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1. ÚVOD
P edkládaná rešerše inženýrsko-geologických a hydrogeologických pom r je zam ena
na klasifikaci geologického prost edí, stanovení t íd t žitelnosti, možnosti zp tného využití
výkopku, charakteristiku zvodn ní a dokumentaci úrovn HPV v prostoru výstavby nové
splaškové kanalizace v obci Píš (okr. Opava). Kanalizace je navrhovaná p evážn jako
gravita ní, lokáln s v tvemi tlakovými, do hloubek okolo 3,5 m, v místech akumulace
p e erpávacích šachet až 4,5 m pod povrch terénu.
Posudek synteticky zpracovává jednotlivé geologické a hydrogeologické informace
získané archívní sondáží a z dostupných mapových server . Slouží jako podklad ke zhotovení
projektové dokumentace ve stupni DPS.
Objednatel:

RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice (Staré Hradišt )

Zhotovitel:

Global - Geo, s.r.o., Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

Kraj:

Moravskoslezský

Katastrální území:

Píš - kód 721085

Pro ú ely zpracování zakázky byl objednatelem poskytnut celkový situa ní výkres stavby,
ez a TZ stavební ásti SO 01 OV v elektronické podob .

2. ARCHÍVNÍ ŠET ENÍ
V zájmovém prostoru obce a jejím nejbližším okolí se v minulém období realizovala ada
geologicko-pr zkumných prací a to jak inženýrskogeologického (pro zakládání objekt ), tak
hydrogeologického zam ení (pro ú ely zajišt ní vodních zdroj a odvodn ní pozemk )
i základního mapovacího výzkumu.
Z následujících ty posudk , evidovaných eskou geologickou službou - Geofondem,
bylo pro oz ejm ní širších IG a HG pom r vybráno celkem osm pr zkumných sond a vrt .
Tabulka . 1 - Seznam použitých posudk a p evzatých vrt :
GF P 117 665
GF P 035 090

GF P 031 008
GF P 011 393

Pavlosková, Daniela: Píš - kulturní d m. Záv re ná zpráva. (K-GEO, s.r.o., Ostrava,
2006); vrt J-1
Strnadel, Zden k: Záv re ná zpráva o posouzení vlivu plánovaného odvodn ní
pozemk na lokalitách C.3 - C.6 v Píšti, okr. Opava (Agroprojekt
Praha, závod Opava, 1981); sondové rýhy R-5 a R-12, vrty R-10
a R-14
Ondra, Karel: Inženýrskogeologický pr zkum, Píš - 13. t ídní ZDŠ (Stavoprojekt
Ostrava, 1979); vrt S-28
Šibrava, Vladimír: Vysv tlivky k základní geologické map tvrtohorních pokryvných
útvar Ostravska a Moravské Brány v M 1 : 25 000,
list M-34-73-A-b Píš (ÚÚG Praha, 1959); vrty V-5 a V-11
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Vrty z citovaných prací jsou vedeny pod svými p vodními ozna eními
a doloženy v p ílohách . 2.1, 2.3 - 2.9. Vrtné profily mají ponechaný p vodní originální text
popisu vrstev. P íloha . 2.2 obsahuje stru né popisy dvou vrt P-1 a P-2 zhotovených v míst
budoucí OV a p evzaté z poskytnuté PD.
V p íloze . 1 je vyzna ena pozice všech do hodnocení využitých pr zkumných objekt ,
ve vztahu k projektovaným objekt m kanalizace.

3. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POM RY
Geomorfologicky náleží zájmové území do oblasti Slezské nížiny, podcelku Hlu ínská
pahorkatina, ve které je vy len no okrskem V esinská pahorkatina, s mírn zvln ným reliéfem,
rozbrázd ným adou m lkých prstovit rozv tvených údolí s drobnými bezejmennými
vodote emi. V prostoru budoucí výstavby v intravilánu obce se nadmo ská výška terénu
pohybuje v rozmezí 210 - 240 m n. m.

Vý ez z geologické mapy M 1 : 50 000 (mapový server GS)
P edkvartérní podloží
Hlubší podloží v obci a jejím okolí budují vápnité jíly a slíny st edního miocénu, st ídající
se s polohami jílovitých a istých písk . Neogenní sedimenty nevystupují na povrch, podle
archívních mapovacích vrt V-5 a V-11 se vyskytují až v hloubce okolo 19 - 24 m pod terénem.
Kvartérní pokryv
Ve velmi mocném kvartérním pokryvu dominují glacigenní sedimenty st edního
pleistocénu, vzniklé v období saálského kontinentálního zaledn ní eského masívu.
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V souvrství jsou zastoupeny glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty variabilních barev
a pestrého složení, s charakteristickým nepravidelným st ídáním r zn mocných vrstev jíl , hlín,
siln jílovitých a naopak velmi slab zahlin ných stejnozrnných písk s malým množstvím
št rk , reprezentované celým spektrem t íd F6CI - F3MS - F4CS - S5SC - S4SM - S3S-F - S2SP
/ clSi - saSi - sasiCl - clSa - siSa - Sa, ve zn ní SN 73 6133 / SN EN ISO 14 688. K povrchu
terénu vystupují díky erozní innosti v m lkých údolích. Ve vý ezu geomapy jsou vyzna eny
r zn velkými ostr vky tmav modré barvy. Byly zastiženy ve spodních úsecích vrt P-1, P-2, S28, v sondách R-5, R-12, R-14 a zejména pak v intervalech 5 - 19 m vrtu V-5 a 3 - 24 m vrtu
V-11.
Uloženiny ledovcového p vodu jsou p ekryty plošn rozsáhlou akumulací sediment
eolického p vodu - odvápn ných sprašových hlín, charakteru prachovitého až jemn pís itého
jílu, z období svrchního pleistocénu. Vyskytují se po celém obvodu obce v prom nlivé mocnosti
1 - 4 m. V geomap mají sv tle hn dou barvu. Jsou dokumentované sondami R-5,
R-10, R-12, R-14, V-5 a V-11. Soudržné zeminy jsou zastoupeny zejména t ídami F6CL,CI F5MI,ML - F4CS / Si - clSi - saSi.
Sedimenty ryze fluviálního p vodu jsou vázané na prost edí aktívních vodote í, podél
kterých jsou vymezené v pruzích r zné ší ky (v geomap  sv tle modré barvy). Jejich mocnost
v ose údolí s Píš ským potokem dosahuje až 7,5 m. Reprezentují je blíže ne len né nivní
sedimenty, zahrnující též sedimenty vodních nádrží, složené p evážn z jemnozrnných zemin
(pís ité a prachovité hlíny a jíly, hlinité písky), místy se zvýšeným obsahem organických látek
(hnilokal, d evní hmota). Lokáln se p i bázi údolní terasy objevují špatn vyt íd né št rkopísky
až pís ité št rky. Jedná se o zeminy obdobných t íd jako v p ípad glacigenních sediment . Na
východním okraji obce, v míst budoucí OV, se vyskytuje navíc i poloha vysoce organické
zeminy - rašeliny.
Sm rem do svah , bezvodých údolí a splachových depresí p echázejí nivy do deluvií
obdobného složení (v geomap úzké pruhy bílé barvy). Jejich spole ný základ p edstavují
redeponované sprašové hlíny a glacigenní sedimenty.
Soudržné zeminy mají vlivem vysoké saturace vodou vesm s tuhou - m kkou, lokáln až
kašovitou konzistenci, s Ic = 0.25 - 0.90, jsou nepropustné až málo propustné (k = 10-6 - 10-10
m.s-1), namrzavé až nebezpe n namrzavé, s výškou kapilární vzlínavosti hs = 2,5 - 4,0 m. Pevná
konzistence se vyskytuje jen v p ipovrchových partiích a v místech s nezvodn lým pís itým
podložím.
Pís ité zeminy, vlivem zrnitostního složení a minima št rkové frakce je nutné hodnotit
jako st edn ulehlé, s relativní hutností nej ast ji p i spodní hranici normového rozp tí pro
zeminy st edn ulehlé, tj. ID = 0,35 - 0,40.
Vrstevní profil uzavírá humózní vrstva - oživený p dní horizont charakteru hlíny s nízkou
plasticitou t . F5 O / orsaSi, vymezený v nezastav ném území v pr m rné tlouš ce 0,25 m.
Ve svrchních horizontech v zástavb
je možné o ekávat
etné výskyty
antropogenních uloženin - pís itohlinité, kamenité, sm sné navážky se stavební sutí, v sumární
mocnosti až 1,5 m, potvrzené nap . vrtem J-1. U výkop  v komunikacích se krom  živi ného
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krytu p edpokládá p ítomnost konstruk ních vrstev ze ŠD a p ípadn  kamenitých sypanin
(sanace, št t) v jejich podloží, v souhrnné mocnosti okolo 0,50 m.
Hydrogeologické pom ry
Z hlediska hydrogeologického rajónování
Kvartér Opavské pahorkatiny, ve svrchní vrstv .

R pat í zájmové území do rajónu 1550

Rajón zahrnuje jak glacigenní, tak i ryze fluviální sedimenty s prom nlivou pr linovou
propustností, které jsou v zájmovém území vzájemn propojené. Jílovité polohy uvnit
glacigenních sediment rozd lují místy jednotnou nádrž na více samostatných kolektor . Voda je
dopl ována v tšinou srážkami, mén b ehovou infiltrací. Nepropustný až velmi málo propustný
pokryv sprašových hlín naopak brání infilraci srážek do pís itého podloží.
Nivní sedimenty jsou zvodn né souvisle, v tší mocnosti nepropustných jílovitých
sediment v p ipovrchových partiích zp sobují napjatou hladinu m lké zvodn , která po jejich
proražení vystoupá až do blízkosti povrchu terénu.
Tabulka . 2 - P ehled zjišt ných hladin podzemní vody
Sonda
J-1
P-1
P-2
R-5
R-10
R-12
R-14
S-28
V-5
V-11

Hladina podzemní vody
naražená (m)
ustálená (m)
1,50
1,50
-

1,50
1,00
1,00
2,40
0,20
1,00
3,80
-

Poznámka
holocénní náplavy
holocénní náplavy
holocénní náplavy
nezastižena, suchá
sprašové hlíny
nezastižena, suchá
glacigenní sedimenty
holocénní náplavy
glacigenní sedimenty
nezaznamenaná

Z tabulky . 2 vyplývá, že výkopové práce bude komplikovat m lký horizont podzemní
vody s ustálenou hladinou v úrovni okolo 1 m pod terénem, vázaný na prost edí sediment údolní
nivy, v níž je situovaná p evážná v tšina stok i objekt nové OV. Sprašové hlíny nejsou souvisle
zvodn né, v místech se sníženou konzistencí je možné sou asn o ekávat i výskyt m lkého
horizontu kvartérní vody, vázaný na propustn jší pís ité partie. Genereln je možné konstatovat,
že sm rem do svah se HPV s lokálními výkyvy postupn zaklesává do hloubky 2 - 4 m (viz
sondy J-1, R-10 a V-5).
Agresivitu podzemní vody na betonové konstrukce je možné uvažovat ve stupni XA1,
vlivem obsahu agresívního CO2.
Území obce pat í do povodí Píš ského potoka s plochou 31 km2, íslo díl ího
hydrologického po adí 2-04-01-017, který protéká p ibližn ve sm ru Z - V v otev eném
a áste n i zatrubn ném koryt intravilánem obce.
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Lokalita není sou ástí žádné chrán né oblasti p irozené akumulace vod CHOPAV. Podle
mapového serveru HEIS VÚV je jihozápadn od obce vymezeno ochranné pásmo vodních zdroj
II. stupn Komárov - Píš a v centru obce pak jedno lokální bodové OP.

4. ZEMNÍ PRÁCE, T ŽITELNOST A POUŽITELNOST ZEMIN
Podle již neplatné, avšak nadále používané SN 73 3050 „Zemné práce“ a aktuální
SN 73 6133 „Návrh a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací“ se konstruk ní vrstvy,
zeminy a horniny z hlediska t žitelnosti a rozpojitelnosti adí do následujících t íd:
Vrstva
T žitelnost
- živi ný kryt
- konstruk ní vrstvy komunikace, navážky
- humózní vrstva
- pís ité zeminy volné, st edn ulehlé
- pís ité zeminy zvodn lé, st edn ulehlé
- soudržné zeminy pevné, tuhé konzistence
- soudržné zeminy kašovité konzistence, tekoucí písky

SN 73 3050
t .5
t . 3-4
t .2
t .2
t .3
t .3
t .4

SN 73 6133
I-II
I
I
I
I
I
I

Zemní práce a výkopy budou probíhat zejménav soudržných jílovitých zeminách pevné,
tuhé, m kké i kašovité konzistence a st edn ulehlých suchých i zvodn lých pískách, náležejících
do t íd 2 - 4 / I. Dále zasáhnou do konstruk ních vrstev komunikací, za azených do t íd 4 - 5 / I II.
Procentuální zastoupení jednotlivých t íd t žitelnosti lze p ibližn stanovit v pom ru:
•
•
•
•

t
t
t
t

ída 2 ….. 15 %
ída 3 ….. 50 %
ída 4 ….. 30 %
ída 5 ….. 5 %

Podle l. 67 SN 73 3050 jsou v aktuální podob lepivé soudržné zeminy tuhé a m kké
konzistence (zohledn no 3. t ídou t žitelnosti). Zeminy pevné konzistence se záhy po zvlh ení
lepivými stávají. Zemní práce v soudržných zeminách je proto vhodné provád t za p íznivých
klimatických podmínek. Je nutná jejich ochrana proti negativním ú ink m srážkových vod.
Použitelnost zemin
Z hlediska vhodnosti do zp tných zásyp  dle tab. A.1 SN 73 6133 místní soudržné
zeminy jako celek spadají do skupiny zemin podmíne n  vhodných do t lesa zásypu mimo
aktivní zónu a vesm s bez úprav nevhodných do aktivní zóny komunikací a zpevn ných ploch.
Podmíne ná vhodnost a nevhodnost zemin vychází jednak z jejich zrnitostního složení a dále
z jejich aktuální vlhkosti. Zeminy s vlhkostí v tší než 3% od vlhkosti optimální, tj. zeminy
p evlh ené, není možné zhutnit na požadované parametry a nelze na nich dosáhnout ani
minimální míru zhutn ní D = 95% PS.
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Zásypy výkop  pro inženýrské sít  je ve zn ní SN 72 1006 „Kontrola zhutn ní zemin
a sypanin“ nutné hutnit nejmén  na 95% PS mimo aktivní zónu, v aktivní zón  komunikací
a zpevn ných ploch na 100% PS, respektive na ID = 0,80 a 0,90. Zásypy výkop v komunikacích
a zpevn ných plochách se z d vod  dosažení pot ebné míry zhutn ní i dostate né únosnosti
v úrovni zemní plán (min. 45 MPa) doporu uje v celé mocnosti realizovat z kvalitního únosného
a dob e hutnitelného materiálu (nap . betonový recyklát charakteru pís itého št rku, ŠP, ŠD
fr. 0-32 mm apod.). Uvedeným ešením se zabrání v budoucnu pravd podobnému prosednutí
povrchu. Vzhledem k masívnímu zastoupení jílovitých zemin na lokalit je tedy t eba po ítat
s jejich 100 % vým nou v trasách stok vedených v komunikacích.
Výše uvedené parametry zhutn ní je ú elné v pr b hu výstavby kontrolovat kombinací
statických a dynamických zat žovacích zkoušek deskou.
Vyt žené soudržné zeminy budou použitelné pro zp tný hutn ný zásyp kanalizace pouze
v zelených pásech. Nesmí p itom dojít k výrazné degradaci výkopku srážkovou vodou. Ze
zpracování se musí vylou it zeminy m kké konzistence, p ípadn zeminy rozb edlé a kašovité.
Pažení a zajiš ování výkop 
S ohledem na zastav nost území, vedení stok v komunikacích a charakter místních zemin
bude nezbytné prakticky délku výkop kanaliza ních stok realizovat s p íložným pažením. Dále
se musí po ítat s nutným erpáním intenzívních p ítok podzemní vodyz kvartérních zemin p i
hloubkách výkop v tších než 1,0 m stok vedených v aluviální niv (páte ní stoka A, stoky A2,
A6, A-13). Zvládnutí p ítok bude vyžadovat nasazení dostate né erpací techniky a krátké
otev ené úseky výkop .
Sklony svah do asných výkop v soudržných zeminách pevné a tuhé konzistence je
možné realizovat v pom ru 1 : 0,25 - 0,50. Výkopy v pís itých zeminách a snízkou konzistencí
v pom ru 1 : 1.

5. ZÁV R
P edkládaná rešerše shrnuje poznatky získané archívním šet ením v prostoru výstavby
splaškové kanalizace a OV v obci Píš na Opavsku:
-

-

geologické prost edí tvo í glacigenní, eolické, fluviální a deluviální sedimenty kvartérního
stá í
jedná se o zeminy pestrého zrnitostního složení, výrazn faciáln prom nlivé
v horizontálním i vertikálním sm ru, v p ípovrchových partiích s p evahou soudržných
zemin nad nesoudržnými
zeminy mají p evážn ploše o kovitý vývoj a s výjimkou sprašových hlín netvo í
rozsáhlé, souvislé a spojité vrstvy
v aluviu Píš ského potoka jsou zvodn né m lkým horizontem podzemní vody,
s ustálenou hladinou v hloubce okolo 1 m, sm rem do svah se HPV s lokálními výkyvy
postupn zaklesává do hloubky 2 - 4 m; v této souvislosti je t eba upozornit na skute nost,
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že aktuální úrove hladiny podzemní vody bude velkou m rou záviset na ro ním období,
kdy se budou zemní práce provád t a na srážkových úhrnech
základové pom ry v místních geotechnických podmínkách jsou vesm s složité a území
jako celek z hlediska zakládání staveb jako podmíne n vhodné
vlivem intenzívní saturace pór vodou mají soudržné zeminy vesm s sníženou
konzistenci a to od tuhé, p es m kkou až ke kašovité
pís ité zeminy se díky stejnozrnnosti a nepatrnému obsahu št rk vyzna ují nízkou
st ední ulehlostí, v p ípad zvodn ní nabývají charakteru tekutého písku
výkopové práce bude výrazn komplikovat m lký horizont podzemní vody
díky nep íznivým geotechnickým vlastnostem budou mít místní zeminy tendenci
k zavalování a kavernování výkop
výkopy bude nutné beze zbytku pažit, HPV snižovat p evážn kontinuálním erpáním;
vzhledem k délce stok, situovaných do prost edí nivních sediment se bude jednat
o významné nákladové položky
u zásyp výkop stok, vedených v komunikacích a zpevn ných plochách, je z d vod 
dosažení pot ebné míry zhutn ní i dostate né únosnosti v úrovni zemní plán doporu ena
plná 100% vým na zásypových zemin (viz výše - použitelnost zemin do zp tných zásyp )
u hlubokých výkop pro gravita ní kanalizaci je možné o ekávat výrazné komplikace p i
jejich realizaci a nelze vylou it i nutnost dopl kových technických opat ení v pr b hu
stavby
výše nastín né práce budou vyžadovat d slednost, profesionalitu a vysokou
technologickou káze dodavatelské stavební firmy
v projektu je t eba dále po ítat s ur itou finan ní ástkou na geologické práce
(hydrogeologický monitorig, zkoušky hutn ní, posudky nep edvídaných jev a vzniklých
stav )
pro omezení možných rizik a komplikací a zjednodušení technického ešení stavby
doporu uji zvážit v tší zastoupení tlakové kanalizace

Odpov dný ešitel: Ing. Luboš Med
odborná zp sobilost v IG 1570/2002

Hradec Králové, 17. 01. 2014

Ing. Pavel Žaba
editel spole nosti
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P íloha . 1

Situace p evzatých archívních vrt a sond

Inženýrskogeologické a hydrogeologické pom ry

PÍŠ - odkanalizování obce

P íloha . 2.1
Vrt - základní informace
Stát
Jazyk
Název databáze
ID

eská republika
esky
GDO
682281

P vodní název

J-1

Zkrácený název
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Sou adnice X - JTSK [m]
Sou adnice Y - JTSK [m]
Zp sob zam ení X,Y
Výškový systém
Nadmo ská výška - sou adnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Ú el
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Karotáž (Y/N)
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provád jící
Organizace blokující
Blokováno do

J-1
2006
eská geologická služba - Geofond
6
GF P117665
1085101
475617
digitalizováno z mapy 1:5000
ode teno z mapy
218.50
N
inženýrsko-geologický
N
1.50
ustálená
N
zkoušky zrnitosti - geotechnické rozbory
N
vrt svislý
Y
GEOSTA Ostrava s.r.o., Ostrava

Vrt - geologický profil
Hloubka
Stratigrafie
Popis
(m)
0 - 0.60
Kvartér
navážka hlinitý pís itý, p ím s: cihly
0.60 - 1.40 Kvartér
navážka hlinitý kamenitý, p ím s: cihly
písek hlinitý st ednozrnný ulehlý zvodn lý hn dá šedá
1.40 - 3
Kvartér
valouny nedokonale opracovaný max.velikost ástic 5 cm zastoupení horniny - 20 %
3 - 3.40
Kvartér
hlína pís itý m kký šedá
3.40 - 3.60 Kvartér
d evo
3.60 - 4.40 Kvartér
jíl slab plastický m kký hn dá, p ím s: valouny
4.40 - 4.80 Kvartér
jíl slab plastický tuhý šedá rezavá hn dá
4.80 - 5
Kvartér
jíl pís itý tuhý m kký žlutá hn dá
5-6
Kvartér
jíl skvrnitý slab plastický tuhý m kký žlutá hn dá šedá

Data ve formátu XML

P íloha . 2.2
Vrt - základní informace
P vodní název

P-1

Hloubka vrtu (m)
Nadmo ská výška - sou adnice Z
Ú el
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Druh objektu

8
209.68
inženýrsko-geologický pro OV
1.00
ustálená
vrt svislý

Vrt - geologický profil
Hloubka
(m)
0.00-0.30
0.30-1.50
1.50-4.50
4.50-7.50
7.50-8.00

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér

Popis
hlína tuhá, slab pís itá
jíl tuhý, slab jemn pís itý, konzistence m kká
hlína m kká až kašovitá
písek jemnozrnný, st edn ulehlý, slab zahlin ný, ojed. št rk 1-2 cm
písek jemnozrnný, st edn ulehlý, slab zahlin ný, jednotl. št rk 1-3 cm, ojed. 10 cm

Vrt - základní informace
P vodní název

P-2

Hloubka vrtu (m)
Nadmo ská výška - sou adnice Z
Ú el
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Druh objektu

8
209.66
inženýrsko-geologický pro OV
1.00
ustálená
vrt svislý

Vrt - geologický profil
Hloubka
(m)
0.00-0.30
0.30-1.50
1.50-4.90
4.90-6.30
6.30-7.80
7.80-8.00

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér

Popis
hlína tuhá, slab pís itá
jíl tuhý, slab jemn pís itý, konzistence m kká
hlína m kká až kašovitá
organická zemina - rašelina
hlína m kká
písek jemnozrnný, st edn ulehlý, slab zahlin ný, ojed. št rk 1-3 cm

P íloha . 2.3
Vrt - základní informace
Stát
Jazyk
Název databáze
ID

eská republika
esky
GDO
318490

P vodní název

R-5

Zkrácený název
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Sou adnice X - JTSK [m]
Sou adnice Y - JTSK [m]
Zp sob zam ení X,Y
Výškový systém
Nadmo ská výška - sou adnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Ú el
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Karotáž (Y/N)
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provád jící
Organizace blokující
Blokováno do

R-5
1981
eská geologická služba - Geofond
4
GF P035090
1085210
474799
digitalizováno
ode teno z mapy
219
N
hydrogeologický
N
suchá
N
N
sondová rýha
Y
Výrobní družstvo Bytprum Ostrava

Vrt - geologický profil
Hloubka
(m)
0 - 0.30
0.30 - 2.80
2.80 - 4

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér

Popis
ornice hn dá
hlína pevný rezavá žlutá
písek slab ulehlý vlhký žlutá

Data ve formátu XML

P íloha . 2.4
Vrt - základní informace
Stát
Jazyk
Název databáze
ID

eská republika
esky
GDO
318495

P vodní název

R-10

Zkrácený název
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Sou adnice X - JTSK [m]
Sou adnice Y - JTSK [m]
Zp sob zam ení X,Y
Výškový systém
Nadmo ská výška - sou adnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Ú el
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Karotáž (Y/N)
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provád jící
Organizace blokující
Blokováno do

R-10
1981
eská geologická služba - Geofond
4
GF P035090
1084530
475875
digitalizováno
ode teno z mapy
245
N
hydrogeologický
Y
2.40
ustálená
N
N
vrt svislý
Y
Výrobní družstvo Bytprum Ostrava

Vrt - geologický profil
Hloubka
(m)
0 - 0.20
0.20 - 0.60
0.60 - 0.90
0.90 - 2.60
2.60 - 4

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér

Popis
ornice hn dá
hlína jílovitý pevný rezavá hn dá
hlína humózní tuhý erná
hlína jílovitý pevný rezavá šedá
hlína,hlína pís itý tuhý rezavá šedá

Data ve formátu XML

P íloha . 2.5
Vrt - základní informace
Stát
Jazyk
Název databáze
ID

eská republika
esky
GDO
318497

P vodní název

R-12

Zkrácený název
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Sou adnice X - JTSK [m]
Sou adnice Y - JTSK [m]
Zp sob zam ení X,Y
Výškový systém
Nadmo ská výška - sou adnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Ú el
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Karotáž (Y/N)
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provád jící
Organizace blokující
Blokováno do

R-12
1981
eská geologická služba - Geofond
4
GF P035090
1085565
475010
digitalizováno
ode teno z mapy
215
N
hydrogeologický
N
suchá
N
N
sondová rýha
Y
Výrobní družstvo Bytprum Ostrava

Vrt - geologický profil
Hloubka
(m)
0 - 0.30
0.30 - 2.80
2.80 - 4

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér

Popis
ornice hn dá
hlína pevný rezavá šedá
písek slab hlinitý vlhký rezavá

Data ve formátu XML

P íloha . 2.6
Vrt - základní informace
Stát
Jazyk
Název databáze
ID

eská republika
esky
GDO
318499

P vodní název

R-14

Zkrácený název
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Sou adnice X - JTSK [m]
Sou adnice Y - JTSK [m]
Zp sob zam ení X,Y
Výškový systém
Nadmo ská výška - sou adnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Ú el
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Karotáž (Y/N)
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provád jící
Organizace blokující
Blokováno do

R-14
1981
eská geologická služba - Geofond
2
GF P035090
1086070
474990
digitalizováno
ode teno z mapy
225
N
hydrogeologický
Y
0.20
ustálená
N
N
vrt svislý
Y
Výrobní družstvo Bytprum Ostrava

Vrt - geologický profil
Hloubka
(m)
0 - 0.20
0.20 - 1.20
1.20 - 2

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér

Popis
hlína humózní hn dá šedá
hlína m kký šedá rezavá
písek slab hlinitý rezavá

Data ve formátu XML

P íloha . 2.7
Vrt - základní informace
Stát
Jazyk
Název databáze
ID

eská republika
esky
GDO
318521

P vodní název

S-28

Zkrácený název
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Sou adnice X - JTSK [m]
Sou adnice Y - JTSK [m]
Zp sob zam ení X,Y
Výškový systém
Nadmo ská výška - sou adnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Ú el
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Karotáž (Y/N)
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provád jící
Organizace blokující
Blokováno do

S-28
1979
eská geologická služba - Geofond
7.50
GF P031008
1085343
475962
ode teno z mapy
Balt po vyrovnání
215
N
inženýrsko-geologický
N
1
ustálená
N
geotechnické rozbory - technologické rozbory - chem. rozbory vody
N
vrt svislý
Y
Stavoprojekt Ostrava

Vrt - geologický profil
Hloubka
(m)
0 - 0.50
0.50 - 1.20
1.20 - 1.60
1.60 - 1.90
1.90 - 2.80
2.80 - 3.20
3.20 - 5.20
5.20 - 7.50

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Terciér

Popis
navážka hlinitý
hlína jemn pís itý tuhý šedá žlutá
písek jemnozrnný jílovitý ulehlý žlutá šedá
písek st ednozrnný zvodn lý šedá
hlína siln pís itý náplavový tuhý modrá šedá, p ím s: organický detrit (zbytky)
št rkopísek k emenný zvodn lý ulehlý šedá
št rk pískovcový k emenný zvodn lý ulehlý šedá, p ím s: št rkopísek
písek jemnozrnný slab jílovitý zvodn lý tekoucí (pro písky ku avky) šedá zelená

Data ve formátu XML

P íloha . 2.8
Vrt - základní informace
Stát
Jazyk
Název databáze
ID

eská republika
esky
GDO
318534

P vodní název

V-5

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Sou adnice X - JTSK [m]
Sou adnice Y - JTSK [m]
Zp sob zam ení X,Y
Výškový systém
Nadmo ská výška - sou adnice Z
Ú el
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Druh objektu
Organizace provád jící

1959
eská geologická služba - Geofond
51
GF P011393
1084982
476899.90
zam eno
Balt po vyrovnání
252.10
mapovací
N
3.80
naražená
vrt svislý
Úst ední ústav geologický Praha

Vrt - geologický profil
Hloubka (m)
0 - 0.20
0.20 - 0.75
0.75 - 1.70
1.70 - 2.50

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér

2.50 - 4.95

Kvartér

4.95 - 10.25
10.25 - 10.60
10.60 - 11.20
11.20 - 12.50
12.50 - 13
13 - 13.10
13.10 - 13.80
13.80 - 13.95

Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér

13.95 - 14.20 Kvartér
14.20 - 14.90 Kvartér
14.90 - 15.25 Kvartér
15.25 - 15.80 Kvartér
15.80 - 16.55 Kvartér
16.55 - 17
17 - 17.50
17.50 - 18.25
18.25 - 18.70
18.70 - 19
19 - 29
29 - 50.30
50.30 - 51

Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Terciér
Terciér
Terciér

Popis
hlína humózní sprašový hn dá šedá
hlína sprašový hn dá
hlína sprašový skvrnitý žlutá hn dá
hlína smouhovitý skvrnitý sprašový žlutá hn dá
hlína velmi siln pís itý smouhovitý žlutá hn dá
št rk max.velikost ástic 2 cm
hlína pís itý smouhovitý hn dá žlutá
písek jílovitý hn dá žlutá
hlína skvrnitý velmi siln pís itý hn dá žlutá
písek jílovitý hn dá žlutá
hlína velmi siln pís itý jílovitý žlutá hn dá
jíl skvrnitý žlutá šedá hn dá
písek jemnozrnný jílovitý hn dá žlutá
jíl žlutá šedá hn dá
jíl žlutá šedá hn dá
písek jemnozrnný ve vložkách žlutá
písek jemnozrnný st ednozrnný hn dá žlutá
jíl žlutá šedá hn dá
jíl velmi siln skvrnitý tmavá žlutá hn dá
jíl smouhovitý hn dá
jíl šedá žlutá hn dá
písek ve vložkách
jíl velmi slab smouhovitý hn dá šedá
písek jílovitý hn dá žlutá
jíl hn dá šedá
slín šedá
slín tmavá hn dá
slín modrá šedá, písek ve vložkách
písek vápnitý modrá zelená šedá, slín ve vložkách
slín zelená hn dá šedá

P íloha . 2.9
Vrt - základní informace
Stát
ID

eská republika
318540

P vodní název

V-11

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Sou adnice X - JTSK [m]
Sou adnice Y - JTSK [m]
Zp sob zam ení X,Y
Výškový systém
Nadmo ská výška - sou adnice Z
Ú el
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Druh objektu
Organizace provád jící

1959
eská geologická služba - Geofond
46.80
GF P011393
1085974.20
477122.70
zam eno
Balt po vyrovnání
237.70
mapovací
N
vrt svislý
Úst ední ústav geologický Praha

Vrt - geologický profil
Hloubka (m)
0 - 0.25
0.25 - 0.55
0.55 - 1.25
1.25 - 1.75

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér

1.75 - 3

Kvartér

3 - 3.35
3.35 - 3.45
3.45 - 4.55
4.55 - 11.20
11.20 - 11.30
11.30 - 11.75
11.75 - 11.85
11.85 - 12.10

Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér

12.10 - 13.90 Kvartér
13.90 - 15.30 Kvartér
15.30 - 15.45 Kvartér
15.45 - 15.55 Kvartér
15.55 - 15.80
15.80 - 16.20
16.20 - 16.65
16.65 - 18.40
18.40 - 18.65
18.65 - 18.75
18.75 - 18.85
18.85 - 19.20
19.20 - 20.80
20.80 - 21
21 - 22.45
22.45 - 23
23 - 23.90
23.90 - 24.40
24.40 - 46.80

Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Terciér

Popis
hlína humózní sprašový hn dá šedá
hlína sprašový hn dá
hlína skvrnitý smouhovitý sprašový hn dá rezavá šedá
hlína skvrnitý smouhovitý siln pís itý sprašový hn dá rezavá šedá
hlína skvrnitý jemn pís itý sprašový sv tlá hn dá rezavá
konkrece železitý
písek velmi siln hlinitý žlutá šedá hn dá
hlína velmi siln pís itý sv tlá šedá
písek zvrstvení horizontální slab vápnitý bílá žlutá
písek st ednozrnný šedá hn dá
jíl šedá žlutá hn dá
písek st edn vápnitý šedá hn dá
jíl šedá žlutá hn dá
písek st ednozrnný hn dá šedá
jíl slab vápnitý zelená modrá šedá
k emen ve valounech max.velikost ástic 1 cm
písek st ednozrnný hn dá
jíl vápnitý zelená modrá šedá
slínovec zelená modrá šedá
št rk max.velikost ástic 6 cm
jíl zelená modrá šedá
písek hrubozrnný šedá hn dá
jíl vápnitý zelená modrá šedá, p ím s: št rk
písek hrubozrnný hn dá šedá
jíl vápnitý zelená modrá šedá
pískovec zelená modrá šedá
písek velmi siln hlinitý šedá žlutá hn dá
písek st ednozrnný šedá hn dá
písek st ednozrnný šedá hn dá
jíl pís itý žlutá šedá hn dá
jíl slab vápnitý modrá zelená šedá, p ím s: písek
písek st ednozrnný hrubozrnný šedá hn dá
písek kalový šedá
písek st ednozrnný šedá hn dá
jíl vápnitý zelená modrá šedá

