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SEZNAM PŘÍLOH
1. Přehledná situace zájmového území
2. Podrobná situace zájmového území s vyznačením archivních průzkumných vrtů
3. Petrografické popisy archivních vrtů
4. Geologické řezy zájmovým územím

1. ÚVOD
Na základě objednávky č. 10/2016 od firmy UNIPORT CZ s.r.o. ze dne 30.8.2016 zpracovala
firma AQUA ENVIRO s.r.o. předloženou zprávu, která má za cíl syntetizovat dosavadní poznatky
archivních inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů v blízkém okolí
projektované výstavby „Areálu SEMMELROCK“ v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Předložená souhrnná zpráva hodnotí na základě rešerše stávajících doposud zpracovaných
a dostupných odborných prací hydrogeologické a inženýrskogeologické poměry v prostoru
projektované stavby.
Ve zprávě jsou uvedeny přírodní poměry zájmového území, rozsah dosavadní prozkoumanosti
v jeho okolí, podrobná charakteristika hornin a zemin vyskytujících se v zájmovém území,
včetně stavebně geologického a inženýrskogeologického charakteru lokality. Součástí zprávy je
i zhodnocení vhodnosti zastižených zemin pro jejich zpětné použití a posouzení jejich
vlastností týkajících se jejich těžitelnosti. Dále zpráva obsahuje hydrogeologickou
charakteristiku podloží a informace o zastižené hladině podzemních vod. Z dostupných
pramenů je zhodnoceno rovněž radonové riziko na lokalitě.
Přílohová část zprávy obsahuje mapové výstupy – přehlednou a podrobnou situaci lokality
s vyznačenou polohou archivních geologických vrtů, profily všech dostupných archivních sond
s jejich geologickou dokumentací a geologické řezy zájmovým územím.
Rešeršní práce byly zpracovány v rozsahu zadávacích podmínek, dle požadavků objednatele
a v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, státních a oborových normativů.

2. INFORMACE O STAVEBNÍM ZÁMĚRU
Jedná se o stavbu haly o ploše 31 240 m2 sestávající ze 4 jednotek („A“ až „D“). Součástí stavby
jsou přilehlé zpevněné plochy a komunikace a menší objekty: strojovna, regulační stanice,
vrátnice a trafostanice. Stavba se nachází v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou na pozemcích p.č. 6353
(výměra 15 929 m2), 6354 (výměra 13 952 m2) a 6355 (výměra 30062 m2). Parcely jsou v majetku
investora, kterým je firma SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s., č.p. 235, 277 08, Ledčice.
Dle sdělení objednatele se bude hala zakládat na pilotách průměru 700 – 900 mm ukončených
v hloubce, která vyplyne z geologického průzkumu. Dešťová voda, kterou bude potřeba
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likvidovat vsakem, bude pocházet ze střechy haly o ploše 31 240 m2 a zpevněných ploch o
výměře 13 370 m2.
Místo stavby:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Parcelní čísla pozemků:

Jihomoravský
Brno - venkov
Pohořelice
Pohořelice nad Jihlavou
6353, 6354 a 6355

CZ064
CZ0643
584801
724866

3. DOSAVADNÍ PROZKOUMANOST OKOLÍ A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
V prostoru plánované výstavby a v jeho nejbližším okolí proběhl v minulosti hydrogeologický
průzkum pro zajištění zdroje podzemní vody a ložiskový průzkum na ložiska nerud. Celkem
byly pro potřeby předložené rešerše využity 3 archivní vrty hloubené pro hydrogeologické
účely a 1 vrt hloubený v rámci ložiskové prospekce. Níže uvádíme přehled hydrogeologických a
ložiskových průzkumů spolu s uvedením roku provedení, jména autora, názvu akce, provádějící
firmy a označením využitých sond:
1) SLAVÍK, J., NOVOTNÁ, J., SEDLÁČEK, Z: Pohořelice – SEMMELROCK Colorbeton, hala,
hydrogeologický průzkum Brno; GEOtest, a.s., Brno; 2011.
Pro majitele pozemků (firmu SEMMELROCK) a jeho podnikatelský záměr (výrobní hala) byl
v roce 2011 firmou GEOtest, a.s. realizován hydrogeologický průzkum, jehož cílem bylo zajistit
zdroj pitné vody a technologické (záměsové) vody. Celkem zde byly realizovány tři
hydrogeologické vrty HV1, HV2 a HV3.
2) HLAVATÝ, J., KREJČÍŘ, M., STŘÍTECKÝ, J., ŽIVOTSKÝ, J.: Nová Ves u Pohořelic, závěrečná
zpráva; ČGÚ Praha, Unigeo Ostrava, závod Brno, Praha; 1972.
Průzkum nerudných ložisek, vyhledávací průzkum pro stavební písky a štěrkopísky. V blízkosti
projektované stavby proveden vrt V111.
Sumarizace vrtů je uvedena v tabulce č.3.1. Souřadnice sond a jejich nadmořské výšky jsou
odečteny ze situace.
Tab.č.3.1: Souřadnice a hloubky HG a ložiskových sond v blízkém okolí zájmové lokality
Označení
vrtu

Rok
realizace

HV1

2010

Nadmořská
výška
Y
X
terénu
[m n.m.]
607459,68 1185460,22
182,70

HV2

2010

607685,00 1185271,03

HV3
V111

2011
1972

607685,12 1185283,15
607680,40 1185493,70
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Účel vrtu

Konečná
hloubka
[m]

Hladina
naražená
[m p.t.]

Hladina
ustálená
[m p.t.]

HG

9,0

3,25

182,90

HG

50,0

182,90
183,3

HG
ložiskový

10,0
11,0

3,50
2,90 a
30,00
2,80
4,00

4,78
3,06
3,70
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Veškeré dostupné archivní podklady jsou uvedeny v seznamu použité literatury; jde o podklady
z ČGS – Geofondu Praha a podklady poskytnuté objednatelem rešerše. Starší podklady jsou
přehodnocovány podle stávajících platných norem a porovnávány s výsledky novějších
průzkumných prací.
Archivní průzkumná vrtná díla realizovaná v nejbližším okolí zájmového území, jejichž výsledky
byly zakomponovány do předložené rešerše, jsou vynesena v situaci v příloze č.2.

4. SOUHRN PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ
4.1 Geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry
Předmětná výstavba se nachází jižně od Pohořelic, podél silnice č. 395. Terén je rovinatý.
Nadmořská výška území se pohybuje od 182 m n.m. do 183 m n.m.
Z hlediska regionálně-geomorfologického členění ČR náleží území do základní provincie
Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Západní vněkarpatské
sníženiny, celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Drnholecká pahorkatina a okrsku
Olbramovická pahorkatina. Jedná se o nížinnou pahorkatinu se sklonem k JV s neogenními a
čtvrtohorními usazeninami.
Podle klimatického členění patří zájmová oblast do okrsku T4 – tedy do teplé oblasti, která je
charakterizována velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem, velmi krátkým
přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi
suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Nejvyšší průměrné teploty vzduchu jsou z dlouhodobého měření dle databáze Českého
hydrometeorologického ústavu 19,0°C v červenci, naopak nejchladnějším měsícem je leden
s průměrnou teplotou -1,9°C. Průměrná roční teplota je 9,0°C. Teplotní data (viz tab.č.3.1)
odpovídají statistickému vyhodnocení pro Pohořelice v letech 1951 až 1980.
Tab.č.3.1: Průměrná teplota vzduchu za období 1951–1980
měsíc

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

rok

teplota [°C]

-1.9

0.0

4.0

9.3 14.1 17.6 19.0 18.2 14.4 9.1

4.5

0.4

9.0

V zájmovém území může být kalkulováno s úhrnovými charakteristikami pro město Brno dle
normy
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod (tab.č.3.2).
Tab.č.3.2: Návrhové úhrny srážek s dobou trvání 5 min až 72 h a periodicitou 0,2 [rok-1]
doba trvání srážek tc [min]

5

10

15

20

30

40

60

120

návrhové úhrny srážek hd [mm]
doba trvání srážek tc [h]

9.5
4

návrhové úhrny srážek hd [mm]

37.1 38.7 39.4 40.1 40.7 42.7 44.2 53.9 60.2
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Z hlediska doplňování zásob podzemních vod je rozdělení srážek během roku velmi
nepříznivé. Nejvíce srážek spadne v letním období, kdy je největší výpar a evapotranspirace
vlivem vegetačního krytu. Na infiltraci do kolektorů připadá v této době jen nepatrná část ze
spadlých srážek. Intenzivní doplňování zásob podzemních vod probíhá zejména v jarních
měsících, popř. již koncem zimního období, kdy jsou ale srážkové úhrny poměrně nízké.
Hydrologicky náleží zájmové území k oblasti povodí Dyje, do povodí 3. řádu Jihlava od
Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí (4-16-04), kde je součástí dílčího povodí 4. řádu
Mlýnský náhon. Číslo hydrologického povodí je 4-16-04-0121-0-00, plocha dílčího povodí je
3,86 km2.

4.2 Geologické poměry
Neogenní sedimenty
Z regionálně geologického hlediska náleží posuzovaná lokalita do oblasti karpatské
předhlubně – její sedimenty jsou zastoupeny neogenními vápnitými šedomodrými plastickými
jíly s jemnozrnnými jílovitými písky badenského stáří, tzv. “tégly”. Ve svrchních polohách jsou
tyto jíly navětralé, šedožluté, rezavě smouhované, místy s vápnitými konkrecemi.
Kvartérní souvrství
Na neogenním podloží jsou uloženy kvartérní sedimenty, které jsou představovány fluviálními
písčitými štěrky a písky se štěrkem (střední terasa řeky Jihlavy) a komplexem spraší a
sprašových hlín. Sprašové sedimenty jsou světlešedožluté až okrové a mohou obsahovat
vápnité konkrece CaCO3, tzv. cicváry. Ve svrchních polohách mohou být vyvinuty smíšené
deluviofluviální a nivní sedimenty charakteru písčitých hlín až hlinitých písků. Nejvýše se ve
vrstevním sledu nachází humózní horizont se svrchní orniční vrstvou a podorničím.
Plošná distribuce jednotlivých litologických typů vystupujících na povrch v širším okolí zájmové
lokality je vyobrazena na výřezu geologické mapy na obr.č.4.2.1.
Detailní charakteristika jednotlivých litologických vrstev zastižených průzkumnými sondami
je obsahem geologické dokumentace v příloze č.3.
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Obr.č.4.2.1: Geologická mapa zájmového území – upraveno z www.geology.cz

4.3 Hydrogeologické poměry
Z regionálně hydrogeologického hlediska spadá lokalita k rajónu základní vrstvy č.2241
„Dyjsko-svratecký úval“. Podzemní voda je v tomto rajónu vázána na neogenní sedimenty
vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví, voda je nejčastěji průlinová, vázaná na štěrkopísky či
jemnozrnné písky, transmisivita bývá střední, mineralizace 0,3 – 1,0 g/l, chemismus Ca-MgHCO3-SO4. ID hydrogeologické útvaru Dyjsko-svratecký úval je 22410.
Hladina svrchní zvodně podzemní vody (ID hydrogeologického útvaru Kvartér Jihlavy je 16440)
je vázána na kvartérní fluviální písčité štěrky a písky se štěrkem (střední terasa Jihlavy).
Generelní směr proudění podzemní vody mělkého oběhu je k východu, k erozní bázi, kterou je
vodoteč Mlýnský náhon případně řeka Jihlava. Nepropustné podloží pro tuto podzemní vodu
představují neogenní plastické jíly. Mocnost kvartérního hydrogeologického kolektoru
dosahuje cca 6 m.
Archivním vrtem V111 byla zastižena největší mocnost střední terasy řeky Jihlavy (6,8 m) –
jedná se o fluviální, pleistocenní, nedokonale vytříděný sediment s mírnější převahou písčitého
podílu, v jehož hrubé frakci převažují poloostrohranné a polozaoblené valouny páskované ruly
(45%), dále jsou zastoupeny poloostrohranné valouny křemene (38%), granulitu (9%),
granodioritu a aplitu (3%).
Dalším hydrogeologickým kolektorem jsou polohy jemnozrnných písků zastižené
průzkumnými vrty v neogenních jílech (v sondě HV2 v hloubce 30,0 m p.t. až 31,5 m p.t.).
Hladina podzemní vody se v archivních sondách ustálila v hloubce 3,06 až 3,70 m p.t. (kvartérní
zvodeň) a 4,78 m p.t. (neogenní zvodeň).
Vzorky podzemní vody odebrané pro hydrogeologický průzkum z vrtů HV1 a HV3 (kvartérní
zvodeň) vykazují vůči betonovým stavebním konstrukcím slabou síranovou agresivitu stupně
XA1. Voda z vrtu HV2 (neogenní zvodeň) podle kritérií chemického prostředí ČSN-EN 206-1
není klasifikována žádným ze stupňů agresivity na betonové konstrukce.
AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 62100 Brno
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Laboratorními analýzami vzorků podzemní vody z vrtu HV2 bylo potvrzeno, že podzemní voda
neogenní zvodně vyhovuje požadavkům na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. A dle
vyhlášky SÚJB 307/2002 Sb. Laboratorními analýzami vzorků podzemní vody z vrtu HV3 bylo
potvrzeno, že podzemní voda kvartérní zvodně vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1008 na
vodu záměsovou do betonu.
Na vrtu HV2 byla provedena hydrodynamická zkouška v délce trvání 14+3 dny, která potvrdila
možnost odebírat z vrtu 0,45 l/s podzemní vody. Na vrtu HV3 byla uskutečněna pouze
krátkodobá hydrodynamická zkouška v délce trvání 6+2 hodiny, která potvrdila možnost
odebírat z vrtu 0,3 l/s podzemní vody.

4.4 Očekávaný radonový index
Mapy radonového indexu 1 : 50 000 poskytují signální informaci o předpokládané přítomnosti
zdraví nebezpečného prvku radonu v podloží (radonový index). Horninové typy jsou označeny
čtyřmi kategoriemi radonového indexu – nízký, přechodný, střední a vysoký.
Na základě orientační mapy radonového indexu na obr.č.4.4.1 níže lze konstatovat, že zájmové
území leží v oblasti předpokládaného nízkého radonového indexu. Dílčími měřeními v blízkém
okolí zájmového území byly v obdobných geologických podmínkách lokálně naměřeny
hodnoty nízkého a středního indexu radonu.

Obr.č.4.4.1: Charakteristika území z hlediska radonu v podloží – upraveno
zdroj: http://mapy.geology.cz/radon/
Pozn.: Očekávaný radonový index pozemku byl získán orientačním šetřením na základě
radonových map a excerpce archivních radonových průzkumů v okolí lokality. Nesplňuje tak
požadavky pro umísťování staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo pro žádost o
stavební povolení takové stavby podle odstavce 4 § 6 Atomového zákona (Zákon č. 18/1997 Sb.
ve znění pozdějších předpisů). Bude-li pro stavby zahrnuté v projektu požadován radonový
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průzkum, musí být v dalších fázích projekčních prací zajištěn přímým měřením v místě výstavby
s předepsanými počty odběrových bodů.

5. EXISTENCE OCHRANNÝCH PÁSEM V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
Zájmové území bylo prověřeno i z pohledu, zda se nenachází v území chráněném zvláštními
právními předpisy dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákona č.254/2001
Sb. o vodách a zákona č.44/1988 Sb. – zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (ano –
nachází, ne – nenachází). Jednalo se o:












Chráněné ložiskové území – ne
Chráněná území
o Velkoplošná chráněná území – ne
o Maloplošná chráněná území – ne
o Evropsky významná lokalita – ne
Mezinárodně významné části přírody
o EU Evropsky významná lokalita – ne
o EU Ptačí oblast – ne
o IUCN Ramsarský mokřad – ne
o UNESCO Biosférická rezervace – ne
o UNESCO Geopark – ne
Přírodní park – ne
Chráněné území přirozené akumulace vod – ne
Chráněné území přirozené akumulace povrchových vod – ne
Ochranné pásmo vodních zdrojů – ne
Ochranné pásmo vodárenských nádrží – ne
Záplavové území pro stoletou vodu Q100 – ne

Pozn.: Údaje o oblastech chráněných zvláštními právními předpisy získávány standardní cestou
ze státem provozovaných elektronických databází. Jednalo se o databázi HEIS (Hydroekologický
informační systém provozovaný Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, v.v.i.) a
o databází Národního geoportálu INSPIRE, provozovanou Státním fondem životního prostředí
České republiky. Výše uvedené informace jsou platné v době zpracování této zprávy, tedy v září
2016.
V databázi svahových nestabilit České geologické služby nejsou v nejbližším okolí zájmové
lokality evidovány žádné záznamy.
Dle databází ČGS se v blízkosti zájmového území nenachází žádné ložisko vyhrazených či jiných
nerostů. Též zde není evidováno poddolované území.
Dle objednatelem předložené dokumentace se severovýchodní část zájmového území nachází
v ochranném pásmu hřbitova (Památník odsunu Němců). Ochranná pásma technické
infrastruktury musí být řešena v rámci projektové přípravy stavby.
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6. VYHODNOCENÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ
6.1 Petrografická dokumentace archivních prací a směrný geologický
profil
Geologický profil na lokalitě bude odpovídat horninovému sledu zjištěnému v archivních
hydrogeologických a ložiskových průzkumech provedených přímo na pozemcích projektované
stavby nebo v nejbližším okolí.
Profil tvoří 5 následujících kvazihomogenních geotechnických typů (GT), formovaných jako
průběžné horizonty uložené přibližně konformně s terénem:






GT0 ornice a podorničí
GT1 polygenetické sedimenty – spraše a sprašové hlíny (kvartér)
GT2 fluviální písky, štěrkovité písky a písčité štěrky (kvartér)
GT3 neogenní plastické jíly (s proplástky jemnozrnného písku) – stáří baden
GT4 neogenní jemnozrnné písky – stáří baden

Podloží projektované haly bude zhruba odpovídat geologické skladbě v liniích řezů A – A’ a B –
B’ (příloha č.4).
Na základě analýzy výše uvedených průzkumných prací, graficky dokumentovaných v příloze
č.3, a znalosti geologické stavby území, lze v podloží projektovaných objektů usuzovat na
následující profil:
Směrný geologický profil:
↓
Ornice a podorničí GT0 – svrchní část profilu tvořená humózním horizontem, mocnost
orničního horizontu určeného ke skrytí lze odhadnout na 0,40 m. V další etapě průzkumu by
toto mělo být potvrzeno pedologickým průzkumem.
↓
Kvartérní polygenetické sedimenty – spraše a sprašové hlíny GT1 – prachovité jíly F6 CI(CL) –
siCl, sasiCl. Jejich výskyt bude pod humózním horizontem s dosahem 1,2 m až 2,1 m p.t.
Zeminy mají okrově hnědou, žlutohnědou či šedohnědou barvu, jsou většinou vápnité,
konzistence na rozhraní tuhé až pevné a pevné.
↓
Fluviální písky, štěrkovité písky a písčité štěrky GT2 – písky a písky se štěrkem s proměnlivým
stupněm zahlinění a podílem štěrkovité frakce – souhrnně lze zatřídit jako písek či štěrk
s příměsí jemnozrnné zeminy S3 SF – grSa a G3 GF - saGr. Materiál obsahuje polozaoblené
klasty křemene, křemence, granodioritu a páskovaných rul do velikosti zrna 8 cm, je
rezavošedý, středně ulehlý. Mocnost tohoto geotechnického typu dosahuje v archivních vrtech
4,5 m až 6,8 m. Na tuto polohu je vázáno kvartérní zvodnění.
↓
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Neogenní mořské vápnité jíly s proplástky jemnozrnného písku (tzv. „tégly“) GT3 - jíly
s vysokou plasticitou F8 CH - Cl. Vyskytují se v podloží kvartérních sedimentů terasy Jihlavy ve
formě plastických jílů zelenošedé či modrošedé barvy, rezavě smouhovaných. Mohou
obsahovat drobné písčité proplástky. Jejich konzistence je kromě svrchní tuhé polohy pevná.
Jejich mocnost lze na lokalitě odhadovat na více než 50 m (archivní vrtné práce jejich podloží
nezastihly).
↓
Neogenní mořské jemnozrnné písky GT4 – písek jílovitý S5 SC - clSa. V sondě HV3 byly
zastiženy od hloubky 6,1 m p.t. v podloží štěrkovitých písků v sondě HV2 se střídají
s plastickými jíly GT3 či vytvářejí mocnější polohy, na které je vázáno zvodnění (poloha ve vrtu
HV2 v hloubce 30,0 m – 31,5 m p.t.
Podzemní voda je diskutována v kap.č.6.4. Úroveň ustálené hladiny podzemní vody kvartérní
zvodně se v archivních sondách pohybuje v rozmezí 3,06 – 3,70 m p.t. (viz tab.č.3.1). Kvartérní
zvodeň je vázaná na polohu fluviálních písků a štěrkovitých písků (GT2). Neogenní zvodeň se
nachází v jílovitých píscích (GT4) a vykazuje výraznou tlakovou napjatost s ustálením v hloubce
4,78 m p.t.

6.2 Souhrn inženýrskogeologických a geotechnických vlastností
zemin
Přehled fyzikálně-mechanických, případně i přetvárných charakteristik základové půdy je
uveden v tabulce č.6.2.1. Hodnoty geotechnických parametrů jsou získávány primárně
z výsledků archivních laboratorních zkoušek, případně pomocí korelačních vztahů, odborné
literatury a technických předpisů, přičemž je v tabulce uvedena vždy jedna hodnota průměrná,
reflektující vlastnosti převažujícího materiálu v rámci vyčleněného geotypu.
Humózní horizont není dále hodnocen, předpokládá se skrytí ornice.
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Tab.č.6.2.1: Orientační charakteristické hodnoty zemin doporučené pro geotechnické výpočty
GT1

geotechnický typ
1)

třída zem iny ČSN 73 6133

GT2

GT3

GT4

F6 CI,CL

S3 SF - G3 GF

F8 CH

S5 SC

konzistence/ulehlost ČSN 73 6133

tuhý/pevný

středně ulehlý

pevný

tuhá

třída zem iny ČSN EN ISO 14688-2

siCl,sasiCl

grSa,saGr

Cl

clSa

velm ipevný

tuhá

konzistence/ulehlost ČSN EN ISO 14688-2
veličina

pevný/velm ipevný středně ulehlý

2)

jednotka

rozsah hodnot

objem ová tíha zem iny

g

[kN/m ]

19,5

17,5 - 19,0

21,5

18,5

převodnísoučinitel

b

[-]

0,47

0,74 - 0,83

0,43

0,62

Poissonovo číslo

n

[-]

0,40

0,25 - 0,30

0,41

0,35

totálnísoudržnost

Cu

[kPa]

60

-

110

-

totálníúhelvnitřního tření
deform ačním odul

ju

[°]

10

-

5

-

E def

[MPa]

5

16 - 90

8

8

efektivnísoudržnost

C ef

[kPa]

14

0

10

8

efektivníúhelvnitřního tření

j ef

[°]

27

30 - 33

24

27

R dt

[kPa]

tabulková
výpočtová
3)
únosnost

3

šířka základu 0.5 m
šířka základu 1 m
šířka základu 3 m

4)

150

260

4)

160

225

šířka základu 6 m

1)

zatříděníbylo reinterpretováno dle archivních popisů a zrnistostních rozborů dle ČSN 736133 a ČSN EN ISO 14688-1
hodnoty vycházející ze sm ěrných norm ových charakteristik dle ČSN 731001 "Základová půda pod plošným izáklady" (norm a již nenív
platnosti,hodnoty uvedené v norm ě jsou pouze orientační) a upřesněné dle publikace "Mechanika zem in,inženýrská geologie a hydrogeologie
v praxi" [8] a dílčích laboratorních rozborů provedených v rám cipředchozích průzkum ných prací
2)

3)

hodnoty výpočtové únosnostipřihloubce založení1,0 m
hodnoty výpočtové únosnostipřihloubce založení0,8-1,5 m a šířku základu ≤ 3 m

4)

Kvartérní polygenetické sedimenty GT1
Do této skupiny jsou řazeny zeminy geneticky odpovídající sprašovým hlínám vzniklým
původně z navátých sprašových sedimentů s jejich pozdějším přemístěním působením
povrchové vody případně i svahových pohybů. Zahrnují i nepravidelně zastoupené relikty
svahových hlín a jílů. Granulometricky se jedná o relativně homogenní souvrství jemnozrnných
soudržných zemin s dominancí jemnozrnné frakce. Jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti se
ale mírně liší ve svislém i vodorovném směru, což souvisí s jejich vznikem. Pevnostní
charakteristiky závisí na obsahu jílovitých částic a uhličitanu vápenatého, který působí jako tmel
mezi zrny. Tyto zeminy nemají tendenci prosedávat. Jako základové půdy jsou ale velmi
stlačitelné, při různém zatížení zemina nestejnoměrně sedá, při nasycení vodou má tendenci
rozbřídat.
V archivních nebyl proveden granulometrický rozbor, ale dle normy ČSN 73 6133 je obvykle
klasifikujeme jako F6 CI(CL) – jíl se střední či nízkou plasticitou resp. siCl, sasiCl – prachovitý,
prachovitopísčitý jíl ve smyslu normy 14688-2. Konzistence ve smyslu normy ČSN 73 6133 je na
hranici tuhá až pevná.

AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 62100 Brno

12/23

k.ú. Pohořelice nad Jihlavou – Areál SEMMElROCK - IG a HG rešerše

Fluviální písky a štěrky GT2
Do této skupiny řadíme archivními sondami zastižené fluviální, kvartérní písky se štěrky
s proměnlivým množstvím jemnozrnné složky, písčité štěrky a štěrkovité písky. Dle popisů je
tento materiál středně ulehlý a zvodnělý.
Dle slovního popisu v archivních průzkumech můžeme tento geotechnický typ dle normy ČSN
73 6133 klasifikovat jako materiál třídy S3 SF – G3 GF – písek s příměsí jemnozrnné zeminy až
štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy resp. grSa – saGr – štěrkovitý písek až písčitý štěrk ve
smyslu normy 14688-2. Konzistence ve smyslu normy ČSN 73 6133 je středně ulehlá.
Neogenní mořské vápnité jíly (tzv. „tégly“) GT3
V zájmovém území tento geotyp reprezentují neogenní sedimenty zastoupené zelenošedými či
modrošedými, rezavě smouhovanými jíly. Dle normy ČSN 73 6133 je klasifikujeme F8 CH – jíl s
vysokou plasticitou resp. Cl – jíl ve smyslu normy 14688-2. Konzistence ve smyslu normy ČSN
73 6133 je kromě svrchní tuhé polohy pevná. V žádném z archivních průzkumů nebyl odebrán
vzorek pro laboratorní zatřídění či další zkoušky geomechanických vlastností těchto zemin.
Neogenní mořské jemnozrnné písky GT4
V archivních sondách vytváří tento geotyp samostatné vrstvy či se střídá s jíly GT3. Dle slovního
popisu v archivních průzkumech můžeme tento geotechnický typ dle normy ČSN 73 6133
klasifikovat jako materiál třídy S5 SC jílovitý písek resp. clSa jílovitý písek ve smyslu normy
14688-2. Konzistence ve smyslu normy ČSN 73 6133 je tuhá. Na tento geotyp je vázáno
neogenní zvodnění.

6.3 Posouzení zemin z hlediska využitelnosti a klasifikace
dle tříd těžitelnosti
Z hlediska využitelnosti při výkopových pracích připadají v úvahu vzhledem k hloubkovému
uložení kvartérní polygenetické sedimenty – spraše, sprašové hlíny GT1 a případně fluviální
písky a štěrky GT2.
Zeminy geotechnického typu GT1 jsou vzhledem k převaze jemné prachovité složky při
napojení vodou nestabilní a velmi rozbřídavé. Podle Schaibleho kritérií namrzavosti se jedná o
zeminy nebezpečně namrzavé. Představují málo únosné podloží a ve smyslu normy ČSN
73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ představují bez úpravy
nevhodné zeminy pro použití do aktivní zóny podloží vozovky a podmínečně vhodné materiály
do násypu. Dočasné výkopy s hloubkou do 3 m je možné v těchto zeminách svahovat se
sklonem 1 : 0,25 až 1 : 0,50.
Hlouběji uležené písky a štěrky s proměnlivým obsahem jemnozrnné složky GT2 představují
zeminy mírně namrzavé až namrzavé, ve smyslu normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací“ představují vhodné a podmíněně vhodné zeminy pro
použití do aktivní zóny podloží vozovky a do násypu.
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Zeminy GT1 a GT2 tvořící svrchní část geologického profilu na lokalitě klasifikujeme I. třídou
těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Dle již neplatné ČSN 73 3050 se jedná o třídy 2 a 3. Hlouběji
uložené materiály třídy GT3 a GT4 náleží dle ČSN 73 6133 do I. třídy těžitelnosti, dle ČSN 73
3050 se jedná o třídy 3 a 4. Těžbu všech přítomných zemin lze provádět běžnými výkopovými
mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy). Třída vrtatelnosti dle TP 76 je u
GT0 a GT1 na stupni I a u GT2, GT3 a GT4 se jedná o třídu II. Souhrn vlastností uvádí tab.č.6.3.1.
Tab.č.6.3.1: Vlastnosti zemin jednotlivých geotechnických typů

GT typ
GT0
GT1
GT2
GT3
GT4

Popis

Zatřídění

ornice a podorničí
spraše a sprašové
F6 CI (CL)
hlíny
(siCl,sasiCl)
fluviálnípísky,
S3 SF (grSa),
štěrkovité písky a
G3 GF (saGr)
písčité štěrky
neogenníjíly
F8 CH (Cl)
neogenníjílovité
S5 SC (clSa)
písky

Vhodnost do
zásypu dle TP
146
bez zlepšení
nevhodné

Třída
Třída
Třída
těžitelnosti těžitelnosti
vrtatelnosti Namrzavost
dle ČSN
dle ČSN
dle TP 76
736133
733050
I
2
I
I

2 -3

I

neb.nam.

velmivhodné

I

2

II

mír.nam.

nevhodné

I

3 -4

II

neb.nam.

vhodné

I

3

II

nam.

7. VYHODNOCENÍ HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ
V souladu s platnou legislativnou, a to zejnéma s §20, odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území a s §5, odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, je
třeba zajistit likvidaci srážkových vod spadlých na zpevněné a odvodněné plochy z prostoru
projektované výstavby. Z výše uvedených právních předpisů jednoznačně vyplývá, že likvidace
srážkových vod by měla proběhnout přímo na stavebním pozemku prostřednictvím retenčně
vsakovacího systému. Pokud tato varianta není možná, měly by být srážkové vody odváděny
oddílnou kanalizací do povrchových toků, a pokud není možná ani tato varianta, mohou být
srážkové vody svedeny do jednotné kanalizace.
V duchu výše uvedeného nakládání se srážkovými vodami byly posouzeny hydrogeologické
poměry zájmového území s cílem posoudit, jakým způsobem je možné na lokalitě nakládat se
srážkovými vodami.
Při tomto posuzování bylo přihlédnuto k celkovému projekčnímu řešení stavebního záměru.
V dotčeném prostoru má být likvidována vsakem dešťová voda, která bude pocházet ze
střechy haly o ploše 31 240 m2 a zpevněných plochy o výměře 13 370 m2.
Generelní směr proudění podzemní vody svrchní zvodně je k východu, k erozní bázi, kterou
představuje vodoteč Mlýnský náhon a řeka Jihlava.
Hydrogeologický průzkum pro halu SEMMELROCK stanovil okolo vodního zdroje HV2
ochranné pásmo 1. stupně v rozsahu 10 x 10 m. Pásmo je oplocené a uzamykatelné a je do
něho zakázán vjezd i vstup neoprávněným osobám.
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7.1 Zhodnocení petrografické dokumentace archivních průzkumných
vrtů
Kvartérní zvodeň byla zastižena vrty HV1, HV2, HV3 i V111 – mocnost tohoto kolektoru se
pohybuje okolo 6 m. Zvodnění je vázáno na písky, štěrkovité písky a písčité štěrky střední
terasy řeky Jihlavy. Hladina byla těmito sondami naražena v hloubce 2,80 m – 4,00 m p.t.
K ustálení hladiny došlo v hloubce 3,06 m – 3,70 m p.t.
Zjištěná kvalita vody odebrané z vrtu HV1 byla z hlediska jejího využití jako vody pitné zcela
nevyhovující. Voda z vrtu HV3 vyhovuje ve všech ukazatelích jako vhodná pro záměsovou vodu
do betonu. Orientační hydrodynamická zkouška v délce trvání 8 hodin (6+2) na vrtu HV3
prokázala možnost odebírat podzemní vodu z vrtu v množství 0,3 l/s; koeficient hydraulické
vodivosti byl dle granulometrického složení stanoven na hodnotu k = 1.10-4 m/s.
Neogenní zvodeň byla zjištěna hlubokým vrtem HV2 – její naražená úroveň byla při vrtání
zjištěna v hloubce 30 m p.t., s ustálením hladiny v hloubce 4,78 m p.t. Hydrodynamická zkouška
v délce trvání 17 dní (14+3) na tomto vrtu prokázala možnost jímat vodu z vrtu v množství 0,45
l/s. Pro zvodnělé horninové prostředí byla spočtena hodnota transmisivity T = 3,36.10-4 m2/s a
stanoven koeficient hydraulické vodivosti k = 3,75.10-5 m/s. Vzorek podzemní vody odebraný
z vrtu HV2 splňuje ve všech ukazatelích podmínky pro pitnou vodu.

7.2 Posouzení infiltrace dešťových vod do horninového prostředí
a technické parametry navrženého vsakovacího systému
Z pohledu ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod je projektovaná stavba
hodnocena jako náročná, s redukovanou odvodňovanou plochou > 200m2. Geologické poměry
zájmového území lze vzhledem k přítomnosti zemin skupiny V.3 ve svrchním horizontu
vrstevního sledu označit za složité.
Fluviální písky, štěrkovité písky a písčité štěrky GT2 jsou vhodným a jediným možným litotypem
pro zasakování dešťových vod v zájmovém území. Výše uložené sprašové komplexy (GT1)
disponují propustností v řádech 10-7 – 10-8 m/s a vzhledem k očekávanému rozsahu
odvodňovaných ploch a z toho vyplývajícího množství dešťových vod určených k zasakování
jsou z hlediska jejich infiltrace nepoužitelné. Za nevyhovující recipienty vzhledem k množství
zasakovaných dešťových vod lze označit i neogenní jíly (GT3) a neogenní jílovité písky (GT4). Se
vsakem se počítá přes nesaturovanou zónu terasových písků, štěrkovitých písků a písčitých
štěrků. Pro předběžnou kalkulaci lze uvažovat s koeficientem hydraulické vodivosti stanoveném
ve vrtu HV1 k = 1.10-4 m/s. Exaktní stanovení koeficientu filtrace tohoto recipientu bude
úkolem podrobného geologického průzkumu.
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Zasakování dešťových vod
Dle sdělení objednatele mají být do retenčně vsakovacího zařízení (RVZ) svedeny dešťové vody
ze střechy haly o výměře 31 240 m2 a ze zpevněných ploch o výměře 13 370 m2. Počítáno bylo
s orientačně stanovenou hodnotou koeficientu vsaku kv = 1.10-4 m/s.
Vyhodnocení zasakování srážkových vod bylo provedeno ve smyslu normy ČSN 75 9010 –
„Vsakovací zařízení srážkových vod“. Navržení RVZ se odvíjí od znalosti odporových
hydraulických charakteristik horninového prostředí, úhrnové plochy a klimatických
charakteristik – při výpočtech bylo kalkulováno se srážkovými hodnotami od 5-ti minutového
přívalového deště po 3-denní srážku (tab.č.3.1.2).
Při dimenzování RVZ dle ČSN 75 9010 je nutné vypočítat několik parametrů. Jedná se zejména
o redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy, vsakovaný odtok, dále retenční objem
a dobu prázdnění retenčně-vsakovacího zařízení.
Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared
Stanoví se podle vztahu:
n

Ared   Ai * i ,[m2]
i 1

kde:
Ai je půdorysný průmět odvodňované plochy (střecha haly 31 240 m2 a zpevněné plochy 13 370
m2)
ψi je součinitel odtoku srážkových vod (střecha haly 0,95 a zpevněné plochy 0,60);
n je počet odvodňovaných ploch určitého druhu.
Vsakovaný odtok Qvsak
Dalším parametrem počítaným při navržení vsakovacího systému je vsakovaný odtok, který se
vypočítá podle vztahu:

Qvsak 

1
* k v * Avsak [m3.s-1]
f

kde:
f je součinitel bezpečnosti vsaku (doporučuje se f ≥ 2);
kv je koeficient vsaku (1.10-4 m/s);
Avsak je vsakovací plocha RVZ (potřebná expoziční plocha na plášti horninového prostředí tak,
aby byla splněna požadovaná doba prázdnění < 72 hodin)
Vsakovaný odtok Qvsak je závislý na vsakovací ploše, koeficientu vsaku a koeficientu
bezpečnosti vsaku. Koeficient bezpečnosti vsaku vyjadřuje bezpečnost a předpokládané změny
vsakovací schopnosti horninového prostředí po určitém čase provozu RVZ.
Retenční objem Vvz
Přítok do RVZ je ve většině případů rychlejší než vsak. Proto je nutné aby zařízení mělo
dostatečný retenční objem Vvz, jenž se stanoví podle vztahu:
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Vvz 

hd
1
* ( Ared  Avz )  * k v * Avsak * t c * 60, [m3]
1000
f

kde:
hd je návrhový úhrn srážek (tab.č.3.1.2);
Ared je redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy;
Avz je plocha RVZ (pouze u povrchových zařízení);
f je součinitel bezpečnosti vsaku (doporučuje se f ≥ 2);
kv je koeficient vsaku (1.10-4 m/s);
Avsak je vsakovací plocha RVZ;
tc je doba trvání srážky určité periodicity (tab.č.3.1.2).
Doba prázdnění RVZ Tpr
Doba prázdnění RVZ Tpr se stanoví podle vztahu:

T pr 

Vvz
Qvsak

Kde:
Vvz je největší vypočtený retenční objem (návrhový objem) RVZ dle výpočtů výše;
Qvsak je vsakovaný odtok
Doba prázdnění RVZ nemá překročit 72 hodin.
Likvidace srážkových vod může být realizována v RVZ, které bude mít např. formu
zatravněných průlehů s rýhou vyplněnou štěrkodrtí frakce 16/32, situovaných po obvodu
zájmového území, které budou zahloubeny do písků se štěrkem (GT2), do hloubky cca 2,2 m
pod stávající terén, zhruba na kótu 180,5 m n.m. (dle archivního vrtu HV1) až 181,1 m n.m. (dle
archivního vrtu V111).
Projektantem nevržené RVZ musí orientačně splňovat následující podmínky uvedené v tabulce
č.7.2.1. Při určité vsakovací ploše Avsak musí být zajištěn požadovaný retenční objem Vvz, zároveň
musí být splněn požadavek na minimální dobu prázdnění 72 hodin.
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Tab.č.7.2.1: Orientační podmínky, které musí splňovat navrhované RVZ
Vsakovacíplocha

Retenčníobjem

Avsak (m 2)
105,0
150,0
200,0
250,0
500,0
750,0
1000,0
1500,0

Vvz (m 3)
1345,6
1297,0
1254,7
1218,7
1067,9
977,9
887,9
721,0

Doba prázdnění
Tpr (hod)
71,2
48,0
34,9
27,1
11,9
7,2
4,9
2,7

Pozn.: Tato varianta je principiálním možným návrhem kompletní likvidace dešťových vod a je
možné ji modifikovat např. využitím plastových bloků (výrobce ASIO, spol. s r.o.) v rámci
zachování účinnosti zařízení (tj. zejména potřebné vsakovací plochy a retenčního objemu).

7.3 Vliv zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod
Základové poměry staveb
Vzhledem k předpokládanému hlubinnému způsobu založení haly na pilotách nebude mít
zasakování dešťových vod vliv na základové poměry. U menších objektů zakládaných plošně
doporučujeme odstupovou vzdálenost od RVZ minimálně 7 m.
Množství podzemních vod
Zasakováním dojde k navýšení množství dešťových vod podílejících se na doplňování zásob
podzemních vod oproti stávajícímu stavu, což je velice pozitivní skutečnost pro kvartérní
zvodeň a zásoby podzemních vod na ni vázané.
Kvalita podzemních vod
Dešťové vody z inertních materiálů střech představují z kvalitativního hlediska dle ČSN 75
9010 vody přípustné, které je dovoleno vsakovat přes nenasycenou oblast bez předchozích
opatření (bez předčištění). K ovlivnění jakosti podzemních vod zasakováním těchto dešťových
vod tedy nemůže dojít.
Srážkové vody z pojízdných a manipulačních ploch, a dále z obslužných komunikací a
parkovišť představují dle normy ČSN 75 9010 podzemní vody podmínečně přípustné, tzn., že
při návrhu vsakování je nutno aplikovat fyzikální způsob předčištění (přes ORL, apod.) za
účelem eliminace ropných splachů a dodržení přípustného znečištění pro vypouštění do vod
povrchových či kanalizací.
Kvalita podzemní vody neogenní zvodně z jímacího vrtu HV2 nebude vsakováním dotčena, a to
především z důvodu, že neogenní zvodeň je oproti svrchní zvodni kvartérní odtěsněna cca 16
m mocnou polohou neogenní jílů, tvořících stropní izolátor neogenní zvodně. RVZ musí být
AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 62100 Brno

18/23

k.ú. Pohořelice nad Jihlavou – Areál SEMMElROCK - IG a HG rešerše

umístěno mimo ochranné pásmo 1. stupně v rozsahu 10 x 10 m okolo jímacího vrtu HV2. U
jímacího vrtu podzemní vody z kvartérní zvodně HV1 lze vlivem zasakování dešťových vod
počítat se snížením mineralizace a konduktivity čerpané vody a případné čerpání podzemní
vody z vrtu HV1 tedy nebude provozem RVZ negativně ovlivněno.
Pro podporu infiltrace na lokalitě doporučujeme pro méně exponované zpevněné plochy zvážit
alternativu řešení s propustným zpevněním povrchu (např. dlažba s pískovými spárami nebo
dlažba ze zatravňovacích tvárnic) a podpořit tak přirozenou plošnou infiltraci do svrchních
zeminových horizontů.

8. ZÁVĚR A NÁSLEDNÁ DOPORUČENÍ
V k.ú. Pohořelice nad Jihlavou na pozemcích p.č. 6353 (výměra 15 929 m2), 6354 (výměra
13 952 m2) a 6355 (výměra 30 062 m2) se plánuje výstavba výrobního závodu. Jedná se
o stavbu haly o ploše 31 240 m2 sestávající ze 4 jednotek („A“ až „D“). Součástí stavby
jsou přilehlé zpevněné plochy a komunikace a menší objekty: strojovna, regulační
stanice, vrátnice a trafostanice. Parcely jsou v majetku investora, kterým je firma
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s., č.p. 235, 277 08, Ledčice.
Pro projektovaný záměr byly prozkoumány a vyhodnoceny archivní geologické
průzkumné práce provedené na lokalitě, a na základě studia archivních materiálů byly
vyvozeny následující závěry:
Zhodnocení inženýrskogeologických poměrů:
- archivní prozkoumanost zálmového území je pro stupeň projektové přípravy
dostatečný; v prostoru plánované výstavby a v jeho nejbližším okolí proběhl
v minulosti hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemní vody a
ložiskový průzkum na ložiska nerud; archivní sondy jsou polohově vyneseny
v příloze č.2 a jejich geologické profily jsou uvedeny v příloze č.3;
- geologický profil na lokalitě buduje 5 základních kvazihomogenní geotechnických
typů (GT), tvořící průběžné horizonty uložené přibližně konformně s terénem (GT0,
GT1, GT2) či se vzájemně střídají a zastupují (GT3, GT4):






GT0 ornice a podorničí
GT1 polygenetické sedimenty – spraše a sprašové hlíny (kvartér)
GT2 fluviální písky, štěrkovité písky a písčité štěrky (kvartér)
GT3 neogenní plastické jíly (s proplástky jemnozrnného písku) – stáří baden
GT4 neogenní jemnozrnné písky – stáří baden

- podloží projektované haly bude zhruba odpovídat geologické skladbě v liniích řezů
A – A’ a B – B’ (příloha č.4);
- směrný profil tj. charakteristika a mocnosti těchto vrstev jsou popsány v kap.č.6.1;
- přehled
fyzikálně-mechanických,
případně
i
přetvárných
charakteristik
zdokumentovaných zemin je uveden v tabulkách č.6.2.1; hodnoty geotechnických
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parametrů reflektují
vyčleněného geotypu;

průměrné

vlastnosti

převažujícího

materiálu

v rámci

- hladina podzemní vody kvartérní zvodně se v archivních sondách ustálila v hloubce
3,06 až 3,70 m p.t.;
- vzorky podzemní vody odebrané pro hydrogeologický průzkum z vrtů HV1 a HV3
(kvartérní zvodeň) vykazují vůči betonovým stavebním konstrukcím slabou
síranovou agresivitu stupně XA1. Voda z vrtu HV2 (neogenní zvodeň) podle kritérií
chemického prostředí ČSN-EN 206-1 není klasifikována žádným ze stupňů
agresivity na betonové konstrukce;
- na základě orientační mapy radonového indexu (obr.č.4.4.1) a archivních průzkumů
z blízkého okolí stavby lze konstatovat, že zájmové území leží v oblasti
předpokládaného nízkého lokálně až středního radonového indexu;
- základové poměry jsou vzhledem k přítomnosti podzemní vody složité, projekt
výrobní je konstrukcí stavebně náročnou; proto doporučujeme při návrhu
základových konstrukcí postupovat dle 3. geotechnické kategorie;
- vzhledem ke geologickým podmínkám se jeví jako vhodná varianta založení haly
hlubinným způsobem na vrtaných pilotách vetknutých do neogenních jílů GT3;
menší objekty je možno zakládat plošně;
- Zeminy GT1 a GT2 tvořící svrchní část geologického profilu na lokalitě
klasifikujeme I. třídou těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Dle již neplatné ČSN 73 3050 se
jedná o třídy 2 a 3. Hlouběji uložené materiály třídy GT3 a GT4 náleží dle ČSN 73
6133 do I. třídy těžitelnosti, dle ČSN 73 3050 se jedná o třídy 3 a 4. Těžbu všech
přítomných zemin lze provádět běžnými výkopovými mechanismy (buldozery,
rypadla, ručně prováděné výkopy); třídy těžitelnosti, vrtatelnosti a vhodnosti
jednotlivých geotechnických typů do zásypu podává tab.č.6.3.1;
- dočasné výkopy s hloubkou do 3 m je možné v zeminách GT1 svahovat se
sklonem
1 : 0,25 až 1 : 0,50.
Zhodnocení hydrogeologických poměrů pro zasakování dešťových vod:
- pro předběžnou kalkulaci a modelování lze uvažovat s koeficientem hydraulické
vodivosti stanoveném ve vrtu HV1 k = 1.10-4 m/s (tuto hodnotu lze považovat
v této etapě projektové přípravy za hodnotu koeficientu vsaku);
- dle sdělení objednatele mají být do retenčně vsakovacího zařízení (RVZ) svedeny
dešťové vody ze střechy haly o výměře 31 240 m2 a ze zpevněných ploch o výměře
13 370 m2;
- generelní směr proudění podzemní vody v kvartérní zvodni je směrem k východu;
- vhodným recipientem pro zasakování dešťových vod v zájmovém území jsou
fluviální písky, štěrkovité písky a písčité štěrky zahrnuté v této rešerši do
geotechnického typu GT2;
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- likvidace srážkových vod může být realizována v RVZ, které bude mít např. formu
zatravněných průlehů s rýhou vyplněnou štěrkodrtí frakce 16/32, situovaných
podél zájmového území, které budou zahloubeny do písků, štěrkovitých písků a
písčitých štěrků (GT2), do hloubky cca 2,2 m pod stávající terén, zhruba na kótu
180,5 m n.m. (dle archivního vrtu HV1) až 181,1 m n.m. (dle archivního vrtu V111);
- projektantem navržené RVZ musí splňovat podmínky pro vsakovací plochu Avsak a
retenční objem Vvz, při splnění požadavku na minimální dobu prázdnění 72 hodin
uvedené v tab.č.7.2.1;
- kvalita podzemní vody neogenní zvodně z jímacího vrtu HV2 nebude vsakováním
dotčena; RVZ musí být umístěno mimo ochranné pásmo 1. stupně tohoto vrtu; u
jímacího vrtu podzemní vody z kvartérní zvodně HV1 lze vlivem zasakování
dešťových vod počítat pouze s pozitivním snížením mineralizace a konduktivity
čerpané vody v době zasakování.
Doporučení pro IG a HG průzkum pro další etapy:
- provedení minimálně 6 hlubších vrtů (hloubky minimálně 15 m p.t.) pro ověření
přítomnosti fluviálních sedimentů - GT2 a zpřesnění průběhu rozhraní mezi
zastupujícími se neogenními jíly a jemnozrnnými písky - GT3 a GT4 s odběrem
porušených vzorků pro laboratorní zatřídění zemin; v případě zastižení podzemní
vody odebrat vzorek pro stanovení agresivity vůči betonu a ocelovým konstrukcím;
z plastických jílů - GT3 odebrat minimálně 2 neporušené vzorky pro krabicovou
smykovou zkoušku, stanovení stlačitelnosti a objemové a specifické hmotnosti;
- odběr technologických vzorků z pláně budoucích komunikací pro laboratorní
stanovení hodnoty Proctor standard, CBR a IBI;
- v místech vytipovaných pro RVZ provést vsakovací zkoušky, jejichž cílem bude
stanovení skutečné hodnoty koeficientu vsaku i určení možného maximálního
vsakované množství „in situ“ v l/s;
- provést radonový průzkum a pedologický průzkum.

V Brně, dne 9.9.2016
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ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 2 - Průzkum a zkoušení
základové půdy
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k.ú. Pohořelice nad Jihlavou – Areál SEMMElROCK - IG a HG rešerše

TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách
pozemních komunikací
TKP Kapitola 4 – Zemní práce
Citované technické normy (neplatné):
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
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