru, aby co nejvíce 

omezily přítoky vody do výrubu a aby zpevnily štěrkopísky i po stranách. Injektáž nového 

vějíře byla prováděna z čelby zastříkané betonem tloušťky 250 mm s jednou ocelovou sítí, 

která byla při ražbě následné kaloty vybourána. [48] 

3.14.5 Zhodnocení stavby 

Na stavbě Kolektoru Centrum C I.A Vodičkova v Praze bylo největším problémem 

realizace stavby mělké uložení v zeminách S2-G2 a Y, to znamená, že stavba musela být 

zajištěna proti propadu nadloží (obr.64) To bylo řešeno provedením technologie tryskové 

injektáže po obvodu kaloty kolektoru, jakožto primárního ostění, které zajišťovalo 

bezpečnou ražbu daného úseku. Ražba byla prováděna po úsecích o délce do 12 metrů, 

zajištění tryskovou injektáží či mikropilotami dosahovalo délky až 14 metrů. Jednotlivé 

prvky zajištění kaloty byly provedeny ze zajištěné čelby stříkaným betonem a kari sítí. 
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V místech, kde by provedení tryskové injektáže mohlo ovlivnit funkci inženýrských sítí, 

byla použita technologie chemické injektáže (viz kap.2). 

Inženýrskogeologickým problémem byly občasné špatné těžitelnosti křemencových 

vložek, které se nachází v podloží štěrkopískové terasy a ve které byla část profilu 

kolektoru ražena. Pravá strana stavby z pohledu profilu byla v dosahu poklesové vlny 

v případě propadu, proto byly objekty v této části zajištěny podchycením základů pomocí 

tryskové injektáže v průběhu předstihové etapy stavby. Pata sloupu tryskové injektáže je 

vetknuta do skalního podloží na bázi terasy. V případě propadu by tak nedošlo k poškození 

podchycených objektů. Na levé straně profilu je objekt mimo vliv zóny poklesu, proto zde 

není provedeno podchycení. 

Na uvedené stavbě bylo také potřeba razit a zajišťovat kalotu v prostředí jílovitých břidlic 

třídy R3 zhruba v jedné třetině délky této liniové stavby. Pro tento úsek byla použita 

technologie mikropilotového roštu (deštníku). 
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Obrázek 64: Inženýrskogeologický řez lokality Kolektor C I.A Vodičkova, upraveno podle [48]

 

Pohled na čelbu [43] 
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3.15 Havarijní nápravná opatření Laguny Ostramo Ostrava 

3.15.1 Popis stavby 

V této lokalitě se nachází tzv. stará ekologická zátěž, tvořená lagunami naplněnými 

především tekutými odpady ropného charakteru (obr. 65, 66). Protože je skládka založená 

na nivních sedimentech nebo na navážkách a nemá tudíž pevné, izolované dno, dochází 

zde ve směru proudění podzemní vody k únikům nebezpečných látek do podzemních vod. 

Kolmo na směr tohoto proudění podél severozápadní strany lagun, bylo vytvořeno 

drenážní žebro, jehož smyslem je pomocí aktivního režimu čerpání zabránit dalšímu 

unikání nebezpečných látek do okolí skládky a zároveň částečně odstraňovat již rozšířené 

látky z okolí tohoto žebra. Tato stavba je názorným využitím technologie speciálního 

zakládání staveb v odvětví sanací starých ekologických zátěží. [31] 

 

Obrázek 65: Situace lokality HNO Laguny Ostramo v topografické mapě [37] 
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Obrázek 66: Situace lokality HNO Laguny Ostramo na leteckém snímku [37] 

3.15.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Dle členění se nachází lokalita v provincii Karpaty, v subprovincii Západní Karpaty, 

oblasti Ostravské pánve, podcelku Ostravské nivy.[8] 

Geologie 

Z regionálněgeologického hlediska je zájmový prostor a jeho okolí součástí celku 

předhlubní karpatských příkrovů, jejichž výplň je tvořena mělkovodními mořskými 

sedimenty z dob ústupu terciérního moře – miocénní jíly (obr. 67). Celková mocnost těchto 

sedimentů dosahuje okolo 100 m. Hlubší podloží tvoří sedimenty hornoslezské pánve 

karbonského stáří. Strop miocénních spodnobádenských jílů se v okolí skládky nachází 

v hloubce cca 8 – 15 m pod terénem. Jejich povrch je poměrně plochý s mírným úklonem 

směrem k severu. Významným morfologickým prvkem povrchu předkvartérního podloží 

v širším okolí zájmového prostoru, je hluboká deprese tzv. subglaciálního koryta 

probíhající sz. od zájmového prostoru přibližně na linii Zábřeh – Nová Ves – koksovna 

KJŠ a dále k ssv. Hloubka koryta dosahuje až 60 m a je vyplněna sedimenty halštrovského 

zalednění, převážně písky. 
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Kvartérní pokryv je tvořen fluviálními sedimenty. Na bázi se nachází poloha písčitých až 

jílovitopísčitých štěrků údolní terasy řeky Odry, dosahující mocnosti 4 až 6 m. V horní 

části polohy ubývá štěrkové složky a sedimenty mají charakter jílovitých písků 

s proměnlivou příměsí štěrku. Nadloží terasových štěrků tvoří poloha povodňových hlín 

dosahující mocnosti 1 až 3 m. Nejsvrchnější část kvartérních uloženin představují navážky, 

jejichž mocnost dosahuje 2 až 10 m, v prostoru mezi patou hráze a kolejištěm 2 až 3 m, na 

jihovýchodním okraji prostoru lagun až 10 m. Navážky jsou tvořeny převážně haldovinou, 

stavební sutí, lokálně je přítomna příměs popílku. [74] 

Hydrogeologie 

Hlavní zvodeň je v zájmovém prostoru a jeho okolí vázána na údolní terasu řeky Odry 

(fluviální sedimenty). Podzemní vody jsou nadržovány na prakticky nepropustných 

sedimentech předkvartérního podloží – miocénní jíly. V nadloží terasových štěrků je 

vyvinuta poloha povodňových náplavů (hlíny, lokálně hlinité písky), které jsou 

poloizolátorem. 

Výška hladiny podzemní vody zasahuje i za normálního režimu podzemních vod až po 

strop polohy terasových štěrků nebo je i lehce napjatá. Podzemní vody jsou dotovány 

plošnou infiltrací srážkových vod, skrytým příronem z vyšší (hlavní) terasy, která se 

nachází v zázemí údolní nivy a jsou v přímém hydraulickém kontaktu s řekou Odrou. 

Přirozený směr proudění podzemní vody je směrem k řece Odře, tj. k severu a do oblasti 

jejího soutoku s řekou Ostravicí, k severovýchodu.[74] 
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navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment (fluviální) 

nivní sediment (fluviální) nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží) smíšený 

sediment (deluviofluviální) slatina, rašelina, hnilokal (organická) písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment 

(deluviální) (složení pestré) pleistocén sprašová hlína (eolická) (složení křemen + přímesi) písek, štěrk 

(fluviální) (složení pestré) písek až štěrk (glacifluviální) (složení pestré) till (glacigenní) (složení pestré) 

          neogén, kvartér kamenitá písčito-hlinitá eluvia sedimentárních hornin spodního karbonu, karbon 

svrchní pískovce a slepence prachovce a pískovce pískovce, jílovce, prachovce karbon spodní, 

karbon svrchní pískovce, prachovce a jílovce droby (turbidity) karbon spodní jílovité břidlice, 

prachovce, droby (turbidity)    neogén miocén vápnitý jíl (tégl), místy s polohami písků (marinní) 

Obrázek 67: Situace lokality HNO Laguny Ostramo v geologické mapě [33] 

3.15.3 Charakteristika základových půd 

Vlastnosti zemin nacházejích se v profilech byly stanoveny z výsledků laboratorních 

měření. Laboratorní testy nebyly vykonány u vrstvy terasových štěrků (GP) z důvodů 

jejich velké kontaminace. 
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I. horizont tvoří navážka, složená z haldoviny s uhelným prachem s ostrohrannými 

úlomky do 15 cm, silně kontaminovaná s konzistencí pastovitou až kašovitou. 

II. horizont tvoří fluviální (povodňové hlíny) (CS), jílovité, tuhé konzistence s zřetelnou 

přítomností kontaminace. 

III. horizont tvoří fluviální písek (SC), jílovitý až silně písčitý jíl, měkké konzistence 

s organickým zápachem a kontaminací. 

IV. horizont je tvořen neogenními vrstvami středně plastických jílů (třídy F8 – CH, CL), 

převážně tuhé až pevné konzistence. Stupeň saturace jílů je vyšší než 0,8 a zeminy se 

chovají jako nasycené. 

V. horizont tvoří terasové štěrky, které lze obecně charakterizovat jako fluviální (příp. 

glaciofluviální) se zaoblenými valouny (nejčastěji 1-3 cm), tvořené převážně křemenem, 

zvodněné a kontaminované v celém profilu. [74] 

Výplň drenážního žebra představuje materiál GW, zhutňovaný. 

Hladina podzemní vody a tedy i oblast plné saturace zemin se nachází v rozsahu 0,5-1,0 m 

pod povrchem území. Od další naražené hladiny (úroveň 3,5-5,0 m) je oddělena vrstvou 

fluviálních hlín. [74] 

3.15.4 Technologie zakládání 

V tomto případě byla technologie zakládání použita k výrobě drenážního žebra, které má 

za úkol omezit, zastavit a částečně sanovat polutanty unikající ze skládky olejů. Prostor 

drenážního žebra byl zajištěn pomocí dvou rovnoběžných štětových (larssenových) stěn 

(viz kap.2), vzdálených od sebe 1,6 m, které byly během následné těžby původního 

materiálu postupně s hloubkou rozepírány pomocí ocelových rozpěrných trámů, tvořených 

svařenci profilu I 330. Celkem takto byly vytvořeny tři úrovně rozepření štětových stěn. 

Hloubka výkopu dosahovala dle úrovně báze druhého kolektoru 10 až 12 m. Po výkopu 

byly v daných vzdálenostech osazeny studny a propojeny drenážním potrubím a postupně 

byl výkop vyplněn drceným kamenivem za postupné deaktivace rozpěrných rámů a 

následném vytažení jednotlivých prvků stěny. Během realizace bylo nutno provádět 
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kontinuální čerpání vody vniklé do prostoru výkopu netěsnostmi ve stěně a samozřejmě i 

vody z vlastního kolektoru. 

3.15.5 Zhodnocení stavby 

Na stavbě Havarijní nápravná opatření Laguny Ostramo v Ostravě byla v minulosti 

realizována podzemní těsnící stěna v tělese hráze „ropných“ lagun, která propojila čtyři 

vrstvy s různou granulometrií s nepropustným neogenním jílem. Ta byla doplněna o nově 

vybudované drenážní žebro (obr. 68), které bylo realizováno technologií beranění dvou 

paralelních štětovnicových stěn, jejichž pata byla zapuštěna několik metrů do podložních 

neogenních jílů. Prostor mezi stěnami byl vytěžen bagrem pomocí hydraulického drapáku 

a následně vyplněn drceným kamenivem frakce 32 až 63 mm z lomu v Jakubčovicích nad 

Odrou. Ve dvou úrovních drénu bylo položeno drenážní potrubí, svedené do studní, které 

má za účel drénovat volnou fázi kontaminantu a zároveň pomocí čerpání vytváří depresní 

kužel, který mění směr proudění podzemní vody vhodným směrem k centru kontaminace. 

To znamená, že byl vytvořen nový umělý kolektor podél zdroje znečištění, ve kterém lze 

řízeně ovlivňovat režim podzemní vody a těžit polutanty. Technologickým problémem při 

realizaci štětových stěn bylo ukončení zarážení štětovnic, kdy strop neogenních jílů 

v nejsvrchnější části byl ještě vhodný pro vibrační beranění, ale pak došlo ke skokové 

změně konzistence jílů a bylo nutno změnit technologii vibračního beranění na technologii 

rázového beranění. 
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 Beranění štětovnicových stěn žebra [43] 

Obrázek 68: Inženýrskogeologický řez lokality HNO Laguny Ostramo, upraveno podle [74]
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3.16 Oprava povodňové hráze Veltrusy 

3.16.1 Popis stavby 

Povodňová hráz délky cca 1,6 km se nachází v rovinatém území na pravém břehu Vltavy 

v dolní části toku v p1. km 15,95 až 17, 55 na konci zdrže Vraňany pod zdymadlem 

Miřejovice (obr.69, 70). Součástí povodňové hráze je v horní části úseku mariánský objekt 

se stavidlem na Mlýnském potoce, protékajícím oborou Veltruského zámku. V dolní části 

úseku byla odplavena původní povodňová hráz v délce cca 440 m a břeh za ní byl v šířce 

až 170 m kompletně devastován. Hráz tvoří konkávu nárazového břehu v místech, kde 

bylo původní přirozené koryto Vltavy vedeno v přímé trati. Toto původní vedení koryta si 

řeka při povodni prakticky obnovila. Nebezpečí možného budoucího opakovaného 

poškození břehu je dáno jeho zvýšeným namáháním vlivem malého poloměru levého 

oblouku.[54] 

 

Obrázek 69: Situace lokality Hráz Veltrusy v topografické mapě [37] 
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Obrázek 70: Situace lokality Hráz Veltrusy na leteckém snímku [37] 

3.16.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Území města Veltrusy náleží z převážné části do okrsku Lužecká kotlina v rámci podcelku 

Mělnická kotlina a celku Středolabská tabule. Malá část území při jihovýchodní hranici 

k.ú. a v jižním cípu k.ú. je řazena do okrsku Kinetická pahorkatina v rámci podcelku 

Českobrodská tabule a celku Středolabská tabule. Celek Středolabská tabule je součástí 

vyšších jednotek – oblasti Středočeská tabule, subprovincie Česká tabule, provincie Česká 

vysočina. Lužecká kotlina je erozně denudační sníženinou v širší oblasti soutoku Vltavy 

s Labem, tvořená spodnoturonskými slínovci a jílovci, středoturonskými písčitými 

slínovci, méně cenomanskými pískovci a karbonskými sedimentárními horninami, 

většinou s pokryvem kvartérních říčních sedimentů (různé stupně teras). Ploché dno 

kotliny je  charakterizováno akumulačním reliéfem údolních niv, mladopleistocénních 

a středopleistocénních říčních teras, místy denudačním reliéfem zarovnaného slínovcového 

povrchu (kryopedimentu). Nejvyšším vrchem je Dřínov (247 m n.m.), nacházející se cca 

3 km východně od Veltrus. Dřínov je svědeckým vrchem ze střednoturonských písčitých 

slínovců, vrcholová plošina je zbytkem II. staropleistocénní terasy Vltava – Labe. 

Kojetická pahorkatina je plochou pahorkatinou tvořenou proterozoickými fylitickými 

břidlicemi a drobami s buližníky a spility (mimo k.ú. Veltrusy) a cenomanskými pískovci, 
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spodnoturonskými slínovci, vzácně též ordovickými břidlicemi a křemenci (mimo k.ú. 

Veltrusy). Představuje strukturně denudační reliéf spilitových a buližníkových suků 

a strukturních hřbetů na exhumovaném předkřídovém povrchu (mimo k.ú. Veltrusy), na 

křídových horninách vznikl mírně ukloněný denudační povrch s kryopedimenty. [57] 

Geologie 

Území města Veltrusy je součástí České křídové pánve, jeho okrajové jihozápadní části. 

Podloží tvoří především sedimentární horniny svrchní křídy - spodnoturonské slínovce a 

jílovce a středoturonské písčité slínovce. Tyto horniny jsou obvykle překryty kvartérními 

sedimenty, a to především štěrky a písky pleistocénních teras Vltava – Labe, případně 

vátými písky. V polohách blízkých současnému toku řeky Vltavy tvoří kvartérní vrstvu 

holocénní nivní sedimenty (obr. 71). Na území města Veltrusy se prakticky nevyskytují 

sprašové pokryvy.[57] 

Hydrogeologie 

V zájmovém území se nachází jeden kolektor s průlomovou propustností, který je tvořen 

na bázi karbonskými prachovci a štěrkopískovou terasou Vltavy. Hladina podzemní vody 

je volná, její výška je přímo ovlivněna hladinou řeky Vltavy. 
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Kvartér holocén navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé) nivní sediment 

(fluviální) nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží) smíšený sediment 

(deluviofluviální) slatina, rašelina, hnilokal (organická) kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) 

(složení pestré) pleistocén navátý písek (eolická) (složení křemen převážně + příměsi) spraš a sprašová hlína 

(eolická) (složení křemen + přímesi + CaCO3) písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) písek, štěrk (fluviální)  

Obrázek 71: Situace lokality Hráz Veltrusy v geologické mapě [33] 

3.16.3 Charakteristika základových půd 

V tomto případě byl uměle vytvořený horizont z materiálu získaného v okolí stavby, jeho 

hlavním parametrem bylo dosažení minimální relativní ulehlosti ID = 0,75. Z toho vyplývá, 

že násyp lze zařadit jako navážku Y složení G2/S2 GP SP MS. 

3.16.4 Technologie zakládání 

Pro vytvoření příjezdové komunikace a hrázky podél toku Vltavy byl použit lomový 

kámen o hmotnosti 100 až 200 kg/kus, který byl následně hutněn technologií dynamické 

konsolidace (viz kap.2). V prostoru takto vytvořeného „bazénu“ byl proveden zásyp, který 
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byl hutněn technologií vibroflotace (viz kap.2). Nad úrovní hladiny byl násyp tělesa hráze 

hutněn klasicky, tzn. pojezdy vibračním válcem. Pro zvýšení odolnosti hráze byla v jeho 

středové části v celé délce rekonstruovaného úseku zaberaněna štětovnicová stěna z larssen 

III.n (viz kap.2). Návodní líc byl opevněn kamennou dlažbou.[43] 

3.16.5 Zhodnocení stavby 

Na stavbě Obnova povodňové hráze Veltrusy po katastrofálních povodních v srpnu 2002 

na dolním úseku Vltavy v plavebním km 15,95 – 16,45 bylo potřeba obnovit nejen zničené 

těleso samotné hráze, ale také její podloží, které bylo povodní devastováno v šířce cca 

40 m v důsledku rozšíření koryta Vltavy. Uvedený stav byl řešen obvodovým násypem 

lomového kamene, po kterém byla vytvořena technologická komunikace upravená 

dynamickou konsolidací (viz kap.2) pro násyp vnitřní části erodované hráze, která byla po 

sléze vysypána štěrkopískovým materiálem (obr. 72). Z důvodu požadavku na minimální 

relativní ulehlost Id = 0,75 a tudíž hutnost nasypaného materiálu, byla provedena 

technologie vibroflotace (viz kap. 2) s doplňováním materiálu, který byl umísťován v nově 

vytvořených kuželech o průměru cca 1,6 m a hloubce cca 2,0 m. Touto technologií byly 

vytvořeny hutněné piloty jak v původním, tak nasypaném materiálu. V části nad hladinou 

Vltavy byla zemina hutněna klasickým způsobem, tzn. pomocí vibračního válce. Poté byla 

dobudována původní geometrie hráze, která byla z důvodu zvýšení odolnosti v centrální 

části doplněna štětovnicovou stěnou (viz kap. 2), která byla zaberaněna v celém úseku 

obnovené hráze (cca 480 m). 
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Obrázek 72: Inženýrskogeologický řez lokality Hráz Veltrusy, upraveno podle [54, 43]
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3.17 River Park Bratislava 

3.17.1 Popis stavby 

Jedná se moderní multifunkční stavbu (obr. 73) situovanou na nábřeží Dunaje pod 

bratislavským hradem (obr. 74, 75). Je rozdělena do čtyř bloků, kdy každý má jinou 

funkci. V prvním bloku se nachází rezidence, administrativní prostory a obchody, druhý 

blok nazvaný J&T River hause představuje dominantu celého komplexu, která vyčnívá nad 

hladinu Dunaje a jsou zde umístěny nejluxusnější rezidence a kancelářské prostory, ve 

třetím bloku se nachází hotel Kempinski a ve čtvrtém, nejrozsáhlejším, se nachází opět 

obytné prostory a kanceláře. [41] 

 

Obrázek 73: Celkový pohled na stavbu River Park Bratislava [41] 
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       Obrázek 74: Situace lokality River Park Bratislava v topografické mapě [36] 

 

       Obrázek 75: Situace lokality River Park Bratislava na leteckém snímku [36] 
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3.17.2 Přírodní poměry 

Geomorfologie 

Z geomorfologického hlediska zájmové území patří do Podunajské nížiny. Nachází se na 

jižním úpatí Malých Karpat za okrajovou částí Devínské brány, na rozhraní údolní nivy 

Dunaje a úpatí Bratislavského žulového masivu. Širší okolí zájmového území tvoří údolní 

niva Dunaje, která se rozšiřuje ve směru toku Dunaje do Podunajské nížiny. Má charakter 

rovinný s průměrnými výškami 135 až 140 m n.m. [52] 

Geologie 

Předkvartérní horniny Bratislavského žulového masivu se zanořují v nivě pod mladé 

náplavy Dunaje a na povrch vystupují až v Hundsheimských vrších. Jižní úpatí Malých 

Karpat je budováno krystalickým jádrem, mezozoických obalem a neogenními sedimenty 

sarmatu. Podloží kvartérních sedimentů je tvořeno bratislavskou sérií krystalinika Malých 

Karpat. Tato je budována muskoviticko-biotitickými granity až granodiority, patřící 

staršímu paleozoiku. V důsledku hercynského vrásnění jsou silně tektonicky rozrušeny 

sérií zlomů s dominancí SZ-JV směru, méně JZ-SV směru. V důsledku tektoniky 

nevytvářejí bratislavské granodiority kompaktní masu a jsou zejména v blízkosti 

zlomových linií silně roztříštěné množstvím puklin. V oblastech s největším tektonickým 

rozrušením dochází k jejich intenzivnímu zvětrávání a vyplňování zlomů hlinito-písčito-

kamenitým materiálem. Zvětralinový plášť ležící na mateřském žulovém masivu má 

charakter hrubozrnných zahliněných písků až štěrků. V důsledku povrchové eroze dochází 

k přemisťování hornin zvětralinového pláště do níže položených částí. Jejich mocnost 

kolísá v závis1osti od reliéfu terénu. Mladší paleozoikum v Malých Karpatech představuje 

rozmanité typy granitoidních hornin (obr. 76). 

1. Bratislavský masiv charakterizují dvojslídné granitoidní horniny, patřící do skupiny 

granitu až křemitého dvojslídného granodioritu a dvojslídného granodioritu, kdy 

granodioritické horniny jednoslídové jsou podřadněji zastoupeny. 

2. Bratislavský masiv má na jižním a JV okraji četné pegmatity, tvořící žíly několik cm až 

několik m mocné. Pegmatity bratislavského masivu jsou produkty krystalizace magmatu 

v puklinách granitoidů.  
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Kvartérní sedimenty jsou v dané lokalitě zastoupeny antropogenními a fluviálními 

sedimenty. Mezi antropogenní sedimenty řadíme zahliněné štěrky, písčité hlíny, stavební 

odpad, které vytvářejí násypový materiál, kterým bylo formováno nábřeží do dnešní 

podoby. Kvartér je zastoupen souvrstvím dunajských štěrkopísčitých sedimentů 

s proměnlivým obsahem písčité příměsi, což má za následek velkou různorodost sedimentů 

ve vertikálním a horizontálním směru. V lokalitě jsou štěrkopísčité sedimenty zastoupeny 

štěrkopískem o velikosti valounů 0,5 – 1 - 3 - 6 cm, méně 6 - 8 - 10 cm. Na bázi kvartéru 

se vyskytují polohy balvanitých štěrků o velikosti balvanů 15 - 25 - 30 cm. Obsah písčité 

frakce se pohybuje v rozmezí 15 - 45%. Celková, mocnost dunajských štěrků se v zájmové 

části území pohybuje od 14 do 15 m. [52] 

Hydrogeologie 

Hydrogeologicky je zájmová část Bratislavy součástí Podunajské roviny. Typická je 

významným zvodněným kolektorem kvartérních fluviálních sedimentů, budovaných 

souvrstvím štěrkopísků. Z pohledu zvodnění se jiné kolektory podzemních vod jeví jako 

podřadné. Mocnost zvodněných štěrkopísků směrem do centrální části Podunajské roviny 

vzrůstá. V zájmové části bylo rozhraní mezi štěrkopískem a podložím dokumentováno 

v hloubce 14-15 m pod terénem. Jejich propustnost souvisí s obsahem drobnozrnných 

frakcí zrnitostního spektra. Proudění podzemních vod v popisovaném kolektoru fluviálních 

štěrků charakterizujeme jako proudění s volnou hladinou, která kolísá v závislosti na stavu 

hladin vody v Dunaji, s nimiž je v přímé hydraulické spojitosti. Zájmová oblast se nachází 

v oblasti jeho dominantního vlivu. Směry proudění podzemních vod odpovídají směru toku 

Dunaje. Podloží kvartérního kolektoru podzemních vod je tvořeno granodiority s polohami 

pegmatitu. Pro propustnost tohoto typu podložních hornin je typická puklinová 

propustnost, která stoupá se stupněm rozrušení. Z hlediska odvodnění stavební jámy bude 

důležitá úroveň hladiny v Dunaji, přičemž musí zohlednit hodnoty maximálních limitů. 

[52] 
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 ah2; antropogénne sedimenty: navážky, haldy a skládky    hh; fluviálno-organické sedimenty: jemnopiesčité, 

ílovité až hnilokalové humózne hliny mŕtvych ramien a močiarov  fhh; fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené 

nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských Motokov  dhk; deluviálne sedimenty: 

prevažne hlinito-kamenité (podradne piesčito-kamenité) svahoviny a sutiny šw; fluviálne sedimenty: štrky, piesčité 

štrky a piesky dnovej akumulácie v nízkych terasách lhw; eolicko-deluviálne sedimenty: nevápnité sprašové hliny a 

sprašiam podobné zeminy fšr; fluviálne sedimenty: štrky a piesčité štrky stredných teras šm; fluviálne 

sedimenty: štrky, piesčité štrky a reziduálne štrky nerozlíšených akumulácií mladších teras   gr6n;hrubozrnné 

muskovitické, muskoviticko biotitické granity, granodiority bohaté na pegmatity (bratislavský typ); paleozoikum - hercýnske 

granitoidy (starší karbón) dr3; amfibolické a biotiticko amfibolické diority; paleozoikum (devón? - karbón?)  

gn1; biotitické svorové ruly a pararuly; staršie paleozoikum? 

Obrázek 76: Situace lokality River Park Bratislava v geologické mapě [34] 
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3.17.3 Charakteristika základových půd 

Základové poměry lze označit jako velmi komplikované a proměnlivé. 

I. horizont je tvořen antropogenními navážkami, Y – G/S. 

II. horizont je tvořen kvartérními sedimenty dle ČSN 73 1001 zatříděné jako G, G-P, G-F. 

 III. horizont je tvořen podložní sérií krystalinika Malých Karpat, dvojslídné granity až   

granodiority, zatříděné jako R3 až R2. 

3.17.4 Technologie zakládání 

Protože velká část vrtů při IG průzkumu byla odvrtána bezjádrově, přistoupila společnost 

realizující založení stavby ke zkoušce použitelnosti navrhované technologie a ověření 

zjištěných geologických poměrů. Bylo zjištěno, že povrch skalního podloží se nalézá výše, 

než udával IG průzkum a na tomto základě bylo opuštěno od realizace založení stavby 

pomocí technologie podzemních konstrukčních stěn. Jako nejvhodnější se v dané lokalitě 

ukázalo provedení zajištění stavební jámy pomocí převrtávaných velkoprůměrových pilot, 

kdy každá druhá pilota je osazena armokošem. Takto vytvořené pažící stěny byly kotveny 

pomocí dočasných lanových kotev. Základová deska byla přikotvena do podloží pomocí 

skupin velkoprůměrových pilot v kombinaci s trvalými tahovými tyčovými kotvami. 

3.17.5 Zhodnocení stavby 

Stavba administrativního a obchodního komplexu River Park Bratislava byla budována 

v komplikovaných inženýrskogeologických poměrech v těsné blízkosti řeky Dunaj (obr. 

77). Bylo zde potřeba nejen kvalitně zabezpečit stavební jámu, ale také zajistit případné 

vertikální vztlakové síly, způsobené zvýšením hladiny Dunaje. Byl zde proveden rozsáhlý, 

byť nedostatečný inženýrskogeologický průzkum, protože nebyla dobře ověřená geometrie 

podložních skalních hornin (dvojslídný granit až granodiorit) a štěrkopískové vrstvy. Na 

základě špatně provedeného inženýrskogeologického průzkumu byly realizovány zkoušky 

použitelnosti technologie podzemní stěny, kterou nebylo možno provést z důvodu špatné 

těžitelnosti (nemožnosti) skalního podloží třídy těžitelnosti 6 až 7. Docházelo zde 

k velkým ztrátám pažící suspenze (bentonitového výplachu) z důvodu granulometrického 

složení navážek a štěrkopískové vrstvy. Na uvedené stavbě byly kladeny mimořádné 

nároky na realizaci prací ve skalním horninovém masivu, což si vyžádalo vytvoření 
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speciální údržbářské dílny pro opravy vrtného nářadí použitého při výrobě 

velkoprůměrových pilot. 
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Obrázek 77: Inženýrskogeologický řez lokality River Park Bratislava, upraveno podle [52, 69,43]

Celkový pohled do stavební jámy 
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4 Závěr 

V rámci této práce bylo zhodnoceno 17 případových studií na lokalitách, kde byly použity 

na základě inženýrskogeologického průzkumu technologie speciálního zakládání staveb 

a na kterých jsem se zúčastnil jako technik stavby, v některých případech i jako dělník.  

Na stavbě Založení severní tribuny FC Slovan Liberec bylo potřeba přenést statické 

zatížení tribuny přes kvartérní sedimenty v řečišti Lužické Nisy do eluvia libereckého 

granitu. K tomu bylo využito technologie tlakem namáhaných mikropilot.  

Při zakládání administrativní budovy Office Park Argentinská v Praze bylo řešeno zajištění 

stavební jámy pro velmi staticky náročnou budovu v prostředí sedimentů vltavské terasy a 

skalního podloží se značně proměnlivou těžitelností a rovněž zajištění podzemní 

konstrukce proti vztlaku, přičemž bylo použito technologie konstrukčních podzemních stěn 

kotvených dočasnými pramencovými kotvami a základová deska byla přikotvena 

velkoprůměrovými pilotami. Před realizací podzemních stěn na objektu A bylo použito 

trhacích prací v místě vetknutí stěn do skalního podloží.  

U stávající výrobní haly Oiles v Kadani se při stavbě nepočítalo při návrhu základových 

pilot s jejím rozšířením, ke kterému se však investor odhodlal. Proto bylo nutné zvýšit 

únosnost velkoprůměrových pilot v obvodu haly. V prostředí zvětralých tufů a sedimentů 

říční terasy různého granulometrického složení vyhovovala technologie dvoufázové 

tryskové injektáže, jejíž prvky doplnily stávající piloty. 

Při rekonstrukci kanalizačního sběrače H v Olomouci bylo potřeba eliminovat možný 

vztlak hladiny podzemní vody v případě zcela nezaplněného sběrače, jehož základová 

spára je umístěna na stropu štěrkopískového kolektoru. Dešťová zdrž byla přikotvena 

pomocí technologie mikropilot (v tomto případě současně jak tahových, tak tlakových), 

jejichž kořen byl vetknut do podloží spodnobádenských tuhých jílů.  

Pro vybudování mimoúrovňové křižovatky Malovanka v Praze, která propojuje Strahovský 

tunel a tunel Myslbekova – Pelc – Tyrolka, bylo potřeba zajistit stavební jámu v prostředí 

velmi mocných navážek jílovitých zemin, kdy navíc komplikaci způsobovalo dynamické 

zatížení dopravou v těsné blízkosti jámy. Ta byla v popisovaném úseku zajištěna 
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technologií záporového pažení z ocelových profilů I 360 a výdřevy tloušťky 80mm. Celá 

stěna byla zajištěna dočasnými pramencovými kotvami.  

V předstihové etapě výstavby tunelu Dobrovského v Brně bylo nutné podchytit objekt č. 

34 v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity důvodu předpokládaného ovlivnění 

základových poměrů objektu ražbou tunelu v jeho těsné blízkosti v prostředí neogenních 

jílů, čehož bylo dosaženo technologií tryskové injektáže, přičemž sloupy situované nejblíže 

tunelu byly ukončeny v hloubce 25 m a tvořili tak zároveň ochrannou clonu proti případné 

poklesové vlně.  

V rámci modernizace trati České Budějovice – Nemanice byla provedena rekonstrukce 

mostu v km 214,386 nad vlečkou do Ferony. V prostředí kvartérních fluviálních 

nesoudržných sedimentů v podloží nového mostního železobetonového polorámu bylo 

předpokládáno jeho nerovnoměrné sedání vlivem účinku blízké stávající mostní opěry na 

konsolidaci podloží. Ke srovnání základových poměrů na obou stranách polorámu byly 

zlepšeny vlastnosti základové půdy technologie tryskové injektáže. 

Rekonstrukce hotelu Kriváň na náměstí I. P. Pavlova v Praze byla provedena systémem 

Top & Down, který byl rozhodujícím faktorem při volbě technologie zakládání v prostředí 

vinohradské terasové akumulace, tvořené štěrkopísky a skalním podložím liběňských 

jílovitých břidlic. Dalšími komplikacemi byla blízkost metra, okolní zástavba a zachování 

původní obvodové zdi s historickou fasádou. K podchycení okolních staveb byla použita 

kombinace technologií tryskové injektáže, mikropilot, pramencových a tyčových kotev, 

k zajištění obvodu jámy pak systém nesouvislých velkoprůměrových pilot s patou 

vetknutou do skalního podloží pod úroveň základové spáry, jejichž meziprostor byl 

vyplněn stříkaným betonem.  

Výstavba železničního koridoru v úseku Kolín – Přelouč si vyžádala rekonstrukci mostu 

v nad řekou Doubravkou v Záboří nad Labem. V prostředí jemnozrnných zvodněných 

písků byla zvýšena únosnost základové půdy a zároveň zajištěna těsnost stavební jímky pro 

vybudování základů nových mostních pilířů v těsné blízkosti stávajících pilířů technologií 

dvoufázové tryskové injektáže, možný horizontální posun při obnažení základové spáry 

stávajících pilířů byl eliminován instalací dočasných pramencových kotev.  
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Při výstavbě nové tunelové pece č.2 v provozu PD Refractories a.s. Velké Opatovice byla 

řešena problematika nerovnoměrného sedání pece vlivem změn konzistenčních stavů 

podložních miocénních jílů působením heterogenní distribuce tepla z různých zdrojů. Nová 

tunelová pec byla založena technologií mikropilot, jejichž pomocí byl statický účinek pece 

přenesen do zóny mimo ovlivnění teplotou.  

Vytvoření tunelového podchodu pro trasu metra IV.C Holešovice – Ládví si vyžádalo 

vybudování břehové jímky pro zatažení monolitických tubusů metra. V prostředí propustné 

štěrkopískové vltavské terasy, byla jímka zajištěna technologií kotvených, resp. 

rozepíraných podzemních stěn, jejichž pata byla vetknuta do skalního podloží tvořeného 

jílovitými břidlicemi dobrotivského souvrství. Zajímavostí je podobnost mocnosti terasy a 

výšky tubusu metra, díky níž nebylo potřeba těžit rýhu v toku Vltavy ve skalních 

horninách.  

U založení přemostění pásového dopravníku PD 40 v dole Jiří II ve Vintířově došlo během 

výstavby základové konstrukce mostu k sedání této konstrukce vlivem špatně provedeného 

inženýrskogeologického průzkumu, který neodhalil, že v podloží stavby se nachází 

materiál důlní výsypky. Vzniklá situace byla řešena technologií tryskové injektáže, kdy 

pata sloupů byla vetknuta do únosných podložních svorů.  

Na stavbě Železničního podjezdu v Cíferi (Slovensko) bylo v prostředí holocenních 

fluviálních sedimentů vytvořeno mostní provizorium k zajištění stavební jámy a 

podchycení železničního svršku z důvodu zachování nepřetržitého provozu na železnici. 

Technologií tryskové injektáže byly realizovány dvě rovnoběžné stěny, které byly kotveny 

ve dvou úrovních dočasnými pramencovými kotvami.  

Při výstavbě Kolektoru C I.A Vodičkova bylo potřeba v prostředí štěrkopískové terasy a 

nadložních navážek zajistit ražbu. Primární ostění v tomto prostředí bylo řešeno 

technologií dovrchní tryskové injektáže, v místech, kde by došlo k ovlivnění inženýrských 

sítí byla provedena chemická injektáž. V části kolektoru tvořené skalními horninami 

dobrotivských břidlic bylo zajištění provedeno mikropilotovým roštěm.  

V rámci Havarijních nápravných opatření Laguny Ostramo v Ostravě byla řešena 

problematika zastavení rozšiřování nebezpečných kontaminantů vlivem proudění 

podzemní vody vytvořením nového umělého kolektoru s regulovatelným režimem 
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v prostředí štěrkopískových fluviálních sedimentů, které toto drenážní žebro protíná napříč 

a je ukončeno v podložních neogenních jílech. K vybudování žebra bylo využito 

technologie vibračního beranění a při změně konzistence podložních jílů rázového 

beranění.  

Během katastrofální povodně v roce 2002 byla zničena část protipovodňové hráze ve 

Veltrusích. Obnovení podloží hráze spočívalo v provedení kamenné hrázky, hutněné 

technologií dynamické konsolidace, v následném násypu štěrkopískového charakteru, který 

byl do úrovně hladiny Vltavy hutněn technologií vibroflotace, násyp tělesa nad hladinou 

byl hutněn pojezdy vibračním válcem. Pro zvýšení odolnosti hráze byla v její ose po celém 

obnoveném úseku instalována štětovnicová stěna.  

Na stavbě polyfunkčního komplexu River Park v Bratislavě (Slovensko) bylo potřeba 

vyřešit zajištění stavební jámy a zároveň eliminaci vztlakových sil podzemní vody 

v prostředí štěrkopískových sedimentů Dunaje v jeho těsné blízkosti. Stavební jáma byla 

zajištěna obvodovou stěnou z převrtávaných velkoprůměrových pilot, základová deska pak 

byla přikotvena ke skalnímu podloží dvojslídného granodioritu kombinací 

velkoprůměrových pilot a trvalých tahových tyčových kotev. 

Je známou skutečností, že různé problémy s inženýrskogeologickými poměry je možné 

vzhledem k účelu stavby řešit různými technologiemi zakládání staveb, resp. speciálního 

zakládání staveb. Je nutné upozornit na skutečnost, že ne vždy je daný způsob 

nejoptimálnějším řešením založení stavby a také nejekonomičtějším řešením. Daný 

problém je také ovlivňován dostupnými technologiemi v regionu, resp. preferovanými 

metodami v určitém místě, firmě apod. Byla zjištěna velká variabilita jak 

inženýrskogeologických poměrů, tak technologií speciálního zakládání staveb.  

U speciálního zakládání je velmi důležitý kvalitní inženýrskogeologický průzkum, protože 

v případě jeho nepřesností může docházet k velkým finančním škodám z hlediska 

technologie, neboť je aplikována finančně nákladnější metoda tam, kde to nevyžadují 

geologické poměry a naopak. Druhá varianta je ještě závažnější, protože může způsobit 

nefunkčnost samotného systému založení, resp. omezení s tím související. V extrémních 

případech může způsobit i fatální důsledky z pohledu statiky stavby. 
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