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V souladu © Op-0anizs$ní.a řádeta Ředitelstvi dálnic Proha
schvaluji

© platrnoatá od 1. břosno 1977

TECHNICKÉ PODMÍNKY
geologického prßsktirau pro dálnicni ©tavby*

Tyto Tochnickó podsinky byly spracovaný ne základě požadavku
$D Praha na ojednoconi a alopšeni geologických prßzkuaü pro
jodnotXlvó stupně přípravné a projektové dokusenfiac© ve spo*>
luprácl e projekönlai orgsní.zeceal, Čoskýo geologickýo úřatíeo,
Foderálniia ministerstvom dopravy, odbornými organizacemi,
provádějícími geologické průzkumná práce a výskuanými praco**
visti, sabývajíclni oe problematikou obsaženou v Technických
podmínkách,
Háji napomoci U éopěsné öinnosti organizace při komplexnlia
sojiotováni předprojoktové & projektové přípravy staveb.

V Praze dne 7, března 1977.
Sng Mi3.on č f^r
r
ředitel

Dosud platná norma ČSN 73 0090 "Geologicky prüxkum pro sta
vební účely'* e určuj© pouze rámcově zásady pro prózkum, je
hož účelem je vyšetření inženýrsko geologických, hydrogeolo
gických, geotechníckýeh a materiálových poměrů budoucího sta
veniště pro ekonomický návrh a bezpečné provedení stavby*
Obecné zásady citované normy nevystihují v potřebné taiře spe
cifické požadavky na průzkum pro dálniční stavby, vyplývající
z jejich charakteru:
a/ staveniště * t*j. plochy zabrané dálniční stavbou jsou znač
ného rozsáhlí a zasahují území s rozdílnými geologickými,
hydrogeologickými a morfologickými poměry*.
b/ Vlastni stavba je převážně zemním tělesem a hlavním staveb
ním materiálom jsou zejména mistni horniny lokálně odliš
ných vlastností*
Eásacly návrhu* provoděni a vyhodnoceni geologického průzkumu
z hlediska potřeb plánovací, projektové a stavební přípravy
dálničních staveb jsou předmětem těchto technických podmínek«
Technické podsínky jsou zpracovány na základě přepracovaných
a doplněných "Směrnic pro provádění geologického průzkumu pro
silniční stavby"ř které zpracoval Geotest n.p* Brno v r* 1972
pro MV - správu pro doprévu, v souladu s vyhláškou FMTS8
č, 183/73 o clokumanteci staveb.. Směrnicí ČGÓ č* 1/1975 o
přípravě. prováděni ô vyhodnocování prací inžonýrsko-geolo«*
gického a hydrogeologického průzkumu a příslušných platných
ÖSN příp* ON.
Tyto TP jsou závazným podkladem při zpracování inženýrskogeologických a hydrogeologických © ložiskových průzkumů pro
jednotlivé stupně projektové dokumentace*

Názvosloví
Základní názvys jako na pi'\ hornin©f EQfííina( popis a goologic^
kó zařazení horninya definuje ČSN ?2 1001 "Pojmenování a popis
hornin" /z 19.3,1989/«
Základní názvy a od nich odvozené pojmy v obom silnie a
dálnic si'anoví ČSN 73 8100 "Názvosloví silnic a dálnic'*«, Kla*
sifikace zemin je obsažena v ČSN 72 1.Ö02 "Klôsífikac© zemin
pro silniční komunikace".
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ.
*M *■»

«í*
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y«
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1, OEs1 ^ rdgUumu
?)čô?„so prôzkuíay je zjištění geologických a hydrogeologic
kých pomšrô a vyšetfoní geotechnických vlastností hornin
pro:
&/ Geologické e inženýrsko geologické posouzeni ózaiaí pro
dálniční stsvivy, t,j0 zhodnocení vhodnosti směrového
® výškového vedení />i dopravního hlediska navržené/
tlôlníéní trasy v zájmovém území«
h/ Geotechnické zhodnocení hornin tvořících území z hle«
tíisk© jejich vhodností jako dálniční podloží, podloží
náspu a z hlediska založeni dálničních aostó a jiných
objektů*
c/ Zhodnocení geologických podmínek stability svahé ř
zářezó., odřezy a výkopů a stanoveni hodnot pro jejich
podotni řešení*
cl/ Reonzení vhodnosti hornin z výkopu do sypanin, přip*
jako stavebních aateríéló a jejich zatřídění z hle
disko provádšr»í zemních prací*
e/ Získání vhodných zdrojů hornin pro sypediny © jín
stavební óšoXy dálniční výstavby v množstvá., potřeb
ném k vyrovnání materiálových bilancí*
ř/ Zjištěni hydrogeologiekých poměrů & vodních režimô
v zájmovém území včetně vlivu navrhované stavby na
stávající režim podzemní vody a zejména na stávající
vodní zdroje*
g/ Součástí kóíaplexniho průzkumu j© i hydrogeologický
průzkum zvláště zaměřený no zajištění místní potřeby
vody /vodní zdroj©/ pro obslužná z©řízeni a přechodné
zařízení etaveniit *

2*3.* öruh ä rozsah geologického prözkußiu stanoví jeho dodávatel v projsktu geologicko prôzkuapých prací, s při«
h.lédnutlín k požadsvkfiím objedmatslo. Projekt seetavuje
dodavatelskou organizací pověřený zpracovatel úkolu«
Dodáváirelas geologického průzkumu je generální projekt
tant nebo jín pověřená organizace, odběratelem je
investor Ředitelství dálnic,,
2»2a Projekte® stanovený spôsob a rozsah průzkumu %e řídí
#/ stupně® projektové dokuaentóce stavby a její® rossa«h©E5 ,
b/ složitosti geologických, hydrogeologických a morfo«
logických poměrů úzomí,
q/

stavem dosavadní prozkoumanoeti úzorai,

d/ probleisatikou otázek, které má řešit, rasp, ke ktorý,?
má poskytnout potřebná ódeje«
2*3« Projekt geologicko príiskunných prací sestává z:
a/ geologické části obsahující*
* úvodní část a formulací úkolu a specifikaci otázek,
které mají být prozkum©© řešeny,
** hrubou charakteristiku morfologických a geologických
poměrů území trasy dálniční stavby a stsv dosavadní
prozkoumanouti,
« návrh komplexu průzkumných prací nutných pro řečení
úkolu, zejména návrh, výčet ô rozmístění terénních
průzkumných prací s odběrem zvláštních vzorků, přip*
rozsah použití jiných průzkumných metod«
*■* předpokládaný druh a rozsah polních a laboratorních
zkoušek9
spec a odborné
- projekt prací
- projekt prací
** pro jek?: prací

práce podle požadavku odběratele,
laboratorních,
geofyzikálních,
©Sřišakýeh.

«3

b/ Technické části
«. druh a rossah
« druh a rozsah
« technologické

obsahující;
přípravných prací
technických prací
postupy a pokyny*

o/ rozpočty, i*;}» stanoveni finančních nákladů na prózkure
dle•platných ceníků / vö, příslušné reservy ns nepredví
dané práce,
d/ příloh, jimiž isou zejména:
‘x situace zájmového tížemi a navržených sond v měřítky
přiměřené© rozsahy a podrobnosti /etapě/ průzkumu,
v. oasový plán /hamonogram/ průzkumu«
y -piizkiímných akcí senšiho rozsahu je možno zpracovat t.sv,
zkrácený projekt průzkumných prací.» v něm:? a/, h/; ee uvadSll len v podstatných rysech«
Projektem stanovený rozsah průzkumných prsní odsouhlasený
generálním projektante© a Investoren je nutné během jejich
provádění zpřesňovat podle zjištěných skutečnosti i závozx»*
něji:i změny, zejména ©a jí «li z& néeledek podstatný vliv na
př5;.1 pokládané technické řešení atavby nebo překročení od©»«*
hlušeného rozpočtu, projedňávé zpracovatel vždy se zástupeer
•gsmtrálmihó projektanta © Řediteletvi® dálnic«
3* Podklady pro projekt průzkumných .prací
;J01. Prc projekt průzkum! dodá investor schválená podklady, kteří
m. objednávku zpracuje GP,. & to zprevidl©:
©/ topografický podklad, jímž je mapa /v měřítku podle
©tupni projektové dokumentaca/ o vyznačenou trasou
dálniční stavby a vyznačenými pevnými body pro vytýčení
s výškové í polohová zaměření sond«
b/ údaje o objektech, zejména o mostech s jejich základ»»
n i€ h parasie t r ac h s
c/ Podélný profil dálniční stavby«

d/ Příčné profily*
e/ Situace se zakreslenými inženýrskými sitSmi*
f/ Údaje o požadované vydatnosti nových vodních zdroj ň pro
obslužná a přechodná zařízeni*
Neopomenutelným podkladem návrhu prßzkuau jsou zprávy o
dřívější prozkoumanosti v zájmovém území< ie'Jichž rešerši
ai obstarává zpracovatel projektu*
Frózkusané práce
inženýrsko geologický .© hydrogeologický prüskum používá zejména
těchto průzkumných metod o postupů;
4,1, Studium archivních materiálů a literárních prsaenó*
3edná se o geologické napy, publikace a zprávy o dřivá pro
vedených geologických průzkumech v zě^aovém óseaí a zprávy
dokumentující předchozí etapy prózkumu.
d ‘5

Terenní šetření pochózkou provádí zpracovatel prézkumu po
prostudování archivních materiálů a p£ed zpracováním pro
jektu prózfcufinýeh prací, Oe nutno uskutečnit rekognoskaci
terénu ze óěastl generálního projektanta a investore*

4,3* 4^Vi©»lt*ÍXHci^r0»5^tí^tvo!^«ř?^V*ř(tí-fc*áH*
Sondoyací préo©,
a/ Kopané sondy /do hl« 3,0 &/ a šachtico /prse 3 m/ hloubky se používají zejména tam, kdo je třeba posoudit úlož
né poměry hornin skalního podkladu o systémy jejich
vrstevnotoetí a puklindtosti, pro zakládání mostů a ji
ných objektů, pro průzkum zemníků, ověřeni výsledků
vrtaných sond nebo v nulových bodech a zejména v územích
se složitými geologickými poměry. Dále se používají pří
průzkumu sesuvných územi © při nutnosti odběru objemnej
ších vzorků Retain /zejména v úsecích zóřezó/, pro zkouš
ky CBR a pro polní zkoušky a měření /zátěžovčáci zkoušky
deskou a pod,/*
b/ Vrtěné ©ondy nérezovotošivé se provádějí v soudržných o
nesoudržných zeminách pokryvných útvšrG. Průměr vrtů &
použitá technologie vrtáni má být taková, ©by mohly být
odebírány neporušené vzerky sesin i určeny e přesnosfí
2S cm rozhraní vrstev.

*,• y **
c/ Vŕtané sondy ládrové se používali sejiaéna při sondování
v© akalnich a po.los kal n ich horninách /v zářezech, pro
objekty* zejména mosty/ a pri zjištovóni konstrukce vozovek
Výnos jádro sin, 70^* nehud<3**l& atönoveno jin.sk*
d/ Ostatní druhy sond, prací vé-. sondáží pro hycircgeologácké
účely obsahuje ©márnice ö.l GßO,
Soárníc© pro prováděni a hmotnou dokumentaci uvedených sondo«*
vacích prací uvádějí cl« 19«38 ČSří 73 OOÔO ’’Geologický próz kúra
pro stavební účely" a příslušná ustanoveni SisSrnic ö* 1 o
přípravě, provádění a vyhodnocování prací inženýrsko geolo
gického a hydrogeologického prôzkuôu, Č&j 1973*
Postup soncievacleh práci a potřebná vyšetřováni torónu řidl.
kontroluje a operativně usměrňuje odborný pracovník pověřený
zpracováním úkolu /zpracovatel/* Zpracovatel nebo jím pověřený
zástupce vede také v proběhu sondovacích prací podrobné sá**
znasiy o jejích výsledcích /tyzv« prvotní dokumentaci o sondách
a horninách, die dl, S7 ČSN 73 OOSO/, O přejimce eondovacíoh
přeci odběratele© pojednává čl* 2Ž ČSN 73 OOSO
Povolá m.
vstupu sie pozemky zajišťuje investor na základě projektu
prézkuaných prací* Rovněž tak i doklady o podpovrchových a
trubních vedeních n a nichž bude sondáž prováděna a která musi být ověřeny těsn ä před zahájením terénních práci«
Součástí oondovsežch prasí je odběr vzorků hornin z průsku«»ných děl, 3sou to zejaéna;.
o/ vzorky dokumentační pro eekroskopické posouzeni a petro*
grafický popis hornin tvořících území,
b/ vzorky zvláštní /neporušené , porušené/ uršeňé pro labora

torní rozbory,
c/ vzorky skalních a poloskalnich hornin,
d/ vzorky potízemni vody.

~ 8 Odběr zvláštních vsorkfi je dán potřebou g© ot e c h n1c kého ohod
nocení , Složitostí geologických pofai rö m stupně® geologického
prôzkuBíu^ Mimo neporušené a porušená vsorky /se zachovanou
3©
přirozenou vlhkosti/ odebírají t.zv, vzorky technologic fee pro

*«

zkoušky zhu t nit oIn os tí a ■jnosnost i r
zkoušky zlepšení zpevnění a stabilizace podložních zss?ina
zkoušky vhodnosti materiáló pro podkladní vrstvy /stabiliza
ce a pod*/«

2teou to porušené vzorky bas nutnosti zachováni přirozené vl-hkosti o haotnostl 20-S0 kg* Tyto vzorky ©e odebíráji spravidle
z kopaných sond*
0 odběrur označeníř uloženi» balení, úschově a dopravě vaorkó
do .laboratoře pojednávají příslušná ustanoveni /Si. 42-66/
ČSN 7$ 0090 "teologický prózkua pro stavební óěely'V
6 ohled®» na snadné ofojeey haotné dokumentace ®óže generální
projektant © Ředitelství dálnic dát návrh ekartace ve sayelu
cl, 6© üSH 73 00S0 po ©končení příslušné etapy geologicko
pr ôskí.mnýc h pra©í«
Geo ř vz :i. kál n i p rá e e,
Geofyzikální práce jsou jednou z metod inženýrsko geologického
a hydrogeologického prózkumu* Zařazuji se do komplexu prózku®«*
nýeb metod tam»- kde přispívají k objasnění geologické stavby
zkoumaného Územímho kde mohou poskytnout některé údaje o
fyzikálně mechanickém stavu horninového masivu a hydrogeolo
gických poměrech oblasti«.
Používají ©e zejména metody:
1«
2.
3*
4ť

geoelektrické,
seismické
geomagnstické»
raci iom© t r i c k ě»
5 o termické;
6« gravimetrlcké„
7« karotážnío

-*< 0 **
Náplň eifetotíy á rozsah «jeofysifcálnieb Qěřsnl se stěnoví v
příslušné části projektu^ Upř&sňujl se podle dlících výslerffeó*
Druhv s etapovost prözkpau
5*1* Podle účelu pró^kuau rosesnáváiae í
a/ inženýrsko geologický o hydrogeologický prózkuíss trasy*
vztahující ®e též ne bezprostředně dotčené okolí,

ty ložiskový prúzkusi psteriálových nelozíěf .*
NalesistS stavshníoh nateriélô oe vyhlodávojí do vsdále**
nosti ekohOBjícky addvodnííelná od trasy dálniční stavby,
8*2* Etapy prózkufsHi.
U dálničních novostaveb se provádí prážku® v etapách,
odpovídajících o výra obsáhán? o rassshas? stupni projektově
dokuisentócé 6 rozsahu stavby,
Etspovost prägkufaü uvádí následující tabulko 1B
Tabulka 1»

Tabulku l«
g t s p y

p r&gkusaných

p r © c .i s

Druh

Fáze
úohwz&nt©ns etaveb

p r Ž s k tí e u

S* ■ áčenýrako-gsolos*
© bytírbgeologický
pfôaúíURs

VYHLEDÁVACÍ STUDIE

ORIHMTAČWI fRÚZIOJM
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Každý vyšôi stupen prúzkmu nevasuje na stupeň nižsiŕ upŕús~
Ruje a rozšiřuje jeho výsledky. Doporučuje aes aby tílo uožnosti
va eoíi n y á t upne pruzkuau prováděla jedna pt&zkuf&né organizace,
Sa3, Koncept projektu prôsfcušných prací projedná zpracovatel prčte>
kuaných prace q generalnira projektante®, investore© © dle aožností z& účasti dodavatelské organizace« Projekt prôzkuaných
prací schvaluje genereélni projektant., investor a je-li u r Sen,
dodavatel, O pNibähu s postupu prdsku^ných prací hud© zpraco--'
vmol i n formová t generálního proj ak tan tě. investors případně
dodavatele formou technických rad*
♦/yslodky budou nahrnuty v sévěrečfió zprávě, kterou prózkuaně
orgpfiisase ukonči oponentnlrt řičeni« 5 za úěastl genorálnáhc pro
36ktaiit.$, investora a jo^ll crSen, i dodáváteXs«
15;, .tř-ÍŽENÝRSKO ccolooscký pmzKm
**' ^ ^

^ *<* <» o«*«** ='.»«r *vr »víuh ««

ts/ «0»^« r* ri>

S, í^vf
Orásntaó.ni
prózkum
8vl,fOiair^c*:^
>3

Orientační prózkus je nejnižšin stupně© geologického
prózkynu* NáplnSápftééntáČnl^o prÖEku®« je souhrn- *
a
poznatkô, získaných z geologických a pedologických map,
geologických publikaci a archivních aatariéKi o lokálních
prfískuaech v zájmovém ôzmi* doplněných poznatky z terénního
šetření pochůzkou, v závažných ©istech orieniačnirai próaku©nýiai pracemi.,

6.2, Při setření pochůzkou v terénu se ověřují údaje získané stutíäeTí geologických archívních materiálů o ©hrosažäujá poznat**
ky o přírodních podmínkách závažným spôsobom ovlivňujících
stavební záměr /na prs. výskyt a rozsah trvale zemokřaných
u.*iěf/jXs oblastí sesuvných tersnóe potíťíolovoné ázemi. a pod»/.
Pří tomto prózkursu se max« využije přirozených odkrývá a
výchozůf výkopůf studní a pod.
8 fí- *«.•? ,; Podkladem orientačního průzkumu jo obvykla oa.-o 1:1C0 000
ée zakreslenou třesou dálnice.

Q.4a Výsledky prôzkumu s© shrnou ve zpráv® obsahující:
a/ základní taístopls trasy s přehlodofií morfologických.,
geologických a hydrogeologických poměró 8 údejá o hlev~
nich typech pokryvných útvarů, hornin skalního podloží
a p ř q d po k1ódená hloubce hladiny podzerani /oHy.
b/ Lokalizaci oblasti nevhodných z hlediska únosnosti č:
stability územi*
c/ Předběžné posouzeni inženýrsko geologických poraôrô v
ssistech velkých objekt6{ zejména most6 s odhadem /prognO'
sou/ základových posěró*
d/ Posouzeni vhodnosti- realizace stavebního záměru ve zkou®
manéfô prostoru z inženýrsko geologického hlediska*
e/ OoporUösrii programu /s»#rný návrh/ pro průzkum v další
etapě*
f/ Přílohou je zjsdnoduěoná situace;- zpravidla v měřítku
l ;28 000 s vyznačenou trasou- dsfcuraent&Sníesiá. body* přáp*
zakreslenými nevhodnými oblastmi* materiálovými nale«
záští a pod.
6.S. Sousíástí výsledku oráentaSního průzkumu je geologická pebo
inženýreío geologická mapa* které môže být převzata z
archivních pramenů nebo rsambulována a výjisseáně v této
etapě nově pořízena* Mapa by měl© být zpravidla v měřítku
lílO 000» šířka mapovaného pruhu ceá 300 sa* Mapovací práč©
lz& též omezit o© složitější úseky tra&y*
7* Předběžný průzkum.
Předběžný inženýrsko geologický prófekufs se provádí na vybrané
traseü upřesňuje výsledky oríentačniho průzkumu na podklad!
soncknmeích prací. Cílem předběžného průzkumu je zejména ověře
ní reálnosti technického řešení dl© variant navrženého vedení
trasy a dále založení velkých mostních objektů ve vztahu ke
skutečným geologickým poměrům. Podkladem předběžného průzkumu

liči
j© zpravidla řaapa .1:10 000 se sakreslanou třesou a podélný
profil v iéfiižís měiřitku, avšak vlastni řešení v měřítko 3. «6 000,
Výsledky prógkutau se shrnou ve správě obsahující i
8/ upřesněni údajtl řešených v rámci orientačního próxkumi
b/ orientační útiale z oblasti geotechniky a vodního režimu ve
vztahu ke konstrukci vozovky m k vozovce,, dále vySetřaná
inženýrsko geologických a hydrogeologických podstinek v místech
zářezů. podloží néoypu a poaoti-tení hornin ze zářeze jako
stavebních materiálô*
e/ Prognosni návrh nakládání velkých objektô, event« návrh zpôeo bu žaloženi*
cl/ Vyšetření sesuvných oblostí a doporučeni v oblasti vedení
t riasy c.
o/ Kategorizaci a zatřídění zemin ve smyslu Ö8fS 72 1002 a
ČSW 73 3050, 73 1001,
f/ Posoudit možností získáni náhradních vodních sdrojá za rušené*
gZ Inženýrsko geologickou mapu v měř* 1 iS 000 až 3Ls2§ 000,
h/ Doporučená progréau další etapy,,
fž Podrobný inženýrsko geologický s hydrogeologický prózktim.,
Podrobný inženýrsko geologický prSaskum je* nejdSleáítšjěí etapou
prozkumu« Druh © rezeoh stavebních práci je vždy individuální
a stanová se na základě dřávšjši prozkouaanosťí /přáp* výsledků
předběžného prózkueu/, složitostí geologických & hydrogeologic
kých poniröj morfologie územi & geotechníckó problematiky*
Cílem podrobného prüzkust« je detailně m komplexne posoudit
navržené vedení trasy a navržené objekty, zejména mosty, detail«ně zhodnotit fyzikálně mechonloké vlastnosti žerain a pevných
hornin pro úané účely /viz kepi tele V./ rse podkladě výsledku
z předběžného prózkua« o jeho dopadu na schválený projektový
úkol* Dále fcosipXesmS posoudit hydrogeologické podmínky /viz
kápitolS 3., 3*/*
Topografiokýis? podkladem ie msps 1;I 000 /příp* ls2 000/ se
zakresladnou trasou a vyznačenými misty objektů*.
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kterou spolu s dsiěisii p&dkXsdy /dle cl* Zvlef dodává na
objednávku gener^ní projektant«
S.1« Sižyôvání s v*& i mm é vzdálenost sond
?ro návrh s roxyrlstárni sond je údolné rozdälit trasu do
díldích ésskfi podlo jejich chersktsru /imáayp, plán v arovni
terénu, sóřes, objsk'cy* přípojky/ © s ohlecleřs na geologickou
charakteristiku zájoového úzami /nolove body/«
3adrsotlivá prOzku^ná óile /vrty„ kopané feondy a.šacbtice/ se
uotetuji tak, aby podaly potřebný prostorový obraz o geologie«
ké stavbě zájaového úzóeí,
V óaaclch a pláni v úrovni terénu se aoncly situuji do osy
trasy, V úsecích hlubších zéřeaé a v připadá vyšších násypó
/cca mé S m výšky s reap* hlouby @ « objekté/» v éze»i s®
slolitýr i geologickými po sáry s;e sondy ussistuji zpravidla do
příčných prefilö /Sin, 2 sondy v jednota profilu/»
Vzájessná vzdálonoet prózSsusných dSl je závislá zéjraérfa fí&
geologických a morfologických potěrách a niveletš komunikace
se zohlednšním přa-deházej icích etap prózkmu /viz také Č8M
73 00ép/*,
Msí:«. vzďéleno*-t sond pfíp, sondovaných příčných profile v
podélném mém /ve oašru trasy/ je 200 ta*
V eistech přeložek jg vhodné provést kopané sondy p'řip«
jádrové vrty vo vozovce & ti ^
v/ íí pod úroveň pláně za úkolom
zjištěni tloušťky e-konstrukce stáva jilci vozovky, jejího
podloží» vodního rssiau a pro.odbšr vsorká /k vyšetření ©bje*aové hmotnosti a vlhkosti podložní zsdiny a CSR/< a pro
případné provedetti astéžovacich zkoušek*
8/2* Hloubka sond
Hloubka sond se navrhuj© ssk, aby byly ověřeny všechrsy vrstvy
podloží, na které budou pôsobí.t vlivy přitižení nebo jiné
vlivy vyvolené stavbou, klimatickými podéŕy a podzemní vodou«
Sondy ausí podat jasný obraz © litologií-» zvětrání s přiro
zeném uložení horním.
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Foněvaeiž dálniční sotí los í j© ovlivněno i kepiléroi vslinsvosfi vody, je nutno ověřit hydrogeologické poměry /vfakyt
podseani vody/ ftlufešLíssi ôondsai.
¥ usecíeh sáŕesô j© celková mihäôáinl hloubka ©ondy dán©
souěíe® hloubky sáfszy s hloubky aktivní sony vosovky. Ve
r*ložitějáieh geologických posšrech /na př, sasuvnýsh ósecilch/
je třeba hloubku sond volit větší s ohlede® na otftbilitni ře
šení svahů.
Vystupuje«!í v ú&ěkv. xéřsxu souvisle školní podklad« je třeba
ověřit proběh jsilo povrchuf Hloubku navštréni a alospuv Seat
aond vyhloubit ©ž na rcivalatu navržené ko©unikece*
II objektů je hloubka sond určena podmínkou v «1, 108 v ČSM
73 1001 s dalSích ©ouviaejicich« /ČSN 73 0090, Sl, 16/«
V ósacísh násypu se hloubka sond velí tak« aby byle možné
posoudit stabilitu tamního t/leaei ® sednuti jahd podložíš
V případě málo únosných zemin v aktivní aoni siu$:í sondy dosah«*
nout dostatečně énooných vrstev @ hloubkfe sond musi být podle
toho opsrstivně upravena,
Hydrog ooj, o a i c k é qomsry

&&&WsifHňä*a--*Zv-s \i

^*s^4=«!^eiiíWsíw«ísäcwaífoí'«i- <

V sondách je třeba ajištovet výskyt pedsaami vody, hloubku s
změny její hladiny pří navrtáni & po ustálení, aévasloati
ns vodních tocích a dalších vlivech«
V připsdě požadavku ganerálnihe projektanty /zejmém v alstech
mostu a jiných objektů/ nm zjištěni směry o rychlosti proudě
ní podzaeani vody, zvláště pokud jde o vedu ótoěneu, ja nutno
tuto okolnost vzít v évehu už při návrhu terénních prací
/v projektu průzkumu/«
Hladina podz&soi vody @ druh zemin v souvrství od hladiny
podzamni vody po ůrovaň pláně jsou Činitelé, k >
i o i vod n í
režiia, dôležitý pro návrh vozovky.

í:
x s ■»
V oístech ©bjokté, zejména mostö* jo nutno při výskytu potízesni vody odebrat ze sond jeli vzorky ks stanoveni chamiamu
a útošnost-i na betonová konstrukce /pokud výSkc hladiny
podzosmi vody se blíží árovni předpokládaná základové spery.
ns&e přifshszi^Xí v úvahu hlubinné založeni/.
V mistěch oožného ohroženi stávajících vodních zdrojô« přip,
nepříznivého ©vXivnéni režimu podzemních vod výstavbou dál«®
nice /na př„ hlubokými zářezy cí násypy & ve uvážlivém území/
je třeba prozkoumat hydrogeologické pos&ry nejen v trase stav
by* ale i v její© ěirěira okol!» Souééati prozkumu muoi v tomto
připadé být i dlouhodobé režisaní pozorováni pro stanoveni
prognosy hydrogeologických poměró © ohlodem rm roční období.
Pro zajiátôni zdroje vody /pro obslužné zařízeni, coatoistrov«
atvi, zařízeni ©teveniét a pod,/ ©e navrhují vrty širokoprofi«>
I©vé 3 řsožrioetí případného vystrojsní jako jímací studny a k
provedení čerpací skouSky, jež jsou také součásti hydrogeolo«*
gíekáho průzkmwDo p 1 ň koxff průzk um
zpravidla řoší pouze ©pscielni dílčí problémy,, které vyplynuly
z výsledků podrobného průzkumu a delších potřeb yen,projektanta
® není již etapou soustavného prózkusnu Jako celku. Obvykle ee
soustřeďuje na mostní objekty,, hluboké zářezy a podloží vy«
sokých néspóe Deho výsledky máji doplnit © zpřesnit závěry
podrobného průzkumu, aby tyto byly spolehlivým podkladem pro
konečný návrh dálniční stavby, zejména zemního tělesa, most
ních © jiných objektů a s provozem souvisejících zařizoni.
Pracovní metody jsou obdobné jako pří průzkumu potírobnée:.
Topografickým podkladem je mapa Isl 000 se zakreslenou
upřesněnou trasou*
8,1, Umístěni a počet sond
Sondy doplňkového průzkumy zahuštrojí sondáž podrobného
prázkosm v závažných místech ills 61* 9, uaiatüji so tok,
oby celkový obraz o stavbe o ©ložení podloží byl jasný

a uraožňoval jednosnačnš projektový návrh*
U faosíô v souladu s öl* 14 ÖSN 730090 je nutné pro každý
jednotlivý objekt provést zpravidla nejméně 3 »ondy... U někte«
ryeh moato je možno jednotlivým objektem roztiošt každou opěru
nebo
ryto případy určuje generální projektant.
9*2, Hloubka sond
Hloubka sond se stanoví podle zásad* uvedených v Sl. 8«2S
Při stanovení hloubky sond je nutno respektovat upřesnění
projektového návrhu & jeho případné směny«
9*3,, Podzemní voda
Pro zjletování a měřeni hladiny podzemní vody plstí zásady
uvedená v öl* 8*3* V případě3 že základová konstrukce môže
přijít do styku s podzemní vodou jo třeba zjistit její chemie«
ké složeni z hlediska útočnosti na beton pro jednotlivé pro
středí a druh cementu« Proto se musí z© sond na staveništi
objektu odebrat nejméně dv©, ve složitých hydrogeologických
poměrech nejméně 3 vzorkypodzemní vody pro zkrácený chemieký rozbor © posouzení vlivu podle ČSri 73 1001»’'Základové
pôda pod plošnými základy" 1966»
Inženýrsko .geologické sledování stavby - provozní pr&zfcum

,,

0 1

inženýrsko geologické sledování ftevby slouží k ředoni
inženýrsko gsologíefeých a ii©ot®chnáckých problé«^ vznikl
jíozch v prucóhu výstevoy. ^ porovnání skutečnosti při
realizaci stavby s předpoklady předchozích etap prözkumu
t.s i-, ovlivnot-aní staveonzen postupé podle skutečných o©©*»
logických» fioaěrúí
{íompleK prací inženýrsko geologického sledu zpravidla za«*
hrnuja;
a/ dokumentaci všech dôležitých oríkryvô,
b/ odebírání vrorkü hornín pro ověření jejich vlastností X©**
borátomími zkouškami«

'2 '.-y

j., y ***

c/ ;íGr:aultsc-o ô vhodnosti nebo přípuetnostá. stavebních postupá s ohlode® na ©kutecné inženýrsko geologické poměry sta’
veniště?
d/ Porovnáni xáyôrô prôskymu e poznatky ověřenými během stsvby«
Xnženýrsko geologický dozor stevfcy je nutný u rozsáhlých a
dlouhodobých obavob, zvláště v době prováděná velkých zemních
prací. Xnžonýrckio geologický dozor ©óže být trvalý / u róz**
sáhlých staveb/ nebo se xajišttrfe pravidelnými * v jednoduchých
případech příležitostně vyžádanými návštěvami edbornáfsóe Dozor?
stavby mň být pověřen buá zpracovatel prözkuaur nebo jiný
odborný pracovník j který ©o zúšmtntl předchozích průzkumných
prací a jo obeznámený s prcblesiatikou«
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Liniová stavby v «noha přípedsch jsou vedsny přeš území,,
kdo jsou předpoklady ke vzniku avehových pohybö* dále úz&™
sbíw ^©suvS aktívnícli, potoneiúlnich nebo stabilizovaných*
Př-j. prôzkuau posuvných úzami doporučuje se dodržet náhledu»
jící atapovost prózkusných práci5
studio souboru staveb
j 1510 000 indikace sesuvu

1
1 zmena t rasy irriß'io ůzQmi |
j dotčené svnh*pohyby
j

projektový úkol
__
ponacháni, přip*korekce
vedená třesy v obl*©vam.^
výc.h pohybů
r™~
F
1 r
k

úvodní projekt
prfizkuaj pro sanaci vö»
mapování 1:1 000

|

i
Prováděci projekt
—? osnace sesuvného území
inženýreko^gedlog«
dozor

i
■i
realizBcc stavby
výstavba v sanoveném
území

Ůzm?>t dotčené ©váhovými pohyby se doporučuje vést v rámci

POV stavby jako somoststný objekt*
Zv.lá&ínia případem inženýrsko geologického průzkumu iinio»
vých staveb jo i průzkum v poddolávaných obÍastechř samokře«
nýchrašeliniště atd* * což ousi být zohledněno v závěrečné
zpráv# 2 inženýrsko^geologického průzkumu /navrhovaný spô
sob přechodu třesy přes poddolovsné ázeesí, vliv předpoklá
daných poklddó na stabilitu a funkci navrho«

venóho díla způsob zakládáni mostö a jiných objektö atd»/.
t

V, PROZKUM MÄTERXÁLOVfcH NALEZIŠŤ
■r.-jt flit #-» «3 *

•S» ♦<-»

*•» ř.V *-* «* *■»

Jt»

ijcelow průzkumu aateriáloyýéh naleziět je získáni zdroj Ô
vhodných hornin pro sypaniny do zéanich konetrukeit případná
přírodních stavebních aeteriéló na staveništi a podle potře
by táž almo stevenístš*
Stovabnim aoteriáXers dálničních staveb o předa Sta® průzkumu
jsou stavební zeminy a přírodní kamenivo pro
-> násypy zemního tělesa
~ materiály pro cementové stabilizace event, živičné stabil
•Průzkum nalezišť stavebních materials pro dálniční stavby
;aanrníj;|e i
o/ průskům materiálových nalezišt v trase stavby«
&/ průzkum n.Qlezlšt /ložisek/ stavebních materiálů mimo tra*
y«
11

Průzkum tastôriálových naležíšt v traso stavby
jo součásti inženýrsko geologického průzkumu /v každé
jeho etapě/* V jeho rámci jde zejména o zjištění geolo
gických poměrů a stanoveni fyzikálně mechanických vlast'
nostl vyskytujících se hornin z hlediska použitelnosti
jako stavebního materiálu* Za materiálové naleziště, v
trase stavby se považují všechny úseky zářevO o odřezů.
z nicht vytěžený materiál má být bez nákladných úprav
použit clo násypu zemního tělesa, dc cementových stabil!’
žací, případně k jiným stavebním áôalôm#
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Prôzkurô nale^ist ©tsvebního rasteriálu miao trasu
Při navrhování a provádění geologického pr&ckuau nalssist
stavebních a^teriáló šsíko trasu dálnice jo nutno vycházet
z platných předpisů,,
12*1* Přa, prózkunu nolesišt stavebních raaierióXó pro dálnic-*
ní stavby jb zpravidla o t.zv6 ložiska místního význs**
řnus jejichž biláněnost se posuzuje se sřatelesrí no
potřeby stavby @ ©řsktivnoet jejich využiti*

13« Pasportizace ložisek
Pasportizace ložisek je součást i studio souboru staveb,,
USoloa je podat souhrnný obrah o surovinových poměrech
EájBOvé oblasti«
jg

14« Vyhledávací prózkúra
Pro stadiím předprojéktová přípravy /PŮ/ dálniční novostavby
se provádí vyhledávací průzkum na zjištěni výskytu vhodná
narosené suroviny & stanovení kvantity © kvality ložiskové
výplně s přesností umožňující výpočet zásob v kategorii
02« U jednotlivých ůsekS je nutné stanovaní cisraarkační linie
otí osy dálnice* Vyhledávací průzkum zabezpečuje průzkumné
organizace rošortu 660 a
z prostředků státního rozpoče
tu na základě požadavků odběratele*
'15., Clotín o etapový podrobný ložiskový průskům.

Na základů výsledků přadchozí etapy ložiskového prŮzkuasM
ureí gesarálni projektant za součinnosti dodavatele ©taveb»
nich práci a investor©5 zdroje materiálových nalezist na
kterých se provede podrobný průzkum« Pro schvalování pro
jektu průzkumných prací a sledování jejich postupu a prôbiSu
platí zásady uvedené v §1« 5«3*
Dednoetapový úodresbný průzkum se provádí na vybrané® ata«
vQniétáí kd© jsou již vyřešeny střety zájmů« 3sho úkolem
je, na základě vyhledávacího průzkumu, upřesnit znalo©ti
o úložných poměrech suroviny i skrývky v materiálové® na~
lezišti ® jeho kubatury při použití podrobných topografie-
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kých pódiíledô o technologických vlastnostech eyroviny a áe^ich
variabilitě a zjistit podmínky těžítelnoefi,
K tos}« áôelu so v réfiiGi podrobného prôzkuma zpravidla provádí:
s/ í e rermí. průzkumné práce vŕtanými 0 kopanými nebo strojně
hloubenými soncteni a ěschticemi. Vzdálenost průzkumných
děl j© cca 50 ra? laaKiraálně 100 m podle složitosti geolo
gické stavby ložiska 0 morfologie územia
fo/ Laboratorní stanovení popisných a technicky významných fy
zikálně mechanických vlastností reprezentativních vzorků,
Gciobčooýeh ze sond pro stanovení kvality suroviny a stáno«
venl výpočtových hodnot a atenovení hodnot pro výpoést sta«
bility násypů*
c/ Výpočet zásob na základě vyhodnocení kopanými sondami,
šechticerai případné i etrojn© hloubenými.
á/ Mávrh receptury na podkladě výsledků laboratorních zkoušek
technologických vzorků odebraných z kopaných nebo strojně

hloubených sond a šschtic.
0/ Doporučení technologie zhatňováni.

f/ Doporučeni pro otvirku ložiska a těžební postupy.

g/ U ložisek eluvíálního typu posoudit materiál z hlediska
jeho roxpo j i t elnos í* i, zvětratelnosti vlivem povětrnooti ©
pří jeho deponování. Dále je třeba ssatoriál posoudit z
hlediska zlepšeni, zpevnění nebo atebílizsce /víz návrh
GSf^ 73 61.,./
PrÓzkyia má podat jasný obraz o mocnosti skrývky tak* aby dal
podklad pro bilancí zesšděieky využitelných zemin. Případné
doporučení geologického průzkumy k ověření laboratorně stěno
vaného návrhu směsí provede dodavatel stavebních prací polo
provozní zkouškou.

SEOTEGHNXCKÄ PROBLEMATIKA DÁLNIČNÍCH STAVEBs
** *■> v* ?»t+** j# »•* «vr ** •♦<• »i" «« t*»

v* ws «w 4?i

«rt *» vfj v* tot *•*++*'*****+*-•**■«■* íč*

rp* **

16» GeotecHnické zkoušky i ni ér sni všeofoacnš
Vedle nezbytných geologických šetřená, s prózktiianých
prací 3© pro gootechnické posouzeni a výpočty nutné
zjištovat teohnieky významné vlastnosti hornin geolo
gických útverd, v nichž eá být realizován stavební
zéíséř, nebo ž níohř. má být tSžan stavební materiál«
Proto ;je neoddělitelnou eoiišéotí «geologického průzkumu
geotechnácký préskua» jehož úkolem jo etanoveňi popis
ných í fyzikálních,, pevnostníchs přetvářných a technolo
gických vlastnosti hornin a útvarů v rozsahu odpovídá*»
Sici.® atapé 'prózfcwau a složitosti geologických poměrů,»
0/ laboratorními zkouškami zvláštních vzorků, odobra-

ných z pruzkusných delE
b/ polními zkouškami a speciálním íneřeníu in situ«
/8es náleží i zjišťováni vlastností vozovek určených k
prsatavbe nebo zesilování/»
Rozsah e druh zkoušek v každé průzkumné etapě určuje
zprecovôtel průzkumu podlo řešené geotochnické problem
raotíky .nď záklcdS •. geologických a hydrogeologických
O f '* \ 0 1 ti ^ ^ gh
poaěró otapv prözkußui a požadavku generálního projekt on«
tá o Poctite la trvá dálnic. Uiborstprní zkoušky provádějí
leboretoře k torsu účelu speciálně technicky vabavené
podle metodik daných normami„ po případě metodik v prakí

zavedených.

16*Iv Laboratorní zkoušky zemin
V následující tabulce H« jsou přehledne uvedeny
laboratorně zjišťované vlastnosti zeminř významná
pro geotechnické posouzení a výpočty v oboru
dáln iSnich stave b«

Lsfe-crsí orn i zlsoněky slceloich horn j, n
Laboratorní zkoušky okalnich hornin se provádějí zejBán«
v úsecích skelních zářezů a pro ovöreni nožnoatí využiti
těchto materiálů do násypu dis dohody s generálním projsk~
tontots © Řsclitelei-víiii dálnic..
K tomu účely se provádějí zojaénos
3/ anöOKOve zkófjěky /popisných a fyzikálních vlsstnosti/:
Ůsn 72 1154 „ 72. 1171
»* tSíSrno a objcraová hnotnost
- hutnost a porovitost
ÖSW 72 11555 72 1174
» vlhhost & nasákavost
CSU 72 13.55, 72 1175
® odolnost proti »rázu
£S&S 72 1178
•*' oboch S03
CSU 72 1X53
« petrografleky rozbor
b/ seoh^rricko í g v; h noloa i s k é T. kOUB k y

»
w
*.

pevnost v tlaku
součinitel zesóknuti
ohrasnost
drtitolnost a c tluk ovosí:

ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

72 13.5? r 73 1001
72 1167» 72 1176
723.153
72.1X75

Podrobněji jsou požadavky ne laboratorní stěnovaní vlast
nosti hornin pro stavební účely uvedeny vs
ČSN 72 3.$X£ "Hutné kamenivo do betonu*'
ČSN 72 3.513 "Hutné kamenivo pro netahá vozovky1'
”Sašrn:iee s pokyny pro výzkum a průsku© ložisek nerest
ných surovin" vylil, ÚGU 5* 9/1962w
"Zásady pro kl&siříkeci zásob ložisek tuhých nerostných
surovin“ NK2 1963,
ČSN 73 3063 “Násypy z kamenitě sypánlny^
Pro popuzování cdelnoati pevných hornin v podloží vozovek
proti mrazu oo dále postupuje podle "Předpisu pro výlom
b stavbu vozovek ve skalních podmínkách”•

1 yabor« i1 o rn í zkou é k
j öfuft sskôttšsfc a s s
j cdvořsné hoílňo ?:y |s:
# ŕ ľ-1 ^ |v4 C

C £*

porov^toat
r í^-.f>»W*> rW«r''>V>»Tv-vr-řJ

í r<

ij:—»-fca* v »■»>

-•• x#4*W^^T^*s>vjrJ-i<ŕ

Stupen na»yôônx |5>f

_ĽJj__
r+v* ■:*& ikxtefa***-a^tiVri'

I 7É1
pôsi&ŕ únôs'.CBtt

Vygyftllvkv g_ jjpzfižkjky ..k..t3Ut.ljs,o_.2S
/
« provéd.í so väcy
š/} «' provádí tso dis potřeby, nebo $©n pro určitú saateriáXy /ne př«
^
st&bili&^cíí a siepsoni.- eprsSe e god /
W
- užití tabulkových hodnot se řídí ČSN 73 1001*
- otsnovaní totáí, s sfakt,psraaetrô sa ureí pro konkr,případy íní
(3)
- při zkoušce- C6R
podnínéls návrhové vlhkosti os postup, dJ.s ol,
17,2« Pokynô prs navrhovanie ne t uh«vozoviek /VUX& Bratialsvo*
2, vytí*. Or@tislsv® l£?73/.

25 16..3, Další zkoušky
Dsou to zejnóna zkoušky technologické pro posouzeni etöbi«
Ixzoönlch sofBin, stôbilizovôrýchsméeí fö pod* Požadavky na
tyto zkoušky e jejich raotodiks je obsažena v příslušných
normách ČSN 73 6181 "Stabilizace zemin cementem° c Technické
podmínky pro kontrolu a přejímání podkladních vrstev vozovek
na stavbe dálnic, 2» vydáni IŠO, 1973, ČSN 73 6183
“Zlepšení soudržnosti zemin vápnem"*
16*4-. jr£í£íÍ-.r,sj£PiílÍ5jř!;
provádí odborné pracoviště technicky náležitá vybavené*
Dedná se o přímé vyšetřováni povnostnich a přetvářných
charakteristik zemin a hornin “in šitu” /v přirozených
podmínkách/ o stanoveni některých fyzikálních vlastností
/zrnitost„ objemová hmotnost atd* /, zejména u hrabosrnných
zemin,. Ses? patři ku př* zetěžovaeí zkoušky, polní smykové
zkoušky, zkoušky penetrešni a zkoušky únosnosti vozovek
Benkelíuanovýci přístroje®, tlumeným rázem a pod.
Podloží vozovky
Podložím vozovky rozumíme vrstvu nesypané nebo rostlé, upravené
nebo neupravené zeminy /horniny/ o aktivní hloubce, na jejímž
povrchu je, pc? pť\ saá být zřízena vozovka, krejnicové nébo jiné
zpevněni, nebo násep« Podle pôvodu nebo druhu zeminy se rozli
šuje ;
«• rostlé podloží
*• násypové podloží
Zvláštní® druhé® rostlého podloží je
- skalní podloží*
Aktivní hloubka podloží je hloubka podloží., do které zasahují
vlivy zatížení a klimatických poměrô»
V případě nivelety v érovni terénu s v místech zářezu je podlo
žím rostlá zemina, v případe násypu hutněná sypánlna®
17*1, Při pröfakuiäu jde zpravidla o geotechnické posouzení
rostlého podložíe kdy se obvykle požaduje:

©/ obecné gatřiděni ze©in v aktivní zené podie ČSK
72 XQ02
’zemin pro silniční. koßUinikeee'* ne
základl stanovená srnitoetního složeni« koneietenonícti
©ezi /wpy wlř 2p/ přip, ekvivalentu pisku /při |p ^ a 4/3
b/

létlni koneietenfeniho at®vu soudržných zosin ř příp*
ulehlo®ti nesoudránýoh semin v přirozené© uloženi«

c/ zetřidéni aeain g hledisko noorzavosti /OSM 72 1002/ř
d/ zarpzeni sesiny do jedné z 10 skupin padle vhodnosti pro
pod loži /£*Sh 7B lŮOB/\ tab* 2, /Lie podkládej» pro návrh
vozovky, přip* nutné úpravy podloží/«
&/ vyiétřeni výskytu 0 úrovně podzeani vody a možnost ’jejího
kapilárního vžilnámi v podložní zemině k stanoveni vodní

ho režimu5
f/ ověřeni přetvářných vlastnosti podložních zemin /únosnost
SBFtf Imtěžovsteí zkouška deskou, event, tlumeným rázem/,
Jejich zhutnitelnosfcí /PCS, přip, %& pro návrh dohutnění
pláně/»
Hodnoceni vodního režimu podloží..
Urěu-fácifci činitolem pro hodnocení vodního režimu podloží
je poloha /úroveň/ hladiny podzemní vody vůči pláni. Přitom
výäkr kapilárního výstupu vody /hQ/ 0 hloubka aktivní zóny
/hloubka p romrsnání/ /ha/ vyssezuji Z * sv» neutrální zónu hQ«
Vodní režim je charsktsrizovén třemi případy?
«/ difúzni vodní režim je v případě, že mezí hranicí aktivní
zóny 0 Jiladínou kapilárně vystouplé podzemní vody je
výska vymezené zóny h0 větší než je kapilární výška
^8

/fl0 - ’*&/ :

h/ pandulární vodní razím nastává v případě malé výšky ne«
utrální zeny ha
•

It-r.-Vi^k' msti*» *

0/ kenilérní vodní řeži© i© v případ®, kdy ee hladina vy*
stouplé vody dotýká nebo přesahuje hranici aktívni zony«
//Kř,o
í'"*1. /

’i-

Ä>

í

V ^eyrčitých připadsch si při. hsdfioöe«!
nô koneistsncs Sc sesiir.y podloží ž

po&éhám^

určenia stup*»

rjestliže vlhkost podložní zeainy v©vlhkých obdobích roku /«sčá*»
tek jar® « konec podala«/ nedosahuje ©sz© plasticity
j q 3* žr I s vodní réžia difúzni •

•feŕ

zominy.,

Wl

Seatliž© vlhkost zeisiny j© vyšší než ©ez plasticityf /stupofi
koneistopoe l >Xc > 0,S jy vodní reäis pendulôr^í,
v* připmjě- že voda kapilárně vzliné do oblosti promrzáni, nebo
pále propustně zeaiiia v podloží je na počátku siry v&ltsí vlhká,
isčkká /íe ^ 0«§/ je vodní raží© k sp i Xó rti í
.7 - 3, Unos nos t podloží vozovk*^
ÔnosROst podloží vozov© ©e vyjadruje ©oduleei revkee K /tuhé vozovky/, nebo raodulee pružnom ti E /natuhé vozovky/Provádění
přičiněnfch zkoušek e jejich vyhodnoceni je et#.r«>v«no ČSlá
73 @i@D a Srsérnýa typový® podkladem konštrukcie vozoviek, část A,
Nedosahuji~Xi hodnoty příslušných aodulô hodnot požadovaných
ebjödnetöXera« je nutno navrhnout óprsvu podloží vozovky^
18* Podloží násypu
■<aanitismri»i»»w

V podloží násypu stanoví so vždy klasifikace zees'ln die SSN
?a XOOS, ÖQN 73 1001 s klasifikace USCS /ČSN 73 8824/a
Únosnost podloží je třeba ověřit vždy u násype vyšších než 6 e,
/viz §SM 73 Slül/i Při soudržných zelinách podloží je nutno
podrobný© pröskuise» sinkst podklady pro hodnoceni únosnosti
podloží bez ohled v: na výšku násypu» osou to hodnoty pevnostních
pareseírô z'1/, C resp-. C«ffJu/zeoín v podložíš pro výpočet st®«
bílíty podloží a hodnoty jejích přetvářných vlastnosti /©odul
deformace, časový prßbSh sedání/ pro výpočet sedáni«, Dále je tře*
ba získat podklady pro zhutnění podloží /t*je přirozená objemové
hsot nost i , PSC í případ«§ X,::/...

19,: Pö&Quzmi zákiftdovýcH poměrů

ô a i iných sblaktô

ßaot chnické $>oa©y2©rii nákladových pois'irö pro objekty
/mosty, opěrná xéí m pode/ sa provádí podia normy ŠSN
73 1001 '’Základová pôda pod plošnými základy* príp, ČSII
73 200Ž s Pi lotové základy*8.- Podlo óvodní <5éati norma neplatí
pro mosty s rozpití2a nad 20 ;aa ktoré se ř&ěí individuálně.,
Geologický prásku® ^usi obsahovat následující podklady pro
projektanta?
I, hodnocení složitosti základových poměrů
S, geologie ké prof i ly,,
3« ódaje o podzeení vodě « její útočnosti pro dané prostředí«'
v závažných případech sa- posoudí 4 předpokládaný přítokdo stavební jáav,.
4- Podklady pro výpočtové nesáháni základové pôdy (áoosřsosti/
sedáni)« • dálna Cří i ob ®ost Ô rozpití nad SO a a u aos t ô
nad dálnicí jsou požadovány laboratorní hodnoty fyzikálna
mechanických' vlastnosti * -zejména přetvářných a pevnost»»
nich Charakteristika stanovenů y ohledem na druh zeminy
z takového poštu vzorkó, aby tyto parametry měly charakter
hodnot výpočtových,
íoporucit spôsob a hloubku založení? připa jiná opatřeni.;
Q^* Pří pádná dsMí vlivy vyplývající z celkové charakteristiky
zájmového ézetiti /sesuvné úzeai» poddolcvané e podĎ/r
Zatřídění dle téžítelností ve smyslu ustanoveni ČSIS
73 30S0 ^Zesní práce'5 g zatříděni dle vrtatelnosti /> o
vrtané piloty/.,.

w ■-

C-f

20., Dálniční zářez
T^aófeefíji^Z:«

Každý úsek délničniho zářezu as hodnotí jednak jako zemník

a jednak jako zaani těleso.
20., 1

Hodnocení dáIniŠniho zářezy jako zeaníhc* fěless s

vyžaduj©%
a/ stanovení předpokládané ásnosnosti rostlé pláně.

na př« na základě stanoveni poměru.únoenosti «
C8ß m laboratorně připraveném vzorku /ČSN 72 1016/
pří návrhové vlhkosti a přirozeném stavu /uložení/

" as
b/ s t »noven í vetársího režicsu vzhled©© k ro©tXé pláni s

eheraiscsu potízssn.i vody /pokud se v ai®t# zářex§ vyskytuje/
c/ prognosní zjištěni ovlivněni vodního režimu v okolí s©

zvláětnlBs sřeteles na stávající zdroje pitné

vody.,

d/ sjíitšsii vlsstnoatí hornin5 ovlivňujících stability svabOzejsén# při sálo příznivých geologických posSrecb a pří
zářezech hluběich než 6 as v případě potřeby i u nižších^
kdy je třeba prokázat ©tabilitu výpoStes, U zeain je to
zejaéns objeacvá Nsotnodf » saykevé pevnosti * u ©kalnich
hornin ©tupen nsvětréní* rozpukanoet» ©»Sr © sklon hlavníc
puklin, dislokací- ploch řollaee a vrstevnatoati«
©/ návrh sklony svah# zářezů i
©klon evahC* zéřczó hlubších naž 8 a v nepříznivých geolo^
gických possšrecr i silžich je třeba navrhnout podle vlast«
?íq&Z& zjištěných inženýrsko geologický® a geotechnický»
prltekuae« /ad d/ e přihlédnutiai k požadavku trvalé bezpečí
rostl dálničního provozu t? sínisélní édrSby stěn ~ Sklony
avahó v poloekalních a jiných rychle zvětravšíleich hôrni
ríáeh ja třeba navrhnou? jako svahy v zeminách. Řešení
těchto otázek vyžaduje úzkou spolupráci s projektante©
stavby- Pro navrhováni sklonů svahů zeaniho těldsa plsti
zásady a ustanovení CSřá 73 3080 '‘’Zemní prácew a ÖSR
73 8101 •‘Projektování silnie e dálnic*,
stanoví en podklady pro výpočet stability' svahů*
201

Hodnocení áéřezu jako zeamiku aa zakládá na ?
a/ Klaelřífoci vyskytujících se hornin dle ČSN 72 1002,
b/ ; äjic-h
zařazení podle vhodnosti pro silniční násypy
'■
Z
r’č$r4 72 1002/, přip* jako materiál pro jiné stavební
účely,
c/ otánovs-ni zhütfiitelnosti,
d/ stanoveni charakteristik rostlého stavu hornin v zářezu
...-'"objemové bsotnost, sfeupen koná is tence, u «©soudržných
šestin rslativríi ulehleet /ČSN 72 1018/ pro zjištění
procenta rozdílu objemové haotnoeti zeminy projektované
vůči objasové hmotnosti zeminy v přirozené® stavy^

e/ sst řítíifií píXJX© těžit elnou ť 3. /ČSM 73 3090/,
f/ stanoveni pevnostních a pfsfcvárnýcr charakteristik r*® Xaoo«»
rStorni připravených vzorcích ptro st«bilitni výpočty nóaypO
g/ v případě Eeain vhodných pro'SC bude postupvárfe dis čl

lo.

6á in i o n i ř5 ó |vg_
Oeotechnické zhodnoceni ť-áeypu žeanlho těles® e»á obsahovat s
d/ klasifikace USCS /ČSN 72 1002, ČSN 73 6824, ČSh 73 1001/5
b/ geotechrucké zhodnoceni z0»lnvpodloži násypu ;jň obsahea 61, 18
c/ geotechmcké žhodnecení ze»in äa násypu je obsöhste 51,, ^0^2» .
d/ doporučeni a podáinky pro polní zhutnovací ^«onsky /pří vetél®
ob(í©«ú zsanich prací ■ vík CSN 73 1006/»
a/ geotechnické vlastnosti 2íe»in v násypu.
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2a.. XávěrsCné zpráv® o výsladeich iňžsnýrsko^äeolqsického

prúzkijíiu

Ai&ik&r&m&ihinwiimtéi
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Výsledky somfovgcich a oststnžch průzkumných prací se do*
kímentitjí s ahodíioti v závěrečné zprávět které tvoří oou^

čiqt projektové dokumentace stavby,
Závěrečnou správu vypracuje organizace? provádějící pröz-. kus*. Obsah správy i rozsah je £ôv£slý na etapě prézkisau*
fct arý dokument yj b u

:,. OrítoUtačoi
-.■rrVzArtrfU;,

^-is

CCC'ifciSWa---'»-. -

Dokumentuje se a uzavírá závěrečnou zprávou, jejíž

obsah jo sjyeden v šlř 6e4c těchto Technických
podninak«,
žt,2,

Předběžný erózkua
Dokumentuje s® e uzavírá závěrečnou správou, jejíž

obsah
nek,
22 3

je uveden v či, ? tSchto Technických podral«

"odrobný prüzkum
Zpráva má obsahovat řešení všech otázek vytýčených
v projektu prOzkusu a zdůvodněni, proč případně
nabyly některá otázky průzkuoea řešeny nebo nsdořo§eny* Zpráva se zpravidla dělí rša textovou část a
■n& 5ást výkresovous
reňtúvě část zprávy se zpravidla členi na statě s

s/
b/
c/
d/
©/
#/
g/

ávod
přehled geologických po^šró
výsledky sondovacicb prací
prôzkumná práce v terénu
výsledky laboratorních zkoušek
výsledky polnicb" zkoušek a g<2ořyzlkálnich sěřenij
inženýrsko geologické, hydrogeologické a geotechnické poraěry v trasa stavby a v ©lstech
obslužných & přechodných zařízení.

v S3i©t'9cft náhrad nich vadnieh zdroj fla
.lak©.
h/ tschnické závěry
1/
použité literatury a archivních aateriéló;
Vzhistíem k toíauž zpravidla statě c/.e/.f/ bývají
rozsáhlejäipřipadn S zpracované rázný«i odbornými
pracovišti 5 y v sele se v textové části zprávy jen hrubý
rozsah těchto preeí /přehled/ « vlastní výsledky s$
zpracuji jak© samostatné přílohy zprávy,,
22.3

Úvod
Uvádí so ódája ho®píHjéřeko*-ad«inistratlv:oiho charaktaru*
ěěol pr&eku&tts topografické vyaezani polohy zájssovéh©
prostoru c pracovní podklady poskytnuté objednatele®«
otázky, které ar-ály být prözkueea objasněny, popis pra
covní metodiky použité při řeěení ‘Molu a přehled po«*
užitých technických prací se zdůvodněniis nevyřešených,
v. projektu vytýôoných záiáäré,

?íř 2 :>
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Přehled qeoloríckých pomSrö

fée základě předcházejících geologických přeci, jež
vsají vztah ke zkoumané®« dzeaí, archivních áda j Ô e ge
ologické literatury,, doplněných norcnatky z nietnlch
prohlídek a výsledkó sondáže se vypracuj© přehled geolo
gických a hydrogedbgických poaěré ézeait tío něhož nále
ží zkousané séjaové území; Teto geologické zhodnoceni
mé být sfrruěné a výstižná.
22,3.,3» Průzkumné práce v terénu
Uvede se přehledně druh, technologie, rozsah a doba
provedení sondovat ich přeci a zkoušek se zdůvodnění©
případných odchylek od projektu prózfcuou* Zpráva saueí
obsahovat přesné údaj© o situací a nadmořské výše©
sfóz&usmých děl m pevných geodetických bodžL
Údaje ausí být takové, aby na jejich podkladě bylo možné
provést znovu vytýčení díla v teráriu a zakreslení do
dokumentační mapy Geofondu Dále se uve.de rozhodnutí

o r?

děl /'áokuasnt8čťi5xh vzorků/ ns základě dohody & odběra*
ftelsái Nadilnau aouěéati správy je sepový podklad ae
sak^oslenou situaci sond /součást grafické části správy/
22.,*3,4- Výsledky aondovacich onuci
yv@d® se druhotná geologická dokuaantace prózkuaných
děl, t,j, petrografické popisy vrtů a kopaných sond, Tat
rfokyaafitac® sóda být zpracována pisecmě nabo grafickyPři věfěia rozsahu prězkuau $a spraviolř; zpracovává ja
ko saaostatná příloha textová části zprávy* Popisy
hornin musí foýí výstižné © mas i odpovídat petrograf ické??
sw s pôdni aechanickému názvosloví. Popisy etusi být
v souladu a normou ÔSN 72 1001 a ČSN 7d 1002 "KX®sifikeca sesiin pro silniční kos-uníkace” a mu©... také ií«aožnov@t
zatřídění podlo ČSI4 73 1001 “Základové pôda pod plošný®!
základy* a ČSN 73 3050 *Zatmí préco* /v revizi/,
V popisech jb sřsba sejmána uvést výškovou kotu ózeai
v místě sondy.. profil /rozměr/ sondy; hloubky rozhraní
siezi odli^nýsí vrstvami, hloubkykde byly odebírány
vzorky hornin, případně vykonány zkoušky a měř oni. &
konaěně celkovou hloubku sondy. Horninu bývá účelné cha
rakterizovat táž údaji o postupu © rychlosti hloubeni
a o použitých nástrojích- V popisu u»u»i být uvedeny i
údaj© o hloubce hladiny podzemní vody /neražené i ustá
lené/., U kopaných sond a šachtlc ee zaznamenávají
'všechny viditáná podrobnosti, úložné poměry, rozpuká«,
rsoet skalních hornin» stupen navět rán i c, směr a sklon
odíučnýeh a jiných ploch diskontinuity /vrstevné plochy
pukliny, dislokace/*
y jádrových vrtů se v popisu uvádějí údaje o procentu
získaného jádra a velikosti /délce/ jednotlivých části
jédrtsklony ©Slušných ploch, břídličnatosti/ usměrněni
a pod. Souborně so výsledky sondovacich prací znázorní
grafický® zpracování®vgoologických profilech zkoumaným
úzom tmÜ hydrogeologických send se uvádí též druh a
popis výstroj®*

-34
22.3 ä I? o Výg la d ky_ I a bors t q fTŕ í ch

k o u v® k

U vřiorků hornin vyšetřovaných laboratoří j© nutno vždy
uvádět sondu a hloubku odběru vxorkü*
Výsledky laboratorních zkoušek a stanoveni js pro přehled
nost a snadnou orientaci účelné seskupit dle dílcích
úsekó trasy /v souladu a in2©nýrsko«geologický© hodnoce**
nim/ v přehledných tabulkových sestaváchV® zprávě o výsl©dc'í'cÍkous©k je nutno uvést mtodiku
jednotlivých zkoušeke
Pro laboratorní zkoušky hornin /zemin„ poloskalnich a
skalních hornin/ platí příslušná ustanovení norem
/viz člo 26/>
ZZ...3 s6., Výslodk.y,..ggüljilfth. zkoušak a měřeni

Ve výsledcích polních zkoušek a měření /geofyzikálních a
jiných/c jimiž jsou horniny a jejich vlastnosti zvláště
vyšetřovány a ověřovány, musí být uvedana met ■ !a-. použi
té přístroj©,' postup a přesnost měření a způsob výhodnocení r.
22. 3,*7.; ínženýrsko^geolofiickác hydrogeologické a qootechnické
rjQipěry ,v...triase stavby
V této statí ©o zhodnotí poznatky všech známých předcho
zích geologických prací a provedeného průzkumu popisem
inžsnýrsko-goologlckých, hydrogeologických a gsoteshnic«
kých poměrů v dílcích úsecích trasy navrhované dálniô«
ní stavby«
01151 úseky so volí bud podle charakteru geologické
stavby a morfologie území; případně dle úseku trasy
/uvádí ae všechny výsledky průzkumu, t-j- v prvé řade
geologické a hydrogeologické poměry zjištěné v sondách,
údaje o technicky významných fyzikálně mechanických
vlastnostech území tvořících hornin, stanovených Ia~
boratorníai, přip,. polními zkouškami /výskyt a rozsah
oblastí nevhodných z hlediska únosnosti ci stability
území o místní hydrogeologické poměry ./časová a výšková
poloha hladiny podzemní vody, její souvislost s vodotočeni

& pod»/.

Uváděli se údaje potřebné xejKéne kt
$/'posouzeni podloží vesovky* jeho éňoenoetá, případné návrhu
jeho éprsv /via cl» 17.1 X7aZ, 17,4/4
b/ hodnoceni vodního režimu podloží vozovky /viz S3.* Vt,Zf s
hodnocen i vodního režimu,.
c/ posouzení podloží násypu a jeho ónoanosíi /öl»'18/,
d/ posouzení základových pomšrô objektö/Slt 19/»
©/ hodnocení zářesé jako zemníku /SX* 2ß«2e/f
f/ posouzeni dálníSního'zářezu jako zemnihe téleee » stebili«
ty evahó /öl« 20»X/*
g/ stanoveni předpokladů pro zřízeni ndsypr zeaniho téles®
/viz SX* 21 r®í?p., cl« 13 a dl* 20*2/ř
h/ návrhy áprav trasy s ohledem na místě zomokřené a dotčené
svahovými pohyby /víz kap« 211,/»
i/ zhodnocení vlivu dálničního těleaa a ostatních objoktš na
peciéry podzemní vody a stávajici vodní zdroja«

8» Technické závěry
y závěrech se. na základě získaných poznatkä o hodnot navrhují
způsoby využití výsledků průzkumu« Stručně se zhodnotí celkové
výsledky praskusau a jesmoviíě se uvedou definitivní hodnoty a
ód®j© vyplývající z výsledků průzkumných prací pro potřeby
sledovaného cíle s úôelu prózkysu.
Shrnou se věaehny okolnosti, které mohou ovlivnit návrh a pro*^
vedeni stavby ® vliv stavby ne dosavadní stav ózemi & sousedi“
cl ©tavby* Uvedou se číselná hodnoty, ausi být výslovně uvede
no, zda jsou převzaty z literatury*-norsy nebo zda byly vyp©«
čteny n© zékladě provedených zkoušek a měření« Závěry zprávy
mu&í obsahovat výčet problémů, které musí být jeěti řeěeny«
případně návrh geologieks^prúzkumrsých prse i pra jejich řaseni*
.3«ó4

3

část3

cz*t>:- r' &e&íLS*-úžZi?eer*?.:ii-’& >

spravidla obsahuje s
a/ topografický potí k led /mapu/ v přísiuSnésu měřit ku se zakřesl mou trasou dálniční stavby., vyznačenými

siaty objektô a zekrealaným resist frám erfekuímých
děl f
b/ podélný geologický p ro ŕ i 1:
c/ př&Qné geologické préľiZy v raistoch xórexô« objektô s
v podloží vysokých násypô*
é/ hydrogeologické výkresy.
Závěrečná správa o prüskursu sateriálových n-sle&ist mimo
trí?cu
Závěrečné zpréve ptrfekusné ©tepy ložiakovábo prßsknau
zahreujö;
a/ výsledky sapovacich o aondéžoicti prací, na .jejichž sákla
dě j s určen /s přeenoeti odpovídající eapě prôskumti/
tvar s velikost ložlake, jeho geologické poměry s/litolo
gické složení j božné poměry, tektonika/' s pooěry hydro*“
geologické,
h/ výsledky laboratorních s tersnáích xkoodek vč5 jejich
zhcdnocení z hlediska kvalitativních ékazsteló poisšítelnosti ke stsvebnisj úSelôci. jakostních tříd © & hlediska

těžitelnooti,
c/ výpočet sósob,,
d/ střety zájiRá#
23s 10 Testová cost* správy obsahuje spravidla i
s/
b/
c/
d/
a/
ř/

věaobecné data o ložiskuĽ
prohled prôzkutsných prací,.
krátká geologická charakteríetíka okolí ložiskař
geologie a tektonika ložiska,
hydrogeologická charakteristika ložiska « okolí®
zhdiánocení výsledků laborgtdrních „ případně i
polních zkoušek a šetření,
g/ technické pqdssliiky tšžty,
h/ výpočet zásob,
j/ závěrť
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23,20 Přílohy k textové částí zprávy tvoříš
s/
h/
c/
d/

dokumentace průzkumných prací*
výsledky laboratorních, zkoušek«
výsledky polních zkoušek
grafické přílohy /geologické mapa, situace průzkumných
děl s plošným vymezení® naleziště* geologické řezy e pod
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isK®fíienlvo pro stavební úSely3'
"Hutné katr.enivo éo betonu"*
‘"Hutné kamenivo pro netufté vozovky‘;^Xkouiení piřiródniho stavebního ksrsne‘s/ 1S6S/
"Odběr vzorků přírodního stavebního kašen©M
‘’Petrografieký rozbor přírodního stavebního kamene“
Stanoven i měrné s objemová hmotnosti« hutnosti @
pórovitosti přírodního stavebního kessen©8'
Š£U 72 115S *’Stanoveni nsfôéksvostí B zdánlivé pórovitosti při*
rodního stavebního kamene3’
ČSN 72 1168 "Zkouška odolností přírodního stavebního kamen© pro*
mrasy
ČSN 72 1168 "Stanovení o^rusnosti přírodního stavebního kaoenea
ČSN 72 ,1159 "Sténovenl odolnosti přírodního stavebního kamene'
prota vlivu povětrností^
ČSN 72 1170 “Zkoušení keaeniva pro stavební óóel/*
ČSN 72 1.171 "Stanovení hmotnosti« pórovitosti s mezerovitosti
komeniva®
ÔSM 72 1172 ’ ’Stanoveni zrnitosti, ® určení tvaru' zrn ka&enivs*
OSN 72 1173 ^Stanoveni odplavit©Iných částic a- hliněných hrudek
z kamenivaw
ČSN 72 1174 “Stanoveni vlhkosti a nasákavostí kameniv«”
ČSN 72 II,? "Stanovaní mechanických vlastnosti kameniva*
ČSN 72 1178 “Zkouška trvanlivostí & odolnosti kameniva proti
rarazM’*
ČSN fZ 1167 "Stanoveni pevnasti přírodního stavebního k^seniva’1
ČSN 72 1X78 "Chemický rozbor kameniva"
ČSN 72 1178 "Stanovená reaktívnosti kameniva s «lkeliaaí*
ČSN 72 1180 "Stanovení rozlišných Částí kameniva*
ČSN 72 .1181 “Stanoveni zrn rózné objemové hmotností v kamenivu"
ČSN 72 1177 "Zkouška humueovitoeti kajseniva"
'H-: 73 6SX4 ^Čerpací zkoušky*
Návrh OH 73 SX, *ll©pé©?ií a stabilizace ©Xuvii krystalických
hornin"
Návrh ČSN 73 3053 "Násypy z kamenité sypaniny**
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Sašrnics pra r««v'rhóv'ář?i betonových v&zmek* IřBv prah@ ISSITschnické podmínky pro navrhováni csaentsitesoriovfch kryt ô na
dálnici,. VÔD Praha 1969*
SffiSrnics pro navrhování nstuhých vozovek,. SřřP brsha 197S?
Technologické pokyny pro ochrana cost pl*fed poroäfeeai xpóooboný®:
tisrasiesí a táni®* hMD Praha 1972*
Technické pod® inky pře kontrolu a přej lísáni ^spcikl^dních vrstev
vosovok n® ^tavb-S dálnic-. Řo Praha 1973,,
Technické polínky pro kontrolu m přejídáni zaanich přaci na
stavbé dálnic» íto Prahe 1976
OH * Materiály pro podsyprsé vrstvy vosovo k /VÔD .1.972/,
Pokyny pro rnéřeni pröhyhu netuhých vozovek vahadlový® pröhybo«
aSres /SlíSO « UQ 19GS/-.
Sail mice pro poauaóvání ônosnosti s životnosti živičných vozov®
HS Praha 1988..
S&šrnlc® pró zesilováni živičných vozovek-. P& 1969,,
73 S186 "Statická zétSäovaci zkouška podlož! a podkladních
vratev vozovek?
Saéroý typový podklad čas? A? ^Moiütruksla vozoviek, krajníc s
chodníkov^,.
.Směrnice á i o přípravě.» provádění a vyhodnocováni prací
inženýrélco geologického, a hydrogeologického pražku»«*
Český geologický ůřéde Prah© 1976*
Ssěrníe© o přípravě- provádění a vyhodnocováni geologických
prací v ložiskové® firózkuau», CGi? 1976ö
Vyhláěka ^HTIR §„ 103/73 o dokumentaci staveb.
Předpisy prd výlob ^ stavbu vozovek v© skalních podmínkách
fVOii Brno« 1976/ « v návrhu,,.

