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1 ÚVOD 
 

V rámci projektu rozšíření skládky Uhy byl v prostoru zamýšlených stavebních 

prací realizován inženýrskogeologický průzkum. Návrh i realizace terénních 

průzkumných prací byly provedeny v souladu s požadavky projektanta, byly 

vyhloubeny průzkumné vrty IU-1 až IU-11. Vrty byly, z  důvodu osetí 

rekultivovaných ploch, vyhloubeny převážně v obslužných komunikacích.  

Cílem průzkumných prací bylo získání podkladů pro zhodnocení úložných 

poměrů lokality, ověření geotechnických vlastností zemin v podzákladí navrhovaných 

konstrukcí a stanovení technických podmínek realizace stavby. Průzkumné práce 

zajistilo geologické oddělení Pöyry Environment a.s. na základě uzavřené smlouvy o 

dílo č. 09089. Objednatelem  prací  je A.S.A. s.r.o., Praha. 

 

1.1 Rešerše archivních podkladů 
 

V  zájmové oblasti jsou k dispozici archivní zprávy s výsledky geologických 

průzkumných prací, které jsou uloženy v Geofondu ČR. Z archivních podkladů byly 

využity především popisy průzkumných sond a údaje o podzemních vodách. 

 K vypracování zprávy bylo využito archivních zpráv:  

• Knotek Z.: „ Uhy – Nelahozeves“, 1/1979 - 2/1982 

• Stehlík O.: „Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje vody Pískovny  
Uhy, okres Mělník, závěrečná zpráva“, Stavební geologie Aquatest 
Praha, 5/1995 

• Svatoš A.: „Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém a 
hydrogeologickém průzkumu pro projektované zvýšení složiště popílku 
v Nelahozevsi“, Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 
Žilina, 12/1966 

• Trenda P. :„UHY – čerpací stanice – Závěrečná zpráva – 
inženýrskogeologický průzkum staveniště čerpací stanice nafty“,  
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GMS Praha, 1/1992 

• Vavřínová D.: „Uhy u Veltrus – skládka, hydrogeologický průzkum území 
  plánované skládky TKO a netoxického průmyslového odpadu, 
  závěrečná zpráva“, Stavební geologie Aquatest Praha, 7/1992 
 
 K vypracování zprávy bylo využito:  

• Geologická mapa ČR 1:50 000 list a 12-21 

• Mísař Zd. a kol.: „Geologie ČSSR I, Český masiv”  
  (SPN Praha, 1983) 

• Czudek T. a kol.: „Regionální členění reliefu ČSR” 
(Geografický ústav ČSAV Brno, 1976) 

• Mapových podkladů poskytnutých HIPem akce 

 

1.2 Terénní průzkumné práce 

1.2.1 Rozsah průzkumných prací 

V ploše budoucí skládky TKO byly vyhloubeny průzkumné vrtané sondy IU-1 

až IU-11, které byly situovány do míst stavebních objektů (jímky, čerpací stanice) a na 

obslužné komunikace  - mimo případná stávající podzemní vedení.  

Terénní průzkumné práce byly realizovány v březnu 2009 a zajistila je formou 

subdodávky firma GEOVANK  spol. s r.o. Čebín nárazotočivou vrtnou soupravou 

URB 50 na podvozku Zil. Sondy byly v průběhu hloubení zdokumentovány geologem 

dodavatele a byly odebrány poloporušené vzorky zemin a podzemní vody. Poté byly 

sondy likvidovány zpětným hutněným záhozem. 

 
V následující tabulce č.1 je přehled provedených vrtů: 
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tabulka č. 1 

dosažená hloubka označení vrtu terén 
m n.m. m m n.m. 

ukončení vrtu -  
geologická vrstva 

IU-1 219,54 6,6 212,94 křída 

IU-2 219,80 5,0 214,80 kvartér 

IU-3 219,11 6,5 212,61 křída 

IU-4 218,57 4,5 214,07 křída 

IU-5 220,05 3,5 216,55 křída 

IU-6 220,50 2,0 218,50 křída 

IU-7 223,50 4,0 219,50 křída 

IU-8 224,10 5,3 218,80 kvartér 

IU-9 222,95 4,5 218,45 křída 

IU-10 222,08 2,0 220,08 křída 

IU-11 219,00 5,0 214,00 kvartér 

 
 Mimo průzkumné sondy byla dodavatelem ověřena mělkými ručně kopanými 

sondami mocnost orniční vrstvy na ploše rekultivované pískovny, která je v současné 

době zemědělsky využívána - viz příloha 1 Situace sond. 

 

1.2.2 Odběry vzorků zemin a podzemní vody 

V průběhu hloubení průzkumných sond byly odebrány vzorky zemin, jejichž 

rozbory zajistila akreditovaná laboratoř Geotestu a.s. Brno. Dále byly odebrány vzorky 

podzemní vody, jejichž chemické zhodnocení provedla laboratoř dodavatele. Celkem 

bylo odebráno: 

Poloporušené vzorky zemin (se zachováním přirozené vlhkosti) -  6 ks 

Vzorky podzemní vody                                     -  3 ks 
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1.2.3 Zaměření průzkumných sond 

 Průzkumné vrty nebyly zaměřeny, souřadnice a výška jsou odečteny z mapy 

detailního zaměření lokality. Souřadnice sond jsou v systému JTSK, výšky jsou 

vztaženy k úrovni Balt p.v. V tabulce dále uvádíme i souřadnice zaměřených 

archivních vrtů.     

                                                                               

tabulka č. 2 

označení vrtu Y X Z 

IU-1 748 895.58      1 020 534.20 219,54 

IU-2 748 922.38      1 020 523.13 219,80 

IU-3 748 911.79      1 020 596.06 219,11 

IU-4 749 134.58      1 021 027.92 218,57 

IU-5 749 603.26      1 020 917.62 220,05 

IU-6 749 452.95      1 021 025.36 220,50 

IU-7 749 264.19      1 020 847.68 223,50 

IU-8 749 440.16      1 020 749.77 224,10 

IU-9 749 369.66      1 020 589.74 222,95 

IU-10 749 196.28      1 020 626.83 222,08 

IU-11 748 995.64      1 020 673.72 219,00 

UN-1 749 948,58 1 020 270,65 236,37 

UN-2 749 801,31 1 020 301,19 235,57 

UN-3 749 654,41 1 020 333,02 232,62 

UN-4 749 507,41 1 020 364,22 230,79 

UN-5 749 349,40 1 020 395,08 230,49 

UN-6 749 212.50 1 020 425.27 231,49 

UN-7 749 067.94 1 020 455.56 232,20 

UN-8 749 927,73 1 020 498,79 232,17 

UN-10 749 833,55 1 020 448,61 238,13 

UN-11 749 691,86 1 020 474,34 234,92 
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UN-12 749 539,25 1 020 511,06 232,31 

UN-13 749 375,22  1 020 545,15 231,43 

UN-14 749 230,70 1 020 574,39 232,58 

UN-15 749 110,97 1 020 599,23 233,72 

UN-16 748 950,34  1 020 632,11 233,41 

UN-21 749 864,49 1 020 597,41 238,37 

UN-22 749 717,43 1 020 628,14 235,17 

UN-23 749 570,44 1 020 658,41 232,83 

UN-24 749 434,74 1 020 689,40 232,08 

UN-25 749 276,26 1 020 721,52 232,96 

UN-26 749 125,42 1 020 751,87 233,80 

UN-27 748 978,55 1 020 780,80 233,27 

UN-28 748 846,56 1 020 806,63 233,36 

UN-32 749 594,99 1 020 807,71 233,55 

UN-33 749 450,47 1 020 838,01 232,63 

UN-34 749 303,06 1 020 867,84 233,21 

UN-35 749 143,44 1 020 892,71 234,00 

UN-36 749 024,69 1 020 942,58 234,14 

UN-45 749 312,09 1 021 006,09 233,22 

UN-46 749 200,21 1 021 036,42 233,43 

UN-47 749 054,14 1 021 065,53 234,16 

UN-78 749 759,47 1 020 800,45 237,82 

UN-79 749 889,99 1 020 774,17 240,07 

V-60 749 887,39 1 020 524,19 239,46 

V-61 749 491,46 1 020 544,74 232,06 

J1 749 485,05 1 020 253,15 230,48 

J2 749 448,59 1 020 259,57 230,03 

HV-201 749 909,90 1 020 722,70 240,27 

HP-202   749 505,60  1 020 642,80 223,27 
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2 MORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POM ĚRY 

2.1 Regionální začlenění lokality 

 Ve smyslu mapy regionálního členění reliéfu ČR (Czudek T., 1976) náleží 

předmětná lokalita soustavě Česká tabule, podsoustavě Dolnoohárecká tabule, části 

označované jako Řípská tabule VIB-1B, dle blokového schématu Českého masivu 

(Weiss J., 1977) je součástí tepelsko - barrandienského bloku. 

 

2.2 Morfologické poměry lokality 

 Zájmové území má morfologicky charakter ploché paroviny, která je uměle 

snížena těžbou štěrkopísku a následně zrekultivována. Na části plochy probíhají 

těžební práce. 

 

2.3 Geologické poměry 

2.3.1 Horniny p ředkvarterního podloží 

- reprezentují sedimenty české křídové pánve – vltavsko - berounské litofaciální 

oblasti. Litologicky jsou představovány vápnitými jílovci a prachovci, z části pak 

křemitými slínovci. Popsané horniny jsou v připovrchové zóně postiženy zvětráváním 

a v závislosti na výchozí matečné hornině mají charakter zeminy – většinou 

soudržného, středně plastického jílu s úlomky vyšší pevnosti, níže pak odolné 

úlomkovitě rozpadavé horniny s prachově jílovitou výplní. 

2.3.2 Kvarterní zeminy  

– jsou zastoupeny terasovými sedimenty Vltavy, které jsou v převážné míře 

vytěženy, a rekultivačními vrstvami skrývkových zemin o mocnosti až 4m.  
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Štěrkopískové vltavské sedimenty stratigraficky náleží střednímu pleistocénu 

(mindelu). Souvrství nasedá na povrch křídových zemin, který má složitou 

konfiguraci. Pro celé souvrství je charakteristické gradační zvrstvení s hrubou frakcí 

při bázi – převládají valouny velikosti 15 – 20 cm, a postupným zjemňováním směrem 

do nadloží, kde svrchní vrstva mívá charakter písků. 

Bazální část je tvořena dobře až dokonale opracovanými štěrky polymiktního 

charakteru tvořené materiálem snosových oblastí s převahou křemene, kvarcitů. 

V klastické složce se dále objevují žuly, ruly diabazy, spility, bazická intruziva a 

rohovcové břidlice. Mocnost této vrstvy je na ložisku proměnlivá s průměrnou 

mocností 2 – 3 m. 

Nad tímto oddílem se nachází poloha štěrkopísků, které dle granulometrických 

rozborů odpovídají písčitým štěrkům, výše pak i štěrkovitým pískům. 

Čisté písčité polohy jsou na území rozšířeny jen velmi omezeně, jsou spíše 

nahrazeny střídajícími se nepříliš mocnými písčitými a štěrkovitými polohami. Mohou 

v sobě obsahovat i jílovité polohy. Celková mocnost říčních sedimentů dosahuje cca 

15 m.   

 

2.4 Hydrogeologické poměry 

Zájmová lokalita hydrologicky náleží povodí Bakovského potoka – č.p. 1-12-

02-093 a povodí Vltavy pod Zahalanským potokem – č.p. 1-12-02-047. Vlastní území 

je drénováno bezejmennou vodotečí, která je přítokem Bakovského potoka. 

Ve smyslu hydrologické rajonizace území náleží roudnické křídě 453 a křídě 

severně od Prahy 451. Zvodnělým prostředím jsou horniny předkvarterního podloží – 

tzv. cenomanská zvodeň vázaná do průlinově propustných, kvádrově rozpukaných 

pískovců a tzv. zvodeň spodnoturonská vázaná do puklinově porušených 

jílovitovápnitých prachovců. 

Kvartérní písčité a štěrkopísčité terasové sedimenty nejsou souvisle zvodnělé 
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z důvodu značného spádu povrchu předkvartérního podloží – od 230 m.n.m na západě 

po 217 m.n.m na východě, viz archivní zprávy. Tato skutečnost způsobuje rychlý 

odtok srážkových vod do nižších partií údolního svahu. Archivní vrty realizované pro 

průzkum ložiska byly ve většině případů suché. 

Podzemní voda byla zastižena částí průzkumných sond na rozhraní křídy a 

kvartéru a to v terénních depresích na značně členitém předkvartérním podloží.  

Hladinové úrovně podzemní vody v jednotlivých vrtech a archívních sondách 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

tabulka č. 3 

podzemní voda ustálená předkvarterní podloží sonda terén 
m n.m. m  m n.m. m  m n.m. 

IU-1 219,54 4,3 215,24 6,4 213,14 

IU-2 219,80 bez vody ??? ??? ??? 

IU-3 219,11 4,0 215,11 6,3 212,81 

IU-4 218,57 3,3 215,27 3,9 214,67 

IU-5 220,05 1,9 218,15 2,3 217,75 

IU-6 220,50 bez vody ??? 1,1 219,40 

IU-7 223,50 bez vody ??? 3,6 219,90 

IU-8 224,10 4,8 219,13 ??? ??? 

IU-9 222,95 3,4 219,55 4,0 218,95 

IU-10 222,08 1,5*) 218,58 1,5 218,58 

IU-11 219,00 4,05 214,95 ??? ??? 
*) hladina podzemní vody naražené 
 
 
Hodnoty propustnosti nezvodněných terasových písčitých štěrků jsou stanoveny 

výpočtem z křivek  zrnitosti.  Zjištěné propustnost se pohybují v oblasti řádu x.10-4 

m.s-1.   
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Na archivním vrtu HV-201 (Vavřínová D., 1992) byla provedena čerpací zkouška 

metodou neustáleného proudění s konstantním čerpaným množstvím – následně 

uvádíme zjištěné hydraulické parametry jílovito vápnitých prachovců spodního turonu:  

 

tabulka č. 4 

hydrovrt typ zkoušky Q 
( l. s-1 ) 

T 
( m2.s-1 ) 

kf 
( m.s-1 ) 

5,56 . 10-6 6,95 . 10-7 HV-201 čerpací 0,04 

2,48 . 10-5 3,10 . 10-6 

6,61 . 10-5 8,26 . 10-6 HV-201 stoupací  

3,30 . 10-6 4,12 . 10-7 
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3 KLIMATICKÉ POM ĚRY 
 

 

Pro vypracování kapitoly bylo využito údajů z publikace HMÚ Praha „Podnebí 

ČSSR - Tabulky" (kol. autorů, 1961) 

                     

 Přehled použitých klimatických a srážkoměrných stanic: 

tabulka č. 5 

pozorovací 
stanice 

nadmořská výška 
/m.n.m./ 

zeměpisná 
šířka 

zeměpisná 
délka 

Hospozín 198 50°  18´ 14°  10´ 

Neuměřice 200 50°  14´ 14°  13´ 

Všestudy 170 50°  18´ 14°  20´ 

             
                                                                                                                               

Dlouhodobý měsíční srážkový úhrn (mm) za pozorovací období 1901-1950 je 

pro dané pozorovací stanice následující: 

tabulka č. 6 

pozorovací 
stanice 

I II III IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  rok 

Hospozín 22 21 23 34 52 65 68 58 36 33 28 24 464 

Neuměřice 22 22 23 37 61 63 65 60 38 32 28 26 467 

Všestudy 25 22 26 37 51 68 69 60 40 34 29 25 486 
 

 

 Z údajů Českého hydrometeorologického ústavu uvádíme pro lokalitu Slaný 

intenzitu 15-ti minutového deště s periodicitou 1, která činí 133  l.s-1.ha-1.  
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4 PETROGRAFICKÉ POPISY  SOND 

4.1 Petrografické popisy průzkumných vrtů 
 
IU-1   (219,54) 
0,00 – 0,30 m drn + humózní hlína 
0,30 – 0,80 tmavohnědá hlína písčitá, jílovitá s valouny SiO2,  
  valouny dokonale opracované 1 – 4 cm velké, tuhá   3 
0,80 – 1,30 světle hnědý písek, jemně až hrubě zrnitý s valouny drobného 
  až středního štěrku, středně ulehlý     2 
1,30 – 1,80 světle hnědý, drobný až střední štěrk, hrubozrnně písčitý, 
  středně ulehlý        2 
1,80 – 2,00 dtto, zajílovaný        2 
2,00 – 3,10 světle hnědý písek štěrkovitý, jemný až hrubý s valouny frakce 
  drobný až střední, středně ulehlý   S3-S-F  3 
3,10 – 4,25 zelenavě šedý štěrk, drobný až hrubý, hrubozrnně písčitý, slabě 
  zahliněný, ulehlý        3 
4,24 – 4,50 šedý ostrohranný štěrk drobný, písčitý – prosívka?   2-3 
4,50 – 4,90 světle hnědý písek, jemně až středně zrnitý    2 
4,90 – 6,20 světle hnědý středně až hrubě zrnitý písek s valouny drobného až 

středního štěrku, zvodnělý, středně ulehlý S3-S-F  4 
6,20 – 6,40 světle šedohnědý štěrk hrubý, valoun 10 – 12 cm, písčitý  3 
6,40 – 6,60 světle hnědý slín, pevný       3-4 
  Podzemní voda naražená – 4,90 m 
  Podzemní voda ustálená – 4,30 m 
 
IU-2  (219,80) 
0,00 – 0,05 m drn 
0,05 – 1,00 rezavohnědý písek jemný až hrubý, s valouny středního 
  štěrku, středně ulehlý       2 
1,00 – 3,00 dtto štěrkovitý, slabě ulehlý až kyprý     2-3 
3,00 – 4,10 rezavohnědý štěrk, drobný až střední, silně písčitý, slabě 
  ulehlý až kyprý – navážka?      3 
4,10 – 4,40 zelenavě šedý štěrk, drobný až hrubý, písčitý, ulehlý   3 
4,40 – 4,70 dtto, písčitější, ulehlý       3 
4,70 – 5,00 světle žlutavě hnědý písek štěrkovitý, ulehlý, valouny 1 – 4 cm 2-3 
  Bez vody 
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IU-3  (219,11) 

0,00 – 0,10 m drn 
0,10 – 0,30 tmavohnědá humózní hlína 
0,30 – 0,90 tmavohnědá hlína jílovitá, písčitá, s oj. štěrky do 3 cm, tuhá  3 
0,90 – 1,80 rezavohnědý písek středně až hrubě zrnitý, s valouny drobného 
  středního štěrku 30 – 40 %, středně ulehlý, slabě zahliněný  2-3 
1,80 – 2,30 dtto, ulehlý, vyšší příměs valounů      2-3 
2,30 – 2,60 šedohnědý písek, jemný až střední, slabě hlinitý, ulehlý  2 
2,60 – 3,60 světle hnědý středně až hrubě zrnitý písek s valouny drobného až 

středního štěrku, zvodnělý, ulehlý   S3-S-F  4 
3,60 – 3,80 navážka – barevně pestrý písek (černošedý, šedý) se zvětralými 
  úlomky cihel, ulehlý       3 
3,80 – 4,00 žlutavě šedohnědý štěrk, drobný až střední, písčitý, zavlhlý, 
  středně ulehlý až ulehlý       3 
4,00 – 4,80 světle šedohnědý písek, střední až hrubý, s drobným štěrkem, 
  čistý, zvodnělý        4 
4,80 – 5,90 světle hnědý štěrk drobnozrnný, valouny prům. do 0,5–1 cm, 
  silně hrubozrnně písčitý (30 – 40 %), čistý     3 
5,90 – 6,30 dtto, střední až hrubý, čistý       3 
6,30 – 6,50 zvětralá opuka – hnědošedá hlína tvrdá, až kamenitá, velmi 
  odolná vrtání         4 
  Podzemní voda naražená – 4,20 m 
  Podzemní voda ustálená – 4,00 m 
 

IU-4  (218,57) 

0,00 – 1,00 m rezavohnědý písek, střední až hrubý, se štěrkem frakce  
  drobný – střední, do 20 %, středně ulehlý    2 
1,00 – 2,10 šedohnědý, drobný až střední štěrk písčitý, zavlhlý, středně ulehlý 3 
2,10 – 3,00 světle rezavohnědý štěrk, silně písčitý, středně ulehlý   3 
3,00 – 3,90 světle šedohnědý písek hrubozrnně písčitý s hojnou příměsí  

valounů drobného až hrubého štěrku,  ulehlý S3-S-F  3 
3,90 – 4,50 světle zelenavě šedý slín, pevný      3-4 
  Podzemní voda naražená – 3,90 m 
  Podzemní voda ustálená –  3,50 m (po 1 hod.) 
      3,30 m (po 2 hod.)  
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IU-5  (220,05) 

0,00 – 0,30 m světle hnědý písek, jemný až hrubý, s valouny drobného 
  až středního štěrku, ulehlý       2-3 
0,30 – 2,30 světle hnědý štěrk, drobný až hrubý, hrubozrnně písčitý, 
  ulehlý, valouny až 12 cm    G3-G-F  3 
2,30 – 2,60 opuka – odolná, kamenitě rozpadavá s hlinitou výplní   4 
2,60 – 3,50 navětralý, úlomkovitě rozpadavý slínovec s hlinitou výplní, 
  pevný          3-4 
  Podzemní voda naražená – 1,95 m 
  Podzemní voda ustálená –  1,90 m (po 2 hod) 
       
 

IU-6  (220,50) 

0,00 – 0,50 m světle hnědý písek štěrkovitý, ulehlý     2-3 
0,50 – 1,10 světle šedohnědý štěrk, drobný až hrubý, hrubozrnně písčitý,  
  ulehlý          3 
1,10 – 2,00 zelenavě šedohnědý slínovec charakteru zeminy, pevný  3-4 
  Bez vody 

 

IU-7   (223,50) 

0,00 – 0,30 m navážka – štěrk, jíl        3 

0,30 – 0,50 hnědá hlína silně písčitá, tuhá až písek jílovitý + štěrk  
  drobnozrnný až střednězrnný (30 %)     3 
0,50 – 2,00 hnědý písek hrubozrnný, hlinitý, s drobnozrnným štěrkem  
  (30 %)          2 
2,00 – 3,60 zelenavě šedý štěrk, drobný až střední, hrubozrnně písčitý,  
  slabě zahliněný, ulehlý       3 
3,60 – 4,00 zelenavě šedý, rezavě smouhovaný slínovec, zvětralý  
  v prachovitý jíl tuhé konzistence R5      3 
  Bez vody 
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IU-8   (224,10) 

0,00 – 0,30 m ornice 
0,30 – 0,90 navážka – světle hnědý jíl tuhý, silně hrubozrnně písčitý 
  + štěrk (F4, S5)        3 
0,90 – 2,00 navážka – světle hnědý písek střednězrnný, jílovitý (S3),  
  střídá se s hnědým štěrkem drobnozrnným – střednězrnným, 
  písčitý, silně jílovitý (G3), kyprý      3 
2,00 – 4,00 navážka – světle hnědý písek střednězrnný až hrubozrnný, 
  zavlhlý, slabě hlinitý, + valounky (20 – 30 %, kyprý (S3), 
  obsahuje nepravidelné (5 – 10 cm) mezivrstvy jílu písčitého, 
  tuhého         2-3 
4,00 – 5,30 šedý štěrk drobnozrnný až hrubozrnný, písčitý, čistý, ulehlý 
  (G2, G3), valouny průměru do 15 cm     3 
  Podzemní voda naražená – 4,90 m 
  Podzemní voda ustálená – 4,80 m 
 

IU-9   (222,95) 

0,00 – 0,25 m ornice s valouny štěrku 
0,25 – 0,60 tmavohnědá hlína písčitá, tuhá, s ojedinělými štěrky   3 
0,80 – 2,60 rezavohnědý písek hlinitý, s cca 25 % příměsi valounů  
  drobného až středního štěrku, středně ulehlý    2 
2,60 – 3,00 šedohnědý, drobný až hrubý štěrk písčitý, slabě zahliněný, 
  ulehlý          3 
3,00 – 3,40 zcela zvětralý valoun granitoidních hornin charakteru 
  šedého ostrohranného písku      3 
3,40 – 4,00 světle šedohnědý štěrk, drobný až hrubý, silně hrubozrnně 
  písčitý, ulehlý     G3-G-F  3 
4,00 – 4,50 zelenavě šedý, rezavě smouhovaný slínovec, geotechnicky 
  jíl prachovitý, pevný – tvrdý (F6)      3 
  Podzemní voda naražená – 3,40 m 
  Podzemní voda ustálená – 3,40 m 
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IU-10   (222,08) 

0,00 – 0,50 m rezavohnědý písek, střední až hrubý, s valouny štěrku frakce 
  drobný až střední, ulehlý, slabě zahliněný    2 
0,50 – 1,00 rezavohnědý písek, střední až hrubý, skoro čistý   2 
1,00 – 1,50 šedohnědý štěrk, drobný až hrubý, hrubozrnně písčitý, slabě 
  zahliněný, ulehlý        3 
1,50 – 2,00 okrově bělošedý slínovec, zvětralý v prachovitý jíl tuhý  
  s úlomky matečné horniny vyšší pevnosti    3 
  Podzemní voda naražená – 1,50 m 

 

IU-11  (219,00) 

0,00 – 0,50 m rezavohnědý štěrk, drobný až střední, silně hrubozrnně písčitý, 
  slabě zahliněný, ulehlý       3 
0,50 – 1,00 rezavohnědý písek hrubě zrnitý s valouny štěrku do 15 %,  
  slabě zahliněný, ulehlý       2 
1,00 – 1,50 dtto, vyšší obsah štěrku do 30 %      2-3 
1,50 – 1,90 dtto, zajílovaný        2-3 
1,90 – 2,80 rezavohnědý písek hrubozrnný, s valouny drobného až středního 
  štěrku, slabě zahliněný, středně ulehlý až ulehlý   2 
2,80 – 3,70 šedohnědý štěrk, drobný až střední, písčitý, slabě zajílovaný, 
  ulehlý          3 
3,70 – 5,00 rezavohnědý štěrk, drobný až střední, hrubozrnně písčitý, 
  středně ulehlý, při bázi zvodnělý      3 
  Podzemní voda naražená – 4,50 m 
  Podzemní voda ustálená – 4,05 m 
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4.2 Pedologické sondy 
V následující tabulce uvádíme zjištěné mocnosti orniční vrstvy: 

tabulka č. 7 

souřadnice a výška sonda 

Y X Z 

mocnost 
orniční vrstvy 

( m ) 

KU-1 749 284.90      1 020 592.00 222,55 0,30 

KU-2 749 270.60      1 020 522.43 222,90 0,25 

KU-3 749 208.53      1 020 594.84 222,50 0,20 

KU-4 749 192.00      1 020 560.30 222,60 0,35 

KU-5 749 177.50      1 020 527.70 222,27 0,25 

KU-6 749 116.10      1 020 620.80 221,25 0,18 

KU-7 749 105.33      1 020 586.59 221,40 0,25 

KU-8 749 093.03     1 020 552.58 221,35 0,20 

KU-9 749 030.50      1 020 640.50 219,45 0,25 

KU-10 748 999.91      1 020 610.53 219,40 0,23 

KU-11 748 976.90      1 020 584.40 219,35 0,35 

KU-12 749 008.90      1 020 726.20 221,00 0,20 

KU-13 749 042.70      1 020 802.60 222,75 0,33 

KU-14 749 094.90      1 020 871.70 223,10 0,20 

KU-15 749 125.33      1 020 692.11 222,10 0,25 

KU-16 749 150.50      1 020 748.60 223,05 0,30 

KU-17 749 182.39      1 020 817.81 223,75 0,20 

KU-18 749 207.73      1 020 674.46 223,10 0,20 

KU-19 749 230.52      1 020 732.62 223,40 0,22 

KU-20 749 258.35      1 020 792.06 223,30 0,20 

KU-21 749 297.55      1 020 731.09 223,35 0,25 

KU-22 749 292.20      1 020 658.00 223,05 0,25 
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5 PETROGRAFICKÉ POPISY ARCHIVNÍCH SOND 
 
Knotek Z.: „ Uhy – Nelahozeves“, 1/1979 - 2/1982 
 
UN-1  236,37 m n.m. y = 749 948,58 x = 1 020 270,65 
0,00 – 0,30 m tmavohnědá, písčitá, humusovitá hlína – ornice 
0,30 – 0,60 tmavohnědý, středně zrnitý písek s příměsí humusu 
0,60 – 2,00 okrově hnědý, jílovitý, středně zrnitý, štěrkovitý písek 
2,00 – 4,00 rezavě hnědý až žlutošedý, středně zrnitý, štěrkovitý písek 
4,00 – 5,50 šedohnědý, jílovitý, jemnozrnný písek 
5,50 – 7,50 šedohnědý, středně zrnitý, štěrkovitý písek 
7,50 – 8,20 tmavě rezavě hnědý, středně zrnitý štěrkovitý písek 
8,20 – 9,70 šedohnědý, středně zrnitý písek 
9,70 – 12,0 světle šedohnědý, písčitý štěrk s valouny o průměru 2 – 4 cm, 
  ojediněle 6 – 9 cm 
12,0 – 18,2 šedohnědý štěrk s hrubozrnným pískem a valouny 4 – 6 cm, 
  ojediněle 10 – 15 cm, v úseku 17,9 – 18,2 m úlomky slepence 
  Bez vody 
 
UN-2  235,57 m n.m. y = 749 801,31 x = 1 020 301,19 
0,00 – 0,50 m černá humusovitá hlína s valouny až 5 cm 
0,50 – 2,50 tmavě rezavě hnědý, písčitý jíl 
2,50 – 5,00 dtto, hnědý 
5,00 – 8,00 hnědý, silně jílovitý štěrkovitý písek s valouny o vel. 3 – 5 cm 
8,00 – 12,0 světle šedohnědý, slabě jílovitý, hrubě zrnitý písek s valouny 
  o průměru 2 – 4 cm 
12,0 – 14,0 dtto, méně jílovitý 
  Bez vody 
 
UN-3  232,62 m n.m. y = 749 654,41 x = 1 020 333,02 
0,00 – 0,40 m černá humusovitá hlína s valouny o průměru 3 – 5 cm 
0,40 – 1,00 rezavě hnědý, středně zrnitý, jílovitý písek 
1,00 – 3,50 světle šedohnědý štěrkovitý písek s valouny o prům. 4 – 5 cm 
3,50 – 8,00 světle šedohnědý, štěrkovitý písek s valounky o velikosti 
  3 – 6 cm, špatně opracovanými 
8,00 – 12,0 světle rezavě hnědý písčitý štěrk 
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12,0 – 14,0 dtto, valouny o max. velikosti 15 – 20 cm, středně opracované 
  Bez vody 
 
UN-4  230,79 m n.m. y = 749 507,41 x = 1 020 364,22 
0,00 – 0,50 m černá humusovitá hlína s valouny o průměru 4 – 6 cm 
0,50 – 2,00 tmavě rezavě hnědý, silně jílovitý, písčitý štěrk s valouny  
  o průměrné velikosti 3 – 5 cm 
2,00 – 4,00 dtto, světle rezavě hnědý 
4,00 – 10,0  světle hnědý, štěrkovitý písek s valouny o velikosti až 10 cm 
10,0 – 14,0 světle hnědý, písčitý štěrk o velikosti valounů 4 – 8 cm, 
  12,0 – 14,0 m hodně valounů o velikosti 10 – 12 cm, max. 
  20 cm, středně opracovaných 
  Bez vody 
 
UN-5  230,49 m n.m. y = 749 349,40 x = 1 020 395,08 
0,00 – 0,30 m tmavohnědá, humusovitá hlína – ornice 
0,30 – 1,00 rezavě hnědý štěrkovitý písek s valouny 1 – 3 cm 
1,00 – 2,30 dtto, valouny 3 – 6 cm 
2,30 – 6,00 dtto, žlutošedý, více valounů 1 – 6 cm 
6,00 – 10,5 světle šedohnědý štěrk s valouny do max. velikosti až 15-20 cm 
10,5 – 11,0 světle zelenošedý, zvětralý slínovec 
  Bez vody 
 
UN-6  231,49 m n.m. y = 749 212,50 x = 1 020 425,27 
0,00 – 0,30 m hlína humózní, černá, příměs – valouny 
0,30 – 2,00 písek tmavě hnědý, štěrk max. velikost 6 cm 
2,00 – 4,00 písek šedohnědý, štěrk max. velikost 1 dm, slabě opracovaný 
4,00 – 10,0 písek hnědý, štěrk max. velikost 6 cm, slabě opracovaný 
10,0 – 13,0 štěrk písčitý, max. velikost 2 dm, slabě opracovaný, světle šedý 
  Bez vody 
 
UN-7  232,20 m n.m. y = 749 067,94 x = 1 020 455,56 
0,00 – 0,40 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,40 – 1,00 písek štěrkovitý, tmavě hnědý 
1,00 – 6,00 písek tmavě hnědý, štěrk max. velikost 1 dm 
6,00 – 10,0 štěrk max. velikost 8 cm, středně opracovaný, světle šedohnědý 
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10,0 – 12,0 štěrk max. velikost 1 dm, středně opracovaný, světle šedohnědý 
  Bez vody 
 
 
UN-8  232,17 m n.m. y = 749 927,73 x = 1 020 498,79 
0,00 – 0,30 m tmavě hnědá humusovitá hlína, ornice 
0,30 – 2,00 tmavě rezavě hnědý štěrkopísek s průměrnou velikostí valounů  
  2 – 4 cm 
2,00 – 3,10 šedý, místy tmavě hnědý, silně jílovitý štěrkovitý písek 
3,10 – 7,00 světle šedohnědý, písčitý štěrk o průměrné velikosti val. 4 – 7 cm 
7,00 – 9,00 dtto – 7,0 – 8,0 m světle šedohnědý, 8,0 – 9,0 m tmavě hnědý 
9,00 – 12,0 světle hnědošedý štěrk o prům. velikosti valounů 6 – 8 cm,  
  od 10,0 m i valouny o velikosti 10 – 15 cm, středně opracované 
  Bez vody 
 
UN-10 238,13 m n.m. y = 749 833,55 x = 1 020 448,61 
0,00 – 0,30 m černá humusovitá hlína s valounky 4 – 6 cm 
0,30 – 1,40 rezavě hnědá, sprašová hlína 
1,40 – 2,00 šedá sprašová hlína 
2,00 – 3,00 tmavě hnědý, silně jílovitý štěrkovitý písek 
3,00 – 6,00 okrově hnědý, štěrkovitý písek s valouny o velikosti 3 – 5 cm, 
  špatně opracovanými 
6,00 – 8,00 šedohnědý, středně zrnitý písek 
8,00 – 12,0 tmavě šedohnědý, štěrkovitý písek s valouny o velikosti 
  3 – 5 cm, špatně opracovanými 
12,0 – 14,0 tmavě šedohnědý písčitý štěrk s více valouny v úseku 
  13,3 – 14,0 m max. velikost 8 – 15 cm 
  Bez vody 
 
UN-11 234,92 m n.m. y = 749 691,86 x = 1 020 474,34 
0,00 – 0,50 m černá humusovitá hlína, ornice 
0,50 – 2,00 rezavě hnědý, jílovitý, štěrkovitý písek 
2,00 – 3,30 dtto, hnědošedý s valouny 1 – 2 cm se zvýšeným podílem 
  organických součástí 
3,30 – 4,00 šedohnědý, středně zrnitý, jílovitý písek 
4,00 – 6,00 světle šedohnědý, štěrkovitý písek 
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6,00 – 11,0 světle hnědošedý štěrkovitý písek s valouny o vel. 1-3 cm 
11,0 – 14,9 světle hnědošedý, písčitý štěrk s valouny o maximální 
  velikosti až 20 – 25 cm 
14,9 – 15,5 světle zelenošedý, zvětralý slínovec 
  Bez vody 
 
UN-12 232,31 m n.m. y = 749 539,25 x = 1 020 511,06 
0,00 – 0,50 m černá humusovitá hlína, ornice 
0,50 – 2,00 šedohnědý, jílovitý, štěrkovitý písek s valouny o vel. 4-6 cm 
2,00 – 4,00 dtto, méně jílovitý 
4,00 – 6,70 dtto, tmavě šedohnědý 
6,70 – 8,00 světle šedohnědý štěrkovitý písek s valounky o velikosti 
  kolem 1 cm 
8,00 – 12,0 šedohnědý, písčitý štěrk s valouny o průměrné velikosti  
  4 – 6 cm, max. 10 cm, od 11,5 m max. 15 – 17 cm 
  Bez vody 
 
UN-13 231,43 m n.m. y = 749 375,22 x = 1 020 545,15 
0,00 – 0,60 m hnědá, humusovitá hlína, od 0,4 m s písčitou příměsí 
0,60 – 2,00 hnědý, písčitý štěrk s valouny o velikosti 4 – 8 cm, středně 
  opracovanými 
2,00 – 4,00 dtto, více valounů 
4,00 – 6,00 šedohnědý, štěrkovitý písek 
6,00 – 8,80 šedohnědý štěrkovitý písek s průměrem valounů do 3 cm 
8,80 – 12,0 hnědý, písčitý štěrk s valouny o velikosti 4 – 6 cm, středně 
  opracovanými, při bázi o max. velikosti 12 – 15 cm 
  Bez vody 
 
UN-14 232,58 m n.m. y = 749 230,70 x = 1 020 574,39 
0,00 – 0,30 m hlína humózní, černá 
0,30 – 1,10 písek jílovitý štěrkovitý, šedohnědý 
1,10 – 3,00 písek rezavě hnědý, štěrk max. velikost 6 cm, slabě opracovaný 
3,00 – 8,00 písek šedohnědý, štěrk max. velikost 6 cm 
8,00 – 10,0 písek šedohnědý, štěrk max. velikost 7 cm 
10,0 – 12,0 štěrk max. velikost 2 dm, písčitý, šedohnědý 
  Bez vody 
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UN-15 233,72 m n.m. y = 749 110,97 x = 1 020 599,23 
0,00 – 0,30 m ornice humózní, černá 
0,30 – 2,20 písek střednozrnný, jílovitý, rezavě hnědý 
2,20 – 7,00 písek štěrkovitý, šedohnědý, valouny max. velikost 2 cm 
7,00 – 9,70 štěrk písčitý, max. velikost 6 cm, šedohnědý 
9,70 – 14,2 štěrk 
14,2 – 14,6 opuka bílá 
  Bez vody 
 
UN-16 233,41 m n.m. y = 748 950,34 x = 1 020 632,11 
0,00 – 0,40 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,40 – 1,00 písek střednozrnný, silně jílovitý, rezavě hnědý, hlína humózní 
1,00 – 10,0 písek světle rezavě hnědý, valouny max. velikost 6 cm 
10,0 – 13,0 štěrk max. velikost 2 dm, písčitý, hnědošedý 
  Bez vody 
 
UN-21 238,37 m n.m. y = 749 864,49 x = 1 020 597,41 
0,00 – 0,30 m tmavě hnědá, humusovitá hlína, ornice 
0,30 – 1,00 tmavě hnědá, písčitá hlína s valouny do 3 – 4 cm 
1,00 – 2,00 světle hnědý, silně hlinitý písek 
2,00 – 4,30 světle hnědý, silně hlinitý, štěrkovitý písek s valouny do 3–4 cm 
4,30 – 8,00 světle šedohnědý, štěrkovitý písek s valouny o vel. 2 – 5 cm 
8,00 – 11,0 světle hnědý štěrkovitý písek s valouny o velikosti 4 – 5 cm 
11,0 – 13,0 světle hnědý, písčitý štěrk s valouny o velikosti až 8 – 12 cm 
  Bez vody 
 
UN-22 235,17 m n.m.  y = 749 717,43 x = 1 020 628,14 
0,00 – 0,40 m tmavě hnědá, humusovitá hlína, ornice 
0,40 – 1,50 hnědý, silně jílovitý, hrubozrnný písek 
1,50 – 6,00 světle šedohnědý, jílovitý, štěrkovitý písek s valouny  
  o velikosti 1 – 2 cm 
6,00 – 9,00 dtto, s valouny o velikosti 3 – 4 cm, středně opracovanými 
9,00 – 13,0 světle šedohnědý, písčitý štěrk s valouny o velikosti 4 – 7 cm, 
  v úseku 12,0 – 13,0 m více valounů o průměru 8 – 12 cm 
  Bez vody 
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UN-23 232,83 m n.m. y = 749 570,44 x = 1 020 658,41 
0,00 – 0,30 m tmavě hnědá humusovitá hlína, ornice 
0,30 – 1,00 světle rezavě hnědý, jílovitý, štěrkovitý písek 
1,00 – 3,00 světle okrově hnědý, jílovitý, štěrkovitý písek s valouny 
  o velikosti 3 – 6 cm 
3,00 – 6,00 dtto, méně jílovitý 
6,00 – 9,00 šedohnědý, štěrkovitý písek s valouny o velikosti 2 – 4 cm 
9,00 – 13,0 světle hnědošedý, písčitý štěrk s valouny o vel. 4 – 8 cm, 
  max.10–14 cm, v úseku 11,0 – 13,0 m dosti plochých diabázů 
  Bez vody 
 
UN-24 232,08 m n.m. y = 749 434,74 x = 1 020 689,40 
0,00 – 0,20 m tmavohnědá, humusovitá hlína – ornice 
0,20 – 0,60 tmavě šedohnědý, jílovitý, štěrkovitý písek s příměsí humusu 
0,60 – 3,00 žlutohnědý, štěrkovitý písek s průměrnými valouny 1 – 2 cm 
3,00 – 6,20 světle šedohnědý, štěrkovitý písek s valouny 1 – 2 cm,  
  4,6 – 5,0 m dtto rezavě hnědý 
6,20 – 8,00 světle šedý štěrk 
8,00 – 14,6 světle šedý až šedohnědý štěrk o průměrné velikosti valounů 
  1 – 3 cm, ojediněle až 16 cm 
14,6 – 15,0 světle šedá opuka 
  Bez vody 
 
UN-25 232,96 m n.m. y = 749 276,26 x = 1 020 721,52 
0,00 – 0,30 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,30 – 0,70 sprašová hlína hnědá 
0,70 – 2,00 písek světle hnědý, štěrk max. velikost 2 cm 
2,00 – 5,00 písek světle hnědý, štěrk max. velikost 6 cm 
5,00 – 10,0 písek zelenohnědý, štěrk max. velikost 5 cm, středně opracovaný 
10,0 – 12,0 štěrk písčitý, max. velikost 1 dm, zelenohnědý 
  Bez vody 
 
UN-26 233,80 m n.m. y = 749 125,42 x = 1 020 751,87 
0,00 – 0,30 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,30 – 2,30 písek střednozrnný, jílovitý, tmavě rezavě hnědý 
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2,30 – 4,70 písek jílovitý, šedohnědý, štěrk max. velikost 5 cm 
4,70 – 8,00 písek hnědý, štěrk max. velikost 7 cm  
8,00 – 10,0 písek světle hnědošedý, štěrk max. velikost 5 cm 
10,0 – 12,0 štěrk max. velikost 1 dm, písčitý, světle hnědošedý 
  Bez vody 
 
UN-27 233,27 m n.m. y = 748 978,55 x = 1 020 780,80 
0,00 – 0,40 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,40 – 1,00 písek jemnozrnný, jílovitý, tmavě rezavě hnědý 
1,00 – 2,00 písek jemnozrnný, slabě jílovitý, štěrkovitý 
2,00 – 8,00 štěrk písčitý, max. velikost 6 cm, světle okrově hnědý 
8,00 – 10,0 štěrk max. velikost 1 dm, slabě opracovaný, písčitý, světle hnědý 
10,0 – 12,0 štěrk max. velikost 1 dm, středně opracovaný, písčitý, světle hnědý 
  Bez vody 
 
UN-28 233,36 m n.m. y = 748 846,56 x = 1 020 806,63 
0,00 – 0,30 m ornice humózní, šedočerná 
0,30 – 3,00 písek štěrkovitý, rezavě hnědý, příměs: hlína, valouny max. 
  velikost 2 cm 
3,00 – 7,40 písek štěrkovitý, tmavě rezavý, valouny max. velikost 2 cm 
7,40 – 11,0 štěrk písčitý, max. velikost 3 cm, šedohnědý 
11,0 – 14,7 štěrk šedohnědý 
14,7 – 15,0 bílá opuka – zvrstvení horizontální 
  Bez vody 
 
UN-32 233,55 m n.m. y = 749 594,99 x = 1 020 807,71 
0,00 – 0,40 m tmavě hnědá, humusovitá hlína, ornice 
0,40 – 1,00 žlutohnědý, hrubozrnný písek 
1,00 – 3,00 šedohnědý, jílovitý, štěrkovitý písek 
3,00 – 6,00 světle šedohnědý, písčitý štěrk s valouny o vel. 4 – 6 cm 
6,00 – 9,00 dtto, jílovitý, valouny o velikosti 4 – 8 cm 
9,00 – 12,0 světle šedohnědý, štěrkovitý písek s valouny o vel. 4 – 6 cm, 
  max. 8 – 13 cm, středně opracovanými 
  Bez vody 
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UN-33 232,63 m n.m. y = 749 450,47 x = 1 020 838,01 
0,00 – 0,40 m tmavě hnědá, humusovitá hlína, ornice 
0,40 – 1,30 šedohnědý jemnozrnný písek 
1,30 – 4,00 šedohnědý, štěrkovitý písek s valouny o velikosti 4 – 8 cm 
4,00 – 7,00 dtto, více valounů 
7,00 – 10,0 světle šedohnědý, písčitý štěrk s valouny o velikosti 4 – 6 cm 
10,0 – 12,0 dtto, více valounů 4 – 6 cm, max. velikost 8 – 15 cm 
  Bez vody 
 
UN-34 233,21 m n.m. y = 749 303,06 x = 1 020 867,84 
0,00 – 0,30 m hlína humózní, tmavě hnědá, valouny max. velikost 2 cm 
0,30 – 1,00 písek štěrkovitý, hnědý 
1,00 – 3,00 písek jílovitý, tmavě rezavě hnědý, štěrk max. 8 cm, sl. opracovaný 
3,00 – 6,00 písek světle šedohnědý, štěrk max. velikost 8 cm 
6,00 – 10,0 písek šedohnědý, štěrk max. velikost 5 cm, středně opracovaný 
10,0 – 12,0 štěrk písčitý, max. velikost 2 dm, šedohnědý 
  Bez vody 
 
UN-35 234,00 m n.m. y = 749 143,44 x = 1 020 892,71 
0,00 – 0,30 m hlína písčitá, humózní, hnědá 
0,30 – 3,20 písek jílovitý, rezavě hnědý, štěrk max. velikost 4 cm 
3,20 – 5,40 písek šedohnědý, štěrk max. velikost 5 cm 
5,40 – 6,00 písek světle rezavě hnědý, štěrk max. velikost 2 cm 
6,00 – 8,00 písek světle šedohnědý, štěrk max. velikost 6 cm 
8,00 – 10,0 písek světle šedohnědý, štěrk max. velikost 8 cm 
10,0 – 12,0 štěrk max. velikost 1 dm, písčitý, světle šedohnědý 
12,0 – 13,0 štěrk max. velikost 2 dm, jílovitý, světle šedohnědý 
  Bez vody 
 
UN-36 234,14 m n.m. y = 749 024,69 x = 1 020 942,58 
0,00 – 0,30 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,30 – 2,00 písek štěrkovitý, světle rezavě hnědý 
2,00 – 2,50 jíl písčitý, hnědý 
2,50 – 9,00 písek světle šedohnědý, štěrk max. velikost 6 cm 
9,00 – 11,0 písek, štěrk max. velikost 1 dm 
  Bez vody 
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UN-45 233,22 m n.m. y = 749 312,09 x = 1 021 006,09 
0,00 – 0,40 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,40 – 0,70 písek slabě hlinitý, štěrkovitý, tmavě hnědý 
0,70 – 4,40 písek tmavě rezavě hnědý, štěrk max. velikost 4 cm 
4,40 – 10,0 písek tmavě hnědý, štěrk max. velikost 8 cm 
10,0 – 11,7 štěrk max. velikost 8 cm, středně opracovaný, písčitý, šedohnědý 
11,7 – 12,0 štěrk max. velikost 2 dm, středně opracovaný, písčitý, šedohnědý 
  Bez vody 
 
UN-46 233,43 m n.m. y = 749 200,21 x = 1 021 036,42 
0,00 – 0,20 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,20 – 1,00 písek štěrkovitý, tmavě rezavě hnědý, příměs: hlína 
1,00 – 4,00 písek tmavě rezavě hnědý, štěrk max. velikost 3 cm 
4,00 – 7,30 písek tmavě rezavě hnědý, štěrk max. velikost 6 cm 
7,30 – 10,0 štěrk písčitý, max. velikost 6 cm, světle hnědý 
10,0 – 11,0 štěrk písčitý, max. velikost 1 dm, opracovaný, světle hnědý 
  Bez vody 
 
UN-47 234,16 m n.m. y = 749 054,14 x = 1 021 065,53 
0,00 – 0,30 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,30 – 1,50 písek střednozrnný, světle okrově hnědý 
1,50 – 6,00 písek hnědý, štěrk max. velikost 4 cm 
6,00 – 10,0 písek světle hnědý, štěrk max. velikost 8 cm 
10,0 – 12,0 štěrk max. velikost 1 dm, středně opracovaný, písčitý, světle 
  šedohnědý 
  Bez vody 
 
UN-78 237,82 m n.m. y = 749 759,47 x = 1 020 800,45 
0,00 – 0,30 m černá humózní hlína – ornice 
0,30 – 2,20 tmavě rezavě hnědá písčitá hlína se sprašovou příměsí  
  a valounky o velikosti do 8 cm 
2,20 – 3,30 tmavě hnědý jílovitý štěrkovitý písek s valounky o velikosti 
  kolem 3 cm 
3,30 – 5,50 tmavě hnědý, středně zrnitý písek, od 4 m světle šedohnědý 
5,50 – 6,30 světle šedý štěrkovitý písek s valounky o průměru do 6 cm 
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6,30 – 8,40 tmavě hnědý štěrkovitý písek s valouny o velikosti 8 – 12 cm 
8,40 – 11,0 dtto – hnědý 
11,0 – 12,0 hnědošedý štěrkovitý písek 
12,0 – 14,0 světle hnědošedý štěrkovitý písek s valouny o max. vel. 12 cm 
14,0 – 16,0 světle hnědošedý písčitý štěrk s valouny o max. vel. 12–15 cm 
  Bez vody 
 
UN-79 240,07 m n.m. y = 749 889,99 x = 1 020 774,17 
0,00 – 0,40 m černá humusová hlína – ornice 
0,40 – 3,50 světle rezavě hnědá sprašová hlína písčitá, s valouny o vel.až 12 cm 
3,50 – 4,80 tmavě hnědá sprašová hlína písčitá 
4,80 – 7,00 okrově šedohnědý štěrkovitý písek s valouny 2 – 4 cm 
7,00 – 8,60 tmavě hnědý štěrkovitý písek s valouny až 8 cm 
8,60 – 9,20 okrově hnědý písčitý jíl 
9,20 – 12,0 hnědý štěrkovitý písek s valouny o max. velikosti až 20 cm 
12,0 – 15,0 dtto – šedohnědý 
15,0 – 17,6 dtto – méně valounů 
17,6 – 17,8 světle zelenošedý zvětralý slínovec 
  Bez vody 
 
Stehlík O.: „Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje vody Pískovny Uhy, 
  okres Mělník, závěrečná zpráva“, Stavební geologie Aquatest Praha,  
  5/1995 
 
HJ-1 
0,00 – 0,50 m světle hnědožlutý písek, střednozrnný s valounky křemene 
  do 2 cm, ojediněle do 5 cm, 40 % štěrku 
0,50 – 4,00 dtto, světle hnědý, 10 % štěrku do 2 cm 
4,00 – 7,00 světle šedožlutý písek střednozrnný s valounky do 5 cm, 50 % 
  kvartér 
7,00 – 7,60  okrově žlutý zvětralý slínovec 
7,60 – 8,00 dtto, navětralý 
8,00 – 9,00 světlešedý slínovec všesměrně rozpukaný s povlaky Fe na puklinách 
9,00 – 10,5 světlešedý slínovec pevný 
10,5 – 20,0 šedý slínovec pevný 
  Podzemní voda – neuvedena 
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Svatoš A.:   „Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém  
průzkumu pro projektované zvýšení složiště popílku v Nelahozevsi“,  
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum Žilina, 12/1966 

 
VJ119 238,61 m n.m. 
0,00 – 0,30 m hnědá humosní písčitá hlína s valouny křemene do 5 cm 
0,30 – 1,20 dtto s valouny do 15 cm 
1,20 – 1,50 světle hnědý jemnozrnný jílovitý písek s val. křemene do 3 cm 
1,50 – 2,60 světle hnědá sprašová hlína s oj. valouny křemene do 4 cm 
2,60 – 3,20 žlutohnědá sprašová hlína s oj. valouny křemene do 5 cm 
3,20 – 4,00 šedohnědý štěrkopísek s valouny od 0,5 cm do 3 cm, slabě hlinitý 
4,00 – 8,40 světle hnědý nažloutlý štěrkopísek s valouny 5 cm až 20 cm 
8,40 – 8,90 šedohnědý jíl 
8,90 – 10,5 světle šedohnědý štěrkopísek, písčitá složka jemnozrnná, obsahuje 
  závalky hnědého jílu (nadložního), valouny 0,5 cm – 5 cm 
10,5 – 20,7 štěrkopísek světle žlutohnědý s valouny 0,5 cm do 20 cm 
20,7 – 21,6 světle rezavě hnědožlutý štěrkopísek s valouny 0,3 – 10 cm 
21,6 – 22,0 žlutobílý slínovec, v úlomcích 3 – 6 cm  
22,0 – 22,5 bělošedý slínovec, v úlomcích 3 – 5 cm 
22,5 – 22,8 světle šedý, místy podél puklin navětralý slabě písčitý slínovec 
  do 23,9 m rozpukaný 
22,8 – 26,2 dtto, více zpevněný až jílovitý (prachovitý) vápenec 
26,2 – 33,3 světle šedý slínovec 
33,3 – 35,0 světle šedý dtto, čer. jílovitý vápenec 
35,0 – 36,8 světle šedý slínovec 
36,8 – 37,5 tmavě šedý vápnitý prachovec 
37,5 – 37,8 tmavě šedý prachovec s fosfát. konkrecemi a s chondrity 
37,8 – 38,0 dtto vápnité 
38,0 – 39,5 tmavě šedý prachovec s chondrity s postupně přibývajícím 
  obsahem glaukonitu 
39,5 – 40,0 tmavě zelenošedý glauk. prachovec s chondrity a pyritis. fosiliemi 
40,0 – 40,5 dtto, slabě slídnatý 
40,5 – 43,2 tmavě šedý písčitý slídnatý prachovec 
43,2 – 51,6 světle šedý, středně zrnitý pískovec 
51,6   vrt ukončen pro havárii 
  Podzemní voda ustálená dne 19.10.66 v hl. 32,87 + 20,60 m 
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Trenda P. : „UHY – čerpací stanice – Závěrečná zpráva – inženýrskogeologický  
  průzkum staveniště čerpací stanice nafty“, GMS Praha, 1/1992 
 
J1  230,48 m n.m. y = 749 485,05 x = 1 020 253,15 
0,00 – 0,30 m navážka – štěrk žlutohnědý, dobře zrněný, jednotlivé dokonale  
  zaoblené valouny převážně křemen až do velikosti 15 cm, ulehlý 
  (díky pojezdům nákladních vozů)      4  
0,30 – 0,60 jíl rezavě šedý, s nízkou plasticitou, s poměrně vysokým obsahem 
  polozaoblených úlomků křídových hornin do 5 cm, pevný  3 
0,60 – 1,00 jíl hnědočerný, písčitý, jednotlivá zrna zaoblená, humózní, 
  se zbytky org. hmoty, slabě jemně slídnatý, při bázi se občas 
  vyskytují valouny do 5 cm, tuhý      2 
1,00 – 1,70 písek rezavě žlutohnědý, hlinitý, s asi 10 % obsahem dokonale 
  zaoblených štěrkových valounů do 4 cm, středně ulehlý  2 
1,70 – 4,00 písek hnědožlutý, dobře zrněný, jednotlivé dokonale zaoblené 
  valouny do 2 cm, ulehlý       3 
  Podzemní voda - neuvedena 
 
 
J2  230,03 m n.m. y = 749 448,59 x = 1 020 259,57  
0,00 – 0,50 m navážka – jíl rezavě hnědošedý, antropogenní, s poměrně vysokým 
  obsahem polozaoblených úlomků hornin křídového původu 
  do 6 cm, pevný        3 
0,50 – 1,00 hlína hnědočerná, písčitá, k bázi přechod do silně písčité, jednotlivá 
  zrna zaoblená, humózní, slabě slídnatá, při bázi ojedinělý výskyt 
  zaoblených valounů křemene do 5 cm, tuhá    2 
1,00 – 1,70 písek rezavě hnědý, hlinitý, jednotlivé dokonale zaoblené valouny 
  (převážně křemene) až do velikosti 5 cm, středně ulehlý  2 
1,70 – 4,00 písek hnědožlutý, špatně zrněný, dokonale zaoblené valouny 
  křemene do 2 cm, místy málo mocné polohy písku bez štěrkových 
  zrn, ulehlý 
  Podzemní voda – neuvedena 
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Vavřínová D.: „Uhy u Veltrus – skládka, hydrogeologický průzkum území 
  plánované skládky TKO a netoxického průmyslového odpadu, 
  závěrečná zpráva“, Stavební geologie Aquatest Praha, 7/1992 
 
HV201 240,27 m n.m. y = 749 909,90 x = 1 020 722,70 
0,00 – 0,60 m hnědá, jemně písčitá hlína 
0,60 – 2,90 rezavě hnědá, jemně písčitá hlína s příměsí hrubozrnného  
  valounového štěrku – valouny křemene velikosti do 5 cm 
  (cca do 50 %) 
2,90 – 5,60 rezavě hnědá jílovitě písčitá hlína s ojed. valouny křemene 
  (vel. do 3 cm) 
5,60 – 7,50 světle hnědý hrubozrnný písek s obsahem valounů velikosti 
  do 3 cm (cca 10 %) a ojedinělými valouny velikosti do 5 cm 
7,50 – 7,90 rezavě hnědý, silně jílovitý, jemně zrnitý písek 
7,90 – 8,90 světle hnědý, jemně písčitý jíl s valounky křemene do průměru 
  3 cm, v intervalu 8,7 – 8,8 m středno až hrubozrnný štěrk 
8,90 – 9,70 světle hnědý hrubozrnný valounový štěrk (velikost valounů 
  do 5 cm) s jemně až středně zrnitým pískem 
9,70 – 17,5 světle hnědý, jemně zrnitý písek s valouny křemene velikosti 
  do 3 cm, max. 5 cm, 11,9 – 12,2 m šedě zbarvený 
17,5 – 19,8 světle hnědý, středně zrnitý písek 
19,8 – 22,4 dtto, valouny křemene prům. do 3 cm, ojediněle až 10 cm 
22,4 – 22,5 světle šedé jílovitovápnité eluvium slínovců 
  kvartér 
22,5 – 25,5 smouhovitý světle hnědý až šedý zvětralý slínovec se střípkovitým 
  rozpadem 
25,5 – 27,0 pevný šedý slínovec až vápnitý prachovec – lokální limonitizace 
  horniny (25,5 – 25,6 m) 
27,0 – 31,0 pevný šedý slínovec 
  svrchní křída – spodní turon 
  Podzemní voda naražená – 23,00 m 
  Podzemní voda ustálená – 23,42 m 
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HP202 223,27 m n.m. y = 749 505,60 x = 1 020 642,80 
0,00 – 0,60 m tmavohnědá, jemně písčitá hlína – ornice 
0,60 – 3,50 rezavě hnědý, hrubě zrnitý písek s ojedinělými valouny křemene 
  (vel. do 5 cm) a ojed. poloopracovanými úlomky tmavošedé 
  horniny, obsah valounů křemene cca do 10 %, při bázi intervalu 
  3,0 – 3,5 m – světle hnědý hrubozrnný písek s valouny křemene 
  do 10 cm (obsah cca 50 %) a s valouny křemene velikosti do 3 cm 
3,50 – 4,20 hnědý hlinitý hrubozrnný písek s oj. valouny křemene velikosti 
  do 5 cm, převažují valouny křemene vel. do 3 cm (50 - 60 %) 
4,20 – 5,30 rezavě hnědě a šedě skvrnité vápnitojílovité eluvium slínovců, 
  k bázi výskyt silně zvětralých střípkovitě rozpadajících se slínovců 
  kvartér 
  4,70 – 4,80 m méně zvětralý světle hnědý slínovec 
5,30 – 6,00 silně zvětralý šedý slínovec, nepravidelně rozpukaný s povlaky 
  rezavě hnědého limonitu 
6,00 – 15,4 šedý slínovec 
  vyšší obsah jílovité složky v intervalech: 6,5 – 6,6 m; 8,4 – 8,7 m; 
  9,8 – 10,9 m; 11,3 – 11,7 m; 12,9 – 13,0 m 
  svrchní křída – spodní turon 
  Podzemní voda naražená – 4,50 m 
  Podzemní voda ustálená – 4,06 m 
 
 
FZ 4263 
 
V-60  239,46 m n.m. y = 749 887,39 x = 1 020 524,19 
0,00 – 0,60 m hnědá ornice 
0,60 – 1,00 světle hnědý štěrkopísek s hnědou ornicí 
1,00 – 1,60 rezavá písčitá ulehlá sprašová hlína 
1,60 – 2,60 světle hnědá písčitá sprašová hlína s bílými zvápnělými  

vrstvičkami 
2,60 – 3,10 rezavě písčitá sprašová hlína 
3,10 – 3,60 světle hnědá písčitá sprašová hlína 
3,60 – 3,90 rezavá písčitá sprašová hlína 
3,90 – 5,00 šedohnědá sprašová hlína s bílými zvápnělými vrstvičkami 
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5,00 – 6,30 šedohnědá písčitá sprašová hlína 
6,30 – 7,00 rezavohnědá písčitá sprašová hlína 
7,00 – 10,3 světle hnědý štěrkopísek (převládají valouny křemenů, rul, 
  pararul), valouny o průměru 1 cm, max. 5 cm 
10,3 – 11,3 rezavě hnědý jílovitý písek s valouny o průměru 0,5 cm,  
  max. 2 cm 
11,3 – 12,0 světle hnědý jemnozrnný štěrkopísek s valouny prům. 0,5 cm, 
  max. 2 cm 
  Bez vody 
 
 
V-61  232,06 m n.m. y = 749 491,46 x = 1 020 544,74 
0,00 – 0,50 m hnědá ornice 
0,50 – 1,80 šedohnědý štěrkopísek s ornicí a s valouny o průměru 2 cm,  
  maximálně 5 cm 
1,80 – 4,00 rezavý štěrkopísek, převládají valouny SiO2, rul, žul, břidlice), 
  s valouny o průměru 0,5 cm, max. 3 cm 
4,00 – 7,00 rezavohnědý štěrkopísek (převládají valouny SiO2, břidlic,  
  pískovců) s valouny o prům. 1 cm, max. 5 cm 
7,00 – 12,0 světlehnědý štěrkopísek (převládají valouny křemenů, pararul, 
  křemenců, živců) s valouny o prům. 1 cm, max. 3 cm 
12,0 – 12,5 rezavohnědý štěrkopísek s převahou hr. valounů o max. velikosti 
  10 cm 
  Bez vody 
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6 GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI HORNIN A ZEMIN 
 

6.1 Předkvarterní podloží  
– v dosahu běžných vrtných průzkumů je představováno sedimenty české křídové 

tabule. Litologicky jsou představovány slínovci a slínovci s polohami, popř. 

konkrecemi jílovitých vápenců. Horniny jsou v  připovrchové zóně postiženy 

zvětráváním a v závislosti  na charakteru matečné horniny mají vlastnosti zeminy – 

soudržného, středně plastického jílu s úlomky vyšší pevnosti. Ve smyslu ČSN 73 1001 

náleží tř. R5, geotechnickými vlastnostmi se blíží zeminám F6-CI (jíl se střední 

plasticitou, pevný), odolnější pak R4, třída těžitelnosti 3 - 4 (ČSN 73 3050). 

 tabulka č. 8 

 slín pevný slínovec zvětralý 

třída R5 (F6) R4 

těžitelnost 3 - 4 4 

ϕu [°] 0 - 2  

cu [MPa] 0,06 - 0,07  

Edef [MPa] 6 - 8 20 - 30 

Rdt [MPa]    0,25 0,35 – 0,4 

ν 0,35 – 0,4  

γ [kNm-3] 20,0 21,0 

 

6.2 Kvarterní zeminy  
jsou představovány souvrstvím fluviálních sedimentů Vltavy – štěrkopískovou 

terasou náležející střednímu pleistocénu. Souvrství je gradačně zvrstvené, tvořené při 

bázi štěrky písčitými. Svrchní oddíl naopak tvoří písky až štěrkovité písky 

s mezipolohami soudržných písčitých jílů v nejsvrchnější poloze. 

 

 



Rozšíření skládky Uhy 

inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 
 

Zakázkové číslo:  3A09089.16Y91 

 

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

UHY_ZPR.doc strana 34 

 

6.2.1 Terasové štěrky  
Tvoří bazální část terasy, jsou drobné až hrubé, s ojedinělou kamenitou frakcí. 

Valouny jsou polymiktního charakteru, tvořené materiálem snosových oblastí – 

křemen, kvarcit, v menším zastoupení pak žuly, ruly, rohovce, bazická intruziva ...,, 

které jsou dobře až dokonale opracované. Výplň je tvořena slabě zahliněným, popř. 

zajílovaným pískem, jemně až hrubě zrnitým. Štěrky jsou suché, při bázi zvodnělé, 

ulehlé až středně ulehlé, dobře propustné. Laboratorně byly vyšetřeny dva 

poloporušené vzorky s následujícími výsledky: 

• Přirozená vlhkost Wn = 3,0 – 6,3 %  

• Na  křivce zrnitosti se  podílí c ca 8 - 11 % zrn jílu a prachu,  cca 23 - 26 % zrn 

písku  a 66 % zrn štěrku, viz přiložené rozbory. 

• Číslo nestejnozrnitosti Cu = 91,6 – 241,5 

• Číslo křivosti Cc = 0,9 – 2,90 

 

Ve smyslu ČSN 73 1001 vzorky náleží tř. G3-G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné 

zeminy. V následující tab. 9 uvádíme směrné normové charakteristiky: 

tabulka 9 

 štěrk slabě zahliněný 

třída G3-G-F 

těžitelnost 3 

ϕef [°] 32 

cef [MPa] 0 

Edef [MPa] 50 

Rdt [MPa]   0,4 

ν 0,25 

γ [kNm-3] 19,0 
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6.2.2 Terasové štěrkopísky a písky 
Budují svrchní oddíl souvrství, jsou středně až hrubě zrnité s podstatnou příměsí 

valounů štěrku, mimo nesvrchnější polohy, kde je příměs valounů výrazně nižší. 

Zeminy jsou ulehlé, dobře propustné. Laboratorně zjištěné výsledky: 

• Přirozená vlhkost Wn = 4,5 – 11,7 %  

• Na  křivce zrnitosti se  podílí c ca 10 - 12 % zrn jílu a prachu,  cca 45 - 68 % 

zrn písku  a 22 - 45 % zrn štěrku, viz přiložené rozbory. 

• Číslo nestejnozrnitosti Cu = 16,5 – 59,4 

• Číslo křivosti Cc = 1,8 – 9,7 

 

  Vyšetřené zeminy náleží tř. S3-S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy a v tab. 

10 uvádíme směrné normové charakteristiky: 

tabulka 10 

 písek s příměsí jemnozrnné zeminy 

třída S3-S-F 

těžitelnost 2  

ϕef [°] 30 

cef [MPa] 0,0 

Edef [MPa] 12 

Rdt [MPa] 0,2 

ν 0,3 

γ [kNm-3] 17,5 

6.2.3 Recentní antropogenní sedimenty – rekultivační vrstvy 
Budují dno vytěžené pískovny. Jsou zrnitostně velmi nesourodým materiálem 

s převahou středně až hrubě zrnitých písků jílovitých až slabě jílovitých, které jsou 

kypré až velmi slabě ulehlé. Jejich geotechnické vlastnosti jsou obdobné předchozí 

skupině zemin.  
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7 TECHNICKÝ ZÁV ĚR 
 

Úložné poměry lokality jsou posouzeny z výsledků realizovaných průzkumných 

sond IU-1 až IU-11 vyhloubených v místech navrhovaných objektů, dále pak na 

obslužných komunikacích rekultivované pískovny. Mimo uvedené bylo využito sond 

z archivních průzkumů realizovaných pro ověření těženého ložiska, viz kap. 5 zprávy.  

Úložné poměry lokality jsou pro přehlednost zakresleny do řezů 1:1000/100, 

které je součástí zprávy. 

  

7.1 Geologické poměry v podloží deponie 
 

 

7.1.1 Předkvarterní podloží  
bylo zastiženo většinou průzkumných vrtů, k dispozici jsou i údaje z archivních 

zpráv – většina těchto vrtů je však ukončena v kvartéru. V zájmové ploše se nachází 

v hloubkách 1,1 – 6,4 m pod stávajícím terénem, na kótách 219,90 – 212,81 m.n.m. 

Jak je patrné z řezů, je povrch křídových hornin silně zvlněný se značným spádem 

směrem do údolí Vltavy.  

Litologicky je tvořeno komplexem sedimentů vltavsko - berounské litofaciální 

oblasti české křídové tabule – souvrstvím šedomodrých až zelenavě modrých, rezavě a 

okrově smouhovaných slínovců proměnlivě vápnitých. Tyto jsou v  dosahu 

průzkumných prací zcela zvětralé až silně navětralé charakteru jílů, vápnitých jílů, 

s úlomky matečné horniny vyšší pevnosti. Konzistence zemin je pevná. Ve smyslu 

ČSN 73 1001 náleží  tř.  R5  – geotechnicky odpovídají zeminám tř. F6-CI, tř. 

těžitelnosti 4 – ČSN 73 3050.  

7.1.2 Kvarterní zeminy  
Jsou představovány souvrstvím terasových štěrků Vltavy (vinohradská terasa) a 

recentními antropogenními navážkami – zpětně rozprostřenými skrývkovými 

zeminami. 
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7.1.2.1 Klastické sedimenty terasy 
jsou v rozhodujícím objemu v zájmovém území vytěženy. Zbylé, zastižené vrty 

průzkumu, jsou zastoupeny drobným až hrubým, ojediněle až kamenitým štěrkem 

písčitým, proměnlivě slabě zajílovaným, středně ulehlým až  ulehlým  tř.  G3,  třída   

těžitelnosti 3 - 4.  Štěrky  jsou  dobře  průlinově propustné -  koeficient filtrace  9,2 -

9,6.10-4– z křivek zrnitosti. Dalším typem zemin jsou středně až hrubě zrnité písky 

s proměnlivou, často hojnou – 22 – 45 %, příměsí valounů štěrku. Jsou ulehlé až 

středně ulehlé, suché. V rozhodujícím objemu náleží tř. S3, třída těžitelnosti 2 – 3. 

Obdobně jako štěrky, jsou i písky poměrně dobře propustné 1,0 - 2,3.10-4 m.s-1  – 

z křivek zrnitosti. 

Celková mocnost terasových klastik – štěrků a písků štěrkovitých, dosahuje    

1,1 – 6,4 m. 

7.1.2.2 Rekultivační vrstvy – skrývkové zeminy 
Byly zastiženy v podobě proměnlivě zajílovaných písků, které jsou místy 

kypré, nebo jen slabě ulehlé( viz např.sonda IU-8). Jejich mocnosti budou proměnlivé, 

neboť těžba suroviny probíhala do úrovně výskytu křídových sedimentů, popř. úrovně 

výskytu podzemní vody. Zmíněnou sondou byly zastiženy v mocnostech cca 4,0 m. 

Mimo skrývkové zeminy jsou v sondě IU-1 zdokumentovány i zeminy 

charakteru lomové prosívky. 

7.1.3 Orni ční vrstva 
Byla na lokalitě ověřena 22 ručně kopanými sondami v ploše oseté 

zemědělskou plodinou. Mocnost orniční vrstvy na rekultivované ploše se pohybuje 

v rozmezí 0,18 – 0,35 m, blíže viz tabulka č. 7, kapitola 4.2 zprávy.  

7.1.4 Základová půda deponie   
Po skrytí humózní hlíny bude základovou půdou pro založení deponie skládky 

nesoudržná zemina – a to převážně štěrky písčité a písky štěrkovité třídy G3, S3. Jedná 

se o dobře propustnou zeminu s koeficientem filtrace v rozmezí řádu x.10-4 m.s-1, která 

byla navezena po odtěžení terasových štěrků. Při provádění průzkumných vrtů byla 
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popsána jako kyprá – proto doporučujeme přehutnění pláně v základové spáře tak, aby 

bylo dosaženo relativní ulehlosti Id > 0,7.  Poté je zemina vhodnou základovou spárou 

s rychlým průběhem konsolidace připostupném přitěžování odpadem, tzn. nedojde 

k nadměrnému sedání v podloží deponie. Podzemní voda v kvarterní zvodni byla 

ověřena v úrovni 214,9 - 219,6 m n.m., tj. 1,5 - 4,3 m pod stávajícím terénem. Hladina 

podzemní vody není souvislá – viz kapitolu 2.4 a 7.2. Doplnění stávajícího 

monitorovacího systému pro sledování podzemních vod pod skládkou se tedy provede 

na východní a jihovýchodní straně lokality hydrovrty, ukončenými ve slínovcích. Ke 

zvážení je i monitoring křídové zvodně hydrovrtem o hloubce 20 – 25 m s odtěsněným 

kvarterním horizontem.   

7.1.5 Těsnící vrstvy dna deponie 
Jako spodní těsnění v podloží skládky je při absenci vhodných minerálních 

vrstev uvažováno s položením bentonitových rohoží. 

 

7.2 Hydrogeologické poměry staveniště  

Hladina podzemní vody v zájmovém území odráží poměrně složitý průběh 

předkvarterního podloží - výrazné denivelace. Kvartérní písčité a štěrkopísčité 

terasové sedimenty nebyly dle archivního průzkumu realizovaného pro ložisko 

zvodnělé - z důvodu značného spádu povrchu předkvartérního podloží  – od 230 

m.n.m na západě po 217 m.n.m na východě. Tato skutečnost způsobuje rychlý odtok 

srážkových vod do nižších partií údolního svahu.  

Námi realizovaný průzkum – vlhké roční období po jarním tání, zastihl 

podzemní vodu částí průzkumných sond v úrovni rozhraní křídy a kvartéru a to 

v terénních depresích na již zmíněném značně členitém předkvartérním podloží. 

Podzemní voda byla zastižena v hloubkách 1,5 – 4,8 m pod stávajícím terénem na 

kótách 214,95 – 219,55 m.n.m. Podle změřených hladinových úrovní byla sestrojena 

přehledná mapa hydroizohyps, viz obr. 1, kde směr proudění podzemní vody je od SZ 

k JV. 
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 Z chemických rozborů vyplývá, že podzemní voda v zájmové lokalitě není 

klasifikována žádným ze stupňů agresivity na betonové konstrukce, viz kapitola 9 

zprávy.  

7.3 Úložné poměry objektů 
 

7.3.1 Jímka povrchových vod 
 
 Jímky povrchových vod jsou situovány při sv. okraji zájmové lokality. V místě 

jejich výstavby byly vyhloubeny průzkumné vrty IU-1 a IU-2. Dle údajů projektanta 

budou betonové jímky zakládány do hloubky 2,5 m pod kótou výskytu podzemní 

vody, tj. na kótě 213,50 m.n.m. –  cca 6 m pod stávajícím terénem.  

 Základovou půdou bude zbytek štěrkové terasy – štěrky ulehlé, třídy G2. 

Povrch nepropustného slínovce je v hloubce 6,4m pod terénem (213,1 mn.m.), 

podzemní voda byla změřena 4,3 m pod terénem (215,2 mn.m.). V části plochy 

stavebního objektu jsou do hloubky 4,1 m (215,7 mn.m.) kypré navezené štěrky 

písčité.  

 Objekty je vhodné zakládat ve společné stavební jámě, zajištěné např. kotvenou 

štětovou stěnou zaberaněnou do sedimentů křídy. Tím se vytvoří utěsněná stavební 

jáma. Její návrh vyžaduje statické řešení. Základová půda má dostatečné geotechnické 

hodnoty pro založení jímek. 

 V případě, že bude možno zvednout základovou spáru nad hladinu podzemní 

vody – tzn. na kótu 215,5 mn.m., (4 m pod terénem) bude možno zakládat ve 

svahované stavební jámě se sklonem stěn 1:1.  

 Zemní práce budou prováděny v zeminách 2. – cca 47 % objemu a 3. třídy 

těžitelnosti ve smyslu ČSN 73 3050 – cca 50 % objemu. Horniny předkvartérního 

podloží zastižené dnovou částí výkopu mohou náležet až třídě těžitelnosti 4 (3 %). 

 

 



Rozšíření skládky Uhy 

inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 
 

Zakázkové číslo:  3A09089.16Y91 

 

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

UHY_ZPR.doc strana 40 

 

Obr.1 
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7.3.2 Jímka průsakových vod 
 

Jímka průsakových vod je navržena v jz. okraji lokality, kde v současné době 

probíhá těžba suroviny. Geologické poměry jsou popsány podle sondy IU-5. Objekt 

bude, obdobně jako v předchozím případě, založen do 2,5 m pod kótou výskytu 

podzemní vody, tj. v úrovni cca 216 m.n.m, cca 4m pod stávajícím povrchem terénu. 

 Základovou půdou objektu budou slínovce úlomkovitě navětralé s hlinitou 

výplní pevné konzistence, náležející dle výše citované normy tř. R4. Jímku lze založit 

ve svahované stavební jámě se sklonem stěn 1 : 1,25. Podzemní voda se odvede 

obvodovou drenáží a čerpacími jímkami v rozích jámy, v průběhu zemních prací se 

bude čerpat i kalovými čerpadly. Obvodový drén lze kombinovat s plošnou drenáží – 

štěrkový podsyp o mocnosti 0,2 m. Snížení hladiny ve vrstvě dobře propustných štěrků 

bude 0,4 m. Objekt lze přirozeně založit i pod ochranou pažení – např. štětové stěny, 

zaražené do slínovců. 

 Zemní práce budou prováděny v zeminách 2. – cca 15 %, 3. – 70 % a 4. třídy 

těžitelnosti – 15 %. 

 

7.3.3 Čerpací šachty 
 

Jsou navrženy v počtu 3 kusů po obvodě projektované skládky. Jejich kóta 

založení se pohybuje v úrovni cca 212,5 – 212,8 m.n.m. v místě IU-3 a IU-4 a 217,1 

mn.m. v místě IU-9 (u stávající skládky) -  tj. 6,0 – 7,0 m pod kótou stávajícího terénu. 

V místě objektů byly vyhloubeny sondy IU-3, IU-4 a IU-9. 

Při hloubce stavební jámy 2,5 m pod hladinou vody budou základovou půdou 

objektů  zvětralé až navětralé slínovce tř. R5 – R4. Jejich geotechnické vlastnosti jsou 

dostatečné pro založení jímek.  

 Mocnost  štěrků a písků pod hladinou podzemní vody bude 0,6 m v místě IU 4 

a IU 9, více – 2,3 m v místě IU-3. Objekty je možné zakládat v pažené stavební jámě 

chráněné např. štětovou stěnou, zaraženou do slínovců – tzn. v těsněné stavební jámě, 
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popř. zapažené pažnicemi UNION rozepřenými do rámů. Zde je nutno uvažovat 

s čerpáním podzemní vody z jímky ve dně jámy, popř. z hydrovrtu o hloubce 7 m 

v místě IU-3. Lze také uvažovat s technologií spouštěné studny. 

Zemní práce budou prováděny v zeminách 2. – 4. tř. těžitelnosti.  

   

  
 

 

 
 

 

 
 

 
Vypracoval: RNDr. Petr Moric 

p.g. Luboš Souček 
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8 LABORATORNÍ ROZBORY ZEMIN 
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9 CHEMICKÉ ROZBORY PODZEMNÍ VODY  
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