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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje rozboru inženýrsko-geologického průzkumu 

v lokalitě elektrárny Ledvice v souvislosti se stavbou nového elektrárenského 

bloku. Zmíněna je více jak stoletá báňská historie blízkého okolí, a jeho stručný 

geologický obraz. Další část je věnována vlastnímu IGP, obsahuje přehled 

použitých průzkumných metod, laboratorních analýz vzorků zemin, a fyzikálních a 

chemických zkoušek. V dalších kapitolách jsou uvedeny náklady provedených 

prací, a praktický vliv IGP pro provedení stavby. 

 

Klíčová slova:  elektrárna Ledvice, inženýrsko-geologický průzkum, 

zakládání staveb 

 

 

Summary 

In this thesis is presented analysis of engineering-geological survey in 

Ledvice Powerstation in connection with the new unit construction. In the 

beginning is mentioned more than hundred years of history of the coal mining in 

the surroundings, and the geological conditions in the site. Further there are 

presented used survey techniques, laboratory soil testing, and physical and 

chemical analysis. There are mentioned costs of the survey as well, and applied 

influence on the foundation engineering. 

 

Keywords:  Ledvice Powerstation, engineering-geological survey, foundation 

engineering 
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EKONOMICKÉ ASPEKTY GEOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU AREÁLU 

ELEKTRÁRNY LEDVICE  

1. Úvod  

Geologický průzkum areálu elektrárny Ledvice byl započatý ve fázi přípravy 

projektu stavby nového elektrárenského bloku o výkonu 660 MWe (NZ ELE). Jeho 

úkolem bylo zjistit stav podložních podmínek daného území, a dále fyzikální a 

chemické vlastnosti zemin. Kromě areálu ELE se průzkum dotkl trasy 

rekonstruované železniční vlečky, jejíž podstatná část přetíná historická báňská 

území. 

Vlastní průzkum proběhl ve dvou fázích. První část, uskutečněná v termínu 

02-05/2005 firmou Energoprůzkum Praha spol. s r.o. (EPP), byla věnována 

inženýrsko-geologickému průzkumu celé dotčené lokality. Tato studie sloužila i 

jako jeden z podkladů pro zpracování záměru stavby NZ ELE. Provedeno bylo 

celkem padesát průzkumných vrtů, z nich odebrané vzorky zemin a podzemních 

vod pak byly předány k laboratorním testům. Studie se dále věnovala rešerši 

provedených IGP z doby přípravy výstavby ELE v letech 1959-63, a výtahu z 

archivních dokumentů mapujících hornickou historii území. 

Druhá část IGP byla provedena ve fázi přípravy stavby v období 02-04/2008. 

Jako subdodavatel generálního dodavatele stavby fy. Škoda Praha Invest, s.r.o., 

Praha (ŠPI) ho realizovala firma TOPGEO BRNO, spol. s r.o. Cílem bylo ověření a 

zpřesnění předchozího průzkumu pro účely realizace hlubinného zakládání 

nejvíce zatížených objektů. Tento průzkum byl zaměřený zejména na stanovení 

stavebního řešení základů hlavního výrobního bloku (HVB) a chladicí věže. Byly 

provedeny mimo jiné další jádrové vrty, laboratorní rozbory zemin a podzemních 

vod, doplněna geofyzikální měření a realizovány zatěžovací zkoušky pilot. 

1.1 O elektrárn ě Ledvice 

Elektrárna Ledvice leží v severních Čechách poblíž stejnojmenné obce 

nedaleko města Bílina. Postavena byla v letech 1966-69. Tehdy bylo do provozu 

uvedeno celkem pět bloků – blok B1 o výkonu 200 MW, který byl ve své době 

v Československu prototypem, a bloky B2-B5 každý o výkonu 110 MW. V 

devadesátých letech prošla elektrárna modernizací, pro blok B4 byl postaven nový 
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fluidní kotel umožňující ekologičtější spalování hnědého uhlí. Dále bylo doplněno 

zařízení k odsíření spalin z bloků B2 a B3, a zrekonstruovány odlučovače popílku. 

Zároveň došlo k odstavení bloků B1 a B5. V současné době jsou tedy 

provozovány už jen tři bloky, každý o výkonu 110 MW. Elektrárna zajišťuje mimo 

výroby elektřiny i dodávky tepla pro města Bílina a Teplice. 

Obrázek 1 – Elektrárna Ledvice a okolí, květen 2008 (ŠPI s.r.o.; www.centrum.cz, DPA s.r.o.) 

 

 

V elektrárně vždy bylo využíváno a i pro budoucí provoz NZ se počítá se 

spalováním hnědého uhlí z přilehlého lomu Dolů Bílina (DB), organizační jednotky 

společnosti Severočeské doly, a.s., Chomutov. Uhlí je odtud pásovými dopravníky 

vedeno nejdříve na Úpravnu uhlí Ledvice k číštění a mletí na požadovanou 

zrnitost, a následně je po pásu dopravováno buď na skládku v areálu elektrárny, 

nebo přímo do zauhlování kotlů. Kromě uhlí je jako regulační palivo pro najíždění 

a dohasínání kotlů spalován také zemní plyn. Další důležitou provozní surovinou 

elektrárny je voda, ta je přiváděna z řeky Labe více jak dvacetikilometrovým 

potrubím z čerpací stanice v Dolních Zálezlech. Vápenec přidávaný do 
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spalovacího procesu ve fluidním kotli a pro provoz odsiřovacích jednotek je 

dovážen po železnici z lokalit Čertovy schody a Štramberk.  

1.2 Výstavba a komplexní obnova elektráren ČEZ, a. s. 

Všechny stavební práce na NZ ELE probíhají za plného provozu elektrárny, 

stavba musí být prováděna tak, aby provoz stávajících bloků nebyl výrazně 

omezen. V etapě přípravy staveniště proto byly nejprve vybudovány nové 

technologie nahrazující demolované objekty. Ve zkušebním provozu v současné 

době pracuje nové zauhlování a provoz chemické úpravy vody. Do užívání byla 

také předána nová administrativní budova. Provedeny jsou všechny potřebné 

demolice a přeložky podzemních sítí. Na staveništi nyní probíhá mj. betonáž 

chladicí věže, stavba ocelové konstrukce kotelny, montáže technologií zauhlování 

a odsíření, a přípravy pro usazení turbosoustrojí ve strojovně.  

Obrázek 2 - Vizualizace NZ ELE.(EPP s.r.o.) 

 

Budovaný elektrárenský blok v Ledvicích je svým výkonem i konstrukcí 

největší stavbou svého druhu v ČR. Konstrukce kotelny a chlacicí věže dosáhnou 

do výšky necelých 150 metrů, čímž se zařadí i mezi nejvyšší stavby v republice. 

Do zkušebního provozu bude blok uveden v prosinci roku 2012, konečné převzetí 

proběhne o dva roky později. Jeho životnost je projektována v délce 40 let. Po 
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spuštění NZ do plného provozu se počítá s ukončením výroby na současných 

blocích B2 a B3 (2 x 110 MW), které již přestávají splňovat stále se zpřísňující 

ekologické limity emisí. 

Výstavba nového bloku ELE je součástí modernizace výrobních zařízení 

ČEZ, a. s. V současné době již probíhá druhá etapa Komplexní obnovy elektrárny 

Tušimice II, na počátku je výstavba paroplynového bloku o výkonu 880 MWe v 

elektrárně Počerady, a připravuje se Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II. 

Pro účely obnovy zdrojů založil ČEZ, a. s. v r. 2005 dceřinnou společnost 

Škoda Praha Invest s.r.o. (ŠPI), která nyní působí jako generální dodavatel těchto 

projektů. Protistranou za ČEZ, a. s. jí je v ledvickém projektu ve věcech 

technických Projektový tým NZ ELE. Ve věcech obchodních pak spolupracuje s 

útvarem Nákup pro výstavbu a komplexní obnovu klasické energetiky a 

obnovitelných zdrojů, kde od r. 2006 pracuji na místě specialisty. Úkolem našeho 

útvaru je např. dohled nad zasmluvňováním jednotlivých obchodních balíčků, 

sledování rozpočtu, nebo podpora ŠPI při změnových řízeních a reklamacích. 
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2. Analýza lokality ELE 

2.1 Báňská historie v okolí hlavního staveništ ě 

V širším okolí elektrárny Ledvice byly zaznamenány počátky těžby uhlí na 

výchozech sloje roku 1750 v nedalekých Chudeřicích. Těžba tehdy probíhala 

pouze lokálně a v malých objemech, v roce 1792 je udávána těžba 62.000 okovů, 

což je přibližně 3,3 tis. m3 (viz. http://www.bilina.cz/). Přibližně od poloviny 19. stol. 

se technologie dobývání rozvíjí a umožňuje těžbu ve větším rozsahu. Podmínkou 

k rozšíření bylo i vybudování železničního napojení na říční přístav v Ústí nad 

Labem společností Aussig-Teplitzer-Eisenbahn A. G. Jako první byla zprovozněna 

trať Ústí n. L.-Teplice (r. 1858), která byla r. 1867 prodloužena do Duchcova a 

později až do Chomutova (r. 1870) (viz. http://historie-trati.wz.cz/).  

Obrázek 3 - Situace báňské historie okolí ELE (EPP s.r.o.) 

 

V blízkosti současného areálu ELE byly v r. 1883 společností Duxer 

Kohlenverein A.G. otevřeny šachty Amalia I a Frieda. Podzemní komory těchto 

dolů se nacházely ve vzdálenost 50 až 70 m od současné hranice ELE, přesně 

před sto lety byl ale provoz na nich již zastaven. Metodu dobývání komorováním 
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na zával od konce 19. století nahradila převážně těžba povrchová. Další důlní 

aktivity v blízkosti proběhly v padesátých letech minulého století pod hlavičkou 

státního podniku Severočeské hnědouhelné doly. Lomem Jirásek (úsek Emerán) 

byly tyto historické šachty povrchově přetěženy, a od roku 1967 již těžba v 

bezprostředním okolí elektrárny neprobíhá [1].  

2.2 Báňská historie trasy rekonstrukce vle čky 

V místech rekonstruované železniční vlečky je hornická minulost kraje 

mnohem znatelnější, ikdyž i zde práce ustaly už před více jak sto lety. Ve směru 

od jižního cípu elektrárny trať prochází nejprve územím bývalého lomu Ludwig I 

(r.1898-1906), a pak přechází silnici nad šachtami hlubinného dolu Emerán 

(r.1890-1896). Chodby jsou dle důlních map v hloubkách v rozmezí 16 m až 40 m 

pod úrovní terénu. Vlečka poté pokračuje po bývalém tělese trati Bílina – Trmice, a 

přechází nad dalšími chodbami (v hloubce 62 m a 72 m pod terénem) dolu 

Emerán (r. 1934)[1]. 

Obrázek 4 - Situace starých báňských děl v prostoru vlečky ELE-Bílina hl.n. (EPP s.r.o.) 

 

Mimo výřez obrázku 4 dále vlečka prochází po stávající koleji ČD 

přes seřadiště starého bílinského nádraží, a ve stanici Bílina hl. n. se napojuje na 

trať Ústí n. L. – Chomutov. 
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2.3 Geologický popis prostoru staveništ ě 

Svrchní vrstvy území staveniště tvoří hlíny o mocnosti 1,5 – 3,6 m. Dále 

následují převážně jílovité a písčité sedimenty a tufy. Z východní části se oblasti 

dotýká čedičový útvar, průzkumnými vrty J-500 a J-503 byl zastižen v hloubce 

přibližně 14,90 m resp. 25,90 m pod terénem. 

V západní části elektrárny probíhá okraj v minulosti již vytěžené hnědouhelné 

sloje. Okolí je touto těžbou výrazně dotčeno, podloží zde tvoří pro zakládání 

nevhodné materiály navážky - směs zemin s příměsí štěrku, písku a úlomků uhlí. 

Hranice výsypky se dotýká konstrukce nově navrhované chladicí věže a objektů 

zauhlování. Její mocnost byla vrtnými pracemi (vrt HJ-525) zjištěna až do hloubky 

22,7 m pod terénem. Zbytky vlastní uhelné sloje byly zastiženy ve vrtu J-513 ve 

formě tzv. kapucínu (zvodnělé, rozpadavé uhlí) v hloubce 9,90 – 16,30 m p.t.  

Ustálená hladina podzemní vody byla ve vrtech zjištěna přibližně v 194,50 m 

n.m. Při nivelitě přízemí HVB ve výšce 199,75 m n.m. se její úroveň bude 

pohybovat v hloubce cca 5,25 m pod terénem[1].  

Obrázek 5 – Model složení podloží ELE (EPP s.r.o.) 
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3. Průzkum v zájmovém prostoru 

Ikdyž je nový blok budovaný v současném areálu elektrárny, jeho hlavní 

objekty se staví v místech, které v minulosti nebyly důkladněji zkoumány. 

V prostoru nového HVB se nacházely jen lehčí stavby a pomocné technologie. 

Demolována tam byla část administrativní budovy, jídelna a provoz chemické 

úpravy vody. I nová chladicí věž nyní roste na místě dřívějších dílen a garáží, 

zatížení této části areálu stavbou nikdy v minulosti nebylo tak silné. 

3.1 Inženýrsko-geologický pr ůzkum – 1. fáze 

První fáze inženýrsko-geologického průzkumu byla zadána firmě 

Energoprůzkum Praha, spol. s r.o. smlouvou o dílo ze dne 31.1.2006. Úkolem byl 

komplexní průzkum staveniště k určení charakteru zemin a jejich fyzikálně-

mechanických vlastností důležitých pro určení způsobu zakládání objektů, a 

analýza chemických vlastností podzemních vod. Na zpracování některých dílčích 

plnění se podílely i další odborné firmy a organizace uvedené v přehledu níže. 

Závěrečná zpráva byla objednateli předána v požadovaném rozsahu dne 

31.5.2006. 

Tab. 1 – Dodavatelé 1. etapy IGP pro NZ ELE 

Provedení IGP a hydrogeologického pr ůzkumu v ELE 
Objednatel: 
ČEZ, a. s., Praha 4 

Zhotovitel:  
Energopr ůzkum Praha, s. r. o., Praha 4 

Subdodavatelé: Popis díl čího pln ění 

AGE a.s., Praha 3 Fyzikálně-mechanické rozbory 
Ecochem a.s., Praha 9  
(nyní ALS Czech republic, s.r.o., Praha 9) 

Zjištění obsahu sulfanu v zeminách 

G Impuls Praha spol. s r.o., Praha 7 Lokalizace mělkých štol v trase vlečky 
Geologický ústav AV ČR, Praha Analýza vzorku betonu 
Ing. Vladimír Janoch, Most Geoelektrický a korozní průzkum 
RNDr. Jan Piskač – Geos, Praha 1 Geodetické zaměření sond 
Přírodovědecká fakulta UK, Praha Stanovení látkového složení vzorků, rtg. analýza 
STAPEKO – chemie-fyzika, Praha Chemický rozbor betonu 
Stavby silnic a železnic a.s., Praha 
(nyní EUROVIA CS, a. s., Praha) 

Statické zatěžovací zkoušky pro vlečku 

SUDOP Pardubice s.r.o., Pardubice Provedení vrtů 
Terratec s.r.o., Praha 5 Měření radonového indexu  
Vodní zdroje GLS Praha a.s., Praha 2 Chemické rozbory podzemních vod 
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha  Termická analýza vzorku betonu 
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most Stanovení forem síry ve vzorcích zemin 
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3.1.1 Zemní práce 

Vrtný průzkum byl uskutečněn pomocí dvou souprav fy. SUDOP Pardubice 

s.r.o. v termínu 02-04/2006. Na hlavním staveništi bylo zrealizováno celkem 

29 jádrových vrtů označených J-500 až J-528. Osm z těchto vrtů bylo následně 

vystrojeno PVC pažnicemi jako pozorovací, v dokumentaci jsou tyto označeny 

kódem HJ. Hloubka vrtů byla v projektu naplánována v rozsahu 15 – 30 metrů pod 

terén. Záměrem provedení vrtů bylo mj. nalezení únosné vrstvy podloží, výskytu 

tufitických jílů nebo čediče, skutečné hloubky se proto pohybovaly v rozmezí 5,60 

– 34,20 m p.t.. Celkový rozsah vrtných prací tím mírně narostl z plánovaných 

645 m na konečných 653,80 m. Z vynesených vrtných jader byly odebrány vzorky 

zemin k laboratorním zkouškám mechanických vlastností, mineralogickému 

rozboru a na stanovení obsahu síry. V nevystrojených vrtech byla změřena jak 

navrtaná, tak ustálená hladina podzemní vody, a i její vzorky byly zaslány k 

laboratornímu rozboru.  

Podobným způsobem byly uskutečněny i práce v trase vnější vlečky. Vrty 

označené VL-1 až VL-21 byly provedeny v období 22.4. - 27.4.2006. Jejich 

hloubka sahala převážně do 5 metrů p.t., čtyři vrty v blízkosti přejezdů a propustků 

do 10 m a jeden (VL-2) v místě předpokládaného poddolování do 15,50 m p.t. 

V tomto místě byla skutečně potvrzena dutina a výskyt starého důlního díla. Dle 

důlních map bylo možné v okolí vrtu předpokládat i další chodby resp. dutiny s 

možností propadu, k jejich přesnější lokalizaci proto zhotovitel doporučil využití 

georadaru [1].  

3.1.2 Geofyzikální práce 

K dalšímu průzkumu případných podzemních dutin v trase vlečky v místě 

plánovaného přejezdu komunikace Chotějovice - Chudeřice bylo zvoleno použití 

metod mikrogravimetrie a georadaru. Měření a jeho vyhodnocení provedla 

f. G Impuls Praha spol. s r. o.  

Mikrogravimetrickým měřením byla lokalizována místa mělkých štol nebo 

deformací jejich nadloží, v obrázku č. 6 jsou označena písmeny A až D. Další 

měření pak bylo provedeno s použitím georadaru. Jeho citlivost je omezena 

zejména vodivostí zkoumaných hornin, čím je prostředí vodivější, tím je hloubkový 
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dosah menší. V zájmovém prostoru tak byl, patrně z důvodu využití strusky nebo 

jílovitého materiálu z výsypky pro konstrukci vozovky, maximální dosah měření 

přibližně 6 m. Přesnost byla zkreslena i blízkostí el. vedení, stožárů a parovodu, 

které se projevují vícenásobným odrazem signálu. Pro zpracování závěrečné 

zprávy proto byly využity jen indikace shodné s mikrogravimetrií. 

Obrázek 6 - Geofyzikální průzkum žel. přejezdu vlečky ELE, (EPP s.r.o.) 

 

Při porovnání výsledků měření s údaji známými z důlních map byla místa 

možného poddolování potvrzena. Křížení chodeb je předpokládané v hloubce 

22 m pod terénem, velice pravděpodobné je však uvolňování hornin nad štolou, 

které podle výpočtu může být až o další 4 m blíže povrchu [2]. 

3.1.3 Statická zat ěžovací zkouška 

V místech vytipovaných vrtným průzkumem v blízkosti vrtů VL-1, VL-4, VL-8, 

VL16 a VL-21 bylo akreditovanou laboratoří f. Stavby silnic a železnic, a. s., Praha  

provedeno celkem pět zatěžovacích zkoušek. Tyto testy jsou vyžadovány 

ustanovením předpisu S4 Českých drah pro zjištění modulu přetvárnosti zemní 

pláně. Zkouška je prováděna zatlačením desky o průměru 300 mm v mělkých 

rýhách přibližně 1 m pod budoucí úrovní koleje. Předpisem je požadována 
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minimální hodnota E0 = 15 MPa, a při výsledcích v rozmezí 15,8 MPa až 36,6 MPa 

tak bylo možné železniční vlečku v zamýšlené trase vést [1]. 

3.1.4 Korozní pr ůzkumy 

Laboratorní rozbory vzorků zemin, vod a betonu probíhaly na 

specializovaných akreditovaných pracovištích několika organizací.  

Rozbor podzemních vod byl provedený v rozsahu pro stavební účely. Důraz 

byl kladený na stanovení její agresivity vůči základovým betonovým konstrukcím 

budov, které s podzemní vodou přichází do přímému kontaktu. Měřeno bylo mj. 

pH, dále obsah vápníku, hořčíku, síranů nebo agresivních forem CO2.  

Provedeny byly také analýzy působení složek obsažených v zeminách, které 

mají vliv na složení podzemních vod zejména prosakováním srážkových vod. 

Hodnoceny byly rozbory vodných výluhů jednotlivých typů zemin z jádrových vrtů.  

U fyzikálně-mechanických zkoušek zemin byla zjišťována míra vlhkosti, 

meze plasticity a tekutosti, zrnitost, smyková pevnost a stlačitelnost. Mineralogické 

a chemické rozbory pak byly zaměřeny na určení typu hornin. Jeho složení má vliv 

např. na objemové změny a rozbřídání základových zemin působením 

podzemních vod.  

K podrobnému zkoumání byly odebrány i vzorky starých základových a 

konstrukčních betonů získaných při demoličních pracech. Provedena byla 

rentgenová difrakční analýza, prohlídka vzorků pod elektronovým mikroskopem, 

dále fenolftaleinový test pro zjištění postižení karbonatací, a termický rozbor 

k určení míry karbonatace konstrukčního betonu.  

Dalším z korozních činitelů půdy je i výskyt tzv. bludných proudů. Jedná se o 

elektrické proudy, které se dostanou do země z nedostatečně izolovaných vodičů 

nebo uzeměných zařízení. Zjišťovány byly metodou měření povrchového 

potencíálu půdy. V rámci geoelektrického průzkumu byla provedena také měření 

měrné rezistivity půdy a intenzity proudových polí Wennerovou metodou v celkem 

13 bodech do hloubky 2 m. Vlastní měření jednoho místa probíhá vždy pomocí 

čtyř ocelových elektrod zapíchnutých do hloubky 0,2 m, odečtením hodnoty 

z měřiče zemního odporu a přepočtem hodnoty na požadovanou hloubku měření. 
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Následně bylo provedeno i vyhodnocení agresivity zeminy dle příslušné ČSN. 

Výsledkem měření bylo stanovení území staveniště jako oblasti se zvýšenou 

agresivitou na ocelové konstrukce [1]. 

3.1.5 Měření radonového indexu pozemku 

V místech výstavby nové administrativní budovy a objektu velína elektrárny 

byl proveden rozbor půdního vzduchu na aktivitu radonu. Z hloubky cca 80 cm 

bylo odebráno celkem 26 vzorků, a následně v detekčním přístroji byly 

zaznamenávány počty impulsů. Ty byly dále přepočítány na hodnotu vlastní 

aktivity. V závěrečné zprávě jsou daná území zařazena do kategorie středního 

radonového indexu, kde realizace stavby vyžaduje provedení ochranných opatření 

proti vnikání půdního radonu [1]. 

3.1.6 Zhodnocení seismických pom ěrů 

Úroveň seismického ohrožení je udávána mírou horizontální složky 

maximálního zrychlení PGAHmax, která byla výpočtem stanovena na hodnotu 

0,04g. Tento údaj není daleko od hodnoty udávané ČSN P ENV 1998-1-1, kde je 

pro oblast teplického okresu stanoven PGAHmax= 0,03 g [1]. 
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3.2 Inženýrsko-geologický pr ůzkum – 2. fáze 

Druhá fáze IGP byla provedena v prvním pololetí r. 2008 již v rámci činnosti 

generálního dodavatele stavby firmy Škoda Praha Invest, s.r.o., Praha 4. Jeho 

cílem bylo ověření a zpřesnění předchozího průzkumu s důrazem na potřebu 

zpracování projektu speciálního zakládání budov kotelny, strojovny a 

mezistrojovny , tj. hlavního výrobního bloku a chladicí věže.  

Tab. 2 – Dodavatelé 2. etapy IGP 

Účelový dopl ňkový geotechnický pr ůzkum 

Objednatel Zhotovitel Předmět díla 

Škoda Praha Invest, s.r.o., 
Praha 4 

Jiří  Hruška, p.g  Měření  proudové hustoty prostředí a 
měrných odporů prostředí   

Škoda Praha Invest, s.r.o., 
Praha 4 

G Impuls Praha spol. s r.o. 
Praha 7 

Posudek seismických podmínek na 
staveništi  

Škoda Praha Invest, s.r.o., 
Praha 4 

TOPGEO BRNO, s.r.o. Speciální zakládání - zatěžovací 
zkoušky, projekt, doplňkový IGP 

TOPGEO BRNO, s.r.o., 
Brno 

VUIS - Zakladanie stavieb 
s.r.o., Bratislava 

Zatěžovací zkoušky pilot 

TOPGEO BRNO, s.r.o., 
Brno 

GeoTec-GS, a.s. 
Praha 10 

Účelový doplňkový geotechnický 
průzkum 

GeoTec-GS, a.s., Praha 10 AGE a.s., Praha 3 Laboratorní zkoušky 
GeoTec-GS, a.s., Praha 10 AQH s.r.o., Praha 8 Hydrodynamické zkoušky 
GeoTec-GS, a.s., Praha 10 GEMATEST spol. s r.o., 

Praha 2 
Laboratorní zkoušky 

GeoTec-GS, a.s., Praha 10 GEONIKA, s.r.o., Praha 5 Geofyzikální průzkum 
GeoTec-GS, a.s., Praha 10 PENETRA s.r.o., Plzeň Měření statické penetrace 

Hlavní část doplňkového průzkumu byla provedena na základě smlouvy o 

dílo s f. TOPGEO BRNO, spol. s r.o., Brno. Dílo bylo rozdělené do dvou fází: 

1. etapa – Doplňkový inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

- upřesnění skladby zemin min. 3 m pod patou pilot 

- zahuštění sítě vrtů pod nejtěžšími objekty 

- upřesnění hranice území ovlivněné důlní činností 

- pomocí geofyzikálního měření zjistit hloubku a výskyt čedičového podloží 

- stanovit přesnou geologickou skladbu v místě provádění statických 

zatěžovacích zkoušek 

- doplnit výsledky průzkumu o dynamické nebo statické penetrace 

- v místech budoucí stavební jámy HVB provést trvalé HG vrty s vystrojením 
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2. etapa – Statické zatěžovací zkoušky pilot 

- provedení třech pilot délky cca 33,0 m o průměru 1020 mm, a vykonání 

zatěžovací zkoušky.  

3.2.1 Doplňkový inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr ůzkum 

V areálu staveniště bylo provedeno dalších 18 jádrových vrtů do průměrné 

hloubky 25 m p.t., opět byly laboratorně posuzovány chemické a fyzikální 

vlastnosti zemin, agresivita podzemních vod a nově také hydrodynamické 

parametry zvodněného prostředí. Kromě toho byl průzkum zaměřený i na 

lokalizaci pevného čedičového tělesa, které se nachází v jihovýchodním cípu 

budovy HVB. Zastiženo bylo ve třech vrtech v této oblasti v hloubkách od osmi do 

25 m p.t.  

Hydrogeologický průzkum byl věnovaný sledování naražené hladiny 

podzemní vody v průběhu vrtání, ustálená hladina byla následně měřena po 

dalších 24 hodinách. 

Firmou AQH s.r.o., Praha 8, byly provedeny hydrodynamické zkoušky, jejichž 

cílem bylo získání údajů o velikosti přítoků podzemních vod do kolektoru 

procházejícího staveništěm. Průzkum spočíval jednak v odčerpávání vody 

z testovaného vrtu HV1005 a současném měření poklesu hladiny v čerpaném vrtu. 

Na dalším zkoumaném vrtu HV1008 byla kvůli nízké hladině, která neumožňovala 

čerpání, provedena nálevová zkouška. Do vrtu byla jednorázově nalita voda a 

sledována byla rychlost návratu hladiny na původní úroveň. Výsledkem zkoušek 

bylo začlenění staveniště do III. třídy propustnosti – dosti silně propustné prostředí 

(klasifikace dle Jetela 1982). 

Dalším úkolem průzkumu bylo ověření okraje uhelné pánve dle údajů 

z předchozích prací. Uhelná sloj zasahuje do staveniště v prostoru nové chladicí 

věže přibližně 10 m západně od její hrany. Okraj vyuhlení, který byl v minulosti 

rekultivován výsypkou, je udáván ve stejném směru ve vzdálenosti cca 40 m. 

Geofyzikálním průzkumem byly tyto údaje potvrzeny. 

Geotechnický průzkum realizovaný f. GEONIKA, s.r.o., Praha 5, měl za úkol 

zjistit ve dvou oblastech staveniště geologickou stavbu a blíže lokalizovat 
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předpokládaný čedičový útvar. Metodou mělké refrakční seismiky byl vysledován 

profil pevného podloží a odlišeny horniny dle jejich pevnosti. Měření bylo 

prováděno údery kladiva a snímání signálů geofony vzdálenými 4 m v linii od sebe 

na celkovém úseku v délce 92 m. Další použitou metodou bylo vertikální elektrické 

sondování, tím je možné zjistit polohy rozhraní a charakter hornin. Princip je 

založený na skutečnosti, že měrný odpor hornin závisí na stupní porušení, 

porozitě a nasycení pórů vodou. Čím je hornina porušenější, tím je elektricky 

vodivější. U sedimentů pak roste jejich měrný odpor spolu s růstem velikosti zrn. 

Proměřeno bylo celkem 8 bodů s hloubkovým dosahem min. 20 m. Výsledkem 

měření bylo potvrzení přítomnosti čedičového útvaru v prostoru pod budoucí 

strojovnou s tím, že blíže povrchu se čedič nachází jako velmi pevný a s hloubkou 

roste jeho porušenost [3].  

3.2.2 Statické zat ěžovací zkoušky pilot 

Provedení zatěžovacích zkoušek pilot mělo za úkol stanovit optimální způsob 

návrhu pilotových základů, tzn. délku a průměr pilot, a výběr nejvhodnější 

technologie provádění. Testovaná byla místa nejobjemnějších a nejzatíženějších 

objektů elektrárny – chladicí věže a konstrukce kotelny. Zkoušky v dubnu r. 2008 

provedla f. VUIS – Zakladanie stavieb s.r.o., Bratislava, piloty byly hloubeny 

mechanizací f. TOPGEO BRNO, s.r.o.  

Celkem byly uskutečněny tři piloty, jedna v místě chladicí věže a dvě 

v prostoru kotelny, s těmito parametry: 

- Pilota ZZP1 – průměr 1.020 mm, délka 32 m, vystrojení 10 strunovými 

tenzometry, ochrana ocelovými pažnicemi, umístěna v prostoru chladicí věže, 

- Pilota ZZP2 – průměr 1.020 mm, délka 32 m, vystrojení 10 strunovými 

tenzometry, ochrana ocelovými pažnicemi, umístěna v prostoru kotelny, 

- Pilota ZZP3 – průměr 1.080 mm, délka 32 m, vystrojení 15 strunovými 

tenzometry, ochrana bentonitovou suspenzí, umístěna v prostoru kotelny. 
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Obrázek 7 - Schéma zatětovacích pilot pro objekt kotelny (TOPGEO, s.r.o.) 

 

K vlastnímu měření byl použitý hydraulický lis s maximální pracovní silou 

10.000 kN a zatěžovací most tvořený dvěma nosníky a čtyřmi protizátěžovými 

pilotami. Při zkoušce docházelo k pomalému zatěžování piloty pomocí lisu v devíti 

krocích vždy po 840 kN. Po šestém a devátém zatěžovacím stupni byla pilota 

odlehčena a měřena trvalá deformace. Tenzometrická měření sloužila k sledování 

průběhu sil v délce piloty. Princip spočívá ve vyhodnocování frekvence el. proudu 

protékajícího cívkami, kde jádro tvoří kmitající ocelová struna. Při změně 

vzdálenosti mezi dvěma upínacími hlavami dochází i k měřitelné změně 

frekvence. 

Provedené zkoušky potvrdily mezní únosnost piloty na sílu 7.560 kN, což je 

pro stavbu daných objektů dostačující hodnota. Tenzometrická měření také 

prokázala, že s délkou piloty klesá i poměr zatížení, a v patě piloty je síla působící 

na podloží již skoro nulová. 

V závěrečné zprávě byly uvedené výsledky posouzeny z hlediska provedení 

založení objektů. Zhotovitel doporučuje realizaci pilot pažených ocelovými 

pažnicemi do hloubky cca 15,0 m p.t., zbylou část je možné provádět bez pažení, 

avšak jen do maximální hloubky 27,0 m p.t. [3] 
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4. Náklady pr ůzkumných činností 

Pro oceňování samotného geologického průzkumu nejsou zavedeny 

jednotné cenové standardy. Porovnání je možné jen pro stavební část díla, kde lze 

náklady odkontrolovat dle cenové soustavy vydávané f. ÚRS Praha, a. s. Tento 

sborník obsahuje klasifikaci stavebních výkonů a jejich doporučené jednotkové 

ceny. Aktualizace cenové části vycházejí vždy pro pololetí kalendářního roku. 

Cena ostatních výkonů průzkumu vzniká jen na základě shody smluvních stran a 

vychází z ceníku zhotovitele. Největší položku provedeného výzkumu tvořily zemní 

práce a zatěžovací zkoušky pilot. 

Z důvodu zachování obchodního tajemství jsou všechny dále zmíněné ceny 

upraveny koeficientem. 

4.1 Inženýrsko-geologický pr ůzkum – 1. fáze 

IGP provedený firmou Energoprojekt s.r.o., Praha byl ve smlouvě o dílo 

s f. ČEZ, a. s. zadaný jako pět samostatných dílčích plnění. Jejich náplň a termíny 

plnění byly stanoveny takto: 

1. etapa – Vyhodnocení stávajících archívních průzkumů   do 15.2.2006 

2. etapa – Provedení rozhodujících vrtů a jejich vyhodnocení do 10.3.2006 

3. etapa – Průzkum prostoru vlečky     do 31.3.2006 

4. etapa – Dokončení všech vrtných prací    do 30.4.2006 

5. etapa – Závěrečná zpráva      do 31.5.2006 

Ceny za provedené práce vycházely ze sazebníku zhotovitele, a v členění 

dle etap vypadal rozpočet následovně:  

1. + 2. etapa 809.514,- Kč 

3. etapa  352.647,- Kč 

4. etapa   1.144.692,- Kč 

5. etapa   96.957,- Kč 

celkem 2.403.810,- Kč 

Oproti plánovanému rozsahu došlo v průběhu provádění průzkumu k jeho 

rozšíření. Operativně po dohodě s objednatelem bylo provedeno více vrtných 

prací, přibyl počet odebraných vzorků a následně i jejich analýz.  
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Finální rozpočet po doplnění odsouhlasených víceprací byl předložen v této 

podobě: 

Tab. 3 – Závěrečný rozpočet pro 1. fázi IGP, Energoprojekt s.r.o. 

Přehled provedených prací fy. Energoprojekt s.r.o., P raha 

Položka jednotková 
cena 

plánovaný 
rozsah 

skute čný 
rozsah 

plánovaná 
cena  

skute čná 
cena rozdíl 

Hlavní staveniště:       

Provedení IG vrtů  1.300 Kč/m  26 ks/585 bm 29 ks/653,8 bm 760.500 Kč  849.940 Kč   89.440 Kč  

Doprava soupravy 1.620 Kč  2 ks 2 ks 32.400 Kč  32.400 Kč  0 Kč 

Vystrojení HG vrtů  1.080 Kč/m  8 ks/165 bm 8 ks/185,5 bm 178.200 Kč  200.340 Kč   22.140 Kč  

Chem. rozbor vody - stavební 970 Kč  18 vzorků 24 vzorků 17.460 Kč  23.280 Kč   5.820 Kč  

Chem. rozbor vody - kompletní  1.512 Kč  8 vzorků 8 vzorků 12.096 Kč  12.096 Kč  0 Kč 

Zatřídění zemin  1.188 Kč  115 vzorků 141 vzorků 136.620 Kč  167.508 Kč   30.888 Kč  

Smykové pevnosti zemin  3.780 Kč  33 vzorků 23 vzorků 124.740 Kč  86.940 Kč  -37.800 Kč  

Oed. moduly  1.620 Kč  33 vzorků 35 vzorků 53.460 Kč  56.700 Kč   3.240 Kč  

Agresivita zemin  1.730 Kč  11 vzorků 16 vzorků 19.030 Kč  27.680 Kč   8.650 Kč  

Mineralogický rozbor  1.080 Kč  11 vzorků 21 vzorků 11.880 Kč  22.680 Kč   10.800 Kč  

Soubor analýz betonu 16.200 Kč  1 1 16.200 Kč  16.200 Kč  0 Kč 

Radonový průzkum 32.400 Kč  1 1 32.400 Kč  32.400 Kč  0 Kč 

Geoelektrický průzkum 43.200 Kč  1 1 43.200 Kč  43.200 Kč  0 Kč 

Geodetické zaměření vrtů 32.400 Kč  1 1 32.400 Kč  32.400 Kč  0 Kč 

Cestovné 54.000 Kč  1 1 54.000 Kč  54.000 Kč  0 Kč 

700 Kč/hod.  350 hod. 350 hod. 245.000 Kč  245.000 Kč  0 Kč 

490 Kč/hod.  500 hod. 630 hod. 245.000 Kč  308.700 Kč   63.700 Kč  
Závěrečná zpráva, odborné 
výkony, studie, posudky  

380 Kč/hod.  180 hod. 180 hod. 68.400 Kč  68.400 Kč  0 Kč 

Vlečka:       

IG vrty 1.296 Kč/m  20 ks/100 bm 21 ks/133,5 bm 130.000 Kč 173.550 Kč 43.550 Kč 

Doprava soupravy 16.200 Kč   16.200 Kč 16.200 Kč 0 Kč 

Chem. rozbor vody - stavební 970 Kč 5 vzorků 0 vzorků 4.860 Kč 0 Kč -4.860 Kč 

Zatřídění zemin 1.188 Kč 30 vzorků 26 vzorků 35.640 Kč 30.888 Kč -4.752 Kč 

Zatěžovací zkouška deskou 6.480 Kč 5 zkoušek 5 zkoušek 32.400 Kč 32.400 Kč 0 Kč 

Zaměření vrtů 21.600 Kč 1 1 21.600 Kč 21.600 Kč 0 Kč 

700 Kč/hod.  60 hod. 60 hod. 42.000 Kč 42.000 Kč 0 Kč 

490 Kč/hod.  110 hod. 135 hod. 53.900 Kč 66.150 Kč 12.250 Kč 
Odborné výkony, studie, 
posudky, závěrečná zpráva 

380 Kč/hod.  60 hod. 60 hod. 22.800 Kč 22.800 Kč 0 Kč 

Celkem        2.247.986 Kč  2.491.052 Kč   243.066 Kč  

Do rozsahu 1. fáze bylo na doporučení zhotovitele doplněno ještě proměření 

prostoru zamýšleného přejezdu žel. vlečky georadarem. Pro jeho provedení byla 

uzavřena samostatná smlouva o dílo s cenou 63.700 Kč.  

Celkové náklady pro 1. fázi inženýrsko-geologického průzkumu tak dosáhly 

částky 2.554.772 Kč bez DPH. 
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4.2 Inženýrsko-geologický pr ůzkum – 2. fáze 

Druhá fáze IGP proběhla dle zadání f. Škoda Praha Invest s.r.o., se kterou 

uzavřela f. ČEZ, a. s. smlouvu o dílo na generální dodávku stavby. ŠPI dle ní 

mohla svým jménem uzavírat vlastní subdodavatelské smlouvy a přefakturovávat 

f. ČEZ, a. s. výdaje s nimi spojené.  

Hlavní část IGP byla provedena na základě smlouvy o díly s f. TOPGEO 

BRNO, s. r .o. podepsané dne 31.1.2008. Předmětem díla bylo doplnění dřívějších 

výsledků IGP pro účely projektování speciálního zakládání a provedení statické a 

dynamické zatěžovací zkoušky pilot.  

Rozpočet předložil zhotovitel v této podobě: 

Tab. 4 – Rozpočet IGP 2. fáze, TOPGEO BRNO, s. r. o. 

Položka Rozsah  Jednotková cena Cena celkem  
bez DPH 

Kotelna, IG jádrový vrt hl. 38 m 3 ks 61 560 Kč 184 680 Kč 
Kotelna, dynamická penetrace hl. 20 m 1 ks 19 440 Kč 19 440 Kč 
Kotelna, HG jádrový vrt hl. 38 m 1 ks 118 800 Kč 118 800 Kč 
Strojovna, IG jádrový vrt hl. 38 m 3 ks 61 560 Kč 184 680 Kč 
Strojovna, dynamická penetrace hl. 20 m 1 ks 19 440 Kč 19 440 Kč 
Strojovna, HG jádrový vrt hl. 38 m 1 ks 118 800 Kč 118 800 Kč 
Chladicí věž, IG jádrový vrt hl. 47 m 3 ks 76 140 Kč 228 420 Kč 
Chladicí věž, dynamická penetrace hl. 20 m 1 ks 19 440 Kč 19 440 Kč 
Závěrečná zpráva 1 ks 8 640 Kč 8 640 Kč 
Laboratorní rozbory podzemních vod 11 ks  540 Kč 5 940 Kč 
Laboratorní zkoušky fyzikálně-mechanických 
vlastností zemin 55 ks 864 Kč 47 520 Kč 
Čerpací zkoušky 2 ks 11 340 Kč 22 680 Kč 
Geofyzikální průzkum pro zajištění rozhraní 
skalního podloží v ploše objektů 1 ks 48 600 Kč 48 600 Kč 
Statická zatěžovací zkouška pilot – vrtné práce, 
betonáž pilot, montáž a demontáž zatěžovacího 
mostu, tenzometrické zkoušky   5 800 680 Kč 

Celkem   6 827 760 Kč  

 

Do nákladů 2. fáze ještě náleží další dva drobnější výkony. Smlouva o 

technické pomoci byla uzavřena s Ing. Jiřím Hruškou a týkala se geofyzikálního 

měření pro zjištění měrných odporů a sledování přítomnosti bludných proudů. Pro 

celý výzkum spolu s vypracováním závěrečné zprávy byla stanovena smluvní 

cena ve výši 30.240 Kč. Další smlouva o dílo byla uzavřena s f. G Impuls Praha 
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spol. s r. o., předmětem díla zde bylo zatřídění staveniště ELE z hlediska 

seismicity. Zde byla smluvní cena dohodnuta na 26.730 Kč. Celkové náklady f. 

ŠPI tak pro 2. fázi IGP činily 6.884.730 Kč bez DPH.  

Jelikož tato fáze proběhla na základě generální smlouvy, byly náklady 

přefakturovávány na ČEZ, a. s. Obchodní podmínky této smlouvy mj. upravují i 

postup těchto transakcí. Lhůty splatnosti subdodavatelských faktur poskytují 

dostatečnou rezervu k tomu, aby bylo možné nejdříve platbu inkasovat od 

investora (ČEZ, a. s.), a až pak ji převést na subdodavatele.  
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5. Přínosy vyplývající z provedeného pr ůzkumu 

Hlavním úkolem prováděných inženýrsko-geologických měření bylo 

vypracování dostatečného množství podkladů pro bezpečné provedení stavby. 

Pro realizaci vnější vlečky to znamenalo zejména vyloučení možného propadu 

v místě starých důlních děl, a na hlavním staveništi vyprojektování pažení 

základových jam a provedení návrhu speciálního zakládání objektů hlavního 

výrobního bloku a chladicí věže.  

5.1 Zajišt ění stavební jámy HVB 

Doporučením pro pažení stavební jámy HVB se zabývala dokumentace 

vydaná f. TOPGEO BRNO s.r.o. Základová jáma má rozměry přibližně 140 x 90 m 

a hloubku v rozmezí od 6,40 m v oblasti kotelny až do 7,60 m v prostoru stolice 

pro turbosoustrojí. Zajištění stavební jámy je provedeno betonovou pilotovou 

stěnou, kde každá druhá pilota je navíc zajištěna čtrnáctimetrovou kotvou. Piloty 

mají průměr 880 mm, a jejich délka se mění dle půdorysu jámy od 9,0 do 10,0 m, 

z toho 4,20 m je zapuštěno pod úroveň základové spáry. Jelikož je dno stavební 

jámy hloubeno přibližně metr pod úroveň podzemních vod, součástí projektu bylo i 

řešení jejich čerpání [3].  

Obrázek 8 – Pilota pro stavební jámu HVB, TOPGEO s.r.o. 
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5.2 Speciální zakládání HVB 

Založení samotného objektu HVB je z důvodu podložních poměrů zpevněno 

hustou sítí betonových pilot. Celkem bylo provedeno 819 vrtů pro piloty o průměru 

1.200 mm v délkách od 11 do 23 m. Délky a rozmístění pilot do skupin závisí na 

stupni namáhání daného úseku, síť je řidší v místech bez technologií, větší 

zajištění je např. po obvodech budov a nejhustěji jsou piloty umístěny pod patkami 

ocelové konstrukce kotle [3].  

Obrázek 9 - Detail pilot v prostoru budocí kotelny, březen 2009, (ŠPI s.r.o.) 

 

5.3 Speciální zakládání chladicí v ěže 

Vzhledem ke složitějšímu stavu geologického podloží, kdy je chladicí věž 

budována blíže území zasaženém těžbou, bylo i její založení projektováno na 

pilotách dosahujících do úrovně stabilních vrstev. Dle stupně zatížení bylo 

provedeno celkem 431 železobetonových pilot o průměrech 630 mm, 900 mm a 

1.020 mm v délkách od 11 m do 20 m. Jejich přesná délka ale byla stanovena až 

na místě přítomným geologem. Rozmístění pilot opět záviselo na velikosti síly 

působící na podložku. Nejvíce zpevněný je kruhový základový pás pod stojkami 

CHV, méně pak oblast uvnitř věže, kde je umístěna ocelová konstrukce kouřovodu 

a sprch, a bazén ochlazené vody [3]. 
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5.4 Trasa vn ější vle čky ELE 

V závěrečné zprávě f. Energoprůzkum Praha s.r.o. je zdůrazněna riziková 

oblast trasy na staničení 0,08 – 0,23 km, kde by vlečka měla probíhat nad 

křížením starých důlních chodeb. Tento úsek byl vyhodnocen jako nevhodný pro 

provoz železnice z důvodu možného propadu při působení dynamických rázů. 

V závěrečné zprávě tak byla navržena nová trasa posunutá o několik metrů, která 

se této oblasti vyhýbala, viz. obr. č. 6 [2].  
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6. Závěr 

V porovnání s ostatními projekty patří IGP provedený v Ledvicích k těm 

náročnějším. Byly zde uskutečněny jak běžné práce pro zjištění složení podloží a 

jeho fyzikálních, chemických a mechanických vlastností, tak i průzkum s použitím 

moderní techniky a velmi specializovaných laboratorních postupů. Například 

v případě projektů Komplexní obnovy ETU II nebo EPR II je velká většina prací 

prováděna v původních objektech elektrárny, klasický IGP tam proběhl jen za 

účelem ověření archivních údajů a pro hydro-geologický průzkum. 

Součástí procesu uzavírání smluv je dle interní metodiky ČEZ, a. s. i cenová 

kontrola nabídek. K ověření se používá např. systém ÚRS, který standardizuje 

rozpočtování ve stavebnictví, nebo číselníky UNIKA pro stanovení ceny projektové 

dokumentace. V případě IGP je vhodnější vyžádat si kontrolní rozpočty od 

konkurenčních firem, a jejich porovnáním si udělat obrázek o obvyklých cenách 

jednotlivých úkonů. Cenová úroveň činností IGP takto byla vždy ověřena, a 

smluvní ceny odpovídaly běžným cenám v době provádění prací. 
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