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Abstrakt 

V mojej diplomovej práci sa zaoberám podrobným geologickým modelom podložia 

priemyselného areálu v Kralupoch nad Vltavou a blízkeho okolia. Získal som všetky dostupné 

dáta z oboru geológie, inžinierskej geológie, hydrogeológie a geofyziky. Vytvoril som databázu a 

pomocou programu autoCad civil3D a znalostí z rešeršnej časti tejto práci som vytvoril 3D 

model záujmového územia. Z tohto modelu som vytvoril mapy a charakteristické profily. Na 

základe archívnej rešerše a vytvorených profilov som zhodnotil základové pomery 

najvýznamnejších budov. Moja práca podáva kompletné informácie o podloží tohto územia do 

60 metrov podložené všetkými dostupnými prieskumami do roku 2016. 

Abstract 

In my diploma thesis, I concern with the detailed geological model of the base of the industrial 

complex in Kralupy nad Vltavou and the surrounding area. I have collected all available data 

from geology, engineering, geology, hydrogeology and geophysics. I created a database and using 

the autoCAD civil3D software and knowledge from the research part of this work I created a 3D 

model of interest area. From this model, I created maps and characteristic profiles.  Based on 

archival research and created profiles, I reviewed the foundation basement of the most 

important buildings. My work provides complete geological information of this territory within 

60 meters supported by all available surveys by 2016. 
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1 Úvod 
Skúmané územie sa nachádza na dvoch Vltavských terasách severovýchodne od mesta Kralupy 

nad Vltavou. Takmer polovicu tejto oblasti tvorí priemyselný areál Kralupy nad Vltavou ktorý 

zahŕňa objekty Synthos (bývalý Kaučuk n. p.) a rafinérie Kralupy. V rámci výstavby týchto 

objektov prebehlo viacero inžinierskogeologických prieskumov. V práci podávam prehľad 

a porovnanie výsledkov týchto prieskumov. Vytváram otvorenú databázu, ktorá pozostáva z 

informácií zo 485 vrtov a 122 kopných sond. Cieľ mojej práce je vytvoriť podrobný 

inžinierskogeologický model územia (3D model, IG mapy areálu, profily) a zhodnotiť základové 

pomery významných priemyselných objektov areálu. 
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2 Záujmové územie 

2.1 Fyzicko geografické pomery 

Skúmané územie sa nachádza na pravom brehu Vltavy medzi obcami Kralupy nad Vltavou 

a Veltrusy na mapových listoch geologickej mapy 1 : 25 000, list 12-223 Odolena Voda a 12-214 

Kralupy nad Vltavou. Ide o priemyselný areál. Hranicu územia tvorí zo západu cestná 

komunikácia číslo 10(12)A Lobeček - Veltrusy, zo severovýchodu cestná komunikácia číslo 

6(8)A a z juhu železničná trať Kralupy nad Vltavou- Neratovice. 

Geomorfologicky sa územie radí do subprovincie česká tabule, geomorfologickej jednotky 

černochovská tabule a morfologickej triedy roviny (Balatka a Kalvoda, 2006). Jedná sa o erózne 

denudačnú zníženinu na pravom brehu dolnej Vltavy. Je tvorené dvomi Vltavskými terasami 

oddelenými hranicou morfologického stupňa o sklone do 17° vysokého cca 12 m. Západná časť 

tvorená manínskou terasou predstavuje mierne k severu uklonenú rovinu o nadmorskej výške 

175 až 178 m. n. m. a nachádza sa na nej väčšina plochy areálu. Východná časť, terasa Karlova 

náměstí zaujíma vyššie položenú terasu, s povrchom mierne zvlneným eróziou o nadmorskej 

výške 186 až 200 m. n. m (Luček, 1967). 

Klimaticky patri územie do suchého teplého okrsku A2 teplej oblasti, charakterizovanou 

miernou zimou a kratším slnečným svitom, s januárovou teplotou nad -3˚C a so slnečným svitom 

vo vegetačnom období pod 1500 hod. Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje 8 až 8,5˚C, 

ročný priemerný úhrn zrážok tvorí 55 mm. (Quitt, 1971). 

2.2 Vrtná preskúmanosť a využívanie územia 

Územie bolo do roku 1958 využívané v prvom rade ako poľnohospodárska pôda a z časti ako 

poľné letisko (Letka č. 50 - B-534, letiště Kralupy, polní letiště Veltrusy). Na severnom okraji boli 

pieskovny ktoré boli pred výstavbou priemyselného areálu zavezené odpadom. 

V roku 1958 sa zahájila výstavba továrne Kaučuk, n. p. a výroba kaučuku bola zahájená v roku 

1963, krátko na to bola zahájená aj výroba polystyrénových hmôt. V priebehu rokov boli 

postupne menené technológie a bola rozširovaná kapacita výroby. S výstavbou Kaučuk n. p. sú 

spojené tieto práce: 

  Kos (1957): „Závěrečná zpráva o výsledku sondovacích prací na staveništi chemického 

závodu v Kralupech nad Vltavou“. Tato správa zhodnocuje dovtedy vykonané prieskumné 

práce , doplnené o 22 sond o hustote 200-250m a dve sondy v priestore vodárne. Práca sa 

zameriava na zistenie inžinierskogeologických pomerov pre založenie továrne a vodárne, na 

možnosti infiltrácie riečnej vody pre chladenie v priestore areálu a na zistenie možnosti 

čerpania vody. 

 Drozd (1959): „Zpráva o výsledku zatěžovacích zkoušek na staveništi n. p. Kaučuk 

v Kralupech“, ktorá vyhodnocuje štyri zaťažovacie skúšky v štrkopieskoch v hĺbke 1 m. 

 Lejček (1959): „Kaučuk – Kralupy, dodatek k zprávě zák. čís. 3068/08“. Predmetom správy je 

prieskum základovej pôdy pre objekty 142 a 212 založených na piesčitých štrkoch, objekt 

201 založený v mieste s vysokou h. p. v. a objektov 111, 112 a 113 založených v miestach 2 m 

mocnej vrstvy piesčito ílovitého náplavu. V prieskume bolo spravených 6 vrtných sond. 

 Zdařil (1960): „Technická zpráva o základových poměrech dílen a upřesnění základových 

poměrů pro komín kotelny na staveništi n. p. Kaučuk Kralupy nad Vltavou“. Správa 
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zhodnocuje základové pomery a ťažiteľnosť, je podložená výsledkami siedmich vrtov ľahkou 

ručnou vŕtacou súpravou a laboratórnych skúšok. 

V roku 1969 sa zahájila výstavba novej rafinérie Kralupy (NRK) v areáli š. p. Kaučuk a v roku 

1975 sa zahájil výrobný proces (Holub, 2005). S výstavbou tejto časti areálu sú spojené tieto 

práce: 

 Luček (1966): „Naftová rafinérie Čechy, staveniště Kralupy. Předběžný inženýrsko-

geologický a hydrogeologický průzkum“. Autor tu zhodnotil inžiniersko-geologický 

a hydrogeologicky prieskum alternatívneho staveniska naftovej rafinérie v priestore medzi 

obcami Veltrusy, Zlosyn, Úžice, Chvatěruby a Kralupy nad Vltavou. Lokalitu vylúčil pre 

možnú kontamináciu kriedového kolektora. Niektoré objekty, ako napríklad sklad 

kvapalných látok, v skúmanej lokalite napriek uvedenému nedostatku ležia. Prieskum sa 

skladá z 343,9 bm nárazových vrtov o priemere 406 mm a sieti vŕtania 400 na 650 m. 

A dvoch jadrových vrtov o 69,0 bm pre spresnenie lokalít z najväčšou mocnosťou 

kriedových sedimentov. 

 Luček (1967a, 1967b, 1967c, 1967d): Autor tu podáva správy zo štyroch etáp prieskumu. 1. 

etapa bola zameraná na poznanie geologických pomerov územia a na hydrogeologický 

prieskum, 2. etapa riešila výskyt vhodných tesniacich zemín v blízkosti areálu, ich 

vlastnosťami, a kubatúrou, 3. etapa bola zameraná na prieskum a zhodnotenie základovej 

pôdy a 4. etapa podrobne vyhodnocovala celkové inžiniersko-geologické a hydrogeologické 

pomery. V rámci štyroch etáp bolo navŕtaných 363 vrtov o celkovej metráži 4110,8 bm. 

Vŕtané boli ručne točivým a nárazovým vŕtaním, pričom bazálne polohy boli často dlátované. 

 Vejlupek (1967): „Geologické poměry jižního okraje podkřídové karbonské pánve mezi 

Kralupy n. Vl. – Mělníkem a Vlkavou“. Autor tu opisuje všeobecné geologické pomery okolia 

priemyselného areálu so zameraním na priebeh podložia karbónskej panvy. 

Od roku 1973 do súčasnosti sa v priestore priemyselného areálu vykonávajú dostavby, 

rekonštrukcie, modernizácie a výstavby nových objektov. S nimi sú späté tieto 

inžinierskogeologické správy ktoré zhodnocujú základové pomery jednotlivých dostavieb: 

 Fessl (1973): „Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu KRALUPY- ROZŠÍŘENÍ 

TEPLÁRNY“. Prieskum pozostáva zo siedmich vrtov a laboratórnych skúšok. Ide o výstavbu 

komínu a demistanice. 

 Štíkar (1974): „Zpráva o inženýrsko-geologickém prúzkumu staveniště pro rozšíření závodu 

Kaučuk n.p. v Kralupech n. Vltavou“. Správa je zameraná na výstavbu Bloku 85 sklad 

kapalných plynů, kde bolo vyhĺbených šesť vybraných vrtov o celkovej metráži 19,7 bm a 

Bloku 23, kde boli vyhĺbené štyri vibračné vrty.  

 Dvořák (1978a): „Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu na staveništi „alkylace“ v n. p. 

Kaučuk Kralupy n.Vlt.“. Prieskum vyhĺbil štyri nárazovo točivé vrty, 3 šachtice o rozmeroch 

2 x 1 x 25 m a odobrali osem vzoriek zemín a dve vzorky podzemnej vody.  

 Dvořák (1978b): „Zpráva o inženýrsko- geologickém průzkumu na staveništi „styren“ v n. p. 

Kaučuk Kralupy nad Vltavou“. Prieskum pozostával (okrem rešerše) z trinástich 

nárazovotočivých vrtov o priemere 330 mm ktoré s výnimkou vrtu 9a boli všetky ukončené 

v predkvartérnom podklade, z jedenástich porušených vzoriek a z troch vzoriek podzemnej 

vody.  

 Hroch (1980a, 1980b, 1982): Zhodnotenie prieskumných činností na území do roku 1980 

s prehľadom dovtedajších sond spracoval Hroch v dvoch správach: prvá „Kralupy-Kaučuk, 
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areál – rešeršní zpráva“ a druhá „Kralupy – Kaučuk, areál – zpráva o provedených 

sondážních pracích do roku 1980“. Autor vypracoval aj prieskum základovej pôdy pre štyri 

nádrže ropy, ktorý bol založený len na archívnych materiáloch. Jednalo sa o správu: „Zpráva 

o základových poměrech pro sklad ropy v bloku 07 areálu k. p. kaučuk Kralupy“.  

 Vitásek (1990): „Zpráva o výsledcích geologickoprůzkumných prací Kralupy – Kaučuk 

Hydrokrak“. Správa zhodnocuje základové pomery pre hydrokrakovaciu jednotku. Prieskum 

je založený okrem archívnych dát na dvadsiatich dvoch vrtoch o celkovej metráži 182 bm 

a na sedemnástich odobraných poloporušených vzorkách. 

 Kolář (2008): „KRALUPY  AREÁL  SKP  -LPG „SKP – Stáčení železničních cisteren“ 

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ  A GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM“. Správa hodnotí základové 

pomery vybraného objektu a vychádza z archívnej rešerše doplnenej o dva vrty o celkovej 

metráži 14 bm. 

 Rout (2015): „Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro přípravu stavby fluidních 

kotlů v areálu SYNTHOS a.s. v Kralupech nad Vltavou“. Správa hodnotí objekty: kotelna, 

kompresorová stanice, vykládka paliva a sklad paliva. Výsledky archívnych prác doplnil o 

päť vrtov o celkovej metráži 51 bm, päť charakteristických  vzoriek, päť vzoriek zemín  na  

zatriedenie do tried  vylúhovateľnosti, dve vzorky vody a šesť penetračných sond o celkovej 

metráži 50,3 m. 

2.3 Geologické pomery 

Záujmové územie leží na styku kladensko-rakovnickej panvy tvorenej arkózami 

a proterozoickými horninami kralupsko-zbraslavskej jednotky. Nad týmito horninami sa vo 

východnej časti územia nachádzajú denudačné zbytky okrajov kriedovej panvy. Celé územie je 

pokryté kvartérnymi sedimentmi. 

2.3.1 Predkvartérny skalný podklad 

Proterozoikum 

Horniny vrchného proterozoika vystupujú v západnej časti záujmového územia. Jedná sa 

o  klastické až vulkanoklastické sedimentárne horniny kralupsko-zbraslavskej skupiny (Straka 

a kol., 1994b). Počas mladoassynských horotvorných procesov bola oblasť zvrásnená 

a metamorfovaná, potom už bola dlhodobo súšou (Horný a kol., 1963), dochádzalo teda 

k denudácii a fosílnemu zvetrávaniu až na plochý parovinný reliéf s vyčnievajúcimi sukami 

buližníkov (Vejlupek, 1967).  V súčasnosti je proterozoický podklad tvorený hrebeňmi v smere 

SV-JZ a čiastkovými panvami medzi nimi (Horný a kol., 1963), oblasť okolo Kralup nad Vltavou 

je súčasťou kralupsko-neratovického hrebeňa, ktorý oddeľuje dolný tok Vltavy a Labe (Luček, 

1967).  

V horninách proterozoika vyčleňujeme sériu spilitovú a pospilitovu. Spilitovú sériu tvorí mocný 

komplex bielošedých drobových bridlíc, ktoré obsahujú kremenné žily a tufov a tufitov. V širšom 

okolí sa k nej priraďujú buližníky a bázické efuzíva.  Nad ňou je séria pospilitová (eokambrium) 

ktorú tvoria uloženiny flyšoidného rázu striedaním drobovitých a ílovitých bridlíc, prachovcov 

a drob (Horný a kol., 1963). Horniny zastihnuté v podloží skúmaného územia sú radené do 

spilitovej série (Fessl, 1973). 

Proterozoické horniny sú intenzívne fosílne zvetrané až do hĺbok 6 metrov , smerom k SV 

intenzita zvetrávania klesá (Dvořák, 1978). Podľa stupňa zvetrávania možno horniny rozdeliť do 

dvoch základných typov: 



6 
 

(1) Rozvetrané bridlice až eluviálne brekcie: Predstavujú svahové sedimenty a elúviá 

proterozoických bridlíc a spilitových tufov. Obsahujú mnoho úlomkov zvetraných bridlíc, 

ktoré sú stmelené ílovitou hmotou. Farba je červenohnedá až zelenošedá (Dvořák, 1978). 

Hornina je hlinitopiesčitá až úlomkovito rozpadavá (Dvořák, 1978), nepravidelne 

rozpukaná a obsahuje často vulkanogénny tuf (Luček, 1967). Mocnosť elúvií nepresahuje 

3 m (Fessl, 1973). 

(2) Zelené bridlice: miestami prechádzajúce až do fylitov, alebo naopak do ílovcov či 

drobových bridlíc. Môžu mať zvýšený obsah pyritu. Horniny sú zbridličnatelé, 

preniknuté hojnými kalcitovými žilkami, zvrásnené a rozpukané. Plochy foliácie sú 

výrazne hydrotermálne alterované a zkaolinitizované (Luček, 1967). 

Proterozoické horniny v okolí Kralup nad Vltavou sú postihnuté regionálnou metamorfózou vo 

fácii zelených bridlíc (Horný a kol., 1963). Dochádza teda k fylitizácii – lineárnemu usmerneniu 

klastických častí pôvodných sedimentov. Intenzita metamorfózy sa zvyšuje smerom k SZ, na 

východnej hranici areálu sa nachádza hranica s nefylitizovanými horninami, ktorá má charakter 

voľného prechodu (Straka a kol., 1994b). Horniny sú čiastočne metamorfované kontaktne 

vplyvom intrúzie neratovického komplexu, či menších žilných intrúzií počas assynských 

horotvorných procesov na konci proterozoika (Horný a kol., 1963). 

Základom stavby proterozoika sú veľké vrásové štruktúry ktorých osi majú sklon 

k severovýchodu, a ich vzdialenosť je niekoľko kilometrov (Vejlupek, 1967). Foliácia je súhlasná 

s vrstevnatosťou (Straka a kol., 1994b), najčastejšie sklony foliácií sú 30 – 40° (Luček, 1967). 

Často sa vyskytujú strižné dislokácie rôznych sklonov od strmých až k subhorizontálnym, 

previazaných niekedy intenzívnou fylitizáciou, drcanými pásmami a tektonickými brekciami 

(Horný a kol., 1963). V  západnej časti priemyselného areálu bol zistený zlom, ktorý spôsobuje 

prudký spád proterozoika k  SZ (Luček, 1967). 

Karbón 
Karbón v okolí Kralup nad Vltavou je zastúpený vestfálskymi sedimentami nýřanských vrstiev 

kladenského (spodného šedého) súvrstvia. Spadá do okraja kladensko-rakovníckej panvy. 

Tvoria ho predovšetkým arkózové pieskovce a zlepence (Luček, 1967). 

Horniny v okolí Kralup nad Vltavou sedimentovali na zvrásnený a denudovaný proterozoický 

podklad (obrázok 1). Báza karbónu je na východnom okraji areálu subhorizontálne 

transgresivná zo sklonmi 30 – 40° k východu (Luček, 1967), v zbytku územia je hranica 

proterozoika a karbónu tektonická (Luček, 1967) a strmo upadá k severovýchodu (Vejlupek, 

1967). Na báze sa vyskytujú úlomky podložných hornín (fylity, fylitické bridlice, droby, 

buližníky, spility, porfyry a iné) a majú často načervenalú farbu, ide o splachy predvestfálského 

laterického zvetrávania (Horný a kol., 1963). Sedimentácia pokračovala striedaním lavicovitých 

polôh hrubozrnných arkóz, arkózových pieskovcov a zlepencov s kremennými valúnmi 

o priemere 1 – 2 cm (Fessl, 1973), miestami sa ukladali až štvormetrové polohy šedých ílovcov 

až prachovcov (Luček, 1967), v depresných panvách potom drobné uhoľné sloje (Horný a kol., 

1963). Po ukončení sedimentácie dochádzalo k denudácii a laterickému alebo kaolinitickému 

zvetrávaniu (Horný a kol., 1963). Najväčšia zastihnutá mocnosť karbónskych sedimentov je 

1350 m pri Zlonici (Horný a kol., 1963). V okolí Kralup nad Vltavou sa mocnosť karbónu 

pohybuje do 250 m.  
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Arkózy a arkózové pieskovce sú bielošedé až žltohnedé hrubozrnné horniny. Obsahujú psefitické 

a psamitické zrná s kaolinickým a miestami uhličitanovým tmelom. Môžu obsahovať tenké 

preplástky čierneho uhoľnatého pigmentu s prímesou pyritu (Luček, 1967). Stupeň zvetrania je 

rôzny (Fessl, 1973). Všetky horniny sú postihnuté kaolinitizáciou, pripovrchové polohy sú 

fosílne zvetrané, miestami až na hlinitý piesok zo štrkom. Arkózové pieskovce s uhličitanovým 

tmelom sú pevnejšie a menej postihnuté kaolinitizáciou. Rozpukanosť je významná až do hĺbky 

20 m týchto vrstiev (Luček, 1967), smery sklonu puklín sú rôzne, najčastejšie zapadajú k juhu 

alebo k severu (Vejlupek, 1967). Pukliny sú otvorené, pri povrchu až niekoľko centimetrov, 

limonitizované (Luček, 1967). 

Vrstvy sú uložené horizontálne až subhorizontálne s úklonmi 5 – 10° k severu (Straka a kol., 

1994b). v blízkosti proterozoického hrebeňa môže byť sklon vrstiev až 40° (Luček, 1967). 

V priebehu sedimentácie dochádzalo k zaklesávaniu častí panvy a vzniku tektonických 

priekopov so značnou mocnosťou karbónskych sedimentov (maximum 1350 m pri Zlonici) 

(Horný a kol., 1963). Počas saxónskej orogenézy došlo k oživeniu poklesových pohybov na 

zlomoch SV-JZ smeru. Niektoré poruchy teda porušujú kriedu, iné sú len predkriedové (Horný 

a kol., 1963). Napríklad pri obci Nové Oukolice je karbón na pravom brehu Vltavy zaklesnutý 

o 50 m oproti karbónu na ľavom brehu Vltavy a kriedové sedimenty zaklesnuté nie sú (Vejlupek, 

1967). Iným dokladom tektonických pohybov je odkryv pri obci Lobeč dokumentujúci 20 cm 

rozovretú poruchu vyplnenú drtenými zlepencami, pieskovcami a prohnetenými šedými 

ílovcami (Vejlupek 1967). Dr. Kaiser vo vysvetlivkách ku geologickej mape (Straka a kol, 1994b) 

predpokladá, že na území prebieha zlom karbónu v miestach a smere terénneho stupňa, iný 

prameň, Dr. Holub predpokladá zlomy skôr v smere severozápad-juhovýchod (Luček, 1966). 

 

Obrázok 1: Mapa izolinií nadmorských výšok bázy karbónu (Vejlupek, 1967)  

Krieda 
Krieda v okolí Kralup nad Vltavou je zastúpená nesúvislými sedimentmi perucko-korycanského 

súvrstvia vrchného cenomanu českej kriedovej panvy. Tvoria ju predovšetkým ílovité pieskovce 

s tenkými polohami zlepencov (Straka a kol., 1994b). 

 
I S O L I N I E  B Á Z E  K A R B O N U  

(M-33-XV) 

M.Vejlupek – 1967 
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Kriedové sedimenty sú uložené diskondartne na proterozoickom alebo karbónskom podloží, 

styk s podložím je výhradne transgresívny (Štíkar, 1974). Obrázok 2 ukazuje vrstevnice bázy 

kriedy podľa geologického prieskumu Vejlupka (1967). V terénnych depresiách predkriedového 

povrchu môžu byť ojedinele zachované jazerné sedimenty peruckých vrstiev, väčšina 

kriedových hornín v oblasti však spadá do morskej sedimentácie korycanských vrstiev (Štíkar, 

1974). Po ukončení sedimentácie dochádzalo k denudácii, významný vplyv mal erozívny účinok 

kvartérnych tokov (Luček, 1967). V súčasnosti sa preto kriedové sedimenty nachádzajú len vo 

forme nepravidelných denudačných zbytkov (Štíkar, 1974) nepresahujúcich mocnosť 7 m (Fessl, 

1973). V dokumentácii vrtných sond pre rafinériu na viacerých miestach mocnosť prevyšuje 

10m a v sonde 369 je poznačená mocnosť dokonca až 18,6 m (Luček, 1967). V skúmanom území 

je výskyt kriedy pravdepodobne viazaný na 10 – 14 m zaklesnutú kryhu pozdĺž tektonickej línie 

prebiehajúcej 2,5 km SZ od areálu v smere S-J (Vejlupek, 1967). Vzhľadom k podobnej litológii je 

odlíšenie kriedy a karbónu pri popise vrtného jadra veľmi náročný. Výskyt kriedy bol jasne 

dokázaný v niekoľkých kopaných sondách. 

Hlavná litologická jednotka je jemnozrnný kriedový pieskovec slabo stmelený ílom, ktorý sa 

strieda s tenkými polohami zlepencov a šedými škvrnitými ílovitými pieskovcami 

s šošovkovitými vložkami ílov (Luček, 1967). Pieskovec môže byť čistý (Luček, 1967), žltohnedý 

až hrdzavohnedý (Fessl, 1967). Na báze sa môžu vyskytovať piesčité šedé íly s prímesou sľudy 

a organických zbytkov, často limonitizované pozdĺž vrstevných špár predurčujúci doskovitý 

rozpad horniny (Luček ,1967).  Pieskovec môže byť silne zvetraný až na uľahlý ílovitý piesok 

(Fessl, 1973).  

Krieda je uložená horizontálne až subhorizontálne s miernymi úklonmi k SSV (Vejlupek, 1967). 

Na súčasné rozmiestnenie kriedy v okolí Kralup nad Vltavou majú okrem denudácie a erozívnej 

činnosti rieky vplyv i menšie poklesové zlomy z obdobia saxónskej orogenézy (Horný a kol., 

1963). Doložená je tektonická línia SZ od areálu. Existencia významného zlomu prechádzajúceho 

pod súčasným korytom Vltavy v Kralupech nebola preukázaná. Popísané sú len poklesy 

karbónskych sedimentov neovplyvňujúcich kriedové uloženiny (Vejlupek, 1967). 
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Obrázok 2: Mapa izolinií nadmorských výšok bázy kriedy (Vejlupek, 1967) 

2.3.2 Kvartérny pokryv 
Povrch celého územia tvoria fluviálne sedimenty plošne rozsiahleho systému vltavských terás 

mocnosti  5 – 20 m s lokálnymi polohami viatych pieskov sprašových hlín a sutí (Luček, 1967). 

Predstava zloženia a mocnosti týchto sedimentov sa vyvíjala v priebehu prieskumov. 

Prieskumné práce z roku 1957 napríklad nepredpokladajú výskyt náplavových jemnozrnných 

sedimentov (Kos, 1958). Fluviálne sedimenty patria dvom terasám oddeleným morfologickým 

stupňom.  Západnú časť tvoria sedimenty wurmského veku, podľa členenia Q. Záruby manínska 

terasa stupňa IVa. Východná časť územia patrí k terase datovanej riss2, podľa delenia Q. Záruby 

terasa IIIb Karlova náměstí (Straka a kol., 1994b). 

Manínská terasa 
Báza terasy sa nachádza v nadmorskej výške 167 – 161 m. n. m. a jej maximálna mocnosť 

v skúmanej oblasti je 20 m. Štrkopieskové sedimenty sú dobre uľahlé a na báze obsahujú menej 

opracované valúny (Zdařil, 1960). Štrky s pieskom majú rôzne zloženie. Zrná menšie ako 2 mm 

zaujímajú 9 – 50% najčastejšie však 30 – 40%. Sediment je pomerne čistý, prachovité zrna sú tu 

prítomné len zanedbateľne. Sklon zrnitostnej krivky naznačuje, že sa jedná o zeminy značne 

nerovnakozrnné, rovnomerne zastúpenie frakcií stredných a hrubých pieskov s drobnými 

až strednými štrkmi. Podiel jemného piesku zŕn menších ako 0,25 mm je maximálne 5%. 

Ekvivalent piesku je 60,7 – 97,8% (Straka a kol., 1994b). 

Zapadnú časť možno rozdeliť na časť juhozápadnú, charakteristickú jemnozrnnejšími pieskami 

a časť severozápadnú kde dominujú hrubozrnnejšie zeminy s obsahom štrku 30 – 50%, lokálne 

70%. Prevládajú štrky o priemere 5 – 10 cm miestami 15 cm a ojedinele 25 cm a viac. Štrky sú 

 

1 – okraj souvislého rozšíření křídy; 2 – izolinie; 3 – zlomová línie 
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polimiktné, obsahujú valúny kremeňa, kremenca, buližníkov, žuly a miestami úlomkov bridlíc 

a drob proterozoika (Luček, 1967). Báza terasy je nerovnomerná. 

Hlinitý pokryv maninskej terasy má mocnosť do 1 m. Jedná sa o uloženiny charakteru piesčitej 

hliny s minimálne 60% zložením prachovitých častí. V úzkom pruhu v severozápadnej časti je 

pokryv tvorený sprašovými hlinami charakteru piesčitých hlín a hlinitých pieskov. Zeminy 

obsahujú 30 – 50% piesčitej frakcie väčšej ako 0,063 mm a 15 – 25% ílovitých častíc menších 

ako 0,005 mm. Prirodzená vlhkosť je 15 – 17% . Ich mocnosť je 0,2 – 2 m (Luček, 1967). Tieto 

sedimenty boli podrobne popísane a analyzované v priebehu 2. etapy, v rámci prieskumu pre 

tesniace materiály pre závod. 

Terasa Karlova náměstí 
Vyznačuje sa väčšou nerovnakozrnitosťou, jej maximálna mocnosť v skúmanej oblasti je 10,6 m. 

Báza terasy je miestami stmelená uhličitanovým tmelom až na zlepence, čo vplýva na ich 

geotechnické vlastnosti (Holásek, 1984). Sedimenty sa zaraďujú do piesčitých štrkov a pieskov 

podobným Labskému typu. Piesky so štrkom majú 49% zŕn väčších ako 2 mm a piesky majú 14 –

 15% zŕn menších ako 2 mm. Valúny štrkov sú v priemere do 10 cm a pri báze často 

hrubozrnnejšie (do 25 cm) a miestami až balvanité. Petrograficky sú pestré, obsahujú valúny 

kremeňa, kremenca, buližníkov a opracované proterozoické bridlice. Číslo nerovnakozrnitosti je 

menej ako 5, a teda sú rovnakozrnné. Vlhkosť majú 4 – 5% a ekvivalent piesku 80 – 90% (Luček, 

1967).  

Rozšírenie hlinitých zemín v tejto terase je viazané na terénne depresie. Erodované kriedové 

horniny v týchto miestach svedčia o existencii riečneho ramena v dobe sedimentácie tejto terasy. 

Na báze mohlo v týchto miestach dôjsť až k odnosu zvetraných pieskovcov. Pod kvartérom môžu 

preto vystupovať horniny pomerne pevné a zdravé (Luček, 1966). 

V tejto terase prebieha ťažba piesčitých štrkov, uvádza sa že možno mohlo spôsobiť aj zníženie 

hladín (Straka a kol., 1994b). Severne od územia, medzi obcami Veltrusy a Vojkovice sa nachádza 

nápadná 100 až 150 m široká zníženina ktorá mala po vzniku terasy Karlova náměstí úlohu 

koryta bývalého toku Vltavy (Straka a kol., 1994b). 

Navážky 
Navážky sú takmer na celom území. Ich mocnosť je do 5 m a sú charakteru piesčitého štrku s 

nepredvídateľným prechodom do piesčitých hlín tuhej až pevnej konzistencie, obsahujú úlomky 

hornín a stavebného odpadu. Treba rátať s ich značnou vertikálnou aj horizontálnou 

premenlivosťou a nepravidelným výskytom. 

2.4 Geofyzikálny prieskum 

Geofyzikálne práce zamerané výhradne na prieskum staveniska sú dve práce merané pomocou 

metódy VES. 

Benda (1966) podáva merania ktoré boli zamerané na určenie mocností piesčitých štrkov alebo 

štrkopieskov, a výskytu podložných hornín v potenciálnom priestore staveniska ropnej rafinérie. 

Na tomto území prebehla výstavba niektorých objektov areálu a v celom podloží tohto územia sú 

kriedové sedimenty. Predpoklad bol, že rozdiely odporov štrkov a ílov, bridlíc či pieskovcov je 

dostatočný. Prieskum pozostával z 80. sond s maximálnym rozstupom AB/2 = 100 m, a pre 

posúdenie hlbších vrstiev robili dve merania o rozstupe AB/2 = 700 m. Výsledky neboli 
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dostatočné. Zdanlivý odpor sa s hĺbkou zväčšoval zrejme z dôvodu zväčšujúcej sa veľkosti 

valúnov čo neumožnilo vytýčiť jasné rozhrania. Metódou sa nepodarilo rozlíšiť rozhranie 

krieda-karbon-proterozoikum. Miestami sa nezastihlo ani rozhranie kvartér – krieda, ale až 

nejaké hlbšie rozhranie, pričom správa nepodáva odôvodnenie tomuto javu. Napriek mnohým 

nejasnostiam správa slúžila ako podklad pre situovanie ďalších zahusťovacích vrtov. 

Bárta (1967) vykonal geofyzikálny prieskum v rámci 1. etapy inžinierskogeologického 

prieskumu ropnej rafinérie Kralupy nad Vltavou. Cieľom bolo spresniť hranicu medzi 

karbónskymi arkózami a kvartérnymi sedimentmi v mieste plánovanej výstavby, a spresniť tak 

miesta s malou hustotou prieskumných prác. Zhotovili 54 vertikálnych elektrických sond VES 

s maximálnym rozstupom prúdových elektród 400 m. Hlavným problémom pri prácach sa 

ukázala značná čistota kvartérnych sedimentov s minimálnou ílovitou prímesou, čo spôsobilo že 

rozhodujúca pre ich vodivosť bola prítomnosť podzemnej vody. Rozdiel medzi zvodnelými 

štrkopieskami s odporom 84 – 111 Ω a zkaolinizovanými arkózami 169 – 183 Ω bol príliš malý, 

aby sa dal presne rozlíšiť. Pre spresnenie merali odpor na vzorkách vody z rôznych miest. 

Výsledkom je, že vzorky majú podobný odpor a ovplyvňujú vodivosť kvartéru na celom území 

rovnako. Ďalším problémom boli zlé uzemňovacie podmienky, čo spôsobovalo problémy hlavne 

pri väčšom rozstupe elektród. 

Správy nepodali dostačujúce výsledky pre určenie zvodnelého horizontu. Priemerná odchýlka +-

2 m značne prevyšuje už známe poznatky o výške h. p. v. Z nameraných hodnôt možno s vysokou 

pravdepodobnosťou predpokladať, že územie tvoria pre vysoký zdanlivý odpor (5000 Ω) čisté 

piesky a štrky a sedimentácia má takmer na celom území rovnaký charakter s minimálnou 

mocnosťou 2 m. Výnimkou je zmena na juhovýchode staveniska kde bol zdanlivý odpor 1000 Ω. 

Sedimenty tu majú iný charakter. Bárta (1967) predpokladá, že v daných miestach sú sedimenty 

menej hrubozrnne. Neskorší prieskum udáva v daných miestach väčšiu mocnosť pokryvných 

útvarov.  

Územie bolo taktiež merané v rámci regionálneho gravimetrického merania 1:200000, 

aeromagnetického merania a aeroradiometrického merania v roku 1968. Ďalej je to regionálne 

seizmický výskum české křídové pánve, ktorý podáva v profile Bělá12 informácie o mocnostiach 

kriedových sedimentov (Cidlinský 1963). Profil končí východne od staveniska. Hĺbka a tvar dna 

panvy pod kriedovými či permokarbónskymi sedimentami boli popísané reinterpretaciou dát 

Hráchom (1970). Práca Cílek a kol. (1972) zhodnotila tiažové merania z roku 1958 

a interpretovala aj seizmické a magnetické merania. Hlavným výsledkom je vrstevnicová mapa 

karbónu (obrázok 3). V tiažových obrazcoch nemožno rozlíšiť kriedu a karbón, ale možno dobre 

odlíšiť mladší sedimenty od proterozoika (Straka a kol., 1994b). Výsledná geofyzikálna mapa 

podáva postačujúce informácie o priebehu podložia karbónskych arkóz, dále nachádza časť 

kriedovej štruktúry pozdĺž ktorej je jej západná časť poklesnutá, ale nenachádza popísaný zlom 

Vejlupkom (1967) v proterozoických horninách.  
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Obrázok 3: Schéma geofyzikálnych indikácií (Straka a kol., 1994 b) 

2.5 Hydrogeologické pomery 

Informácie o hydrogeologických pomeroch v oblasti som čerpal z práce Hruška a kol. (2014) 

pokiaľ nie je uvedené inak. Na území priemyselného areálu Kralupy nad Vltavou sa podzemná 

voda viaže na tieto kolektory: 

(1) Kvartérny terasový kolektor 
Vyskytuje sa na západe územia (pod terénnym stupňom), na spodnej maninskej terase a 

je viazaný na piesčité štrky a štrkopiesky. Jedná sa o kolektor s voľnou hladinou. 

Priepustnosť je prielinová a hydraulická vodivosť sa pohybuje medzi 1.10-3 a  3.10-3 m/s. 

Vzhľadom ku gradačnému zvrstveniu štrkopieskov môže byť priepustnosť na báze 

kolektoru vyššia. Kolektor je dotovaný zo zrážok, vodou z Vltavy (ktorá sa infiltruje na 

južnom okraji Kralup nad Vltavou do terasy) a prietoky z podložných karbónskych a 

proterozoických hornín. V miestach pod jazerom v Nelahozevsi naopak dochádza 

k drenáži podzemnej vody do Vltavy. Mocnosť kvartérneho kolektoru sa pohybuje od 

jedného metru na juhu územia do ôsmich metrov na SZ územia, v extrémnych prípadoch 

môže byť až 16 metrov. 

 

aeromagnetometrie: 1 – označení anomálie ΔT, 2 – osa kladné či záporné anomálie ΔT, 3 – obrys magnetizovných hornin 

s údajem o maximu anomálie v jedn.nT a hloubce horního okraje magnetizovaného zdroje, 4 – indikace zlomu; 

aeroradiometrie: 5 – označení úhrnné aktivity gama, 6 – území sa zvýšenou radioaktivitou; gravimetrie: 7 – označení 

anomálie Δg, 8 – obrys lokální kladné anomálie Δg, 9 – indikace zlomu, 10 – linie maximálního gradientu, 11 – izohypsa 

podloží permokarbonu (údaj v metrech nadmořské výšky) 



13 
 

(2) Cenomanský (kriedový) kolektor 
Vyskytuje sa na východe územia (nad terénnym stupňom), pod vrchnou terasou Karlova 

náměstí. Je viazaný na cenomanské pieskovce. Väčšinou sa jedná o kolektor s voľnou 

hladinou, ojedinele sa v nadložných kvartérnych sedimentoch vyskytuje zavesená 

zvodeň. Priepustnosť je prielinovo-puklinová. Hydraulická vodivosť sa pohybuje v riadu 

10-6 m/s (Straka a kol., 1994b). Kolektor komunikuje s podložnými karbonskými a 

proterozoickými horninami a je tiež ovplyvňovaný zrážkovou vodou. 

Hladiny podzemní vody boli merané na mnohých miestach a sú zhrnuté v práci Hruška a kol. 

(2014). Hĺbka hladiny pod terénom je najmenšia v oblasti bloku 37, kde dochádza k sezónnym 

výronom podzemnej vody a vzniku mokradí. V blízkosti terénneho stupňa je hladina okolo 

štyroch metroch pod terénom a smerom k západu (k Vltave) sa hĺbka hladiny zvyšuje až na 9 

metrov (bloky 14, 15, 16). V oblasti zeleného pásu, ktorý sa nachádza na severozápadnom okraji 

areálu, je hladina veľmi premenlivá, pohybuje sa okolo 6 metov pod terénom. Pod blokom 47 

bola zastihnutá hladina cenomanskej zvodne v 14 metrov a hladina zavesená kvartérnej zvodne 

v 8 m pod terénom. 

V areáli dochádza na mnohých miestach k čerpaniu podzemnej vody. Čerpanie prebieha pri 

západnom a severnom okraji areálu. V 1. štvrťroku 2014 bolo celkové čerpané množstvo 

45,7 l/s, z toho 37,8 l/s sa čerpalo zo severnej vetvy a 7,9 l/s zo západnej vetvy. 

Prúdenie podzemnej vody je ovplyvnené čerpaním, a preto je v oblasti pomerne zložité. 

Obrázok 4 ukazuje smery prúdenia a mocnosť kolektoru v oblasti. Z mapy možno vyčítať dva 

základné smery prúdenia: 

(1) Prúdenie v kvartérnom kolektoru: Voda sa infiltruje z Vltavy do terasy južne od Kralup, 

tečie SSV smerom, severne od areálu sa stáča k S a SZ a prúdi späť do Vltavy pod jezem 

v Nelahozevsi. Toto prúdenie je výrazne ovplyvnene čerpaním pod blokom 14 a 

v severnej vetvi HOPV. 

(2) Stok podzemných vôd po skalnom podloží: Ku stoku podzemných vôd dochádza vo 

východnej časti areálu pozdĺž terénneho stupňa. Voda prúdi z cenomanského kolektoru 

do kvartérneho terasového ZSZ smerom, potom sa spojuje s kvartérnymi vodami. Toto 

prúdenie  nie je výrazne ovplyvnené čerpaním. 

Hydrochemicky sa vody cenomanu od kvartérnych vôd výrazne nelíšia. Sú to vody Ca-HCO3 až 

Ca-SO4 s celkovou mineralizáciou medzi 200 a 800 mg/l (Hruška a kol., 2014). Karbónske vody 

sú prevažne typu Na-HCO3 s vysokou mineralizáciou a zvýšeným obsahom Fe, NH4+ a Cl, 

proterozoické vody sú typu Na-SO4-HCO3 s veľmi vysokou mineralizáciou a množstvom železa 

(Straka a kol., 1994b). Podľa hodnôt uvedených v práci Hruška a kol. (2014) podzemná voda 

priemyslového areálu nevykazuje žiadnu agresivitu na stavebné hmoty. Na druhej strane bolo 

v minulosti analyzované veľké množstvo vzorkov podzemnej vody, ktoré agresívne boli. Podľa 

analýz Lučka (1967) mala väčšina vzorkou miernu až strednú kyslostnú agresivitu, a takmer 

všetky vzorky uhličitanovú a síranovú agresivitu. Vzorka analyzovaná v práci Dvořáka (1978) 

vykazovala tiež síranovú, uhličitanovú a kyselostnú agresivitu a vzorky analyzované v práci 

Štíkar (1974) vysokú síranovú agresivitu. 

Podzemné vody priemyselného areálu sú výrazne znečistené uhľovodíkmi. Rozsah znečistenia a 

vhodným sanáciám sa venuje práca Hruška a kol. (2014). 
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Obrázok 4: Mapa hydroizohyps a mocností saturovanej zóny kvartérneho kolektoru ( Hruška a  kol., 2014)  
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3 Metodika 

3.1 Geotechnické typy hornín 

Najprv som na základe údajov z vrtov a rešerše dostupných informácií o území vymedzil tieto 

základné geotechnické typy: povrchové hliny a navážky, náplavové íly, piesčité štrky a piesky, 

piesčité štrky a štrky, mezozoické pieskovce, zvetrané arkózové pieskovce, arkózové pieskovce 

navetrané, zvetrané bridlice a bridlice navetrané až zdravé. Základné charakteristiky 

geotechnických typov, s ktorými pracujem pri tvorbe IG máp a rezov sú uvedené v tabuľkách 

v prílohe 1. 

Do geotechnického typu navážky radím okrem materiálu antropogénneho pôvodu aj zeminy 

ktoré boli v starších prieskumoch radené oddelene ako piesčité hliny, sprašové hliny, pokryvné 

humózne vrstvy a ílové náplavy. V mnou vytvorenej databáze sem patria geotechnické podtypy 

110 navážky, 130 piesčité hliny a hliny, 131 sprašové hliny a 120 ílové náplavy. Tieto zeminy 

majú jednak veľmi podobné parametre čo sa týka základových pomerov, vyskytujú sa len na 

povrchu a v rámci neskoršej výstavby boli na mnohých miestach presúvané a vyrovnávané. 

Príkladom sú budovy zariadenia PBR kde sa priestor vyťažil a zarovnal novými navážkami 

a budova Butadien 2 kde sa odťažili pôvodné zeminy do hĺbky 10 m. 

Rozšírenie jednotlivých geotechnických typov záujmového územia je prehľadne znázornené 

v inžinierskogeologických mapách a rezoch. Zobrazené hranice medzi jednotlivými geotypmi 

a ich plošný rozsah platí presne v miestach vrtov, medzi nimi je treba ich priebeh považovať iba 

za približný, majúci charakter odborného odhadu.  Zatriedenie zemín bolo vyhodnotené na 

základe spracovania dát z jednotlivých prieskumov zatriedením podľa normy ČSN 73 6133. 

Podľa tejto normy bola vyhodnotená aj ťažitelnosť zemín a hornín. Vŕtatelnosť zemín bola 

klasifikovaná podľa katalógu popisů a směrných cen stavebních prací (2007).  

3.2 Spracovanie vrtnej dokumentácie 

Väčšinu vrtnej dokumentácie som prevzal vo formáte pdf z archívu spoločnosti SYNTHOS 

Kralupy a.s. (ďalej len „Synthos“) a společnosti Arcadis s.r.o. Jednalo sa o 595 vrtov ktoré bolo 

nutné preštudovať, zaradiť do mnou zvolených geotechnických kategórií a tie zdigitalizovať. 

Následne som požiadal o dokumentáciu k 63 vrtom z Archívu Geofond České geologické služby. 

Jednalo sa o vrty ku ktorým v archíve Synthos chýbali informácie a hlavne o vrty ktoré sa 

nenachádzali v tomto archíve Synthos. Vrty z archívu Geofond som obdŕžal už zdigitalizované 

a bolo potrebné ich len vhodne začleniť do mnou vytvorených geotypov.  

Databáza bola vytvorená s ohľadom na požiadavky programu AutoCAD Civil 3D s extenziou  

Geotechnical Modul. Databáza sa skladá z dvoch tabuliek vytvorených v programe Microsoft 

Excel (príloha 4). Prvou je tabuľka s názvom Location Details, ktorá zahŕňa informácie o type, 

polohe, nadmorskej výške a názve vrtu. Typ vrtu je možné si vybrať z dvadsiatich predvolených 

ikon na základe spôsobu vŕtania a účelu vrtu. Druhou je tabuľka s názvom Field Geological 

Descriptions. Táto tabuľka sa skladá z názvu vrtu, polohy geotechnického typu, kódu 

geotechnického podtypu, názvu geotechnického typu, názvu geologickej jednotky, dodatočnej 

skupiny a opisu geotechnického podtypu. 
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Vďaka dodatočným kategóriám je možné si generovať rôzne kombinácie vrstiev, čo sa s výhodou 

využíva pri tvorbe máp, analýze hodnovernosti vrtnej dokumentácie a viacnásobným filtrom 

v samotnej databáze. 

3.3 Prvotný geologický model územia  

Pre vytvorenie celkového modelu územia využívam AutoCAD Civil 3D s extenziou 

Geotechnického modulu. Model je vygenerovaný automaticky zo spracovanej databázy 

prepojením zhodných vrstiev vo vrtoch trojuholníkovou sieťou tvorenou breaklines. Takýto 

model má takmer vždy nedostatky.  

Základne nedostatky prvotného modelu sú: prelínanie vrstiev, prepojenie zhodných vrstiev 

ktoré sú len šošovkami a tvar týchto vrstiev, keďže sú tvorené zo základných trojuholníkov 

o minimálnej dĺžke vzdialenosti jednotlivých vrtov. Všetky tieto nedostatky sa dajú odstrániť 

následným modelovaním, ktorému predchádza archívna rešerš a poznanie všeobecných 

geologických pomerov okolia. Napriek tomu je prvotný model pri správnej interpretácii 

dôležitou súčasťou detekcie chýb v databáze a ušetrí veľa času pri analýze rozlohou väčších 

prieskumov. 

3.1 Archívna rešerš 

Pomocí archívnej rešerše detailne popísanej v kapitolách 2 som si rozšíril predstavu 

o geologických, inžinierskogeologických, geofyzikálnych a hydrogeologických pomeroch v 

skúmanom území a širšom okolí. Tieto informácie som ďalej využil pri úprave modelu. 

3.2 Terénny prieskum 

Informácie z archívnej rešerše som doplnil vlastním terénnym prieskumom. Podrobne som 

sledoval geomorfológiu oblasti. Navštívil som dostupné výchozy na protiľahlej strane Vltavy 

(Hostibejk na obrázku 5 a Lobeč na obrázku 6) a výkopy v blízkosti areálu (pieskovňa Zlosyn). 

Pomocou troch lokalít zameraných GPS som približne zaznamenal nadmorskú výšku a polohu 

rozhrania kriedových a karbónskych uloženín na ľavom brehu Vltavy (tabuľka 1). Obrázok 6 

ukazuje rozhranie karbónu a kriedy na lokalite H1 (Lobeč). Z týchto dát som vypočítal sklon 

geologického rozhrania 7,63° upadajúci v smere severovýchod. Za predpokladu, že územím 

neprechádza mladší (po kriedový) zlom, som vypočítané rozhranie karbónu a kriedy predĺžil 

pod skúmanou oblasť a zistil som od aké nadmorské výšky môžeme približne čakať kriedové 

uloženiny na pravom brehu Vltavy. Táto informácia umožnila odhaliť niektoré chyby vo vrtných 

profiloch. 

Tabuľka 1: GPS súradnice rozhrania kriedových a  karbónskych uloženín na prirodzených výchozoch 

Hostibejk a Lobeč na ľavom brehu Vltavy.  

lokalita Súradnice nadmorská výška 
H1 50.2469167 N; 14.2969500 E 210 
H2 50.2461167 N; 14.3031000 E 205 
H3 50.2469667 N; 14.3032000 E 198 
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Obrázok 5: Hostibejk. Pohľad od Vltavy  

 
Obrázok 6: Lokalita H1 (modrou rozhranie 
karbónu a  kriedy) 

 
V pieskovne Zlosyn som navštívil najnovšie odkryvy kvartérnych sedimentov (čeľba otvorená 

v roku 2017). Sledoval som priebeh ukladania vrstiev štrkopieskov a striedanie jemnozrnných 

a hrubozrnných polôh (obrázok 7). Overil som si existenciu nasledujúcich kvartérnych geotypov 

a podtypov: štrkopiesky, piesčité polohy (obrázok 8), výskyt veľkých balvanov (o priemere až 

1 m – obrázok 13) a hlinité piesky (obrázok 12). ďalej som mal možnosť dokumentovať 

podložné horniny (kriedové pieskovce) a zaznamenal som ak pevné nezvetrané pieskovce 

s množstvom fosílnych morských organizmov (obrázok 10 a 11), tak polohy zvetrané až na 

piesok (obrázok 9). 

 
Obrázok 7: Pieskovňa Zlosyn. Prechod 
hrubozrnných polôh do jemnozrnných. GPS: 
50.2610817 N; 14.3600333 E 

 
Obrázok 8: Pieskovňa Zlosyn. Jemnozrnné polohy, 
GPS: 50.2610817 N; 14.3600333 E 
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Obrázok 9: Báza pieskovne Zlosyn. Zvetrané 
kriedové pieskovce . GPS: 50.2617814 N; 
14.3583542 E 

 
Obrázok 10: Báza pieskovne Zlosyn.  Kriedové 
pieskovce pevné . GPS: 50.2618397 N; 14.3582631 
E 

 
Obrázok 11: Kriedové pieskovce s morskými 
schránkami . Báza pieskovne Zlosyn. GPS: 
50.2618389N, 14.3582294E 

 
Obrázok 12 Pieskovňa Zlosyn. Piesčité hliny 
prechádzajúce až do pieskov vo výkope na okraji 
pieskovne. GPS: 50.2624464 N; 14.3533761 E 

 
Obrázok 13: Balvany v pieskovne Zlosyn , nie na pôvodnom mieste, nájdené  pri sitách. GPS: 50.2622597 
N; 14.3587539 E 

 

3.3 Úprava databázy 

Na základe archívnej rešerše, charakteru úložných pomerov v oblasti a informácií z prvotného 

modelu, som postupne upravoval databázu. V prvotnom modeli jasne vidno oblasti ktoré 

nesedia v rámci archívnej rešerše, či geologických pomerov. Každou úpravou databázy sa model 

automaticky tiež upraví. 
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Zmenil som stratigrafického začlenenia vychádzajúce z opisu vrtu a polohy jednotlivých vrstiev 

tak, aby korešpondovali s okolitými vrtmi a s úložnými pomermi v profile Hostibejk. V mnohých 

vrtoch bolo v opise síce spomínané že sú to sedimenty cenomanu, ale v stratigrafickom začlenení 

boli zaradené do kvartéru, v iných prípadoch bolo zaradenie zrejme zlé pre nedostatočne 

naštudovanie geológie okolia a nevhodný spôsob vŕtania. V nasledujúcej tabuľke je súpis vrtov 

a ich opis kde som zmenil stratigrafické začlenenie (tabuľka 2). 

Tabuľka 2: Zmeny stratigrafického zaradenia z dôvodu omylov vo vrtnej dokumentácii  

Číslo vrtu: Poloha vrstvy vo 

vrte [m] 

Opis polohy vo 

vrtnej 

dokumentácii 

Pôvodné 

začlenenie a kód 

geotechnického 

podtypu:  

Nové začlenenie a 

kód 

geotechnického 

podtypu 

67 6,5-11 Piesok hnedý 

s ojedinelými 

valúnmi 

Kvartér 140 Krieda 241 

68 4,5-9,2 Piesok hrubý, hnedý 

slabo zahlinený 

s valúnmi vo 

veľkosti 1-2cm 

Kvartér 140 Krieda 241 

126 13,1-13,7 Šedý íl Kvartér 120 Karbón 502 

133 14,5-15,2 Šedý íl Kvartér 120 Karbón 502 

225 18,8-23,3 Piesčitý íl Krieda 242 Karbón 501 

228 16,5-19,7 

19,7-21 

Zvetraný pieskovec, 

šedý. 

Tmavošedý, 

namodralý íl 

Krieda 241 krieda 

242 

Karbón 501 

Proterorozoikum 

401  

233 7,2-8,9 Piesčitý íl Krieda 242 Karbón 501 

252 3,9-13,8 Strednozrnný až 

jemnozrnný piesok 

na baze štrkopiesky 

Kvartér 140 Krieda 241 

253 3,8-6,4 

 

6,4-9,8 

Jemný piesok, na 

baze piesčitý štrk. 

Šedý piesčitý íl 

Kvartér 140 

 

Krieda 242 

Krieda 241 

 

Karbon 501 

337 7,5-10,3 Piesok jemnozrnný 

až strednozrnný na 

baze štrkopiesky. 

Kvartér 140 Krieda 241 

338 7,3-11 Piesok ílovitý, svetlo 

šedo hnedý až 

žltohnedý 

Krieda 

241 

Karbón 

501 

339 14,1-24,9 Zvetraný ílovitý 

pieskovec 

Krieda 242 Karbón 501 

362 3,2-6,4 

 

 

6,4-13,5 

Žltohnedý jemný 

piesok, hlinitý až 

čistý, s úlomkami 

pieskovca. 

Šedobiely, jemný 

piesok ílovitý 

kaolinickým 

Kvartér 150 

 

 

Krieda241 

Krieda241 

 

 

Karbon501 

367 

 

 

 

6,6-7,5 

 

 

7,5-12,6 

Zvetraný ílovitý 

pieskovec šedobiely, 

zo začiatku 

nazelenalý. 

Arkózový 

pieskovec, 

skaoloinizovaný. 

Krieda 241 

 

 

Krieda 240 

Karbón 501 

 

 

Karbón 500 

369 14,1-24,9 Svetlo šedý 

jemnozrnný 

Krieda-241-242 Karbón 501 
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zvetraný pieskovec 

374 1,7-7,5 Zltošedý jemný 

piesok 

Karbon-501 Krieda 241 

393 5-11 Gt.142, hrubozrnný 

až strednozrnný 

ílovitý piesok až 

piesčitý íl 

s ojedinelými 

valúnmi kremeňa 

Kvartér 142 Karbón 501 

593 4,5-13,5 Piesok, 

strednozrnný, 

žltohnedý, na baze 

poloha piesku so 

štrkom 

Kvarter-150 Krieda-241 

594 7,3-11 Piesok stredno až 

jemnozrnný slabo 

hlinitoílovitý, svetlo 

žltohnedý až 

šedohnedý 

Kvarter-150 Krieda-241 

596 1,1-3,5 Jemnozrnný 

šedobiely zvetraný 

pieskovec, 

s hnedými škvrnami 

Kvarter-150 Krieda-241 

Vrty 381, 402, 403, 404, 405, 407, 604, 605, 606, 607, 608, 609, boli nesprávne, alebo 

nedostatočne popísané v opisoch vrtov ktoré som obdŕžal z archívu Synthos a boli nahradené 

opisom podľa archívu Geofondu. Vrt 340 nemal správne súradnice vo vrtnej dokumentácii z 

archívu Synthos a taktiež som ich nahradil z archívu Geofondu. Vrt 118 má všetky narazené 

vrstvy posunuté voči okolitým vrtom o 14 metrov vyššie. Výšku som zmenil na 177 m. n. m. 

Kriedové polohy spodnej terasy boli nahradené za polohy karbónskych pieskovcov (tabuľka 3) 

z niekoľkých dôvodov: opisy daných polôh sedia na polohy zvetraných karbónskych pieskovcov, 

hydrogeologické pomery nasvedčujú že sa nejedná o kriedové sedimenty (zjavne majú funkciu 

izolátora v danej oblasti), kriedová tabuľa na protiľahlom kopci Hostibejk za predpokladu, že sa 

medzi skúmaným územím a týmto kopcom nenachádza zlom, taktiež vykazuje, že na spodnej 

terase museli byť kriedové sedimenty v minulosti oderodované.  

Tabuľka 3: Zmena stratigrafického začlenenia: krieda popísaná na spodnej terase bola nahradená 

karbónom 

Číslo 

vrtu: 

Poloha 

vrstvy 

[m] 

Opis polohy vo vrtnej dokumentácii Pôvodné 

stratigrafické 

začlenenie: 

Nové 

stratigrafické 

začlenenie: 

46 9,8-11 Rozložený ílovec krieda karbón 

59 7,8-8,1 Šedobiely kaolinický pieskovec, zvetraný krieda karbón 

237 10,4-13 Tmavošedý íl krieda karbón 

394 9,8-17,6 Žltý až hnedý hrubozrnný zvetraný pieskovec krieda karbón 

414 4,7-5,5 Šedožltý jemnozrnný pieskovec krieda karbón 

415 5-5,8 Šedožltý jemnozrnný pieskovec krieda karbón 

416 5-5,9 Šedožltý jemnozrnný pieskovec krieda karbón 

417 4,9-5,6 Šedožltý jemnozrnný pieskovec krieda karbón 

484 6,6-7,4 Šedý stredne zrnitý piesok, ílovitý krieda karbón 

510 9,6-10 Silne zvetraný stredne až hrubozrnný pieskovec krieda karbón 

522 2,3-3 Bielošedý ílovitý piesok krieda karbón 
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Úplne vymazaných vrtov z databázy bolo 31. Dôvody vymazania boli rozličné a podliehali 

informáciám získaných z archívnej rešerši. Zvláštnym prípadom boli vrty 358, 359, 360, 361, 

363, 364, 365, 366, 232, ktoré s vrtom 362 boli vyvŕtané za účelom hydraulického krížu. 

Stratigrafické začlenenie týchto vrtov vôbec navzájom nenadväzovalo napriek tomu, že boli od 

seba vzdialené v jednotkách metrov. Ponechal som preto len vrt 362 do ktorého som zahrnul 

poznatky týchto vrtov a ostatné som pre nehodnoverné začlenenie vymazal. Vrty 630, 635, 644, 

645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656 boli vymazané z dôvodu 

nedostatočného opisu vrtu. Iné dôvody vymazania vrtov z databázy sú uvedené v tabuľke 4. 

Tabuľka 4: Zoznam vymazaných  vrtov z databázy  

Číslo 

vrtu 

Dôvod vymazania vrtu, prípadne jeho opis: 

78 Vrt je zrejme zle zameraný, mal by byť o tri metre západným smerom. Vytvára výraznú 

neprirodzenú depresiu v proterozoickom podloží.  

644 Vrt ma v opise od povrchu len slovo karbón. 

343 Vrt je o 2 m nižšie ako okolie, chýba popis vrstiev 

80 Nad zdravou bridlicou poloha ílu z opukov, šedofialovej farby. Jedná sa zrejme o zvetralinu bridlice, 

nemožno ju však nahradiť pre jasne definovaný opis 

487 tmavozelené kockovito rozpadavé pevne masívne horniny, pravdepodobne súčasť spilitového 

komplexu algonkya- 13,2-15,1m, nad nim je poloha piesčitých štrkov s valúnmi do 15cm. 

Predpokladám, že sa jedná o balvan alebo je zle geodeticky zameraný. Vrt sa nachádza v oblastiach 

kde karbón dosahuje mocnosti nad 100m, doložené geofyzikálnymi meraniami, aj vrtmi v blízkom 

okolí.  

205280 Po polohe piesčitých štrkov v hĺbke 7-9,8 m pevná bridlica. Vrt je z roku 1956. Súradnice z týchto 

vrtov sa zisťovali dodatočne z nákresov a máp a teda mohli vznikať nepresnosti, ktoré autori z roku 

1967 potvrdzujú. Rovnako ako vrt 487 je oblasť kde karbónske arkózy dosahujú značných mocností. 

17 Pevná bridlica, datovaná v hĺbke 7-9,8m. Vrt sa nachádza v oblasti kde karbónske arkozy dosahujú 

značných mocnosti. 

 

3.4 Modelovanie 

Následne som v prvotnom modeli analyzoval jednotlivé vrstvy geotypov a skúmal vrty, ktorých 

opis nekorešpondoval v danom mieste s možným uložením. Úprava vrstiev začala úpravou 

plytkých vrtov nezasahujúcich podložný geotechnický typ (ktorého výskyt je na danom mieste 

pravdepodobný). Hranicu neúplnej vrstvy som aproximoval priemernou hĺbkou rozhrania 

ďalšieho geotypu s podmienkou minimálne takej mocnosti ako vo vrte s neúplnou vrstvou. 

Upresnenie plošného rozsahu vrstiev, ale aj zlomových línií prebiehalo pomocou funkcie 

pridávania línií, kriviek a bodov do breaklines jednotlivých vrstiev a zadaním ich nadmorskej 

výšky pomocou podmienky alebo vypísaním samotnej hodnoty. Vzhľadom na rozsah územia a 

nejednotnosť v priebehu geologických rozhraní v geologických mapách a prieskumoch, som 

musel samotnému modelovaniu venovať veľkú pozornosť a pridávať poznatky z rešeršnej časti 

a vlastných znalostí o možnom ukladaní jednotlivých vrstiev. Na záver som pomocou vhodnej 

interpolačnej funkcie upravil jednotlivé vrstvy. Skúšal som vždy dve interpolačné funkcie: 

metódu kirging a natural neighbourhood. Metóda kirging sa často využíva v geológii, ale pre 

povrch zvetraného predkvartérneho podložia podávala nereálne tvary vrstevníc. V rámci 

povrchu sa taktiež ukázala pre dané územie ako menej vhodná. Metóda natural neighbourhood 

sa ukázala ako metóda bližšia mojej predstave priebehu jednotlivých vrstiev. Počet 

interpolačných bodov sa pohyboval okolo 30000. Takáto úprava bola vhodná pri vrstvách, ktoré 

podľahli fosílnemu zvetrávaniu a ich povrch je preto zvlnený. U vrstevných rozhraní 

prebiehajúcich takmer lineárne alebo definovaných zlomom, nie je vhodné interpolačné úpravy 
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vykonať. Takýto model je pripravený na generovanie máp a profilov. Akákoľvek zmena 

v databáze ovplyvní automaticky aj model. Model územia je dostupný v programe autoCAD, a je 

súčasťou prílohy 5. 

3.5 Tvorba máp 

Všetky mapy som robil v programe autocad civil3d. Jedná sa o vystúpi 3D modelu územia z 

ktorého som zobrazil využívané vrstvy geotypov. Tie som pre lepšiu prehľadnosť upravoval 

pomocou základných funkcii línií a šráf. Mapy sú v merítku 1:5000. Mapy využívajú podklad 

základnej topografickej mapy ČUZK 1:10000. V rámci práci som vytvoril, tri základné mapy: 

mapu dokumentačných bodov, mapu pokryvných útvarov a mapu predkvartérneho podložia. 

3.6 Tvorba profilov 

Profily som vygeneroval automaticky z geotechnického modelu. Geotechnický modul autoCADu 

Civil3D umožňuje vygenerovať profily z modelu a upravovať ich. Zobrazované vrty v profiloch 

sú do vzdialenosti 20 m, pričom ich presná vzdialenosť je zapísaná pri ich názve. Program má 

bohužiaľ obmedzené možnosti grafiky – umožňuje síce vytvorenie akýchkoľvek šráf, ale 

neumožňuje použiť viacej druhov rozhraní vrstiev. Preto sú všetky rozhrania vrstiev bez ohľadu 

či sa jedná o rozhranie kvartér – predkvartér ktorý sa zvykne zaznačovať hákovou šrafou, 

označujem jednoduchou prerušovanou čiarou.  
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4 Výsledky 

4.1 Mapa dokumentačných bodov  

V mape sa nachádza prehľad všetkých vrtov a kopných sond využitých v tejto práci a poloha 

profilov. Z mapy možno vyčítať typ sondy, obdobie v ktorom bola sonda zhotovená a hĺbkovú 

kategóriu. Inžinierskogeologické a geologické vrty majú zhodný symbol a sú rozdelené do troch 

kategórií podľa obdobia vŕtania na vrty do 1982 , 1982 – 1990 a vrty 1990 – 2016. 

Hydrogeologické monitorovacie vrty sú rozdelené na vrty do roku 1994 a vrty vŕtané v roku 

1995. Ďalšie typy sond sú vrty hydraulickej clony a kopné sondy. Hĺbkové kategórie sú na 

základe farby vnútra symbolu každej sondy rozdelené na sondy do 7,9 m, sondy 8 až 14,9 m 

a sondy 15 až 120 m hlboké. Označenia vrtov na mape som bral na základe vrtnej dokumentácie 

stavební geologie – GEOTECHNIKA a.s. a vrty z archívu geofond na základe údaju „klíc GDO“. 

Väčšina vrtov má dve označenia niektoré dokonca aj tri. Prehľadné tabuľky s pôvodnými 

označeniami sú v správe Hroch (1980).  

Mapa ďalej zahrňuje základné informácie o výške ustálenej hladiny podzemnej vody. 

Hydroizohypsy sú v intervale dvoch metrov. Miesta čerpania vody sú viditeľné v podobe 

depresných kontúr. Prúdenie vody na hornej terase Karlova náměstí v kriedových sedimentoch 

má SZ smer a nie je tu hladina ovplyvnená čerpaním. V oblasti terénneho stupňa voda steká po 

skalnom podloží (karbónskych arkóz alebo prozerozoických bridlíc) pod vysokým gradientom 

k JZ, Z až SZ. Vysoký spád hladiny v týchto miestach dobre korešponduje s HG mapou ktorú 

vypracoval Hruška a kol. (obrázok 7). Na dolnej manínskej terase má prúdenie generálny smer 

k SZ, ale je výrazne ovplyvnené čerpaním. Porovnaním s mapou Hruška a kol. (2014) som zistil, 

že sa zmenili miesta čerpania podzemní vody. Vzhľadom k tomu, že väčšina spracovávaných 

údajov o hladine podzemnej vody pochádza zo 60. – 80. rokov minulého storočia, považujem 

svoju mapu za menej aktuálnu než zmienenú mapu vypracovanú Hruškom a kol. 

4.2 Mapa pokryvných útvarov  

Jedná sa o mapu, obsahujúcu základné informácie o  piesčitých štrkoch terás a navážiek. 

Kvartérne sedimenty sú zastúpené v prvom rade piesčitými štrkmi. Podklad mapy tvorí 

základná šrafa zastihnutých hornín a farebná škála mocností pokryvných útvarov odstupňovaná 

po dvoch metroch na základe ich mocností v danom mieste. Oblasti malých mocností sú 

sústredené v prvom rade v oblasti terénneho stupňa. Oblasti najväčších mocností sa nachádzajú 

na dolnej terase. O málo menej mocné sú sedimenty hornej terasy. Priebeh mocností sedimentov 

na hornej terase som upravoval podľa informácií z Straka a kol. (1994b) o smere a priebehu 

fosílneho koryta Vltavy na tejto terase. Mapa znázorňuje vlastnou šráfov výskyty hrubozrnných 

polôh a polôh takmer čistých pieskov. Hrubozrnné štrkové polohy obsahujú valúny o rozmere 

20 a viac centimetrov. Ich výskyt je na báze oboch terás a je značne nepravidelný. Rozsahy som 

robil v prvom rade na základe vrtnej dokumentácii a charakteru ukladania daných sedimentov. 

Pre upresnenie polohy ich výskytu som dodal do mapy hĺbkové rozmedzia kde sa najčastejšie 

v daných miestach nachádzajú. Takmer čisté piesky sa nachádzajú v prvom rade v hornej terase. 

Taktiež disponujú údajom o polohe v ktorej ich očakávať. Na povrchu sa vyskytujú hliny, 

navážky a sprašové hliny. Hliny a navážky sú zaznačené dvoma šrafami na základe ich mocností 

na tie ktoré dosahujú mocnosť 1 – 2 metre a oblasti kde majú mocnosť viac ako dva metre. Hliny 

a navážky do 1m neuvádzam. Pre spresnenie navážiek mocných viac ako 2 m pridávam k nim ich 

priemerné hodnoty mocností. Vlastnou šrafou je zaznačený rozsah sprašových hlín. Na ich 
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rozsah mala vplyv v prvom rade správa od Luček (1967) ktorá sa venovala ich rozsahu 

a využiteľnosti. V geologickej mape 1:25000 (Straka a kol., 1994a) sú navážky viazané výhradne 

na zastavanú časť priemyselného areálu, v mojej mape sú aj mimo areálu a majú zaznačenú 

hĺbku. Údaje o mocnostiach sú v geologickej mape 1:25000 výrazne menej podrobné a rozsah 

hrubozrnných štrkových polôh, polôh pieskov ani polohu ílových náplav táto mapa nezobrazuje. 

V mape sú ďalej zaznačené vrty ktoré zastihli náplavové íly. Tie sú zaznačené len bodovo 

z dôvodu ich neprítomnosti alebo nerozlíšenia vo vrtoch ktoré s nimi bezprostredne susedili. 

Vrty s náplavovými ílmi majú zaznačené číslo vrtu a polohu v ktorej sa nachádzali. 

4.3 Mapa predkvartérneho podložia 

Mapa sa skladá zo základných šráf jednotlivých hornín, ich hraníc a vrstevníc priebehu povrchu 

skalného podložia. V mape sú vrstevnice bázy kriedových sedimentov a mocnosti zvetraných 

bridlíc a karbónskych pieskovcov. Hranica bridlice je dobre definovaná v oblasti 

predpokladaného zlomu a východnej hranice kde boli k dispozícii vrty z hĺbkami nad 60 metrov. 

Od tejto hranice sa bridlice noria prudko pod karbónske sedimenty. Zlom ktorý prebieha 

v smere severozápad juhovýchod ovplyvňuje karbónske a proterozoické bridlice a siaha do 

hĺbok viac ako 100 metrov. Hranicu bridlice na západ od zlomu neuvádzam, zobrazená je 

hranica po ktorú nie je prekrytá karbónskymi pieskovcami a arkózami. Z vrtov je zjavne, že 

priebeh povrchu bridlíc musí byt za touto hranicou aspoň 30 metrov pod povrchom. Kvôli 

prehľadnosti som do mapy nezakreslil bázu karbónu, ale uvádzam ju zvlášť na obrázku 14. Báza 

karbónu upadá na východe územia mierne k severozápadu, v strede areálu je definovaná 

tektonicky (zlomom smeru SZ – JV) a strmo upadá k severovýchodu, na západe územia báza 

karbónu upadá k severu (obrázok 14). 

Mapu predkvartérneho podložia možno porovnať z geologickou mapou 1:200000 (Horný a kol., 

1963) a 1:50000 (Barnet a kol., 1988) a z geologickou mapou ktorú vypracoval Vejlupek 1967. 

Hranica proterozoických bridlíc na východ od zlomu je takmer zhodná z geologickou mapou 

1:50000 a na západ naopak z geologickou mapou 1:200000. Mapy sa nezhodujú v tom, že 

kriedové sedimenty v oboch mapách (1:50000 a 1:200000) nezasahujú na skúmané územie. 

Mapa ktorú vypracoval Vejlupek 1967 je interpretáciou vrtov v mieste areálu a jeho okolia do 

leta 1967. Vo svojej mape naznačuje zlom medzi proterozoickými bridlicami a karbónskymi 

arkózami na základe polohy vrtu 17 a 12, neberie ale v úvahu 116 metrový vrt číslo 339 

z roku1967 ktorý bol odvŕtaný podľa všetkého až po vypracovaní jeho práci. Zlom je podľa jeho 

práce v smere JV-SZ. V mape zanecháva vrt 78 čím vytvára akýsi ostrov bridlíc za zlomom. 

V mojej práci vrty 17 a 78 neberiem v úvahu na základe dôvodov spomínaných v rámci úpravy 

databázy tejto práci. Naopak vrt 339 beriem ako smerodajný pre daný zlom. Ostatné hranice 

proterozoika a sním súvisiacej polohy karbónskych arkóz sú takmer zhodné s prácou Vejlupek 

1967. Hranica kriedy sa líši v prvom rade prítomnosťou kriedových sedimentov aj na spodnej 

terase areálu. V ani jednej z máp nebol zaznačený priebeh predkvartérneho podložia. 
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Obrázok 14: Mapa izolinií nadmorských výšok bázy karbónu  (len do nadmorské výšky vyšší ako 

60 m. n. m.) 

4.4 Vybrané profily skúmaného územia 

V rámci priemyselného areálu som vytvoril 18 profilov. Z nich prvých 13 zobrazuje podložie pod 

stavbami pred ich výstavbou a profily 14 až 18 zobrazujú vždy časť skúmaného územia. 

V profiloch 1 až 13 nie je zobrazená hladina podzemnej vody vzhľadom k tomu, že sa od doby 

prieskumu výrazne zmenil hydraulický gradient kvôli zmene miest čerpania podzemnej vody. 

Tieto profily slúžia na detailnejší priebeh podložia pod opisovanými objektmi. Profily 14 až 18 

slúžia na lepšiu predstavu o podloží územia. Všetky profily sú prierezom modelu vo vybraných 

miestach. Model je vytvorený od nadmorskej výšky 60 m. n. m., na profiloch som zobrazoval len 

po dostatočne reprezentatívnu hĺbku. Polohu vrtov zobrazených v profiloch upresňujú tri 

hodnoty zobrazené nad vrtom. Offset udáva kolmú vzdialenosť na profil, chainage je 

kilometrovanie respektíve vzdialenosť od začiatku profilu a ground level nadmorskú výšku vrtu. 

Na vrtoch sú zobrazené len základné geotypy. Podrobnejší popis podtypov by nebol prehľadný. 

Profily zobrazujú pravdepodobné rozhrania geotypov, ktorých použité šrafy sú zobrazené 

v jednotnej legende pre profily. (príloha 3, legenda).  

Profily 15 a 17 (príloha 3, profil 15, 17)zasahujú len spodnú terasu a jej podložie. Na profiloch 

možno vidieť priebeh časti predpokladaného zlomu, predpokladané výbežky proterozoických 

hornín a kvartér. Profily 14, 16 a18 prechádzajú cez terénny výbežok. Profil 14 (príloha 3, profil 

14)prechádza oblasťou kde sa v podloží terasy Karlova náměstí nevyskytujú kriedové pieskovce 

ale kvartérne sedimenty tu ležia priamo na proterozoických bridliciach. Na profil prechádza 

oblasťou kde predpokladám pozvoľné prehĺbenie do karbónskej panvy. Profil 16 (príloha 3, 

profil 16)prechádza oblasťami kde možno sledovať priebeh kriedových pieskovcov a pri vrte 

340 jeden z mnohých zvyškov kriedových hornín. Na profil 18 (príloha 3, profil 18)zobrazuje 
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podložie vrchnej terasy kde je zobrazený prechod do oblasti v ktorej sa kriedové horniny 

nenachádzajú.  

4.5 Model územia 

V rámci mojej práci podávam výstup modelu územia vo formáte dwg. (príloha 5). Model je 

inžinierskogeologickou 3D mapou ktorú je možné prezerať v základnom progerame autoCAD, 

v ktorom je možné generovať profily. Pre plné možnosti prezerania modelu je vhodné  spustiť 

model v programe autoCAD civil3D z geotechnickým modulom.   

4.6 Základové pomery 

4.6.1 Technické vlastnosti hornín a zemín 

Skalné podložie územia je zvetrané do rôznych hĺbok a vykazuje málo priaznivé geotechnické 

vlastnosti (tabuľka 5). Horniny sú často degradované na zeminu R6. Ich priebeh a hĺbka je 

nerovnomerná.  

Zvetrané bridlice 
Zvetrané bridlice sú často zvetrané až na hliny, mocnosť zvetralín sa pohybuje od dvoch do 

18,9 m vo vrte 131. Dynamický odpor zvetraných bridlíc rastie s hĺbkou a boli namerané 

hodnoty od 21 MPa na povrchu bridlíc až do 84 MPa v hĺbke 0,7 m od zastihnutia bridlíc. 

Deformačné parametre Edef je 300MPa a υ je 0,25. (Rout, 2015) Priebeh zdravého podložia 

bridlíc nemožno v rámci rozsahu sond presne stanoviť. 

Zvetrané arkózy 
Zvetrané arkózy majú nepravidelný rozsah. Z celkových 237 vrtov, ktoré zastihli arkózy, je v 111 

popísaná poloha zvetralín a v 33 vrtoch je popísaná aj ich mocnosť kde prešli v zdravé arkózy. 

Tieto vrty sú dobre rozmiestnené, a preto malo zmysel vytvoriť aspoň orientačnú mapu rozsahu 

zvetralín. Pre rôznorodosť zvetrania nie je hustota vrtov dostačujúca. V rámci skalného podložia 

bola vykonaná len jedna zaťažovacia skúška (tabuľka 6) a to v zvetraných karbónskych arkózach 

v hĺbke 1 meter pod hranicou karbónu. Modul pretvárnosti (Eo = 101.5 MPa) svedčí o značnej 

stlačiteľnosti povrchových vrstiev karbónskeho podložia, vplyv na túto nízku hodnotu mohol 

mať aj ten fakt, že výkop bol dlhšiu dobu otvorený v zimnom období, kde sa mohli nepriaznivo 

prejaviť účinky mrazu. Napriek tomu je isté, že hornina je značne stlačiteľná. Iné údaje 

o stlačiteľnosti skaolinizovaných karbónskych arkóz nie sú dostupné (Luček, 1967). Dynamický 

odpor zvetraných arkózových pieskovcov nebol závislý na hĺbke a pohyboval sa v rozmedzí 5,2 – 

84 MPa (Rout, 2015). Vzorky zvetraných arkóz boli odobrané len z podložia komína teplárne. 

Odobrali sa tu neporušené vzorky, výsledky ale neboli dostačujúce, ako hodnotí správa 

a s odvolaním na tento dôvod ich ani neuvádzajú (Zdařil, 1960). 

Kriedové pieskovce 

Kriedové pieskovce sú často degradované na piesok so zvyškami pieskovcových balvanov, 

možno v nich sledovať ílové polohy o mocnosti do dvoch metrov, ktoré sa často vyskytujú pod 

relatívne zdravým pieskovcom. Presnú hranicu kriedových sedimentov, ani oblasti degradované 

na piesok nie je možné vzhľadom na hustotu vrtov na hornej terase presne stanoviť. Základové 

pomery sú pomerne náročné vzhľadom na náhle zmeny v kvalite skalného podložia. 
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Tabuľka 5: Technické vlastnosti hornín  

 Rout, 2015 Luček, 1967 Fessl, 1973 

hornina zvetrané 

arkózy 

navetrané 

arkózy 

zvetrané 

bridlice 

zvetrané arkózy zvetrané bridlice 

y 18,5 – 20,5 19 – 21 23 – 25 24 21 

Edef 10 25 300 10 (vo väčších 

hĺbkach 25) 

120 – 300 

v 0,35 0,35 0,25 - - 

ϕef 22 – 25 22 – 25 - 36 - 

C ef 12 – 15 40 – 50 - 20 - 

 

Tabuľka 6: Výsledky zaťažovacej skúšky v zvetraných karbónskych arkózach (Lupek, 1967)  

Sonda Hĺbka Popis 

zeminy 

Použité 

max. 

zaťaženie 

MPa  

Prostá 

únosnosť 

pri 

Δz=6mm 

Kp/cm2 

Stlačenie 

pri max. 

zaťažení: 

trvale 

Stlačenie 

pri max. 

zaťažení: 

pružné 

Modul 

deformácie 

Modul 

pretvárnosti 

312 1,0 Podložné 

arkózy 

8 >8 1,83 1,47 654 485 

 

Piesčité štrky a piesky so štrkom 
Jedná sa o riečne sedimenty kvartérneho veku charakteru piesčitých štrkov až pieskov značne 

nerovno zrnných s valúnmi štrkov. Sú stredne uľahlé až uľahlé. Vyskytujú sa na celej ploche 

územia. Mocnosť piesčitých štrkov sa pohybuje od dvoch do dvadsiatich metrov. Podľa ČSN 73 

6133 ich zaradujem do kategórie S2 SP, G2 GP +/- cb. Väčšina laboratórnych a poľných skúšok 

bolo vykonaných na spodnej terase, z vrchnej terasy sú k dispozícii len informácie o zrnitostnom 

zložení a geofyzikálne merania zamerané na kvartérne uloženiny a ich podložie. Na základe 

týchto poznatkov možno týmto sedimentom priradiť minimálne tak dobré vlastnosti ako 

sedimentom zo spodnej terasy. 

Obsah štrkových zŕn väčších ako 4 mm sa pohybuje od 0 do 80% celkovej váhy, väčšina vzoriek 

má štrkovitosť väčšiu ako 40%. Prevažne sú to piesčité štrky. Len v prípadoch štrkovitosti nad 

70% sa jednotlivé zrná vzájomne dotýkajú. Ekvivalent piesku je vo väčšine prípadov 90 – 100%. 

Len pri povrchu je piesok na niektorých miestach zahlinený, a preto je tu ekvivalent piesku nižší 

(50 – 90%). Prirodzená uľahlosť (ϒd) bola priamo závislá na obsahu štrku a pohybovala sa 

v rozmedzí 1700 – 1900 N/m2. Uľahlosť (Id) bola rovná priemerne 0,6 čiže sa jedná sa o piesky 

stredne uľahlé až uľahlé. Niektoré vzorky mali Id väčšie ako 1, a teda sú veľmi uľahlé až 

stmelené (stmelené môžu byť na báze uhličitanovým tmelom). 
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Na mape sú zaznačené hrubozrnné polohy. Ich výskyt je v bazálnych polohách terasových 

sedimentov, mocnosť sa pohybuje od 1 do 10 m, hrubozrnné polohy obsahujú valúny často aj 

nad 20 cm a môžu sa tu vyskytovať balvany aj metrových rozmerov (Obrázok 13). Rozsah je 

založený na charaktere ukladania týchto sedimentov, podložený popismi vrtných jadier. 

Od vrstiev, kde sa nachádzajú piesčité štrky, možno rátať s výrazne lepšími hodnotami 

deformačného modulu. Vo všetkých sondách neklesala objemová tiaž s hĺbkou, ale rástla 

štrkovitosť a ekvivalent piesku. Hodnoty z väčších hĺbok boli stanovené na základe skúseností zo 

stavenísk v podobných geologických podmienkach (Luček, 1967). Fakt že štrkovitosť s hĺbkou 

takmer na celej spodnej terase narastá bol potvrdený aj vrtmi po roku 1967. Po zhodnotení 

všetkej dokumentácii som v tabuľke 7 navrhol deformačné moduly (Edef) piesčitých štrkov. 

Tabuľka 7: Deformačné moduly piesčitých štrkov v  závislosti na hĺbke pod povrchom  

hlbka [m] Edef [MPa] 

1 – 2 40 

2 – 4 50 

4 – 6 60 

6 – 8 80 

8 – 15 100 

15 a viac 500 

Uvedené moduly sú stanovené za predpokladu že v hĺbke 4 m nepresiahne maximálne 

priťaženie základovej pôdy 10 kPa/cm2 (Luček, 1967). 

V roku 1967 bolo vykonaných 11 zaťažovacích skúšok, z nich 8 bolo vykonaných na piesčitých 

štrkoch. Z hodnôt je zrejmé že aj pri braní najnižšieho výsledku majú zeminy vynikajúcu 

únosnosť (tabuľka 8). Skúšky boli robene na nižšej terase. 
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Tabuľka 8: Zaťažovacie skúšky na piesčitých štrkoch manínskej terasy ( Luček , 1967) 

Sonda Hĺbka Popis 

zeminy 

Použité 

max. 

zaťaženie 

[kPa/cm
2
] 

Prostá 

únosnosť 

pri 

Δz=6mm 

[kPa/cm
2
] 

Stlačenie 

pri max. 

zaťažení: 

trvale 

Stlačenie 

pri max. 

zaťažení: 

pružné 

Modul 

deformácie 

Modul 

pretvarnosti 

302 1 Piesčitý 

štrk 

8 7,39 3,91 1,57 380 275 

305 1,3 Piesčitý 

štrk 

9 7,15 5,32 2,18 351 260 

306 1,6 Piesčitý 

štrk 

8 >8 1,09 1,54 842 625 

307 1,0 Piesčitý 

štrk 

hlinitý 

8 6,62 4,64 1,73 316 234 

303 1,7 Piesok 

so 

štrkom 

8 >8 0,35 1,64 1216 900 

310 1,5 Piesok 

so 

štrkom 

9 >9 2,9 1,9 515 382 

311 1,1 Hrubý 

piesok 

so 

štrkom 

10 7,2 4,9 2,5 352 260 

308 1,2 Hrubý 

piesok 

4,4 4,5 1,45 1,45 217 161 

Merný dynamický odpor vychádza pri piesčitých štrkoch 10 – 25 MPa a v hrubozrnných 

polohách v rozmedzí 35 – 70 MPa (Rout, 2015). Základné geotechnické vlastnosti sa 

v prieskumoch výrazne nelíšili (tabuľka 9). 
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Tabuľka 9: Geotechnické vlastnosti piesčitých štrkov a pieskov zo štrkom  

 (Rout, 2015) (Fessl, 1973) (Hroch, 1980) 

ϒ 1850 – 2000 1900 1840 

Edef 20 – 40 (polohy štrku 100-200) - 50 – 500 (v závislosti na 

hĺbke) 

v 0,28 - - 

ϕ 35 – 40 36 42 

c 0 - 0 

 

Hladina podzemné vody bude takmer vo všetkých prípadoch pod základovou škárou, 

a prirodzená vlhkosť piesčitých štrkov je veľmi malá, a môže byť ešte znižovaná v dôsledku 

vysokých teplôt pri výrobnom procese. Odporúča sa využiť teda ϒd = 1794 N/m2 (Luček, 1967). 

Piesčité štrky sú náchylné k porušeniu prirodzenej uľahlosti nešetrnou ťažbou a pojazdmi 

stavebnej mechanizácie. Odporúča sa preto zhutnenie alebo nenásilné odťaženie vrchnej 

ovplyvnenej vrstvy v základovej škáre. Uhol sklonu dočasných svahov výkopov je 1:0,75. Piesčité 

štrky sú zeminy vhodné do hutnených zásypov a násypov pod stavebné konštrukcie. 

Ťažiteľnosť podľa ČSN 731001 v rámci pieskov, piesčitých štrkov s valúnmi do 5 cm predstavuje 

2. triedu, hrubé piesčité štrky 3. triedu, stmelene štrkopiesky 4. triedu. Rozpojiteľnosť hornín 

(zemín) je podľa ČSN 733050 2. a 3. trieda v pomere 1:1. Prechodné nakyprenie je 15 – 20% 

a trvalé 4 – 6% (Zdařil, 1960). Tieto zeminy sú vhodnou betonárskou surovinou, po 

eventuálnom pretriedení podľa druhu betónu napríklad odstránením väčších valúnov (Luček, 

1967). 

Hlavné zmeny napätosti od priťaženia základovej škáry budú prebiehať v piesčitých 

štrkopieskoch, ktoré majú vynikajúce vlastnosti z hľadiska únosnosti. Pre daný stavebný 

komplex je ale nepriaznivá značná priepustnosť piesčitých štrkov, ktorá by pri úniku 

znečisťujúcich látok mohla viesť ku kontaminácii rozsiahleho územia a mohla by ovplyvniť 

zdroje pitných vôd (Hroch, 1980). 

Povrchové hliny a navážky 
Jedná sa o zeminy charakteru piesčitej hliny s minimálne 60% obsahom prachovitých častí 

a také o materiál charakteru piesčitého štrku s nepravidelným prechodom do piesčitých hlín 

a ílov tuhej až pevnej konzistencie obsahujúci úlomky hornín a stavebného odpadu rôzneho 

pôvodu. Keďže väčšina prieskumných vrtov bola na území ešte pred výstavbou hlavných 

objektov priemyselného areálu, je poloha samotných navážok veľmi ojedinelá. Dá sa ale 

predpokladať, že v blízkostiach dostavieb a prestavieb rôznych objektov boli hliny a piesčité 

hliny odstránené a zavezené novým stavebným odpadom. Na základe správ možno konštatovať, 

že najviac navážok pribudlo v areáli Kaučuk.  Výskyt povrchových hlín a navážok je na povrchu 

celého územia. Na povrchu sa jedná o humózne hliny a hlbšie prechádzajú v piesčité hliny 

(obrázok 12). Ich mocnosti sú zjavné z mapy pokryvných útvarov. V mape pokryvných útvarov 
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sú zaznačené mocnosti v jednotlivých vrtoch a ich pravdepodobný rozsah. Kontúry 

s mocnosťami sú len odhadnuté, pričom sa brali do úvahy správy prieskumov a polohy objektov.  

Jedná sa o podmienečne vhodnú až nevhodnú základovú pôdu. Zeminy sú nehomogénne 

a nepravidelne stlačiteľné náchylné k zmene únosnosti pri zmene vlhkosti. Podľa ČSN 73 6133 

zaradené do F1 MG, F3 MS, S2 SP, S3 S-F,F4 CS. Pre zakladanie sú vhodné len pre ľahšie objekty 

podružného charakteru zo zosilnenou výstužou základu, ktoré by zaťažovali základovú škáru 

menej ako 0,15 MPa. Odporúča sa pod základ umiestniť konsolidačnú vrstvu zhutnených 

štrkopieskov (Dvořák, 1978). Treba brať do úvahy prítomnosť navážok, ktoré sa môžu 

vyskytovať takmer na celom skúmanom území a ich výskyt nemožno spoľahlivo zhodnotiť. 

Mocnosť, charakter a uľahlosť sa nepravidelne mení a bude treba pri výstavbe dbať na reálne 

pomery vo výkope. Treba rátať s ich značnou vertikálnou aj horizontálnou premenlivosťou. 

Hladina podzemnej vody je trvale pod úrovňou týchto zemín. Treba rátať ale s povrchovými 

vodami a so zmenou geotechnických vlastností pri prevlhčení. Ich využitie do zásypov alebo 

násypov je podmienečne vhodné. Sú namŕzavé a po prevlhčení nestabilné a rozbrdavé. 

Ílové náplavy 
Piesčité štrky oboch terás v skúmanom území obsahujú ílové náplavy len zriedka. Výskyt 

hlinitých ílov a ílov bol zastihnutý v 41 vrtoch nepravidelne na celom území. Okrem vrtu 601 kde 

bola ílová poloha zastihnutá v hĺbke 9,8 – 10 m pod povrchom a vrtu 602 kde bola ílová poloha 

zastihnutá v hĺbke 7,4 – 8 m pod povrchom, boli tieto polohy zastihnuté v povrchových vrstvách 

a neboli prekryté piesčitými štrkmi. Poloha a mocnosti sú zjavné z mapy pokryvných útvarov. 

Avšak výskyt nie je možno vylúčiť ani v iných miestach, keďže šošovky ílov môžu mať plošne aj 

do 1 m, čo vyplýva z polohy a popisu vrtov na území. Vlastnosti ílových náplavov sú uvedené 

v tabuľke 10. Ílové náplavy je nutné v prípade zastihnutia odstrániť a nahradiť vhodným 

materiálom. 

Tabuľka 10: Vlastnosti ílových náplavov vo vybraných vrtoch (Štíkar, 1974)  

vrt Poloha vzorky vlhkosť % wl % wp % 

119 0,4-2,4m 22,0 64,4 23,3 

119 2,4-3,0m 18,8 65,5 24,0 

402 0,6-1,5m 20,0 69,6 24,6 

402 2,4-2,7m 17,9 62,4 21,7 

402 2,7-3,2m 15,4 46,7 17,5 

514 0,3-1,6m 21,2 50,3 22,0 

 

Sprašové hliny 
Výskyt je evidentný z mapy pokryvných útvarov. Jedná sa o piesčité hliny a hlinité piesky ktoré 

majú dostatočné parametre ako tesniace materiály. Laboratórne skúšky týchto zemín boli 

vykonané v rámci 3. etapy (Luček, 1967). Podľa zrnitostnej analýzy tieto zeminy obsahujú 30 –

50% piesčitej frakcie väčšej ako 0,063mm a 15 – 25% ílovitých častíc menších ako 0,005mm. 

Prirodzená vlhkosť je 15 – 17%,  wl = 22 – 28%, wp = 16 – 18%. V prirodzenom uložení sú 
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zeminy pevnej konzistencie. Ich mocnosť sa pohybuje okolo 0,5 m. Od ťažby týchto sedimentov 

pre účely naftovej rafinérie sa upustilo z dôvodov devastácie zbytočne veľkej rozlohy hodnotnej 

pôdy (Luček, 1967).  

Základné geotechnické vlastnosti povrchových hlín sa v rámci areálu výrazne nelíšili, z toho 

dôvodu udávam v tabuľke 11 hodnoty laboratórnych skúšok Vitáska (1990). 

Tabuľka 11: Geotechnické vlastnosti povrchových hlín stanovené na základe laboratórnych skúšok 

(Vitásek, 1990) 

 Y kNm
-3

 Edef MPa Su kPa Φef ˚ C 

Hlina piesčitá až 

prachovitá 

18 7 60 27 12 

Hlina ílovitá 20 6 60 21 11 

Piesok hlinitý až 

ílovitý 

18 10  28 6 

Merný dynamický odpor (qdyn) bol určený na základe penetračných skúšok a to pre piesčité hliny 

v rozmedzí 3 – 10 MPa a pre navážky v rozmedzí 10 – 182,5 MPa (Rout, 2015). Zaťažovacia 

skúška bola vykonaná len jedna na piesčitých hlinách (Eo = 12,6 kPa) a jedna na navážkach 

(Eo = 73,5 kPa). Luček preto konštatuje, že to nie je dostatočné pre určenie deformačných 

vlastností navážok. Navážky sú na celom území nehomogénne a je nutné dbať na veľkú škálu 

nameraného dynamického odporu. Ťažiteľnosť podľa ČSN 733050 pre humózne hliny je 1, pre 

piesčité hliny 2 a pre navážky 1 – 4. 

4.6.2 Základové pomery vybraných budov priemyselného areálu 

Priemyselný areál možno súhrne označiť za náročnú stavbu v jednoduchých základových 

pomeroch. Výmera zastavanej plochy je viac ako 5000m². Väčšina budov leží na únosných málo 

stlačiteľných piesčitých štrkoch značnej mocnosti v ktorých sa len zriedkavo vyskytujú 

nepravidelné šošovky ílových náplav ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu základovej pôdy. 

Druhým negatívnym vplyvom na základové pomery sú oblasti zo zníženou mocnosťou 

kvartérnych sedimentov. V týchto miestach vystupujú zvetrané horniny predkvartérneho 

podložia blízko povrchu. Zvetraliny majú charakter hlín a hlinitých pieskov.  

Stavebné konštrukcie možno rozdeliť na základe správy Lučka (1967) na tieto hlavné skupiny: 

(1) Prízemné objekty, založené na pásoch z prostého betónu v hĺbke 1,2 m. 

(2) Dvoj až trojposchodové objekty so základovou škárou v hĺbke 4 m (podpivničené). 

(3) Jednoposchodové objekty založené na betónových pásoch alebo pätkách v hĺbke 1,2 m. 

(4) Haly založené na železobetónových pätkách v hĺbke do 2 m. 

(5) Ťažké objekty technologického zariadenia (pece, komíny, destilačné kolóny, kompresory, 

turbíny, váhy, mosty a podobne), založené na monolitických železobetónových pásoch, 

pätkách alebo doskách v hĺbkach 2 – 4 m. 

(6) Oceľové skladovacie nádrže priemeru 20 – 30 m v ochranných valoch alebo stenách, 

ktorých základy tvoria železobetónové prstence, zasahujúce 1,2 m pod upravený povrch 

terénu. 

(7) Objekty vodného hospodárstva, nádrže, čerpadlá, založené v hĺbke 1,5 – 5 m. 
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(8) Potrubné mosty a ľahšie strojné a technologické zariadenia, na základoch z prostého 

betónu, alebo železobetónu v hĺbke 1,5 – 2 m. 

(9) Trasy ciest a železníc. 

V rámci areálu som spracoval spôsob založenia a základové pomery niektorých vybraných 

objektov. 

Objekt č. 142 blokový polystyrén 
Budova je súčasťou výroby blokového húževnatého polystyrénu, a jedná sa o pôvodné 

zariadenie Kaučuk. Základové pomery objektu č. 142 som zhodnotil podľa správy Lejčka (1959). 

Objekt je založený v hĺbke 1 m pod terénom na betónových pasoch. Založený je podľa technickej 

správy AB- 0156-08. Táto správa racionalizácie bola využitá pri zakladaní väčšiny objektov. 

Jedná sa o stavbu nenáročnú v jednoduchých základových pomeroch. Piesčité štrky v podzákladí 

sú dobre únosné a len slabo zahlinené. Profil podložia objektu č. 142 sa nachádza v prílohe 3 pod 

názvom profil 7. 

Objekty plnírna a sklad kyslíku č. 111, plynojem č. objektu 112 a kyslíkárna 

a strojírna č. objektu 112 
Zariadenie výroby styrén-butadienového kaučuku SBR patrí SYNTHOS Kralupy, a.s. Je to 

pôvodné zariadenie kaučuku umiestnené vo výrobných blokoch 21 a 22. Menšie časti v blokoch 

23 (chladiaca stanica) a 11 (emulgátory a sklad hotových výrobkov). Od výstavby prebehli len 

drobné rekonštrukcie a údržba. V súčasnosti je plánované rozšírenie výrobnej kapacity ďalšími 

linkami. Súčasťou tohto zariadenia sú aj objekty plnírna a sklad kyslíku č. 111, plynojem č. 

objektu 112 a kyslíkárna a strojírna č. objektu 112. Podložie objektov so základnými 

geotechnickými typmi je zobrazené v profiloch 8 a 9 v prílohe 3. Základové pomery týchto 

objektov som zhodnotil podľa správy Lejčka (1959). 

Tieto objekty sú založené na betónových pásoch v hĺbke 3 m pod povrchom na únosných 

piesčitých štrkoch ktoré s hĺbkou prechádzajú v hrubozrnné štrkopiesky. Na stavenisku bola 

zastihnutá dva metre mocná vrstva piesčito-ílovitých náplavov s nasledovnými geotechnickými 

vlastnosťami:  ϒw= 1470 N/m³, ϒd= 1380 N/m³, ϕ=19°. Súčiniteľ stlačiteľnosti pre napätia 1 – 2 

kg/cm2 je c1=26,   pre napätia 2 – 3 kg/cm2 je c2=20. Podzemná voda vyšla v rozbore ako veľmi 

mierne agresívna s prítomnosťou kysličníka uhličitého agresívneho na vápno 5,0 mg/l. 

S ohľadom na tieto vlastnosti boli dané objekty vybrané zo správy racionalizácie a základové 

pomery boli posúdené zvlášť. Založenie objektov na piesčito ílovitých náplavoch neprichádzalo 

do úvahy. Pri zakladaní sa zvažovala varianta založenia na pilotoch alebo náhradou nevhodnej 

zeminy zhutnenými štrkopieskami.  

Objekt č. 201 sklad kvapalných látok 
Sklad kvapalných látok je súvisiaci objekt zariadenia STYREN a je situovaný na bloku 20. 

Vybudovaný bol spolu s počiatočnou výstavbou areálu kaučuk. Jedná sa o priestor zahĺbený pod 

okolitým terénom s nadzemnými zásobníkmi. Objekt bol v roku 1987 – 1992 výrazne 

zrekonštruovaný (nádržové dvory, záchytné jímky, manipulačné plochy a pod.) Základové 

pomery sú zhodnotené vo správe Lejček (1959). Sklad kvapalných látok bol založený na doske 

v hĺbke 1,5 m na piesčitých štrkoch. Zvláštnosťou založenia tohto objektu je výskyt vysokej 

hladiny podzemnej vody, len 2,5 m pod terénom. Keďže sa predpokladalo že hladina podzemnej 

vody môže vystúpiť až na kótu samotného základu, bol základ postavaný z vodoodpudivého 
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betónu. Agresivita vody v danom mieste nebola preukázaná. Profily objektu sú profily 10, 11, 12 

a 13 v prílohe 3. 

Štyri ropné nádrže (blok 07) 
Poloha objektov je situovaná v bloku 07 ktorý je západne od bloku 17, na ktorom boli postavené 

nádrže zhodného typu, uvedené do prevádzky v roku 1975, čo je 5 rokov pred výstavbou štyroch 

ropných nádrži. Profil 5 a 6 v prílohe 3 zobrazuje podložie pod blokom 07. Základové pomery 

som zhodnotil podľa správy Hrocha (1980). Štyri  ropné nádrže sú založené na železobetónovej 

doske na obvode zosilnenej prstencom o priemere 49 m. Hĺbka založenia je dva metre pod 

úrovňou pôvodného terénu. Napätie v základovej škáre, vzniknuté od priťaženia nádrži, 

nepresahuje 0,25 MPa. 

Povrch hornej vrstvy tvorili jemnozrnné hlinité piesky o mocnosti do jedného metra, pod nimi 

v mocnosti 12 - 16 m sú uložené fluviálne sedimenty. Zrnitostne prevládajú piesčité štrky. 

Objemová hmotnosť suchého vzorku vyšla ϒd = 18,4 kN/m³ a uhol vnútorného trenia ϕef = 42˚. 

Modul pretvárnosti s hĺbkou rastie a v polohe založenia bol stanovený na 50 MPa. Skalné 

podložie tvoria arkózové pieskovce, ílovce a prachovce. Keďže hlavné zmeny napätosti od 

priťaženia základovej škáry boli správne predpokladané, že budú prebiehať v piesčitých 

štrkopieskoch, geotechnickými vlastnosťami arkóz sa v prieskume vôbec nezaoberali. 

Hydrogeologické pomery sú jednoduché, hladina podzemnej vody leží 6 – 8 m pod základovou 

škárou. Rozpojiteľnosť zemín podľa zrušenej normy ČSN 733050 bola v priestore staveniska 2. 

až 3. trieda v pomere 1:1. Kvôli  nakypreniu základovej pôdy v dôsledku výkopových prác došlo 

pred výstavbou nádrží k dodatočnému zhutneniu základovej škáry, čím takmer eliminovali 

okamžité sadnutie. 

Základová pôda má vynikajúce vlastnosti z hľadiska únosnosti. Pre daný typ stavby je ale 

nepriaznivá značná priepustnosť piesčitých štrkov, ktorá by pri úniku látok z nádrži mohla viesť 

ku kontaminácii rozsiahleho územia, a mohla ovplyvniť zdroje pitných vôd. Podľa zrušenej ČSN 

731001 bolo stavenisko zhodnotené za vhodné, s jednoduchými základovými pomermi. 

Objekty teplárne 
Oba spracované objekty sú súčasťou zariadenia teplárne ktorá je jedným z pôvodných zariadení 

v prevádzke od roku 1963 a spadá pod správu TAMERO INVEST s. r. o. V rámci teplárne sú 

postavené dva komíny 120 a 160 metrov vysoké. Objekt 160 metrov vysokého komínu sa 

nachádza na časti bloku 32 a objekt demistanice na časti bloku 34. 

Objekt 160 metrového komína 
Základové pomery objektu 160 som zhodnotil podľa správy Fessla (1973). Objekt je založený na 

doske o priemere 15 m. Hĺbka založenia je na kóte 172,5 m. n. m., štyri metre pod úrovňou 

povrchu terénu. V základovej škáre sú zastihnuté stredne zrnité piesky až hrubé uľahlé štrky 

s piesčitou výplňou. Keďže výkopovými prácami došlo k narušeniu základovej škáry, bola 

základová škára pred výstavbou základu zhutnená. Objekt komína je z hľadiska zrušenej normy 

ČSN 731001 stavbou náročnou v jednoduchých základových pomeroch. Profil podložia komínu 

sa nachádza v prílohe 3 pod názvom profil 4. 

Terén bol v minulosti upravený navážkou o mocnosti 3 – 4 metre a v dobe prieskumu bol takmer 

rovinný o nadmorskej výške 177 m. n. m. Prieskumnými vrtmi boli zastihnuté navetrané 

karbónske horniny v arkózových pieskovcoch. Navetrané karbónske podložné horniny sa 

vyskytujú 17 – 20 m pod povrchom terénu. Radia sa k vrchnému šedému súvrstviu k takzvaným 
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vrstvám lobečským, ktoré sú obvykle 20 – 50 metrov mocné. Cyklicky sa tu striedajú päť metrov 

mocné lavice bielo šedých arkóz s 2 – 3 metre mocnými lavicami bielo šedých kaolinických alebo 

arkózových hrubozrnných pieskovcov, miestami až drobnozrnných zlepencov s valúnmi 

kremeňa o priemere 1 - 2 cm.  Nad nimi sa nachádzajú polohy zvetraných karbónskych arkóz 

ktoré sú charakteru piesčitých ílovcov hrdzavohnedej farby s polohami šedých ílov. Vyskytujú sa 

šesť metrov pod povrchom terénu. Povrchové vrstvy tvorili kvartérne sedimenty manínskej 

terasy. Jedná sa o uľahlé hrubé štrky so stredne zahlinenou piesčitou výplňou až stredne zrnité 

piesky s drobnými valúnmi kremeňa. Miestami zahlinená výplň chýbala. Pred výstavbou sa 

vyskytovali štyri metre pod povrchom a dosahovali mocnosť dva metre. Navážky v priestore 

výstavby mali mocnosť až štyri metre a boli značne rôznorodé – hlinitoškvárové 

a hlinitokamenité navážky, stavebné sute a zbytky stavebných materiálov. 

Hladina podzemnej vody bola zastihnutá všetkými prieskumnými vrtmi pre komín teplárne. 

V priestore výstavby objektu komínu je súvislý horizont podzemnej vody v hĺbke šesť metrov 

pod povrchom terénu na kóte 171 m. n. m. Hladina podzemnej vody zhruba sleduje bázu 

uloženín manínskej terasy. Z výsledkov rozboru podzemnej vody preukázali slabú síranovú 

agresivitu na portlandský cement. 

Navážka obsahuje zbytky stavebného materiálu, je málo únosná a nerovnomerne stlačiteľná, 

preto nie je vhodná pre založenie objektu. 

Tabuľka 12 ukazuje prehlaď základných geotechnických vlastností zemín a hornín pod 

komínom teplárne. Vrstva stredne zrnitý piesok a hrubý štrk s piesčitou výplňou je uľahlá. 

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti z hľadiska zakladania stavebných konštrukcií zhoršujú vložky 

piesčitej hliny. 

Tabuľka 12: Prehlaď mechanicko fyzikálnych vlastností zemín a hornín pod základovou škárou objektu 

č. 160 (Fessl, 1973, upraveno)  

Vrstva:  ϕ Eo [kPa/cm
2
] ϒ 

Stredne zrnitý piesok 30° 150 1700 

Hrubý štrk s piesčitou výplňou 36° 500 1900 

Silne zvetraný pieskovec 32° 250 2100 

Arkózový pieskovec - 500 - 

V rámci výstavby boli vykonané laboratórne skúšky mechaniky zemín, výsledky sú uvedené 

v tabuľke 13. 
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Tabuľka 13: Výsledky laboratórnych skúšok vzorkou zemín z  prieskumných vrtov pre komín tepláreň 

(Fessl 1973, upraveno) 

Popis zeminy: Hrubozrnný 

ílovitý 

piesok až 

piesčitý íl, 

pevný 

Hrubozrnný 

ílovitý 

piesok až 

piesčitý íl, 

pevný 

Hrubozrnný 

ílovitý 

piesok až 

piesčitý íl, 

pevný 

Hrubozrnný 

zvetraný 

pieskovec 

zvetraný 

pieskovec 

zvetraný 

pieskovec 

Sonda 

porušenosť 

V601 

neporušený 

V601 

neporušený 

V601 

neporušený 

V602 

neporušený 

V603 

neporušený 

V04 

neporušený 

Hĺbka odberu 

vzorku [m] 

6,3 8,7 10,4 7,3 5,05 7,2 

Prirodzená 

vlhkosť [%] 

10,2 - - 14,1 15 15 

Objemová 

hmotnosť, 

prirodzená 

[kg/m
3
 ] 

2100 - - 2245 2192 2162 

Objemová 

hmotnosť, 

sušiny [kg/m
3
 ] 

1909 - - 1967 1907 1876 

pórovitosť[%] 

 

28,2 - - 26,0 28,3 29,6 

Číslo pórovitosti 0,39 - - 0,35 0,4 0,42 

Stupeň 

nasýtenia [%] 

50 - - 78,9 72,4 66,9 

wp [%] 14 - - 15  18 

wl [%] 22 - - 24  25 

Ip 5 - - 9  5 

Eoed 0,5-1 

[kPa/cm
2
 ] 

432 267 491 155 154 209 

Eoed 1-2 

[kPa/cm
2
 ] 

256 249 343 179 151 197 

Eoed 2-3 

[kPa/cm
2
 ] 

307 350 360 221 191 264 

Eoed 3-4 

[kPa/cm
2
 ] 

390 364 401 265 219 306 

Priestor výstavby komína bol v prieskume klasifikovaný ako vhodné stavenisko. So základovou 

pôdou únosnou a malo stlačiteľnou. Povrch územia je rovinný. Hladina podzemnej vody 

v závislosti na zvolenej hĺbke založenia bude pod úrovňou základu. 

Objekt Demistanice (blok 32) 
Základové pomery objektu demistanice som zhodnotil podľa správy Fessla (1973). Jedná sa 

o náročnú stavbu technologického zariadenia založenú na monolitických železobetónových 

pásoch v hĺbkach dva metre pod povrchom. Založený bol tak, aby pod základom bola dostatočne 

mocná vrstva hrubého štrku s piesčitou výplňou až hrubozrnného uľahlého piesku. Tomuto 

objektu odpovedajú profily 1, 2 a 3 v prílohe 3. 

Vrtmi 30 a 32 v priestore výstavby demistanice boli zastihnuté proterozoické horniny (spilitová 

séria) v podobe rozvetraných až zvetraných šedivých ílovitých bridlíc. Elúvium bridlíc je tvorené 

šedohnedou ílovitou hlinou s chaoticky usporiadanými rozloženými až zvetranými úlomkami 

ílovitých bridlíc. Úlomkov smerom k báze pribúda, až vlastné elúvium pozvoľna prejde v pevnú 

horninu. Maximálna mocnosť elúvií je tu tri metre. Nad nimi sa nachádzajú kvartérne sedimenty 

manínskej terasy. Jedná sa o stredne zrnité piesky s drobnými valúnmi kremeňa až uľahlé 

piesčité štrky. Celková mocnosť nepresahuje na stavenisku šesť metrov a bola ovplyvnená 
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výstavbou teplárne. Mocnosť navážok sa pohybuje okolo 1 – 1,5 m. Navážky sú značne 

rôznorodé – hlinitoškvárové a hlinitokamenité navážky, stavebné sute a zbytky stavebných 

materiálov. 

Hladina podzemnej vody bola zastihnutá všetkými prieskumnými vrtmi. V priestore objektu 

demistanice sa súvislá hladina podzemnej vody vyskytuje v hĺbke 4,5 m pod povrchom na kóte 

171,5 m. n. m. Aj tu sleduje hladina podzemnej vody bázu uloženín manínskej terasy. Výsledky 

rozboru podzemnej vody preukázali slabú síranovú agresivitu na portlandský cement. 

Navážka nie je vhodná pre založenie projektovaných objektov. Vrstva je málo únosná 

a nerovnomerne stlačiteľná. Tabuľka 14 ukazuje geotechnické parametre vrstvy piesčitého 

štrku až hrubozrnného piesku. 

Tabuľka 14: Geotechnické vlastnosti vrstvy piesčitého štrku až hrubozrnného piesku  pod objektom 

demistanice (Fessl, 1973, upraveno) 

Modul pretvárnosti Eo [kPa/cm
2 
] 500  

Efektívny uhol vnútorného 

trenia 

ϕ [˚] 36° 

Objemová tiaž ϒ [kPa/m
3 
] 1900  

V podloží piesčitých štrkov sa nachádza tri metre mocná poloha ílovitej hliny s úlomkami 

zvetraných bridlíc pevnej konzistencie. Jedná sa o zeminy málo únosné. Väčšinu napätia od 

priťaženia prevzal hrubý štrk s piesčitou výplňou, a teda nemali vplyv na založenie. Pod nimi sa 

nachádzajú slabo zvetrané, miestami navetrané bridlice charakteru pevného ílovca, ktorých 

geotechnické parametre sú výrazne lepšie, ale nemajú vplyv na založenie stavby (tabuľka 15). 

Na severozápade staveniska boli zastihnuté zvetrané arkózy karbónskeho veku, ich 

geotechnické vlastnosti sú popísané v rámci prieskumu 160 metrového komína.  

Tabuľka 15: Geotechnické vlastnosti vrstvy rozvetraných bridlíc pod objektom demistanice (Fessl, 1973, 

upraveno) 

Modul pretvárnosti Eo [kPa/cm
2 
] 120  

Efektívny uhol vnútorného 

trenia 

ϕ [˚] 0˚ 

Súdržnosť c [kPa/m
2 
] 1,0  

Objemová tiaž ϒ [kPa/m
3 
] 2150  

Priestor výstavby demistanice bol klasifikovaný ako vhodné stavenisko. Základová pôda je 

únosná a málo stlačiteľná. Povrch územia je rovinný. Hladina podzemnej vody je pod úrovňou 

základu. Základové pomery boli stanovene ako jednoduché. 
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5 Záver 

Cieľom mojej práce bolo vytvoriť podrobný inžinierskogeologický model územia (3D model, IG 

mapy areálu, profily) a zhodnotiť základové pomery významných priemyselných objektov 

areálu. Výstupom diplomovej práce sú tri mapy v mierke 1:5000. Mapa dokumentačných bodov, 

mapa pokryvných útvarov a mapa predkvartérneho podložia. Ďalším výstupom sú profily, model 

územia a zhodnotenie vlastností hornín a zemín a základových pomeroch vybraných budov. Na 

základe dostupných materiálov som vyčlenil základné geotechnické typy hornín a zemín. 

S využitím týchto geotechnických typov som vytvoril otvorenú databázu tvorenú 607 sondami. 

Databáza slúžila ako podklad pre vytvorenie 3D modelu územia, ktorý som vytvoril v programe 

autoCAD civil3D s extenziou geotechnical modul. V 3D modeli som zahrnul všetky znalosti 

o skúmanom území. Základné problémy tvorby modelu, ktoré som musel riešiť boli: samotná 

metodika vytvárania modelu v autoCAD a vyhodnotenie hodnoverných a chybných popisov 

sond. Metodický postup vytvárania modelu je na internete zverejnený len čiastočne a spôsoby 

úpravy sa líšia na základe geológie lokality. Vymyslenie najvhodnejšieho postupu úpravy modelu 

bol preto jeden zo zložitých bodov mojej práci. Druhý problém bol v nejasnom začlenení hornín 

a zemín vo vrtných profiloch na územia, pretože sa mnohé prieskumy zjavne neopierali 

o komplexné informácie z okolia územia. Problémy nastali z dôvodu nerozlíšenia rozhrania 

pieskov terasy Karlova náměstí a kriedových pieskovcov, ktoré sú na území často zvetralé. 

Občasné balvanité polohy v prvom rade v manínskej terase v kombinácii s nedostatočne 

hlbokým vŕtaním, spôsobilo nejasnosti v priebehu proterozoických hornín skalného podkladu. 

Nedokonalý spôsob vŕtania neumožnil hodnoverné rozlíšenie kriedových a karbónskych hornín. 

3D model umožnil podrobnú analýzu dokumentácie a vyčleniť sondy ktoré sú pravdepodobne 

zle zaradené. Ďalej umožnil využiť úložné pomery kriedových sedimentov z protiľahlého kopca 

Hostibejk, kde je krieda jasne definovaná. Vzhľadom k množstve sond a prieskumov na území a 

absencie podrobnej aktuálnej inžinierskogeologickej mapy sú výstupy tejto práce vhodnou 

doplňujúcou informáciou pre ďalšie inžinierskogeologické prieskumy na tejto lokalite. 
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Zoznam príloh 

Príloha 1: Tabuľka použitých geotechnických typov  
Navážky a povrchové hliny GT110, GT130, GT131 

Genéza:  antropogénna a fluviálna 

Vek:  recent 

Základný popis zemín:  Zeminy geotechnického podtypu navážky sú charakteru piesčitého štrku s 

nepravidelným prechodom do piesčitých hlín a ílov tuhej až pevnej konzistencie, 

obsahujú úlomky hornín a stavebného odpadu rôzneho pôvodu. Geotechnický 

podtyp piesčitej hliny a hliny zahŕňa humózne hliny a zeminy charakteru piesčitej 

hliny s minimálne 60 % zložením prachovitých častí. 

Plošný rozsah:   Povrchové hliny a navážky sa vyskytujú na povrchu takmer celého územia, 

výskyt sprašových hlín je vyznačený na mape povrchových hlín a navážok  

Dokumentovaná mocnosť:   maximálne 5,8 m, priemerne však 1 m.  

Konzistencia tuhá až pevná,  

Použiteľnosť výkopku:  navážky povrchovej hliny sú nehomogénne je nutné počítať s možnosťou 

selektívnej ťažby 

-podľa ČSN 73 6133 prevažne podmienečne vhodný do násypu, 

sprašové hliny sú vhodné ako tesniaci materiál. Ich výskyt je zjavný z mapy 

povrchových hlín a navážok. 

Zvláštne geotechnické 

vlastnosti: 

 pre zakladanie nevhodné a bude nutné ich z povrchu odstrániť, lokálne 

podmienečne vhodné za predpokladu výskytu neporušených piesčitých hlín. 

Zatriedenie zemín:  - ťažiteľnosť podľa ČSN 73 6133:  I. 

- vŕtateľnost pre piloty:  I. – II. 

- zatriedenie podľa ČSN 73 6133: F1 MG, F3 MS, S2 SP, S3 S-F, F4 CS, F5 ML 

Ílové náplavy GT120 

Genéza:  fluviálna 

Vek:  recent 

Základný popis zemín:  Piesčité íly a íly 

Plošný rozsah:  Nesúvislý výskyt ílových náplavov je zaznačený v overených bodoch 

zaznačených na základnej inžinierskogeologickej mape 

Dokumentovaná mocnosť:   priemerne 1 m.  

Konzistencia tuhá konzistencia, 

Použiteľnosť výkopku: nevhodné do násypov a výkopov. 

Zvláštne geotechnické 

vlastnosti: 

 pre zakladanie nevhodné a bude nutné ich z povrchu odstrániť, lokálne 

podmienečne vhodné za predpokladu výskytu neporušených piesčitých hlín. 

 

Zatriedenie zemín:  - ťažiteľnosť podľa ČSN 73 6133:  I. 

- vŕtateľnost pre piloty:  I. – II. 

- zatriedenie podľa ČSN 73 6133: F4 CS, F5 ML 

 

GT150 piesčité štrky a piesky 

Genéza:  fluviálne 

Vek:  kvartér 

Základný popis zemín:   Jedná sa o zeminy charakteru piesčitých štrkov menej pieskov značne nerovno 

zrnných s valúnmi štrkov do 10 cm. Prachovité zrná sú tu prítomne len 

zanedbateľne. V mnou vytvorenej databáze sem patria geotechnické podtypy 140 

piesky ktorých plošný rozsah je zjavný z mapy mocnosti piesčitých štrkov a 

geotechnický podtyp 150 piesčité štrky. 

Uľahlosť:   stredne uľahlé až uľahlé. 

Plošný rozsah:   v celej ploche územia. 

Dokumentovaná mocnosť:   Maximálna mocnosť 20 m a priemerná 7,5 m  

Použiteľnosť výkopku:  do výkopov a násypov sú vhodne,  

Zvláštne geotechnické 

vlastnosti: 

- náchylné  k porušeniu  prirodzenej uľahlosti nešetrnou  ťažbou a pojazdmi 

stavebnej mechanizácie  

-sklon dočasných svahov 1:0,75 

Zatriedenie zemín:  - ťažitelnosť podľa ČSN 73 6133:  I. 
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- vŕtateľnosť pre piloty:  I. – II. (III.) 

- zatriedenie podľa ČSN 73 6133: S2 SP, G2 GP +/- cb 

 

GT155 piesčité štrky a štrky 

Genéza:  fluviálne 

Vek:  kvartér 

Základný popis zemín:   Jedná sa o zeminy charakteru piesčitých štrkov a štrkov značne nerovno zrnných 

s valúnmi štrkov od 10 cm do 25 cm a ojedinele hlavne pri báze aj väčšími kde sa 

môžu vyskytovať polohy stmelené. V databáze sú pod označením 155 hrubozrnné 

štrkopiesky. 

Uľahlosť:   uľahlé. 

Plošný rozsah:   lokálne, výskyt je jasný z mapy mocnosti piesčitých štrkov 

Dokumentovaná mocnosť:   Maximálna mocnosť 14 m a priemerná 5,8 m 

Použiteľnosť výkopku:  do výkopu sú vhodné 

Zvláštne geotechnické 

vlastnosti: 

- náchylné  k porušeniu  prirodzenej uľahlosti nešetrnou  ťažbou a pojazdmi 

stavebnej mechanizácie  

-sklon dočasných svahov 1:1 

-pri báze môžu byť stmelené a vykazovať tak vyššiu pevnosť 

Zatriedenie zemín:  - ťažitelnosť podla ČSN 73 6133:  I. 

- vrtatelnosť pre piloty:  I. – II. (III.) 

- zatriedenie podľa ČSN 73 6133: G2 GP +/- b 

 

GT240 mezozoický pieskovec 

Genéza:  sedimentárna 

Vek:  mezozoikum (krieda) 

Základný popis hornín:   jemnozrnný pieskovec často až ílovitý, ktorý sa strieda s tenkými polohami 

zlepencov 

Pevnosť:  prevažne veľmi nízka až nízka 

Plošný rozsah:   overený výskyt len v podloží vrchnej terasy. 

Dokumentovaný povrch v 

hĺbke: 

 6 m pod terénom 

Použiteľnosť výkopku:  podmienečne vhodný až nevhodný do násypu 

Zvláštne geotechnické 

vlastnosti: 

- náchylné  k porušeniu  prirodzenej uľahlosti nešetrnou  ťažbou a pojazdmi 

stavebnej mechanizácie  

-sklon dočasných svahov 1:1 

-pri báze môžu byť stmelené a vykazovať tak vyššiu pevnosť 

Zatriedenie hornín:  - ťažitelnosť podľa ČSN 73 6133:   I. 

- vŕtateľnosť pre piloty: II. – III. 

- zatriedenie podľa ČSN 73 6133:  R6/R5 

 

GT501 zvetrané arkózové pieskovce 

Genéza:  sedimentárna 

Vek:  paleozoikum (karbón) 

Základný popis hornín:   zvetrané arkózy, miestami až na hlinitý piesok až ílovitý piesok zo štrkom 

Pevnosť:  veľmi nízka až nízka 

Plošný rozsah:   v podloží celého územia z výnimkou južnej časti. 

Dokumentovaný povrch v 

hĺbke: 

 4 - 18 m pod terénom 

Použiteľnosť výkopku:  podmienečne vhodný do násypu 

Zvláštne geotechnické 

vlastnosti: 

- nebezpečne namŕzavé  

- rozbŕdavé, náchylné k degradácii vplyvom klimatických zmien a nešetrnými  

zásahmi stavebnej mechanizácie 

Zatriedenie hornín:  - ťažiteľnosť podľa ČSN 73 6133:   I 

- vŕtateľnosť pre piloty: I-II 

- zatriedenie podľa ČSN 73 6133:  R6 /R5 
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GT500 arkózovité pieskovce navetralé 

Genéza:  sedimentárna 

Vek:  paleozoikum (karbón) 

Základný popis hornín:   arkózovité pieskovce, v podružných polohách až zlepence, navetrané 

Pevnosť:  stredná 

Plošný rozsah:   v podloží celého územia s výnimkou južnej časti. 

Dokumentovaný povrch v 

hĺbke: 

 4 - 28 m 

Použiteľnosť výkopku:  podmienečne vhodný do násypu 

Zvláštne geotechnické 

vlastnosti: 

 môžu mať vysokú abrazivitu 

Zatriedenie hornín:  - ťažiteľnosť podľa ČSN 73 6133:   II. 

- vŕtateľnosť pre piloty: III. 

- zatriedenie podľa ČSN 73 6133:  R4 

 

GT401 zvetraná bridlica 

Genéza:  sedimentárna 

Vek:  proterozoikum 

Základný popis hornín:   hlinitopiesčitá, úlomkovito rozpadavá rozvetraná bridlica až eluviálna brekcia 

stmelené ílovitou hmotou 

Pevnosť:  nízka 

Plošný rozsah:   zastihnuté v južnej časti areálu 

Dokumentovaný povrch v 

hĺbke: 

 2 – 10 m pod terénom 

Použiteľnosť výkopku:  podmienečne vhodný  

Zvláštne geotechnické 

vlastnosti: 

 rozbŕdavé, náchylné k degradácii vplyvom klimatických zmien a nešetrnými  

zásahmi stavebnej  mechanizácie 

Zatriedenie hornín:  - ťažiteľnosť podľa ČSN 73 6133:   I. 

- vŕtateľnosť pre piloty: I.-II. 

- zatriedenie podľa ČSN 73 6133:  R6-R5 

 

GT400 bridlice navetrané až zdravé 

Genéza:  sedimentárna 

Vek:  proterozoikum 

Základný popis hornín:   piesčitoprachovité bridlice miestami prechádzajúce až do fylitov či drobových 

bridlíc, preniknuté hojnými kalcitovými žilkami, zvrásnené a rozpukané 

Pevnosť:  stredná 

Plošný rozsah:   zastihnuté v južnej časti areálu 

Dokumentovaný povrch v 

hĺbke: 

 11 - 60 m pod terénom 

Použiteľnosť výkopku:  podmienečne vhodný, v závislosti na spôsobu rozpojovania a veľkosti úlomkov 

Zvláštne geotechnické 

vlastnosti: 

 v závislosti na stupni rozpukania a rozvolnenia môžu byť veľmi náročne 

ťažiteľné 

Zatriedenie hornín:  - ťažiteľnosť podľa ČSN 73 6133:   II. (III.) 

- vŕtateľnosť pre piloty:   III. 

- zatriedenie podľa ČSN 73 6133:  R4-R3 
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Príloha 2: Mapa dokumentačných bodov, Mapa pokryvných útvarov, Mapa 

predkvartérneho podložia. 
Samostatná príloha 

Príloha 3: Profily záujmového územia  
Samostatná príloha 

Príloha 4: Databáza 
Samostatná príloha 

Príloha 5: Model územia 
Samostatná príloha 


