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ANOTACE 

 

V předloţené práci je ověřena geologická stavba území a zjištěny fyzikálně-mechanické 

charakteristiky zastiţených jednotlivých stratigrafických a petrograficky odlišných typů  

se zaměřením na posouzení základových poměrů projektované stavby a aktivní zóny 

silničního podloţí v prostoru parkoviště v obci Vítkov. V první části jsou popsány přírodní 

poměry lokality (geomorfologické poměry, geologické poměry, klimatické poměry, 

hydrologické a hydrogeologické poměry). V další části je popsána metodika 

inţenýrskogeologického průzkumu. V části třetí jsou podrobně popsány 

inţenýrskogeologické poměry s rozčleněním na kvazihomogenní typy, které reprezentují 

aktivní zónu silničního podloţí (parkoviště) a základové poměry obchodního centra.  

Na závěr práce je zhodnocena aktivní zóna parkoviště a je doporučen způsob zaloţení 

obchodního centra. 

Klíčová slova: inţenýrskogeologický průzkum, zatřídění hornin, základové poměry, 

aktivní zóna silničního podloţí. 

 

SUMMARY 

 

In my bachelor work there is verified geological build of the study area and there are taken 

physico-mechanical properties of single touched stratigraphic and petrographic different 

types with focus on examination of projected building foundation conditions and also 

focused on road bed active section in parking area in village Vítkov. First part defines area 

natural conditions (geomorphological conditions, geological conditions, climatic 

conditions, hydrological and hydrogeological conditions). Next part details the 

methodology of the engineering-geological investigation. And the third part closely 

describes the engineering-geological conditions divided into quasi-homogeneous types that 

represent road bed active section (parking area) and foundation conditions of the shopping 

mall. In conclusion there is assessed road bed active section and there is also recommended 

the foundation technique of the shopping mall. 

Key words: The Engineering-Geological Exploration, rock classification, foundation 

conditions, road bed active section. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Rád bych poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce panu  

doc. Ing. Marianu Marschalkovi, Ph.D. za vstřícné vedení a přínosné komentáře a geologům 

Ing. Františku Pacákovi a Mgr. Lucii Machové za odborné konzultace. 

 

 

Ostrava 2010             Petr Hýbler 



Obsah 

ÚVOD .................................................................................................................................... 1 

1 PŘÍRODNÍ POMĚRY ................................................................................................... 3 

1.1 Geomorfologické poměry ...................................................................................... 3 

1.2 Geologické poměry ................................................................................................ 4 

1.2.1 Předkvartérní podloţí ..................................................................................... 8 

1.2.2 Kvartérní sedimenty ....................................................................................... 9 

1.3 Klimatické poměry .............................................................................................. 10 

1.4 Hydrologické poměry .......................................................................................... 11 

1.5 Hydrogeologické poměry .................................................................................... 15 

2 METODIKA PRŮZKUMU ......................................................................................... 19 

2.1 Vrtné práce ........................................................................................................... 19 

2.2 Vzorkovací práce ................................................................................................. 19 

2.3 Laboratorní práce ................................................................................................. 20 

2.3.1 Stanovení přirozené vlhkosti (w) ................................................................. 20 

2.3.2 Granulometrická analýza ............................................................................. 21 

2.3.3 Stanovení meze plasticity (wp) .................................................................... 22 

2.3.4 Stanovení meze tekutosti (wl) ...................................................................... 22 

2.3.5 Index plasticity (IP) ...................................................................................... 24 

2.3.6 Stupeň konzistence (IC) ................................................................................ 24 

2.3.7 Zdánlivá hustota pevných částic (dříve měrná hmotnost) ρs ....................... 24 

2.3.8 Zhutnitelnost dle Proctora Standard ............................................................ 26 

2.3.9 Kalifornský poměr únosnosti (CBR) ........................................................... 27 

2.4 Měření radonové aktivity ..................................................................................... 28 

2.5 Měřické práce ...................................................................................................... 28 

3 ZHODNOCENÍ INŢENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU .......................... 29 

3.1 Inţenýrskogeologické poměry celého zájmového území .................................... 29 



3.1.1 G-typ č. 1 – Naváţky, ornice ....................................................................... 30 

3.1.2 G-typ č. 2 – Deluviální hlíny ....................................................................... 30 

3.1.3 G-typ č. 3 – Jemnozrnné zvětraliny ............................................................. 32 

3.1.4 G-typ č. 4 – Hrubozrnné zvětraliny ............................................................. 36 

3.1.5 G-typ č. 5 – Skalní horniny třídy R 4 .......................................................... 39 

3.1.6 G-typ č. 6 – Skalní horniny třídy R 3 .......................................................... 40 

3.2 Dílčí část zájmového území – aktivní zóna silničního podloţí (parkoviště) ....... 41 

3.3 Dílčí část zájmového území – základové poměry obchodního centra  (PENNY 

MARKETU) .................................................................................................................... 43 

3.4 Třídy těţitelnosti .................................................................................................. 45 

4 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 46 

5 POUŢITÁ LITERATURA .......................................................................................... 48 

6 SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................. 51 

7 SEZNAM TABULEK ................................................................................................. 52 

8 SEZNAM GRAFŮ ...................................................................................................... 52 

9 SEZNAM PŘÍLOH ...................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

Bpv  Baltský po vyrovnání – výškový systém  

ČSN  Československá (česká) státní norma 

G-typ  Geotechnický typ 

IGP  Inţenýrskogeologický průzkum 

OC  Obchodní centrum  

PV  Porušený vzorek 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petr Hýbler: IGP pro OC Vítkov 

 

1 

2010 

ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je provedení jednostupňového 

inţenýrskogeologického průzkumu pro projektovanou výstavbu obchodního centra 

(PENNY MARKETU) s parkovištěm ve Vítkově. Obchodní centrum s parkovištěm je 

projektováno na parcelách č. 1724, 1725, 1731/2, 1732/2, 1734 a 1737/1, vše  

v k. ú. Vítkov, okres Opava. Jde o jednopodlaţní budovu o rozloze 1409 m
2
. Parkoviště je 

navrţeno pro 53 parkovacích míst. Přehledná situace zájmového území je dokladována 

jako příloha č. 1. 

Na základě rekognoskace terénu bylo zjištěno, ţe pro moţnost splnění 

poţadovaných úkolů je nutno provést geologicko-průzkumné práce v následujícím 

rozsahu: 

 zdokumentování svrchních poloh 4 průzkumnými inţenýrskogeologickými vrty  

do hloubky 4,0 aţ 6,0 m,  

 fyzikálně-mechanické rozbory vzorků zastiţených hornin, 

 laboratorní rozbor vzorku podzemní vody, 

 stanovení radonového rizika, 

 situační zaměření provedených vrtů a vynesení do situace sond, 

 zhodnocení všech získaných informací.  

Cílem bakalářské práce (prováděného inţenýrskogeologického průzkumu) je 

ověření geologické stavby zájmového území a zjištění fyzikálně-mechanických 

charakteristik zastiţených jednotlivých stratigrafických a petrograficky odlišných 

inţenýrskogeologických typů se zaměřením na posouzení základových poměrů v prostoru 

projektované stavby obchodního centra Vítkov a aktivní zóny silničního podloţí v prostoru 

parkoviště. Na základě provedených průzkumných prací je třeba: 

 zatřídit horniny podle ČSN 73 1001, ČSN 72 1002 a ČSN EN ISO 14688 – 1, 2, 

 zatřídit horniny podle ČSN 73 3050, 

 stanovit fyzikálně-mechanické, přetvárné a pevnostní charakteristiky hornin pro 

plošné zaloţení, 

 stanovit objemovou aktivitu radonu v půdním vzduchu, 
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 posoudit pevnostní charakteristiky zemin dle ČSN 72 102, tvořících aktivní zónu 

silničního podloţí (parkoviště), 

 posoudit základové poměry podle ČSN 73 1001. 

Praktickým výstupem bakalářské práce je závěrečná zpráva  

o inţenýrskogeologickém průzkumu obchodního centra Vítkov, které jsem autorem  

a podle níţ bude stavební objekt zaloţen.  
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1 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

 

1.1  Geomorfologické poměry 

Ve smyslu geomorfologického členění České republiky, stanoveného na podkladě 

morfometrie, morfostruktury a geneze reliéfu (Demek et al. 2006) patří zájmové území 

k provincii České vysočiny, soustavě Krkonošsko-jesenické, podsoustavě Jesenické, celku 

Nízkého Jeseníku, podcelku Vítkovské vrchoviny a okrsku Melčské vrchoviny. 

Melčská vrchovina (obrázek 1.1) se nachází ve střední části Vítkovské vrchoviny. 

Jde o plochou vrchovinu na spodnokarbonských drobách a břidlicích moravických  

a hradeckých vrstev. Reliéf Melčské vrchoviny má rozsáhlé plošiny zarovnaného povrchu 

a hluboce zařezaná údolí, na Z je vyšší, na V niţší. Příznačné pro území je hluboce 

zařezané údolí řeky Moravice s výraznými meandry a provoúhlým ohybem. Nejvyšším 

bodem Melčské vrchoviny je Novolublický vrch, 568,8 m. Melčská vrchovina se řadí  

k 3. – 5. vegetačnímu stupni, je středně zalesněná smrkovými porosty s jedlí, místy 

bukovými. Na území Melčské vrchoviny se nacházejí dvě přírodní rezervace (přírodní 

rezervace Nové Těchanovice – vegetace je tvořena smíšeným listnatým porostem 

s vtroušenými jehličnany a přírodní rezervace Valach – vegetace je tvořena  

bukovo-habrovým porostem s bohatým podrostem), které jsou součástí přírodního parku 

Moravice (Demek et al. 2006). 

Zájmová lokalita se nachází při JZ okraji Melčské vrchoviny, v intravilánu města 

Vítkov při ulici Opavské, naproti autobusového nádraţí. Dotčené pozemky se uklání  

od východu k západu.     
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Obrázek 1.1: Melčská vrchovina (žlutě ohraničena), zdroj: 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs 

 

1.2 Geologické poměry 

 

Z geologického hlediska je zájmová lokalita řazena k moravskoslezské oblasti, 

která je součástí Českého masivu. Dnešní Český masiv je konsolidovaný celek zemské 

kůry, který byl vyvrásněn při variském vrásnění v intervalu mezi 380-300 miliony let před 

přítomností (střední devon aţ svrchní karbon). Moravskoslezská oblast je dále členěna  

na brunovistulikum, moravikum, silesikum, ţulovský masiv a moravskoslezské 

paleozoikum (Chlupáč et al. 2002). 

Naše lokalita je součástí denudační oblasti Nízkého Jeseníku náleţející 

k moravskoslezskému paleozoiku, která je typická výstupem sedimentů paleozoika, 

příslušející nejmladšímu devonu aţ spodnímu karbonu (svrchní visé), (Čurda et al. 1992). 

Na zájmové lokalitě byly zastiţeny horniny spodního karbonu (tzv. kulmské sedimenty), 

které jsou mimo oblast Nízkého Jeseníku ještě rozšířeny na Drahanské a Zábřeţské 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs
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vrchovině, dále pak v podloţí hornin Vnějších Západních Karpat (ověřeno hlubinnými 

vrty). 

Karbon na našem území je reprezentován dvěma odlišnými vývoji. Spodní karbon 

je charakteristický mořským vývojem, svrchní karbon vývojem paralickým a limnickým. 

Ve spodním karbonu, rozlišujeme dva hlavní typy mořského vývoje: kulm a uhelný 

vápenec. 

Vývoj kulmský je charakteristický klastickými sedimenty. Jde o rytmické střídání drob, 

slepenců s prachovci a jílovými břidlicemi. Mocnost těchto sedimentů se pohybuje  

od několika centimetrů aţ do několika set metrů, coţ vypovídá o rychlém snosu 

klastického materiálu ze zvedaných pásem variského horstva. Kulmský vývoj navazuje  

na sedimentaci ze svrchního devonu. Sedimenty kulmského vývoje mají flyšový charakter. 

Vývoj typu tzv. „uhelného vápence“ je charakteristický pro mělkovodní karbonátovou 

sedimentaci v teplém klimatickém pásmu (Chlupáč et al. 2002).  

Největších mocností dosahují sedimenty spodního karbonu v Nízkém Jeseníku. 

Starší jednotky vystupují na povrch v západní části, mladší naopak v části východní. Tento 

stav je vysvětlován tím, ţe pravděpodobně docházelo k postupnému překládání hlavního, 

intenzivně klesajícího sedimentačního prostoru od Z k V, jako důsledek variských pochodů 

(pevnina je zvedána od centra variského orogenu k jeho východní periferii). Typickým 

sedimentem karbonu je kaustobiolit uhelné řady – černé uhlí. Sloje černého uhlí vznikaly 

v dostatečně vlhkém klimatu, v prostředí močálů s bujnou vegetací. Podmínkou pro vznik 

uhlí nebylo pouze nahromadění rostlinné hmoty, ale také jejich rychlé překrytí vrstvou 

sedimentů, které zamezily přístupu kyslíku. V tomto prostředí pak probíhaly procesy 

karbonifikace. Podmínky pro vznik loţisek uhlí byly umoţněny v tektonicky zaloţených 

intenzivně klesajících pánvích. Buď šlo o pánve limnické se sladkovodní sedimentací, 

nebo o pánve paralické se střídajícím se sladkovodním a mořským reţimem, kdy 

docházelo k dočasnému zaplavování pánví při mořských záplavách v přímořských 

oblastech (Chlupáč et al. 2002). 

V kulmu Nízkého Jeseníku dělí elevace šternbersko-hornobenešovského pásma 

pánev na dvě samostatné strukturní deprese odlišující se jak výplní, tak stářím.  

V jesenickém kulmu rozlišujeme čtyři souvrství: 

- andělskohorské,  
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- hornobenešovské, 

- moravické (zájmové území), 

- hradecko-kyjovické. 

Prvně dvě jmenovaná souvrství náleţí k západojesenické depresi, druhé dvě 

jmenovaná souvrství jsou rozšířené východně od šternbersko-hornobenešovského pásma 

(Grygar 2008). Andělskohorské souvrství je tvořeno aţ 1000 m mocným sledem 

střídajících se tmavých břidlic a prachových břidlic, prachovců a drob, místy s polohami 

drob (o mocnostech aţ několika set metrů). Uvnitř souvrství bývají zastoupeny polohy 

skluzových slepenců. Ve valounovém materiálu byly nalezeny i přeměněné horniny  

a granitoidy. Východněji leţí hornobenešovské souvrství, které je mocné aţ 2000 m a je 

tvořeno nezřetelně zvrstvenými tmavošedými drobami, místy s polohami drobných 

slepenců. Ve valounovém materiálu se hojně nacházejí kyselé vulkanity, granitoidy  

a přeměněné horniny. Směrem do nadloţí přibývá rytmicky zvrstvených poloh. V nadloţí 

hornobenešovského souvrství se nachází souvrství moravické (viz obrázek 1.2), které je 

tvořeno kulmskými flyšovými sedimenty s převahou prachových a jílových břidlic  

a prachovců. Droby, vyskytující se v tomto souvrství dosahují aţ stametrových mocností. 

Celková mocnost souvrství se odhaduje na více neţ 1500 m. Hradecko-kyjovické 

souvrství tvoří nejvýchodnější areál kulmských hornin Nízkého Jeseníku. V niţší části je 

souvrství tvořeno hradeckými vrstvami reprezentované především lavicovitými drobami 

s čočkami slepenců, v části vyšší kyjovickými vrstvami, kde přibývají jílové a prachové 

polohy na úkor drob, které tvoří jen vloţky (Chlupáč et al. 2002). 
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       zájmové území 

Obrázek 1.2: Výřez geologické mapy ČR, list 15-34 Vítkov, v měřítku 1 : 50 000 (Dvořák,  Macoun 1991) 
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Obrázek 1.3: Vysvětlivky ke geologické mapě ČR, list 15-34 Vítkov, (Dvořák, Macoun 1991) 

 

1.2.1 Předkvartérní podloţí 

 

Na zájmové lokalitě jsou předkvarterní horniny reprezentovány sedimenty 

moravického souvrství, náleţející ke kulmu Nízkého Jeseníku. 

Moravické souvrství (svrchní visé), jak je jiţ popsáno výše, je tvořeno kulmskými 

flyšovými sedimenty s převahou prachových a jílových břidlic a prachovců s výskytem 

jemnozrnných drob dosahujících aţ stametrových mocností (Chlupáč et al. 2002). 

Vrtnými pracemi bylo moravické souvrství zastiţeno v podobě hnědošedých 

jemnozrnných drob a šedých břidlic. Droby a břidlice jsou směrem do nadloţí rozpukány 

převáţně s otevřenými puklinami, které jsou vyplněny hlinito-jílovitým materiálem. 

Vlivem zvětrávacích procesů jsou droby rozloţeny na eluvia.  
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Zvětralé, navětralé aţ zdravé droby a břidlice, byly zastiţeny všemi vrty 

v podloţí eluviálních zvětralin (od hloubek 2,6 aţ 4,2 m) a sahaly do konečných hloubek 

vrtů (4,0 aţ 6,0 m). 

Droby jsou jemnozrnné hnědošedě aţ hnědě zbarvené, směrem k povrchu aţ 

hnědočerveně zbarvené. Mají otevřené, ale i sevřené pukliny s jílovito-hlinitou a hlinito-

písčitou výplní. Byly ověřeny všemi vrty od hloubek 2,6 aţ 4,2 m. S výjimkou vrtu J 4 

sahaly do konečných hloubek vrtů. Ve vrtu J 4 byly ověřeny pouze v intervalu  

od 3,0 do 3,3 m. V jejich podloţí byly ověřeny břidlice. 

Břidlice jsou šedě zbarvené s málo otevřenými puklinami s prachovitou výplní. 

Jsou břidličnatě rozpadavé. Byly zastiţeny pouze vrtem J 4, v hloubce 3,3 m a sahaly  

do hloubky 4,0 m (počva vrtu). 

 

1.2.2 Kvartérní sedimenty 

Nejmladší sedimenty, které pokrývají povrch zájmového území, jsou uloţeniny 

kvartérního stáří. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny antropogenními, deluviálními a 

eluviálními uloţeninami. 

Eluviální zvětraliny charakterizujeme jako sedimenty, které vznikají rozloţením 

mateční horniny na zeminu s kolísavou příměsí úlomků o různém stupni navětrání  

a zůstávají na místě svého vzniku. Na zájmové lokalitě jsou sedimenty převáţně hnědošedě 

zbarveny. Jedná se o písčité štěrky aţ štěrkovité písky s hlinitou či jílovitou příměsí, které 

jsou tvořeny ostrohrannými úlomky mateční horniny, příp. písčitou a štěrkovitou hlínou. 

Eluviální zvětraliny mají zachovalou texturu mateční horniny. Byly zastiţeny všemi vrty 

v podloţí naváţek, ornice či deluviální hlíny od hloubek  

0,15 aţ 1,9 m do hloubek 2,6 aţ 4,2 m. Ve vrtu J 2 byl v intervalu 1,6 aţ 2,2 m ověřen 

hlinitý štěrk, který byl šedě aţ tmavě šedě zbarven, coţ je pravděpodobně způsobeno 

přítomností ropných látek, po kterých štěrk silně zapáchal. Podle informací od projektanta 

se ropné látky do těchto poloh s největší pravděpodobností dostaly průsakem  

z cca 2 m vzdáleného lapolu (odlučovač ropných látek). 

Deluviální uloţeniny charakterizujeme jako sedimenty, které byly transportovány 

a uloţeny působením gravitace, za současného působení dalších činitelů, např. vody, ledu  
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a vítru (Růţičková et al. 2003). Na zájmové lokalitě byly ověřeny pouze vrtem J 1 

v intervalu 1,0 aţ 1,9 m. Petrograficky se jedná o jílovitou hlínu světle hnědě zbarvenou, 

rezivě smouhovanou, vrstevnatou, jemně vtroušeně slídnatou. 

Antropogenní uloţeniny jsou sedimenty vzniklé lidskou činností a byly 

s výjimkou vrtu J 4 ověřeny všemi vrty do hloubky 0,8 aţ 1,0 m. Zastiţené naváţky jsou 

z litologického hlediska velmi heterogenní. Jsou zastoupeny panely, struskou, cihlami, 

betonem a písčitou hlínou s proměnlivým zastoupením úlomků drob a břidlic do 4 cm. Jde 

převáţně o konstrukční vrstvy bývalého odstavného parkoviště pro autobusy.  

 

1.3  Klimatické poměry 

 

K proměnlivým faktorům, které v zájmovém území ovlivňují kolísání hladiny 

podzemní vody a tím i velikost dotace podzemních vod, patří především klimatické 

poměry, přičemţ z hydrogeologického hlediska jsou důleţité zejména teplotní a sráţkové 

poměry a hodnoty výparu z povrchu půdy. Z hlediska klimatických poměrů má na podnebí 

vliv členitost reliéfu. S nadmořskou výškou zpravidla klesá teplota a rostou atmosférické 

sráţky.  

Podle klimatického členění (Quitt 1971) patří zájmová oblast do okrsku MT 3, jeţ 

se vyznačuje krátkým létem, mírným aţ mírně chladným a suchým aţ mírně suchým. 

Přechodné období je normální aţ dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je 

normálně dlouhá, mírná aţ mírně chladná, suchá aţ mírně suchá s normálním aţ krátkým 

trváním sněhové pokrývky. Podrobnější údaje o oblasti MT 3 jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 1.1. 

 

Tabulka 1.1: Klimatické charakteristiky oblasti MT 3 (Quitt 1971) 

Klimatické charakteristiky MT 3  

Počet letních dnů 20 - 30  

Počet dnů s teplotou vyšší neţ 10°C 120 - 140  

Počet mrazových dnů 130 - 160  

Počet ledových dnů 40 - 50  

Průměrná teplota v lednu [
o 

C ] -3 aţ -4  

Průměrná teplota v červenci [
o 

C ] 16 - 17  
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Klimatické charakteristiky MT 3  

Průměrná teplota v dubnu [
o 
C ] 6 - 7  

Průměrná teplota v říjnu [
o 

C ] 6 - 7  

Počet dnů se sráţkami 1 mm a více 110 - 120  

Úhrn sráţek ve vegetačním období [mm ] 350 - 450  

Úhrn sráţek v zimním období [mm ] 250 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100  

Počet zamračených dnů 120 - 150  

Počet jasných dnů 40 - 50  

 

Vítkov leţí ve sráţkovém stínu Hrubého Jeseníku s průměrným ročním objemem 

sráţek 700 mm s převládající izotermou 7
o
C. 

 

1.4  Hydrologické poměry 

 

Zájmová oblast je součásti povodí s hydrologickým pořadím 2-01-01 s názvem 

Odra po Opavu a součástí dílčího povodí s hydrologickým pořadím 2-01-01-033 

s názvem Čermná (viz obrázek 1.4). 

Říčka Čermná pramení u obce Čermná v nadmořské výšce 509 m a je levostranným 

přítokem Odry, do které ústí u obce Klokočůvek v nadmořské výšce 320 m. Plocha povodí 

je 35,5 km
2
, délka toku 12 km, průměrná průtočnost u ústí je 0,29 m

3
.s

-1
  

(Kestřánek et al. 1984). 
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 zájmové území 

Obrázek 1.4: Výřez základní vodohospodářské mapy ČR, list 15-34 Vítkov, měřítko 1 : 50 000 

(Zeměměřický ústav 1992) 
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Obrázek 1.5: Seznam mapových značek k základní vodohospodářské mapě ČSR (Výzkumný ústav 

vodohospodářský 1982) 
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1.5  Hydrogeologické poměry 

 

Pro charakteristiku hydrogeologických poměrů bylo pouţito převáţně 

hydrogeologické mapy ČR (viz obrázek 1.6).  

 

 zájmové území 

Obrázek 1.6: Výřez hydrogeologické mapy ČR, list 15-34 Vítkov, měřítko 1 : 50 000 (Čurda 1990) 
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Obrázek 1.7: Vysvětlivky k hydrogeologické mapě ČR, list 15-34 Vítkov,  (Čurda  1990) 
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Z hlediska hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky  

(Olmer et al. 2006) náleţí zájmové území k hydrogeologickému rajónu 6611  

(viz obrázek 1.8) s názvem „Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry“. 

 

Obrázek 1.8:  Mapa hydrogeologické rajonizace ČR (Olmer et al. 2006, CD-ROM) 

Na zájmové lokalitě byly zastiţeny kvartérní sedimenty v podobě naváţek, reliktu 

deluviálních hlín a eluviálních zvětralin a předkvartérní horniny kulmu, které jsou  

ve svrchních polohách rozpukané. 

V kulmu Nízkého Jeseníku, který je charakteristický proměnlivou litologií  

tj. střídáním drob, slepenců a břidlic platí pro oběh podzemních vod v podstatě zákonitosti 

jako pro oběh podzemních vod v hydrogeologickém masivu (Kuchovský, Šráček 2003). 

V oblasti hydrogeologického masivu – hornin kulmu lze vymezit svrchní zvodeň, 

vázanou především na kvartérní pokryv, zónu zvětrávání a přípovrchového rozpojení 

hornin a spodní zvodeň, vázanou na propustné tektonické zóny v hlubších částech masivu. 

V celé ploše rozšíření hydrogeologického masivu převaţuje puklinový kolektor 

s proměnlivým podílem průlinové porózity v pásmu přípovrchového rozpojení a rozpukání 

hornin (Kuchovský, Šráček 2003). 

6611 
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Zastiţené svrchní zvodnění, které však není příliš vydatné, je vázáno na eluviální 

zvětraliny hrubozrnného charakteru. Jde o písčité štěrky aţ štěrkovité písky s proměnlivou 

příměsí jílovité či hlinité sloţky. Štěrkopísky jsou průlinově propustné. Koeficient 

hydraulické vodivosti (dříve filtrace) eluviálních písčito-štěrkovitých zvětralin se pohybuje 

v rozmezí 2,9.10
-6

 – 1,0.10
-4

 m.s
-1

, coţ podle Jetela (1982) odpovídá dosti slabě 

propustnému aţ mírně propustnému prostředí, patřícímu k V. aţ IV. třídě propustnosti. 

Hladina podzemní vody je převáţně volná a sleduje konformně terén. Hladina podzemní 

vody byla zastiţena pouze vrtem J 2 v hloubce 2,2 m (489, 89 m n.m.) a po cca 2 hodinách 

se ustálila v hloubce 3,5 m (tj. na kótě 489,59 m n.m.). Pokles hladiny podzemní vody lze 

vysvětlit relativně malou vydatností zvodně, coţ prokazuje i zastiţení hladiny podzemní 

vody pouze vrtem J 2. Lze předpokládat, ţe po delším čase by hladina podzemní vody 

nastoupala na původní úroveň (tj. 2,2 m p.t.) nebo i výše. 

Zastiţené deluviální a eluviální jemnozrnné uloţeniny plní funkci stropního 

izolátoru aţ poloizolátoru, případně počevního izolátoru, kolektoru vázaného na eluviální 

hrubozrnné zvětraliny. Zároveň tyto slabě propustné aţ nepatrně propustné sedimenty 

umoţňují částečnou ochranu podloţních kolektorů před antropogenními zásahy z povrchu. 

Koeficient hydraulické vodivosti hlinito-písčtitých uloţenin je menší neţ 1,0.10
-8

 m.s
-1

, coţ 

podle Jetela (1982) odpovídá nepatrně propustnému prostředí, patřící k VIII. třídě 

propustnosti. 

Spodní zvodnění je vázáno na poruchy mezi jednotlivými bloky hornin (droby, 

břidlice), na jejich rozsáhlá tektonická poruchová pásma a otevřené zlomy. Horniny jsou 

do značných hloubek, zpravidla několika desítek metrů, porušeny a působí na okolní 

horninové komplexy jako drény. Lze říci, ţe zde převládá puklinová propustnost, která je 

dána především rozměry a uspořádáním puklin, mírou rozevřenosti puklin a charakterem 

jejich sekundární výplně. Spodní zvodnění vázané na pukliny drob a břidlic, nebylo, 

vzhledem k malým hloubkám realizovaných vrtů, zastiţeno. Pouze vrtem J 3 byla 

zastiţena zavlhlá poloha písčito-štěrkovitého jílu, který vyplňuje puklinu v drobách 

v intervalu 5,2 aţ 5,7 m. Nelze vyloučit, ţe můţe v delším čase docházet ke zvodnění 

pukliny. 

Při vydatnějších dešťových sráţkách, nebo delším období s dešťovými sráţkami se 

můţe vytvářet hladina podzemní vody ve více propustných polohách. 
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2 METODIKA PRŮZKUMU 

 

2.1  Vrtné práce 

 

Pro moţnost získání poţadovaných informací byly na lokalitě navrţeny k realizaci 

4 inţenýrskogeologické vrty sahající do hloubky 4,0 aţ 6,0 m. Vrtné práce provedli 

pracovníci odborné vrtné společnosti Ostravská vrtná s.r.o. s pojízdnou vrtnou soupravou 

URB 2-A na podvozku ZIL 131, vrtnou osádkou pod vedením vrtmistra pana Mariana 

Šimka, dne 24. 8. 2009. 

Inţenýrskogeologické vrty byly hloubeny na sucho jednoduchou jádrovnicí  

o průměru 216 mm osazenou TK korunkou o průměru 220 mm. 

Aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hodnot přirozené vlhkosti zastiţených zemin, 

nebylo při vrtání pouţito ţádného výplachového média. Průběh provádění vrtných prací 

byl zaznamenáván v denním hlášení vrtné osádky. 

Po odvrtání inţenýrskogeologických vrtů, po odběru dokumentačních vzorků  

a změření úrovně hladiny podzemní vody min. po 2 hod ustálení (k zaměření ustálené 

hladiny podzemní vody jsem pouţil elektrokontaktní hladinoměr G-20, výrobce 

GEOSPOL UHŘÍNOV, viz příloha č. 8), byly vrty zlikvidovány – zaházeny zbytkem 

vrtného jádra a zeminou z okolí vrtů. Okolí vrtu bylo uvedeno do předchozího stavu.  

Detailnější informace o průběhu vrtných prací obsahuje technická zpráva vrtných 

prací, zpracovaná panem. Tomášem Mamulou, dokladovaná jako příloha č. 13. 

 

2.2  Vzorkovací práce 

 

V průběhu provádění vrtných prací odebírali členové vrtné osádky průběţně vrtné 

jádro a ukládali je do dřevěných typizovaných vzorkovnic pro jádrové vrtání. Při provádění 

vrtných prací jsem byl přítomen na lokalitě, kde jsem vrtné jádro dokumentoval a odebíral 

potřebné vzorky k laboratorním rozborům (viz přílohy č. 4.2, 5.2, 6.2 a 7.2 „Ilustrační 

fotografie provádění dokumentace vrtu“). Celkem bylo na lokalitě odebráno 6 porušených 
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vzorků a 1 vzorek technologický za účelem zjištění jejich fyzikálně-mechanických  

a přetvárných charakteristik.  

Veškeré odebrané vzorky zemin byly mnou (pod dohledem geologů Ing. Františka 

Pacáka a Mgr. Lucie Machové) neprodleně po odběru makroskopicky popsány. 

Geologické profilu vrtů, pro názornost zpracované písemně i graficky a v souladu 

s poţadavky ČSN 73 1001, ČSN EN ISO 14688 – 2, ČSN 73 3050 a ČSN 72 1002, jsou 

uvedeny v přílohách č. 4.1, 5.1, 6.1 a 7.1 „Geologický profil vrtu“. U všech provedených 

vrtů byla vyhotovena fotodokumentace vrtných jader, fotodokumentace jednotlivých vrtů 

je dokladována v přílohách č. 4.3, 5.3, 6.3 a 7.3.  

 

2.3 Laboratorní práce 

 

Odebrané porušené vzorky zemin byly přepraveny a následně zpracovány 

v laboratořích mechaniky zemin firmy Karel Zábrodský Brno. Technologický vzorek byl 

přepraven do laboratoře mechaniky hornin a zemin akciové společnosti GEOtest Brno. 

U porušených vzorků bylo zjišťováno jejich granulometrické sloţení, hodnota 

vlhkosti v přirozeném uloţení, konzistenční meze a hodnota zdánlivé hustoty pevných 

látek (dříve měrná hmotnost). Výpočtem byly určeny hodnoty indexu plasticity a stupně 

konzistence. 

 

2.3.1 Stanovení přirozené vlhkosti (w) 

 

Vlhkost představuje poměr hmotnosti vody v zemině k hmotnosti vysušené zeminy, 

udává se v procentech. Přijatý vzorek zeminy byl zváţen, rozmělněn a vloţen do sušičky, 

kde byl sušen do rovnováţného stavu při teplotě 110
o
C. Vlhkost je získána ze dvou 

souběţných měření a to aritmetickým průměrem (ústní sdělení, Zábrodský 2009). 

Laboratorní stanovení přirozené vlhkosti je dokladováno v příloze č. 10.1. 
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2.3.2 Granulometrická analýza 

 

Je vyjádřením kvantitativního sloţení přítomných zrn v zemině dle jejich velikosti. 

Provádí se na normových sítech o velikosti ok od 0,063 do 32 mm, přičemţ frakce  

od 4 do 32 mm je prováděna ručním sítováním (obrázek 2.1) a frakce  

od 0,063 do 2 mm je prováděna na elektrické prosívačce. V sítech je dle velikosti zrn 

zachyceno určité mnoţství zeminy, jeţ představuje procentuální zastoupení frakce  

ve zkoumaném vzorku. Grafickým znázorněním této analýzy je sumární křivka zrnitosti, 

kde na ose x je stupnice s průměry zrn a na ose y stupnice (viz příloha č. 10.2), která udává 

procenta zrn propadlých sítem daného průměru. Velikosti zrn pod 0,063 mm byly zjištěny 

nepřímo hustoměrnou metodou na základě proměnlivé rychlosti jejich sedimentace 

v suspenzi (ústní sdělení, Zábrodský 2009).  

 

Obrázek 2.1: Ruční sítování, laboratoř firmy Zábrodský, Brno, 26. 8. 2009 (foto autor) 
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2.3.3 Stanovení meze plasticity (wp) 

 

Mez plasticity vymezuje rozhraní mezi konzistenčním stavem pevným a stavem 

plastickým. Pro úspěšnost této analýzy je nezbytné odstranit částice větší jak 0,5 mm. Mez 

plasticity udává vlhkost zeminy, kdy při vyvalování na podloţce se začíná drobit  

na 8 aţ 10 mm dlouhé úseky, dosáhne-li váleček průměru 3 mm (ústní sdělení, Zábrodský 

2009), viz obrázek 2.2. 

 

Obrázek 2.2: Stanovení meze plasticity, laboratoř firmy Zábrodský, Brno, 26. 8. 2009 (foto autor) 

 

2.3.4 Stanovení meze tekutosti (wl) 

 

Mez tekutosti vymezuje rozhraní mezi konzistenčním stavem plastickým a stavem 

tekutým. Opět je nutné odstranit zrna větší neţ 0,5 mm. Mez tekutosti, tak jako u meze 

plasticity udává vlhkost zeminy. Zkoušku lze provádět v Casagrandeho misce nebo pomocí 
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Vasilieova kuţele, to byl i náš případ. Hliníkovou misku s předem promíchanou směsí 

(směs zeminy a vody), vloţíme pod hrot a spustíme penetrační přístroj. Hodnota proniknutí 

kuţele do zeminy by měla být v rozmezí 10 aţ 30 mm. Celý postup opakujeme nejméně 

ještě 2x. Získaná závislost mezi hloubkou penetrace a vlhkostí se vynáší do grafu, kde  

na ose x jsou jednotlivé hloubky proniknutí v mm a na ose y odpovídající vlhkosti v %. 

Získanými body se proloţí přímka a odečte se vlhkost odpovídající zaboření hrotu  

do hloubky 20 mm, coţ je hledaná hodnota vlhkosti na mezi tekutosti (ústní sdělení, 

Zábrodský 2009). 

 

Obrázek 2.3: Stanovení meze tekutosti, laboratoř firmy Zábrodský, Brno, 26. 8. 2009 (foto autor) 
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2.3.5 Index plasticity (IP) 

 

Je velikost intervalu vlhkosti zeminy, ve které je zemina ještě plastická a je dána 

vztahem:  

  (%)   

kde  udává vlhkost zeminy na stavu tekutosti a  vlhkost zeminy na stavu plasticity 

(Šimek et al. 1990). 

 

2.3.6 Stupeň konzistence (IC) 

 

Charakterizuje plasticitu soudrţné zeminy v přirozeném uloţení a počítá se 

z rozdílu meze tekutosti a přirozené vlhkosti děleným indexem plasticity: 

 

kde  udává vlhkost zeminy na stavu tekutosti, w je přirozená vlhkost a IP je index 

plasticity (Šimek et al. 1990). 

 

2.3.7 Zdánlivá hustota pevných částic (dříve měrná hmotnost) ρs 

 

Byla stanovena pyknometricky a je definována jako váha plné hmoty bez pórů 

v objemové jednotce v kg.m
-3

. Do předem vysušeného (sušení probíhá při 105
o
C)  

a zváţeného pyknometru (váţení s přesností 0,001 g (m1)) nasypeme vzorek vysušené  

a rozmělněné zeminy (asi 15 – 20 g z cca 50 g zeminy , která byla předtím vysušena 

v sušárně při 105
o
C) s vyloučením frakce větší neţ 2 mm. „Pyknometr se zeminou se opět 

vysuší v sušárně při 105
o
C, po vychladnutí se zváží s přesností 0,001 g (m2). Pyknometr  

se dolije destilovanou vodou cca do 1/3 výšky. Pyknometr se zeminou a vodou (bez zátky) 

dáme na vařič a uvedeme do varu, po vychladnutí se pyknometr doplní destilovanou vodou 
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a uzavře zátkou. Pyknometr se vloží do lázně s konstantní teplotou 20
o
C. Po ustálení 

teploty se doplní destilovanou vodou tak, aby se zaplnil celý objem pyknometru včetně 

kapiláry ve středu zátky. Pyknometr se suspenzí se utře do sucha a zváží s přesností  

0,001 g (m3). Pyknometry musí být před zkouškou kalibrované, tzn., že musí být známa 

hmotnost prázdného pyknometru (m1) a hmotnost pyknometru s destilovanou vodou  

o teplotě 20
o
C (m4).“ Zdánlivá hustota pevných částic se vypočte dle následujícího vztahu: 

 

kde m1 je hmotnost pyknometru, m2 je hmotnost pyknometru se suchou zeminou, m3 je 

hmotnost pyknometru se zeminou a vodou, m4 je hmotnost pyknometru naplněného vodou 

a ρw je měrná hmotnost vody (Weiglová 2003). 

 

Obrázek 2.4: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic, laboratoř firmy Zábrodský, Brno, 26. 8. 2009 

(foto autor) 
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2.3.8 Zhutnitelnost dle Proctora Standard 

 

Představuje stanovení závislosti mezi vlhkostí a objemovou hmotností suché 

zeminy. Výsledek je vyjádřen maximální objemovou hmotností suché zeminy, které bylo 

dosaţeno normovou zhutňovací prací (normovým pístem v normovém hmoţdíři),  

při optimální vlhkosti (Křetínský 2009). 

Po přijetí do laboratoře byla zemina nejdříve vysušena, provedlo se přesítování přes 

síto o velikosti ok 16 mm, protoţe velikosti zrn nad 16 mm se musí ze zkoušky vyloučit. 

Zeminu rozmělníme ve vhodné nádobě a přidáme poţadované mnoţství vody, důkladně 

promísíme. Do zhutňovacího přístroje vloţíme hmoţdíř s nástavcem, do kterého vrstvíme 

připravenou zeminu postupně ve třech vrstvách (obrázek 2.5). Na jednotlivé vrstvy dopadá 

zhutňovací pěch (25 úderů na kaţdou vrstvu) o hmotnosti 2500 g z výšky 30 cm.  

Po zhutnění je hmoţdíř s nástavcem demontován a vyprázdněn. Odebereme dvě váţenky 

pro stanovení vlhkosti. Tento postup opakujeme při měnících se vlhkostech tak dlouho, 

dokud hmotnost vlhké zeminy nezačne klesat. Grafickým vyjádřením této zkoušky je 

Gaussova křivka (viz příloha č. 11), vrchol této křivky udává optimální vlhkost, při které 

jsme dosáhli maximálního zhutnění. 

 

Obrázek 2.5: Vrstvení zeminy do hmoždíře s nástavcem při zhutňovací zkoušce dle Proctora Standard, 

Brno, 27. 8. 2009 (foto autor) 
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2.3.9 Kalifornský poměr únosnosti (CBR) 

 

Představuje poměr odporu proti vnikání trnu do zkoumané zeminy (Křetinský 

2009). 

Vysušená zemina, sesítovaná pod 22,4 mm je rozprostřena ve vhodné nádobě,  

do které přidáme poţadované mnoţství vody. Zeminu s vodou důkladně promísíme. 

Sloţíme hmoţdíř (vnitřní průměr 152 mm a výška 178 mm), do podstavy hmoţdíře 

vloţíme distanční desku s filtračním papírem a upevníme nástavec. Postupně vrstvíme 

připravenou zeminu ve třech vrstvách. Na zhutnění jednotlivých vrstev byl pouţit ruční 

pěch (64 úderů na kaţdou vrstvu). Po zhutnění ručním pěchem je demontován nástavec. 

Hmoţdíř je umístěn do CBR lisu (obrázek 2.6), trn je vtláčen do zeminy konstantní 

rychlostí 1,27 mm.min
-1

, přičemţ bylo laborantem zaznamenáváno zatíţení při vnikání 

trnu v předepsaných délkových intervalech (20 x po 0,5 mm) do zeminy aţ na hodnotu 

10,0 mm. Laboratorní stanovení CBR je dokladováno v příloze č. 11. 

 

Obrázek 2.6: Zkouška - kalifornský poměr únosnosti, CBR lis, Brno, 28. 8. 2009 (foto autor)  
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2.4 Měření radonové aktivity 

 

Měření a vyhodnocení radonového indexu stavebního pozemku pro stavbu 

obchodního centra provedli pracovníci firmy ZEMPOLA sdruţení pod vedením  

Dr. M. Konečného, CSc. dne 21. 8. 2009. Zhodnocení radonového průzkumu  

je dokladováno jako příloha č. 12. 

 

2.5 Měřické práce 

 

Po realizaci vrtných prací, byla místa provedených vrtů situačně zaměřena a 

vynesena do situace sond. Situační zaměření provedl autor bakalářské práce. Údaje  

o souřadnicích v S-JTSK jsou odsunuty z předaného mapového podkladu ve formátu 

*.dwg a jsou uvedeny v tabulce č. 2.1. Situování realizovaných průzkumných vrtů je patrné  

ze situace sond, zpracované v měřítku 1 : 1250 a dokladované jako příloha č. 2. 

 

Tabulka 2.1: Souřadnice a nadmořské výšky vrtů 

Vrt 
Souřadnice (S-JTSK, Bpv) 

Y X Z 

J 1 482819 1096183 488,09 

J 2 499343 1069433 488,09 

J 3 461583 1030743 490,75 

J 4 461420 1006161 489,94 
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3 ZHODNOCENÍ INŢENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

 

3.1 Inţenýrskogeologické poměry celého zájmového území 

 

Zájmové území má relativně sloţitou geologickou stavbu, která byla ověřena 

vrtnými pracemi. Kvartérní pokryv je zastoupen antropogenními naváţkami, deluviálními 

hlínami a eluviálními jemnozrnnými a hrubozrnnými sedimenty. Předkvarterní podloţí je 

zde reprezentováno zvětralými, navětrálými drobami a zdravými břidlicemi 

spodnokarbonského stáří. 

S přihlédnutím k petrografickému sloţení, geologické stavbě a výsledkům 

fyzikálně-mechanických charakteristik odebraných vzorků, byly zeminy, zastiţené 

v prostoru zájmového území, rozčleněny na skupiny, reprezentující kvazihomogenní typy 

(viz tabulka 3.1). 

 

Tabulka 3.1: Přehled geotechnických typů 

G-typ Petrografický popis Stáří Geneze 

typ č. 1 Naváţky, ornice Q antropogenní 

typ č. 2 Deluviální hlíny Q deluviální 

typ č. 3 Jemnozrnné zvětraliny Q eluviální 

typ č. 4 Hrubozrnné zvětraliny Q eluviální 

typ č. 5 Skalní horniny třídy R4 C mořská 

typ č. 6 Skalní horniny třídy R3 C mořská  

 

Přehled fyzikálně-mechanických, případně i přetvárných charakteristik je uveden 

v samostatných tabulkách. Deklarované výsledky jsou podkladem pro stanovení hodnot 

pevnostních a přetvárných parametrů pro geotechnické výpočty. Pro srozumitelnost jsou 

v dalším textu uváděny názvy zemin, avšak při kaţdém zatřídění je uvedena i symbolika 

dle ČSN 73 1001, ČSN EN ISO 14688-2 a ČSN 72 1002. Koeficient filtrace byl stanoven 

z empirického vztahu dle Hazena a křivek zrnitosti: 
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kde  je průměr zrn při 10 % propadu (Weiglová 2003). Zjištěné hodnoty koeficientu 

filtrace jsou uvedeny u jednotlivých g-typů, v tabulkách 3.2, 3.3, a 3.4.   

Zastiţení jednotlivých geotechnických typů v prostoru projektovaného obchodního 

centra a parkoviště je dobře patrné z příčných řezů dokladované jako příloha č. 9.1 a 9.2. 

 

3.1.1 G-typ č. 1 – Naváţky, ornice 

 

Naváţky byly ověřeny vrty J 1, J 2 a J 3, kde zasahovaly do hloubky 0,8 aţ 1,0 m. 

Převáţně se jedná o konstrukční vrstvy bývalého parkoviště. Petrograficky jsou velmi 

heterogenní. Podle makroskopického posouzení se jedná o beton, panely, cihle, strusku  

a písčitou hlínu třídy F4 (CS). Ornice (hlína humózní) byla ověřena pouze vrtem J 4  

do hloubky 0,15 m v podobě hnědě zbarvené prachovité hlíny. Vzhledem k značné 

heterogenitě naváţek nedoporučuji zaloţení do těchto vrstev. 

 

3.1.2 G-typ č. 2 – Deluviální hlíny 

 

Byly zastiţeny pod naváţkami pouze vrtem J 1 v intervalu od 1,0 do 1,9 m. Vytváří 

tak nesouvislou polohu o mocnosti 0,9 m. Petrograficky se jedná o jílovitou hlínu světle 

hnědě zbarvenou, rezivě smouhovanou, vrstevnatou a jemně slídnatou. 

Pro zjištění fyzikálně-mechanických a přetvárných charakteristik byl odebrán  

1 porušený vzorek. Podle výsledků zrnitostního rozboru se jedná o jílovitou hlínu. 

Zastoupení jednotlivých zrnitostních frakcí je patrné z následujícího přehledu (hodnoty 

získány z granulometrické analýzy přepočtem z kumulativních propadů, viz příloha 

č. 10.3): 

Jíl  17,0 % 

Prach 68,0 % 
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Písek jemný 3,0 % 

Písek střední 3,0 % 

Písek hrubý 3,0 % 

Štěrk drobný 6,0 % 

Štěrk střední 1,0 % 

Štěrk hrubý 0,0 % 

 

Přehled laboratorních výsledků deluviálních hlín a dalších odvozených fyzikálně-

mechanických charakteristik je uveden v tabulce č. 3.2. 

 

Tabulka 3.2: Hodnoty fyzikálně-mechanických charakteristik g-typu č. 2 

Název zkoušky Jednotka Hodnota 

Přirozená vlhkost % 18,93 

Zdánlivá hustota pevných částic Mg.m
-3

 2,66 

Hustota zemin * Mg.m
-3

 2,01 

Mez tekutosti % 31 

Mez plasticity % 20 

Číslo plasticity % 11 

Stupeň konzistence  1,10 

Poissonovo číslo **  0,40 

Koeficient filtrace m.s
-1

 <1,0E-08 

Úhel vn. tření totální * ° 9 

Soudrţnost totální * kPa 50 

Úhel vn. tření efektivní * ° 27 

Soudrţnost efektivní kPa 4 

Eoed pro obor *                50 – 100 kPa MPa 4,3 
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Název zkoušky Jednotka Hodnota 

100 – 200 kPa MPa 6,4 

200 – 300 kPa MPa 8,1 

 

* Hodnota převzata z publikace „Mechanika zemin, inţenýrská geologie a hydrogeologie 

v praxi“ (Vrtek 1998) 

** Hodnota převzata ze směrných normových charakteristik „ČSN 73 1001 Základová 

půda pod plošnými základy“ 

 

Z přehledu výsledků je patrné, ţe deluviální hlíny zastiţené vrtem J 1 mají 

vlastnosti odpovídající jemnozrnným zeminám. Podle kritérií ČSN 73 1001, je lze zařadit 

mezi zeminy jemnozrnné – jíl s nízkou plasticitou, svými vlastnostmi odpovídající třídě 

F6 (CL) citované ČSN. Podle ČSN EN ISO 14688-2 jsou klasifikovány jako siCl 

(prachovitý jíl). Uvedené zeminy mají tuhou aţ pevnou konzistenci. 

V tabulce č. 3.2 jsou uvedeny hodnoty pro třídu F6 (CL). Hodnota tabulkové 

únosnosti, se zohledněním konzistence, pro hloubku zaloţení 0,8 aţ 1,5 m a šířku základu 

≤ 3 m činí: 

Rdt = 150 kPa 

Uvedenou hodnotu lze upravit podle poznámek č. 6 ČSN 73 1001. 

 

3.1.3 G-typ č. 3 – Jemnozrnné zvětraliny 

 

Byly zastiţeny vrty J 2, J 3 a J 4. Vrtem J 2 byly ověřeny v hloubce 2,2 aţ 2,6 m, 

vrtem J 3 v intervalu 0,8 aţ 1,6 m a pak v podobě písčito-jílovité výplně v hloubce  

5,2 aţ 5,7 m. Vrtem J 4 byly ověřeny pod humózní hlínou v intervalu od 0,15 aţ 1,3 m. 

Vzájemně se zastupují s hrubozrnnými zvětralinami. V prostoru parkoviště vytváří 

souvislou polohou o mocnosti 0,8 aţ 1,15 m. V prostoru projektovaného obchodního 

centra vytváří nesouvislou polohu o mocnosti 0,4 m (viz příloha č. 9.1 příčný řez 1-1´). 
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Petrograficky se jedná o písčité aţ štěrkovito-písčité hlíny, příp. písčité jíly 

převáţně hnědošedých barev. Často obsahují ostrohranné úlomky drob do velikosti 4 cm, 

jsou slídnaté. 

Laboratorním rozborům byly podrobeny 2 porušené vzorky a 1 vzorek 

technologický. Podle výsledků zrnitostního rozboru se jedná o písčitou a štěrkovitou hlínu. 

Velikost rozptylu zbytků na jednotlivých sítech je patrná z obalových křivek zrnitosti, 

uvedených na následujícím obrázku (pro grafické znázornění obalových křivek zrnitosti 

byly pouţity maximální a minimální hodnoty z kumulativních propadů pro zkoušené 

vzorky, viz příloha č. 10.4).  

 

Graf 3.1: Obalové křivky zrnitosti jemnozrnných zvětralin (g-typ č. 3) 

 

Z obalových křivek zrnitosti vyplývá, ţe jemnozrnné zvětraliny jsou relativně 

homogenní. To je patrné i v zastoupení jednotlivých frakcí, uvedených v následujícím 

přehledu: 

Jíl 9,0 – 13,0 % 

Prach 33,0 – 43,0 % 

Písek jemný 7,0 – 9,0 % 
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Písek střední 11,0 % 

Písek hrubý 7,0 – 11,0 % 

Štěrk drobný 12,0 – 24,0 % 

Štěrk střední 2,0 – 5,0 % 

Štěrk hrubý 1,0 – 2,0 % 

 

Výsledky laboratorních zkoušek zemin a dalších odvozených  

fyzikálně – mechanických charakteristik uvedeného g-typu vykázaly následující hodnoty, 

uvedené v tabulce 3.3: 

 

Tabulka 3.3: Hodnoty fyzikálně-mechanických charakteristik g-typu č. 3 

Název zkoušky Jednotka Počet Průměr Min. Max. 

Přirozená vlhkost % 2 10,96 10,71 11,20 

Zdánlivá hustota pevných částic Mg/m
3
 2 2,69 2,68 2,71 

Hustota zemin * Mg/m
3
 - 1,96   

Mez tekutosti % 2 30 29 31 

Mez plasticity % 2 20 19 21 

Číslo plasticity % 2 10 8 12 

Stupeň konzistence  2 1,96 1,69 2,23 

Poissonovo číslo **  - 0,35   

Koeficient filtrace m.s
-1

 2 <1,0E-08   

Optimální vlhkost dle P.S % 1 12,6   

Max. objemová hmotnost dle P.S. kg/m
3 1 1904   

Pevnost CBR před saturací % 1 13   

Modul deformační Edef 2 *** MPa 1 32,3   

Úhel vn. tření totální * ° - 8,4   

Soudrţnost totální * kPa - 27,3   
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Název zkoušky Jednotka Počet Průměr Min. Max. 

Úhel vn. tření efektivní * ° - 29,0   

Soudrţnost efektivní * kPa - 3,3   

Eoed pro obor *           50 – 100 kPa MPa - 9,3   

100 – 200 kPa MPa - 12,6   

200 – 300 kPa MPa - 16,0   

 

* Hodnota vypočtena podle matematických vztahů uvedených v publikaci „Mechanika 

zemin, inţenýrská geologie a hydrogeologie v praxi“ (Vrtek 1998), dokladovaná v příloze 

č. 10.6 

** Hodnota převzata ze směrných normových charakteristik „ČSN 73 1001 Základová 

půda pod plošnými základy“ 

*** Hodnota Edef 2 přezvata z převodního grafu CBR z publikace „Mechanika zemin, 

inţenýrská geologie a hydrogeologie v praxi“ (Vrtek 1998) 

 

Z přehledu výsledků je patrné, ţe jemnozrnné zvětraliny, mají vlastnosti 

odpovídající jemnozrnným zeminám. Podle kritérií ČSN 73 1001, je lze zařadit mezi 

zeminy jemnozrnné – písčitý jíl a štěrkovitý jíl, svými vlastnostmi odpovídající třídám 

F4 (CS) a F2 (CG) citované ČSN (viz přílohy č. 14.1 a č. 14.2). Podle ČSN EN 14688-2 

jsou klasifikovány jako sasiCl a sagrCl (písčito-prachovitý jíl a písčito-štěrkovitý jíl), 

(viz příloha č. 16). Uvedené zeminy mají tuhou konzistenci. 

Podle Scheibleho kriterií namrzavosti jsou klasifikovány jako nebezpečně 

namrzavé (viz příloha č. 15). Na základě uvedených hodnot, jsou jemnozrnné zvětraliny 

zařazeny do VII. skupiny vhodnosti pouţití pro silniční podloţí podle ČSN 72 1002  

a podle zařazení do násypů jsou klasifikovány jako vhodné aţ málo vhodné (viz příloha 

č. 18). 

Zemina byla v době provádění vrtných prací sušší, neţ je vlhkost optimální 

(přirozená vlhkost byla o 1,6 % niţší, neţ je vlhkost optimální). 
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Zeminy jsou méně stabilní a při napojení vodou klesá jejich pevnost aţ na 40 % 

pevnosti za optimálního stavu. Jsou nebezpečně namrzavé a poskytují málo vhodná 

podloţí. Zvýšení odolnosti podloţí proti vodě je moţno dosáhnout příměsí vápna. 

Hodnota tabulkové únosnosti, se zohledněním konzistence, pro hloubku zaloţení 

0,8 aţ 1,5 m a šířku základu ≤ 3 m činí (viz příloha č. 17): 

Rdt = 160 kPa 

Uvedenou hodnotu lze upravit podle poznámek v příloze č. 6 ČSN 73 1001. 

 

3.1.4 G-typ č. 4 – Hrubozrnné zvětraliny 

 

Byly zastiţeny všemi vrty. Vrtem J 1 byly ověřeny v hloubce 1,9 aţ 4,2 m, vrtem 

J 2 od 1,0 do 2,2 m, vrtem J 3 v intervalu 1,6 aţ 3,0 m a vrtem J 4 v hloubce 1,3 aţ 3,0 m. 

V prostoru parkoviště vytváří souvislou polohu o mocnosti 1,4 aţ 1,7 m. V prostoru 

projektovaného obchodního centra vytváří také souvislou polohu o mocnosti 1,2 aţ 2,3 m. 

Petrograficky se jedná o hlinito-písčitý štěrk a štěrkovito-jílovitý písek převáţně 

šedohnědých barev. Tyto polohy jsou ulehlé aţ silně ulehlé, jsou tvořeny ostrohrannými 

úlomky mateční horniny (droby) do velikosti nejčastěji 4-6 cm. 

Laboratorním rozborům byly podrobeny 3 porušené vzorky. Podle výsledků 

zrnitostního rozboru se jedná o štěrkovito-jílovité písky, jílovité štěrky a písčité štěrky. 

Velikost rozptylu zbytků na jednotlivých sítech je patrná z obalových křivek zrnitosti, 

uvedených na následujícím obrázku (pro grafické znázornění obalových křivek zrnitosti 

pouţity maximální a minimální hodnoty z kumulativních propadů pro zkoušené vzorky,  

viz příloha č. 10.5).  
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Graf 3.2: Obalové křivky zrnitosti hrubozrnných zvětralin (g-typ č. 4) 

 

Z obalových křivek zrnitosti vyplývá, ţe hrubozrnné zvětraliny jsou relativně 

homogenní. To je patrné i v zastoupení jednotlivých frakcí, uvedených v následujícím 

přehledu: 

Jíl 3,0 – 6,0 % 

Prach 9,0 – 24,0 % 

Písek jemný 6,0 – 12,0 % 

Písek střední 7,0 – 17,0 % 

Písek hrubý 5,0 – 10,0 % 

Štěrk drobný 15,0 – 29,0 % 

Štěrk střední 10,0 – 18,0 % 

Štěrk hrubý 3,0 – 25,0 % 

 

Výsledky laboratorních zkoušek zemin a dalších odvozených  

fyzikálně – mechanických charakteristik uvedeného g-typu vykázaly následující hodnoty, 

uvedené v tabulce 3.4: 
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Tabulka 3.4: Hodnoty fyzikálně-mechanických charakteristik g-typu č. 4 

Název zkoušky Jednotka Počet Průměr Min. Max. 

Přirozená vlhkost % 3 9,53 6,68 14,27 

Zdánlivá hustota pevných částic Mg/m
3
 3 2,75 2,73 2,79 

Hustota zemin * Mg/m
3
 - 1,94   

Mez tekutosti % 3 30 30 31 

Mez plasticity % 3 21 20 23 

Číslo plasticity % 3 9 8 10 

Poissonovo číslo **  - 0,28 0,25 0,30 

Koeficient filtrace m.s
-1

 3 3,89E-05 2,90E-06 1,04E-04 

Úhel vn. tření totální * ° - 19,2   

Soudrţnost totální * kPa - 15,8   

Úhel vn. tření efektivní * ° - 34   

Soudrţnost efektivní * kPa - 2,3   

Eoed pro obor *          50 – 100 kPa MPa - 19,5   

100 – 200 kPa MPa - 25,6   

200 – 300 kPa MPa - 31,8   

 

* Hodnota vypočtena podle matematických vztahů uvedených v publikaci „Mechanika 

zemin, inţenýrská geologie a hydrogeologie v praxi“ (Vrtek 1998), dokladovaná v příloze 

č. 10.7. 

** Hodnota převzata ze směrných normových charakteristik „ČSN 73 1001 Základová 

půda pod plošnými základy“ 

 

Z přehledu výsledků je patrné, ţe hrubozrnné zvětraliny, mají vlastnosti 

odpovídající písčitým a štěrkovitým zeminám. Podle kritérií ČSN 73 1001, je lze zařadit 

mezi zeminy písčité – písek jílovitý, svými vlastnostmi odpovídající třídě S5 (SC) citované 

ČSN a zeminy štěrkovité – štěrk hlinitý a štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, svými 
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vlastnostmi odpovídající třídám G4 (GM) a G3 (G-F). Podle ČSN EN ISO 14688-2 jsou 

klasifikovány jako grsaclS (štěrkovito-písčito-jílovitá zemina), clGr (jílovitý štěrk) a saGr 

(písčitý štěrk). 

Podle Scheibleho kritérií namrzavosti jsou klasifikovány jako namrzavé aţ mírně 

namrzavé. Na základě uvedených hodnot, jsou hrubozrnné zvětraliny zařazeny  

do IV. aţ VI. skupiny vhodnosti pouţití pro silniční podloţí podle ČSN 72 1002.  

Podle zařazení do násypů jsou klasifikovány jako vhodné. 

Zeminy lze dobře zhutňovat. Patří mezi mírně namrzavé aţ namrzavé. Je třeba 

provádět opatření proti mrazu. Tvoří přechod mezi vhodným a málo vhodným podloţím. 

V tabulce 3.4 jsou uvedeny zprůměrované hodnoty pro třídy S5 (SC), G4 (GM)  

a G3 (G-F). Hodnota tabulkové únosnosti, pro hloubku zaloţení 1,0 m a šířku základu  

1 m činí: 

Rdt = 300 kPa 

Uvedenou hodnotu lze upravit podle poznámek v příloze č. 6 ČSN 73 1001. 

 

3.1.5 G-typ č. 5 – Skalní horniny třídy R 4 

 

Byly zastiţeny všemi vrty od hloubek 1,9 aţ 3,0 m a sahají do hloubek  

3,0 aţ 5,2 m. V jejich podloţí byly s výjimkou vrtu J 1 zastiţeny skalní horniny třídy R 3  

(g-typ č. 6). 

Do tohoto g-typu je zařazena silně zvětralá droba a mírně zvětralá břidlice. 

Silně zvětralá jemně zrnitá droba je hnědošedě, červenohnědě aţ rezavě hnědě 

zbarvená. Je značně slídnatá, převáţně rozpukaná s otevřenými puklinami s jemnozrnnou 

výplní puklin. Byla ověřena všemi vrty. 

Mírně zvětralá břidlice byla ověřena pouze vrtem J 4 v intervalu 3,3 aţ 3,7 m. Jde 

o jílovitou břidlici, která je šedě zbarvená, mírně zvětralá, břidličnatě rozpadavá 

s prachovitou výplní. 
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V prostoru parkoviště vytváří tento g-typ souvislou polohu o mocnosti 0,7 aţ 2,2 m. 

V prostoru obchodního centra také vytváří souvislou polohu o mocnosti 0,4 aţ min. 0,8 m. 

Z vrtů nebyl odebrán ţádný vzorek určený k laboratorním rozborům.  

Podle makroskopického posouzení lze silně zvětralou drobu a mírně zvětralou břidlici 

zařadit do skalních hornin – třídy R 4 dle ČSN 73 1001. 

Hodnota tabulkové výpočtové únosnosti pro třídu R 4 činí: 

 Rdt =  min. 400 kPa 

Uvedenou hodnotu lze upravit podle poznámek v příloze č. 6 ČSN 73 1001. 

 

3.1.6 G-typ č. 6 – Skalní horniny třídy R 3 

 

Byly s výjimkou vrtu J 1 zastiţeny všemi vrty v podloţí skalních hornin třídy R 4  

(g-typ č. 5) od hloubek 3,0 aţ 5,8 m. 

Do tohoto g-typu jsou zařazeny navětralé droby a zdravé břidlice. 

Navětralé droby jsou jemně zrnité s šedohnědou barvou. Jsou slídnaté, rozpukané 

s málo otevřenými aţ sevřenými puklinami s jemnozrnnou výplní puklin. Navětralé droby 

byly ověřeny vrtem J 2 od 3,0 m do konečné hloubky vrtu a vrtem J 3 od 5,8 do konečné 

hloubky vrtu. 

Zdravé břidlice jsou šedě zbarvené, jílovité, břidličnatě rozpadavé, s málo 

otevřenými aţ sevřenými puklinami, s velmi malým zastoupením jemnozrnné výplně. 

Z vrtů nebyl odebrán ţádný vzorek určený k laboratorním rozborům. Podle 

makroskopického posouzení lze zvětralou drobu a zdravou břidlici zařadit do skalních 

hornin – třídy R 3 dle ČSN 73 1001. 

Hodnota tabulkové únosnosti pro třídu R 3 činí: 

Rdt =  min. 800 kPa 

Uvedenou hodnotu lze upravit podle poznámek v příloze č. 6 ČSN 73 1001. 
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3.2 Dílčí část zájmového území – aktivní zóna silničního podloţí (parkoviště) 

 

Posouzení aktivní zóny silničního podloţí (projektovaného parkoviště) bylo 

ověřováno 2 jádrovými vrty (J 3 a J 4), které sahaly do hloubky 4,0 a 6,0 m. Parkoviště je 

projektováno do mírného svahu, takţe v nejvyšším místě (tj. v SV rohu) bude zaříznuto  

cca 4 m pod terénem, naopak v nejniţším místě (tj. v JZ rohu) bude téměř v úrovni terénu. 

Mrazový index Im (viz obrázek 3.1) pro zájmovou oblast je 500
o
C (den). Hloubka 

promrzání hpr byla zjednodušeným výpočtem stanovena (Vrtek 1998) na 112 cm: 

 

 

 zájmové území 

Obrázek 3.1: Výřez mapy mrazových indexů 

 (http://www.fce.vutbr.cz/zel/hruzikova.m/BN02/Mapa%20indexu%20mrazu.pdf) 

 

měřítko 1 : 2 000 000 
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Zářez parkoviště bude, pod naváţkami a hlínou humózní, hlouben 

v jemnozrnných zvětralinách (g-typ č. 3) do hloubky 1,3 aţ 1,6 m, pod nimi 

v hrubozrnných zvětralinách (g-typ č. 4) do 3,0 m a také v nejvyšším místě (při východní 

hranici) z části ve  skalních horninách třídy R 4 (g-typ č. 5). 

Aktivní zóna parkoviště bude při východní hranici (v místě nejhlubšího zaříznutí 

parkoviště) tvořena skalními horninami třídy R 4 (g-typ č. 5), případně i skalními 

horninami třídy R 3 (g-typ č. 6). Směrem k západní aţ jihozápadní straně bude tvořena 

hrubozrnnými zvětralinami (g-typ č. 4) a jemnozrnnými zvětralinami (g-typ č. 3). 

 Jemnozrnné zvětraliny (g-typ č. 3) jsou nebezpečně namrzavé, náleţející 

do VII. skupiny vhodnosti pro silniční podloţí podle ČSN 72 1002. Zeminy 

jsou méně stabilní a při napojení vodou klesá jejich pevnost aţ na 40 % 

pevnosti za optimálního stavu. Poskytují málo vhodná podloţí. Zvýšení 

odolnosti podloţí proti vodě je moţné dosáhnout příměsí vápna.  

 Hrubozrnné zvětraliny (g-typ č. 4) jsou namrzavé aţ mírně namrzavé, 

náleţející do IV. aţ VI. skupiny vhodnosti pro silniční podloţí podle  

ČSN  72 1002. 

 Skalní horniny třídy R 4 a R 3 (g-typ č. 5 a 6) náleţí do 4. aţ 6. třídy 

těţitelnosti. Při úpravě povrchu těchto hornin vzniknou nerovnosti, které 

bude potřeba vyrovnat podsypovým materiálem, který bude zároveň slouţit 

jako plošný drén. Drén zároveň zabrání vzlínání vody do konstrukčních 

vrstev a zvedání komunikace silnice vlivem klimatických poměrů. 

Lze předpokládat, ţe hloubky a mocnosti zastiţených vrstev se budou v prostoru 

parkoviště nepatrně měnit. Geotechnické charakteristiky zemin všech zastiţených vrstev 

v prostoru parkoviště jsou detailně zpracovány v kapitole č. 3.1. V příloze č. 9.2 je 

dokladován příčný řez v prostoru parkoviště. 
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3.3 Dílčí část zájmového území – základové poměry obchodního centra  

(PENNY MARKETU) 

 

Základové poměry v prostoru projektované výstavby PENNY MARKETU byly 

ověřovány 2 jádrovými vrty (označené J 1 a J 2) do hloubky 4,0 a 5,0 m. Základová půda 

je zde tvořena jak kvartérními, tak předkvartérními sedimenty. Mocnost kvartérního 

pokryvu byla ověřena do hloubky 2,6 aţ 4,2 m. Pod naváţkami, byly ověřeny deluviální 

hlíny, hrubozrnné a jemnozrnné zvětraliny. Předkvartérní podloţí bylo reprezentováno 

skalními horninami třídy R 4 a R 3. Geologické poměry v prostoru PENNY MARKETU 

jsou graficky znázorněny v příčném řezu, který je dokladován v příloze č. 9.1. 

Naváţky (g-typ č. 1) byly ověřeny do hloubky 1,0 m a vytváří souvislou polohu. 

Jsou zastoupeny antropogenními uloţeninami v podobě panelů, betonu, cihel, strusek  

a písčitého jílu. Kvalita je posouzena v kapitole č. 3.1.1. 

Deluviální hlíny (g-typ č. 2) byly zastiţeny pouze vrtem J 1 v podobě jílovité 

hlíny. Vytváří tak neprůběţnou polohu o mocnosti 0,9 m. Jsou uloţeny v hloubce  

od 1,0 do 1,9 m. Kvalita je posouzena v kapitole č. 3.1.2. 

Jemnozrnné zvětraliny (g-typ č. 3) byly zastiţeny pouze vrtem J 2 v hloubce  

2,2 aţ 2,6 m. Vytváří tak neprůběţnou polohu o mocnosti 0,4 m. Jsou zastoupeny písčitou 

hlínou. Kvalita je posouzena v kapitole č. 3.1.3. 

Hrubozrnné zvětraliny (g-typ č. 4) byly ověřeny oběma vrty v hloubce  

1,0 aţ 1,9 m a sahají do hloubky 2,2 aţ 4,2 m. Vytváří průběţnou polohu o mocnosti  

1,2 aţ 2,3 m. Jsou reprezentovány štěrkovito-jílovitým pískem a hlinitým štěrkem, které 

jsou značně ulehlé. Kvalita je posouzena v kapitole č. 3.1.4. 

Skalní horniny třídy R 4 (g-typ č. 5) byly zastiţeny oběma vrty v hloubce  

2,6 aţ 4,2 m a sahají do hloubky 3,0 aţ min. 5,0 m. Vytváří tak průběţnou polohu  

o mocnosti 0,4 aţ min. 0,8 m. Jsou zde reprezentovány silně zvětralými drobami. Kvalita 

je posouzena v kapitole č. 3.1.5. 

Skalní horniny třídy R 3 (g-typ č. 6) byly zastiţeny pouze vrtem J 2 v hloubce  

3,0 m a sahají do konečné hloubky vrtu, tj. 4,0 m. Jsou zde reprezentovány zvětralými 

drobami. Kvalita je posouzena v kapitole č. 3.1.6. 
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Lze předpokládat, ţe hloubky a mocnosti zastiţených vrstev se budou v rámci 

základových poměrů PENNY MARKETU nepatrně měnit. 

Je třeba upozornit na 60 cm mocnou vrstvu hlinitých štěrků eluviálního 

původu, které byly zastiţeny vrtem J 2 v hloubce 1,6 aţ 2,2 m pod terénem. Tato 

poloha je znečištěná ropnými látkami, které sem (dle slov projektanta) pronikají 

pravděpodobně z lapolu ropných látek vzdáleného cca 2 m jiţním směrem.  

Při výkopových pracích (v rámci kopání základů) bude zřejmě nutné tuto polohu 

lokalizovat, sanovat resp. odtěţit jako nebezpečný odpad. 

Základové poměry jsou s ohledem na geologickou stavbu jednoznačně sloţité  

a objekt PENNY MARKETU nelze z hlediska zatíţení posoudit, protoţe není známa 

technologie výstavby. 

Na základě sloţitosti základových poměrů a náročnosti stavební konstrukce spadá 

vlastní objekt na zájmové lokalitě do 3. geotechnické kategorie (náročné konstrukce  

ve sloţitých základových poměrech) dle ČSN 73 1001.  

Pro výstavbu objektu PENNY MARKETU na zájmové lokalitě doporučuji 

plošné zaloţení. V případě plošného zaloţení by základ měl sahat minimálně do hloubky 

1,2 m pod úroveň upraveného terénu, tzn. nejlépe do vrstvy hrubozrnných zvětralin  

(g-typ č. 4). Při návrhu zaloţení objektu plošně doporučuji vycházet z geotechnických 

charakteristik základové půdy (viz kapitola 3.1). Tyto hodnoty však nejsou redukovány 

součinitelem spolehlivosti. 

Hladina podzemní vody nebude v trvalém kontaktu s betonovým základem.  

Při vydatnějších a dlouhodobějších sráţkách, je moţné ţe se dostane do kontaktu. 

Z technických důvodů nebyl odebrán vzorek k chemickému rozboru podzemní vody, 

doporučuji tedy preventivně provést izolaci betonového základu na případnou agresivitu 

podzemní vody na beton. 

Při návrhu základů je nutné postupovat podle zásad 3. geotechnické kategorie, 

s pouţitím směrných normových hodnot základové půdy podle ČSN 73 1001. Pro výpočty 

lze pouţít tabelárně zpracované výsledky uvedené výše, ale pro malé soubory je nutné je 

redukovat součiniteli spolehlivosti. 
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3.4 Třídy těţitelnosti 

 

Podle petrografických popisů a kritérií ČSN 73 3050, byly pro zeminy, zastoupené 

v jednotlivých geotechnických typech určeny třídy těţitelnosti. 

Naváţky 2. – 4. třída 

Deluviální hlíny 3. třída 

Jemnozrnné zvětraliny 3. třída 

Hrubozrnné zvětraliny 3. třída 

Skalní horniny třídy R 4 4. třída 

Skalní horniny třídy R 3 5. – 6. třída 

Detailní zatřídění jednotlivých vrstev do tříd těţitelnosti, společně se zařazením  

do tříd dle ČSN 73 1001, ČSN EN ISO 14688-2, ČSN 72 1002, je uvedeno v přílohách  

č. 4.1, 5.1, 6.1 a 7.1 „Geologický profil vrtu“. 
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4 ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce (provedeného inţenýrskogeologického průzkumu) bylo 

posouzení geologické stavby území a ověření fyzikálně-mechanických charakteristik 

zastiţených geotechnických typů v prostoru projektovaného obchodního centra ve Vítkově 

(PENNY MARKETU) a parkoviště. 

 PARKOVIŠTĚ 

o aktivní zóna parkoviště bude při východní hranici (v místě nejhlubšího 

zaříznutí parkoviště) tvořena skalními horninami třídy R 4 (g-typ č. 5), 

případně i skalními horninami třídy R 3 (g-typ č. 6). Směrem k západní  

aţ jihozápadní straně bude tvořena hrubozrnnými zvětralinami (g-typ č. 4), 

namrzavými aţ mírně namrzavými, které vytváří vhodné aţ velmi vhodné 

podloţí a jemnozrnnými zvětralinami (g-typ č. 3), nebezpečně namrzavými, 

které vytváří vhodné aţ málo vhodné podloţí – tyto vrstvy nelze ponechat 

v aktivní zóně bez úpravy (přidáním vápna, ztuţující prvky, apod.), 

o zářez parkoviště bude, pod naváţkami a hlínou humózní, hlouben 

v jemnozrnných zvětralinách (g-typ č. 3) do hloubky 1,3 aţ 1,6 m, pod nimi 

v hrubozrnných zvětralinách (g-typ č. 4) do 3,0 m a také v nejvyšším místě  

(při východní hranici) z části ve skalních horninách třídy R 4 (g-typ č. 5). 

 PENNY MARKET 

o základová půda je tvořena pod naváţkou (g-typ č. 1) kvarterními  

sedimenty – deluviálními hlínami (g-typ č. 2), jemnozrnnými (g-typ č. 3)  

a hrubozrnnými zvětralinami (g-typ č. 4) a předkvartérními horninami 

kulmu – skalní horniny třídy R 4 (g-typ č. 5) a R 3 (g-typ č. 6), 

reprezentované drobami. Objekt doporučuji zaloţit plošným způsobem. 

Základ by měl sahat minimálně do hloubky 1,2 m pod upravený terén, 

tzn. nejlépe do vrstvy hrubozrnných zvětralin (g-typ č. 4). Veškeré 

geotechnické výpočty lze provádět s hodnotami uvedenými v přehledných 

tabulkách u jednotlivých typů. Je však nutné upozornit na skutečnost,  

ţe tyto hodnoty nejsou redukovány součiniteli spolehlivosti. Hladina 
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podzemní vody nebude v trvalém kontaktu s betonovým základem, přesto 

doporučuji provádět izolaci proti případné agresivitě. 

Z hlediska seismicity a geodynamických jevů, je zájmové území povaţováno  

za vhodné.  

Pokud budeme hodnotit potřebu navazujících inţenýrskogeologických prací, tak je 

na základě zjištěných výsledků není nutné provádět. 
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