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1. ÚVODNÍ ÁST 
 

1.1. Základní údaje 
 
V p edkládané zpráv  jsou prezentovány výsledky geotechnického pr zkumu uskute ného 
ve dnech 13. a 14. 01. 2014 v Roztokách u Prahy na ulici Jana Palacha a ulici Puchmajerov . 
Pr zkum byl uskute n jako jeden z podklad  pro zpracování projektové dokumentace pro 
realizaci rekonstrukce a oprav dvou místních komunikací. Ve smyslu len ní IG 
pr zkumných prací podle § 3 vyhl. 369/2004 Sb. se jedná o pr zkum jednoetapový, 
podrobný, mající primárn  za cíl zjišt ní konstrukce stávajících vozovek a dále 
geotechnických pom  plání pod vozovkami navržených k rekonstrukci a stanovení 
inženýrskogeologických podmínek pro provád ní rekonstrukce. 
 
Geologicko-pr zkumné práce byly provedeny na základ  písemné objednávky M sta Roztoky 
. 15/14/SRM ze dne 16. 1. 2014, která vycházela z nabídky prací na zhotovení pr zkumu 

/ENVIREX, Pokorný,  18.12.2014/.   
 

Lokalita se nachází v kraji St edo eském, okr. Praha – západ, v katastrálním území 539627 
Roztoky u Prahy.  
 
 
1.2. Požadavky na pr zkumné práce, dodané podklady 
 
Rozsah GT pr zkumu vychází z nabídky prací, zpracované, up esn né a odsouhlasené 
smluvními stranami ve spolupráci s projektantem stavby. Úkolem pr zkumu bylo zajišt ní 
pot ebných geotechnických podklad  pro p edprojektovou, projektovou a realiza ní ást 
rekonstruk ních prací. Jako podklad byla dodána situace lokality a okolí v pozemkové map  
v m . 1 : 2000, dále podrobná situace úsek  vybraných pro provedení sondážních prací 
v m . 1 : 200 se zakreslenými pr hy podzemních sítí a vedení. 
 
V návaznosti na ustanovení technických podmínek pro návrh, provád ní a vyhodnocování 
geotechnických pr zkumných prací TP 76 sleduje pr zkum podloží vozovek zejména: 
 
- zjišt ní pot ebných geotechnických podmínek 
- zjišt ní fyzikáln mechanických parametr  zemin/hornin 
- zjišt ní hydrogeologických pom  
 
 
1.3. Metodika a rozsah pr zkumných prací 
 
V rámci pr zkumu byly uskute ny následující práce: sondážní, vzorkovací, geologické, 
geodetické a vyhodnocovací. 
 
Sondážní práce 
V kontextu s konkrétními požadavky na podrobnost pr zkumu byla sondáž provedena 
vrtanými sondami. Vrtné práce prob hly ve dnech 13. a 14. 01. 2014. Sondy byly odvrtány 
vrtnou soupravou URB 2A. Vrtáno bylo jádrov  na sucho, za použití vrtných korunek o Ø 
175 mm a 156 mm. Návrty byly provád ny o max. délce 0,5 m, p i vrtání bylo dosahováno 
100% výnosu jádra. Celkem bylo odvrtáno 8 ks jádrových vrt  a celkové odvrtané metráži 18 
m. ehled délek vrt  je uveden v tabulce . 1. 
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Tabulka . 1: Sondy vrtané – délka 
Index sondy Délka vrtu (m) 

J-1 3,0 
J-2 1,5 
J-3 1,5 
J-4 3,0 
J-5 1,5 
J-6 3,0 
J-7 1,5 
J-8 3,0 

 
Po vyhloubení každé sondy byla bezprost edn  provedena prvotní geologická dokumentace 
odvrtaného jádra, po provedení geologické dokumentace, odb ru vzork  zemin a prom ení 
sond na výskyt podzemní vody byly sondy likvidovány záhozem vyt ženou zeminou a 
vozovka opravena živi nou sm sí. 
 

Vzorkovací práce 
Pro užší za azení dokumentovaných zemin a hornin byly odebírány dokumenta ní vzorky. 
Laboratorní stanovení nebyla provád na, vzorky podloží byly využity pouze v kamerální 
vyhodnocovací fázi pro detailn jší posouzení kvalitativních vlastností základových p d. 

 
Geodetické práce 
Polohov  byly sondy zam eny m ským pásmem p im ením k stávajícím okolním 
objekt m zobrazených v dodaných mapových podkladech.  

 
Geologické a vyhodnocovací práce 
Odpov dný geolog provád l ízení, sled a koordinaci prací, v . odb ru vzork  
a hydrogeologických pozorování a m ení. V návaznosti na terénní práce bylo provedeno 
vyhodnocení pr zkumn -geologických prací formou vypracování záv re né zprávy. Op rným 
bodem pr zkumu byly sondážní práce. V pr hu sondážních prací byla provád na prvotní 
geologická dokumentace vertikálního profilu sond, dokumentace byla následn  ve fázi 
kamerální dopln na (up esn na) o výsledky užšího posouzení odebraných vzork  hornin 
a zemin. Na základ  prvotní dokumentace a užšího posouzení, vycházejícího z makropopisu 
a odhadu kvalitativních znak  byly zeminy a horniny klasifikovány dle SN 73 6133 - Návrh 
a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací (tato nová norma p ebrala klasifikaci 
zemin a hornin ze zrušené SN 73 1001 – Základová p da pod plošnými základy). Na 
základ  klasifikace dle uvedených norem byly pro jednotlivé vrstvy základových p d 
odvozeny sm rné normové charakteristiky a hodnoty tabulkové výpo tové únosnosti dle 

íloh . 5 a 6 SN 73 1001.  
 
Pozn.1: SN 73 1001 Základová p da pod plošnými základy byla zrušena od 1.4.2010. N která ustanovení 

normy jsou p ebírána zavád nými evropskými normami, tzv. Eurokódy, zrušeny však byly sm rné 
normové charakteristiky zemin, které byly v rámci SN 73 1001 doposud využívány. Na národní 

íloze zavád né EN pro navrhování geotechnických konstrukcí ( SN EN 1997-1) se v sou asnosti 
pracuje. Výpo ty plošných základ  podle první skupiny mezních stav  jsou v nov  zavád ném 
eurokódu SN EN 1997-1 založeny na obdobném postupu jako v SN 73 1001. Jelikož nový Eurokód 
klade d raz na srovnatelnou zkušenost projektanta a obez etný odhad vlastností zemin, lze 
v praxi využívat dosavadních zkušeností z dlouholetého používání zrušené SN 73 1001. 
Ustanovení této normy však již nejsou závazná.  
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Pozn.2: Od 1.2.2010 byla zrušena i norma SN 73 3050 Zemní práce, která byla mj. využívána na zat íd ní 

hornin podle rozpojitelnosti a t žitelnosti. V sou asnosti lze pro zat íd ní t žitelnosti používat 
novelizovanou SN 73 6133. Pro úplnost obtížnost rozpojování (t žitelnost) hornin uvádíme podle 
obou normativ  – staré, doposavad používané i nov  zavedené normy.  

 
 
2. VŠEOBECNÁ ÁST 
 

2.1. Geomorfologie území 
 
Lokalita se nachází v blízkosti centrální ásti m sta Roztoky. Morfologicky zaujímá pozici 
v podmínkách plochého, rovinatého terénu, který se východn  od lokality za ne postupn  
uklán t sm rem k údolí Vltavy. Okolí je ze všech stran zastav no hustou m stskou zástavbou, 

evážn  se jedná o obytné domy. 
 
Geomorfologicky dle len ní Demka spadá zájmové území do okrsku VA-2B-c Turská 
plošina (Demek et al., Hory a nížiny 1987). Turská plošina je severní ástí Kladenské tabule. 
Jde o lenitou pahorkatinu na proterozoických b idlicích a drobách s buližníky a spility 
(spilitová série), se zbytky cenomanských a spodnoturonských slepenc , jílovc  a spongilit . 
Plošina má roz len ný denuda ní reliéf polygenetického p vodu, s exhumovaným 

edk ídovým zarovnaným povrchem s hluboce za ízlými údolími Vltavy a p ítok  a 
staropleistocenními ními terasami Vltavy, místy se sprašovými pokryvy a záv jemi. 
 
V míst  pr zkumné innosti je reliéf terénu plochý, antropogenn  upravený, zastav ný.  
Nadmo ská výška terénu se pohybuje okolo 230 m n. m. 
 
 
2.2. Geologická stavba území a hydrogeologické pom ry 
 
Dle regionáln -geologického len ní se zájmová oblast nachází ve st edo eské oblasti 
(bohemiku), v jednotce barrandienské proterozoikum. Barrandienské svrchní proterozoikum 
je tvo eno souborem eugeosynklinárních aleuropelitických a drobových sediment  a hojných 
produkt  submarinního iniciálního vulkanismu bazaltového a ryolitového složení. Svrchní 
proterozoikum bylo b hem kadomské orogeneze intenzívn  zvrásn no a slab  
metamorfováno. Sedimenty spodního kambria na n  nasedají s výraznou úhlovou 
konkordancí. Naprosto p evažujícími horninami svrchního proterozoika jsou droby, 
prachovce a jílovce, které se st ídají v r zných mocnostech. Dle základní geologické mapy 

R se vlastní lokalita nachází na podloží budovaném neoproterozoikem kralupsko-
zbraslavské skupiny. Z hornin jsou ponejvíce zastoupeny droby, prachovce a b idlice.  
 
Horniny neoproterozoika jsou p ekryty uloženinami kvartéru. Kvartérní pokryv je na 
lokalit  tvo en terasovými št rkopísky st edn pleistocenního stá í (terasy Vltavy období 
mindel, würm).  Terasové št rkopísky jsou z v tší ásti p ekryty prom nliv  mocnou vrstvou 
spraší a sprašových hlín, místy vystupují na den. 
 
Ve smyslu hydrogeologického len ní je území p íslušné do hydrogeologického rajonu 6250 
– Proterozoikum a paleozoikum v povodí p ítok  Vltavy. Hlavním kolektorem tohoto rajonu 
je p ipovrchová zóna (maximální mocnost 30 – 40 m). V ní je vytvo ena nejednotná zvode  
s volnou nebo polonapjatou hladinou podzemní vody. Volná hladina je konformní 
s morfologií terénu. Výška hladiny podzemní vody je p ímo závislá na srážkách, které jsou 
hlavní dotací kolektoru. V horninách Cermanu má proud ní sm r k SV, v ostatních k místním 
erozním bází, kde dochází postupn  k drenáži. Hlavní erozní bází je tok Vltavy. 
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2.3. Geomechanická stabilita území 
Území v míst  stavby a okolí je jako celek ploché, postupn  v. sm rem od lokality sklonité. 
Dle mapy sesuvných území (Geofond Praha) se na lokalit  ani v okolí nevyskytují žádné 
aktivní ani potencionální sesuvy. Morfologie terénu na lokalit  a stavba a charakter 
geologického podloží nevytvá ejí podmínky pro vznik náchylnosti ke svahovým nestabilitám 
(sesuvným pohyb m).  
 
 
3. PODROBNÁ ÁST 
 

3.1. Geologická dokumentace pr zkumných sond 
Pr zkum základových pom  v prostoru staveništ  byl proveden osmi vrtanými sondami J-1 
až J-8. Sondy J-1 až J-6 byly situovány na ulici Jana Palacha, sondy J-7 a J-8 na ulici 
Puchmajerov . Hloubka sond inila min. 1,5 m, n které sondy jsou prohloubeny na 3 m 
v zájmu zdokumentování podloží. V dalším textu (tabulkovém p ehledu) uvádíme 
geologickou dokumentaci sond. Dokumentace je rozší ena o klasifikaci dokumentovaných 
hornin, resp. základových p d, dle p íslušných normativ  uvedených v kap. 3.2. a pro 
up esn ní uvádíme rovn ž stupe  obtížnosti jejich rozpojování p i zemních pracích (t ídu 

žitelnosti). 
 
 
Tabulka . 2: Geologická dokumentace vrtaných sond 

Interval 
(m) 

Geologická dokumentace 
Roztoky 

žitelnost 
SN 

73 3050 

ída  
SN  

73 1001 
 J-1   

0,0 – 0,1 Asfaltový povrch Y 4 

0,1 – 0,3 Podsypový št rk – makadam, nestejnom rn  
zrnitý Y-G1 3 

0,3 – 3,0 ní terasa – št rk pís itý, zahlin ný, šedohn dý, 
ulehlý, vlhký, ojedin le i kameny G3 G-F 3 

 Hladina podzemní vody: nezastižena   
    
 J-2   

0,0 – 0,05 Asfaltový povrch Y 4 

0,05 – 0,5 Podsypový št rk – makadam, nestejnom rn  
zrnitý Y-G1 3 

0,5 – 1,5 Eolické sedimenty – sprašová hlína jílovitá, 
okrov  hn dá, tuhá, st edn  plastická F6 CI 2 

 Hladina podzemní vody: nezastižena   
    
 J-3   

0,0 – 0,1 Asfaltový povrch Y 4 

0,1 – 0,45 Podsypový št rk – makadam, nestejnom rn  
zrnitý Y-G1 3 

0,45 – 1,5 Eolické sedimenty – sprašová hlína jílovitá, 
st edn  plastická, okrov  hn dá, tuhá F6 CI 2 

 Hladina podzemní vody: nezastižena   
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 J-4   

0,0 – 0,4 Št rkový povrch – makadam, zhutn ný, 
nestejnom rn  zrnitý Y-G1 3 

0,4 – 1,9 
Eolické sedimenty – sprašová hlína jílovitá, 
st edn  plastická, okrov  hn dá, tuhá, od 1 m 

kká 
F6 CI 2 

1,9 – 3,0 ní terasa – št rk pís itý, zahlin ný, ulehlý, 
vlhký, šedohn dý, ojedin le i kameny G3 G-F 3 

 Hladina podzemní vody: nezastižena   
    
 J-5   

0,0 – 0,1 Asfaltový povrch Y 4 

0,1 – 0,3 Podsypový š rk – makadam, nestejnom rn  
zrnitý Y-G1 3 

0,3 – 0,4 Navážka – škvára nekonsolidovaná, št rk Y – G3 2 

0,4 – 0,9 
Eolické sedimenty – sprašová hlína jílovitá, 
st edn  plastická, okrov  hn dá, tuhá, od 0,6 m 

kká 
F6 CI 2 

0,9 – 1,5 ní terasa – št rk pís itý, zahlin ný, šedohn dý, 
ulehlý, vlhký, ojedin le i kameny G3 G-F 3 

 Hladina podzemní vody: nezastižena   
    
 J-6   

0,0 – 0,3 Deluvium – humózní hlína, slab  plastická, 
kká, tmav  hn dá F5 ML 1 

0,3 – 0,9 Eolické sedimenty – sprašová hlína jílovitá, 
st edn  plastická, m kká až tuhá, tmav  hn dá F6 CI 2 

0,9 – 3,0 ní terasa – št rk pís itý, zahlin ný ulehlý, 
šedohn dý, vlhký, ojedin le i kameny G3 G-F 3 

 Hladina podzemní vody: nezastižena   
    
 J-7   

0,0 – 0,1 Asfaltový povrch Y 4 

0,1 – 0,5 Podsypový št rk – makadam, nestejnom rn  
zrnitý Y-G1 3 

0,5 – 0,9 Eolické sedimenty – sprašová hlína jílovitá, tuhá, 
tmav  hn dá, st edn  plastická F6 CI 2 

0,9 – 1,5 
ní terasa – št rk pís itý s kameny, 

nestejnom rn  zrnitý, suchý, st edn  ulehlý, sv tle 
hn došedý, není zahlin ný 

G1 GW 3 

 Hladina podzemní vody: nezastižena   
    
 J-8   

0,0 – 0,05 Asfaltový povrch Y 4 

0,05 – 0,25 Podsypový š rk – makadam, nestejnom rn  
zrnitý Y-G1 3 

0,25 – 0,5 Eolické sedimenty – sprašová hlína jílovitá, tmav  
hn dá, tuhá, st edn  plastická F6 CI 2 
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0,5 – 3,0 
ní terasa – št rk pís itý s kameny, 

nestejnom rn  zrnitý, suchý, st edn  ulehlý, sv tle 
hn došedý, není zahlin ný 

G1 GW  3 

 Hladina podzemní vody: nezastižena   
 
 
Na lokalit  byl zastižen vcelku monotónní vrstevní sled základových p d. Terén mimo 
vozovek kryje kulturní vrstva humózní hlíny, pop . navážky. Komunikace jsou tvo eny slabou 
vrstvou asfaltové živi né sm si a prom nlivá vrstva podkladního makadamu. Prost edí in situ 

edstavují sprašové hlíny a v jejich podloží následuje ní št rkovito-pís itá terasa. Zv tralé 
skalní podloží nebylo sondážními pracemi zastiženo. 
 
Kulturní vrstva, navážky 
Terén mimo vozovek kryje kulturní vrstva humózní hlíny, pop . navážky. Tato asi 0,3 až 0,4 
m mocná vrstva se vyskytuje v celé ploše ulic Jana Palacha a Puchmajerova, pochopiteln  
mimo komunikace. Je zastoupena m kkými humózními hlínami, t . F5 ML. Navážky jsou 
zastoupeny zhutn nou vrstvou št rku.  
 
Eolické (váté) sedimenty 
Jde o kvartérní naváté jemné prachovito-jílovité hlíny p evážn  tuhé konzistence. V b žné 
praxi jsou ozna ovány jako sprašové hlíny a spraše. Granulometricky se jedná o jíly se 
st ední plasticitou, . F6 CI. Sm rem k bázi místy p echázejí do konzistence m kké. Stá í je 
kvartérní. Vyskytují se prakticky v celé ploše staveništ  a následují hned pod kulturní vrstvou 
zemin, navážek nebo komunikací. V okolí sondy J-1 chybí, patrn  zde byly v minulosti z ásti 
nebo úpln  odt ženy. Mocnost eolických sediment  v místech výskytu kolísá mezi 0,25 až 
1,50 m. Pro vodu jsou tém  nepropustné a p edstavují dobrý svrchní krycí izolátor. 
  

ní náplavové sedimenty  
V podloží sprašových hlín byly v celé lokalit  zastiženy ní naplavené sedimenty 
kvartérního stá í, které ve svém vývoji zaznamenaly transport zp sobený unášecí schopností 
tekoucí vody. V praxi jsou tyto sedimenty b žn  ozna ovány jako ní terasové št rkopísky. 
Granulometricky se jedná p evážn  o opracované hrubé št rky nestejnom rn  zrnité 
s podílem pís ité, jemnozrnné (hlinité), ale i kamenité frakce, t . G3 G-F, pop . i G1 GW. 
Tyto sedimenty se na lokalit  vyskytují v hloubce od 0,3 až asi 1,9 m. Jejich báze nebyla 
vrtnými pracemi zastižena, tudíž jejich celková mocnost nebyla zjišt na. Jsou dob e pr linov  
propustné, ale nebyly zde zaznamenány p ítoky podzemní vody. 
 
 
3.2.      Inženýrskogeologické pom ry staveništ  
 

3.2.1.   Podzemní voda 
 
Podzemní voda nebyla b hem vrtných prací naražena. Pr zkum byl provád n za átkem 
zimního období, kdy se stavy hladin podzemní vody za ínají teprve postupn  dopl ovat. 

hem roku pak hladina podzemní vody osciluje v závislosti na klimatických pom rech. 
Nelze vylou it, že zejména v jarním období m že být p i výkopových pracích zastižena a 

že tak dojít k sezonnímu kontaktu podzemní vody se základovými konstrukcemi 
komunikace. edpokládáme, že podzemní voda bude cirkulovat v bazálních partiích dob e 
pr linov  propustných št rkopísk . 
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3.2.2.   Mechanika zemin  
 
Pro základní orientaci v problematice uvádíme sm rné normové charakteristiky základových 

d na lokalit , zastižených sondovacími pracemi (p evzato z SN 73 1001 – s p ihlédnutím 
ke konzistenci, p íp. ulehlosti). Po zrušení citované normy v r. 2010 se tato stala nezávaznou, 
ale vzhledem k d ív jším zkušenostem je možné k ní v praxi p ihlížet. 
 
Tabulka . 3:  Sm rné normové charakteristiky zemin (dle SN 73 1001) 

ída 
SN 73 1001 

Konzistence/ 
ulehlost 

 
(kN/m3) 

Edef 
(MPa) 

cu 
(kPa) 

u 
(°) 

cef 
(kPa) 

ef 
(°) 

F6 CI kká 21,0 1,5 – 3 25 0 8 – 12 17 – 18 
F6 CI tuhá 21,0 3 – 6  50 0 12 – 16 18 – 19 

G3 G-F ulehlý 19,0 90 – 100 - - 0 33 – 38 
G1 GW st . ulehlý 21,0 250 – 390 - - 0 36 – 41 

 
 
3.2.3.   Zemní práce 
 
Povrchovou vrstvu obalované asfaltové živice v celkové mocnosti cca 0,05 až 0,1 m adíme 
dle SN 73 3050 do 4 t . t žitelnosti. Sprašové hlíny adíme do 2. t ídy t žitelnosti. 
Št rkopísky ní terasy adíme do 3. t ídy t žitelnosti. Zemní práce budou provád ny 
s velkou p evahou v t chto zeminách. Upozor ujeme na zvýšenou lepivost jílovitých zemin. 

žbu lze provád t b žnými výkopovými mechanismy.  
 

ibližné sklony šikmých svah  v jílovitých zeminách (sprašové hlíny) v do asných 
výkopech doporu ujeme svahovat v pom ru 1 : 0,25 až 1 : 0,50 (pom r výšky k p dorysné 
délce svahu). Št rkopísky v pom ru 1 : 1. 
 
Zemní práce budou probíhat v nezpevn ných a nesoudržných zeminách (jíly, št rky). Proto 
bude nutné svislé st ny výkop  hlubší jak 1,5 m chránit proti sesuvu do asným roubením. 
 
 
3.3.       Konstrukce stávající vozovky 
 
Konstrukci vozovky tvo í svrchu slabá vrstva asfaltové živi né sm si, mocná jen asi 5 až 10 
cm. Na mnoha místech je porušená a rozpukaná. Pod ní se nachází vrstva št rkového podsypu 
(makadam). Ta je nepravideln  mocná v rozsahu cca 20 až 40 cm. Tato mocnost je dle našeho 
názoru zejména v n kterých místech nedostate ná. Zrnitostní skladba št rku je dosti 
prom nlivá a vyskytují se hojné p ím si písku i jemnozrnných zemin, což op t nepovažujeme 
za nejvhodn jší. Výsledkem takto provedené konstrukce vozovky a ve spojení s evahou 
málo vhodných podložních zemin v aktivní zón , je zvln ný až havarijní stav vozovky. 
 
 
3.4.       Hodnocení podloží in situ rekonstruované vozovky 
 

hem geologického pr zkumu nebyly odebírány zkušební vzorky zemin k p íslušným 
geotechnickým analýzám. Proto níže uvedená hodnocení vycházejí z tabulkových normových 
hodnot (bývalá SN 72 1002) a d ív jších zkušeností s podobnými typy základových p d. 
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 Použitelnost zemin pro stavbu zemního t lesa ( SN 73 6133, l. 4): Na základ  
vizuálního hodnocení a zrnitostní klasifikace zemin se v aktivní zón  pod vozovkou 
vyskytují p evážn  nevhodné jílovité zeminy k p ímému použití bez úpravy, tzn. musí se 
vždy upravit.  

SN 73 6133 doporu uje úpravu jílovitých zemin, spraší a sprašových hlín st ední až 
vysoké plasticity použitím vápna podle SN EN 14227-11, pop . cementu nebo 
hydraulického silni ního pojiva pro zeminy s nízkou plasticitou podle SN EN 14227-10 
nebo SN EN 14227-13. 

 
 

 Charakteristika zhutnitelnosti E podložních zemin vychází z Proctorovy standardní 
zkoušky zhutnitelnosti (PS), (objemová hmotnost) na zkušebních vzorcích (dle SN 72 
1015). Pak pro vynaložení energie E na hmotnostní jednotku zeminy platí (Vrtek, 1998 
a SN 72 1002): 

 

     
max

595055

d

E  (Nm kg-1) 

 
Tab. . 4: Energie E (Nm·kg-1), skupina zhutnitelnosti 

Zemina ída 
Objem. hmotnost 

dle PS  
dmax (kg/m3) 

Optimální 
vlhkost 
wopt (%) 

Energie  
E  

(Nm/kg) 

Skupina 
zhutnitelnosti 

Prach. hlína F6 CI 1 700 – 1 800 12 – 20 350 – 331 3 
Št rkopísek G3 G-F 1 900 – 2 100 12 – 18 313 – 283 3 – 2 
Št rkopísek G1 GW 1 900 – 2 000 10 – 15 313 – 298 3 – 2 

 
Hodnocení:    skupina zhutnitelnosti 3 a 3 – 2 
 

Zhutnitelnost sprašových hlín je vyhovující, i když materiál má vyšší energetickou 
náro nost již pro D = 95%. Dosažení D = 100% racionálním využitím hutnící energie je tém  
vylou eno. D je parametr míry zhutn ní (%). Za racionální množství hutnící energie se 
považuje max. E = 400 Nm·kg-1 (viz SN 72 1002). Pokud je dmax < 1 600 kg/m3 (aktivní 
zóna), zemina se musí upravit. 

Zhutnitelnost št rkopísk asto s podílem hlinité frakce je vyhovující až dobrá. 
Materiál vyžaduje vyšší hutnící energii k dosažení míry zhutn ní D = 100 % PS. Dosažení D 
95 % PS relativn  mén  náro né. 
 

 Únosnost podloží silni ních staveb je posuzována dle kalifornského pom ru 
únosnosti % (CBR), který je dle normových hodnot uveden v tab. . 5.  
Vyhodnocení vhodnosti použití zemin pro podloží komunikací (aktivní zónu) je 
provedeno dle SN 73 6133 – Návrh a provád ní zemního t lesa pozemních 
komunikací.  

 
Tab. . 5:   Hodnoty CBR (%)  

Zemina ída zeminy 
SN 73 6133 

CBR (%) za opt. 
podmínek 

CBR (%), za 95 % 
saturace vodou 

Prach. hlína F6 CI 4 – 10 2 – 6 
Št rkopísek G3 G-F 20 – 40 15 – 30 
Št rkopísek G1 GW 15 – 30 10 – 25 
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Hodnoty CBR sprašových hlín (F6 CI) jsou nižší jak 15 % (za optimálních podmínek, tj. 
optimální vlhkost) a tyto zeminy není možné použít bez úprav do podloží (aktivní zóny) 
pozemních komunikací (CBR min. 15 %). 
Za minimální tlouš ku úpravy podloží vozovky se v tomto p ípad  považuje dle citované 
normy hodnota 400 až 500 mm. 
Zeminy s nižší únosností jak 2  % je nutné z podloží odstranit a nahradit bu  vhodn jším 
materiálem, nebo provést jejich vylepšení pojivy (stabilizace, p ím s zrnitých zemin – št rk, 
apod.), (Vrtek, 1998).  
Hodnoty CBR št rkopísk  (G3 G-F, G1 GW) bývají obvykle vyšší jak 15 % a tyto zeminy je 
zpravidla možné použít do aktivní zóny i bez úpravy. 
 

 Stupe  namrzavosti a podzemní voda 
 

      Podzemní voda 
 
Podzemní voda nebyla zastižena a vyskytuje v hloubce >  3,0  m pod stávajícím terénem. 
Celou lokalitu adíme z hlediska hydrogeologického do 1. kategorie ob hu podzemních vod – 
ob h v pr linov  propustném prost edí svrchní zvodn  v hloubce cca > 3,0 m. Nelze vylou it 
lokální odchylky po dopln ní zásob podzemní vody v jarním období, kdy m že hladina 
dostoupit blíže k povrchu. 
 

 Ur ení pr rné výšky kapilární vzlínavosti Hs je v literatu e (Vrtek, 1998) udáváno 
následovn : 

 
Tab. . 6:   Výška kapilární vzlínavosti Hs 

Zemina Výška kapilární vzlínavosti 
Hmax. [cm] Hs [cm] 

písek hrubý S1 3 – 20 0 – 3 
písek jemný S2, S3 10 – 100 2 – 20 

písek hlinitý S4 80 – 400 10 – 140 
št rk s p ím sí G3 - - 
št rk jílovitý G5 - - 
hlína pís itá F3 200 – 600 40 – 210 

spraš, sprašová hlína F6 400 – 1000 90 – 300 
jíl pís itý F4 400 – 1000 90 – 300 
hlína F5, F7 600 – 1800 180 – 380 

jílovitá hlína F7 1400 – 6000 350 – 450 
jíl F6, F8 6000 800 – 2000 

 
Pozn.: Hmax…………výška kapilární vzlínavosti maximální 

Hs……………výška kapilární vzlínavosti saturované 
Tu  jsou vyzna eny zeminy vyskytující se v aktivní zón  budoucí komunikace (p evaha 
sprašových hlín). 

 
 

 Ur ení hloubky promrzání (hpr.) (dle Vrtka, 1998) 
 
skupina dopravního zatížení F......5 – 25 p ejezd  t žké techniky za 24 hod....Im,0,25 
 

Im,0,25 = 0,9 . Im,0,10 – 109 
Im,0,25 = 341 
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kde: Im,0,10      ………… mrazový index pro danou oblast - 500°C (den),  
pro st ední dobu návratu 10 let 

 
hpr = 16 3

,nmI   (pro tuhé vozovky) 
   
hpr = 112 cm 
 
Hloubka promrzání hpr  pro dané území iní asi 112 cm. 
 
 

 Vyhodnocení vodního režimu podloží  
      (dle SN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací) 
 

- hloubka promrzání hpr = 1,12 m 
- Ø hladina podzemní vody (HPV) > 3,0 m  
- Ø Hs pro p evažující sprašové hlíny (F6) = 2,0 m 
- platí: HPV  hpr + Hs 

 
Jedná se o vodní režim kapilární (velmi nep íznivý), kdy hladina podz. vody se nachází blíže 
k terénu, než iní sou et hloubky promrzání s Ø kapilární výškou. Pon vadž však neznáme 

esnou hloubku hladiny podzemní vody, nelze ani vylou it, že se bude jednat v kone ném 
výsledku o vodní režim pendulární (nep íznivý), kdy platí: 

       
hpr + Hs  HPV  hpr + 2Hs 

 
 

 Ur ení pot ebné celkové tlouš ky nenamrzavé silni ní konstrukce (Hv), (Vrtek, 1998) 
 

- v aktivní zón  p evažují nebezpe  namrzavé sprašové hlíny F6 
- kapilární vodní režim 
- uvažovaná skupina max. dopravního zatížení vozovky F  

(2 – 25 p ejezd  t žké nákladní techniky/24 hod.)   
  

potom Hd = 0,70 m ………dovolená tlouš ka vrstvy promrzlé zeminy  
                                            

platí: Hv = Hd · hpr 
 Hv = 0,70 · 1,12 
 Hv = 0,78 m 
 

Pro pom r Hv/hpr = 0,70 a kapilární režim platí, že se jedná o úsek s 1. stupn m míry 
ohrožení silnice promrzáním.     
 
Pot ebná celková tlouš ka nenamrzavé konstrukce (Hv) iní 0,78 m. 
 
 

 Za azení zemin podle vhodnosti pro podloží ( SN 72 1002) 
 
Na lokalit  p evažují v aktivní zón  pod vozovkou jílovité sprašové hlíny t . F6. Tyto zeminy 
adíme do skupiny vhodnosti pro podloží komunikací VIII. až X. Jedná se o nebezpe  

namrzavé zeminy, p i napojení vodou jsou nestabilní a rozb ídavé. Poskytují málo vhodné až 
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nevhodné podloží. Únosnost je snížena jílovitou a prachovitou složkou. Jsou velmi obtížn  
zhutnitelné. Jistého zlepšení podloží lze dosáhnout p ím sí vápna. P i velmi malé únosnosti je 
vhodné tyto zeminy z podloží odstranit. Zeminy skupiny X. se nedají zlepšit a obvykle se 
odstra ují. 
Podložní št rkovito-pís ité zeminy jsou vhodné pro podloží komunikací, skupina I. až III.  
 
 
4.         Záv r 
 

elem IG pr zkumu bylo prov ení stávající konstrukce vozovky na ulicích Jana Palacha 
a Puchmajera v Roztokách u Prahy a posouzení inženýrskogeologických pom  jejich 
geologického podloží.   
 
V lokalit  bylo vyvrtáno 8 sond hloubky 1,5 až 3,0 m. Sondy byly geologicky makroskopicky 
zdokumentovány. Rovn ž byly sledovány údaje o podzemní vod . Poté byly sondy zasypány 
zárove  se skartací hmotné dokumentace. 
 
Zat íd ní zemin je provedeno podle bývalých SN 73 1001 a 72 1001 a nové SN 73 6133, 
tabulka A. Podle l. 4, tabulky 1, citované normy se v aktivní zón  pod vozovkou vyskytují 

evážn  jílovité zeminy nevhodné k p ímému použití bez úpravy.  
 

SN 73 6133 doporu uje úpravu jílovitých zemin, spraší a sprašových hlín st ední až vysoké 
plasticity použitím vápna podle SN EN 14227-11, pop . cementu nebo hydraulického 
silni ního pojiva pro zeminy s nízkou plasticitou podle SN EN 14227-10 nebo SN EN 
14227-13. 
 
Zhutnitelnost zemin je vyhovující až dobrá, t ída zhutnitelnosti 3 a 3 až 2.  
 
Hodnoty CBR jílovitých zemin (F6) jsou nižší jak 15 % a tyto zeminy není možné použít bez 
úprav do podloží (aktivní zóny) pozemních komunikací. Za minimální tlouš ku úpravy 
podloží vozovky se považuje dle citované normy hodnota 400 až 500 mm.  Hodnoty CBR 
št rkopísk  (G3 G-F, G1 GW) bývají obvykle vyšší jak 15 % a tyto zeminy je zpravidla 
možné použít do aktivní zóny i bez úpravy. 
 
Hladina podzemní vody je zakleslá >  3  m pod terénem, p emž se nedají vylou it lokální 
odchylky a jarní nástup hladiny.  Vodní režim hodnotíme s ohledem na stav hladiny podzemní 
vody a p ítomnost sprašových hlín jako pendulární (nep íznivý) až kapilární (velmi 
nep íznivý). 
 
Pod konstrukcí komunikace (aktivní zóna) se vyskytují p evážn  siln  namrzavé, stla itelné, 
rozb ídavé a prosedavé jílovité zeminy (sprašové hlíny), skupiny vhodnosti pro podloží 
komunikací VIII. až X. Poskytují málo vhodné až nevhodné podloží. Podložní št rkovito-
pís ité zeminy jsou vhodné pro podloží komunikací, skupina I. až III.  
 
Konstrukci vozovky považujeme za nedostate nou s nízkým podílem kvalitního št rkového 
podsypu a patrn  i bez p edchozí úpravy sprašových hlín v aktivní zón . Výsledkem takto 
provedené konstrukce a ve spojení s p evahou málo vhodných podložních zemin v aktivní 
zón , je zvln ný až havarijní stav vozovky. 
 
Území není poddolováno ani ohroženo sesuvnými jevy.  
    


