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9 ANOTACE

Rostoucí potřeby uspokojit poptávku posouvají hranice ve všech vědních oblastech, 

nevyjímaje oblast geologického průzkumu, což je patrné z vývoje používaných inženýrsko-

geologických metod v minulých desetiletích. Těžké stroje a sofistikované nástroje používané 

pro  inženýrsko-geologické  práce  způsobovaly  problémy  vzhledem  k různým geologickým 

poměrům,  účelům,  průzkumným prácím a lokalitám.  Problematika  týkající  se  praktického 

provedení  a  vyhodnocení  typově  různých  inženýrsko-geologických  průzkumných  prací 

přitahuje  pozornost  na  celém  světě  a  je  docela  důležité  určit  typy  nástrojů  používané 

pro různé  průzkumné  práce  v  rozličných  geologických  podmínkách  pro  mnohé  účely 

a pro stanovení správných laboratorních testů a stanovení geologických podmínek. 

Tato  práce  se  zabývá  praktickým  provedením  a  vyhodnocením  inženýrsko-

geologického  průzkumu  pro  říční  jezy  a  plošně  a  pilotově  zakládané  stavby.  Analýza 

jednotlivých vybraných lokalit byla provedena určitou metodikou, nástroji a doporučenými 

laboratorními  testy  pro  stanovení  geologických  podmínek.  Proto  se  v práci  zabývám 

technikami průzkumu,  inženýrsko-geologickými podmínkami,  efektivní  soudržností,  úhlem 

vnitřního  tření,  modulem  přetvárnosti,  standardní  Proctorovou  zkouškou  a  poměrem 

únosnosti zemin.

Klíčová  slova:  inženýrsko-geologický  průzkum,  geologické  podmínky,  říční  jezy,  plošně 

a pilotově zakládané stavby.
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10 ANNOTATION 

The growing needs have been pushing the limits, to which the engineering geological 

exploration industry has to reach to lift itself to fulfill the demands. The effect can be seen 

from the methods of  engineering  geological  exploration  work that  have evolved over  the 

years. The heavy machines and sophisticated tools that have been adopted for engineering 

geological exploration work have been producing erros due to different geological conditions 

encountered and different purposes for different exploration works in different localities for 

different purposes. The issue relating to the practical design and evaluation types of various 

engineering  geological  exploration  work  is  catching  attention  worldwide  from  quite 

sometime, which is quite important for the types of tools used for different exploration work 

with  different  geological  conditions  for  different  purposes  and  the  determination  of  the 

correcet  laboratorie  test  and  the  determination  of  the  factors  of  safety  for  the  different 

purposes in question. 

This  paper  deals  with  the  practical  implementation  and  evaluation  of  engineering 

geological exploration for river weirs, flat and deep up buildings. The analysis, cover analysis 

for  various  localities,  used  methods  and  tools  with  recommended  laboratory  tests  for 

determining the correct factors of safety. In order to achieve this, a special attention is given 

on exploration  techniques,  engineering  geological  conditions,  effective  cohesion,  effective 

frictional angle, constrain modulus, proctor standard and Bering ratio of soil.

Keywords:  engineering-geological exploration work, factors of safety,  river weir,  flat  and 

deep up buildings.
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1 ÚVOD

V  posledních  letech  bylo  prováděno  velké  možství  inženýrsko-geologckých 

průzkumných prací po celém světě, přičemž většina těchto prací byla realizovaná za účelem:

• bytové, komerční a průmyslové výstavby;

• výstavby vládních a vojenských zařízení; 

• budování elektráren, větrných turbín, čištíren odpadních vod, úpraven vod, potrubí 

(vodovody, kanalizace), tunelů, bezvýkopových prací, kanálů, přehradních nádrží, 

železnic, mostů, silnic, dálnic, letiští apod.;

• důlních a lomových dobývání, odkalovacích nádrží, rekultivací;

• pobřežního inženýrství, výstavby přístavů a mol atd.

Správné  pochopení,  implementace  a  vyhodnocení  různých  typů  inženýrsko-

geologických průzkumných prací je velmi důležité.  Pro určení geologických poměrů bylo 

nutné provést různé laboratorní testy, aby se zabránilo možným rizikům.

Rostoucí potřeby uspokojit poptávku posouvají hranice ve všech vědních oblastech, 

nevyjímaje oblast geologického průzkumu. Těžké stroje a sofistikované nástroje používané 

pro  inženýrsko-geologické  práce  způsobovaly  problémy  vzhledem  k různým geologickým 

poměrům,  účelům,  průzkumným prácím a lokalitám.  Problematika  týkající  se  praktického 

provedení  a  vyhodnocení  typově  různých  inženýrsko-geologických  průzkumných  prací 

přitahuje  pozornost  na  celém  světě  a  je  docela  důležité  určit  typy  nástrojů  používané 

pro různé  průzkumné  práce  v  rozličných  geologických  podmínkách  pro  mnohé  účely 

a pro stanovení správných laboratorních testů a stanovení geologických podmínek. Tato práce 

se zabývá právě stanovením geologických podmínek pro tři vybrané lokality.

Při  průzkumných  pracích  bylo  využito  různých  technik,  především  vrtání,  testů 

dynamické penetrace a geotechnických testů. Hlavním cílem bylo provést geologickou studii 

lokalit, na kterých se v budoucnu bude stavět. V úvahu byly vzaty parametry jako  efektivní 

soudržnost, úhel vnitřního tření, modul přetvárnosti, standardní Proctorova zkouška a poměr 

únosnosti zemin. Pomocí těchto parametrů pak byly stanoveny bezpečnostní faktory potřebné 

pro výstavbu určitých staveb.
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Pokud nejsou tyto faktory při výstavbě brány v úvahu  (s ohledem na použité materiály 

a čas), přírodní faktory selžou a způsobí velký problém jak na stavbách samotných tak škody 

na lidských životech. Proto je velmi důležité provést důsledné vyhodnocení typově různých 

geologických  průzkumů vybraných třech  lokalit,  stanovit  každý důležitý  faktor  v  souladu 

s jejich  účelem využití,  vyhodnotit  stanovené  faktory  a  poskytnout  poradenství  v  případě 

výskytu nějakého problému.

Cílem této diplomové práce (projektu) je dosáhnout bezpečné výstavby říčního jezu, 

plošně a pilotově zakládaných staveb na třech různých lokalitách.

Specifické cíle

Hlavním  cílem  mé  práce  je  praktické  provedení  a  vyhodnocení  inženýrsko-

geologických průzkumných prací na třech lokalitách v Ostravě. Mezi konkrétní cíle tohoto 

projektu patří:

• metody průzkumu,

• odběr vzorků,

• analýza  vzorků  pro  stanovení  geologických  podmínek,  které  je  třeba  zvážit  při 

výstavbě,

• využití výsledků analýzy pro stanovení geologických podmínek,

• stanovení bezpečnostních faktorů pro výstavby,

• vyhodnocení bezpečnostních faktorů a návrh nápravných opatření.
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2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Tři zájmové lokality se nachází v Moravskoslezském kraji v České republice ve městě 

Ostrava, které je třetím největším městem v České republice a leží na soutoku řek Ostravice, 

Odry,  Lučiny  a  Opavy.  Zeměpisné  souřadnice  Ostravy  jsou:  49 ° 50 '0  "severní  šířky, 

18 ° 17' 0" východní délky. 

Zdejší klima je kontinentální mírné. Průměrná roční teplota je 10,2 ° C, roční srážky 

činí kolem 526 mm. Ostrava má přibližně 336 557 obyvatel, rozkládá se na ploše 212 km² 

a hustota zalidnění činí 1589 obyvatel na km². 

2.1 Geomorfologie

2.1.1 Lokalita: Ostrava-revitalizace KS

Zájmové území se nachází v prostoru levobřežní a pravobřežní bermy řeky Ostravice, 

v katastrálním území Moravská Ostrava (levý říční břeh) a Slezská Ostrava (pravý říční břeh), 

konkrétně od úseku mezi jižní  částí Komenského sadů a sídlištěm Kamenec až po prostor 

mezi  výstavištěm  Černá  Louka  a  areálem  Slezkoostravského  hradu,  nedaleko  nově 

vybudované Lávky unie, severně nad soutokem Lučiny a Ostravice (Obr. 1). 

Obrázek 1: Lokalita: Ostrava-revitalizace KS
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2.1.2 Lokalita: Ostrava-Kunčičky, DEMOS

Lokalita se nachází v jihovýchodní části území města Ostrava. Zkoumaný prostor je 

ohraničen  ulicemi  Frýdeckou,  Škrobálkovou,  Na  Rampě  a  Nástupní.  Povrch  terénu 

v zájmovém území leží v nadmořské výšce přibližně +214 až 216 m n.m (Obr. 2).

Obrázek 2: Lokalita: Ostrava-Kunčičky, DEMOS

2.1.3 Lokalita: Ostrava – Poruba – garáže

Lokalita se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Ostrava-město, v západní části 

města, v prostoru mezi ulicemi Nad Porubkou a Rudná v areálu stávající průmyslové zóny 

(Obr. 3).
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Obrázek 3: Lokalita: Ostrava-Poruba – garáže

2.2 Geomorfologie a geologie

Z geomorfologického hlediska zájmové území náleží do provincie Západní Karpaty, 

oblasti Severní vněkarpatské sníženiny, do celku Ostravská pánev, podcelek Ostravská niva. 

Hlubokým podložím je  zde  uhlonosný svrchní  karbon -  porubské vrstvy  spodního 

ostravského  souvrství.  Karbonský  horninový  masiv  zde  vystupuje  poměrně  blízko 

k zemskému povrchu, východním směrem od koryta ve Slezské Ostravě pak lokálně vystupují 

výchozy karbonských hornin až na zemský povrch.

V třetihorách  byl povrch karbonu překryt  mořskými sedimenty,  které  stratigraficky 

náleží do období spodního badenu. Jedná se o vápnité jíly s nepravidelnými jemnozrnnými 

prachově písčitými laminami až vložkami.

V nadloží  fluviálních  štěrků  údolní  nivy  mohou  být  lokálně  vyvinuty  zrnitostně 

variabilní jílovitopísčité náplavové sedimenty u kterých předpokládám jílovopísčitý charakter. 

Svrchní část geologického profilu tvoří vrstva antropogenních navážek proměnlivé mocnosti 

a různého materiálového složení. Povrch terénu v okolí říčního koryta je rovinatý, upravovaný 

antropogenními zásahy.
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3 METODOLOGIE

3.1 Lokalita: Ostrava-revitalizace KS

3.1.1 Metodika, rozsah a průběh průzkumných prací

V rámci  navržené  metodiky  bylo  naplánováno  provedení  pěti  strojních  vrtů  do 

hloubky 5 m, označených symboly V-1 až V-5 (Obr. Profil vritu V-5,  viz příloha  1).

Terénní  práce  jsem  provedl  etapovitě  ve  dnech  3.  -  4.  prosince  (strojní  vrty) 

a 10. prosince 2009 (ruční vrty). Vrty V-1 až V-5 byly provedeny strojní soupravou HVS-04A. 

Mělké vrty RV-6 až RV-8 byly provedeny s využitím ruční soupravy typu Eijkelkamp. 

Provrtávané zeminy jsem makroskopicky popsal ihned po jejich vytěžení na povrch, 

u  zemin  soudržných  jsem  dále  ověřoval  jejich  relativní  pevnost  pomocí  penetrometru 

„Geotest“. Z realizovaných vrtů jsem odebral celkem 6 vzorků zemin a dále také 3 vzorky 

podzemní vody pro laboratorní zpracování. 
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Obrázek 4: Geologický profil vrtu V-1 ( 21.12.2009)

3.2 Lokalita: Ostrava-Kunčičky, DEMOS

3.2.1 Metodika, rozsah a průběh průzkumných prací

V zájmovém území byly před zahájením průzkumných prací vytyčeny a posléze také 

realizovány celkem 4 vrty označené v terénu symboly V-1 až V-4 (Obrázek profilu vrtu V-4 

přiloha č..1), do hloubky 5 m (V-1, V-4), 7 m (HV-3) a 8 m (V-2). Doplňkově jsem provedl 

hydrogeologické  posouzení  možnosti  zasakování  srážkových  vod na  předmětném pozemku 

po dokončení projektované stavby.
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0.0-0.1 : Navážka - hlína písčitá se svrchním drnem
0.1-0.6 : Navážka - písek jemnozrnný, hnědý slabě zahliněný
až ostrý
0.6-0.8 : Navážka - hlína hnědá, jemnozrnně písčitá, zavlhlá,
tuhá až polopevná
0.8-1.0 : Navážka - hlína černošedá s hojnými úlomky
karbonské hlušiny, jemnozrnně písčitá, zavlhlá, tuhá až
polopevná
1.0-1.5 : Navážka - jíl jemnozrnně písčitý až písek jilovitý,
tmavě šedý, rozpadavý, vlhký, tuhý
1.5-3.1 : Navážka - šedočerný písek, štěrk, úlomky a zbytky
cihel, hroudy šedohnědého pevného až tvrdého jílu

3.1-4.0 : Štěrk světle hnědý, středno až hrubozrnný s valouny
pískovce do 8-10cm a mezerní výplní slabě zahliněného
hrubozrnného písku, zvodněný, středně ulehlý (fluviální  geneze)

4.0-5.0 : Jíl vápnitý, šedý s nepravidelnými jemnozrnně
prachově písčitými laminami až vložkami, zavlhlý, shora
pevný, níže v intervalu 4.30-4.40m tuhý se zvýšeným
obsahem písčitých lamin a vložek; na bázi vrtu v hl.5m zacina 
poloha tmavě šedého jemno až střednozrnného písku (marinní 
geneze - neogén - předkvartérní podloží)
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Terénní  práce  proběhly etapovitě,  nejprve  ve dnech 1.  a  2.  prosince 2009 (vrtání) 

a dále pak 9. prosince 2009 (nálevová zkouška ve vrtu HV-3). Vrty byly realizovány strojní 

soupravou  HVS-04A.  Zeminy  těžené  z vrtů  jsem  makroskopicky  popsal  během  jejich 

hloubení,  u  zemin  soudržných  pak  byla  dále  ověřována  jejich  relativní  pevnost  pomocí 

penetrometru „Geotest“. Z provedených vrtů jsem odebral celkem šest vzorků zemin a dále 

také  vzorek  podzemní  vody  pro  laboratorní  zpracování.  Výsledky  provedených  fyzikálně 

mechanických  zkoušek  a rozboru  podzemní  vody  jsou  uvedeny  v kapitole  6.2  „Výsledky 

a analýzy provedených testů“.

Realizované  vrty  se  v terénu zaměřovaly  pásmem od pevných bodů,  jejich  polohu 

v ploše  budoucího  staveniště  jsem  pak  zakreslil  do přiložené  situace  1:1400.  Souřadnice 

a nadmořské  výšky  průzkumných  děl,  které  byly  odečteny  z výše  zmíněné  digitální 

polohopisné a výškopisné situace,  jsou uvedeny v následujícím obrázku (geologický profil 

vrtu). Po ukončení vrtání a zaměření hladin podzemní vody byly vrty likvidovány dusaným 

záhozem.  Výjimku tvoří  pouze  dočasně  vystrojený vrt  HV-3,  který  po realizaci  nálevové 

zkoušky  může  před  zahájením  výstavby  sloužit  k přechodnému  monitorování  hladiny 

podzemní vody. Celková odvrtaná metráž činí 25 bm.

Obrázek 5: Geologický profil vrtu V-1
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0.0-0.3 : Hlína humózní, hnědá, shora drn
0.3-0.5 : Jíl písčitý, náplavový, středno až hrubozrnný, 
hnědý,
rezavě smouhovaný, zavlhlý, tuhý (fluviální geneze)
0.5-1.4 : Jíl náplavový, světle hnědý, prachovitopísčitý s
vysušení sáním okolních stromů)

1.4-5.0 : Štěrk světle hnědý, od cca 2m šedohnědý, středno
až hrubozrnný s valouny pískovce do 8-10cm a mezerní
výplní hrubozrnného písku, zavlhlý, středně ulehlý, od 
hloubky
cca 2.50m rezavě hnědý, vlhký, od 3.50m zvodněný s 
valouny
do 10-15cm (fluviální geneze)
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3.2.2 Vyhodnocení nálevové a poklesové zkoušky

Hydrodynamickou  zkoušku  jsem  provedl  nálevem  konstantní  vydatností  v režimu 

neustáleného proudění. Po ukončení nálevové zkoušky ihned následovala poklesová zkouška. 

Délka nálevové zkoušky byla 15 minut, poklesová část trvala 30 minut. Při nálevové zkoušce 

bylo dosaženo zvýšení hladiny podzemní vody v testovaném objektu 0,51 m při průměrné 

vydatnosti vtláčení 0,90 l/s. Zvýšení hladiny v závěru poklesové zkoušky dosahovalo 0,03 m. 

Výsledek  HDZ  jsem  zahrnul  do  vyhodnocení  hydraulických  charakteristik  kolektoru  pro 

orientační  ověření  vydatnosti  vsaku.  Hladinu  podzemní  vody  v  testovaném  objektu  jsem 

sledoval ručním elektroakustickým hladinoměrem. Nejistota měření je +- 1 cm.

Vyhodnocovací práce

Vyhodnocovací  práce  zahrnovaly  zpracování  terénních  dat  získaných 

při hydrodynamickém  testu  a  následné  vyhodnocení  krátkodobé  nálevové  zkoušky 

dle teoretických základů stanovených Dupuitem a Theisem v úpravě dle Jacoba.

Vstupní parametry

Na základě  terénních měření  byly při  vyhodnocení  testu předpokládány následující 

parametry horninového prostředí: 

• na  zájmové  lokalitě  se  vyskytuje  pouze  jeden  kolektor  tvořený  kvartérními 

písčitými;

• štěrky s volnou hladinou podzemní vody;

• doba vtláčení: tp = 900 s;

• doba poklesu hladiny: t = 1 800 s;

• stálá vydatnost vtláčení: -Q = 0,90 l/s.

HV-3:

• úplná studna, volná hladina podzemní vody;

• báze kolektoru: 5,6 m p.t.;

• mocnost kolektoru: m = 4,50 m;

• statická piezometrická úroveň hladiny podzemní vody: H = 2,01 m;
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• zvodněná piezometrická mocnost: h = 2,01 m;

• dosažené zvýšení hladiny v rámci HDZ: s = 0,51 m.

Výsledky hydrodynamické zkoušky

Základní  hydrogeologické  parametry  mělkého  kolektoru  jsem vypočetl  na  základě 

vyhodnocení  poklesové  části  hydrodynamického  testu  metodou  dle  Theise  v  úpravě  dle 

Jacoba.  Reprezentativní  parametry  hydrogeologického  kolektoru  určeného  ke  vtláčení 

srážkových vod stanovené na základě hydrodynamické zkoušky jsou následující:

T = 2,06.10-3 m2.s-1

K = 4,58.10-4 m.s-1

Ověřená  propustnost  prostředí  umožňuje  vsakování  množství  srážkových  vod  dle 

následující  Tabulky 1. Tento orientační odhad byl proveden na základě grafické závislosti 

-Q=f(s).

Tabulka 1: Protokol o hydrodynamické zkoušce (příloha č. 2)

Graf 1: VYHODNOCENÍ HDZ NA OBJEKTU HV-3
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Graf 2: Poklesová zkouška

Přičemž s´= přírůstek zbytkového zvýšení jednoho log. cyklu (0.08 m);  s = zvýšení hladiny 

(m); s´= zbytkové zvýšení (m); tp = čas od začátku vtláčení (s); t = čas od ukončení vtláčení 

a zahájení poklesové zkoušky (s).

Hydrodynamický test  byl proveden jako expresní;  v režimu neustáleného proudění; 

vyhodnocen  dle  teoretických  základů  Theise  a  přímkové  aproximace  dle  Jacoba;  napjatá 

hladina podzemní vody.

Ustálená úroveň hladiny podzemní vody: 3.59 m p.t.

Vydatnost Q: 0.900 l.s-1

Doba vtláčení t: 15 min

Doba poklesu t: 30 min

Mocnost zvodně m: 4.50 m

Vzdutí hladiny s: 0.51 m

Transmisivita T: 2.06E-03 m2.s-1

Orientační vydatnost -Q při vzdutí s:

Koeficient filtrace K: 4.58E-04 m.s-1- dle grafické závislosti -Q=f(s)

V návaznosti na obvyklé nejistoty spojené se stanovením s = 0.5 m 0.88 l.s-1 75.7 m3.den-1

parametrů kolektoru může koeficient filtrace ve skutečnosti s = 1 m 1.75 l.s-1 151.3 m3.den-1

nabývat hodnot v rozmezí cca 1.10-4 až 1.10-3 m.s-1. s = 2 m 3.50 l.s-1 302.6 m3.den-1
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3.3  Lokalita: Ostrava- Poruba – garáže 

3.3.1 Metodika, rozsah a průběh průzkumných prací

V zájmovém území byly před zahájením průzkumu vytyčeny a následně realizovány 

celkem dva vrty do hloubky 8 m, označené v terénu symboly V-1 (Obr.10) a V-2 (Obr. viz 

příloha č. 3). Dvojice vrtů byla doplněna dynamickou penetrační sondou označenou jako DP-

1.  Průzkumná  díla  byla  v ploše  budoucího  staveniště  situována  zejména  podle  možností 

dojezdu a ustavení  strojní  vrtné a také penetrační  soupravy v terénu porostlém náletovými 

dřevinami, který je momentálně využíván jako deponie stavební suti. 

Terénní práce jsem provedl ve dnech 25. a 26. února 2010. Při vrtání bylo využito 

jádrové  technologie,  nasucho,  strojní  soupravou  typu  HVS-04A.  Dynamická  sonda  byla 

realizována penetrační soupravou typu BORROS. Zeminy jsem makroskopicky popsal ihned 

po jejich vytěžení na povrch, u zemin soudržných pak byla dále ověřována jejich relativní 

pevnost pomocí penetrometru „Geotest“. Z vrtů bylo odebráno celkem 5 vzorků zemin a také 

vzorek podzemní vody pro laboratorní zpracování. 

Po ukončení vrtání a zaměření hladiny podzemní vody byly vrty likvidovány záhozem. 

Celková odvrtaná metráž činí 16 bm, penetrováno pak bylo celkem 8 bm.

Při  vlastním  penetračním  měření  se  sleduje  počet  úderů  potřebný  k zaražení 

normového hrotu (s průměrem 44 mm vrcholovým úhlem 90°) o délkovou jednotku, kterou je 

u  těžké  dynamické  penetrace  interval  10 cm,  vyznačený  na  měřícím  soutyčí  o  průměru 

32 mm.  Zarážení  soutyčí  probíhá  postupně  údery  závaží  normové  hmotnosti  50 kg,  které 

dopadá na beranidlo volným pádem z výšky 0,50 m. 
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Obrázek 6: Geologický profil vrtu V-1(5.3.2010)
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0.0-2.1 : Navážka - shora 0.10m hlína s drnem, do 0.30m
škvára, písek, štěrk, cihly, níže 0.30-0.60m jíl se štěrkem a
klastiky, v úseku 0.60-1.00m cihlová suť, dále od 1.0m do
2.10m kusy betonu, písek, štěrk, kusy cihel; při bázi od cca 
1.60m
pískovcové kameny 10-15cm s přítokem vody na bázi 
vrstvy

2.1-2.9 : Hlína nazelenale hnědá s nepravidelnou 
štěrkovou
příměsí, rezavě laminovaná; občas světle šedé laminy a
čočky, zavlhlý, tuhá až polopevná (eolicko-fluviální geneze)

2.9-4.0 : Jíl šedý, prachovitý, občas hnědé smouhy, vlhký,
tuhý až měkký, místy útržky rostlin (fluviální geneze)

4.0-5.2 : Jíl šedý dtto výše s nepravidelnými vložkami 
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4 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY

Každý  geologický  průzkum  musí  být  proveden  tak,  aby  byly  dostatečně  známé 

veškeré geologické podmínky, které zajistí bezpečnost stavebních prací. Tato zásada by měla 

být použita téměř bez ohledu na finační náklady - dokonce zdvojnásobení rozpočtu průzkumu 

zvýší  náklady  na  projekt  <  1%,  ale  po  nedostatečném  geologickém  průzkumu  mohou 

nepředvídané  geologické  podmínky  zvýšit  náklady  na  projekt  o  10%  i  více.  Proto  jsou 

inženýrsko-geologické  podmínky jakékoliv  lokality  velmi  důležité.  Existují  obecně  složité 

geologické podmínky, které mají za následek obtížnost inženýrských prací, a naopak. Mezi 

nejčastější obtížné geologické podmínky patří například (Goodman, 1993):

• různorodý nánosový materiál;

• zvětralé, křehké nebo porušené podloží;

• přírodní nebo umělé dutiny v podloží;

• svahové deformace a sesuv půdy;

• podzemní vody nebo methan;

• neočekávané základy starých budov.

4.1 Lokalita: Ostrava-revitalizace KS

4.1.1  Inženýrsko-geologické poměry

Provedenými  průzkumnými pracemi  byl  v zájmovém  území  ověřen  následující 

geologický profil:

• antropogenní navážky;

• fluviální štěrky údolní nivy;

• neogénní vápnité jíly.
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Obrázek 7 : Geologický řez A – B
(horizontální měřítko 1 : 500, vertikální měřítko 1 : 200)

Výše  uvedené  typy  ověřeného  vrstevního  sledu  (zeminy  rostlého  terénu)  byly 

zatříděny dle norem platných v období realizovaného průzkumu - ČSN 73 1001 „Základová 

půda pod plošnými základy“. Dále bylo provedeno určení tříd těžitelnosti jednotlivých vrstev 

dle v té době platné normy ČSN 73 3050 „Zemní práce“. 

Zrnitost zemin je dokumentována granulometrickými křivkami (kapitola 5.4 Výsledky 

laboratorních analýz).

Obrázek 8 : Vrtání u břehu řeky Ostravice
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4.1.2 Antropogenní navážky 

Celková mocnost násypů v provedených vrtech dosahuje v zájmovém území hodnot 

0,50 m až 3,10 m. Násypová vrstva je z hlediska projektované výstavby svým nesourodým 

složením  problematická,  protože  kromě  směsi  různorodých  zemin  se v navážkách  dále 

vyskytuje  škvára,  písek,  štěrková zrna,  struska,  úlomky cihel  a betonu, karbonská hlušina 

s kameny až balvany přes průměr vrtu. V nesoudržných navážkách se vyskytují konzistenčně 

variabilní  soudržné  písčitojílovité  polohy  v  různém  stupni  provlhčení  opět  s příměsí 

různorodých úlomků. Násypy zrnitostně oscilují v poměrně širokém spektru zemin, a to od 

třídy Y/F2-F4-S5 po Y/G3-G5. Přičemž navážky obecně jsou ve smyslu normy ČSN 73 1001 

vzhledem k jejich nehomogenitě pro přímé zakládání stavebních objektů nevhodné. 

Výše zmiňovanou problematičnost násypů z geotechnického hlediska potvrzuje dále 

také laboratorně stanovený obsah organické příměsi. Podle hodnocení výše uvedené normy 

nelze u jemnozrnných zemin zanedbat obsah organické příměsi již od 5% (u nesoudržných 

zemin 3%), pokud byl u zkoumaných vzorků překročen. Zjištěná hodnota má samozřejmě 

pouze bodový charakter a v rámci násypového horizontu se mohou vyskytnout polohy nejen 

s nižším, ale také vyšším podílem organické hmoty v zemině.

V rámci průzkumu jsem z vrtu RV-7 odebral vzorek, který se na základě provedených 

laboratorních testů řadí dle klasifikace ČSN 73 1001 do třídy Y/F4-CSO. 

Navážkovou vrstvu považuji z hlediska konsolidace ve studovaném území s ohledem 

na občasné působení erozních vlivů proudící vody při enormních stavech v řece a kolísání 

hladiny podzemní vody za středně ulehlou.
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Výsledky testů fyzikálních a mechanických vlastností jsou uvedeny v Tabulce 2.

Třída Y/F4-CSO

navážka charakteru jílu písčitého

s organickou příměsí

měkká

totální soudržnost cu (MPa) 0,03

totální úhel vnitřního tření ϕu ( ° ) 0

efektivní soudržnost cef (MPa) 0,010

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 22

modul přetvárnosti Edef (MPa) 3

převodní součinitel β ( 1 ) 0,62

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,08

Tabulka 2: Fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy o třídě Y/F4-CSO

Zemina je nebezpečně namrzavá, pro vodu velmi málo propustná (kf = 3.10-8 m.s-1), 

pro plyn (radon) je středně propustná.

Laboratorně byly pro vzorek měkké konzistence stanoveny následující charakteristiky:

objemová tíha … γn (kN/m3)  18,1

přirozená vlhkost … wn (%)  25,88 

číslo plasticity … Ip (%)  9,66

stupeň konzistence … Ic(1)  0,39

stupeň nasycení … Sr (1)  0,82

ztráta žíháním ... Iož (%)  7,07
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Pro  navážky  s vyšším  obsahem  klastické  složky  považuji  za  reprezentativní  třídu 

Y/G5. Výsledky testu jsou uvedeny v Tabulce 3.

Třída Y/G5-GC

navážka charakteru jílovitého štěrku
ulehlá

objemová tíha γ  (kN.m-3) 19,5

efektivní soudržnost cef (MPa) 0,006

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 30

modul přetvárnosti Edef (MPa) 40

převodní součinitel β ( 1 ) 0,74

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,10-0,15

Tabulka 1: Fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy o třídě Y/G5-GC

Praktický význam mají  u násypů z hlediska zakládání především jejich deformační 

charakteristiky.  Antropogenní  násypy  budou  v rámci  výstavby  těženy  během výkopových 

prací. Dle normy ČSN 73 3050 jsem násypy zařadil vesměs do 3. třídy těžitelnosti, svrchní 

vrstva hlíny s drnem na travnatých plochách náleží do třídy těžitelnosti 1, naopak stávající 

konstrukční  vrstvy  zpevněných  ploch  a komunikací,  stejně  jako  případná  balvanitá  frakce 

v násypech karbonské hlušiny patří do třídy těžitelnosti 3-4, v případě výskytu kompaktních 

bloků (beton) bude nutno počítat až s třídou těžitelnosti 5. 

Obrázek 9 : Geologický řez C – D
(horizontální měřítko 1 : 500, vertikální měřítko 1 : 200)
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4.1.3 Fluviální štěrky údolní nivy

Fluviální  štěrky údolní  nivy jsou nejstarší  vrstvou kvartéru.  Ve studovaném území 

nejsou štěrky rozšířeny v souvislé vrstvě – v některých vrtech štěrková vrstva chybí a pod 

svrchní vrstvou antropogenních násypů zde byly nalezeny podložní vápnité jíly neogénu (V-2, 

V-3,viz. Příloha č.3). Valouny z vrtného jádra mají velikost do 10 -12 cm a štěrky jsou střední 

až hrubé (G3). Valounový materiál tvoří dominantní pískovec, méně pak křemen s mezerní 

výplní hrubozrnného písku. Zahlinění je poměrně nízké.

Štěrky  údolní  terasy  jsou  podle  průběhu  vrtání  středně  ulehlé  až  ulehlé,  shora 

od stropu  vrstvy  s osušeným  intervalem  a  různě  intenzivním  provlhčením  nad  hladinou 

podzemní  vody,  při  větší  mocnosti  nadložních  navážek  pak  již  od  stropu  vrstvy  plně 

zvodněné. 

Povrch štěrkové vrstvy je ve studovaném území dosti zvlněný, průzkumnými pracemi 

byl  zastižen  v hloubce  1,10-3,10 m;  báze  štěrkové  terasy  se  pak  nachází  v úrovni  2,30  - 

4,00 m p.t. 

Výsledky  fyzíkalně  –  mechanické  vlastnosti  zeminy  o  třídě  G3/G-F jsou  uvedeny 

v Tabulce 4.

Třída G3/G-F

štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy
středně ulehlý

objemová tíha γ  (kN.m-3) 19,0

efektivní soudržnost cef (MPa) 0

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 30

modul přetvárnosti Edef (MPa) 80

převodní součinitel β ( 1 ) 0,83

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,65.(0,30-0,50)

Tabulka 2: Fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy o třídě G3/G-F

Zemina je nenamrzavá až mírně namrzavá, pro vodu dobře propustná (kf řádově 10-4 m.s-1), 

pro plyn (radon) je dobře propustná.

Ve smyslu klasifikace normy ČSN 73 3050 jsem zařazdil  štěrkový horizont údolní 

terasy do třídy těžitelnosti 3.
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4.1.4 Neogenní vápnité jíly 

Tyto třetihorní šedé marinní sedimenty budují v celém studovaném území pro vodu 

nepropustné podloží kvartérního souvrství. V rámci průzkumu byly tyto sedimenty zastiženy 

všemi vrty s výjimkou ručních sond. Jejich charakter byl průzkumnými pracemi ověřen do 

hloubky 1,00-4,50 m od povrchu předkvartéru, všechny strojní vrty byly v neogénním podloží 

ukončeny v hloubce 5 m p.t. 

Podložní  jíly  mají  řádově  mocnost  v prvních  stovkách  metrů,  v oblasti  kontaktu 

s nadložními  štěrky  údolní  terasy  mají  obvykle  sníženou  konzistenci  směrem  k tuhé 

až polopevné; s rostoucí hloubkou však rychle přecházejí do pevné, v hlubších partiích pak 

až do tvrdé konzistence, respektive nabývají až charakteru poloskalních hornin. 

Laboratorně zkoumány byly pouze popisné charakteristiky na pěti vzorcích. Zrnitostí 

odpovídají  neogénní  jíly  většinou  jílovitým  zeminám  s  minimálním  zastoupením  zrn 

0,002 mm přes 32%, podle plasticity spadají do třídy zemin F8 (Tabulka 5). U všech vzorků 

je vlhkost na Atterbergově mezi tekutosti vyšší než 50%. Všechny vzorky jsem tedy zařadil 

do třídy F8/CH – jíl s vysokou plasticitou. 

S odlišnými indexy konzistence souvisí pravděpodobně také nepravidelná přítomnost 

prachově písčitých lamin až vložek, měřenými v rámci dokumentace vrtného jádra ručním 

penetrometrem  a  výslednými  indexy  z laboratorních  zkoušek  u  podložních  jílů  obecně. 

Všechny  vzorky  jsem  odebral  z pevných  poloh  neogénních  jílů,  laboratorně  stanovené 

hodnoty Ic však odpovídají  většinou konzistenci  polopevné (Ic = 0,89-0,93).  To je  zřejmě 

způsobeno  gravitačním  odvodněním  vzorků  po  odběru,  kdy  je  voda  obsažená 

ve struktuře marinních jílů odváděna právě přes prachově písčité polohy, které u vytěženého 

vrtného jádra fungují jako zóny se zvýšenou propustností. 
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Třída F8/CH

jíl s vysokou plasticitou
polopevná pevná

totální soudržnost cu (MPa) 0,060 0,08

totální úhel vnitřního tření ϕu ( ° ) 0 0

efektivní soudržnost cef (MPa) 0,010 0,010

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 17 16

modul přetvárnosti Edef (MPa) 6 5

převodní součinitel β ( 1 ) 0,37 0,37

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,12 0,16

Tabulka 3: Fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy o třídě F8/CH

Zemina  je  nebezpečně  až vysoce namrzavá,  pro vodu ve  vertikálním směru velmi 

málo propustná až prakticky nepropustná (kf = 3.10-11 m.s-1), pro plyn (radon, metan) je málo 

propustná.

Laboratorně byly pro 5 vzorků polopevné a pevné konzistence stanoveny následující 

průkazné charakteristiky:

objemová tíha … γn (kN/m3)   19,6-20,2 

přirozená vlhkost … wn (%)  22,86-27,60 

číslo plasticity … Ip (%)  29,66-39,00

stupeň konzistence … Ic(1)  0,89-1,02

stupeň nasycení … Sr (1)  0,96-1,00

U jílů převážně pevné až tvrdé konzistence lze čekávat pozvolný mírný nárůst hodnot 

geotechnických charakteristik směrem do hloubky.

Podložní  jíly  mají  pro  projektované  stavební  objekty  zásadní  význam  zejména 

v prostoru  navrhovaných  jezových  stupňů,  kde  bude  do  nich  zakládáno.  Navíc  neogénní 

podloží  nahrazuje  v prostoru  horního  jezového stupně  chybějící  terasové  štěrky  v přímém 

podloží antropogenních navážek.
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4.1.5 Zemní práce 

Těžitelnost zemin

V této  kapitole  uvádím  třídy  těžitelnosti  dle  ČSN  73  3050  „Zemní  práce“ 

pro jednotlivé typy zemin studované lokality:

Navážky  štěrkovitého  charakteru  - třída  3,  v případě  výskytu  balvanů  (navážky, 

stávající břehové opevnění) až třída 4, přičemž (jak již bylo dříve zmíněno) není vyloučen 

lokální výskyt např. betonových bloků s třídou těžitelnosti 5. Podobně nepředvídatelné mohou 

být případy lokálního výskytu zavěšené zvodně a následné přítoky vody z násypů do výkopů.

Navážky písčitých zemin - třída 2.

Zastoupení  obou  skupin  v prostoru  budoucího  staveniště  odhaduji  přibližným 

poměrem 3 : 1 s převahou nesoudržných násypů. 

Štěrky údolní terasy -  třída 3.

 Neogénní jíly -. třída 3, ve větší hloubce třída 4 (Obr. 10).

Obrázek 10 :  Vrtná jádra

4.1.6 Hydrogeologické poměry, agresivita podzemní a říční vody

Podle  hydrologického  členění  ČR  náleží  území  lokality  do  dílčího  povodí  řeky 

Ostravice (číslo hydrologického pořadí 2-03-063) s plochou povodí 10,407 km2. Dílčí povodí 

představuje úsek mezi soutokem Ostravice s řekou Lučinou a soutokem s řekou Odrou.
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Z hlediska hydrogeologické rajonizace spadá širší okolí zájmové oblasti do rajónu 15 

“Kvartérní  sedimenty  v povodí  Odry“,  subrajónu  151  “Fluviální  a  glacigenní  sedimenty 

v povodí Odry“. První přirozený hydrogeologický kolektor v rajónu tvoří kvartérní písčito-

štěrkovité fluviální sedimenty údolní terasy. Bazální izolátor v podloží kvartérního štěrkového 

kolektoru představuje komplex vertikálně nepropustných terciérních marinních jílů (neogén-

miocén).

Směr proudění podzemní vody na studované lokalitě je v okolí koryta řeky Ostravice 

vlastně totožný se směrem proudění povrchové vody. Podzemní vody jsou na lokalitě vázány 

zejména  na průlinově  propustný  kolektor  štěrků  údolní  terasy,  případně  na  lokálně  se 

vyskytující fluviální sedimenty v jeho nadloží.

Mělce  podpovrchová  voda  (tzv.  zavěšená  zvodeň)  ve  formě  přítoku  byla  v rámci 

průzkumu  ve  vrtech  zastižena  V-1(Obrázek  uveden  v  Kapitole  metodologie)  a  V-2  (viz. 

Příloha č 4) v úrovni 1,50 a -1,00 m p.t.; v navážkách bylo místy dokumentováno pouze jejich 

výrazné provlhčení. S ohledem na vysokou materiálovou variabilitu a nehomogenitu násypů 

bude  výskyt  druhotného  zvodnění  dosti  nepravidelný  se  značnou  závislostí  na  aktuální 

srážkové  situaci  a  tedy  dotacemi  infiltrující  srážkové  vody  do  propustných  poloh 

v navážkovém souvrství. 

Podle  výsledků  rozboru  je  voda  z vrtu  V-1  neutrální (pH 6,8),  mimořádně  tvrdá 

(celkově  9,70  mmol/l)  a  podle  hodnocení  ČSN  EN  206-1  „Beton-Část  1:  Specifikace, 

vlastnosti,  výroba a shoda“ vykazuje daná voda vůči betonu slabou agresivitu u parametru 

SO4
2- (434 mg/l),  tzn.,  že byla dosažena limitní  hodnota pro zařazení do stupně agresivity 

XA1.  Vůči  oceli  je  pak  voda  podle  klasifikace  ČSN  03  8375  velmi  vysoce  agresivní 

v parametrech  vodivost  (228 mS/m),  SO3+Cl (659,42 mg/l)  a  dále  také  zvýšeně agresivní 

u parametru CO2 agres. (2,2 mg/l dle Heyera).

Vzorkovaná voda z vrtu V-2 je podle rozboru neutrální (pH 7,2), mimořádně tvrdá 

(celkově 10,10 mmol/l) a podle hodnocení ČSN EN 206-1 vykazuje tato voda vůči betonu 

slabou  agresivitu  u  parametru  SO4
2- (361  mg/l),  tzn.,  že  byla  dosažena  limitní  hodnota 

pro zařazení do stupně agresivity XA1. Vůči oceli je pak voda podle klasifikace ČSN 03 8375 

velmi vysoce agresivní v parametrech vodivost (245 mS/m), SO3+Cl (712,01 mg/l) a dále také 

zvýšeně agresivní u parametru CO2 agres. (2,2 mg/l dle Heyera).

Poslední vzorek vody z vrtu V-4 (viz. Příloha č. 4) je podle výsledků analýzy slabě 

zásaditý (pH 7,5),  velmi  tvrdý  (celkově  5,08 mmol/l)  a  podle  hodnocení  ČSN EN 206-1 
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vykazuje voda vůči betonu slabou agresivitu u parametru SO4
2- (213 mg/l), tzn., že byla také 

dosažena limitní hodnota pro zařazení do stupně agresivity XA1. Vůči oceli je voda podle 

klasifikace ČSN 03 8375 velmi vysoce agresivní v parametrech vodivost (97,9 mS/m) a dále 

také zvýšeně agresivní  u parametru CO2 agres. (2,2 mg/l dle Heyera).

4.2 Lokalita: Ostrava-Kunčičky, DEMOS

4.2.1 Inženýrsko-geologické poměry 

Průzkumnými pracemi byl v zájmovém území ověřen následující geologický profil:

• humózní hlíny;

• náplavové zeminy ;

• terasové štěrky;

• podložní vápnité jíly.

Obrázek 11: Geologický řez A – B
(horizontální měřítko 1 : 500, vertikální měřítko 1 : 200)

Výše uvedené typy ověřeného vrstevního sledu (zeminy rostlého terénu) jsem zařadil 

dle ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“. Dále jsem provedl určení tříd 

těžitelnosti jednotlivých vrstev dle ČSN 73 3050 „Zemní práce“. 
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Humózní hlíny

Svrchní část ověřeného geologického profilu tvoří vrstva humózní hlíny se svrchním 

drnem, jejíž mocnost dosahuje v provedených vrtech hodnot 0,30-0,40 m. 

Pro zakládání  projektované  stavby nemají  humózní  hlíny  význam -  při  zohlednění 

hloubky  založení  navržených  staveb  lze  předpokládat,  že  daná  vrstva  bude  v prostoru 

budoucího staveniště součástí skrývky v rámci výkopových prací a terénních úprav.

Ve smyslu ČSN 73 3050 jsem zařadil humózní hlíny do třídy těžitelnosti 1.

4.2.2 Náplavové zeminy

Náplavové  zeminy  reprezentují  svrchní  část  přirozeného  geologického  profilu 

pod humózními  hlínami  a  jsou  charakteristické  proměnlivým  obsahem  písčité  frakce 

a výskytem písčitých lamin. 

Odebrané vzorky náplavů na základě zrnitostní analýzy podle klasifikačního systému 

ČSN 73 1001 oscilují mezi třídami F4/CS a S5/SC, laboratorně stanovená konzistence zemin 

(Tabulka 6) je tuhá.

Třída F4/CS - S5/SC

jíl písčitý až písek jílovitý
tuhá

totální soudržnost cu (MPa) 0,05

totální úhel vnitřního tření ϕu ( ° ) 0

efektivní soudržnost cef (MPa) 0,008-0,012

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 24-27

modul přetvárnosti Edef (MPa) 3,50

oedometrický modul Eoed (MPa) 5,64

převodní součinitel β ( 1 ) 0,62

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,15

Tabulka 4: Fyzikálně-mechanické vlastnosti  zeminy o třídě F4/CS –S5/SC

Zemina je namrzavá až nebezpečně namrzavá, pro vodu málo propustná (kf = 3.10-7 až 

9.10-7 m.s-1), pro plyn (radon) je málo až středně propustná.
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Laboratorně  byly  pro  3  vzorky  tuhé  konzistence  stanoveny  následující  průkazné 

charakteristiky:

objemová tíha … γn (kN/m3) 19,4-19,7

přirozená vlhkost … wn (%) 19,48-20,33 

číslo plasticity … Ip (%) 8,81-12,07

stupeň konzistence … Ic(1) 0,62-0,66

stupeň nasycení … Sr (1) 0,86-0,90

Ve smyslu ČSN 73 3050 jsem zařadil náplavové zeminy podle jejich konzistence do 

třídy těžitelnosti 2-3.

4.2.3 Terasové štěrky

Bazální vrstvou kvartéru jsou fluviální štěrky údolní terasy. Povrch štěrkové vrstvy je 

v zájmovém území mírně zvlněný, provedenými vrty byl dokumentován v hloubkách 0,90-

1,40 m. V nadloží štěrkové vrstvy se místy objevují polohy nepravidelně zajílovaných písků, 

které vyplňují  výše zmíněné nerovnosti.  Ve vrtu V-4 byla uvnitř  štěrkové vrstvy v úrovni 

kolem 3,50 m zjištěna také zajílovaná poloha s kusy tlejícího dřeva. 

Štěrky údolní terasy jsou převážně písčité, shora lokálně zajílované (HV-3), středno 

až hrubozrnné, zhruba v polovině mocnosti vrstvy zvodněné. V rámci staveniště lze počítat 

minimálně  se  štěrky  třídy  G3/G-F  (Tabulka  7),  lokálně  se  budou  vyskytovat  také  dobře 

vytříděné štěrky třídy G1, Tabulka 8 (vzorek z vrtu V-2, viz příloha č. 4). 

Třída G3/G-F

štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy
středně ulehlý

objemová tíha γ  (kN.m-3) 19,0

efektivní soudržnost cef (MPa) 0

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 33

modul přetvárnosti Edef (MPa) 80

převodní součinitel β ( 1 ) 0,83

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,65.(0,3-0,50)

Tabulka 5: Fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy o třídě G3/G-F
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Zemina je nenamrzavá až mírně namrzavá, pro vodu dobře propustná (kf = 2.10-4 m.s-1), 

pro plyn (radon) je také dobře propustná. 

Třída G1/GW štěrk dobře zrněný středně ulehlý

objemová tíha γ  (kN.m-3) 21,0

efektivní soudržnost cef (MPa) 0

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 41

modul přetvárnosti Edef (MPa) 400

převodní součinitel β ( 1 ) 0,90

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,65.(0,5-0,80)

Tabulka 6: Fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy o třídě G1/GW

Zemina je nenamrzavá, pro vodu dobře propustná (kf = 3.10-4 m.s-1), pro plyn (radon) 

je také dobře propustná.

Ve smyslu ČSN 73 3050 jsem zařadil štěrky do třídy těžitelnosti 3.

4.2.4 Podložní vápnité jíly

Podloží  kvartérních  usazenin  tvoří  šedé,  vápnité  jíly  s nepravidelnými  jemnými 

prachově písčitými laminami až vložkami. V rámci provedeného průzkumu byl jejich výskyt 

dokumentován pouze v profilu HV-3 a V-2, a to v úrovni 5,60 a 6,00 m p.t. 

Třída F6/CI

jíl se střední plasticitou
polopevná

totální soudržnost cu (MPa) 0,07

totální úhel vnitřního tření ϕu ( ° ) 0

efektivní soudržnost cef (MPa) 0,012

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 19

modul přetvárnosti Edef (MPa) 6

převodní součinitel β ( 1 ) 0,47

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,15
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Tabulka 7: Fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy o třídě F6/CI

V Tabulka 8 jsou uvedeny fyzikálně -mechanické vlastnosti zeminy o třídě F6/CI.

Konzistence  jílů  v  úrovni  kontaktu  s nadložními  štěrky  je  polopevná,  níže  pevná, 

ve větších hloubkách pak lze očekávat až tvrdou konzistenci. Vzorek podložních jílů z vrtu 

HV-3 jsem zařadil do třídy F6/CI.

Zemina  je  nebezpečně  až  vysoce  namrzavá,  pro  vodu  velmi  málo  propustná 

až prakticky nepropustná (kf = 3.10-11 m.s-1), pro plyn (radon) je málo propustná.

Laboratorně byly pro vzorek polopevné konzistence stanoveny následující průkazné 

charakteristiky uvedené v Tabulce 10:

Charakteristika Jednotka Hodnota

objemová tíha γn (kN/m3) 20,7

přirozená vlhkost wn (%) 21,68

číslo plasticity Ip (%) 28,49

stupeň konzistence Ic(1) 0,90

stupeň nasycení Sr (1) 1,00

Tabulka 90: Průkazné charakteristiky vzorků polopevné konzistence.

Ve smyslu ČSN 73 3050 jsem zařadil podložní jíly do třídy těžitelnosti 3, při tvrdé 

konzistenci až do třídy 4. 

                                                          
Obrázek 12 : Geologický řez A – B

(horizontální měřítko 1 : 1000, vertikální měřítko 1 : 200)
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4.2.5 Hydrologické a hydrogeologické poměry, chemismus podzemní vody

Z hydrogeologického hlediska je zkoumané území součástí rajónu č. 151 „Fluviální 

a glacigenní sedimenty v povodí Odry.“

Hlavní  zvodnění  je  v zájmové  lokalitě  vázáno  na  štěrky  údolní  terasy.  Jedná  se 

o kolektor  s průlinovou  propustností.  Hladina  podzemní  vody  byla  v provedených  vrtech 

naražena v hloubce 3,50 m (V-2,V-1) až 4,30 m p.t. (V-4), ustálila se pak v úrovni 3,30 m-

3,70 m p.t. Generelní směr proudění podzemní vody je směrem k SZ ke korytu Ostravice.

Vzorek  podzemní  vody  pro  posouzení  aktuálních  hodnot  její  agresivity  vůči 

betonovým a ocelovým základovým konstrukcím jsem odebral z vrtu HV-3. 

Podle provedeného rozboru je voda z vrtu HV-3 neutrální  (pH 6,8), tvrdá (celkově 

4,25  mmol/l)  a  podle  hodnocení  ČSN  EN  206-1  „Beton-Část  1:  Specifikace,  vlastnosti, 

výroba a shoda“ byla u parametrů CO2 agres. (26,4 mg/l dle Heyera) a také SO4
2- (222 mg/l) 

dosažena limitní hodnota pro zařazení do stupně agresivity XA1. Podle ustanovení v záhlaví 

klasifikační tabulky 2 výše citované normy je pro hodnocení agresivity nutno použít nejblíže 

vyšší stupeň v případě, kdy dvě nebo více chemických charakteristik jsou hodnoceny stejným 

stupněm. Zkoumaný vzorek vody tudíž z hlediska jeho agresivity klasifikuji stupněm XA2. 

Vůči oceli je voda podle klasifikace ČSN 03 8375 velmi vysoce agresivní  v parametrech 

vodivost (106 mS/m) a také CO2 agres. dle Heyera.

4.2.6 Likvidace povrchových (dešťových) vod

V zájmové oblasti je projektováno vybudování skladovacích hal. V souvislosti s tímto 

záměrem  bylo  součástí  inženýrsko-geologického  průzkumu  řešení  problematiky  likvidace 

dešťových vod nashromážděných ze střech a ze zpevněných ploch v okolí vlastních objektů 

(parkoviště, chodníky apod.). Dle získaných informací budou celkové zpevněné plochy činit: 

střechy budov: 22 000 m2, pojízdné plochy: 15 000 m2, tudíž plochy celkem činí  37 000 m2.

Podle  informací  projektanta  bude  navrhované  zasakování  probíhat  dnem  pěti 

retenčních  nádrží,  přičemž všechny  nádrže  budou propojeny  přepadovým potrubím,  které 

bude  sloužit  k odvodu přebytečné  vody do stávající  kanalizační  sítě  v případě  extrémních 

kubatur  dešťové  vody,  která  nestihne  zasakovat  do štěrkové  vrstvy.  Celková  kubatura 

retenčních nádrží bude činit 330 m3/den, zde bude dešťová voda nejdříve zachycena a poté 

postupně likvidována (zásak dnem). 
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V zájmovém prostoru byl také realizován vystrojený hydrogeologický vrt HV-3 (Obr. 

6),  ve kterém byla  provedena  nálevová  zkouška.  Zkušební  vrt  HV-3  byl  realizován  jako 

tzv. úplný hydrogeologický vrt, což znamená, že prošel skrze celý kvartérní štěrkový kolektor 

a byl  ukončen  v  podložních  jílech  neogenního  masivu,  který  tvoří  pro  vodu nepropustné 

podloží. Vrtem HV-3 byla do hloubky 0,4 m ověřena vrstva humózní hlíny, pod kterou byly 

zastiženy náplavové zeminy charakteru písčitého jílu až jílovitého písku. Podloží těchto vrstev 

pak tvoří štěrky údolní terasy, které byly ověřeny až do hloubky 5,60 m pod povrchem terénu. 

Štěrková vrstva je zčásti zvodněná, ustálená hladina podzemní vody byla zaměřena v úrovni 

3,60 m pod povrchem terénu. 

Vzhledem k zjištěnému  geologickému profilu  bylo  zkušební  zasakování  prováděno 

do svrchní  suché  části  štěrků  údolní  terasy,  která  je  reprezentována  štěrky  s příměsí 

jemnozrnné zeminy třídy G3 (symbol G-F). Obecně lze těmto zeminám přiřadit koeficient 

filtrace  k v závislosti  na  podílu  jílovité  frakce řádově  10-4 až  10-6 m/s.  Laboratorní 

granulometrickou analýzou a následně výpočtem byl pro štěrky třídy G3 stanoven koeficient 

filtrace  k  =  2.10-4  m/s.  Dle  klasifikace  propustnosti  hornin  (J. Jetel)  jsou  tyto  zeminy 

hodnoceny jako dosti silně propustné, třída propustnosti III. 

Dle  výsledků  nálevové  zkoušky  (kapitola  5.4  Výsledky  laboratorních  testů)  bylo 

v rámci  HDZ  dosaženo  zvýšení  hladiny  ve  vrtu  HV-3  s  =  0,51 m,  které  odpovídá  stálé 

vydatnosti vtláčení vody do kolektoru 0,90 l/s, tzn. 77,76 m3/den do vrtu o průměru 175 mm . 

Projektem  uvažované  celkové  utrácené  množství  vody  z pěti  retenčních  nádrží, 

sloužících k zachycení přívalových srážek, činí 330 m3, což odpovídá 66 m3 na jednu nádrž. 

Jelikož zasakovací plocha dna každé z 5 retenčních nádrží je oproti  ploše testovacího vrtu 

větší,  bude  také  doba  zasakování  kratší.  Z výsledků  nálevové  zkoušky  lze  konstatovat, 

že takto navržené zasakování srážkových vod, s akumulací přívalových srážek v retenčních 

nádržích  o  rozměrech  9x5  m  (se  vsakovacím  dnem  zapuštěným  do  štěrkové  vrstvy),  je 

pro celkové množství zpevněných ploch 37 000 m2 vyhovující. Akumulovaná voda v retenční 

nádrži  může být také využita k dalším účelům. Pro vlastní zasakování a zasakovací nádrže 

obecně platí následující pravidla a doporučení.

Oblast vsaku, tj. retenční nádrže, je nutno umístit v dostatečné vzdálenosti od vlastní 

stavby (min. 10 m, nejlépe po směru proudění), tak aby případně nedocházelo k ovlivnění 

podzákladí stavby ani okolních staveb.
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Zasakování  zachycených  vod  nesmí  probíhat  v úrovni  hladiny  podzemí  vody. 

Mezi dnem vsakovací  studny a  hladinou  podzemní  vody by  měla  být  nejmenší  vertikální 

vzdálenost  1,5  m.  Vrty  realizovanými  v rámci  IGP byla  ustálená  hladina  podzemní  vody 

zaměřena v hloubce 3,30-3,70 m pod povrchem terénu. 

Pro  zasakování  dešťové  vody  by  měla  vsakovací  studna  obsahovat  na  vtoku  filtr 

pro zachycení  mechanických  nečistot.  Zrnitost  filtrační  náplně  má  být  postupně  klesající. 

Horní vrstva minimálně 200 mm by měla být z praného písku. Pod nátokem do studny je 

třeba  umístit  dlaždici,  aby  se  zabránilo  rozplavení  písků.  Ve  spodní  části  by  měla  být 

umístěna vrstva štěrku o mocnosti cca 200-300 mm. 

Obrázek 13: Hydrogeologický vrt (HV 3)

4.3 Lokalita: Ostrava-Poruba – garáže

4.3.1 Inženýrsko-geologické poměry a geotechnické vyhodnocení

Provedenými  průzkumnými  pracemi  byl  v zájmovém  území  ověřen  následující 

geologický profil:

• antropogenní navážky;

• náplavové sedimenty;

• terasové štěrky;

• předkvartérní podloží.
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4.3.2 Antropogenní navážky

Původní  terén  ve studované  oblasti  byl  upraven  vrstvou  antropogenních  navážek 

velice různorodého složení, jejíž ověřená mocnost se pohybuje od 1,40 m (vrt V-2, viz příloha 

č. 5) do 2,10 m (vrt V-1). V profilu penetrační sondy DP-1 byly navážky interpretovány ve 

svrchním intervalu 0,0-2,0 m.

Navážky  překrývá  0,10  m  mocná  rekultivační  vrstva  se  svrchním  travním  drnem 

a místy poměrně hustým porostem náletových dřevin. Nepravidelně je plocha také pokryta 

deponiemi  stavební  suti.  Násypová  vrstva  je  z hlediska  projektované  výstavby  svým 

nesourodým  složením  problematická  (stavební  odpad,  keramické  střepy,  písek,  škvára 

a pískovcové kameny). Násypy jsou z hlediska normy pro přímé zakládání obecně nevhodné, 

zejména vzhledem k jejich nehomogenitě. Navážky nebyly v rámci provedeného průzkumu 

vzorkovány a jejich charakteristiky neuvádím. Materiál navážek lze klasifikovat jako zeminy 

třídy Y/F6-F2/G5 podle nepravidelného obsahu štěrkové příměsi a úlomků stavební suti.

Z hlediska klasifikace těžitelnosti  jsem zařadik násypy ve smyslu dnes již neplatné 

ČSN 73 3050 v závislosti na materiálovém složení do třídy těžitelnosti 3-5, přičemž se 4. až 5. 

třídou těžitelnosti bude nutno počítat jednak v případě výskytu balvanité frakce v navážkách 

a dále taktéž u zbytků starých základů. 

4.3.3 Náplavové sedimenty

Kvartérní  sedimentace  je  v zájmovém  území  zastoupena  souvrstvím  eolicko  –

fluviálních  až  fluviálních  prachovitých  hlín  a  fluviálních  jílů  údolní  terasy.  Přeplavené 

sprašové hlíny a fluviální hlíny jsou navíc natolik podobné, že jejich vzájemné rozlišení je 

kvůli blízké genezi dosti obtížné. 

Svrchní hlíny jsou většinou žluto až nazelenale hnědé, rezavě skvrnité a smouhované 

se  šedými  siltovými  laminami,  čočkami  až  vložkami  a nepravidelnou  příměsí  štěrkových 

valounů. Jejich konzistence kolísá od polopevné po pevnou. Náplavové jíly jsou většinou šedé 

s nepravidelným podílem písčité frakce, pískovými laminami až vložkami. 

Konzistence  fluviálních  jílů  kolísá  nepravidelně  v širokém  rozpětí  od  polopevné 

po měkkou  bez  hloubkové  závislosti,  ale  ve  vazbě  na  přítomnost  granulometricky  a tedy 

i filtračně  příznivých  prachově písčitých  lamin  a  vložek,  na  které  je  pak  vázána  zvýšená 

vlhkost, případně také zvodnění uvnitř náplavového souvrství. 
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Odebrané  vzorky fluviálních  hlín  a  jílů  jsem podle  laboratorních  výsledků  zařadil 

k zeminám třídy F6/CL,CI  (Tabulka  11),  při  zvýšeném obsahu organické  hmoty  byly jíly 

laboratorně klasifikovány jako zemina F6/CIO. 

Zemina je nebezpečně až vysoce namrzavá, pro vodu velmi málo až málo propustná 

(kf = 3.10-10 až 1.10-7 m.s-1), pro plyn (radon) je málo propustná.

Třída F6/CL,CI (CIO)

jíl s nízkou a střední plasticitou

(a organickou příměsí)

měkká tuhá polopevná

totální soudržnost cu (MPa) 0,025 0,050 0,070

totální úhel vnitřního tření ϕu ( ° ) 0 0 0

efektivní soudržnost cef (MPa) 0,008 0,010 0,012

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 17 18 19

modul přetvárnosti Edef (MPa) 2 (1,6*) 4 (3,2*) 6 (4,8*)

převodní součinitel β ( 1 ) 0,47 0,47 0,47

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,05 0,10 0,15

Tabulka 10: Fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy o třídě F6/CL,CI (CIO), * hodnoty pro F6/CIO při 
obsahu organické příměsi kolem 5%

Laboratorně  byly  pro  vzorky  tuhé  a  polopevné  konzistence  stanoveny  následující 

průkazné charakteristiky, které znázorňuje Tabulka 12:

Charakteristika Jednotka Hodnota

objemová tíha γn (kN/m3) 17,5 – 21,10

přirozená vlhkost wn (%) 18,59 – 31,45

číslo plasticity Ip (%) 8,72 – 22,49

stupeň konzistence Ic(1) 0,50 – 0,94

stupeň nasycení Sr (1) 0,90 – 0,97

ztráta žíháním Iož (%) 4,03–8,69

Tabulka 112: Průkazné charakteristiky vzorků tuhé a polopevné konzistence.
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Z hlediska klasifikace těžitelnosti jsem zařadil náplavové hlíny a jíly ve smyslu dnes 

již  neplatné  ČSN 73  3050  v závislosti  na  konzistenci  do  třídy  těžitelnosti  2-3,  v případě 

výskytu kašovité konzistence je pak nutno počítat s těžitelností ve třídě 4.

4.3.4 Terasové štěrky

Fluviální štěrky v podloží náplavových jílů jsou vyvinuty nepravidelně, jejich mocnost 

není stálá a také je pro ně typický zvýšený obsah hlinité až jílovité mezerní výplně a opět 

výskyt zbytků tlejícího dřeva. Litologicky jde o středno až hrubozrnné, většinou zajílované 

štěrky  s převážně  opracovanými  valouny  převážně křemene  a  pískovce.  Štěrky  jsou  plně 

zvodněné, podle průběhu penetrogramu DP-1 středně ulehlé.

Granulometricky  kolísá  štěrková  vrstva  v rámci  dokumentace  vrtného  jádra  mezi 

třídami G4 až G5. Vzorek odebraný ze štěrkové polohy jsem zařadil do třídy G5/GC (Tabulka 

13). 

Třída G5/GC štěrk jílovitý středně ulehlý

objemová tíha γ  (kN.m-3) 19,5

efektivní soudržnost cef (MPa) 0,006

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 30

modul přetvárnosti Edef (MPa) 30

převodní součinitel β ( 1 ) 0,74

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,65.(0,15-0,20)

Tabulka 123: Fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy o třídě G5/GC

Zemina je mírně namrzavá až namrzavá, pro vodu málo propustná (kf = 6.10-6 m.s-1), 

pro plyn (radon) je středně propustná

Z hlediska klasifikace těžitelnosti jsem zařadil náplavové hlíny a jíly ve smyslu dnes 

již neplatné ČSN 73 3050 do třídy těžitelnosti 3.

4.3.5 Předkvartérní podloží

Podloží kvartérních sedimentů v zájmovém území tvoří neogenní vápnité marinní jíly 

stratigraficky  řazené  do období  spodního  badenu.  Předkvartérní  mořské  usazeniny  byly 

zastiženy  všemi  sondami,  přičemž  povrch  podloží  byl  navrtán  v hloubkách  5,30 m  (V-2) 
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až 6,50 m (V-1). V penetrační sondě DP-1 byl povrch neogénu interpretován v hloubce 6,0 m. 

Předpokládám  tedy,  že  povrch  předkvartérního  podloží  je  v zájmovém  prostoru  nerovný 

se sklonem směrem k JZ.

 Podložní jíly mají řádově mocnost v desítkách metrů, v oblasti kontaktu s nadložními 

štěrky  mají  obvykle  sníženou  konzistenci  směrem  k tuhé  až polopevné  s lokálním 

odvápněním; s rostoucí hloubkou však rychle přecházejí  do pevné,  v hlubších partiích pak 

až do  tvrdé  konzistence,  respektive  nabývají  místy  až  charakteru  poloskalních  hornin. 

Odebraný vzorek byl klasifikován jako zemina třídy F6/CI, Tabulka 14.

Třída F6/CI

jíl se střední plasticitou
polopevná pevná

totální soudržnost cu (MPa) 0,070 0,080

totální úhel vnitřního tření ϕu ( ° ) 0 0

efektivní soudržnost cef (MPa) 0,012 0,016

efektivní úhel vnitřního tření ϕef ( ° ) 19 20

modul přetvárnosti Edef (MPa) 6 7

převodní součinitel β ( 1 ) 0,47 0,47

tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) 0,15 0,20

Tabulka 134:  Fyzikálně-mechanické vlastnosti zeminy o třídě F6/CI

Zemina je nebezpečně až vysoce namrzavá, pro vodu velmi málo propustná (kf = 3.10-9 m.s-1), 

pro plyn (radon) je málo propustná.
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Laboratorně byly pro vzorek polopevné konzistence stanoveny následující průkazné 

charakteristiky, Tabulka 15:

Charakteristika Jednotka Hodnota

objemová tíha γn (kN/m3) 19,9

přirozená vlhkost wn (%) 24,22

číslo plasticity Ip (%) 23,47

stupeň konzistence Ic(1) 0,92

stupeň nasycení Sr (1) 0,98

Tabulka 145: Průkazné charakteristiky vzorků tuhé a polopevné konzistence.

Z hlediska klasifikace těžitelnosti jsem zařadil podložní ve smyslu dnes již neplatné 

ČSN 73 3050 do třídy těžitelnosti 3, při tvrdé konzistenci pak musíme počítat s těžitelností 

třídy 4.

V rámci laboratorních zkoušek fyzikálně mechanických vlastností jsou neogenní jíly 

v klasifikačním systému původní ČSN 73 1001 řazeny k zeminám třídy F6, případně až F8.

4.3.6 Hydrogeologické poměry

Podzemní  vody  mělkého  kvartérního  oběhu  jsou  vázány  na  souvrství  fluviálních 

sedimentů, především pak na zóny se zvýšenou propustností, tj. písčité laminy a vložky uvnitř 

jílových  vrstev  a  dále  na  štěrkovou  vrstvu.  Ve  všech  případech  se  jedná  o  kolektory 

s průlinovou propustností. V provedených vrtech byly dokumentovány plně zvodněné štěrky 

v úrovních 4,80 m (V-2) až 5,70 m p.t. (V-1). Po ukončení vrtání před záhozem sond byla pak 

hladina  zaměřena  v úrovních  0,80-1,30 m  p.t.  V penetrační  sondě  DP-1  byla  po jejím 

ukončení taktéž zaměřena hladina vody - v úrovni 0,85 m p.t. V zájmovém území bude navíc 

nutno  počítat  s druhotným zvodněním antropogenních  navážek,  protože  v obou vrtech  byl 

kromě  zvodněných  štěrků  zjištěn  markantní  přítok  už  na  bázi  antropogenních  navážek 

v hloubce  1,00 m  (V-1)  a  1,60 m  (V-2).  Tzv.  zavěšená  -  aerická  zvodeň  představuje 

infiltrovanou  srážkovou vodu,  která  se  v  navážkách nepravidelně  kumuluje  nad polohami 

se sníženou propustností (soudržné fluviální zeminy v podloží násypů). 

Vzorek  podzemní  vody pro  posouzení  její  agresivity  vůči  betonovým a  ocelovým 

základovým konstrukcím jsem odebral z vrtu V-2 (Příloha č.6). 
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Podle provedeného rozboru je voda z vrtu V-2 slabě zásaditá (pH 7,5), mimořádně 

tvrdá  (celkově  9,90  mmol/l)  a  dle  hodnocení  ČSN  EN  206-1  byla  u  parametru  SO4
2- 

(220\mg/l) dosažena limitní hodnota pro zařazení do stupně slabé agresivity XA1. Vůči oceli 

je pak daná voda podle klasifikace ČSN 03 8375 velmi vysoce agresivní v parametru vodivost 

(156 mS/m) a dále také zvýšeně agresivní v parametrech SO3 + Cl (202,76 mg/l) a také CO2 

agres. (2,2 mg/l dle Heyera).

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY (FILOZOFIE) PRŮZKUMU 

Kdybychom měli  dostatek  času  a  penežních  prostředků,  dokázali  bychom detailně 

popsat geologické vlastnosti jakékoliv lokality. Inženýrsko-geologické průzkumy se ale často 

zabývají  pouze  podstatnými  vlastnostmi  hornin  dané  lokality.  To  co  je  považováno  za 
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podstatné závisí částečně na tom, co má být vlastně postaveno (účel využití). Nestudujeme 

proto geologii lokality obecně, ale v závislosti na plánované výstavbě (např. zemní hráz, říční 

jezy,  budovy).  Nicméně,  bez  ohledu  na  to,  co  má  být  postaveno,  existují  jednotné  cíle 

průzkumu. Studie lokalit směřují k analýze stratigrafie a struktury, vždy je důležité zjistit druh 

hornin a jejich umístění na dané lokalitě. Dále je důležité analyzovat morfologii a strukturu 

horninových  jednotek,  tloušťku  a  charakter  zvětralého  materiálu.  Mezi  další  významné 

součásti průzkumů patří také studium zvýšení hladin podzemních vod a mobility podzemních 

vod.

Kromě zavedených základních charakteristik lokalit jsou právě geologické průzkumy 

zaměřeny na zodpovězení detailních otázek konstruktéra zamýšlené stavby. Mezi takovéto 

otázky můžeme zařadit: Jsou dutiny ve vápenci v nádrži vyplněné sedimentem, nevyplněné 

anebo zadržují vodu?

Vzhledem k tomu, že studie lokalit nikdy zcela neurčují všechny důležité geologické 

vlastnosti, musí geologický inženýr brát tento fakt v potaz. 

Průzkum,  jak  bylo  uvedeno  výše,  musí  mít  vždy  konkrétní  cíl  a  problémy  jsou 

připisovány  vždy  situaci  a  typům hornin,  které  se  na  studované  lokalitě  nachází.  Anebo 

mohou problémy způsobovat zamýšlené účely a geologické podmínky dané lokality.

V tomto případě mám tři lokality s třemi různými účely využití. Proto se dále zabývám 

podrobným průzkumem každé lokality.

5.1 Lokalita: Ostrava-revitalizace KS

Záměrem průzkumu této lokality je revitalizace řeky Ostravice, a to budováním jezu 

na obou březích řeky. Na této lokalitě byl sestaven tento dříve zmíněný geologický profil: 

antropogenní navážky, říční štěrky, neogénní vápnité hlíny.

Důležitou  informací  pro  inženýrsko-geologický  průzkum  lokality  je  propustnost 

horninového  prostředí.  Propustnost  horniny  určuje  její  nepropustnost  či spojitost  puklin. 

Měření  propustnosti  hornin  v terénu  slouží  k sestavení  všech  inženýrsko-geologických 

parametrů týkajících se různých vlastností.

Problémy při průzkumných pracích
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Při studiu geologické struktury a jejího charakteru se mohou vyskytnout problémy, 

a to  již  při  vrtání.  Obtíže  se  mohou  objevit  například  u  fluviálních  sedimentů,  které  se 

v průběhu  vrtání  sesunou  do  vrtu  samotného.  Také  u  dobře  zhutněných  neogenních  jílů 

s vysokým penetračních indexem se obvykle vyskytují problémy při vrtání.

Další potíže mohou vzniknout při záměně zpevněných jílovitých hornin, drob apod., 

což pak může způsobit různé technické problémy.

5.2 Lokalita: Ostrava- Kunčičky, DEMOS

Předmětem toho průzkumu je posouzení základových poměrů pro výstavbu nových 

budov  v oblasti  Ostrava-Kunčičky.  Na  této  lokalitě  byl  sestaven  tento  dříve  zmíněný 

geologický profil: humózní hlíny, náplavové zeminy, terasové štěrky, podložní vápnité jíly. 

V situaci s takovouto stratigrafickou sekvencí je průzkum vlastně usnadněn, pokud je 

samozřejmě dobře známa stratigrafická posloupnost vrstev. Vzhledem k tomu, že podzemní 

voda je schopna téct pouze po terasových štěrcích. Průzkum takovéto lokality by měl brát 

tento  fakt  v úvahu a  definovat  agresivitu  vody a  směr  jejího  toku.  Kontaktní  místo  mezi 

terasovými štěrky a vápenatými jíly bývá místem, kde dochází ke smyku a zlomu, z důvodu 

odlišných  vlastností  těchto  dvů  druhů  hornin.  Tato  kontaktní  místa  je  třeba  prozkoumat 

a popsat. Inženýr musí brát v potaz také zvětrávání hornin na povrchu.

Problémy při průzkumných pracích

Průzkum takovéto lokality by měl brát v úvahu roztažnost a hasivost, neboť vápenaté 

jíly  obsahují  kyseliny.  Jíly  mají  tendenci  se  rozpínat,  když  příjdou  do  styku  s vodou. 

V opačném případě, tedy nedostatku vody, se zase smršťují. Toto odlišné chování jílů může 

způsobovat stavební problémy. Je třeba důsledně sledovat vztahy mezi jíly a dalšími typy půd. 

5.3 Lokalita: Ostrava- Poruba – garáže

Předmětem práce inženýrské geologie je provést průzkum pro plánovanou výstavbu 

nadzemní garáže v oblasti Porubka v Ostravě-Porubě. Na této lokalitě byl sestaven tento dříve 
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zmíněný  geologický  profil:  antropogenní  navážky,  náplavové  sedimenty,  terasové  štěrky, 

předkvartérní podloží.

Průzkum  lokalit  s takovýmto  geologickým  profilem  musí  nejen  odvodit  geometrii 

takovýchto hornin, ale také musí klasifikovat jejich složení a zpevnění. Vzhledem k tomu, 

že složení antropogenních, aluviálních vrstev,  terasové sedimenty a předkvartérního podloží 

je  problematické  v případech  namáhání  smykem  a  rozpojení,  musí  geologický  průzkum 

stanovit kam takovéto vlastnosti náleží. Jaké jsou důsledky zvětrávání antropogenní vrstvy a 

jak hluboko se tyto účinky rozšiřují? Existují v blízkosti horského masívu ostré kontakty?

Problémy při průzkumných pracích

V případě  velmi  zvětralých  antropogenních  materiálů,  které  byly  zhutněné,  se 

vyskytují problémy způsobené tendencí těchto hornin se rozlomit (rozpadnout). Pokud se při 

vrtání  hornina  rozpadá,  je  nutné  obstarat  nejlepší  zařízení  a  techniku,  za  účelem získání 

kvalitativně přijatelných vrtných jader.
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6 VÝSLEDKY INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO 

PRŮZKUMU

V této  části  své  diplomové  práce  se  zabývám  výsledky  laboratorních  analýz 

pro zhodnocení  geologických  poměrů  vybraných  lokalit.  Výsledky  ukazují,  že  geologické 

podmínky jsou u jednotlivých lokalit odlišné. Tato kapitola je rozdělena do dvou rozdílných 

částí: experimentální metodologie a výsledky laboratorních analýz.

6.1  Experimentální metodologie

Tato kapitola je zaměřena na vysvětlení metod použitých při laboratorních analýzách.

6.1.1  Metodický postup ke zkoušce „Vlhkost“

Vlhkost  je  definována  jako  poměr  hmotnosti  pórové  vody  k hmotnosti  pevných 

suchých  částic,  stanovený  na  předem  určené  hmotnosti  zkušebního  vzorku  zeminy. 

Z dodaného vzorku zeminy, je odebrán reprezentující celek  o hmotnosti cca 100 g. Pokud je 

vzorek složen z více vrstev či obsahuje různé typy zeminy pak uvedený reprezentující celek 

musí obsahovat každý typ zeminy nebo vrstvy. 

Laboratorní zkoušky jsou prováděné při teplotě 20±2 °C. Zkušební vzorek na stanovení 

vlhkosti je odebrán zpravidla do dvou hodin po dodání zkoušeného materiálu do laboratoře, 

vždy však platí, že odběr musí proběhnout do 72 hodin po dodání vzorku do laboratoře. Sklad 

vzorků je nevytápěná suterénní místnost bez oken, jejíž teplota se pohybuje v rozmezí 5–16 °C 

v závislosti  na  ročním období.  Veškeré  zaznamenané  údaje  při  zkoušce  jsou  elektronicky 

zpracovány. Výsledkem je vlhkost W(%). 

6.1.2 Metodický postup ke zkoušce „Objemová hmotnost“

Objemová hmotnost zeminy je hmotnost zeminy na jednotku objemu materiálu, včetně 

přítomné vody a plynů. Přípravek umožňuje snadné uchycení a zavěšení zkoušeného vzorku 

a lze  jej  umístit  na  laboratorní  váhy.  Takto  se  jednoduše  určí  hmotnost  vzorku  v jeho 

jednotlivých fázích úprav, tj.  jeho hmotnost při přirozené vlhkosti,  hmotnost téhož vzorku 

obaleného  blanou  parafinu  a  hmotnost  téhož  vzorku  s parafinem  pod  vodou.  Veškeré 

zaznamenané  údaje  při  zkoušce  jsou  elektronicky  zpracovány.  Výsledkem  je  objemová 

hmotnost ρ (Mg/m3). 
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6.1.3 Metodický postup ke zkoušce „Konzistenční meze“,

Konzistenční meze představují dvě hodnoty vlhkosti (meze), při kterých se zásadně 

mění vlastnost zeminy. Jedná se o mez tekutosti a mez plasticity.

Mez tekutosti je vlhkost, při níž zemina přechází ze stavu tekutého do plastického. 

Mez plasticity je nejnižší vlhkost zeminy, při níž je zemina ještě plastická. Obě stanovení se 

provádějí souběžně.

Tato  zkouška  se  stanovuje  na zeminách,  které  obsahují  více  než  15% částic  (zrn) 

větších než 0,063 mm. Teplota v laboratoři při provádění zkoušky je 20±2 °C.

Plasticita

Předem připravené  těsto  se  zformuje  dlaněmi  rukou  do  tvaru  koule.  Ta  se  hněte 

v dlaních, dokud je teplo rukou nevysuší natolik, že se na ní objeví jemné prasklinky. Takový 

vzorek se rozdělí na 2 dílčí vzorky a na každém z nich proběhne samostatné stanovení. To 

spočívá v dalším střídavém hnětení a válení vzorku prsty rukou, jednak v dlaních a jednak na 

válecí desce. Válecí deska má obdélníkový tvar o rozměrech cca 40x50 cm a je v laboratoři 

používaná  výhradně  ke  stanovení  meze  plasticity.  Touto  technologií  lze  dosáhnout 

pozvolného vysušování zeminy a tím určení meze plasticity. Meze plasticity je totiž dosaženo 

právě tehdy, když zemina, válením mírným tlakem na desce, tvoří válečky o průměru zhruba 

3 mm a ty se samovolně rozpadají jak v podélném tak příčném směru.

Tyto rozpraskané  válečky se ihned umístí  do skleněných váženek se  zabroušeným 

víčkem o známé hmotnosti a uzavřou se. Stanoví se vlhkost zeminy v obou váženkách, jejich 

aritmetický průměr určuje mez plasticity.

Tekutost

Mez tekutosti je zjišťována na přístroji dle Vasiljeva s nerezovým kuželem 80g/30°. 

Přístroj  umožňuje  pevné  držení  kužele  a  po  jeho  uvolnění  volný  pád  ve  svislém směru 

do zeminy. Má zařízení, které měří hloubku penetrace kužele do zkušebního vzorku po jeho 

uvolnění s přesností ±0,1 mm.

Předem připravené  těsto  se po vyjmutí  z  nádoby důkladně promíchá.  Je-li  potřeba 

přidá  se  takové  množství  destilované  vody  aby  první  kuželová  penetrace  dosahovala 

cca 15 mm.  Takto  upravenou  zeminou  se  zcela  vyplní  čistá  suchá  porcelánová  miska 
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s půlkulatým  dnem za  snahy  nepromíchat  zkušební  vzorek  se  vzduchem.  Povrch  zeminy 

v misce  je  uhlazen  srovnávacím  pravítkem.  Rám,  upevňující  kužel,  je  pomalu  spouštěn 

k misce  se  zeminou  a  v okamžiku  kdy  se  hrot  kužele  dotkne  povrchu  zeminy  je  pevně 

zaaretován. Poté je kužel uvolněn a ponechán ve spuštěné pozici po dobu 5±1 sekund. Odečte 

se a zaznamená penetrace kužele s přesností 0,1 mm, která musí být v rozmezí 15 až 20 mm.

Veškeré  zaznamenané  údaje  zkoušky  tekutosti  jsou  elektronicky  zpracovány 

a výsledkem je graf závislosti vlhkosti na penetraci a vypočtená mez tekutosti WL (%)

Údaje získané při zkoušce plasticity jsou elektronicky zpracovány a jejich výsledek 

určí mez plasticity WP (%).

6.1.4 Metodický postup ke zkoušce Zrnitost

Zrnitostí se rozumí popis zeminy založený na rozdělení zrn zeminy do jednotlivých 

frakcí a určení procentuálního vyjádření poměru těchto frakcí. V laboratoři se provádí rozbor 

zrnitosti vždy kombinací dvou metod a to proséváním a sedimentací.

Zrna  od  0,0625 mm  do  125 mm  jsou  rozdělena  do  zrnitostních  skupin  sadou  sít 

o velikostech 0,0625; 0,125; 0,250; 0,500; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 63; 125 mm. Obsahuje-li zemina 

zrna větší než125mm je o tomto proveden v protokolu záznam. Totéž platí v případě, že je 

vzorku  vzhledem  k obsahu  velkých  zrn  nedostatečné  množství.  Hmotnost  vzorku 

pro prosévání  vzrůstá  s velikostí  zrn obsažených ve vzorku.  Zkušební  vzorek rozprostřený 

na táce se suší v sušárně při 105 °C po dobu minimálně 12 hodin. Po vyjmutí tácu se vzorkem 

ze sušárny se nechá na vzduchu vychladnout, určí se hmotnost vzorku a zaznamená se jako 

velká  navážka.  Následuje  rozdružení  vzorku  se  zárukou  nedestrukce  jakkoli  velkých  zrn 

ve vzorku.  Jemná  frakce,  obsažená  ve  vzorku,  má  po  rozdružení  charakter  prachu.  Celý 

vzorek se proseje 2 mm sítem. 

6.1.5 Metodický postup ke zkoušce Stanovení stlačitelnosti

Zkouška  popisuje  v laboratorních  podmínkách  charakteristiky  stlačitelnosti  zeminy, 

resp. závislosti deformace na jejím zatížení, které lze využít dále pro geotechnické výpočty. 

Vlastní  měření  se  děje  na  zkoušeném  vzorku  zeminy,  který  je  „in  situ“  odebrán  jako 

neporušený, v laboratoři upraven ke zkoušce a umístěn do edometrického přístroje.

Zkušební vzorek má válcový tvar, je mu zabráněno roztlačování do stran a podléhá 

osovému stupňovitému přitěžování nebo odtěžování, při zajištění drenáže oběma podstavami.
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Edometrický  přístroj,  jako  konstrukční  prvek,  sestává  z  pákového  zatěžovacího 

systému využívající  gravitační  tíhy  závaží  a  z edometrické  krabice  s vedeným roznášecím 

pístem. Roznášecí píst slouží pro přenos a aplikaci svislého napětí na vzorek. Konstrukční 

řešení  edometrického  přístroje  garantuje  plynulé  a  rychlé  zatěžování  bez  rázů  i  udržení 

konstantní  úrovně  zatížení  po  dostatečně  dlouhou  dobu.  Edometrický  přístroj  je  umístěn 

na tuhé ocelové konstrukci, odděleně od ostatního běžného provozu laboratoře a je zabráněno 

přenášení otřesů či vibrací z okolí. Teplota v laboratoři při zkoušce je ±20 °C.

Příprava vzorku zeminy a edometrického přístroje ke zkoušce

Z dodaného neporušeného vzorku zeminy ( válec zeminy o ∅110 mm a výšce100 mm, 

uložený v kovovém válci) je vzorek pomocí lisu vytlačen do kovového kroužku o ∅110 mm 

a výšce 28 mm, strunou je oddělen od původního dodaného vzorku přičemž osa kroužku je 

totožná s osou válce.  Z kroužku je vzorek zeminy opět lisem vytlačen na tuhou podložku. 

Edometrický  prstenec,  ve  kterém  bude  vzorek  uložen  v edometrické  krabici  je  zhotoven 

z nerezavějící oceli o vnitřním ∅100 mm, výšce 25 mm, tloušťce 2 mm a na jednom z jeho 

okrajů je břit s úhlem 45°. Jeho hmotnost je známá. Edometrický prstenec je břitem, pomocí 

lisu,  pozvolna vtlačován do předem připraveného vzorku zeminy,  uloženého na podložce. 

Odřezky zeminy po obvodu prstence jsou odstraněny, přebytek zeminy na podstavách rovněž. 

Důsledně  se  dbá  na  perfektním  vyplnění  celého  objemu  prstence  zeminou.  Prstenec  je 

zevnějšku zbaven případných nečistot a ihned zvážen s přesností na 0,01 g. Nyní je připraven 

pro uložení do krabice edometrického přístroje.

6.1.6 Metodický  postup  ke  zkoušce  Stanovení  poměru  únosnosti  zemin 

(CBR)

Příprava zeminy (vzorku) ke zkoušce

V laboratoři  se  provádí  zkouška  CBR  na  vzorku  zeminy,  nahutněném  dle  hodnot 

Proctor standard. Obvykle se využívá materiál již použitý při Proctorově zkoušce. Výpočtem 

se stanoví množství suchého (vysušeného při 60 °C) rozdruženého vzorku zeminy, prosetého 

sítem  4 mm,  tak,  aby  spolu  se  zjištěnou  optimální  vlhkostí  bylo  dosaženo  Proctorovou 

zkouškou zjištěné objemové hmotnosti.

Do  vysušené  zeminy  se  přidá  tolik  vody,  aby  se  její  vlhkost  rovnala  optimální 

vlhkosti.  Zpracuje  se  těsto  a  uloží  do  igelitového  pytle,  zamezí  se  vysychání  a  nechá  se 

minimálně 4 hodiny uležet.
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6.2 Výsledky laboratorních analýz

V této kapitole jsou předloženy výsledky laboratorních analýz. V tabulkách a grafech 

jsou uvedeny parametry, které přispěly k vyhodnocení a analýze každé vybrané lokality.

6.2.1 Lokalita : Ostrava-revitalizace KS

Laboratorní výsledky:  Ostrava-revitalizace KS

Tabulka 16: Výsledky laboratorních zkoušek (5.3.2009)
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Graf 3: Křivka zrnitosti

Tento  graf  zrnitosti  popisuje  roztřídění  klastických  sedimentů  na  lokalitě  Ostrava-

revitalizace KS, protože různé třídy zrnitosti ovlivňují tekutost (viskozitu), což pak vypovídá 

o propustnosti vody na dané lokalitě. 

Zrnitostně analyzovány byly dva vzorky půd. Z grafu č. 3 je jasné, že jeden vzorek 

půdy (modře tečkovaná křivka) obsahuje částice o velikosti od 0,001 mm (jemný jíl) až po 

hrubě písčité částice. Druhý vzorek půdy (červená křivka) obsahuje částice jemného písku až 

štěrku.

V případě prvního vzorku (modrá křivka) propadlo sítem o velikosti ok 2 mm 100% 

sedimentu.  U druhého vzorku propadlo  sítem o  velikosti  ok  63 µm velmi  malé  množství 

sedimentu.  Výše  uvedená  granulometrická  metoda  pro  stanovení  křivky  zrnitosti  přispívá 

ke stanovení citlivosti promrzání půdy.
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 Vzorek : 272307

 Datum : 25.2.2009

 Sonda : PV20

 Hloubka : 0.4-0.6m

Graf 4: Křivka stlačitelnosti

Znázorněné dvě křivky v grafu č. 4 představují deformační modulus a modulus elasticity. 

Eoed je průměrem modulu deformačního a elasticity.
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Vzorek: 27320

Sonda: V21

Datum: 2.3.2009

Hloubka: 0.5-1.5m

Graf 5: Proctorova zkouška standardní

Poměr  Únosností Zemin – CBR

Hodnoty po Zhutnění                     hodnoty po zhutnění a Sat.

CBR 2.5 mm 15.1 (%)                    CBR.sat 2.5 mm: 10.7 (%)

CBR 5.0 mm: 14.1(%)                   CBR sat 5.0mm : 8.4 (%)
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6.2.2 Lokalita: Ostrava-Kunčičky, DEMOS

Tabulka 17: Výsledky laboratorních zkoušek
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Graf 6: Křivka zrnitosti

SAMPLE No: 27939
Hole: HV 3
Depth: 0.8 – 1.0
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Graf 7: Křivka stlačitelnosti

6.2.3 Lokalita: Ostrava-Poruba – garáže

Tabulka18: Výsledky laboratorních zkoušek (Date : 2.3. 2010)
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Graf 8: Grain size distribution Curve

Date : 2.3.2010

Sample : 28165

Hole : V2

Depth ; 1.5 – 1.7 m
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Graf 9: Křivka stlačitelnosti
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7 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ IGP

7.1  Lokalita: Ostrava-revitalizace KS

Základové poměry hodnotím podle výsledků provedeného průzkumu a jejich vztahu 

k navrhovaným  objektům  jako  složité.  V zájmové  lokalitě  se  vyskytují  nehomogenní 

antropogenní  navážky,  jednotlivé  vrstvy  přirozeného  geologického  profilu  nemají  zcela 

subhorizontální  průběh - jejich mocnost, litologický charakter a vlastnosti  vykazují  místně 

značné rozdíly – zejména pak v zóně fluviálních sedimentů kvartéru (lokálně chybějící štěrky 

v geologickém  profilu).  Při  rozhodování  o  vhodném způsobu  založení  je  nutno  vycházet 

z charakteru  jednotlivých  dílčích  objektů,  jejich  náročnosti  na  únosnost  a  velikost 

i rovnoměrnost sedání. 

Výkopy budou prováděny vesměs ve 2. - 3. třídě těžitelnosti (lokálně také třída 4-5 

v polohách násypů s balvanitou frakcí v karbonské hlušině, betonovými bloky). V souvislosti 

s problematikou eliminace přítoků vody z navážek a štěrkové vrstvy do výkopů budou jejich 

stěny budovány pod ochranou larsenových stěn zarážených do neogénního podloží. 

Pro zpevněné plochy a komunikace dle klasifikace ČSN 72 1002 poskytují svrchní 

navážky charakteru písčitých a štěrkovitých zemin Y/F4-CS a Y/G5-GC dobré až průměrně 

vyhovující silniční podloží, do násypů jsou vhodné až velmi vhodné. 

Určité  vylepšení  v navážkách  vždy  představuje  přítomnost  „klastik“,  které  jsou 

v daných materiálech ovšem zastoupeny dosti nepravidelně. Dalším nepříznivým faktorem je 

ve z vrtu RV-7 laboratorně potvrzený vysoký obsah organické příměsi (Iož = 7,07%).

S ohledem  na  výše  zmíněné  skutečnosti  doporučuji  zajistit  prohlídky  podloží 

budoucích  komunikací  a  zpevněných  ploch,  aby  bylo  možno  v nevyhovujících  místech 

rozhodnout  o  případných  lokálních  náhradách  podloží  konstrukční  vrstvou  v potřebné 

mocnosti. 

7.2 Lokalita: Ostrava-Kunčičky, DEMOS

Předmětem průzkumu je zhodnocení základových poměrů zájmové lokality, přičemž 

u projektovaných  skladovacích  hal  je  předpokládáno  mělké  plošné  zakládání  na  patkách 

se základovou  spárou  v úrovni  do  1,50 m p.t.  Po  vybudování  patek  budou vlastní  halové 

objekty zakládány na násypových tělesech vyvýšených vůči stávajícímu terénu. Bude nutno 
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věnovat  pozornost  budování  násypu – kromě atestem garantovaného  materiálu  zabezpečit 

jeho  řádné  hutnění  po  vrstvách  s finální  kontrolou  parametrů  pláně  pod  budoucími 

konstrukčními vrstvami podlah.

Pro navržené objekty vycházejí při plošném založení jako základová půda středně ulehlé 

štěrky minimálně třídy G3, pro kterou je možno při dimenzování základů podle jejich navržené 

šířky  vycházet  z orientační  neupravené  tabulkové  hodnoty  únosnosti  Rdt =  0,65.(0,30-0,50) 

MPa. Zakládání  do štěrkové vrstvy považuji  za  optimální  také s ohledem na větší  rozměry 

projektovaných objektů a tudíž citlivost  stavebních konstrukcí na rozdíly v sedání aktivního 

podzákladí.  V případě  výskytu  navážek  (okolí  vrtu  J-3/04004)  či  soudržných  náplavových 

zemin v úrovni základové spáry doporučuji jejich odstranění a kontrolu rostlých zemin v jejich 

podloží s vyplněním vzniklého přehloubení hutněnou plombou z vhodného materiálu. 

 V případě nevyhovujícího statického výpočtu by bylo vhodné použít buďto nepřímé 

založení na hutněném polštáři z vhodného materiálu anebo alternativně pilotáž s vetknutím 

do štěrkové vrstvy, jejíž povrch se nachází v příznivé hloubce 0,90-1,40 m p.t. 

Výkopy  budou  prováděny  vesměs  ve  2.-3.  třídě  těžitelnosti,  v  případě  lokálního 

výskytu balvanitých úseků v antropogenních navážkách pak bude nutno počítat se 4.-5. třídou. 

Stěny výkopů v soudržných zeminách doporučuji svahovat ve sklonu 1:0,25 až 1:0,50 podle 

předpokládané doby otevření, pro navážky a terasové štěrky pak platí sklon 1:1. Podzemní 

voda  by  svůj  vliv  při  zakládání  uplatnit  neměla;  kromě  lokální  konzistenční  variability 

soudržných zemin vlivem jejich provlhčení zřejmě nebude potřeba počítat s přítoky podzemní 

vody  do  výkopů  a  tedy  ani  s  nutností  jejího  odčerpávání.  V rámci  výkopů  do  cca 3 m 

nepředpokládám otevření zvodněných úseků štěrkové terasy

Při kolísání hladiny podzemní v údolní terase během vodných období hydrologického 

roku však může sezónně anebo v případě extrémních stavů (povodně) se vzdutím hladiny 

podzemní vody docházet ke styku vody se základovými konstrukcemi – pro tyto případy bude 

optimální  v rámci  projektu  provést  statické  posouzení  základových  konstrukcí  vůči 

vztlakovým účinkům podzemní vody a dále také počítat s izolací základů proti tlakové vodě. 
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7.3 Lokalita: Ostrava- Poruba – garáže

Podle informací odběratele je v zájmové lokalitě projektován parkovací objekt se 3NP 

bez  suterénu,  jehož  rozměry  činí  cca  40x16 m,  který  bude  postaven  na pozemku  p.č. 

2801/125. 

Předpokládá se založení stavby na pásech se základovou spárou v nezámrzné hloubce 

– max. v úrovni 1,50 m p.t., přičemž kvůli předem očekávaným nepříznivým geologickým 

poměrům budou základové  pásy  podepřeny  mikropilotami.  Provedený  průzkum potvrzuje 

všechny předpokládané skutečnosti - podle profilů realizovaných vrtů se v půdorysu stavby 

vyskytují na základové spáře většinou nehomogenní antropogenní navážky, místy se mohou 

objevit také zeminy třídy F6, jejichž konzistence bude proměnlivá – mimo jiné také vlivem 

prokázaného zvodnění bazální části násypů. 

Přímá plošná alternativa zakládání je s ohledem na průzkumem ověřené geologické 

poměry  u projektované  budovy nereálná  – navržená  vícepodlažní  stavba bude na  zeminy 

v jejich podzákladí  působit  z hlediska přitížení  velkými silami a jejich citlivost  na rozdíly 

v únosnosti a sedání zemin aktivního podzákladí je zřejmá. Kromě toho je vzhledem k účelu 

objektu nutno počítat rovněž s dynamickými vlivy na aktivní podzákladí. 

Při dané nehomogenitě navážek, dále konzistenční a litologické variabilitě fluviálních 

zemin  s dokumentovanou  přítomností  organické  příměsi,  která  se  nepravidelně  vyskytuje 

i ve štěrkové  vrstvě,  lze  navrženou  (mikro)pilotáž  pod  základovými  pásy  považovat 

za optimální alternativu založení. Předpokládám, že piloty budou v daném případě vetknuty 

do podložních neogenních jílů, jejichž povrch se nalézá v příznivé hloubce 5,30-6,50 m p.t. 

S terasovými štěrky (vzhledem k jejich malé mocnosti a litologickému charakteru s výskytem 

zbytků tlejícího dřeva) pro vetknutí pilot nepočítám.

(Mikro)pilotová  alternativa  představuje  při  zjištěných  složitých  geologických 

poměrech v porovnání s plošným zakládáním výhodnější řešení také z technického hlediska – 

v mělčích výkopech pro základové pásy ve svrchních navážkách by nemuselo dojít k otevření 

druhotné zvodně, takže by odpadly komplikace s čerpáním přitékající vody.

Výkopy budou podle dnes již neplatné normy ČSN 73 3050 prováděny vesměs ve 3.-

5. třídě těžitelnosti, jejich stěny v navážkách bude potřeba svahovat ve sklonu 1:1. Problémy 

mohou vznikat v souvislosti s případnými přítoky vody z navážek do hlubších výkopů. 
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Pro zpevněné  plochy  a  komunikace  dle  klasifikace  aktuálně  platné  ČSN 73  6133 

poskytují svrchní navážky (makroskopicky převážně Y/G5-F2) podmínečně vhodné podloží 

(v  aktivní  zóně),  přičemž jsou také podmínečně  vhodné do násypů.  Určité  vylepšení  sice 

představuje v navážkách přítomnost „klastik“ – tj. štěrková zrna, cihlové a betonové úlomky – 

tyto  jsou  v daných  antropogenních  materiálech  ovšem  zastoupeny  značně  nepravidelně. 

Dalším nepříznivým faktorem je v navážkách sice neprokázaný obsah organické příměsi, jejíž 

výskyt v nich však předpokládám. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti bude proto vhodné 

nahradit  podloží  komunikací  zpevněných  ploch  konstrukční  vrstvou  v potřebné  mocnosti. 

V rámci výstavby doporučuji zabezpečit odbornou prohlídku pláně pro posouzení případně 

vhodných ploch a operativní řešení vyskytujících se nehomogenit.
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8 ZÁVĚR

8.1 Lokalita: Ostrava-revitalizace KS

Na  základě  zjištěných  poznatků,  které  jsou  podrobně  rozpracovány  v příslušných 

kapitolách mé diplomové práce, považuji zájmové území za oblast se složitými základovými 

poměry. 

Realizované  vrty  poskytují  dostatečné  informace  o  geologické  stavbě  zájmového 

území. Případné pokračování průzkumných prací v doplňkové etapě inženýrsko-geologického 

průzkumu bude  záviset  především  na  konkrétních  potřebách  realizační  fáze  projektu. 

Doplňkový průzkum může sloužit například k upřesnění průběhu jednotlivých geologických 

rozhraní  v rámci  dokumentovaného  vrstevního  sledu  -  vhodnou  metodou  k posouzení 

mechanických vlastností  všech vrstev geologického profilu  in situ v zájmové lokalitě  jsou 

eventuálně také dynamické nebo statické penetrační sondy. 

8.2 Lokalita: Ostrava-Kunčičky, DEMOS

Na základě zjištěných poznatků hodnotím zájmové území jako území s jednoduchými 

základovými  poměry;  v případě  uplatnění  vlivu podzemní  vody při  zakládání  bude nutno 

lokalitu  považovat  za  území  se  složitými  základovými  poměry.  Vlastní  halové  stavby 

navržené v rámci projektovaného rozšíření považuji s ohledem na jejich rozměry za stavby 

náročné,  takže  při  jejich  realizaci  bude  v souladu  s článkem  24a)  ČSN  73  1001  potřeba 

postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie (v případě složitých základových poměrů 

pak 3. geotechnické kategorie). 

Navržené  zasakování  srážkových vod,  s akumulací  přívalových  srážek  v retenčních 

nádržích  o  rozměrech  9x5  m  (se  vsakovacím  dnem  zapuštěným  do  štěrkové  vrstvy),  je 

vyhovující. 
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8.3 Lokalita: Ostrava-Poruba – garáže

Na  základě  zjištěných  poznatků,  které  jsou  podrobně  rozpracovány  v příslušných 

kapitolách  této  diplomové  práce,  hodnotím  zájmové  území  jako  území  se  složitými 

základovými poměry. Vlastní parkovací objekt hodnotím jako stavbu náročnou, takže při její 

realizaci bude potřeba postupovat podle zásad 3. geotechnické kategorie. Z hlediska stability 

území nebyly v rámci provádění průzkumu v terénu pozorovány žádné známky jeho narušení 

ani  projevy svahových deformací.  Stejně  tak  v centrálním registru  sesuvných území  ČGS 

Geofondu Praha nejsou v zájmové lokalitě registrovány žádné potenciální ani aktivní sesuvy. 

Vzhledem ke složitosti geologických poměrů doporučuji také provádění odborného dozoru 

pilotáže.
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