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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá sestrojením podrobné účelové inžinerskogeologické mapy 

1:5000 území části Prahy 5, kudy bude ražený tunel Radlické radiály. Tato radiála má za úkol 

spojit dálniční okruh s městským. Mapové území je málo zastavěné, jen v jeho malé části, na 

severo-východní straně je zastavěné rodinnými domy, na západní straně je stará cihelna. V 

podloží se vyskytují horniny paleozoického věku překryty horninami křídy a kvartéru. Mapa 

je konstruována primárně jako odkrytá. Byla sestrojena z archivních materiálů az podrobného 

terénního mapování. V rámci práce jsem popsal geologické, inženýrskogeologické a 

hydrogeologické poměry území, vytvořil jsem účelovou inženýrskogeologickou mapu a mapu 

dokumentačních bodů. Podrobná účelová inženýrskogeologická mapa však slouží pouze jako 

orientační podklad. Při realizaci tunelu si stavba vyžádá podrobný inženýrskogeologický 

průzkum. 

 

ABSTRACT 

This work deals with constructing a detailed purpose-built engineering geological 1:5000 map 

of a part of Prague 5, where the tunnel of „Radlická radiála“ will be excavated. This radial is 

designed to connect the motorway ring with the street circuit. The mapped territory is sparsely 

built-up, only a small part of the area on the north-east side is covered by single-family 

houses, on the west side there is an old brick-kiln. The subsoil is made up of paleozoic rocks 

which are covered with rocks from the cretaceous and quaternary age. The map is primarily 

designed as exposed. It was constructed using archive materials but also a detailed terrain 

mapping. In the work I describe the geological, engineering geological and hydrogeological 

conditions of the area and I create a purpose-built engineering geological map and a map of 

documentation points. The engineering geological map serves only as a reference base. The 

realization of tunnel construction will require a detailed engineering geological research. 
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1. Úvod 

Predkladaná bakalárska práca rieši problematiku inžinierskogeologického mapovania vo 

vzťahu k cestným a tunelovým stavbám. Cieľom práce bolo zostaviť  inžinierskogeologickú 

mapu v záujmovom území budúcej tunelovej stavby Radlickej radiály. Téma vzniklo na 

základe potreby zdokonaliť a čo možno najviac upresniť vedomosti o zložitom 

geotechnickom prostredí, v ktorom má tunelová stavba prechádzať. Obzvlášť sa jedná o 

krasovými procesmi postihnuté vápencové horniny devónskeho veku. Dáta budú slúžiť ako 

jeden z podkladov pre pripravovanú ražbu prieskumnej štóly. Tá má za cieľ overiť výskyt 

krasových javov a zabrániť prípadným problémom pri vlastnej ražbe tunelov. K jednému 

kolapsu tunelovej stavby totiž v území už došlo (Habrnál, L., 1983). 

 

2. Lokalizácia záujmového územia 
 

Záujmové územie (obr. č. 1) sa nachádza v mestskej časti Praha 5, na hranici katastrálnych 

území Radlice a Smíchov. Územie je málo zastavané, v západnej časti sa nachádza tehelňa. 

Severovýchodná časť, v okolí vodárenskej veže Děvín, je zastavaná domami. Východnou 

časťou prechádza železničná trať medzi zástavkami Praha-Žvahov a Praha-Jinonice. 

. 

Obr.č.1: Lokalizácia záujmového územia.                                                       (www.maps.google.com) 
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Vo východnej časti sa tiež nachádza prírodná pamiatka Ctirad s výmerou 6,44 ha, ktorej 

súčasťou sú významné odkryvy siluru a devonu Barandienu s náleziskom skamenelín trilobita 

(napr. Budil, P. et al. 2009 a ďalší) a výskyt kvetnatého porastu mrvice peristej a ohrozeného 

pahorca brvitého. 

Územie Ctiradu (obr. č. 2) bolo poškodené v minulosti stavbou železnice a ťažbou vápenca, 

dnes je hospodársky nevyužívané. Chlupáč(1993) nazýva lokalitu Dívčí hrady ako geologická 

štruktúra č. 75. Spolu s Děvínom patria pod chránené oblasti Prahy. Sú súčasťou prírodnej 

pamiatky Prokopské údolí (Němec, J. et al. 1997). 

    

 Obr.č.2: Lokalizácia prírodnej pamiatky Ctirad. (Němec, J. et al. 1997) 

 

3. Radlická radiála 
 

Radiály majú za úlohu spojiť diaľničný a mestský okruh. Tieto dva okruhy tvoria základ 

automobilovej dopravy v Prahe. Radlická radiála na diaľničnom okruhu nadväzuje na 

diaľnicu D5. Prekonáva prevýšenie 100 m medzi Jinonickou planinou a údolnou nivou 

Vltavy, kde sa napája na mestský okruh v oblasti Zlíchova mimoúrovňovou križovatkou. 

Prekážku tvorí aj historická zástavba Jinoníc.  

O presnej trase Radlickej radiály sa vedú štúdie už od 70. rokov minulého storočia. Prvé 

varianty predpokladali vedenie radiály úbočím Kesnerky až do mimoúrovňovej križovatky na 

Smíchove v oblasti Koulky. Vyžiadala by si ale značnú demoláciu zástavby Radlíc. V 90. 

rokoch sa začalo uvažovať o väčšom využití tunelov. Tým sa otvorila väčšia paleta alternatív 
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vedení trasy Radlickej radiály. Uvažovalo sa o tuneloch pod Divčími hrady, Kesnerkou alebo 

Pavím vrchem.  

Koncept z roku 1996 umiestnil trasu radiály do Radlickej ulici a napojenie na mestský okruh 

v oblasti Zlíchova. Presná trasa ale ešte nebola stanovená. Rozhodovalo sa medzi dvomi 

variantami: medzi tzv. „segregovanou” a „mestskou“ variantou (Merta, A., 2011).  

Segregovaná varianta (obr. č. 3)  je veľmi podobná mestskej. Využila by sa ale väčšia dĺžka 

tunelu ale menšia dĺžka Radlickej ulice, čo by vzhľadom na negatívne vplyvy dopravy na 

zástavbu Radllického údolia bolo prijateľnejšie. Z týchto dvoch variant bola na základe tzv. 

štúdií realizovateľnosti vybraná varianta segregovaná, ale upravená, za cenu predĺženia 

tunelovej časti, tým pádom zníženia maximálneho sklonu z 5,5% na 4,8%. 

Mestská varianta (obr. č. 4)  sa snažila maximálne rešpektovať urbanistické vzťahy. Trasa sa 

viedla po Radlickej ulici, s predpokladom, že bude rozšírená. Radlická ulica by sa využila 

v maximálnej možnej dĺžke. Na zlíchov by sa napájala tunelom popod Dívčími hrady. 

Výsledná varianta (obr. č. 5)  má dĺžku 5,5 km, z toho 2,82 km v tuneloch. Stavba obsahuje 

12 mostov, 3 lávky pre chodcov, ale aj koľajové úpravy na miestnej železničnej trati. 

Radlická radiála pozostáva celkom z 3 tunelov: razený tunel Radlice a hĺbené tunely Jinonice  

a Butovice. 

 

Obr.č.3: Segregovaná varianta.                                                                                  (Merta, A., 2011) 
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Obr.č.4: Mestská varianta.                                                                                             (Merta, A., 2011) 
 

 
Obr.č.5: Výsledná varianta.                                                                                          (Merta, A., 2011) 

 
 

4. Metodika práce 
 

Pri písaní bakalárskej práce som používal odbornú literatúru, ktorú som si zakúpil,  požičal 

v geologickej knižnici na Prírodovedeckej fakulte, alebo ktorá mi bola zapožičaná školiteľom. 

Používal som odborné knihy, geologické mapy, články z odborných časopisov a správy 

z inžinerskogeologických prieskumov v záujmovej oblasti, ktoré som si zapožičal v Českej 

geologickej službe – útvar Geofond. Pomohla mi aj firma Pudis a.s., kde som si zapožičal 

správu Radlická radiála JZM. Firma Pudis a.s. realizuje inžinierskogeologický prieskum 

Radlickej radiály. 
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Okrem štúdia a zhromažďovania archívnych materiálov som pracoval v teréne, kde sme so 

školiteľom prechádzali celé záujmové územie, kadiaľ bude prebiehať razba tunelu. 

Dokumentoval som jednotlivé horninové typy a získaval predstavu o geomorfológii územia. 

V teréne som bol celkom 5 pracovných dní. Robil som fotodokumentáciu, jednotlivé 

dokumentačné body som zameriaval pomocou GPS, meral som sklony vrstiev pomocou 

geologického kompasu a meral som prietok na prameni Karlštejnka pomocou stopiek 

a odmernej nádoby.  

Po celej rešeršnej práci a po dostatočnom počte návštev Dívčích hradů som začal kresliť 

mapu. Mapa bola konštruovaná primárne ako mapa odkrytá, pretože by mala byť použitá pre 

tunel, ktorý bude razený v predkvartérnych horninách. Kvartérne uloženiny som teda popísal 

len stručne, pretože pre stavbu tunelu nemajú prakticky význam. Mapu som konštruoval 

pomocou vlastných dokumentačných bodov, pomocou vrtných prác vykonaných firmou Pudis 

a. s., pomocou geologického rezu (Habrnál, L., 1983) a pomocou archívnych materiálov 

z ČGS-útvaru Geofond. 

  

5. Geomorfologické pomery Prahy a záujmovej lokality 
 

Katastrálne územie Prahy je súčasťou dvoch subprovincií: Poberounskej subprovincii 

a Českej tabule. Prevažná časť Prahy sa nachádza na Pražskej plošine, okrem 

juhovýchodného a severovýchodného okraju katastrálneho územia Prahy. Tvar reliéfu je 

zväčša zarovnaný, až mierne uklonený. Výšková členitosť je značná (50-200 m), hlavne kvôli 

hlboko sa zarezávajúcemu údoliu Vltavy a jej prítokov, aké sú na území Prahy napr. 

Berounka, Botič a ďalšie. Hlavne územia na ľavom brehu Vltavy majú na krátku vzdialenosť 

veľké výškové rozpätia. Plošinné a mierne uklonené povrchy tvoria zvrásnené horniny 

staršieho paleozoika a proterozoika, a zároveň sú vyvinuté na súvrstviach vrchnej kriedy. 

Vltava v smere z juhu na sever vytvára hlboko zarezané údolie pretínajúc štruktúrne smery 

Barrandiovských hornín naprieč. Na pravom brehu Vltavy sa nachádzajú rozsiahle 

štvrtohorné terasy, ktoré tvoria na Pražskej plošine úplný terasový systém, vypovedajúci 

o striedaní glaciálov v pleistocéne. Celkovo ich je v Prahe vyvinutých 9 (Chlupáč, I., 1999). 

Na ľavom brehu sa Vltava spolu s Berounkou a ich prítokmi postupne zarezávali do 

kriedového podložia a vytvárali rôzne kaňony. Preto dnes máme na ľavej strane Vltavy 

rozsiahle skalné zrázy.   
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Územie Radlíc, kde bude razený tunel Radlickej radiály sa nachádza v okrsku Třebotovská 

plošina (Provincia: Česká vysočina – Subprovincia: Poberounská – Celok: Pražská plošina – 

Podcelok: Říčanská plošina – Okrsok: Třebotovská plošina).  Třebotovská plošina geologicky 

spadá do centrálnej časti Barrandiénu s horninami z dôb ordoviku, silúru a devónu. Reliéf je 

erózne a denudačne rozčlenený. (Balatka, B., et al. 2001) 

5. Geologický vývoj a charakteristika jednotiek 
 

Skalný podklad záujmového územia, kadiaľ bude razený tunel Radlice, tvoria horniny 

ordovického, silúrskeho a devónskeho a kriedového veku.  

ÚTVAR STRATIGRAFICKÁ 

JEDNOTKA 

HORNINY 

Krieda Perucké súvrstvie pieskovce a Ílovce  

Devón Lochkovské súvrstvie 

 

Vápence s šošovkami čiernych 

rohovcov 

Dvorecko-prokopské (Pražské) 
súvrstvie 

Vápence s vložkami vápnitých 
bridlíc 

Silúr Liteňské súvrstvie 

 

Graptolitové bridlice 

Kopaninské súvrstvie 

 

Vápence s vložkami vápnitých 

bridlíc 

Přídolské súvrstvie Vápence s vložkami vápnitých 

bridlíc 

Ordovik Zahořanské súvrstvie 

 

Prachovité bridlice a prachovce 

Bohdalecké súvrstvie 

 

Ílovitá bridlica s prachovcami a 

pieskovcami 

Králodvorské súvrstvie 

 

Ílovité bridlice 

Kosovské súvrstvie Striedanie prachovitých bridlíc 

s pieskovcami a prachovcami 

Tabuľka č.1: Stratigrafické členenie hornín 

6.1 Ordovik  

Uloženiny ordovického veku, 485-443 Ma(www.stratigraphy.org), tvoria centrálnu časť 

Barrandiénu. V spodnom a strednom ordoviku mal sedimentačný priestor tvar lineárnej 

depresie pretiahnutej v smere zo severovýchodu na juhozápad. Tento sedimentačný priestor sa 

volá Pražská panva. Začala sa zväčšovať pri morskej transgresii v spodnom ordoviku. Mala 

charakter okrajového mora. Sedimentácia začala ukladaním plytkovodných kremenných 

pieskovcov, drob a arkóz. Klastický materiál pochádzal z proterozoického podložia alebo 

http://www.stratigraphy.org/
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z vulkanických hornín. Neskôr, v dôsledku transgresie, sa sedimentácia zjemňovala(Chlupáč, 

I. et al., 2002).  

Jednotlivé súvrstvia ordoviku 

Zahořanské súvrstvie vystupuje na území Prahy v dvoch pruhoch. Prvý severnejší, tvorí 

súvislý pás z Vysočan až na Malú Stranu, kde sa zanorí pod uloženiny kriedy. Druhý južnejší, 

sa tiahne z Vinohradov cez Pankrác, až do Jinoníc. Súvrstvie je tvorené prachovcami 

a pieskovitými prachovcami s premenlivým obsahom karbonátu. Veľkosť zŕn kremenného 

siltu sa pohybuje od 0,04 do 0,16 mm. Vo vrchných partiách súvrstvia sa vyskytuje ílová 

bridlica s prachovou prímesou, preto je hranica medzi Zahořanským a nadložným 

Bohdaleckým súvrstvím petrograficky nevýrazná. Mocnosť Zahořanského súvrstvia dosahuje 

v oboch pruhoch približne 150 m (Králík, F. et al., 1984).  

Bohdalské súvrstvie je vyvinuté v dvoch faciách, ako ílovité bridlice bohdalecké a ako 

polyteichová pieskovito-karbonátová facie. Na území Jinoníc sa nachádza facia prvá, tiahnúca 

sa až do Vršovíc. Bohdalecké bridlice sú tmavošedej farby, jemné, jemne sľudnaté s obsahom 

organického uhlíku menej než 1%. Miestami sú impregnované pyritom, vďaka ktorému sa pri 

zvetrávaní objavujú na plochách odlučnosti síranové povlaky a kryštály sádrovca. Druhá, 

polyteichová facie sa vyskytuje na území Prahy v Strašniciach a v Michliach. Tvorená je 

sľudnatými bridlicami s prachovou prímesou, ktoré prechádzajú až do ílovitých prachovcov. 

Kremenné zrná sú menšie ako 0,1 mm a sú ostrohranné. Prachové bridlice a prachovce majú 

zvýšený obsah karbonátu v tmele .Mocnosť Bohadleckého súvrstvia dosahuje 150 m a je od 

nadložného Královodvorského súvrstvia oddelené vrstvou ílovitých bridlíc(Králík, F. et al., 

1984). 

Králodvorské súvrstvie je tvorené veľmi jemnými ílovitými bridlicami, s veľmi nízkym 

obsahom kremenného prachu a tiež s veľmi nízkym obsahom organického uhlíku, pod 0,1%. 

Farba zdravej horniny je tmavošedá, farba navetranej horniny je charakteristicky šedozelená 

a je tenko lupeňovito odlučná. Na vrstevných plochách sa miestami vyskytujú chondrity 

(Králík, F. et al., 1984). 

Najmladším súvrstvím ordoviku je súvrstvie Kosovské. Obsahuje pieskovce, prachovce, ílové 

bridlice a zlepence. Za bázu sa považuje jemnozrnný zlepenec až hrubozrnný pieskovec 

tmavošedej farby, po navetraní hnedej farby s mocnosťou do 2 metrov, ktorý na Králodvorské 
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súvrstvie nasadá konkordantne. Kremenné zrná sú cca 2 mm veľké. V stredných a vrchných 

častiach Kosovského súvrstvia prevláda striedanie kremenných a drobových pieskovcov 

s prachovcami a prachovými bridlicamie zelenej farby, najvyššie je vrstva kremenného 

pieskovca hrubá viac ako 1,5 m a na ktorú nasadá vrstva ílových a prachových bridlíc 

mocnosti niekoľko metrov (Králík, F. et al., 1984). Kosovské súvrstvie obsahuje miestami 

malé úlomky granitoidov, čo je odrazom ordovického zaľadnenia(Chlupáč, I. et al., 2002). 

6.2 Silúr 

Silúr spočíva konkordantne na Kosovskom súvrství. Jeho mocnosť je menšia ako mocnosť 

ordovických uloženín z tých istých miest. Spodný silúr začína ukladaním graptolitových 

bridlíc, ktoré sú dôkazom eustatického výzdvihu hladiny po roztopení Gondwanských 

ľadovcov na konci ordoviku. Smerom k nadložiu sa sedimentácia mení na vápencovú. 

Vápence sa podľa Reichwaldera a Jablonského (2003) tvoria spravidla v teplých moriach, čo 

je dôkazom otepľovania sa oceánu v silúre. Charakteristickým znakom silúru barrandiénu je 

vulkanická činnosť, ktorá ovplyvňovala sedimentáciu tvorbou ložných žíl doleritických 

bazaltov, ktoré v bridliciach spôsobovali kontaktnú metamorfózu. V tejto dobe panoval 

extenzný režim(Chlupáč, I. et al., 2002). Silúr trval v rokoch 443-419 Ma 

(www.stratigraphy.org). 

Jednotlivé súvrstvia silúru. 

Najstarším súvrstvím silúru je liteňské súvrstvie, ktoré sa delí na vrstvy želkovické, 

litohlavské a motolské. Želkovické vrstvy sú na území Prahy zastihnuté len v tektonicky 

zložitej časti silúru pražského zlomu vo výchoze pri Motole. Obsahujú pieskovité bridlice. 

Nadložná litohlavská vrstva vystupuje na povrch len v pražskej časti Dvorce. Obsahuje čierne 

graptolitové bridlice striedajúce sa so šedozelenými vápnitými ílovcami. Dosahuje mocnosť 

5-10 m. V nadloží je vyvinutá motolská vrstva s obsahom facie vápencovej a facie 

graptolitových bridlíc. Facia graptolitových bridlíc je charakterizovaná ílovými 

a prachovitými bridlicami s obsahom organického uhlíku do 4%. Facia vápencov obsahuje 

tufitické vápence s mocnosťou 7-12 m. Celková mocnosť motolských vrstiev dosahuje 100 m 

(Králík, F. et al., 1984). 

Nasledujúce súvrstvie kopaninské je zastúpené v oblasti Prahy v dvoch faciách: vápencovej 

a bridličnatej facii a tufitickej a bridličnatej facii. Tufiticko-bridličnatá facia je takmer celou 

mocnosťou kopaninského súvrstvia. Na jej báze sa nachádzajú preplavované tufity a tufy, 

http://www.stratigraphy.org/
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smerom k nadložiu ich striedajú karbonatizované tufity, vyššie potom vápenité bridlice 

striedajúce sa s mikritickými vápencami. V bridliciach je značný obsah organických látok 

(7%) a pyritu. Tufiticko-bridličnatá facia o mocnosti až 110 m rýchlo prechádza do 

vápencovej facii, ktorá na území Prahy dosahuje mocnosť prvých jednotiek metrov (Králík, F. 

et al., 1984).  

V silúre je najvyšším súvrstvím přídolské. Obsahuje šedé vápence, ktoré sa striedajú 

s vložkami vápnitých bridlíc. Celková mocnosť dosahuje až 50 metrov. Hranica s podložným 

kopaninským súvrstvím je ostrá (Králík, F. et al., 1984). 

6.3 Devón  

Okolie Dívčích hradov a priľahlá časť Kovářka sú len dve miesta na území Prahy, kde je 

zastúpený devón, a to len devón spodný (Králík, F. et al., 1984). Je to v dôsledku 

denudačného odnosu. Leží konkordantne na silúre. Pokračuje vápencová sedimentácia. 

Opakuje sa striedanie hlbokovodných jemnozrnných vápencových facií s plytkovodnými 

bioklastickými vápencovými faciami. Devón barrandiénu bol uznaný za medzinárodný 

štandard hranici so silúrom, štandard stupňov lochkov a prag, a doplňujúci štandard hranici 

spodného a stredného devónu (Chlupáč, I. et al., 2002). Devón sa pohybuje v rozmedzí 419-

359 Ma (www.stratigraphy.org) 

Jednotlivé súvrstvia devónu 

Bázou prvej facie lochkovského súvrstvia-radotínskych vápencov sú svetlošedé vápence 

mocnosti 8 metrov. V spodnej časti prevládajú hrubo organodetritické vápence, vyššie sa 

zrnitosť zmenšuje a prevládajú silne dolomitické vápence, svetlošedej až žltej farby. Ďalej 

k nadložiu nasleduje 20 metrov silná vrstva tmavošedých jemne zrnitých bituminóznych 

s vložkami tmavých vápnitých bridlíc miestami s rohovcami. Tie tvoria hranicu s druhou 

faciou-kotýskými vápencami (Králík, F. et al., 1984). 

Pražské súvrstvie začína sliveneckými vápencami. Sú to svetlošedé až ružové vápence, 

vyššie načervenalé lavicové vápence s mocnosťou 10-15 metrov. Ich vrchná časť je čiastočne 

odkrytá v lome pri Konvářke, smerom k nadložiu je náznak pribúdania jemnej mikritickej 

komponenty. Majú charakteristické červené sfarbenie a sú súčasťou druhej facii-řeporyjských 

vápencov. Tie tvoria prechod do tretej facie šedých dvorecko-prokopských vápencov(viz. 

dokumentačný bod 2), ktoré dosahujú mocnosť až 150 metrov. V nižších polohách 

http://www.stratigraphy.org/
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s hlíznatými vápencami, zatiaľ čo vyššie ich striedajú lavicovité tmavošedé s vloškami 

tmavých bridlíc a s rohovcami (Králík, F. et al., 1984).  

6.4 Krieda                                                                                                                         

V záujmovom území je z kriedového veku zastúpené perucké súvrstvie. Obsahuje šedé až  

žltošedé ílovce a piesočnaté ílovce, striedajúce sa s polohami pieskovcov okrovej farby. 

Prostrednícvom pieskovcov sa do súvrstvia privádza podzemná voda, ktorá urýchľuje 

zvetrávanie ílovcov na tuhé až mäkké íly. Kriedové sedimenty vyplňujú plochú depresiu. 

Tvoria významný vodonosný horizont (Vorel, J. et al. 2007). V záujmovej oblasti sa nachádza 

pravdepodobne len jediný výchoz, na ktorom sa dajú kriedové sedimenty sledovať (viz. DB 

7), pretože povrch je všade prekrytý kvartérom.  Obdobie kriedy trvalo v rokoch 165-66 Ma 

(www.stratigraphy.org). 

 

6.5 Kvartérne pokryvné uloženiny 

V území boli okrem hornín dokumentované aj zeminy, ako navážky rôzneho zloženia, spraše, 

konzistencie tuhej až pevnej, piesočnaté hliny, ílovité hliny, piesky, často s úlomkami 

okolitých hornín (splachové) a hlinité až piesočnatohlinité svahové sedimenty s úlomkami 

podložných hornín, pevnej až tuhej konzistencie (svahové). 

Vlastnostiam kvartérnych zemín som sa ďalej nevenoval, pretože pre následné využitie 

nemajú význam. 

 

7. Inžinierskogeologická charakteristika  
 

Inžinierskogeologické rajóny sú vymedzené na základe litologicko-genetických podobností 

hornín predkvartérneho podkladu. Tunel radlice bude prechádzať týmito 

inžinierskogeologickými celkami. Najzastúpenejšim rajónom pri razení tunelu bude rajón 

ílovcovo-prachovcových hornín a rajónom vápencovo-dolomitických hornín. Celkovo bude 

razbou tunala zastihnutých 5 inžinierskogeologických rajónov. Orientačné geotechnické 

charakteristiky zastihnutých hornín sú popísané v tabuľke č. 9. 

http://www.stratigraphy.org/
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7.1 Sj - rajón ílovcovo-prachovcových hornín 

Do tohto rajónu radím ílovité popr. vápnité bridlice a aj kriedové piesčité íly. Horniny sú 

mäkké, často rozpukané a tektonicky porušené, zvetrané do hĺbky až 8 metrov. Podzemná 

voda siaha do hĺbky 2-5m pod povrchom. Pre bežné stavby je hornina vhodnou základovou 

pôdou, pre väčšie stavby, ktoré sú náročnejšie na sadanie, musia sa zakladať vo väčších 

hĺbkach, na nezvetranej hornine.  

Ílovité bridlice - bO 

Nachádzajú sa v severnej polovici záujmového územia, na východe prechádzajú do hornín 

silúrskeho veku (viz DB 16). Morfologicky sa prejavujú ako mierne svahy. Pri zvetrávaní sa 

ílovité bridlice rozpadávajú na nepravidelné úlomky. Konečný produkt zvetrávania býva 

ílovitá hlina až íl s kúskami bridlice. Podzemná voda siaha do hĺbky 2-5m pod povrchom. Pre 

bežné stavby je hornina vhodnou základovou pôdou, pre väčšie stavby, ktoré sú náročnejšie 

na sadanie sa musia zakladať vo väčších hĺbkach, na nezvetranej hornine. Sú dobre 

rozpojiteľné a ťažiteľné. Nie sú odolné voči poveternostným vplyvom, pri zrážkach a mraze 

sa pomerne rýchlo rozpadávajú na drobné úlomky, preto treba základové jamy chrániť pred  

poveternostnými vplyvmi. Ílovité zvetraliny sú objemovo nestále, namŕzavé (Šimek, R., 

1983).  

 

ílovité bridlice Rozložené na hlinu s 
črepinami 

Zvetrané a značne 
rozpukané 

Navetrané a stredne 
rozpukané 

γn (kNm
-3

) 19-22 21-23,5 22,5-25 

E0  (MPa) 8-30 12-100 50-70 

Tabuľka č. 2.: Technické vlastnosti.                                                                            (Šimek, R., 1983) 

 

Piesočnaté ílovce, ílovce, ílovité pieskovce - jpK 

Patrí sem súvrstvie perucké - vrchná krieda. Vyplňuje depresiu v predkriedovom reliéfe, preto 

sa jeho mocnosť mení. V mojej záujmovej oblasti je ako samostatný denudačný zbytok ktorý 

prechádza stredom územia od západu k východu. Táto oblasť sa nazýva Na rovinách. Vo 

výchozoch sú iba pieskovcové polohy, ktoré nepodliehajú toľko zvetrávaniu (viz DB 7). 

Ílovce zvetrávaju na íl až piesočnatý íl. Ako základová pôda sa musí hodnotiť idividuálne. 

Zvetraliny sú totiž objemovo nestále, stlačiteľné a náchylné k zosuvom. Nakyprenie 20-50 % 

a nadvýlom 5-10 % (Šimek, R., 1983). 
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piesočnaté ílovce, 

ílovce, ílovité 

pieskovce 

Rozložené na íl tuhej a 

pevnej konzistencie 

Zvetrané na íl tvrdej 

konzistencie 

nezvetrané 

γn (kNm
-3

) 18-21 19,5-22 21-22,5 

E0  (MPa) 3-15 8-25 15-50 

c
,
 (MPa) 40-100 50-200  

φ
,
 (°) 0-13 6-18  

Tabuľka č. 3.: Technické vlastnosti.                                                                             (Šimek, R., 1983) 

7.2 Sv- rajón vápencovo-dolomitických hornín  

Lavicové a doskovité vápence s rohovcami alebo s polohami bridlí sú vetšinou 

bez kvartérného pokryvu. Vápence sú suché, pevné horniny, aj napriek zvetraniu do väčšej 

hĺbky. Zvetrávajú nepravidelne, vyskytujú sa to povrchové javy krasovatenia.  

Vápence, vápence s rohovcami, vápence s vložkami bridlíc – vD, vS, v-bS 

Medzi horniny tohto typu, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území patria vápence 

kopaninského, přídolského, lochkovského a pražského súvrstvia (slivenecká a dvorecko-

prokopská facia). Vápencová facia kopaninského súvrstvia - tvoria ju lavice, šošovky 

a konkrécie organodetrického vápenca s vložkami vápnitých bridlíc. Přídolské súvrstvie - 

tvoria ho tmavošedé jemnozrnné doskovité až lavicovité vápence s vložkami černošedých 

vápnitých bridlíc. Lochkovské súvrstvie - sú to pravdepodobne šedé, jemnozrnné, doskovité 

vápence s šošovkami čiernych rohovcov. Slivenecká vápencová facia- sú to šedé, ružové až 

červené lavicovité vápence. Facia dvorecko-prokopských vápencov- šedé kalové vápence, 

lavicovité až doskovité, v spodnej časti hlíznaté, vo vrchnej časti s veľkým počtom vložiek 

čiernych vápnitých bridlíc. Tvoria veľkú časť Dívčích hradů.  

Mocnosť súvrstvia sa pohybuje až do 150 m. Prevažujú doskovité až lavicovité vápence. 

V záujmovom území sa vápence nachádzajú vo východnej časti záujmového územia. Tvoria 

strmé skalné steny a výchozy, pretože dobre odolávajú zvetrávaniu (viz DB 2). Nie je to však 

pravidlom. Napr. v bočnej rokle Prokopského údolia sa našli zlíchovské vápence zvetrané do 

hĺbky až 100 m. Väčšinou sú to však veľmi únosné, obtiažne rozpojiteľné základové pôdy. 

Problémy tvoria bridlicové vložky tým, že zvyšujú nebezpečenstvo schádzania blokov vo 

výkopoch alebo zárezoch. Sú silne zvrásnené a tektonicky porušené. Aj napriek zvetraniu do 

väčšej hĺbky to sú suché a pevné horniny. Zvetrávajú na hnedé ílové hliny s úlomkami 

matečnej horniny. Môžu sa tu vyskytovať prejavy krasovatenia. 

V týchto horninách vzhľadom k premenlivému podielu ílu, uhličitanu horečnatého 

a vzhľadom k ich intenzívnemu zvrásneniu dochádza k lokálnemu krasovateniu. Prejavuje sa 
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vyluhovaním na puklinách. Začiatok tvorby krasovatenia sa podľa Zelenky a Kleina (1991) 

odhaduje na koniec albu a začiatok cenomanu. V minulosti, v roku 1981, tu došlo k závalu 

štoly pri razení splaškového zberaču v úseku Hlubočepy-Radlice. Podľa Habrnála (1983) sa 

pri následnom prieskume v hĺbke asi 100 metrov pod povrchom, vo vrstvách prídolských 

a lochkovských vrtom (viz DB 17)narazilo na kriedové sedimenty peruckých vrstiev. Tento 

nález kriedových sedimentov v takej hĺbke potvrdzuje to, že v silúrsko-devónskych 

vápencoch dochádza k tvorbe rozsiahlych krasových depresií pôsobením podzemnej vody. 

Vytvorenie veľkej kaverny dokazuje aj to, že hornina musí mať vysoký stupeň puklinavosti, 

ale napriek tomu musí mať vysoký stupeň pevnosti. V jednoosom tlaku až 100 MPa 

(Ondrášik, R., et al. 2011).  

Nadvýlom má hodnoty 5-10% a nakyprenie 30-40% (Šimek, R., 1983). 

 

vápence, vápence 

s rohovcami, 

vápence 

s vložkami bridlíc 

Rozložené na hlinu s 
úlomkami 

Zvetrané a stredne 
rozpukané 

Navetrané a málo 
rozpukané 

γn (kNm
-3

) 19-22,5 21,5-24,5 23,5-26 

E0  (MPa) 8-50 30-300 200-2500 

c
,
 (MPa) 20-55   

φ
,
 (°) 14-25   

Tabuľka č. 4.: Technické vlastnosti.                                                                            (Šimek, R., 1983) 

Vápnité bridlice, bridlice s vložkami vápencov- vbS 

V záujmovom území sa nachádzajú horniny tohto typu v liteňskom súvrství(viz DB 14). Sú to 

tenko vrstevnaté, doskovito rozpadavé graptolitové bridlice. Zvetrávajú miestami v hĺbke 3-5 

m, niekde boli aj plytko pod terénom tvrdé, len navetralé bridlice. Zvetraliny sú v podobe 

ílovitých a piesočnatoílovitých hlín s doskovitými úlomkami bridlice. Sú to pomerne vhodné 

základové pôdy, únosné a dobre ťažiteľné. Nakyprenie sa pohybuje medzi 20-50 % 

a nadvýlom 5-10 % (Šimek, R., 1983). 

 

vápnité bridlice, 

bridlice 

s vložkami 

vápencov 

Rozložené na hlinu s 

črepinami 

Zvetrané a značne 

rozpukané 

Navetrané a stredne 

rozpukané 

γn (kNm
-3

) 19-22 21-24 23-26 

E0  (MPa) 8-30 12-120 60-1000 

c
,
 (MPa) 20-55   

φ
,
 (°) 14-24   

Tabuľka č. 5.: Technické vlastnosti.                                                                             (Šimek, R., 1983) 
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7.3 Sf - rajón flišoidných hornín  

Prachové a pieskové bridlice, prachovce, droby a pieskovce miestami s vložkami kremencov 

a magmatických hornín. Horniny dobre odolávajú zvetrávaniu. Ako základová pôda sú 

flišoidné horniny vhodnou základovou pôdou. 

Droby, pieskovce, prachovce, piesočnaté bridlice- pbO 

V záujmovom území sú tieto súvrstvia: zahořanské, bohdalecké a kosovské. Striedajú sa 

v opakujúcich sa pruhoch so súvrstviami ílovitých bridlíc a kremencov. Väčšinou sa 

vyskytujú plytko pod povrchom ale môžu byť aj prekryté kvartérnymi uloženinami alebo 

kriedou. Zahořanské súvrstvie - vystupuje v dvoch pruhoch. Ich opakovanie je spôsobené 

pražským zlomom. Je zakryté kriedou a kvartérom. V Jinoniciach však vystupuje plytko pod 

povrch. Je tvorené šedými až hnedošedými prachovitými bridlicami a prachovcami. Môžu 

obsahovať vložky vápnitých pieskovcov alebo piesočnatých vápencov. Sú to pevné horniny, 

odolné voči zvetraniu, napriek tomu sú to najmäkšie a najmenej únosné horniny tejto skupiny. 

Bohdalecké súvrstvie a jeho polyteichová facia - Je to sľudnatá, ílová bridlica s prachovitou 

prímesou s doskami a lavicami ílovitých prachovcov, jemnozrnných pieskovcov 

a piesočnatých vápencov. Sú to pevné a únosné horniny, obtiažne rozpojiteľné. Kosovské 

súvrstvie - tvorí ho striedanie sľudnatých prachovitých bridlíc s lavicovitými pieskovcami 

a prachovcami, bázu tvorí asi 2 metre hrubá vrstva hrubozrnného pieskovca až jemnozrnného 

zlepenca. Súvrstvie končí polohou ílovitých a prachovitých bridlíc. Sú to únosné a ťažko 

rozpojiteľné horniny. Znakom skoro všetkých súvrství tohto typu hornín je striedanie mäkších 

a tvrdších hornín. Mäkšie sú bridlice a tvrdšie sú prachovce a pieskovce. Bridlice zvetrávajú 

hlbšie, zatiaľ čo pieskovce zvetrávaniu odolávajú a rozpadajú sa na menšie úlomky. Celkovo 

tvorí tento súbor hornín únosné základové pôdy, obtiažne rozpojiteľné. Zvetrávajú na 

piesočnatoílovité pôdy s úlomkami pieskovcov. V zárezoch hrozí nebezpečenstvo zosúvania 

sa pieskovcových blokov po bridlicových vložkách. Nakyprenie sa pohybuje od 20 do 50 %, 

nadvýlom 5-15 % (Šimek, R., 1983). 
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droby, pieskovce, 

prachovce, 

piesočnaté bridlice 

Rozložené na hlinu s 

črepinami 

Zvetrané a značne 

rozpukané 

Navetrané a stredne 

rozpukané 

γn (kNm
-3

) 19-22,5 21-24,5 23-26 

E0  (MPa) 10-50 20-200 60-1500 

c
,
 (MPa) 20-55   

φ
,
 (°) 14-29   

Tabuľka č. 6.: Technické vlastnosti.                                                                            (Šimek, R., 1983) 

 

7.4 V- rajón vulkanoklastických hornín 

Tufy, tufity, tufitické bridlice – tS 

V záujmovom území sa vyskytuje ako facia tufiticko-bridličná, na Dívčích hradech, tak ako aj 

v Podolý a na Pankráci sa vyskytuje nekrytá mocnejšími pokryvmi (viz DB ). Prevažujú tu 

tufy s polohami šedohnedých až hnedých tufitických bridlíc, tenko vrstevnatých, silno 

zvetraných(Šimek, R., 1983).  

tufy, tufity, 

tufitické bridlice 

Zvetrané a značne 

rozpukané 

Navetrané a stredne 

rozpukané 

Navetralé a málo 

rozpukané 

γn (kNm
-3

) 21-23,5 23-26 25-26,5 

E0  (MPa) 20-150 70-1200 300-3000 
Tabuľka č. 7.: Technické vlastnosti.                                                                            (Šimek, R., 1983) 

 

 

7.5 Ih – rajón intruzívnych hornín 

V záujmovom území sa nachádza žila minety-Mt (Chlupáč, Fiala, 1973, DB 5). Mineta je 

biotitický lamprofyr. Je to šedočierna hornina, ktorá ale už slabým zvetraním mení farbu na 

hnedošedú, v mojom prípade na okrovú farbu. Pri väčšom zvetrávaní naberajú charakter 

ulehlého piesku. Sú to únosné, obtiežne rozpojiteľné základové pôdy, avšak 

s nerovnomerným sadaním objektov, čo predstavuje problém(Šimek, R., 1983). 

V záujmovom území sa nachádza aj pruh bazaltov-β. Sú zelenavo šedé, drobne zrnizé, pri 

zvetrávaní tvoria guľovitú odlučnosť(Vorel, J., et al. 2007). Diabasový vulkanizmus je 

doprevádzaný sedimentáciou tufov, ktoré v mapovanom území hraničia s pruhom 

bazaltov(viz-príloha IG mapa). 
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minety Zvetrané a stredne 

rozpukané 

Navetrané a stredne 

rozpukané 

Navetralé a málo 

rozpukané 

γn (kNm
-3

) 21,5-24,5 23,5-26 25-27 

E0  (MPa) 20-300 200-5000 1000-15000 
Tabuľka č. 8.: Technické vlastnosti.                                                                            (Šimek, R., 1983) 

Tabuľky obsahujú hodnoty γn  čo je objemová tiaž v prirodzenom uložení, E0  je modul 

pružnosti, c
,
 je súdržnosť a φ

,
 je uhol vnútorného trenia. 

 

 
Tabuľka č. 9. Orientačné geotechnické charakteristiky zastihnutých hornín.                                                                                                   

(Prevzaté a upravené z Vorel, J., et al., 2007) 

 

 

8. Hydrogeologické pomery 
 

V mojom záujmovom území panujú dva typy prostredí s podzemnou vodou. Je to podzemná 

voda v prostredí s prúlinovou priepustnosťou a podzemná voda s puklinovou priepustnosťou.  

V prostredí s prúlinovou priepustnosťou má vsiaknutá zrážková voda najprv charakter 

kapilárneho horizontu, potom, po dodaní ďalšej zrážkovej vody, sa voda zdržuje pri eróznej 
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báze. Tá má spravidla charakter hrubozrnnejšieho sedimentu, ktorý je aj priepustnejší. Pod 

zvetralinovou bázou je už prostredie nepriepustné, a tvorí izolant. Tam sa teda voda zdržiava 

a jej ďalší pohyb závisí na morfológii eróznej báze.  

Prostredie s puklinovou priepustnosťou je v ordovických, silúrskych a devónskych 

vápencoch. Tu sa voda pohybuje po otvorených puklinách. Zvodeň je najčastejšie v polohách 

vyšších, kde sa nachádza navetraná, rozpadnutá hornina. V hlbších miestach sa pohyb 

komplikuje tým, že voda prúdi len po prepojených a veľkých puklinách. 

Podľa Vorla (2007) sa v záujmovom území vyskytujú tieto tri typy podzemných vôd 

vzhľadom k horninovému podložiu: 

 Podzemná voda v palezoických bridliciach, pieskovcoch, vápencoch a kremencoch 

 Podzemná voda v devónskych a silúrskych vápencoch  

 Podzemná voda v kriedových sedimentoch 

Podzemná voda v palezoických bridliciach, pieskovcoch, vápencoch a kremencoch. Tieto 

horniny sú v zdravom, neporušenom stave pre vodu nepriepustné. Preto zvodeň vzniká len 

v pásme povrchového rozrušenia horniny. Vytvorí sa tu mnoho drobných kanálikov vhodných 

pre transport podzemnej vody, zvodeň ale nemá súvislú hladinu. Záleží to hlavne na stupni 

zvetrania. Na transport vody do väčších hĺbok slúžia len pukliny a poruchové zóny.  

Podzemná voda v devónskych a silúrskych vápencoch.  

Prevažuje tu puklinová priepustnosť. Rozpukanie vápencov je ale veľmi nerovnomerné, preto 

sa priepustnosti pohybujú vo veľkom rozpätí. Krasovatenie sa tu vyznačuje vyluhovaním 

pozdĺž puklín. Vydatnosť na puklinách sa predpokladá až v litroch za sekundu. Do tunelu sa 

preto predpokladajú najväčšie prítoky práve z devónskych a silúrskych vápencov. Dajú sa tu 

dokonca očakávať aj zvodnené krasové závrty. 

Podzemná voda v kriedových sedimentoch. Tu sa hladina podzemnej vody vyskytuje 

v hĺbke 4-8 m pod terénom. Existuje tu ako puklinová, tak aj prúlinová priepustnosť, 

hydrogeologické pomery tu ale záležia na miestnom vývoji, nie sú stále. 

Najväčšie prítoky do tunelu sa očakávajú v silúrskych a devónskych vápencoch, v ktorých je 

pravdepodobný výskyt krasových útvarov. Prítoky budú ale závislé od utesnenia operných 
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stien. Ak budú steny priepustné, dá sa očakávať prítok do podzemného diela až 5-6 l/s, inak 

by sa prítoky mali pohybovať v desatinách litrových sekúnd (Vorel, J., et.al. 2007). 

V danej lokalite sa nachádza aj prirodzený prameň podzemnej vody (viz DB 1). 

9. Tektonika 
 

V období ordoviku neprebehlo žiadne známe vrásnenie. Panoval extenzný režim, čo bolo 

príčinou otvárania sa Rheického oceánu. Kontinenty sa od seba vzďaľovali, nenastala žiadna 

kolízia. V silúre bola situácia iná. Z kontinentov Lavrencie, Avalónie a Baltiky vznikol nový 

kontinent Laurussia, čo bolo spôsobené kaledónskym vrásnením. Ešte počas silúru sa novo 

vzniknutá Laurussia, nazývaná tiež Old Red kontinent, približovala k Gondwane z dôvodu 

uzatvárania sa oceánu Tethys. K zrážke došlo až v devóne. Tento proces sa nazýva varijské 

alebo hercinské vrásnenie a pokračoval až do karbónu. Varijské vrásnenie značne pozmenilo 

český masív (Košťák, Mazuch et.al. 2011). Bol najskôr vyvrásnený, potom zlomovo 

porušený. V mapovom území tektonické zlomy od seba oddeľujú niektoré horninové celky. 

Zlom v smere východne-západnom oddeľuje devónske horniny od silúrskych (viz príloha-IG 

mapa). Ďalšie smery zlomov sú severo-južný a severozápadne-juhovýchodný. 

10. Geodynamické javy 
 

Podľa databáze zosuvov ČGS-Geofondu sa v danej lokalite nachádzajú 2 zosuvy, zosuv číslo 

824 a zosuv číslo 5924. Obidva zosuvy sú bodové (viz DB 10 a DB 11).  

Zosuv číslo 824 sa nachádza v lokalite Praha-Zlíchov, dokumentovaný v roku 1977. Je 

orientovaný na východ, je suchý, so sklonom 40°. Zosuv bol sanovaný zemnými úpravami 

svahu.  

Zosuv číslo 5924 sa nachádza asi 120 metrov západne od zosuvu 824 v lokalite Praha-

Konvářka. Dokumentovaný bol v roku 1986 ako zosuv aktívny, suchý, so sklonom 30°, 

orientovaný na juhovýchodnú stranu. Sanácia urobená nebola 

(www.mapy.geology.cz/sesuvy_geofond/). 

 

http://www.mapy.geology.cz/sesuvy_geofond/
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11. Záver 
Podložie mapového územia tvoria horniny ordovického, silúrskeho a devónskeho veku 

prekryté kriedou a kvartérnymi uloženinami. Pri práci som používal archívne práce vykonané 

v záujmovom území, ale aj vlastné terénne mapovanie príležitostných odkryvov. Na odkryvy 

je územie chudobné, nachádzajú sa len vo východnej časti mapy, jeden v strednej časti. Pre 

kvalitnejšie popísanie horninového prostredia pre účely stavby tunelu bude potrebné 

vybudovať prieskumnú štólu, ktorá je pre stavbu nevyhnutná. V prípade konania výstavby 

prieskumnej štóly by som pokračoval v jej popise a dokumentovaní v rámci mojej diplomovej 

práce. Vychádzal by som napr. z klasifikácie podľa Bienawského (1973), ktorá vhodne 

charakterizuje horninový masív pre podzemné stavby, akou je tunel Radlice. 
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