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1 PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK
Tyto TP platí pro stavby dálnic a silnic včetně dálničních a silničních objektů v trase1).
Pro stavby místních a účelových komunikací je možno využít ustanovení těchto TP v
rozsahu vymezeném smlouvou.
TP stanoví zásady pro zadání, návrh, provedení a vyhodnocení geotechnických
průzkumných prací, jejichž cílem je vyšetřit zájmové území pozemní komunikace z
hlediska inženýrskogeologického, posoudit stupeň agresivity prostředí jak zemin, tak
podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit geotechnické
vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné
a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.
Obecné zásady rozvrhu, provádění a dokumentace qeotechnického průzkumu (dále
GTP) se řídí obecně závaznými právními předpisy pro provádění geotechnických
(případně geologických) prací a dále podle části B těchto TP.

2 NÁZVOSLOVÍ
2.1 Základní pojmy, jako
hornina,
skalní hornina, zemina, popis hominy a
inženýrskogeoiogická klasifikace horniny, jsou uvedeny v ČSN 72 1001.
Pojmy označující vlastnosti zemin jsou uvedeny v ČSN 72 1002, v ČSN 72 1010 až
ČSN 72 1031 a ČSN 73 1001.
Značky označující vlastnosti zemin odpovídají ČSN 73 1001.
2.2 Základní a odvozené pojmy z oboru silničního a mostního stavitelství použité
v těchto TP jsou uvedeny v ČSN 73 6100, ČSN 73 6133, ČSN 73 6200 a ČSN 73
6244.
2.3 Pojmy z oboru geotechnického průzkumu stanoví část B. Tyto pojmy se pro účely
těchto TP doplňují takto :
2.4 uživatel geotechnického průzkumu: právní subjekt, podílející se na užití
výsledků geotechnického průzkumu, tj.objednatel stavby, projektant dokumentace
stavby, zhotovitel stavby a pověřená konzultační firma.

1> Pro tunely dále platí následující předpisy:
ČSN 73 7507 Projektování tunelů PK, srpen 1999, zvláště pak kapitola 5.3 Geotechnický průzkum
ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů, leden 1993,
TKP staveb PK, kapitola 24 Tunely, platná od 1. 5. 1999,
TKP staveb PK, kapitola 29 Zvláštní zakládání, Část A Injektování hornin a zemin a injektování
v tunelech, platná od 1. 1. 1998
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací = TKP-D Kapitola 7
„Tunely, podzemní objekty a galerie (tunelové stavby)“ platné od 1.8.1998, kde v příloze č. 8 jsou
uvedeny pokyny pro IG průzkum silničních a dálničních tunelů.
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2.14 aktivní zóna (podloží vozovky): horní vrstva zemního tělesa na násypu i
v zářezu, o tloušťce zpravidla 0,5 m, do níž zasahují vlivy zatížení a klimatu.
2.15 konsolidační vrstva: vrstva z propustného a nenamrzavého materiálu,
zřizovaná pod násypem na málo únosném podloží. Působí jako drenážní vrstva pro
bezpečné odvedení vody z konsolidujícího podloží násypu a zabraňující negativnímu
vlivu vytlačené vody na zeminy násypu. Vrstva shodného materiálu může rovněž
sloužit jako ztužující prvek konstrukce násypu.
2.16 chemické agresivní prostředí: za chemické agresivní prostředí na beton a
betonové konstrukce se považuje takové, ve kterém jsou v přírodních zeminách nebo
podzemní vodě překročeny limitní hodnoty obsahu jednotlivých agresivních činitelů
podle ČSN EN 206-1.

3 VŠEOBECNÉ ZÁSADY A POŽADAVKY
3.1 Všeobecně
3.1.1 Geotechnika vyšetřuje vlastnosti zemin i skalních hornin, vyšetřuje jejich
interakci se stavebními objekty a vyšetřuje jejich využitelnost jako konstrukčního
materiálu. Zahrnuje vzájemně propojené specializace jako jsou mechanika zemin,
mechanika hornin, inženýrská geologie, inženýrská seismologie, zakládání staveb,
podzemní stavitelství, environmentální geotechnika a lomařství. Inženýrská geologie
zpracovává informace pro optimální využití horninového prostředí pro inženýrská
díla a předpovídá jejich zpětný vliv na geologické prostředí; při tom zahrnuje i řešení
otázek hydrogeologických spojených se stavební činností. Má přímý vztah k
životnímu prostředí a ve svých pracovních metodách, závěrech a doporučeních musí
brát v úvahu zájem ochrany přírody.
Geotechnika slouží pro řešení úloh ve složitých základových poměrech a pro řešení
úloh, kde zemina a skalní hornina jsou hlavními stavebními materiály a/nebo
prostředím.
Geotechnický průzkum spolu s definováním geotechnických dat poskytuje podklady
pro vypracování příslušného druhu dokumentace podle2), tj. musí poskytnout veškeré
údaje o základové půdě včetně stanovení její agresivity na beton a betonové
konstrukce, o režimu a agresivitě podzemní vody na staveništi a v jeho okolí, nutné
k řádnému popisu základních vlastností základové půdy a spolehlivému stanovení
charakteristických hodnot parametrů základové půdy, které budou použity ve
výpočtech při návrhu stavby. Při uplatňování požadavků na geotechnický průzkum i
při jeho provádění musí být uplatňovány zásady etapovosti a hospodárnosti.
Poznámka: Pro účely přípravy dokumentace staveb je nutné doplnit geotechnický
průzkum průzkumem pedologickým. Pedologický průzkum není předmětem těchto
TP ani součástí GTP.
3.1.2 Program geotechnických průzkumných prací se volí tak, aby výsledek
průzkumu v maximální míře poskytl ucelený obraz o inženýrskogeologických
poměrech zkoumaného území a o geomechanických vlastnostech dotčených hornin.
2) Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MDS - OPK čj. 28345/99-120
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Pokud nejsou zpracovávány všechny druhy dokumentace (např. pokud DÚR není
nutno zpracovávat v dohodě se stavebním úřadem a místo DÚR a DSP se
zpracovává sloučená dokumentace), provádí se jednoetapový (podrobný)
průzkum. Jednoetapový průzkum se provádí obvykle pro rekonstrukce a opravy
komunikací podle kapitoly 4.7.
Tabulka 1 - Vztah etap průzkumných prací a fází dokumentace staveb
Druh
dokumentace
staveb

Druh geotechnického průzkumu
Průzkum trasy

Průzkum materiálových nalezišť - zemníků

Studie
Rešerše a orientační Vyhledávací
Studie
Fáze
vyhledávacího
průzkumu
průzkum
průzkum
Ověření množství a vlastností sypaniny
DUR
Předběžný průzkum
Podrobný průzkum
Podrobný, případně
DSP
i doplňující průzkum
Doplňující průzkum
Doplňující průzkum
DZS
Sledování
kvality při těžbě
Geotechnické
RDS
sledování výstavby
DSPS
Legenda: DÜR....dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP....dokumentace pro stavební povolení
DZS....dokumentace pro zadání stavby
RDS....realizační dokumentace stavby
DSPS...dokumentace skutečného provedení stavby

3.3 Projekt geotechnického průzkumu
3.3.1 Projekt geotechnického průzkumu
zpracovává vybraný zhotovitel, resp.
uchazeč na zhotovitele pro výběrové řízení podle části B těchto TP a podle
zadávacích podmínek zpracovaných objednatelem, popř. projektantem. Zhotovitel
předběžného průzkumu obvykle zpracovává v závěrech předběžného průzkumu
návrh prací podrobného průzkumu pro složité úseky trasy. U velkých a
komplikovaných projektů geotechnického průzkumu se provádí jejich oponentura.
Pro zpracování projektu předá objednatel potřebné podklady a to zejména:
a) mapu vhodného měřítka, odpovídajícího příslušné fázi dokumentace stavby, s
vyznačenou trasou komunikace včetně situačního zakreslení objektů; v mapě
musí být vyznačeny pevné body pro situační a výškové zaměření technických
prací,
b) podélný profil v trase s vyznačením nivelety,
c) příčný profil,
d) základní údaje o komunikaci zejména o objektech, které co do podrobnosti
odpovídají řešené etapě průzkumu,
e) základní informace o případném poddolování, o případných ochranných pilířích
apod., případně podklady o podzemních sítích, pokud je má objednatel k
dispozici.
Podrobnost podkladů a) až c) se řídí stupněm dokumentace podle tabulky 2.
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3.4.3 O průběhu průzkumných prací informuje, podle potřeby, zhotovitel průzkumu
objednatele (který případně informuje další uživatele průzkumu). Objednatel si může
vyžádat v průběhu prací předběžné výsledky průzkumných prací. Souhrnné
zhodnocení průzkumných prací se předává v závěrečné zprávě podle kapitoly 8.
3.4.4 Součástí technických prací je odběr vzorků hornin, případně vzorků vody. Podle
účelu se jedná o vzorky dokumentační a zvláštní, které se dále dělí na neporušené a
porušené, jejichž součástí jsou i vzorky technologické.
Definice jednotlivých vzorků je uvedena v části B (kap. 7.5). Pro odběr vzorků, jejich
označení, uložení, balení, dopravu a úschovu platí ustanovení části B.
3.4.5 Hmotná dokumentace se dělí na:
a) dokumentaci pro závěrečné zprávy,
b) dokumentaci pro výpočet zásob,
c) trvalou hmotnou dokumentaci.
Dokumentace ad a) a b) je nutná k doložení zjištěných skutečností po celou dobu
provádění (etapovitého) geotechnického průzkumu.
Zhotovitel v součinnosti s
objednatelem provede skartaci těchto vzorků po skončení příslušné etapy průzkumu
a po převzetí jejích výsledků objednatelem.
Toto ustanovení se nevztahuje na
vzorky horniny prokazující využitelnost této horniny jako silničního stavebního
materiálu (pro konstrukci vozovky).
Trvalá hmotná dokumentace (podle bodu c) slouží jednak pro potřeby stavby a je
rovněž trvalým dokumentem pro účely výzkumu inženýrskogeologické stavby širší
oblasti a zůstává po skartaci dle bodu a) a b). Po předání závěrečné zprávy přechází
odpovědnost za úschovu vzorků na objednatele, který je jejich majitelem. Zpravidla
se vzorky uschovávají alespoň 3 roky po dokončení odkryvných prací anebo 1 rok
po dokončení stavby. O uchování trvalé hmotné dokumentace pro studijní účely po
výše uvedené lhůtě rozhodne na návrh zhotovitele průzkumu Česká geologická
služba.

4 METODICKÉ ZÁSADY GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU
4.1 Orientační průzkum
4.1.1 Orientační průzkum se provádí v rámci zpracování studie a poskytuje podklady
k jejím závěrům. Slouží k orientačnímu posouzení území dotčeného navrhovanou
komunikací z inženýrskogeologického a hydrogeologického hlediska. Výsledky
orientačního průzkumu jsou podkladem pro posouzení umístění trasy, ke specifikaci
problematických míst vyžadujících podrobnější studium.
4.1.2 Jako hlavní pracovní metody se při orientačním průzkumu využívají excerpce
literárních a archivních pramenů s využitím poznatků základního geologického
výzkumu a všech dřívějších průzkumných prací (podkladů Geofondu),
inženýrskogeologické mapování a studium zkoumaného území.
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b) návrh na způsob založení objektů, stanovení stupně chemicky agresivního
prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1) a dodání geologických
podkladů pro zhodnocení prostředí z hlediska bludných proudů podle TP 124,
c) vyšetření nepříznivých území (podle 2.6) s návrhem řešení, případně s
doporučením ke změně trasy,
d) zhodnocení použitelnosti hornin z trasy a z bezprostředního okolí jako sypaniny
(podle ČSN 72 1002 a ČSN 73 6133), nebo jako konstrukčního materiálu do
vozovky (podle ČSN 72 1511 a ČSN 72 1512), popř. podle dalších požadavků
objednatele uvedených v zadání průzkumu
e) stanovení kategorií rozpojitelnosti hornin podle ČSN 73 3050 ve smyslu
TKP 4 3) : Pro stavby pozemních komunikací se stanovují 3 třídy

těžitelnosti:
I. Těžba je prováděná běžnými výkopovými mechanismy (buldozery,
rypadla, ručně prováděné výkopy). Jedná se o třídy 1 až 3, 4a), až 4c) a
4f) podle ČSN 73 3050.
II. Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít specjální rozpojovací
mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). Podle ČSN 73 3050 se
jedná o třídy 4 d), 4e) a 5.
W/.K rozpojování je nutné použít trhacích prací. Jedná se o třídy 6 a 7
podle ČSN 73 3050.

Poznámka: vždy se uvádějí zatřídění podle obou klasifikací.
f) zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty podle Katalogu popisu a
směrných cen stavebních prací 800-2 (viz příloha č.1),
g) provedení orientačního výpočtu stability svahů zářezů některou z metod mezní
rovnováhy
h) vyšetření režimu podzemní vody v trase budoucí komunikace a jejím širším
okolí,
i) posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na
provádění zemních prací; přitom je nutno vzít v úvahu působení povětrnostních
vlivů na vlastnosti hornin během těžby, během případného deponování a v
průběhu zpracování do násypu, do aktivní zóny nebo do podkladu,
j) zhodnocení vlivu budoucí komunikace a stavební činnosti na okolí - především
na ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo na znečištění
podzemních vod (včetně posouzení možností zřídit vodní zdroje náhradní),
dále ohrožení stability sousedních objektů vlivem změny hladiny podzemní
vody, apod.,
k) navržení programu podrobného průzkumu se zvláštním zřetelem na riziková
místa nebo rizikové faktory v daném území.
4.2.3 Pro předběžný průzkum se využívají hlavní pracovní metody obdobné jako v
4.1.2 (včetně prostudování nových přírůstků v Geofondu ČR, zařazených do archivu
po zpracování etapy orientačního průzkumu) s tím, že se podrobněji studuje
zkoumané území, dokumentují se přirozené a umělé odkryvy, dále se provádějí
technické práce s odběry charakteristických vzorků hornin a podzemní vody a jejich

3) TKP 4- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 4 Zemní práce.
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4.2.5 Inženýrskogeologické mapování a rajónování území o šířce mapového pruhu
600 m až 1000 m (u dálnic a rychlostních silnic) a cca 300 m u silnic je určeno k
ověření a ke znázornění inženýrskogeologických poměrů v uvedeném okolí trasy.
Obsah mapy je uveden v čl. 4.1.3; pokud existuje mapa z předchozí etapy průzkumu,
sestavuje se mapa reambulovaná se zakreslením nově zjištěných údajů.
Součástí IG mapování je získávání údajů o výskytu a o předpokládaném množství
vhodných sypanin, případně silničních stavebních materiálů v blízkém okolí trasy.
4.2.6 Geofyzikální průzkumné práce mají orientační charakter a uplatňují se zejména
k ověření inženýrskogeologického prostředí a k jeho pravděpodobné interpolaci v
intervalech mezi odkryvnými pracemi.
Geofyzikální průzkum je založen na zjišťování změn fyzikálních vlastností, jako jsou
např. elektrická vodivost, magnetická susceptibilita, nebo rychlost šíření seismických
vln. Geofyzikální rozhraní nemusí vždy souhlasit s geotechnickým (rozhraní různých
inženýrských vlastností).
4.2.7 Terénní zkoušky a měření slouží k ověření geotechnických vlastností zemin a
hornin in situ. K tomu účelu se zejména uplatňují zkoušky dynamické a statické
penetrace, presiometrická měření ve vrtech a jiné terénní zkoušky, např. podle 7.1.2.
Jejich použití je naprosto nezbytné u hornin, u kterých dochází při vrtání ke změně
struktury a velmi obtížně lze odebírat neporušené vzorky (např. zvětralé a rozložené
břidlice).
4.2.8 Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se uskutečňují ke
stanovení popisných vlastností, k jejich zařazení do klasifikačního systému (podle
ČSN 72 1001, ČSN 72 1002 a ČSN 73 1001) a k prognóze jejich geomechanických
vlastností, rozhodujících o použitelnosti hornin z trasy jako :
a)sypaniny, je-li zemina podle popisných vlastností zařazena mezi zeminy
nevhodné,
b) materiálu do aktivní zóny podloží vozovky,
c) materiálu do stabilizovaných podkladů vozovky,
d) případně sanačního materiálu do podloží násypů.
Nezbytnou součástí laboratorních prací jsou zkoušky chemických charakteristik
zeminy a podzemní vody v trase v místě objektů
a stanovení chemické agresivity
prostředí na beton podle ČSN EN 206-1. V případě zjištění chemicky agresivního
prostředí se navrhne pro podrobnou etapu průzkumu režimní monitorování agresivity.
4.2.9 Hydrogeologické práce se již v této etapě předběžného průzkumu zaměří na
výběr oblastí, kde pravděpodobně nastane vzájemné ovlivnění hydrogeologické
struktury a budoucí stavby. Průzkum se provádí v dostatečně širokém okolí tak, aby
byla do něj zahrnuta celá hydrogeologická struktura dotčená stavbou.
4.2.10 Hlavními pracovními metodami hydrogeologického průzkumu v této etapě je
hydrogeologické mapování a sezónní záměry hladiny podzemních vod v pozoro
vacích vrtech a vodních zdrojích v širším okolí navrhované trasy.
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4.3.2 Pracovní metody a postupy se stanoví na základě poznatků všech dosavadních
průzkumů, zvláště předchozí etapy předběžného průzkumu, a to podle složitosti
inženýrskogeologických poměrů.
4 3.3 Odkryvné práce a měření nepřímými metodami se oproti předchozí etapě
zahušťují tak, aby spolu s výsledky předchozích etap poskytly potřebný spojitý
prostorový obraz o inženýrskogeologických a hydrogeologických podmínkách
zájmového území a o geomechanických vlastnostech hornin je tvořících.
4.3.4 Při programu
odkryvných prací a profilů geofyzikálních měření atp. se
rozděluje navržená trasa komunikace na dílčí úseky podle průběhu nivelety v terénu
(pláň v úrovni terénu, zářez, násyp, mostní objekt, přechodová oblast) a s ohledem
na inženýrskogeologickou charakteristiku těchto úseků. Pro tyto úseky se práce
rozvrhují samostatně.
4.3.5 Provádění odkryvných prací se řídí těmito zásadami:
1. Potřebný počet a hloubka odkryvných prací vyplývá ze složitosti geologické
stavby území a složitosti úkolu podle požadavku 4.3.3. Odkryvné práce musí
poskytnout jasný a nezkreslený obraz o rozhraní odlišných struktur, případně o
stupni navětrání horniny a o přirozeném uložení hornin. K tomuto účelu je vhodné
provedení alespoň minimálního počtu šachtic.V tabulce č. 4 jsou uvedeny
směrné počty sond, do kterého se započítávají i sondy archivní z předchozích
průzkumů. V případě násypů a zářezů se vzdáleností rozumí vzdálenost příčných
profilů. Pro komunikace se směrově oddělenými jízdními pásy (čtyřpruhové) musí
být v příčném řezu minimálně 2 sondy, pro komunikace dvoupruhové je možno
použít i jednu sondu v kombinaci s jiným geologickým údajem.
2. Průzkumná díla je vhodné umísťovat do osy a do příčných profilů komunikace;
v případě průzkumu pro dálnice a rychlostní silnice je nezbytné, aby byly sondy
situovány do příčných profilů. Minimálním počtem sond se rozumí jejich umístění
v podélném směru trasy. Sondy v příčném směru nejsou do tohoto počtu
zahrnuty a uvažují se jako jedna sonda.
3. Hloubka sond se navrhuje tak, aby byly ověřeny všechny vrstvy podloží, na
kterých se projeví přitížení, dynamické účinky , nebo jiné vlivy (viz ČSN P ENV
1997-1).
4. Pro zjištění základových poměrů mostních objektů se odkryvné práce navrhují
podle požadavků vyplývajících z konstrukčního uspořádání s ohledem na
interakci konstrukce a základové půdy, nejméně však pod každou opěrou či
pilířem jedna sonda. Pro průzkum přechodové oblasti mezi objektem a násypem
platí čl. 6.4 ČSN 73 6244.

15

normy ČSN EN 206-1, zkušební metody budou v souladu s předpisy uvedenými v
normě ČSN EN 206-1.
Metodika laboratorních zkoušek se řídí českými normami, nebo normami
specifikovanými objednatelem při objednání průzkumu, případně doporučenými
postupy podle kapitoly 5.
4.3.10 Hydrogeologická část průzkumu se v této etapě zaměřuje na úseky, které
byly vytipovány v předchozí etapě. Na ostatních úsecích, kde hydrogeologické
podmínky stavbu neovlivní, se průzkum omezí na registraci hloubky hladiny
podzemních vod v rámci geotechnického průzkumu.
Pro režimní pozorování, navržené v etapě předběžného průzkumu, se provádí vrty,
zkoušky apod. a základní měření (např. ve dvou časových intervalech - podle doby
trvání průzkumu této etapy). Provedené vrty se předají objednateli, který zajišťuje
jejich pozorování tak, aby celková doba pozorování byla co nejdelší, minimálně jeden
hydrologický rok.

4.3.11 Úkolem hydrogeologické části průzkumu je stanovit:
a) vydatnost přítoků do zářezů,
b)vliv stavby na hladinu stávajících zdrojů, případný návrh možného nápravného
opatření při negativním ovlivnění; navrhnout monitorovací síť (seznam objektů k
režimnímu pozorování a sledování chemismu podzemní vody),
c) chemická charakteristika a stupeň chemické agresivity podzemních vod na
betonové konstrukce dle ČSN EN 206-1,
d) podle požadavku objednatele (zejména u dálnic a rychlostních silnic) - nové
zdroje podzemních vod pro obslužná zařízení a stavební dvory, náhradní zdroje
vod pro obyvatelstvo v případě ovlivnění stávajících zdrojů,
e) hladinu podzemní vody a vliv kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky.
4.3.12 V případě, že mostní objekt nebo jiný stavební objekt obsahující betonářskou
nebo předpínací výztuž (úložné zařízení pozemní komunikace) leží podle DÚR
v oblasti s možným výskytem bludných proudů, provede se základní korozní
průzkum ve smyslu TP 124. Geofýzikální měření provedené určeným normativním
způsobem (měření smí provádět pouze zhotovitel s oprávněním pro provádění
korozního průzkumu) spolu s údaji o zdrojích bludných proudů a charakteristikou
úložných
zařízení jsou
podkladem
pro
navržení
ochranných
opatření
specializovaným pracovištěm.
4.4 Doplňující průzkum
4.4.1 Doplňující průzkum je samostatnou průzkumnou etapou, je zvláštní, zpravidla
časově oddělenou nebo prolínající se podetapou podrobného průzkumu. Jeho
výsledky jsou doplněním a upřesněním podkladů pro DZS případně DSP. Je
zaměřen na vybrané , zejména mostní objekty a problémové úseky trasy (vysoké
násypy, hluboké zářezy, přechodové oblasti), ke zpřesnění závěrů podrobného
průzkumu a na řešení těch dílčích problémů, které vyplynuly z výsledků podrobného
průzkumu a z projektového řešení na něj navazujícího.
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4.6 Zvláštní postup geotechnického průzkumu
4.6.1 V případech, kdy trasa komunikace prochází nepříznivým územím podle 2.6 se
při průzkumu uplatňuje zvláštní postup, souvisící s odlišnou přípravou dokumentace
stavby a navazujícími sanačními pracemi - podle tabulky 5.
Tabulka 5 - Zvláštní postup geotechnického průzkumu
Alternativy řešení

Fáze přípravy
dokumentace

Studie

DÚR

DSP

DZS

RDS
DSPS

v oblasti nepříznivého území
činnost zhotovitele
průzkumu
Indikace potencionálních nebo
aktivních geodynamických jevů
(1:10 000)

mimo oblast
nepříznivého území

činnost
uživatele

Změna trasy: postup
Ponechání
podle tab. 1
případně úprava
trasy
Změna trasy: postup
Projektová
Jednoetapový průzkum pro
podle tab. 1
dokumentace
sanaci včetně mapování
sanace
(1:10 000)
Změna trasy: postup
Sanace ohrožené oblasti - realizace podle tab. 1
Geotechnické sledování
sanace
Výstavba v
Geotechnické sledování
sanovaném
výstavby
území

4.7 Průzkum pro rekonstrukce a/nebo opravy pozemních komunikací
4.7.1 Průzkum pro rekonstrukci a/nebo opravu pozemní komunikace, která zasahuje i
do zemního tělesa, zahrnuje zjištění potřebných geotechmckých podmínek,
hydrogeologických poměrů a fýzikálně-mechanických parametrů zemin zemního
tělesa a dotčeného území podle 4.3.
4.7.2 Druh, rozsah a metodika průzkumných prací se stanovuje na základě zadání
objednatele podle charakteru rekonstrukce nebo opravy (například zlepšení podloží,
dílčí změna trasy a nivelety, popř. rozšíření komunikace apod.) a podle stavu
dosavadní prozkoumanosti.
V případě průzkumu pro rekonstrukce a opravy komunikací se průzkumné práce
soustřeďují zejména na:
a) zjištění skutečných tlouštěk krytu a podkladních vrstev včetně ochranné vrstvy,
b) stanovení fyzikálních a mechanických vlastností materiálů těchto vrstev,
c) stanovení únosnosti (stlačitelnosti) zemin v podloží vozovky metodami,
odpovídajícími metodě navrhování (statické, popř. rázové zatěžovací zkoušky
apod.),
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c) jako sanačního materiálu (například do sanační vrstvy pro podloží násypu,
sanační přísyp svahů apod.) podle ČSN 72 1002 a ČSN 73 6133 a podle kritérií
předepsaných dokumentací,
d) posouzení možnosti úprav zemin - především podmínečně vhodných či málo
vhodných zemin - (zlepšení, zpevnění, stabilizace) ke zvýšení jejich
využitelnosti podle ČSN 73 6125 a ČSN 73 6133.

Poznámka: Při výpočtu zásob zeminy v zářezu jako zemníku je třeba vzít v úvahu
objemovou hmotnost zeminy v přirozeném uložení, výsledky zkoušek zhutnitelnosti
zeminy (viz ČSN 72 1015) a předepsanou míru zhutnění zeminy v zemním tělese
(ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP 4). Je třeba věnovat zvýšenou pozornost
možnému přehutnění zeminy v bilanci zásob materiálu.
5.4 Podloží násypu
5.4.1 Při vyhodnocování hornin v podloží násypu se stanoví:
a) fyzikální vlastnosti hornin v podloží, rozlišení litologických typů, mocnost a směr
sklonu vrstev, sestavení geotechnického výpočtového modelu,
b) míra dohutnění podloží podle ČSN 72 1006.
Pro založení vysokých násypů se dále stanoví:
c) pevnostní a přetvářné charakteristiky a další údaje nezbytné pro výpočet a
provedení výpočtu stability, sedání a časového průběhu konsolidace podloží
násypu do hloubky, kde se již neprojeví deformace od zatížení násypem a
stanoví se deformace podle ČSN 73 6244,
d) v odůvodněných případech pórové tlaky během výstavby, případně vhodný
konstitutivní vztah popisující chování zemin podle výsledků laboratorních a
terénních geotechnických zkoušek,
e) doporučení efektivního způsobu založení nebo sanace podloží,
f) způsob sledování sedání příp. rozptylování pórového tlaku ve složitých
geotechnických poměrech.
5.5 Násyp
5.5.1 Pro zřízení násypu ze zemin se stanoví:
a) vlastnosti zeminy v přirozeném stavu uložení, (tj. v zemníku) jako je například
vlhkost, zrnitost, konzistence, pórovitost, relativní hutnost apod.,
b) pojmenování a klasifikace zemin podle ČSN 72 1001, ČSN 73 1001 a jejich
zatřídění podle ČSN 72 1002 z hlediska vhodnosti pro násypy,
c) požadovaná minimální objemová hmotnost zhutněné sypaniny
ČSN 72 1006 na základě laboratorních zkoušek zhutnitelnosti
ČSN 72 1015, případně ČSN 72 1018,

podle
podle

d) pevnostní charakteristiky zeminy podle ČSN 72 1030 a ČSN 72 1031 při
objemové hmotnosti odpovídající předepsané míře zhutnění
podle
ČSN 72 1006,
e) pro vysoké násypy - přetvářné vlastnosti zhutněné sypaniny podle
ČSN 72 1027 při objemové hmotnosti odpovídající předepsané míře zhutnění
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5.7 Základové poměry objektů
5.7.1 Základové poměry objektů se posuzují podle ČSN 73 1001, ČSN 73 1002,
ČSN 73 6244, případně podle specifických požadavků dokumentace stavby. Dále se
stanoví:
a) zatřídění hornin podle ČSN 72 1002 pro využití výkopku,
b) zatřídění hornin podle ČSN 73 3050 a TKP 4 - viz čl. 4.2.2,
c) zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty podle Katalogu popisu a
směrných cen stavebních prací 800-2,
d) přetvářné a pevnostní vlastnosti hornin v podzákladí,
e) úroveň hladiny podzemní vody a odhad přítoků do stavební jámy,
f) chemické charakteristiky zemin a podzemní vody a stupeň chemické agresivity
prostředí na beton podle ČSN EN 206-1.
g) doporučení geotechnického prostředí pro situování základové spáry, příp.
doporučení hloubky a způsobu založení
h) doporučení k provedení terénních zkoušek a měření podle 7.3,
i) návrh sklonu svahů dočasných výkopů, příp. doporučení pro výpočet zemních
tlaků na pažící konstrukci.
5.8 Přechodová oblast
5.8.1 Geotechnický průzkum se podle ČSN 73 6244 řídí nároky přilehlého násypu a
objektu. Kromě zjištění inženýrskogeologických poměrů přechodové oblasti ve
smyslu čl. 6.3 citované normy se stanoví:
a) zatřídění staveniště do geotechnické kategorie a způsob určení geotechnických parametrů podle tabulky 3 ČSN 73 6133,
b) geotechnické vlastnosti vytěžených zemin z výkopů a jiných sypanin pro
použití do zemního tělesa,
c) doporučení k odstranění, popř. omezení případných rozdílů v sedání objektu a
zemního tělesa ve smyslu čl. 6.5 a 6.6 ČSN 73 6244, při zohlednění
časového faktoru provádění stavby.

6 PRŮZKUM MATERIÁLOVÝCH NALEZIŠŤ PRO POZEMNÍ
KOMUNIKACE
6.1 Všeobecně
6.1.1 Průzkum materiálových nalezišť pro pozemní komunikace, pokud je součástí
zadání geotechnického průzkumu,
se uskutečňuje podle vztahu k přípravě
dokumentace uvedeného v tabulce 1.
6.2 Vyhledávací průzkum
6.2.1 V rámci zpracování studie a dokumentace pro územní rozhodnutí a jako
podklad pro vypracování těchto dokumentů se uskutečňuje vyhledávací průzkum,
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6.3.3 Metodika průzkumu spočívá hlavně v odkryvných pracech (vrty, kopané sondy),
v odběrech vzorků zemin a v laboratorních zkouškách, kterými se prokazuje
vhodnost, homogenita a zpracovatelnost materiálu ze zemníku. Při průzkumu zdrojů
sypanin z druhotných materiálů (výsypky, odvaly, odkaliště), je třeba postupovat
individuálně.
6.4 Doplňující průzkum a sledování těžby
6.4.1 Ke zpřesnění závěrů předchozí etapy se případně uskutečňuje doplňující
průzkum. K tomu účelu slouží další odkryvné práce, zejména vrty, kterými je
zahušťována síť předchozích průzkumných děl, na ně navazuje komplex
laboratorních zkoušek, dále penetrační zkoušky, geofyzikální měření apod.
Součástí doplňujícího průzkumu je i řešení některých speciálních otázek, jako je
ověření předpokládaných parametrů zpracovaných sypanin, ověření předpokládané
technologie apod.
6.4.2 V období výstavby se výsledky průzkumu porovnávají s údaji, které se zjišťují
sledováním kvality materiálu při těžbě. Jedná se zejména o sledování fyzikálních
(popisných) a technologických (zhutnění) vlastností těženého materiálu a při
významnější změně těchto vlastností i o doporučení k ověření geotechnických
parametrů. Pro sledování kvality zemin a hornin ukládaných do zemního tělesa platí
TKP 4.
6.4.3 Metodika prací při průzkumu zemníků
6.4.3.1 Metodika odkryvných prací a jejich hustota se řídí:
a) typem určení v konstrukci (násyp, aktivní zóna, sanační vrstva, stabilizovaný
podklad),
b) předpokládaným rozsahem zemníku,
c) složitostí geologické stavby a technologie těžby,
d) způsobem uložení a přístupností (u deponií).
Pro orientační rozvržení odkryvných prací ve vyhledávacím a podrobném průzkumu
jsou uvedeny směrné vzdálenosti sond v tabulce 6. U rozsáhlých a hlubokých
zemníků, těžených při snížené hladině podzemní vody, je nutné posoudit vliv na okolí
(dodatečné sedání, zaklesnutí hladiny vody a pod.).
6.4.3.2 Hydrogeologické práce se s ohledem na požadavek suché těžby omezí na
upřesnění hydrogeologických poměrů zemníku (sledování úrovně naražené a
ustálené hladiny podzemní vody).
6.4.5.3 Za účelem ověření zpracovatelnosti a stanovení výsledných geotechnických
vlastností substance po zhutnění v zemní konstrukci v přirozeném nebo upraveném
stavu se podle potřeby uskutečňují v etapě podrobného nebo doplňujícího průzkumu
terénní zkoušky a měření podle 7.3.
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7 GEOTECHNICKÉ ZKOUŠKY A MĚŘENÍ
7.1 Všeobecně
7.1.1 Ke stanovení geotechnických vlastností hornin při geotechnickém průzkumu
trasy a průzkumu materiálových nalezišť (zemníků) se provádí laboratorní a terénní
zkoušky a měření. Druh a rozsah těchto prací v každé etapě průzkumu určuje
zhotovitel podle řešené problematiky, podle inženýrskogeologických a hydrogeo
logických poměrů zájmové oblasti a podle požadavků objednatele. Průzkumné práce
se realizují v souladu s požadavky ČSN P EN 1997-2 a ČSN P EN 1997-3.
7.1.2 Geotechnické zkoušky a měření se člení na :
a) laboratorní zkoušky, z toho:
1. laboratorní zkoušky zemin,
2. laboratorní zkoušky skalních hornin,
3. laboratorní zkoušky vzorků vody,
b) terénní zkoušky a měření, z nich například:
1. zkoušky fyzikálních vlastností v poli,
2. penetrační zkoušky,
3. zatěžovací zkoušky,
4. zhutňovací zkoušky, doplněné zkouškami předchozími,
5. presiometrické zkoušky ve vrtech
6. jiné zkoušky a měření.
7.2 Laboratorní zkoušky
7.2.1 Laboratorní zkoušky zemin se dále dělí na:
a) popisné (tzv.klasifikační) zkoušky,
b)zkoušky geomechanických vlastností,
c) zvláštní zkušební postupy,

7.2.2 Účelem popisných zkoušek je rozlišit horniny na základní typy - prvky
klasifikačního systému - podle ČSN 72 1001, ČSN 72 1002 a ČSN 73 1001.
7.2.3 Zkouškami geomechanickými se zjišťují geotechnické vlastnosti, kterými je
možno charakterizovat chování horniny (v přirozeném nebo zhutněném stavu) v
podzákladí objektů, v podloží násypů, v zemním tělese včetně podloží vozovky.
Součástí těchto zkoušek jsou i technologické laboratorní rozbory ^ (např.
zhutnitelnost). Fyzikálně-mechanické zkoušky se provádí u vymezených typů hornin
v rozsahu nutném pro jednoznačné posouzení řešeného problému.
7.2.4 Pokud na základě výsledků popisných zkoušek nelze posoudit možnost využití
horniny pro specifické účely podle 5.3, 5.5 a 6.3.1, ověřují se tyto možnosti podle
příslušných norem.
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Dokončení tabulky 7

ČSN 72 1027

/

/

/

Podklad vozovky

MPa

Podloží vozovky

Násypy

E0ed

Úpravy zemin

Metodika

Podloží násypu

Stlačíte Inost 2)

Jednotka

Základová půda

p<

19

Znak

Klasifikace zemin
ČSN 73 1001,
ČSN 72 1002

Vlastnost zeminy

Stabilita svahů,
zemní tlaky

Použitelnost - vhodnost
materiá u

<D
*o

/

Edef
20

Součinitel konzistence

Cy

2 -1
m .s

ČSN 72 1027

/

/

/

21

Součinitel poměr-né
prosedavosti

Imp

%

ČSN 73 1001

(/)

(/)

(/)

22

Pevnost v prostém
tlaku
Smyková pevnost2),3)

ÜC

MPa

ČSN 72 1025

/

<t>c

°, MPa

ČSN 72 1030
ČSN 72 1031

/

24

Reakce vodního
výluhu pH

-

pH

ČSN 72 1070

25

Hodnota metylénové
modři

-

-

ČSN 73 6125

26

Poměr únosnosti
zemin

CBR

%

ČSN 72 1016

23

POZNÁMKY:

/

/

(/)

(/)

(/)

(/)

(/)

/
(/)

/

(/)
(/)

(/)

(/)

/

/

/

/ - provádí se vždy
(/) - provádí se podle potřeby, popř. pro určité materiály (např. spraše)
1) - provádí se u hrubozrnných zemin, nelze-li stanovit závislost pd.max. ps
na wopt podle ČSN 72 1015
2) - použití tabulkových hodnot se řídí ČSN 73 1001
3) - stanovení totálních a efektivních parametrů se určí individuálně pro konkrétní
případy

Zvláštní zkušební postupy je nutno uplatňovat v případech, kdy se v projektovém
řešení předpokládá užití zvláštní technologie zpracování sypaniny, nebo při použití
netradičního (např. málo vhodného materiálu) jako sypaniny. V těchto případech je
možné použít odborně zdůvodněné modifikované zkušební postupy.
7.2.6 Vlastnosti skalních hornin se zjišťují v úsecích skalních zářezů pro návrh
zemního tělesa a pro ověření možností využití výkopku podle požadavků
objednatele. K těmto účelům se zjišťují zejména:
a) fyzikální a popisné vlastnosti, jako petrografický rozbor, měrná a objemová
hmotnost, pórovitost, vlhkost a nasákavost, odolnost proti mrazu a trvanlivost
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8 ZPRÁVY O VÝSLEDCÍCH GEOTECHNICKÉHO
PRŮZKUMU
8.1 Práce geotechnického průzkumu se zhodnocují ve zprávě o průzkumu. Pro druhy
zpráv, obecné zásady, pro kontrolu, obsah a členění zpráv platí příslušná ustanovení
ČSN P ENV 1997-1 a části B. Obsah a rozsah zpráv odpovídá dokumentované etapě
průzkumu.
8.2 Při zpracování výsledků průzkumu a jejich dokumentaci je nutno dodržet zásadu
maximální přehlednosti a názornosti s využitím možností grafického znázornění
a tabelace výsledků. Pro zvýšení využitelnosti zjištěných poznatků je účelné výsledky
zpracovat statisticky, pokud to četnost výsledků dovoluje.
Za předpokladu souhrnného a přehledného uvedení (případně statistického ošetření)
zjištěných poznatků je možné se souhlasem objednatele vypustit z dokladové části
takto využitou výchozí dokumentaci s tím, že zůstane uložena u zhotovitele
průzkumu.
8.3 Zhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů, chemické
agresivity podzemních vod a zemin na betonové konstrukce v místech objektů, (popř.
korozního průzkumu) a geotechnických vlastností hornin v trase komunikace a
vyšetřovaných zemníků včetně zařazení zemního tělesa (objektu) do geotechnické
kategorie podle ČSN P ENV 1997-1 se v podrobné části zpráv provádí po dílčích
úsecích trasy podle 4.3.4. Doporučený způsob presentace údajů je uveden v příloze
č. 3.
8.4 Závěrečná zpráva se skládá z textové části a základních příloh (označených
např. písmenem A). Doplňující přílohy (např.B) zůstávají uloženy u zhotovitele.
V zadávacích podmínkách průzkumu může být i požadavek na předání výsledků
průzkumu v digitální formě (podle předpisu C4 ŘD Praha, závod Brno z roku 1996).
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Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
Pilotové základy
Názvosloví a značky pro zakládání staveb
Injekčné práce v stavebníctve (12/1992)
Zemné práce.Všeobecné ustanovenia
Názvosloví silničních komunikací
Projektování silnic a dálnic
Projektování křižovatek na silničních komunikacích
Projektování místních komunikací
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém
Stavba vozovek. Stabilizované podklady
Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
Mostní názvosloví
Projektování mostních objektů
Přechody mostů pozemních komunikací
Jímání podzemní vody
Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a
vedeními
ČSN 75 4030
Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi í
vedeními
ČSN 75 5630
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 75 6230
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
ČSN 75 6261
Dažďové nádrže
ČSN EN 932-1
Zkoušení kameniva pro stavební účely. Všeobecné požadavky na odběr a
ČSN EN 933-1
přípravu vzorků
ČSN EN 933-2
Stanovení zrnitosti kameniva
ČSN EN 1744-1
Chemický rozbor kameniva
ČSN EN 1936
Stanovení měrné a objemové hmotnosti, hutnosti a pórovitosti přírodního
stavebního kamene
ČSN EN 206-1
Beton. Vlastnosti, výroba,ukládání a kritéria hodnocení (73 2403)
ČSN P ENV 1991-1
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Zásady navrhování
ČSN P ENV 1997-1
Navrhování geotechnických konstrukcí. Obecná pravidla (73 1000)
ČSN P ENV 1997-2
Navrhování geotechnických konstrukcí. Navrhování na základě laboratorních
zkoušek
ČSN P ENV 1997-3
Navrhování geotechnických konstrukcí. Navrhování na základě terénních
zkoušek
ČSN EN 1536
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty (73 1031)
ČSN EN 1537
Provádění speciálních geotechnických prací - Injektované horninové kotvy
ČSN EN 1538
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny
ČSN EN 12063
Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny (73 1041)
Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže
EN 12715
Navrhování betonových konstrukcí. Část 3: Betonové základy
ČSN P ENV 1992-3
ČSN P ENV 1998-1-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1-1: Obecné zásady
Seismická zatížení a obecné požadavky na konstrukce

ČSN 73 1001
ČSN 73 1002
ČSN 73 1010
ČSN 73 2005
ČSN 73 3050
ČSN 73 6100
ČSN 73 6101
ČSN 73 6102
ČSN 73 6110
ČSN 73 6114
ČSN 73 6121
ČSN 73 6124
ČSN 73 6125
ČSN 73 6126
ČSN 73 6127
ČSN 73 6133
ČSN 73 6190
ČSN 73 6192
ČSN 73 6200
ČSN 73 6201
ČSN 73 6244
ČSN 73 6615
ČSN 75 2130
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Vyhláška ČGÚ č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických
prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti kjejich výkonů, ve znění zákona č.
541/1991 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a
o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Citované a související resortní předpisy
Sborník technických předpisů pro MK - M0.4.
Inženýrskogeologické a souvisící podklady a průzkumy, Dopravoprojekt Bratislava, 1989.
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MDS - OPK pod čj.
28345/99-120 ze dne 21.10.1999.
Opatření předsedy ÚGÚ č.6/1968, kterým se vydávají podrobnější pokyny pro uchování a
skartaci hmotné dokumentace geologických prací, jejichž odběratelem je ÚGÚ.
TKP 3 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
kapitola 3 Zemní těleso, schválené MDS ČR - OPK pod čj. 23298/98-120 ze dne 30.6.1998.
TKP 4 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 4 Zemní
práce, schválené MDS ČR - OPK pod čj. 19581/ 01-123 ze dne 14.3. 2001.
TKP 16 - Piloty a podzemní stěny, schválené MDS - OPK pod čj. 24610/97-120
TKP 29 - Zvláštní zakládání, Část A. Injektování hornin a zemin a injektování v tunelech
TKP 29 - Zvláštní zakládání, Část B. Kotvy a mikropiloty
TKP 29 - Zvláštní zakládání, Část C. Trysková injektáž, schválené MDS ČR - OPK pod č.j.
24610/97-120
TKP 30 - Speciální zemní konstrukce, Část A. Vyztužené násypy
TKP 30 - Speciální zemní konstrukce, Část B. Hřebíkované svahy
TKP 30 - Speciální zemní konstrukce, Část C.. Gabionové (drátokamenné) konstrukce,
schválené MDS - OPK pod č.j. 24610/97-120
TP 53 - Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací, schváleno MHPR ČR-SD
1992
TP 97 - Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací,
schválené MDS - OPK pod č.j. 21194/97-120 (t.č. v revizi)
TP 124 - Technické podmínky - Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných
proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací, schválené
MDS ČR - OPK pod čj. 30085/99-120
TP 137 - Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách PK, schváleno MDSOPK č.j. 24010/00-120 s účinností od 1.10.2000
Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL2 Silniční těleso, MD ČR, 1995.
Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací - část II/2 - průzkumné a
diagnostické práce, schválený MDS ČR - OPK pod čj.20840/01-120 (Věstník dopravy 9/2001)
Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD
ČR pod čj. 18382/95-230 ze dne 31.3.1995.
Předpis C4 pro předávání digitálních dat GTP - ŘD Praha, závod Brno (1996)
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III. třída
Typické horniny:
a) tekoucí písky vztlakové,
b) štěrk nestmelený o velikosti valounů přes Vž průměru vrtu,
c) štěrk ulehlý o velikosti valounů do Vz průměru vrtu,
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

pískovec pevný až tvrdý,
arkóza, droba a slepenec,
prachovec,
břidlice, černá břidlice,
břidlice chloriticko-sericitická,
vápenec krystalinický,
tufatufit,
uhlí černé.

IV. třída
Typické horniny:
a) stmelený štěrk o velikosti valounů přes 14 průměru vrtu,
b) pískovec s křemitým tmelem,
c) fylit,
d) pararula.

V. třída
Typické horniny:
a) droba křemitá,
b) žula, ortorula,
c) syenit, granodiorit a znělec.

VI. třída
Typické horniny:
a) slepenec s křemitým tmelem, křemenec,
b) rula kvarcitická,
c) andezit, amfibolit,
d) gabro a čedič,
e) křemen žilný, rohovec, buližník.

Příloha č. 3 - Prezentace výsledků geotechnického průzkumu
1. Příprava podkladů
1.1 Trasa komunikace se podle 4.3.4 rozdělí na úseky podle průběhu nivelety.
Výsledky průzkumných prací včetně laboratorních zkoušek odebraných vzorků se
uvedou v pracovních formulářích. Takto vyplněné formuláře slouží dále jako
dokumentace prací podle 8.2 a jako podklad k analýze a k syntetickému zhodnocení
prací.
1.2 Podle litologického vývoje horninové substance a na základě statistického
rozboru výsledků indexových zkoušek se úseky trasy rozčlení do kvazihomogenních
geotechnických bloků. Geotechnické vlastnosti těchto bloků se uvedou souhrnně na
formulářích : vykreslí se obor křivek zrnitosti, charakteristické průběhy stlačitelnosti,
smyková pevnost, Proctorovy křivky, křivky CBR apod. Kde je to účelné, uvedou se
výrazně střední hodnoty a rozptyl sledovaného jevu.
Takto zpracované údaje přísluší do dokladové části zprávy o průzkumu.

2. Geotechnický pasport
2.1 Výsledky geotechnického průzkumu pro jednotlivé objekty a úseky komunikace
se zpracovávají ve formě samostatně vyjímatelných geotechnických pasportů.
Pasport obsahuje podélný profil vhodného měřítka, do kterého je zanesen
geotechnický model, to znamená, že jsou vyznačeny úseky s obdobnými
geotechnickými vlastnostmi. Tabelární formou jsou pro takto určené úseky uvedeny
geotechnické parametry prostředí vyjádřené ve výpočtových hodnotách se zjištěným
rozptylem nebo s intervalem spolehlivosti - podle požadavků objednatele. V případě
komplikovaných poměrů je rovněž připojen příčný řez. Pasport obsahuje krátký text,
který stručně a jasně formuluje všechny hlavní výsledky a poznatky průzkumu.
Pasport musí být jasně identifikovatelný podle názvu a čísla objektu (resp. zářezu či
násypu) a jeho staničení.
2.2 Příklady tabelárně zpracovaných výsledků do pasportů.
Příloha č. 3.1. - Mostní objekt SO 201
Příloha č. 3.2. - Násyp "N 5-2"
Příloha č. 3.3. - Zářez "5-2"
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E. GEOTECHNICKA CHARAKTERISTIKA SKALNÍCH (POLOSKALNICH) HORNIN V PODZÁKLADI
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PLATÍ PRO : SO 201 v km 1.655

OBJEKT
Geotechnický pasport objektu č.:

SO 201 - Dálniční most přes místní
komunikaci Skály - Peškov
KM: 1,655
A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL (s označením odkryvných prací)

F4CS
(v okolí vrtu J 108)
S5 SC, S4 SM (mimo J 110)

PALEOGÉN (P)

0,25-3,1 Q F1 MGY
F6CI
0,3-2,0 Q
0,0-1,25 Q S5 SC
F6 Cl
0,0-1,75 Q
>7,0
NP F4CS
> 12,0 NP S5 SC
R6
>6,3
P

3.0E-8
1.0E-7
1.3E-9
3.5E-9
1.6E-7
1,3E-8

27,9
17,5
14,4
19,5
17,1

0,50
0,59
0,88
0,67
0,65

-e-

O

ô

0,35
0,40
0,35
0,40
0,35
0,35
0,30

17
27
29
21
20
28
23

10
4
0
10
14
10
19

0
2

50
34

1,06.10-8

82

0
5

30
60

3,7.10-8
3,0.10-8

89
86
80
84

O.

■3g.

r—i
O

3

ro

Q.

pz

3

'co
<M

E,

4
2
3
3
4
3
4

Těžitelnost podle TKP 4

3

(0
O
L.m i

Těžitelnost ČSN 73 3050

v

Stupeň konzistence lc

Relativní hutnost Id

Vlhkost w [%]

Objemová hmotnost p
[kgm'3]
2000
1849
1950
1974
2031
1088
2081

©
-©-

Saturace sr [%]

do hloubky > 15,0 m :
do hloubky > 15,0 m :

0
1
2A
2
5
6
10A

Poissonovo číslo

NEOGÉN, pliocén (NP)
G typ 5 : Jíl písčitý :
Gtypó: Písek:

0,25 - 3,1 m : Fl MGY
(v okolí vrtů J 108, J 110)
0,3 - 2,0 m : F6 Cl
0,6 - 2,6 m : S5 SC, S4 SM (v ok. vrtů J108, JI 10, JI 12, JI 19)
1,2 - 3,2 m : F6C1, F6CL (v okolí vrtů J 108, J 112)

Třída - symbol
ČSN 73 1001

(Q)
Navážka :
do hloubky
: Hlína:
do hloubky
Písek - náplav : do hloubky
Jíl-náplav:
do hloubky

Geologické stáří

KVARTÉR
GtypO :
G typ 1-1A
G typ 2A :
Gtyp2:

Mocnost vrstvy [m]

Penetrační sondy : P 109, P 111, P 113, P 114, P 116, P 118
Geologická charakteristika :

Geotechnický typ

Průzkumné vrty : J 108, J 110, J 115, J 117, J 119, J4

Propustnost k [m/s]

|

D. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN V PODZÁKLADÍ

I.
I.
I.
I.
I.
I.

I.

G typ 10 A : Pískovec rozrušený : do hloubky > 15,0 m : R6

B. POZNÁMKY
Základní údaje o mostu : šikmá pětipolová konstrukce. Nosná konstrukce je navržena železobetonová monolitická
nebo prefabrikovaná. Návrh je ve dvou variantách : klenbová konstrukce s klouby nebo rámová konstrukce. Založeni

E. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA SKALNÍCH (POLOSKALNÍCH) HORNIN V PODZÁKLADÍ

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE
Sonda
HPV - naražená [m p.t ]
HPV - ustálená [m p.t.]
Obsah agr.C02 na Fe [mg/l]
Obsah agr.C02 na CaC03 [mg/l]
Obsah síranů [mg/l]

Sonda
HPV - naražená [m p.t.]
HPV - ustálená [m p.t.]
Obsah agr.0O2 na Fe [mg/l]
Obsah agr.C02 na CaC03 [mg/l]

J 108
2,30
1,15
40,22
20,11
163,00

Těžitelnost podle TKP 4

Těžitelnost ČSN 73 3050

v
Poissonovo číslo

Součinitel změknutí

pevnost v tahu [MPa]

pevnost ve smyku [MPa]

pevnost v tlaku [MPa]

T3

tu

pevnost ve střihu [MPa]

primární i sekundární -

co
CL

Obsah SOs [%]

la
XA1
6,89

R d t [MPa]

ha
XA2
6,78

Třída - symbol
ČSN 73 1001

J 112

Geologické stáří

J 108

Mocnost vrstvy [m]

Sonda:
Agresivita na betonové konstrukce
dle ČSN 73 1215:
dle ČSN EN 206-1 :
pH:
Opatření dle ČSN 73 1214 :

Geotechnický typ

Mostní objekt doporučujeme založit hlubinně na vrtaných pilotách pod ochranou
výpažnic.

Objemová hmotnost p
[kgm'3]

se předpokládá plošné (se sanací podloží) nebo hlubinné na vrtaných železobetonových pilotách.

Vodní režim : průlinový
J 110
2,10
1,50

J 112
2,20
0,80
0,00
0,00
191,00

J 115
1,70
0,80

J 117
2,20
0,80

J 119
2,20
0,90

J4
1,20
1,00
G. typ
0
1
2A
2
5
6
10A

0,05-0,1
5,0
2,3
2,7
3,0
6.1
16,0
3,4

Eoed pro obory napětí (MPa)
0,2-0,3
0.3-0.4
0.1-0,2
5,0
5,0
6,2
3,7
2,7
2,7
4,6
7,7
12,5
16,0
16,0
5,9

0,4-0,5

Obsah síranů [mg/l]

Sonda
HPV - naražená [m p.t.]
HPV - ustálená [m p.t.]

TP 76 - část "A" - příloha č. 3.1.

PLATÍ PRO NÁSYP MN 5-2” V KM :

NASYP "N 5-2'*
Geotechnickv pasport komunikace :
KM:

PLATÍ PRO NÁSYP "N 5-2" V KM :

1. ČÁST 0.630-1.280

D 1, stavba 0135. TRASA R 55
0.630-1.640

vvSka násypu :

íMSU^um

6,0-3.6 m

výška násypu :

D. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

3,6 - 0,0 m

P. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN V PODLOŽÍ NÁSYPU

NEOGÉN (N) :
Jíl pliocénnf, místy písčitý, mocnost >0,4 až >10,7 m..............................................G typ 7
(zvlněný povrch neogénnfho podloží v hl. 4,5 až 7,6 m pod terénem)
Hydrogeologická charakteristika : hladina naražená : 2,7 - 5,2 m p.L, v úrovni 190,52 - 194,80 m n.m.
hladina ustálená : 1,5 - 3,2 m p.t., v úrovni 192,91 - 195,60 m n.m.

17
22
21
20
28
32
20

8
10
10
8
2
1
11

3

50
48
35
32

76

1.50E-08
2.50E-08

2.00E-08

96
91
90

95

2-3 Ij
3-2 I.
i.
3
3-4 l
3 T
3
i
3-4 i.

i
1.0
Q G3.G5.F3 1.5E-6 1950
2 0,4-2,2 O
F6
3,0E-8 1990
3 1,3-1,9 O
F6
1.5E-8 2010
4 0,3 - 3.7 O F6,F4,F3 4,0E-8 2034
JA
1.6
O F6,F8,F4 3.3E-S 2025
2A
2,4
U F6.F8 3,3E-8 2025
bA 0,3-2,8 U S3,S5,S4 5.1E-5 1825
/ >0,4->10,7 N F8.F6 2.2E-12 2040

23,4
22,2
24,4
23,8
25.7
10,7
23,1

NN/Nl T-P 0,35
NN
T-P 0,40
NN
MT-P 0,40
NN/VN M-P 0,40
NN/VN MT-T 0,40
NN/VN MT-T 0,40
N/MN
SU
0,30
NN/VN T-P 0,41

[%]
Sr

Poissonovo číslo v

Konzistence / ulehlost

Namrzavost

Vlhkost W [% ]

[kgm-3]

Objemová hmotnost p

Propustnost k [m/s]

Třída - symbol
ČSN 73 1001

Mocnost vrstvy [m]

|

|

Geotechnický typ

4 .1
Téžitelnost podle TKP
í

Ô

Téžitelnost ČSN 73 3050

E.
ô

óL

O

í
17
2?
23
21
24
20
28
20

m
CL

áL
5
8
10
8
10
10
7
2
11

O

CO
Q-

‘co
ÍN4

3

a

E.

3
-e0
1
2
0
2
0

50
48 1,50E-08
42 5.90E-08
35
45 6.40E-08
41 3.40E-08

96
91
91
96
96

3

76

95

2.00E-08

2-3
3-2
3
3
.3
.3
,3
3-4

Téžitelnost podle TKP 4

T-P 0,35
23,4
T-P 0,40
24,4 NN/VN M-P 0,40
24,8 NN/VN MT-T 0,40
10,7 N/MN
SU 0,30
8,9 MN/NE SU
0,28
23,1 NN/VN T-P 0,41

04'co

Saturace

Sr

[%]

Poissonovo číslo v

Konzistence / ulehlost

Namrzavost

NN/N
NN

CL

Téžitelnost ČSN 73 3050 1

1950
1990
2034
2000
1825
1900
2040

Vlhkost w [%]

[kgm 3]

Objemová hmotnost p

Propustnost k [m/s]

G3.G5.F3 1,5E-6
3,0E-8
F6
F6,F4,F3 4,0E-8
F6,F4,F8 3.0E-8
S3.S5.S4 5,1 E-S
G3,G4,G5 1.1E-4
F8.F6 2.2E-12

5

CO

O
3
-e0
1
0
0

Saturace

Q
Q
Q
Q
Q
Q
N

í

Q-

| Geologické stáři

1,0
0,4 - 2,2
0,3 - 3,7
1,7 a 2,7
6A 0,3 - 2,8
6B 1.2-2.5
7 XJA-ílO.ľ

CO

O

j

1
2
4
5

Třída - symbol
ČSN 73 1001

Geologické stáři
1

Navážka, konstrukční vrstvy křižujících komunik., předpokládaná neprůbčžná
mocnost 1,0 m...............................................................................................................G typ 1
Hlína svrchní, průbčžná vrstva o mocnosti 0,4 - 2,2 m .......................................... G typ 2
Pohřbený půdní horizont, neprůbčžná vrstva o mocnosti cca 2,4........................ G typ 2A
Spraioidní sedimenty, neprůbčžná vrstva o mocnosti 1,3 až 3,9 m .......................G typ 3
Spraioidní sedimenty (pfaalsttoe, přeplavené), neprůbčžná vrstva 1,6 m ................G typ 3A
Hlína fluviální, průběžná vrstva o mocnosti 0,3 - 3,7 m ......................................... G typ 4
Náplavové sedimenty, povodňové jíly, neprůbčžná mocnost 1,7 a 2,7 m.............. G typ 5
Písek se štčrkem, fluviální, často průbčžná mocnost 0,3 • 2,8m..............................G typ 6A
Hlinitopísčité Stžrky, fluviální, často průbčžná mocnost 1,2 - 2,5m....................... G typ 6B
(celková ověřená mocnost kvartémlch sedimentů činí 4,5 - 7,6 m)

Mocnost vrstvy [m]

KVARTÉR (Q):

| Geotechnický typ

Průzkumná díla : archivní vrty - J 33, J 34, J 35
současné sondy - J 136, J 137, J 138, J 273, J 276, J 277, J 280, J 281, J 283, J 284
Geologická charakteristika:

|

|

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL (s označením odkrwnvch prací)

i
i
i
i
i

i
i
i

!

15,6

zářezy

Q F6-CI,CL Vlll-I> N-MV
Z 1 -Z7

7,5

17-29

2010

áĹ

0

1

3
ň
2?
10
1
48
23 8 9 2
42
NN
•
31 *
21 * 83*
NN

K
co
^

1
CL

1786

"<*[%]

O

CO
Q.

Dptimálnl vlhkost

S2

tl
co
Q.

15,6

|

||

I.

1990

Namrzavost

3

(0
o
CL
5
J1
l
8
.V,
w
0 F6-CL.CI Vlil-IX N-MV _§A. 23,4

Objemová hmotnost p

|

tn

o

Téžitelnost podle TKP 4

1786

2-3

c
4
'*N

2

CO
o
c
♦«»
o
E

[kgm"3]

-O- $
22
10
1
48
23 8 9 2
42
NN
31 * • 21 * 83*

0
c
SĹ
1
s
9
S1 Z1-Z10

Rozsah přirozené
vlhkosti [%]

O

Q.

Vhodnost do násypu
ČSN 72 1002

$

to

Cl

&
h
jS

Téžitelnost ČSN 73 3050

2010

1

CL

Téžitelnost ČSN 73 3050

17-29

CO

0

Wop,[%]

7.5

E«r
E
1
O)
9 č- z
1990 NN

Optimální vlhkost

23,4

0
>

Max. objem, hmotnost

6,5

a
5
1

tn

pd, m ax [kgm"3]

LU

(0

o
c
o
E
£

* - hodnota po nahutnčnl Proctor standard
Vhodnost pro podloží
ČSN 72 1002

S1 Z1 -Z10 Q F6-CL.CI Vlil - IX N-MV
zářezy
Q FS-CI.CL vm-i> N-MV
S2
Z1 - Z 7

tn

Rozsah přirozené
vlhkosti [%]

Vhodnost do násypu
ČSN 72 1002

Vhodnost pro podloží

ČSN 72 1002

Třída - symbol
ČSN 73 1001

(Geologické stáři

Původ materiálu

Stabilizační opatřeni: U tohoto násypu doporučujeme při výšce násypu od 4 m stabilizační přísyp
(malou patku) o střední šířce 2 m a sklonu svahu 1:2,5. Výšku patky doporučujeme uvažovat 1/3 - 1/4
výšky násypu.
Konsolidační opatřeni: pro urychlení sedání násypu doporučujeme konsolidační vrstvu - plošný drén o
mocnosti 0,6 m (při výšce násypu do 4 m se může snížit na 0,4 m), který bude od upraveného podloží
násypu i vlastního tělesa násypu oddělen separační geotextílií. Bude třeba zabránit vsakování vody do
podloží násypu, které by zhoršovalo pevnostní vlastnosti sprašoidních sedimentů a mohlo způsobit
nadměrné deformace

|Geotechnický typ

Geometrie příčného řezu : není známa.

CL

E. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN URČENÝCH DO NÁSYPU

Třída - symbol
ČSN 73 1001

|j

t

* - hodnota po nahutnčnl Proctor standard

Výška násypu : 6,0 - 0,0 m
Délka násypu : 1.010 tn

Původ materiálu

E. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN URČENÝCH DO NÁSYPU
|

B. POZNÁMKY - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ - DOPORUČENA SANAČNÍ OPATŘENÍ_________

?-3

i

3

i.

Násyp bude navržen s normovými sklony svahů (ČSN 73 6101 - čl. 126).

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE________ Vodnírež|mjDrůlinovV tvr> se souvisíou. naolalou hladinou

Sonda
HPV - naražená [m p.t ]
HPV - ustálená |m p.t.l

Sonda
HPV - naražená [m p.t ]
HPV - ustálená fm p.t.]

Sonda
HPV - naražená [m p.t.]
HPV - ustálená [m p.t.]

J 33
2,40
1.70-

J 34
1,90
i.™

J55
3,70

J 276
3,90
2,30

J 277
4,70
3,20

J 280
5,20
2,50

TT3S
3,20

tsö

J 281
3,00
1,50

J 137
2,70
1.90

J 138
3,00
2.20

J 283
3,40

J 284
3,50
2,00

J 273
3,30
2.50

QJyp,
i
2
4
5
6A
6B
7

Podloží násypu • Eo«, pro obory napéti (MPa)
0,05-0.1
0,1-0.2
0,4-0,5
0.2-0.3
0.3-0.4
11
2
3,5
6,5
5,7
7,3
10
2,5
3,5
4
17
65
4,9
8,9
10,7
15,5,
12,8
i

GJXE
■

1
2
3
4
3A
2A
6A
7

Podloží násypu • Eo~, pro obory napé‘tí (MPa)”
0,05-0,1
0,1-0.2
0.2-0.3
0,4-0,5
0,3-0,4
11
2
3,5
5.5
6.5
5,5
TÖ8
4,4
12,1
5,7
7,3
10
4,7
6,3
8,6
9
5,5
8,1
9,4
10,1
17
4,9
8.9
10.7
15,5
12,8

TP 76 - část "A" - příloha č. 3.2.

PLATÍ PRO ZÁŘEZ V KM : 4.370 - 4.600

ZÁŘEZ "S-Z"
Geotechnický pasport komunikace:

R 55 Skalka - Hulín
Staničení: 4.370 - 4.600
Hloubka zářezu : 6,0 -11,0 - 6,0 m
A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL (s označením odkryvných prací)

E. ZEMINY NA PLÁNI
B. POZNÁMKY - DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

4
10
15
35

34

1.0.1 O*

82
98

86

9

5,3
15,4

10

3,8-18,í

Vhodnost do násypu
ČSN 72 1002

8A

Proctor standard
to
o
c

Vhodnost pro podlož!
ČSN 72 1002

Při případných výronech podzemní vody musí být provedeno odvodnění pomocí odvodňovacích
žeber.

4.370 - 4.530
4.450 - 4.600
4.370 - 4.475

Rozsah přirozené
vlhkosti [%]

Doporučuje se výměna podloží vozovky.

Geotechnický typ

V paleogenních jílovcích musí být svahy zářezů překryty ochrannou vrstvou o mocnosti 1,5 m proti
účinku mrazu. Ochranná vrstva se bude skládat ze dvou částí. Spodní část o mocnosti 0,6 m bude
tvořit nesoudržná zemina, která musí být při patě odvodněna. Svrchní část bude tvořit jílovitopísčitá
zemina o mocnosti 0,9 m včetně humózní vrstvy.

Zeminy zastižené na pláni
a
jejich předpokládaný výskyt
v jednotlivých částech zářezu
ve staničení km

I.
II.
5 II.
5-6 II.

2
4-5

F. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA TĚŽENÝCH ZEMIN
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPU
* - hodnota po nahutněni

Svahy zářezů doporučujeme provádět o sklonu 1:3.

Těžitelnost podle TKP 4

2

Těžitelnost ČSN 73 3050

Ö

Saturace sr [%]

27
30
22
40

3

-©-

ll-lll
Vlll-X
lll-IV

D
A-B

28
30

o
E

.c
É ”p

0)
(0

O

(0

CL

O

4>

Š
9
9

D

3

-©-

CL

X

><
2

to

3

O

E.

á

1772
1780

18,0
15,0

4-5
5

15,0

5-6

Těžitelnost podle TKP 4

8.0E-9
3.9E-9

0,40
0,35
0,30
0,25

O

‘<0
JE

CM

Těžitelnost ČSN 73 3050

R3-R5

27,9 NN
T-P
5,3 MN
U
15,4 NN
13,7 NN-NE

-©-

(0
Q_

[% ]

R5-R6

1848
1850
2063
2062

cet [kPa]

<3,0E-a

-e-

t—^
O

Wopt

(do km4.470)
(od km4.470)

F6CI

R5-R6 8.29E-5

O

Optimální vlhkost

R5-R6
R5-R6
R3-R5

8A 0,0-2,5

Poissonovo číslo v

G typ 8A : Eluvium pískovce : do hloubky
1,2 - 4,6 m:
Gtyp9:
Jílovce:
do hloubky
8,4-13,8 m:
G typ 10: Pískovec:
do hloubky > 12,0 -13,0 m :

0,4-1,0

Q
P
9 7,9-12,2 P
9 11,1-12,0 P
1

PALEOGÉN (P)

Konzistence / ulehlost

F6CI

Namrzavost

do hloubky 0,4 -1,0 m :

Vlhkost w[%]

Hlína-omice :

Objemová hmotnost p
[kgm'3]

Gtypl :

Propustnost k [m/s]

KVARTÉR (Q)

Třída - symbol
ČSN 73 1001

Geologická charakteristika :

Geologické stáři

Průzkumná díla : J 150, JP 151, JP13, JP 152

Mocnost vrstvy [m]

Geotechnický typ

|

|

D. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZASTIŽENÝCH ZEMIN

II.
II.
II.

Hloubení zářezů a těžba zemin musí být prováděna v přijatelných klimatických podmínkách a po
úsecích 15 - 20 m dlouhých. Vytěžená zemina bude ukládána do násypů okamžitě bez mezideponie.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE
Sonda
HPV - naražená [m p.t.]
HPV - ustálená [m p.t.]

JP 150
7,80
6,60

Vodní režim : puklinový
JP 151
6,80
6.00

JP 13
6,00
3,70

JP 152
0,00
0,00

G
typ 0-0,05
1

Vodní režim podloží vozovky

9
10

Sonda
HPV - naražená [m p.t.]
HPV - ustálená [m p.t.]

8A

Těleso zářezu 0,1-0,2
0.05-0.1
3,7
2.3
20,0
20,0
9,4
9,1
200,0
200,0

pro obory napětí (MPa)
0,4-0,5
0.2-0.3
0,3-0,4
6,2
20,0
10,5
200,0

kapilární

Sonda
HPV - naražená [m p.t]
HPV - ustálená [m p.t]
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