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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá geotechnickým průzkumem pro plošné založení 
průmyslové haly v Protivíně, který provedl autor této práce. Provedeno bylo pět jádrových 
vrtů do hloubky pěti metrů, což by v daných geologických podmínkách mělo být 
dostatečné. Vzorky z jádrových vrtů byly použity pro laboratorní zkoušky (stanovení 
křivky zrnitosti, stanovení konzistence, atd.). Rozbory vody byly provedeny v nezávislé 
laboratoři. 
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Abstract 

This thesis deals with a geotechnical investigation for slab foundations of an industrial hall 
in Protivin which was realised by author of this thesis. Five core boreholes were realised 
with the 5 m depth which should be sufficient enough in given geological conditions. Core 
samples were used for laboratory testing (granularity curve, consistency, etc.). Water 
analyses were realised by independent laboratory. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá geotechnickým průzkumem pro založení průmyslové haly 

v Protivíně v Jiráskově ulici na pozemcích označených katastrálními čísly 1621/3, 1621/4, 

3056/38 a 3056/39 v katastrálním území Protivín v okrese Písek.  

 

V první části práce je dle normy popsána teorie provádění geotechnických průzkumů a 

možných variant průzkumných prací a laboratorních zkoušek. Druhá část práce se týká 

samotného geotechnického průzkumu podloží pro založení průmyslové haly, který byl 

proveden na základě teorie, uvedené v části první.  

 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit sled a složení zemin a rozbor podzemní vody v podloží 

projektované průmyslové haly a následný návrh nejvhodnějšího založení na základě 

zjištěných dat. Veškeré práce související s geotechnickým průzkumem a jeho 

vyhodnocením byly provedeny autorem práce s výjimkou laboratorního rozboru vody, 

který byl analyzován ve specializované laboratoři v Českých Budějovicích a výsledky z něj 

byly poskytnuty autorovi.  

Před zahájením průzkumných prací byly prostudovány podklady, týkající se zájmové 

oblasti a jejího nejbližšího okolí, které jsou veřejně dostupné v archivu Geofondu a část 

z nich byla využita pro účel bakalářské práce. Následně bylo v zájmovém území provedeno 

pět jádrových vrtů do hloubky pěti metrů, jejichž počet byl stanoven tak, aby v daných 

geologických podmínkách byly vrty schopny dostatečně zmapovat podloží. Po dokončení 

terénních prací byly vrty zaměřeny teodolitem. Jednotlivá jádra byla popsána pod dozorem 

kvalifikované osoby, naražené zeminy byly makroskopicky zatříděny a odebrané vzorky 

zemin a vody odvezeny k laboratornímu rozboru. V laboratoři byly na odebraných 

vzorcích provedeny základní zkoušky – zrnitostní rozbor, indexové zkoušky a určení 

zdánlivé hustoty. Výsledky byly poté zohledněny ve vyhodnocení průzkumu. Z výsledků 

průzkumu byla uvedena doporučení pro návrh a realizaci založení objektu.  

 

  



14 

1 Etapy geotechnického průzkumu 

Geotechnický průzkum v případech, kdy je to účelné a v souladu s danou geotechnickou 

kategorií (viz kapitola „geotechnické kategorie“), probíhá v etapách, které odpovídají 

úrovni zmapování geologické stavby v zájmové oblasti. Součástí každé etapy je vždy 

archivní rešerše a to zejména výsledků a závěrů provedených v předešlých etapách 

průzkumu. „Etapou inženýrskogeologického průzkumu se rozumí ucelený úsek průzkumu 

odpovídající stanovenému cíli průzkumu podle zásad postupného poznávání geologické 

stavby.“ [1] Pro první a druhou geotechnickou kategorii platí, že průzkumy je možné řešit 

v rámci jednoho kroku průzkumu, zatímco pro třetí geotechnickou kategorii ve více 

krocích.  

1.1 Archivní rešerše 

Archivní rešerše využívá podkladů z dříve provedených dostupných geologicko – 

průzkumných prací, uskutečněných v zájmové oblasti. Informace čerpá z publikací, nebo 

jiných zdrojů (např. starých posudků uchovaných v archivu Geofondu, 

leteckých/satelitních snímků, digitálních modelů terénu apod.) bez provedení odkryvných 

prací. Vypovídací schopnost této etapy je dána stupněm prozkoumanosti území, tedy čím 

více informací o dané lokalitě je k dispozici, tím větší je její vypovídací hodnota. 

 Na základě zhodnocení všech těchto dostupných informací je nutné zpracovat 

inženýrskogeologický model zájmové oblasti, nebo v případě inženýrskogeologického 

průzkumu pro stavbu se musí zhodnotit podmínky její výstavby. Dále je třeba uvést 

nejasnosti v prozkoumanosti zájmové oblasti z dostupných informací. Na základě 

nejasností případně stanovit náplň eventuální podrobnější etapy průzkumu tak, aby byly 

tyto nejasnosti v co největší míře objasněny.  

Etapa archivní rešerše je vždy buď samostatnou etapou průzkumu, nebo je vždy součástí 

jednotlivých podrobnějších etap průzkumu. V případě potřeby se zpracovává v rámci této 

etapy průzkumu souhrnné inženýrskogeologické zhodnocení, které obsahuje informace ze 

všech dostupných, doposud provedených inženýrskogeologických a geotechnických zpráv, 

posudků, zpráv o výsledcích zkoušek a měření, které vznikaly během dlouhé doby za 

různými účely a byly provedeny různými autory. [1] 

1.1.1 Geofond 
„Archiv Geofond zajišťuje trvalé uchovávání a zpřístupňování více jak 270 000 

archivních jednotek nepublikované písemné i grafické geologické dokumentace a výsledky 
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geologických prací. Odevzdávání této dokumentace vyplývá pro zadavatele geologických 

prací resp. pro organizace, které je provádějí z § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Každoročně je takto předáno k 

trvalému uchování do archivu Geofond několik tisíc zpráv a posudků. Veškerá 

archivovaná dokumentace je odborně dokumentograficky zpracována a začleněna do 

archivních fondů. Parametrické vyhledávání je umožněno prostřednictvím aplikace ASGI. 

Díky systematickému skenování je část archivních fondů již dostupná také v elektronické 

podobě.“ [2] 

Tyto fondy jsou veřejně přístupné k prezenčnímu studiu v centrální badatelně v Praze 7, 

Kostelní 26. [2] 

1.2 Orientační průzkum 

Etapa orientačního průzkumu vychází z archivní rešerše a terénní vizuální prohlídky 

zkoumané oblasti, jejíž součástí je dokumentace geologické stavby, geologických jevů 

nebo údajů o úrovni hladiny podzemní vody. Zahrnuje soubor prací, které jsou nutné pro 

zjištění základních informací o inženýrskogeologických poměrech v zájmové oblasti. 

Během této etapy se obvykle využívá inženýrskogeologického mapování nebo se mohou 

v omezeném rozsahu využívat odkryvné práce, nebo jiné průzkumné metody, jako 

například geofyzikální průzkum, či penetrační zkoušky. Informace z této etapy jsou 

využity pro posouzení podmínek vhodnosti území, na realizaci určité stavby. [1] Zpráva po 

dokončení této etapy zpravidla obsahuje zhodnocení archivní rešerše, zásadní 

inženýrskogeologické závěry pro uvažované dílo a návrh náplně průzkumných prací 

v další etapě. [1] 

Shrnutí možných metod průzkumu: 

 Vizuální prohlídka zájmové oblasti 

 Inženýrskogeologické mapování 

 Odkryvné práce v omezeném rozsahu 

 Nepřímé metody – geofyzikální průzkum 

1.3 Předběžný průzkum 

Tato etapa průzkumu slouží ke zpracování projektové dokumentace převážně ve stupni pro 

územní rozhodnutí. Zpráva z etapy předběžného průzkumu vychází z předchozích etap 

průzkumu, pokud byly provedeny, ale vždy vychází z archivní rešerše. Průzkum je 
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prováděn zejména studií morfologie, inženýrskogeologického mapování, které je důležité 

pro liniové stavby (železnice, pozemní komunikace), dokumentací odkryvů, pomocí 

geofyzikálních metod, nebo terénními odkryvnými zkouškami, během nichž jsou odebrány 

vzorky pro laboratorní měření, která jsou také v omezeném rozsahu součástí této etapy. 

Odkryvné práce, prováděné během předběžného průzkumu alespoň v omezeném rozsahu 

mají pokrývat celou oblast horninového prostředí, která je ovlivněna budoucí stavbou a 

mají odpovědět na otázky projektového záměru. [1] 

Shrnutí možných metod průzkumu: 

 Inženýrskogeologické mapování 

 Dokumentace odkryvů (umělých i přirozených) 

 Geofyzikální metody 

 Terénní zkoušky 

 Laboratorní zkoušky 

1.4 Podrobný průzkum 

Etapa podrobného průzkum obsahuje soubor prací, které slouží k objasnění 

inženýrskogeologických poměrů dané oblasti a horninového masivu.  

V této etapě se vždy vychází z předchozích provedených etap průzkumu, pokud byly 

uskutečněny. Metody průzkumu jsou obdobné jako u průzkumu předběžného, ale jsou 

prováděny ve větším rozsahu a slouží k podrobnému určení inženýrskogeologických 

poměrů a geotechnických parametrů. Pro konstrukce pozemních staveb platí, že každý 

objekt, kterým se rozumí samostatný blok s délkou do 40m, musí obsahovat dostatečný 

počet sond, abychom v zájmové oblasti dostali spolehlivý obraz o inženýrskogeologických 

poměrech. Jako sonda jsou považovány i odkryvné práce. Na základě geotechnické 

kategorie u pozemních staveb jsou určeny minimální počty sond pro jeden objekt, mezi 

které se počítají i archivované sondy s věrohodnými a využitelnými informacemi. U první 

geotechnické kategorie jsou to dvě sondy, nebo ve výjimečných jednoduchých případech 

pouze jedna na objekt, pro druhou geotechnickou kategorii je minimální počet sond tři na 

jeden objekt. U třetí geotechnické kategorie se počty řeší individuálně. Pro laboratorní 

měření se vzorky zemin, hornin a podzemní vody odebírají systematicky a v takovém 

množství, aby byl získán reprezentativní vzorek, na jehož základě lze stanovit co 

nejpřesněji odvozené hodnoty a navrhnout charakteristické hodnoty. Výstup z této etapy je 

často používán pro zpracování prokladů pro projekt ve stupni pro stavební povolení. [1] 



17 

Shrnutí možných metod průzkumu: 

 Inženýrskogeologické mapování 

 Geofyzikální metody 

 Terénní zkoušky 

 Laboratorní zkoušky 

 

1.5 Doplňkový průzkum 

Tato poslední etapa průzkumných prací má za úkol doplnit výsledky předchozích etap 

průzkumu, a to zejména průzkumu podrobného. Obvykle řeší dílčí nejasnosti, které vznikly 

po dokončení předchozích etap, nebo po zahájení stavebních prací, jako je například změna 

projektu stavby, nepřijatelné rozdíly v inženýrskogeologických poměrech od závěrů 

z poslední etapy, způsobené okolními vlivy, nebo průzkum v původně nepřístupných 

místech.  Metody doplňkového průzkumu jsou obdobné jako pro provádění podrobného 

průzkumu, ale jsou vybrány tak, aby objasnily konkrétní problematiku dané lokality. [1] 
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2 Geotechnické kategorie 

Před, nebo v průběhu provádění každého inženýrskogeologického průzkumu pro 

jakoukoliv stavbu, či lokalitu, kde se do budoucna plánuje návrh konstrukce, by měla být 

stanovena geotechnická kategorie, která se má stanovit za účelem optimálního postupu a 

rozsahu průzkumných prací, a to na základě: 

 Zhodnocení složitosti prostředí 

 Náročnosti konstrukce 

 Míry geotechnického rizika 

Geotechnickou kategorii stanovuje projektant. Pouze v případě, kdy projektant není znám, 

stanovuje tuto kategorii zhotovitel projektu inženýrskogeologického průzkumu, nebo 

zhotovitel průzkumu. Podle faktorů uvedených výše se rozlišují tři geotechnické kategorie. 

[1] 

 1. Geotechnická kategorie: 

Pro tuto kategorii postačí průzkum v jednom kroku podle rozdělení etap 

inženýrskogeologického průzkumu, kde se odvozené hodnoty stanoví například 

empiricky, nebo z jiných relevantních zdrojů.  

 

 2. Geotechnická kategorie: 

Pro případ 2. geotechnické kategorie opět postačí průzkum v jednom kroku podle 

rozdělení etap inženýrskogeologického průzkumu o minimálním rozsahu 

odpovídajícímu podrobnému průzkumu. Odvozené hodnoty se stanoví na základě 

výsledků terénních a laboratorních zkoušek, provedených během průzkumu.  

 

 3. Geotechnická kategorie: 

V tomto případě geotechnické kategorie, která je kategorií nejsložitější, je nutné 

postupovat nejméně ve dvou na sebe navazujících krocích, přičemž jeden z těchto 

kroků musí být proveden minimálně v rozsahu, který odpovídá podrobnému průzkumu. 

Rozsah průzkumu musí odpovídat náročnosti inženýrskogeologických poměrů a 

náročnosti konstrukce. Stejně jako v druhé kategorii, odvozené hodnoty se stanovují 

pomocí výsledků laboratorních a terénních zkoušek, které v případě potřeby mohou být 

prováděny náročnější. [1]   
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3 Stanovení geotechnické kategorie 

Podle složitosti inženýrskogeologických poměrů zájmové oblasti, náročnosti konstrukce a 

třídě rizika se rozlišují tři geotechnické kategorie.  

3.1 Složitost inženýrskogeologických poměrů 

Podle složitosti se rozdělují na: 

 Jednoduché inženýrskogeologické poměry 

Jednoduché poměry můžeme uvažovat v případě, že jsou splněny všechny 

následující podmínky: 

- Morfologie terénu je jednoduchá bez výrazného převýšení ve vztahu ke 

konstrukci 

- Horninové prostředí se svými vlastnostmi a chováním v prostoru zájmové 

oblasti podstatně nemění 

- Jednotlivé vrstvy mají přibližně stálou mocnost a jsou pravidelně uloženy 

vodorovně nebo téměř vodorovně  

- Podzemní voda nemá nepříznivý vliv na konstrukci 

- Horninové prostředí nemá nepříznivé fyzikální a geomechanické vlastnosti ve 

vztahu ke konstrukci [1] 

 Složité inženýrskogeologické poměry 

„Složité poměry musíme uvažovat v případě, že je splněna alespoň jedna 

z následujících podmínek: 

- Morfologie terénu je členitá s výrazným převýšením ve vztahu ke konstrukci 

- Horninové prostředí se svými vlastnostmi a chováním v prostoru zájmové 

oblasti podstatně mění 

- Jednotlivé vrstvy mají buď proměnlivou mocnost, nebo jsou nepravidelně 

uložené, nebo jsou uložené v jiném než vodorovném uložení 

- Podzemní voda má nepříznivý vliv na konstrukci 

- Horninové prostředí má nepříznivé fyzikální a geomechanické vlastnosti ke 

vztahu ke konstrukci“ [1] 
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3.2 Náročnost konstrukce 

Podle náročnosti se rozděluje na:  

 Nenáročné konstrukce – „Nenáročné konstrukce jsou jednoduché konstrukce 

malého rozsahu, které nejsou citlivé na deformace horninového masivu nebo na 

deformace nerovnoměrné“ [1] 

 Náročné konstrukce – „Náročné konstrukce jsou všechny ostatní konstrukce.“ [1] 

Určení náročnosti konstrukce se má provádět ve spolupráci s projektantem stavby. 

3.3 Stanovení třídy rizika 

Geotechnické riziko je odvozeno z pravděpodobnosti vzniku nežádoucích jevů a velikosti 

škod, které by byly tímto nežádoucím jevem způsobeny. Důsledkem těchto jevů dochází ke 

zvyšování nákladů na realizaci stavby, nebo její provoz. Mezi tyto nežádoucí jevy patří 

například: neočekávané výrazné anomálie horninového prostředí, neočekávaná reakce 

konstrukce na horninové prostředí, nepříznivý vývoj přirozených geodynamických procesů 

na životní prostředí.  

Geotechnické riziko se klasifikuje do tří tříd, podle pravděpodobnosti vzniku nežádoucího 

jevu a relativní míry škody na stupnici od 1 do 5 (viz. Tab. 1), kde: 

Stupeň 1 - vznik nežádoucího jevu je téměř vyloučen / škody jsou zcela zanedbatelné 

Stupeň 2 - vznik nežádoucího jevu je málo pravděpodobný / škody jsou mírné, které jsou 

za určitých okolností přípustné  

Stupeň 3 – pravděpodobnost vzniku jevu je 50 % / škody jsou střední 

Stupeň 4 – vznik nežádoucího jevu je velmi pravděpodobný / škody jsou velké a je nutno 

je vyloučit 

Stupeň 5 – vznik nežádoucího jevu je téměř jistý / škoda jsou katastrofální 
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1. Třída rizika odpovídá zanedbatelnému riziku, 2. třída odpovídá běžnému riziku a 3. třída 

odpovídá abnormálnímu riziku.  

3.4 Stanovení geotechnické kategorie 

Pro případ zařazení do 1. geotechnické kategorie se musí jednat pouze o nenáročné 

konstrukce v jednoduchých inženýrskogeologických poměrech, jejichž realizace a užívání 

jsou spojeny se zanedbatelným rizikem (1. třída rizika)  

Pro 2. geotechnickou kategorii platí, že má zahrnovat případy, které nespadají do 1. ani 3. 

geotechnické kategorie tzn. jednoduché inženýrskogeologické poměry a náročné 

konstrukce, nebo složité poměry a nenáročné konstrukce, při zanedbatelném či běžném 

geotechnickém riziku během realizace a užívání stavby (1. a 2. třída rizika) 

3. geotechnická kategorie zahrnuje všechny náročné konstrukce projektované ve složitých 

inženýrskogeologických poměrech, či pokud je realizace a užívání stavby spojené 

s abnormálním rizikem (3. třída rizika). [1] 

3.5 Zohlednění třídy geotechnického rizika při určování 
geotechnické kategorie 

O výsledné geotechnické kategorii rozhoduje vyšší hodnota při porovnání samostatného 

zatřídění do geotechnické kategorie a do třídy rizika. V případě, že je třída rizika vyšší než 

geotechnická kategorie, zvyšuje se výsledná geotechnická kategorie o jeden stupeň (viz 

Tab. 2) [1] 

Tabulka 1 - Stanovení třídy geotechnického rizika [1] 
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Tabulka 2 - Stanovení výsledné geotechnické kategorie [1] 
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4 Projekt inženýrskogeologického průzkumu 

Před provedením inženýrskogeologického průzkumu se zpracovává projekt 

inženýrskogeologického průzkumu, který slouží ke stanovení metod a rozsahu 

inženýrskogeologických prací tak, aby bylo možné sestavit na jejich základě 

inženýrskogeologický model včetně odvozených hodnot a návrhu charakteristických 

hodnot.  

Objednatel by měl poskytnout zhotoviteli projektu všechny potřebné podklady včetně cílů 

průzkumu. Projekt inženýrskogeologického průzkumu je projektem geologických prací, 

které musejí být pro danou lokalitu proveditelné. Zhotovitel má zjistit veškeré dostupné 

informace o zájmové lokalitě, posoudit jejich využitelnost a porovnat tyto údaje s údaji 

z vizuální prohlídky. [1] 

4.1 Stručný souhrn nejdůležitějších bodů projektu 

inženýrskogeologického průzkumu 

 Definice cílů inženýrskogeologického průzkumu 

 Lokalizace zájmové oblasti 

 Úvod do řešeného úkolu 

 Charakteristika předpokládaných inženýrskogeologických poměrů 

 Archivní rešerše pro zájmovou oblast a posouzení její využitelnosti 

 Postup řešení průzkumu, metoda průzkumných prací a jejich rozsah (počet, 

hloubka…) 

 Popis odběru vzorků pro laboratorní zkoušky 

 Rozsah a typ terénních zkoušek 

 Rozpočet prací  
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5 Možné metody terénních průzkumných prací 

Rozsah a metoda průzkumných prací musí vždy odpovídat složitosti geologické stavby, 

projektovému záměru, geotechnické kategorii a etapovitosti inženýrskogeologického 

průzkumu. Kombinace více různých průzkumných metod, především odkryvných prací 

s terénními zkouškami je velmi doporučena. [1] 

5.1 Odkryvné práce 

Mezi odkryvné práce patří kopaná a ražená díla a vrtné práce. Tyto práce se provádějí, 

pokud je nedostatečná vypovídací schopnost přírodních i umělých odkryvů spolu s údaji 

z archivních podkladů. [1] 

Důležitou informací při provádění odkryvných prací je také informace o hladině podzemní 

vody. V průběhu prací je sledováno, kdy dojde k naražení podzemní vody. Se střídajícími 

se vrstvami podloží může dojít v rámci jednoho vrtu k naražení více hladin podzemní 

vody. Hloubka naražené hladiny však může být rozdílná, než hloubka ustálené hladiny 

podzemní vody, důsledkem například navrtání napjaté zvodně (kolektor s vodou pod 

tlakem), která způsobí vystoupání vody ve vrtu a ve speciálních případech dokonce nad 

povrch terénu (tzv. Artéský vrt). Rychlost stoupání vody ve vrtu je dána rychlostí proudění 

vody v dané zemině a hydrostatickým tlakem a je tedy nutné vyčkat na ustálení hladiny. 

Hladina je ve vrtu měřena speciálním hladinoměrem, ve kterém se při kontaktu s vodou 

propojí vodiče, uzavře se obvod a dojde k rozsvícení signalizačního světla spojeného se 

zvukovým signálem. [3]  

5.1.1 Kopané sondy 
Kopané sondy udávají nejpřesnější informace o daném podloží a jsou využívané v místech 

obtížně dostupných pro vrtné soupravy, nebo v místech, kde není třeba průzkum podloží 

do větších hloubek. Obvykle dosahují hloubky do čtyř metrů (podle dosahu požitého 

bagru). Provádějí se převážně s použitím těžké techniky, avšak v místech nedostupných 

pro tuto techniku, nebo například pro účel odhalení stávajících základů se stále využívá 

ručně kopaných sond. Rozměry kopaných sond by měly být minimálně 1,8 x 1,2 metru a 

do hloubky 1,5 metru z důvodu nebezpečí zavalení jámy. Pro jámy hlubší než 1,5 metru 

musí být použito pažení pro ochranu pracovníků. Musejí být také dodrženy minimální 

sklony svahů v jednotlivých vrstvách. [4] 
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Pro zajištění správnosti popisu kopané sondy je vhodná přítomnost zpracovatele popisu u 

průběhu kopných prací. V případě pozdějšího popisu je možné, že například přítok 

podzemní vody do vykopané sondy znemožní popis skladby podloží. [4] 

Rizikem při realizaci kopaných sond je poškození, či přerušení inženýrských sítí a 

izolačních vrstev, únik provozních kapalin, nebo například rizikový terén tvořen trhlinami 

a nestabilními objekty. Z tohoto důvodu je nutné před zahájením kopných prací ověřit 

přítomnost těchto rizik. [4] 

5.1.2 Jádrové vrtání 
Jádrové vrty se používají pro popis skladby podloží do větších hloubek, než pro jaké jsme 

schopni uplatnit sondy kopané. Odebrané jádro dokáže alespoň přibližně znázornit 

rozhraní mezi jednotlivými přechody vrstev a jádrové vrty jsou proto velmi účinným 

nástrojem pro dokumentaci podložních vrstev. Pro tento typ vrtání existuje několik metod 

a způsobů.  

 

 Točivé vrtání za sucha: 
Při točivém vrtání se do země vždy po částech navrtává soutyčí s vrtákem, který 

je po zavrtání vždy vytažen na povrch a je možné z něj odebrat jádro. Poté je 

soutyčí opět spuštěno do vrtu a celý proces se opakuje. Nevýhodou tohoto typu 

vrtání je nemožnost určení konkrétních rozhraní podložních vrstev z důvodu 

promíchání těžené horniny během vrtání. Jádro je tedy po vrtání porušené. Pro 

Obrázek 1 - Různé druhy vrtáků [10] 
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tento typ vrtání se jako hlavní náčiní využívá různých druhů vrtáků, jejichž tvar 

je vhodný pro rozdílné druhy hornin. Dalším nutným nářadím jsou pažnice, 

jimiž se zabezpečuje vrt proti zhroucení stěn, soutyčí, jeřáb, naviják a další 

drobné nářadí. Pro vrtání v měkkých a stejnorodých horninách, jako jsou 

například hlíny, hlinité písky, zvětraliny a další, je nejefektivnější „lžícový 

vrták“ (viz Obr. 1 – a), který má tvar dutého válce ze silného ocelového plechu, 

naspodu otevřený a opatřený břitem. [5] 

 Dalším typem vrtáku je „spirálový vrták“ (viz Obr. 1 – b,c), který je vyroben 

ze silného ocelového plechu ve tvaru spirály, který má naspodu břit po celé 

šířce vrtáku. Tento typ je nejvhodnější do tuhých jílů a slínů případně ke 

kypření nesoudržných zemin. [5] 

„Ventilový vrták“ (viz Obr. 1 – d) je válec opět vyroben ze silného plechu, 

který je na dolním konci opatřený břitem, uvnitř kterého je umístěn ventil, nebo 

klapka. Při prudkém spuštění do vrtu se klapka otevře, a naopak při vytahování 

zavře a zamezí výpadu vytěžené horniny a vody zpět do vrtu. [5] 

Soutyčí je zhotoveno z ocelových trubek nebo z plných ocelových tyčí, které se 

sestavují s jednotlivých kusů a spojují závitem, kterému je třeba při vrtání, 

obzvláště hlubším, věnovat pozornost. Ve chvíli, kdy se závit poškodí, náčiní 

může zůstat ve vrtu a v nejhorším případě, ve kterém je nemožné náčiní z vrtu 

vytáhnout, se musí celý vrt zopakovat. Průměry vrtu se pohybují běžně 

v rozmezí mezi 150 a 300 milimetry. [5] 

Obrázek 2 - Velká vrtná souprava [11] 
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 Strojní vrtání rotační 

Tento typ vrtání můžeme rozdělovat podle účelu provádění vrtu na jádrové a 

bezjádrové. Při jádrovém vrtání je hornina rozmělňována jen po obvodu vrtu a 

je tím získáno souvislé jádro neporušené horniny, které můžeme po vytažení 

popsat. Pro geologický průzkum pevných hornin je tato metoda nejvhodnější. 

Problémem u této metody je přehřívání jádra, jeho vysoušení, a tedy 

zkreslování výsledků případných laboratorních zkoušek. [5] 

 Rotační vrtání jádrové 

Rotační jádrové vrtání je velmi podobné vrtání strojnímu rotačnímu. I v tomto 

případě se otáčí kruhovou korunkou, která rozmělňuje horninu pouze po 

obvodu vrtu, válcový sloupec neporušené horniny (jádro) je nasouván do 

jádrovnice. Do vrtu je průběžně přiváděna tlaková voda, která vynáší 

horninovou drť. Rozměry jádrovnic mohou být různé, běžně mezi 1 a 3 metry. 

Při vytahování zabraňuje vypadnutí jádra ocelový prstenec ve tvaru komolého 

kužele, skládající se z ocelových pružin. [5] 

V případě vrtání v porušených horninách, kde je třeba znát například směr 

diskontinuit, se využívá dvojitých jádrovnic. Vnitřní jádrovnice slouží 

k ochraně jádra, aby nebylo porušeno výplachovou vodou a zároveň bylo po 

vytažení orientováno stejným směrem jako v přírodním uložením. Výplachová 

voda proudí takto pouze mezi vnitřní a vnější jádrovnicí a v kontaktu s horninou 

je pouze pod korunkou. Při vytahování se musí dbát na správou orientaci jader, 

aby nedošlo k nesprávnému popisu nespojitostí. Ten by mohl mít v případě 

špatné interpretace nepříznivý vliv například na návrh hlubinných děl. 

Při vrtání se využívá různých typů korunek, přičemž nejvýkonnější jsou 

diamantové korunky. Pro průzkumné vrty ve stavebnictví se využívá běžně 

průměru 76 až 150 milimetrů. [5] 

 

5.1.3 Bezjádrové vrtání  
Bezjádrové vrtání se využívá výhradně pro účely vyhloubení vrtu (například pro naražení 

již zjištěných ložisek nerostných surovin, nebo studní), protože hornina je na povrch 

vynášena pouze jako drť, často také smíchaná s vodou a není možné ji identifikovat.  
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 Nárazové vrtání 

Při nárazovém vrtání je hornina na dně vrtu rozpojována ocelovým dlátem, 

které je zvedáno a opět spouštěno. Dříve bylo zapotřebí pro ruční zvedání dláta 

více pracovníků, dnes se však využívá strojního pohonu a dláto může být 

nahrazeno jinými nástavci, například uprostřed vybranými. Nadrcenou horninu 

je třeba pravidelně vynášet, aby údery nebyly tlumeny a bylo docíleno 

maximální efektivnosti. Po vytažení dláta je do vrtu spuštěn „naběrák“, kterým 

se horninová drť vybírá. [5] 

 Strojní vrtání s výplachem 

Pro vrtání hlubších vrtů byl kvůli urychlení práce zaveden k nárazovému vrtání 

výplach, který vynáší nadrcenou horninu v průběhu vrtání. Tlak vody musí být 

natolik velký, aby byl schopen horninovou drť na povrch vynést. Výplach velmi 

urychluje pracovní postup vrtání, protože při něm není třeba vytahovat soutyčí, 

aby bylo možné spustit „naběrák“ pro odběr drti. Občas se využívá takzvaného 

„hustého výplachu“, který je směsí vody a jílu a který zaručuje snadnější 

vynášení úlomků a zpevňuje stěny vrtu v méně soudržných zeminách. Pro 

urychlení je také využíváno lana, místo soutyčí, na které je dláto zavěšeno a 

které je natáčeno na buben vrtacího jeřábu. Alternativou je také rychlorázové 

vrtání, při kterém dláto otlouká horninu s větší frekvencí, avšak pro tento typ 

není možné použití lana místo soutyčí. [5] 

5.2 Terénní zkoušky 

Terénní zkoušky slouží k doplnění informací z odkryvných prací pomocí in situ měření. 

Konkrétní metoda je vybírána tak, aby dokázala zohlednit předpokládané geologické 

poměry území. Průběžné výsledky ze zkoušek se porovnávají s předpokládanými výsledky 

a případné odchylky se prověřují. Pro inženýrskogeologický průzkum není dovoleno 

využití pouze terénních zkoušek a měření jako jediné průzkumné metody, ale musí být 

vždy součástí odkryvných prací nebo věrohodných archivních údajů. [1] V následující 

kapitole jsou zmíněny a popsány nejzákladnější typy terénních zkoušek.  

5.2.1 Základní typy terénních zkoušek 
 

 Statická zatěžovací zkouška deskou 
Statická zatěžovací zkouška deskou (viz Obr. 3) slouží ke kontrole zhutnění a 

únosnosti podloží, podkladních vrstev a zemních konstrukcí na základě deformačních 
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modulů Edef,1, Edef,2 a míry zhutnění, kterou udává poměr mezi deformačními moduly 

Edef,2 / Edef,1. Deformační modul Edef,2 charakterizuje materiálové vlastnosti zeminy při 

dané vlhkosti v okamžiku provádění zkoušky. Tento typ zkoušky není časově náročný 

a je možné ihned po dokončení měření doporučit případná řešení nevyhovujících 

parametrů.  

Náčiní potřebné k provedení zkoušky se skládá z kruhové zatěžovací desky o průměru 

300 milimetrů, případně 500 milimetrů, hydraulického zatěžovacího systému, který je 

tvořen pístem a ruční pumpou, snímačem síly, měřícího nosníku a snímače deformace 

desky. Dále je také potřeba vhodné protizávaží, například nákladní auto nebo bagr, o 

které se může hydraulický píst opřít a přitížit tak desku.  

Při provádění zkoušky dochází k postupnému přitěžování desky po několika stupních, 

tak, aby pod deskou vznikalo vždy napětí odpovídající zatěžovacímu modelu, který je 

předem stanoven na základě typu stavby. Poté je opět dle zatěžovacího modelu napětí  

Obrázek 3 - Provádění statické zatěžovací zkoušky deskou [6] 

1 – protizávaží 
2 – hydraulický píst 
3 – měřící nosník 
4 – elektrický snímač deformace 
5 – snímač zatížení 
6 – hydraulická pumpa 
7 – zatěžovací deska  
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postupně zcela odstraněno a celý proces se opakuje znovu. Na každém stupni je 

zaznamenávána hodnota deformace podloží pod deskou a poté je z první zatěžovací 

větve stanoven deformační modul Edef,1 a z druhé zatěžovací větvě obdobně 

deformační modul Edef,2. Zemina má elastické vlastnosti a je tedy nutné, před 

zaznamenáním jednotlivých deformací, na každém stupni ponechat stálé zatížení 

minimálně po dobu jedné až dvou minut, aby se zemina pod deskou stačila 

zdeformovat. [6] 

Rozdíl mezi oedometrickým modulem přetvárnosti (Eoed) a deformačním modulem 

přetvárnosti (Edef) je ve způsobu jejich používání a určování. Oedometrický modul je 

stanoven ze zkoušky v tzv. edometru, při které je zemině dovolena deformace pouze 

v jednom směru a tomuto případu se nejvíce blíží například zatížení podloží násypem 

(tělesem o velkém půdorysu), zatímco při určování deformačního modulu se zemina 

může v trojosém přístroji deformovat do všech směrů. Výsledná svislá deformace tedy 

je v případě určování deformačního modulu větší. Protože je modul přetvárnosti 

stanoven, jako poměr změny vyvozeného napětí a poměrného přetvoření (/), je pro 

stejné vzorky výsledný deformační modul menší, než oedometrický modul, při kterém 

je deformace menší. [7] 

 

 Dynamická penetrační zkouška (viz Obr. 4) 
Tento typ terénní zkoušky slouží k ověření konzistence, ulehlosti, míry zhutnění a 

dalších vlastností, které lze na základě empirických vztahů z výsledků této zkoušky 

odvodit. Dynamická penetrační zkouška se běžně používá například při kontrolách 

základové půdy, pro liniové dopravní stavby, skládky nebo deponie. Z výsledků 

zkoušky se dá dále odhadnout rozhraní geologických vrstev, lokalizovat smykovou 

plochu nebo například určit mocnosti navážek a zvětralého skalního podloží. [6] 

 Náčiní potřebné k provedení zkoušky se skládá z penetračního soutyčí s hrotem, 

elektrocentrály potřebné k pohonu kompresoru, úderového kladiva (beranu) a hadice, 

kterou proudí vzduch z kompresoru do beranu. Podle hmotnosti beranu rozdělujeme 

dynamickou penetraci na těžkou, střední a lehkou. Pro lehkou penetraci se využívá 

beran o hmotnosti 10 kg, pro střední beranu o hmotnosti 30 kg a v případě těžké 

penetrace se umisťuje na beran přídavné závaží o hmotnosti 20 kg.  

 Zkouška spočívá v zarážení ocelového soutyčí do podloží pomocí beranu poháněného 

kompresorem. Zaznamenává se vždy počet úderů potřebných pro zaražení soutyčí o 
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každých 10 cm. Hloubka zarážení je stanovena předem podle účelu provádění 

zkoušky. Dříve se také využívalo lehčí závaží (10kg), které bylo zvedáno ručně do 

stanovené výšky. [5] 

  

Obrázek 4 - Provádění dynamické penetrace [6] 
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 Statická penetrační zkouška 

Statická penetrační zkouška (viz Obr. 5) je obdobná zkoušce dynamické a 

v poslední době se stala používanější, než dříve. Její nevýhodou je omezený přístup 

na některé lokality z důvodu potřeby těžké techniky. Stejně jako pro předchozí typ 

penetrační zkoušky i zde platí, že slouží k ověření konzistence nebo ulehlosti, ale 

také na rozdíl od dynamické penetrace například k určení smykových parametrů. 

Veškeré hodnoty jsou odvozeny pomocí empirických vztahů z dlouhodobých 

zkušeností při využívání tohoto typu měření. Z výsledků zkoušky se dá také 

odhadnout rozhraní geologických vrstev, lokalizovat smykovou plochu nebo 

například určit mocnosti navážek a zvětralého skalního podloží. 

Náčiní potřebné k provedení zkoušky se skládá z penetračního hrotu, zatlačovacího 

soutyčí, zařízení pro zatlačování hrotu, snímačů zatížení a měřících zařízení. 

Zařízení pro zatlačování hrotu bývá umístěno v těžkých nákladních autech, která 

jsou schopna na hrot vyvinout velké napětí a jsou tedy schopna hrot zatlačit do 

únosnějších zemin a větších hloubek. 

Zkouška spočívá ve statickém zatlačování ocelového soutyčí s penetračním hrotem 

konstantní rychlostí 20 – 25 mm/s do podloží a následném měření. Soutyčí se 

skládá ze dvou do sebe vložených nespojených tyčí, na kterém je na konci vnitřní 

tyče umístěn penetrační hrot o větším průměru. Těsně nad hrotem se nachází širší 

konec vnější tyče ocelového soutyčí tzv. třecí manžeta, která má stejný průměr, 

jako hrot. V první fázi je hrot zatlačen pomocí vnitřní tyče do určité hloubky a je 

změřen odpor, který zemina klade. Následně pro určení smykových parametrů je 

k hrotu dotlačena třecí manžeta a je měřeno plášťové tření. Tento proces je 

opakován, dokud není dosaženo požadované hloubky penetrace. [8] 
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Obrázek 5 - Provádění statické penetrace [24] 
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6 Laboratorní zkoušky 

Laboratorní zkoušky se používají k ověření zatřídění zemin, které bylo provedeno během 

terénních průzkumných prací, a k určení jejich vlastností. Vzorky, které jsou v laboratoři 

zkoumány, by měly být reprezentativní. Jeden kámen o velkém průměru by svou 

přítomností ve vzorku s jinak převážné jemnozrnnou frakcí, mohl velmi zkreslit výsledky 

laboratorních zkoušek.  

Existuje mnoho typů laboratorních zkoušek. Mezi hlavní zkoušky zemin patří zrnitostní 

rozbor, jehož výstupem je křivka zrnitosti, určení indexů plasticity a tekutosti, nebo 

například určení zdánlivé hustoty. Způsob provádění jednotlivých zkoušek se v odvětví 

stavebnictví řídí normou ČSN EN ISO 17892-4 (721007) – Geotechnický průzkum a 

zkoušení – laboratorní zkoušky zemin. 

6.1 Zrnitostní rozbor 

Běžné metody provádění zrnitostního rozboru jsou: 

 Prosévání 

 Sedimentace 

Volba této metody pro provedení zrnitostního rozboru záleží na množství zrn 0,063 mm. 

V případě, že zemina je smíšená, musí být provedeno jak prosévání, tak sedimentace. Pro 

případ, že zemina obsahuje více než 10% zrn o menším průměru než 0,063 mm, musí být 

provedena sedimentace a v případě, že zrna o velikosti větší než 0,063 mm jsou zastoupeny 

ve vzorku v množství větším než 90%, je provedeno prosévání. Pokud je zapotřebí 

zhotovení kompletní křivky zrnitosti, musí být provedeny obě metody. V praxi se běžně 

využívá kombinace těchto dvou metod z důvodu rozmanitého zastoupení zrn v zeminách.  
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6.1.1 Sítový rozbor 
Při sítovém rozboru (viz Obr. 6) je zemina prosévána řadou normových sít, které mají 

danou velikost ok. Nejmenším sítem je síto s velikostí otvorů 0,063 mm a největší může 

mít otvory o velikosti až 125 mm (podle prosévané zeminy). Nejvíce se tento typ zkoušky 

využívá pro zrnitostní rozbor nesoudržných zemin.  Normou dané základní velikosti otvorů 

sít pro prach, jíl, písek a štěrk jsou: 0,063 mm, 0,125 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 

4 mm, 8 mm, 16 mm, 32 mm, 63 mm, 80 mm, 90 mm, 125 mm.  

Obrázek 6- Prosévací metoda zrnitostního rozboru [22]  
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Pro správný postup provádění této zkoušky je nutné nejprve zeminu vysušit v peci. Poté je 

zemina vložena na síta, která jsou uzavřena víkem a umístěna do vibračního přístroje 

přibližně na 10 minut. Během této doby by mělo dojít k řádnému oddělení jednotlivých 

frakcí zrn, která zůstanou jako podsítné na sítech. Toto podsítné je zváženo a je 

z hmotnostního poměru podsítného a celého vzorku určeno procentuální zastoupení dané 

frakce ve vzorku. Pokud propad pod nejmenším sítem tvoří více než 10% z celkové 

hmotnosti vzorku, je nutné provést dodatečnou sedimentační zkoušku, která má za úkol 

doplnit křivku zrnitosti.  

6.1.2 Sedimentační metoda – Hustoměrná metoda 
Tato metoda je založena na principu postupného usazování zrn v kapalině a jako teoretický 

podklad slouží Stokesův usazovací zákon, který zní: „Při sedimentaci je částice vystavena 

působení tíhové síly (Fg = mg = V ρčástice g) a vztlakové síly podle Archimédova zákona 

(Fvz = V ρkapalina g). Když je hustota částice větší než hustota kapaliny, částice začne klesat. 

Proti jejímu pohybu působí odporová síla, daná Stokesovým vztahem: Fodpor = 6 · π · η · r 

· v, kde η je dynamická viskozita prostředí, r je poloměr částice a v rychlost částice.“ [9] 

Na základě tohoto zákona je možné stanovit vztah mezi rychlostí usazování částic v 

kapalině a jejich velikostí.  

V případě hustoměrné metody se do měrného válce vloží určité množství zeminy, které je 

poté doplněno vodou do objemu běžně jednoho litru. V určitých intervalech je opakovaně 

měřena hustota suspenze speciálním hustoměrem (viz Obr. 7) a důsledkem postupného 

usazování částic klesá v čase i hustota suspenze. Ze změřených hustot a známých časových 

intervalů od začátku sedimentování je stanoven procentuální podíl jednotlivých částic ve 

vzorku.  
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6.2   Indexové zkoušky 

Indexové zkoušky udávají hraniční vlhkost, při které se nachází soudržné zeminy 

v jednotlivých stavech – tekutém, plastickém. 

6.2.1 Mez tekutosti 
Mez tekutosti soudržné zeminy je charakterizována jako vlhkost, při které přechází zemina 

do tekutého stavu běžně ze stavu plastického. K jejímu určení existují 2 možné typy 

zkoušek.  

 Cassagrandeho metoda 

V případě této metody je zemina proseta sítem o průměru otvorů 0,5 mm, 

navlhčena destilovanou vodou a řádně promíchána, aby vznikla homogenní hmota. 

Pro dokonale rovnoměrné provlhčení je nutné nechat vzorek po dobu 24 hodin 

uležet. Poté je část zeminy umístěna do Cassagrandeho misky, kde je urovnána a 

speciálním nožem o normových rozměrech je rozdělena na 2 části. Celá miska se 

zeminou poté dopadá z výšky jednoho centimetru na podložku a zaznamenává se 

počet úderů, potřebných na slití obou rozdělených částí po délce 1 cm (viz Obr. 8). 

Je stanoveno, že vlhkost na mezi tekutosti je taková, aby počet úderů potřebných na 

spojení těchto dvou částí, byl v rozmezí mezi 20 a 30 údery. Pokud se počet úderů 

nenachází v tomto rozmezí, je nutné zeminu vysušit případně přivlhčit. Tento 

postup se opakuje minimálně pro 4 rozdílné vzorky, které jsou vždy po dokončení 

Obrázek 7 - Hustoměrná zkouška [23] 
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odebrány do misek, a je změřena jejich vlhkost. Závislost mezi vlhkostí a počtem 

úderů všech vzorků je vynesena v semilogaritmickém diagramu, ze kterého je poté 

stanovena vlhkost na mezi tekutosti [10] [11] 

 Penetrační kuželová metoda 

I pro tuto metodu platí nutnost důkladné přípravy zeminy před zahájením zkoušky. Zemina 

je opět smíchána s destilovanou vodou a promíchána. Podmínkou pro vhodně připravenou 

hmotu je penetrační tabulka (viz Tab. 3), která udává parametry pro správné provedení 

zkoušky. Zemina je dále vložena do misky, srovnána a penetrační kužel je umístěn do 

těsného kontaktu s uhlazeným vzorkem. Následným uvolněním kužele a ponecháním ve 

spuštěné poloze po dobu 5 sekund je zaznamenána hloubka penetrace kužele s přesností na 

desetinu milimetru (viz Obr. 9). Vzorek je poté znovu urovnán dodáním nové zeminy a 

zkouška se opakuje, dokud rozdíl mezi dvěma po sobě provedenými penetracemi je menší, 

než je stanoveno v tabulce. Pro určení vlhkosti je odebrán vzorek.  

Obrázek 8 - Určení meze tekutosti na Cassagrandeho misce 
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Celý postup je opakován nejméně pro 3 rozdílné vlhkosti stejného vzorku. Vztah mezi 

vlhkostí a hloubkou penetrace kužele je vynesen v semilogaritmickém měřítku a je 

odečtena vlhkost při odpovídající penetraci použitého kužele (dle tabulky). [10] [11] 

 

6.2.2 Mez plasticity 
Mez plasticity pro soudržné zeminy je vlhkost, při které zemina ztrácí své plastické 

vlastnosti. Je stanovena jako vlhkost, při které se válečky o normou daných rozměrech 

začínají rozpadat.  

Navlhčený vzorek zeminy se hněte mezi prsty, dokud není vlhkost ve vzorku rovnoměrně 

rozložena. Vzorek je za konstantního tlaku ruky formován do válečků a postupně takto 

vysoušen, dokud není dosaženo takové vlhkosti vzorku, při které se válečky o průměru 

přibližně 3 mm a délce 1 cm začínají rozpadat. Tyto válečky se umístí do misky a je určena 

jejich vlhkost (viz Obr. 10). [10] 

 

 

Obrázek 9 - Určení meze tekutosti pomocí penetračního kužele [10] 

Tabulka 3 - Penetrační tabulka pro kuželovou metodu [11] 
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6.2.3 Index plasticity 
Index plasticity je poté stanoven jako rozdíl mezi mezí tekutosti a mezí plasticity.  

 

6.2.4 Krabicová smyková zkouška 
Smykové zkoušky obecně slouží k určení smykových parametrů zemin, které se projevují 

při usmyknutí zemin například při sesuvech po smykové ploše. 

Tato zkouška (viz Obr. 11) spočívá v umístění vzorku zeminy do speciální krabice, která je 

rozdělá na dvě části. Spodní část krabice má spodní dno, které je schopno skrze porézní 

destičku propustit vodu, ale nikoli zeminu. Vrchní část krabice, která je oboustranně 

otevřená a shora také vybavená porézní destičkou, není ke spodní krabici nijak připevněna 

a umožňuje tak pohyb vrchní části krabice po spodní. Po vložení vzorku zeminy do krabice 

je tento vzorek zatížen normálovou silou reprezentující hodnotu zemního tlaku v určité 

hloubce a je takto ponechán. Poté je vrchní krabice postupně přitěžována ve vodorovném 

směru do okamžiku, kdy dojde k usmyknutí zeminy po smykové ploše předurčené 

rozhraním krabic. V průběhu smykání je měřeno napětí potřebné k usmyknutí (tzv. 

Obrázek 10 - Stanovení meze plasticity 
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smykové napětí) a dále změna výšky zkoušeného vzorku vyvozená známým normálovým 

napětím.  

Výhodou této zkoušky je její jednoduché provádění a nízké náklady. Naopak nevýhodou je 

časová náročnost zkoušky, předem určená smyková plocha mezi dvěma částmi krabice, 

která ne vždy musí být tou nejméně bezpečnou, nebo provedení zkoušky pro plně vodou 

nasycené zeminy. [12] 

Alternativou této zkoušky je například triaxiální smyková zkouška, která je dražší, 

komplikovanější, ale přesnější metodou. [12] 

 

 

Obrázek 11 - Krabicová smyková zkouška [13] 
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7 Provedení geotechnického průzkumu v Protivíně 

7.1 Dostupné informace o lokalitě a budoucí stavbě 

7.1.1 Lokalita a umístění stavby 
Objekt nové průmyslové haly je navržen v Protivíně v Jiráskově ulici (viz Obr. 12) na 

pozemcích číslo 1621/3, 1621/4, 3056/38 a 3056/39 v katastrálním území Protivín v okrese 

Písek. Severní stěna haly se nachází přibližně tři a půl metru od severní hranice pozemku a 

jeho východní stěna přibližně pět metrů od příjezdové komunikace.  

 

 

Obrázek 12 - Mapa umístění zájmového území s vyznačeným pozemkem 
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7.1.2 Podklady 
K dispozici byla poskytnuta situace zájmového území se zakreslením přibližné budoucí 

polohy projektovaného objektu v digitální podobě (viz Obr. 13), schématický nákres 

konstrukce průmyslové haly se základními rozměry (viz Obr. 14) a geologická mapa České 

republiky v měřítku 1 : 50 000, list 22-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 - Nákres situace 
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Obrázek 14 - Základní technické parametry průmyslové haly 
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7.1.3 Současný stav 
V době provádění průzkumných prací se v zájmovém prostoru nenacházel žádný objekt a 

celé území bylo zatravněné. Sítě v daném území nejsou vystavěny, pouze v jižní části 

pozemku se nachází vysokonapěťový stožár, který je součástí vedení, přetínajícího 

pozemek ze západní na východní stranu. Ze severní strany sousedí pozemek s odvodňovací 

stokou oddělující zájmový pozemek od dřevozpracujícího objektu, z jižní strany 

s pneuservisem a podél celé východní strany se nachází komunikace. Na západní straně je 

lemován pozemkem s trvalým travním porostem. Povrch terénu byl zcela rovinný. 

 

7.1.4 Technické údaje o stavbě 
Jak vyplývá z podkladů, projektován je objekt obdélníkového půdorysu s největšími 

půdorysnými rozměry cca 66 x 40 metrů. Z konstrukčního hlediska se bude jednat o 

ocelový skelet s roztečí jednotlivých rámů 8,25 metru, o rozpětí 40 metrů, podepřených 

uprostřed jedním sloupem. Maximální výška haly je 10 metrů s oboustranným sklonem 

Obrázek 15 - Fotodokumentace současného stavu zájmové oblasti 
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střechy 6%. Z dostupných podkladů o konstrukci není zřejmé z hlediska statické určitosti, 

o jaký typ konstrukce se jedná, a proto ji budu považovat za staticky určitou.  

 

7.2 Metodika průzkumu 

Podkladem pro vyhodnocení provedeného geotechnického průzkumu byly poznatky z pěti 

jádrových sond, zaměření sond, výsledky laboratorních rozborů zemin a podzemní vody. 

Vyhodnocení a popis zemin je proveden v souladu s [1], [14], [15], [16] a [17]. 
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7.3 Průzkumné práce 

7.3.1 Vrtné práce 
Technické práce na lokalitě byly provedeny dne 5.4 2022. V místě budoucího objektu bylo 

vyhloubeno pět jádrových sond do hloubky pěti metrů. K hloubení byla použita vrtná 

souprava Wacker BH 65 (viz Obr. 16), ve které je vrtné soutyčí s odběrnými jádrovkami o 

průměru od 40 do 70 milimetrů zaráženo do podloží. Jedná se o typ nárazového vrtání, kde 

je místo dláta umístěna jádrovka pro odběr jader. K vrtání nebyl použit výplach a po 

vytažení jádra na povrch byla pod dohledem kvalifikované osoby zdokumentována 

jednotlivá jádra. Vrtání proběhlo bez jakýchkoli komplikací v místech, která byla 

zakreslena ve schématické situaci. V hloubce 3,1 metrů byl v sondě J5 naražen do hrotu 

jádrovky kámen, který ji ucpal a jílovitá zemina tak byla během vrtání roztlačena. 

Důsledkem je chybějící část jádra ve 4 metru této sondy, která však na průkaznost 

Obrázek 16 – Použitá vrtná souprava 
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dokumentace nemá vliv, protože pánevních sedimentů bylo dosaženo již v hloubce dvou 

metrů.  

Tabulka 4 - Přehled provedených sond 

sonda výška 
(m) 

hloubka 
(m) 

naražená HPV (m) ustálená HPV (m) 
05/04/2022 / 
19/04/2022 

nejvyšší výška 
HPV 
(m) 

vzorky zemin 
(m) 

J1 98,75 5,0 2,0 0,85/0,80 97,95 
P 2,0 - 2,6 
P 3,6 – 4,0 

J2 99,15 5,0 2,9 0,95/0,80 98,35 P 0,5 – 1,0 

J3 99,41 5,0 Nebyla naražena -/- - - 

J4 99,81 5,0 1,6 1,9/1,4 98,41 P 0,5 – 1,0 

J5 99,16 5,0 3,1 1,95/0,9 98,26 - 

 
7.3.2 Odběr vzorků 

Celkem byly odebrány čtyři porušené vzorky zemin. Všechny vzorky byly odebrány do 

vzduchotěsných plastových pouzder, aby se zabránilo vysušení zemin. U všech vzorků 

byly ve vlastní laboratoři mechaniky zemin provedeny zrnitostní rozbory a stanoveny 

indexové vlastnosti. 

Ze sondy J1 byl odebrán jeden vzorek podzemní vody k provedení chemického rozboru. 

Po krátkém odčerpání byl vzorek vody odebrán za dynamického stavu do připravených 

vzorkovnic. Vzorek vody byl zpracován v akreditované laboratoři ALS Czech Republik 

s.r.o. 

 

7.3.3 Zaměření 
V blízkém nebyly osazeny žádné měřičské body, a proto byly sondy polohově zaměřeny 

k bodu, který byl vytyčen z mapy. Souřadnice všech průzkumných bodů a bodů řezů jsou 

v místním souřadném systému, jehož orientace os (mimo pootočení) odpovídá orientaci os 

v systému JTSK. Výškové zaměření je vztaženo k výšce středu betonové základové patky 

elektrického stožáru, jehož výška byla stanovena smyšlenou hodnotou 100,00 m v místním 

souřadném systému. Protože zhotoviteli průzkumu nebyly poskytnuty žádné podklady 

s geodetickým zaměřením, bylo provedeno zaměření alespoň v tomto rozsahu, ačkoli je 

pro účel projektu v tomto stavu nepoužitelné do doby, než dojde k přesnému určení polohy 

betonové patky. Povrch terénu byl zaměřen ve dvou úhlopříčných řezech vedených 

vyhloubenými sondami. 

  



49 

7.4 Geologické a hydrogeologické poměry 

7.4.1 Geologické poměry – archivní rešerše 
Dne 18.3.2022 byla autorem práce navštívena badatelna pražského Geofondu z důvodu 

archivního prozkoumání zájmové lokality. Protože nejbližší geologický vrt byl proveden 

přibližně 200 metrů od budoucí průmyslové haly, pro účel této práce byly využity pouze 

obecné geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry z geologického posudku.  

„Zájmové území se nachází v intravilánu stávajícího závodu ČZM – Protivín a jednak na 

pozemcích kat. č. 1861/1 a 1879/5. Jedná se o Jihočeský kraj, okres Písek. 

Z geomorfologického hlediska patří toto území k Táborské pahorkatině (I2 A – 3) a 

severním výběžkům Česko-budějovické pánve (I2 B – 2). Z genetického hlediska lze 

rozeznat povrchové tvary destrukční a akumulační. Z destrukčních tvarů se uplatňují 

denudační plošiny, mírně ukloněné denudační svahy, selektivní suky, příkrý erozní sráz 

řeky Blanice u Protivína a mladé erozní rýhy. Z akumulačních tvarů se vyskytují srázy či 

jejich denudované ochuzené zbytky a údolní nivy. Povodí Blanice je bohaté na rybníky, 

z nichž nejznámější je Tálinský rybník u Myšence. 

Z geologického hlediska patří území jihočeskému moldanubiku. Zahrnuje v sobě úseky 

pestré a jednotvárné série v prostoru Protivína je masiv porfyrického melanokratního 

křemenného syenitu. Nadložní terciérní sedimenty jsou zde zastoupeny ledenickým 

souvrstvím, které je převážně fluviálního původu. Vrstvy obsahující slabě siltové, středně 

zrnitě písky, které obsahují polohy hrubozrnných písků až stěrčíků. Lokálně jsou přítomny i 

jíly. Některé polohy jsou druhotně silicifikovány a limonitizovány souhlasně se stratifikací.  

Kvartérní sedimenty tvoří fluviální štěrkovité písky (riss), které jsou zachovány severně od 

Protivína. Jejich mocnost dosahuje cca 2m. Jsou žlutavě světle šedé, drobné, polymiktní. 

Obsahují jen velmi vzácně drobné vltavínové valounky, jejichž povrch je silně patinován do 

šeda.“ [18] 

Navážky v zájmovém území nebyly vůbec zachyceny. Je patrné, že nejbližší navážky 

budou v okolí sousedních staveb, kde kvůli nebezpečí rozvodnění řeky Blanice byly 

majitelé nuceni terén navýšit. Úložné poměry zejména kvartérních vrstev jsou schematicky 

vyjádřeny v příloze č. 3 - Geologické řezy. Geologické vrstvy zastižené při průzkumných 

pracích jsou popsány v následujícím textu. Každá vrstva je označena symbolem geotypu, 

který je rovněž uveden v přílohách č. 2 - Dokumentace sond a č. 3 - Geologické řezy. Při 

zařazování jednotlivých zastižených zemin byly použity symboly dle [1].  
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Obrázek 17 - Výřez geologické odkryvné mapy 

Legenda: 
24  písky/štěrky kvartérního stáří a fluviálního původu  
6  nivní sedimenty kvartérního stáří a fluviálního původu 
2171  melanokratní granit a křemenný melanokratní syenit magmatického horninového typu 
112  bazální slepence a pískovce, jíly neogenního stáří 
107  písky/štěrky neogenního stáří a fluviálního původu 
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Tabulka 5 - Zastižené zeminy a horniny 

 

Uvedené údaje o zastižených horninách a jejich mocnostech (viz Tab 5) se vztahují pouze 

k místům, kde byly sondy provedeny. Při popisu vynesených zemin bylo patrné, že 

rozhraní mezi jednotlivými zeminami nejsou zcela ostrá, zeminy se vzájemně prolínají, 

mohou vytvářet tenké mezivrstvy s odlišným zrnitostním složením. V jiných polohách 

může být složení zemin v podloží odlišné. Jasným příkladem je sonda J2, kde byla 

objevena v hloubce 2,7 metru černá organická vrstva s charakteristickým zápachem 

uhelného pigmentu. Tato vrstva se v žádných jiných sondách neobjevila. Může však být 

například důsledkem měnící se nivy řeky Blanice, jejíž slepá ramena, která se v dané 

lokalitě objevují, průběhem času zanikají a naplavené organické složky v těchto místech 

sedimentují. Popsané mocnosti vrstev zemin je proto lépe považovat za orientační. 

  

Symbol 
geotypu 

Popis 
ČSN 73 1005 
ČSN 73 1001 

ISO EN 
1486-2 mocnost (m) 

st
ář

í 

Q0 hlína písčitá – s příměsí organických látek F3/MSO saorSi 0,3 (J5) 

kv
ar

té
r 

Q1 
hlína písčitá – s příměsí kamenů, zrnitostně na rozhraní 
s pískem hlinitým 

F3/MS saSi 0,2(J3) 

Q2 
jíl písčitý – pevný, místy s úlomky kamenů do 40mm, 
pevnost penetrometrem v rozmezí 150 – 300kPa 

F4/CS 
F4/CS + G 

sagrCl 0,3 – 0,7 

Q3 
jíl – tuhý až pevný, středně až vysoce či velmi vysoce 
plastický, místy s příměsí zbytků rostlinného původu 

F6/CI 
F8/CH, CV 

Cl 0,1-1,9 

Q4 
písek – středně ulehlý až ulehlý, příměs štěrku do 30mm, 
slabě jílovitý   

S3/S-F+G grSa 0,1 – 1,5 

Q5 
písek hlinitý – středně ulehlý, střednozrnný až 
jemnozrnný, vlhký 

S4/SM siSa 0,2-0,7 

Q6 
písek jílovitý – středně ulehlý až ulehlý, vlhký až zvodnělý, 
jemnozrnný až střednozrnný, místy kameny do 50mm 

S5/SC clSa 0,3 – 0,5 

Q7 štěrk písčitý jílovitý – ulehlý, vlhký, valouny do 30 mm,  G5/GC saclGr 0,6 – 0,7 

N1 
jíl – pevný, vysoce plastický, pevnost zaručena 
penetrometrem v rozmezí od 150 kPa do 400 kPa, 
převážně šedý 

F8/CH Cl 1,1 – 3,3 

N
e

og
en
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Obrázek 19 - Jádro vrtu J2 

7.4.2 Fotodokumentace jádrovek 

Obrázek 18 – Jádro vrtu J1 
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Obrázek 21 - Jádro vrtu J3 Obrázek 20 - Jádro vrtu J4 
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Obrázek 22 - Jádro vrtu J5 
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7.4.3 Hydrogeologické poměry 
„Hydrogeologické poměry území jsou dány geologickou stavbou území. Nejpropustnější 

jsou terciérní a kvarterní sedimenty v údolní nivě Blanice. Akumulační schopnosti těchto 

volných a prostorově omezených zvodní nejsou velké a mají převážně lokální význam. 

Jedná se o mělký pohyb podzemní vody, který je ovlivněn jednak průtoky v řece Blanici a 

jednak intenzitou vzdušných srážek. V údolní nivě a jejím nejbližším okolí vytváří podzemní 

voda podmáčená území.  

Podle vyžádaného podkladu z Českého hydrometeorologického ústavu – pobočky České 

Budějovice – se vyskytují v této oblasti hladiny podzemní vody takto: absolutní max. 

380,35 m n. m., absolutní min. 378,85 m n. m., dlouhodobý průměr – 379,56 m n. m.“ [18]. 

 Lze očekávat, že hladina bude v závislosti na ročním období a vydatnosti srážek oscilovat 

o asi  0.5 m vzhledem k průměrné hladině. Změřená poloha hladiny podzemní vody se v 

jednotlivých sondách liší. Drenážní bázi širšímu okolí tvoří řeka Blanice protékající 

severně od zkoumané lokality a její slepá ramena. Podél severní části pozemku teče 

odvodňovací stoka pro stavbě přilehlou komunikaci, která se severněji vlévá do Blanice. 

Poloha hladiny podzemní vody byla změřena 19.4.2022, tedy 14 dní po dokončení vrtných 

prací a můžeme ji tedy považovat za ustálenou. Podzemní voda je vázána především na 

průlinově propustné fluviální sedimenty ve vývoji písků, jílovitých a hlinitých písků.  

V následující tabulce jsou souhrnně uvedeny výsledky laboratorního rozboru vody. 

 

Tabulka 6 - Hodnoty agresivnosti horninového prostředí 
Pozn. -  Tabulka uvádí barevně ty hodnoty, které přesahují hodnoty mezní 
druh 

agresivity 

jednotky vzorek / hloubka odběru 
(m) 

ČSN EN 206-1 

 J1/0,85  XA1 XA2 XA3 

vyluhující mmol.l-1 1,86  nehodnotí nehodnotí nehodnotí 

kyselá pH 7,06  5,5 – 6,5 4,5 – 5,5 4,0 – 4,5 

uhličitá mg.l-1 agres.CO2 47,3  15 – 40 40 - 100 > 100 

hořečnatá mg.l-1 Mg2+ 18,1  300 – 1000 1000 – 3000 > 3000 

amonná mg.l-1 NH4
+ 0,073  15 – 30 30 – 60 60 – 100 

síranová mg.l-1 SO4
2- 98,9  200 – 600 600 – 3000 3000 – 6000 

 

Dle [19] lze na základě provedeného rozboru podzemní vodu klasifikovat jako středně 

XA2 agresivní z důvodu vyššího obsahu agresivního oxidu uhličitého (viz Tab. 6). 

V případě, že agresivita vody dosahuje nízkého stupně, postačí provedení primární ochrany 

betonu před účinky agresivního prostředí. Primární ochrana spočívá ve zvýšení odolnosti 
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betonu proti působení agresivního prostředí úpravou jeho složení nebo struktury před 

zhotovením konstrukce nebo v průběhu jeho zhotovení. Zvýšení odolnosti betonu 

primárním postupem se dosáhne volbou odolnějšího druhu cementu, zvýšením dávky, 

případně i jemnosti mletí cementu, použitím přísad a realizací dalších opatření. 

Při středním stupni agresivity je třeba mimo primární ochrany betonu provést ještě ochranu 

sekundární. 

7.5 Geotechnické vlastnosti 

7.5.1 Základová půda 
Následující tabulka (viz Tab. 7) uvádí hodnoty charakteristik zastižených zemin tak, jak je 

uváděla stará norma [17], nebo jak je uvádí skripta [20]. Zastižené vrstvy základové půdy 

jsem označil symboly a čísly, která jsou shodná s čísly uváděnými v příloze č. 2 - 

Dokumentace sond a číslo 3. - Geologické řezy, kde je v popisu jednotlivých vrstev 

uvedeno zatřídění dle [1] 

Tabulka 7 - Charakteristiky zemin dle staré [17] 
Symbol 
geotypu 

Popis 
Konzistence 

ulehlost 
ČSN 

73 1001 
   EDEF cu u cef ef m 
  kN/m3 MPa kPa ° kPa °  

Q0 Hlína písčitá tuhá F3/MS 0,35 0,62 18 5 60 0 8 24 0,2 

Q1 Hlína písčitá pevná F3/MS 0,35 0,62 18 8 60 10 12 24 0,2 

Q2 písčitý jíl pevný F4/CS 0,35 0,62 18,5 5 70 5 14 22 0,2 

Q3 písčitý jíl tuhý F4/CS 0,35 0,62 18,5 4 50 0 10 22 0,2 

Q4 písek 
středně 
ulehlý 

S3/S-F 0,30 0,74 17,5 12 - - 0 28 0,3 

Q5 písek hlinitý 
středně 
ulehlý 

S4/SM 0,30 0,74 18 5 - - 0 28 0,3 

Q6 písek jílovitý 
středně 
ulehlý 

S5/SC 0,35 0,62 18,5 4 - - 4 26 0,3 

Q7 štěrk písčitý jílovitý ulehlý G5/GC 0,30 0,74 19,5 40 - - 2 28 0,3 

N1 jíl pevný F8/CH 0,42 0,37 20,5 4 80 0 6 13 0,2 

Vysvětlivky symbolů: 
. Poissonovo číslo 
. součinitel pro převod mezi modulem přetvárnosti a oedometrickým modulem 
. objemová tíha zeminy 
EDEF modul přetvárnosti 
cu. totální soudržnost zeminy 
u. totální úhel vnitřního tření zeminy 

cef. efektivní soudržnost zeminy 

ef. efektivní úhel vnitřního tření zeminy 

m. opravný součinitel přitížení 

 

Objemová tíha zemin uvedená v tabulce není snížena o účinky vztlaku podzemní vody. 

V případě většího zastoupení organických látek v zemině není možné použít uvedené 

hodnoty. Tyto zeminy jsou silně stlačitelné a nejsou vhodné jako základová půda.  
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7.6 Podklady pro projekt 

7.6.1 Založení objektu 
Základové poměry zjištěné geologickým průzkumem jsou klasifikovány dle [1] jako 

složité. Z provedených sond a vynesených geologických řezů je patrné, že vrstvy 

zastižených zemin mají proměnlivou mocnost, nejsou uloženy zcela vodorovně, 

nepravidelně vykliňují a opět nasazují. Zastižená podzemní voda ovlivní návrh založení a 

postup provádění stavby. 

Konstrukce se bude nejspíše skládat z 9 spojených rámů s roztečí 8,25 metru o rozpětí 40 

metrů a výšce 8,8 metrů, s jedním sloupem uprostřed rozpětí o výšce 10 metrů. Střecha 

bude mít sklon 6%. Z dostupných podkladů není zcela jasně možné konstrukci 

klasifikovat. Ve smyslu [1] považuje autor bakalářské práce za stávajících informacích za 

možné konstrukci klasifikovat jako nenáročnou. 

Při návrhu základových konstrukcí v konečném řešení je tedy v našem případě třeba 

postupovat dle zásad 2. geotechnické kategorie. Pro návrh základových konstrukcí se 

v takovém případě použijí charakteristiky stanovené podle výsledků zkoušek 

uskutečněných při průzkumných pracích. 

V případě, že by konstrukce musela být považována za konstrukci náročnou, je nutné dle 

[1] postupovat dle zásad 3. geotechnické kategorie, a tedy je doporučeno v lokalitě provést 

doplňkový geotechnický průzkum, jehož součástí by měly být přístrojové zkoušky na 

neporušených vzorcích, smykové zkoušky, zkoušky stlačitelnosti a dynamická penetrace. 

Možností je také provedení statické penetrační zkoušky, která by pomocí empirických 

vztahů byla schopná přibližně tyto hodnoty určit. 

Složení základové půdy a předpokládaný sled jednotlivých vrstev zemin je patrný 

z dokumentace sond v příloze číslo 2 a geologických řezů zobrazených v přílohách číslo 

3.1. až 3.2. 

Založení objektu má více možných řešení, ale s ohledem na zjištěné základové poměry, 

doporučuji průmyslovou halu založit plošně na betonových patkách v hloubce 2 metrů od 

povrchu stávajícího terénu. Základovou půdu budou v takovém případě tvořit 

převážně pevné středně až vysoce plastické jíly třídy F6/CI až F8/CH, pevné písčité jíly 

F4/CS a v případě oblasti vrtu J1 také středně ulehlé až ulehlé slabě jílovité písky se 

stěrkovou příměsí třídy S3/S-F+G. 

Rizikovým faktorem v zájmové lokalitě je možný výskyt zemin s organickou příměsí i 

v místech, kde tímto průzkumem nebyly žádné náznaky tohoto typu zeminy zjištěny, a to 



58 

důsledkem polohových změn koryta toku řeky Blanice a postupným usazováním 

naplavených organických složek. Ačkoli je hlavní koryto řeky, které je nyní uměle 

vytvořené, vzdálené od zkoumané lokality přes 400 metrů, je již při vizuálním průzkumu 

okolí pravděpodobné z množství slepých ramen a podmáčených oblastí, že staré koryto 

řeky mohlo zkoumanou oblast protínat. 

Lokalita se také z podkladů Vodohospodářského informačního portálu nachází již mimo 

záplavovou oblast stoleté vody.  

Při plošném zakládání je nutné počítat s přítomností podzemní vody již v hloubce cca 

jednoho metru. Pro bezproblémový průběh stavebních prací je autorem práce doporučeno 

zhotovit v okolí stavby čerpací studně, které by souběžným čerpáním snížily ustálenou 

hladinu podzemní vody pod úroveň dna stavební jámy. Přítoky podzemní vody se 

nacházejí v písčitých vrstvách, které jsou pod úrovní základové spáry a neměly by 

představovat problém. K přesnému určení počtu čerpacích studní a jejich umístění je 

potřeba provést podrobnější hydrogeologický průzkum, avšak odhadem by vzhledem 

k velikosti území měly 4 studně postačit.  

Alternativou plošného založení je založení hlubinné na pilotových základech vetknutých 

do podložních neogenních sedimentů. V takovém případě je doporučeno průzkum doplnit 

o 1 –2 hlubší jádrové sondy, které by ověřily výskyt pánevních sedimentů a blíže určily 

hloubku vetknutí pilot, jejich počet a rozměr. 

 

7.6.2 Podloží podlahových konstrukcí, zemní práce 
Složení podloží podlahových konstrukcí bylo v průběhu průzkumných prací ověřováno 

provedenými sondami. Pro založení konstrukce je nutné nejprve odebrat ornou půdu, která 

má na celé ploše mocnost 0,2 – 0,4 metru. Pod touto vrstvou se na ploše haly nachází 

rozmanitější zastoupení zemin, a to převážně středně ulehlé až ulehlé jílovité (hlinité) 

písky až silně písčité pevné jíly s celkovou mocností 0,7 – 1,0 metru. Únosnost tohoto 

materiálu je při založení na jeho povrchu poměrně vysoká, avšak z dostupných podkladů 

projektové dokumentace není zřejmé, jaká technika se bude v průmyslové hale pohybovat, 

a tedy není jasné, jakému zatížení bude podloží pod podlahovými konstrukcemi vystaveno. 

Dále nemůžeme vyloučit lokální výskyt méně únosných organických vrstev i v místech, 

kde nebyly provedeným průzkumem zastiženy. Z těchto důvodů je vhodné navýšit terén 

únosnějším materiálem, který zajistí stabilitu podloží před nerovnoměrným sedáním a také 

ochrání stavbu před možným rozvodněním toku Blanice.  

Při povrchu terénu jsou uloženy zeminy těžitelnosti převážně 2. až 3. třídy dle [21].  
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Je možné také doplnit průzkum dodatečnými dynamickými, případně statickými 

penetračními zkouškami, nebo zkouškami zatěžovacími, které by přesněji určily, zda je 

potřeba z hlediska stability podloží terén navyšovat, popřípadě o kolik. V případě, že by se 

jednalo o těžkou techniku, nebo by z jakýchkoliv důvodů muselo být zabráněno 

nežádoucím deformacím podlahových konstrukcí, jedním z řešení jsou například štěrkové 

piloty pod celou plochou haly. Alternativou stěrkových pilot jsou také geosyntetika. 

 

Svahy stavební jámy se dnem nad hladinou podzemní vody a maximální hloubkou dva 

metry je možné na přechodnou dobu upravit do následujících maximálních sklonů (viz 

Tab. 9). 

 

Tabulka 8 - Sklony svahů 

Symbol 
geotypu 

popis sklon 

Q3,N1 jíly 1 : 0,5 

Q1 písčitá hlína 1 : 0,5 

Q2 písčitý jíl 1 : 0,5 

Q5 hlinitý písek 1 : 1 

Q6 jílovitý písek 1 : 1 

Q4,Q7 písek 1 : 1,5 

 

Svahy hlubších stavebních jam je nutno individuálně posoudit statickým výpočtem. 
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8 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo stanovení a zhodnocení inženýrskogeologických poměrů na 

základě provedeného geotechnického průzkumu a subjektivní doporučení pro případný 

doplňkový průzkum a pro návrh založení. 

 Autor práce provedl geotechnický průzkum pro stavbu průmyslové haly v Protivíně a 

vyhodnotil jej na základě poznatků získaných z pěti jádrových vrtů, výsledků laboratorních 

rozborů zemin a vody. Použity byly také výsledky archivních průzkumů citovaných 

v průběhu kapitoly 7. 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, geotechnické podmínky jsou klasifikovány jako složité. 

Založení objektu je doporučeno provést plošně, při němž budou patky jednotlivých 

konstrukčních rámů haly uloženy převážně na pevných jílech případně písčitých jílech, 

které se nachází v hloubce dvou metrů od stávajícího terénu. Ustálená hladina podzemní 

vody se nachází v hloubce od 0,85 do 1,4 metru pod povrchem terénu, a protože bylo 

doporučeno zakládat v hloubce dvou metrů, bude třeba snižovat hladinu podzemní vody 

pomocí čerpacích studní. V daných inženýrskogeologických poměrech je nutné dbát 

zvýšené pozornosti na případný výskyt neočekávaných organických vrstev během 

realizace stavebních prací. Pro bezpečnější postup bylo také doporučeno navýšit terén 

únosnějším materiálem.  

Co se týče doplňkového průzkumu, je možné využít statické penetrační zkoušky. Dále je 

také doporučeno provádět průběžně ve stadiu výstavby zatěžovací zkoušky deskou 

případně zkoušky penetrační pro kontrolu míry zhutnění pod podlahovými konstrukcemi a 

přejímku základové spáry. 
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průmyslové haly 
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Matyáš Janda  

Název akce: PROTIVÍN HALA Datum: 
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Příloha: DOKUMENTACE SOND 
Číslo přílohy: 2. 
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Popis vrstvy ČSN 73 1005 těžitelnost

Souřadnice: X:
Y:

Výška:

1137000.90
 770996.30

     98.75

J1

Q0

F3/MSO 1.tř. 0.0 -  0.4 m hlína rašelinná, tmavě hnědá, příměs: humus 

Q5

S4/SM 2.tř. 0.4 -  1.1 m písek hlinitý, středně ulehlý, vlhký až velmi vlhký, 

šedohnědý, střednozrnný 

Q2
F4/CS 3.tř. 1.1 -  1.4 m jíl písčitý, pevný, rezavě hnědý, pevnost ručním 

penetrometrem 200-300 kPa 

Q4

S3/S-F+G 2.-3.tř. 1.4 -  2.9 m písek, středně ulehlý až ulehlý, vlhký až zvodnělý, 

hnědý, od hl.3,5 m hnědošedý, příměs štěrku do 20 mm  

<10% 

Q4

S3/S-F 3.tř. 2.9 -  3.6 m písek, ulehlý, zvodnělý, šedý, slabě jílovitý, 

střednozrnný 

N1

F8/CH 3.tř. 3.6 -  5.0 m jíl, pevný, šedý, vysoce plastický, na rozhraní s 

hlínou vysoce plastickou F7/MH, pevnost ručním 

penetrometrem 250-300 kPa 
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Název akce: Protivín hala
Číslo: -
Zpracoval: Matyáš Janda
Datum: 05.04.2022

Podzemní voda:

U 0.85
05.04.2022

N 2.00
05.04.2022

Naražená: 05.04.2022 2.00 m pod terénem odběr vzorku
Ustálená: 05.04.2022 0.85 m pod terénem

Vzorky:
Porušený 62 2.00 m pod terénem
Porušený 63 3.60 m pod terénem

P 62
2.00

2.60

P 63
3.60

4.00
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Popis vrstvy ČSN 73 1005 těžitelnost

Souřadnice: X:
Y:

Výška:

1137057.10
 771000.10

     99.15

J2

Q0
F3/MSO 1.tř. 0.0 -  0.3 m jíl písčitý, tmavě hnědý, příměs: humus 

Q5 S4/SM 2.tř. 0.3 -  0.5 m písek hlinitý, středně ulehlý, vlhký, šedohnědý, 

patrné zbytky drobných kořínků 

Q6

S5/SC 2.tř. 0.5 -  1.0 m písek jílovitý, středně ulehlý, vlhký, hnědý, 

šedohnědý, příměs spíše ojedinělých kamenů do 50 mm, 

zrnistostí na rozhraní s jílem písčitým pevné konzistence 

Q7

G5/GC 3.tř. 1.0 -  1.6 m štěrk písčitý jílovitý, ulehlý, vlhký, šedohnědý, 

úlomky do  30 mm 

Q2

F4/CS 3.tř. 1.6 -  2.3 m jíl písčitý, pevný, rezavě hnědý, příměs kamenů 

do 20 mm, v hl. 1,7 m proloha jílu středně plastického, 

pevnost ručním penetrometrem 150 kPa 

Q3

F8/CH 2.-3.tř. 2.3 -  2.7 m jíl, pevný, šedý, vysoce plastický, pevnost ručním 

penetrometrem 100-150 kPa 

Q0 F8/CH+O 2.tř. 2.7 -  2.8 m jíl, tuhý, šedý, příměs: organické látky, uhelný 

pigment s charakteristickým zápachem Q3

F8/CH 3.tř. 2.8 -  2.9 m jíl, tuhý až pevný, šedý, vysoce plastický 
Q4

S3/S-F+G 3.tř. 2.9 -  3.0 m písek, ulehlý, zvodnělý, šedý, slabě jílovitý, 

kameny do 30 mm 

N1

F8/CH 3.tř. 3.0 -  5.0 m jíl, pevný, šedý, vysoce plastický, pevnost ručním 

penetrometrem 150-200 kPa 
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Název akce: Protivín hala
Číslo: -
Zpracoval: Matyáš Janda
Datum: 05.04.2022

Podzemní voda:

U 0.95
05.04.2022

N 2.90
05.04.2022

Naražená: 05.04.2022 2.90 m pod terénem
Ustálená: 05.04.2022 0.95 m pod terénem

Vzorky:
Porušený 64 0.50 m pod terénem

P 64
0.50

1.00
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Popis vrstvy ČSN 73 1005 těžitelnost

Souřadnice: X:
Y:

Výška:

1137002.20
 770959.00

     99.41

J3

Q0 F3/MSO 1.tř. 0.0 -  0.2 m hlína písčitá, tmavě hnědá, příměs: humus 

Q1 F3/MS 3.tř. 0.2 -  0.4 m hlína písčitá, pevná, hnědá, příměs: kameny, 

zrnitostně na rozhraní s pískem hlinitým 

Q2

F4/CS 3.tř. 0.4 -  1.0 m jíl silně písčitý, pevný, hnědošedý, příměs 

kamenů do 40 mm 

Q7

G5/GC 3.tř. 1.0 -  1.7 m štěrk písčitý jílovitý, ulehlý, vlhký, hnědošedý, 

místy jen slabě jílovitý třídy G3/G-F 

N1

F8/CH 3.tř. 1.7 -  5.0 m jíl, pevný, šedý, rezavě hnědě smouhovitý, 

vysoce plastický, pevnost ručním penetrometrem 300-400 

kPa 
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Název akce: Protivín hala
Číslo: -
Zpracoval: Matyáš Janda
Datum: 05.04.2022

Podzemní voda: Naražená:   Nebyla naražena
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Popis vrstvy ČSN 73 1005 těžitelnost

Souřadnice: X:
Y:

Výška:

1137060.30
 770965.00

     99.81

J4

Q0
F3/MSO 1.tř. 0.0 -  0.3 m hlína písčitá, tmavě hnědá, příměs: humus, tl.25 

cm 

Q3

F8/CV 3.tř. 0.3 -  1.0 m jíl, pevný, šedý, rezavě smouhovitý, velmi vysoce 

plastický 

Q5

S4/SM 2.tř. 1.0 -  1.7 m písek hlinitý, středně ulehlý, vlhký, hnědý, 

střednozrnný až jemnozrnný, v hl. 1,4 m proloha jílu 

Q3

F8/CH 3.tř. 1.7 -  3.6 m jíl, pevný, šedý, vysoce plastický, pevnost ručním 

penetrometrem 200-300 kPa 

Q2
F4/CS 3.tř. 3.6 -  3.9 m jíl písčitý, pevný, šedý, rezavě hnědě smouhovitý, 

pevnost ručním penetrometrem 250 kPa 

N1

F8/CH 3.tř. 3.9 -  5.0 m jíl, pevný, šedý, zelenošedý, vysoce plastický, 

pevnost ručním penetrometrem 200-300 kPa 
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Název akce: Protivín hala
Číslo: -
Zpracoval: Matyáš Janda
Datum: 05.04.2022

Podzemní voda:

N 1.60
05.04.2022

U 1.90
05.04.2022

Naražená: 05.04.2022 1.60 m pod terénem
Ustálená: 05.04.2022 1.90 m pod terénem

Vzorky:
Porušený 65 0.50 m pod terénem

P 65
0.50

1.00
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Popis vrstvy ČSN 73 1005 těžitelnost

Souřadnice: X:
Y:

Výška:

1137027.30
 770977.80

     99.16

J5

Q0
F3/MSO 1.tř. 0.0 -  0.3 m hlína písčitá, tmavě hnědá, příměs: humus, 

mocnost 25 cm 

Q2

F4/CS+G 3.tř. 0.3 -  0.8 m jíl písčitý, pevný, tmavě šedohnědý, příměs 

úlomků-křemenů do 40 mm 

Q3

F6/CI 3.tř. 0.8 -  2.5 m jíl, pevný, šedý, rezavě hnědě smouhovitý, 

pevnost ručním penetrometrem do hl. 1,5 m 120-200 kPa, 

od hl.1,5 m 200-300 kPa 

Q2

F4/CS 3.tř. 2.5 -  2.9 m jíl písčitý, pevný, šedý, písčitá frakce 

jemnozrnná, pevnost ručním penetrometrem 250 kPa 

Q6
S5/SC 3.tř. 2.9 -  3.2 m písek jílovitý, ulehlý, zvodnělý, šedohnědý, 

jemnozrnný až střednozrnný 

N1

F8/CH 3.tř. 3.2 -  5.0 m jíl, pevný, šedý, vysoce plastický, pevnost ručním 

penetrometrem 200-250 kPa 
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Název akce: Protivín hala
Číslo: -
Zpracoval: Matyáš Janda
Datum: 05.04.2022

Podzemní voda:

U 1.95
05.04.2022

N 3.10
05.04.2022

Naražená: 05.04.2022 3.10 m pod terénem
Ustálená: 05.04.2022 1.95 m pod terénem
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Příloha: GEOLOGICKÉ ŘEZY 
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Geologický řez 1-1´

Název akce: Protivín hala
Číslo: -

Číslo přílohy: 3.1.

Zpracoval: Matyáš Janda
Datum: 05.04.2022

Objednatel:

Výškový systém: místní
Vertikální měřítko:     1:100

Horizontální měřítko: 1:250
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Geologický řez 2-2´

Název akce: Protivín hala
Číslo: -

Číslo přílohy: 3.2.

Zpracoval: Matyáš Janda
Datum: 05.04.2022

Objednatel:

Výškový systém: místní
Vertikální měřítko:     1:100

Horizontální měřítko: 1:250
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VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 
 

NÁZEV ÚKOLU : PROTIVÍN HALA 
ČÍSLO ÚKOLU : 21/153 

 
 SONDA J1 J1 J2 J4 
 HLOUBKA [m] 2,0 - 2,6 3,6 - 4,0 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 
 LAB. Č.   62   63   64   65 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 14,5 26,5 9 5,9 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2703 2733 2664 2744 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ 52 33 89 

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 29 17 27 

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 23 16 62 

KLASIFIKACE ČSN 72 1002   *  S3 S-F F7 MH S5 SC F8 CV 

KLASIFIKACE ČSN 73 1001  S3 S-F F7 MH S5 SC F8 CV 

KLASIFIKACE ČSN 72 1001  S-F MH K2 SC K2 CV K2 

KLASIFIKACE ČSN 75 2410  S3 S-F F7 MH S5 SC F8 CV 

KONZISTENCE VYPOČTENÁ   PEVNÁ  PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE 1,11 1,5 1,34 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 7,67 8 1,68 

FILTRAČNÍ SOUČINITEL DLE:      

HAZEN [m/s] 3,60 E-05 4,90 E-07 9,00 E-06 <1,00 E-08 + 

MALLET-PACQUANT [m/s] 9,00 E-05 6,50 E-07 2,50 E-06 <1,00 E-08 + 

      
(*) PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE VIZ PROTOKOL O ZKOUŠCE 
(+) Stanovení hodnoty je již mimo obor použitelnosti metody 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Projekt: Protivín hala               
  Hloubka   ČSN 

vhodnost pro aktivní zónu 
Vzorek 

 
Typ čáry 

 

Sonda od (m) do (m) 73 6133 73 1005 72 1002 
62 

 

J1 2 2,6 S3/S-F S3/S-F S3/S-F podmínečně vhodné 

63 
 

J1 3,6 4,0 F7/MH F7/MH F7/MH nevhodné 

64 
 

J2 0,5 1,0 S5/SC S5/SC S5/SC podmínečně vhodné 

65 
 

J4 0,5 1,0 F8/CV F8/CV F8/CV nevhodné 
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Křivky zrnitosti zemin s kritériem namrzavosti dle ČSN 73 6133

Vysoce namrzavé

Nebezpečně namrzavé

Namrzavé

Mírně namrzavé
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Příliš hrubozrnné


