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Geotechnický pr ůzkum  
Geotechnickým průzkumem získáme obraz o složení základové půdy, ze které je 
tvořeno podzákladí stavby. 

Cíl: 

vyšetření inženýrskogeologických poměrů, stanovení vlastností základové 
půdy a poskytnutí údajů o režimu podzemní vody na staveništi a v jeho okolí, nutných 
k popisu vlastností a spolehlivému stanovení charakteristických hodnot parametrů 
základové půdy, které budou použity ve výpočtech při návrhu stavby. 

 

Důsledek nedostate čného objemu geotechnického pr ůzkumu (malý počet sond, 
jejich nedostatečná hloubka, nesprávné rozmístění sond): 

Chybný návrh založení nebo nevhodné řešení konstrukčního uspořádání 
objektu. 

Pro 1. Geotechnickou kategorii  je: minimální požadavek ověření všech 
návrhových předpokladů nejpozději během dohledu při provádění stavby. 
Průzkum má obsahovat vizuální prohlídku staveniště a také mělké kopané 
sondy, penetrační zkoušky nebo vrty spirálovým vrtákem. 

Pro 2. A 3. Geotechnickou kategorii  sestává geotechnický průzkum 
z následujících tří fází, které se mohou překrývat: předběžný, podrobný a 
kontrolní pr ůzkum.  

 

Sondování:   

vzorky pro stanovení vlastností zemin a skalních hornin získáme, buď přímím 
odběrem z výkopů kopaných sond nebo častěji nepřímo z vrtných sond ve 
formě jader nebo vrtné drtě. Umísťují se tak, aby bylo možné sestavit 
geologické profily s orientací, která dává obraz inženýrsko-geologických 
poměrů území, ne však dále než 50 m od sebe. Hloubka sond bývá 
dvojnásobek až pětinásobek šířky základu. Území, která jsou dostatečně 
prozkoumána, stačí pouze ověřovací sondování, popř. geofyzikální měření. 

 

Podle ú čelu použití rozeznáváme: 

Neporušené vzorky  zemin odebíráme tehdy, pokud potřebujeme znát 
technické vlastnosti. U těchto vzorků musí být zachováno původní uložení 
zeminy. Neporušené vzorky zemin odebíráme ze sond kopaných i vrtaných do 
tenkostěnných odběrných válců. 

Poloporušené vzorky musí mít zachovanou původní vlhkost zeminy, nikoli 
původní uložení. Slouží k popisu složení a charakteru vrstev a ke zjišťování 
fyzikálně-indexových vlastností. 

Porušené nebo dokumenta ční vzorky  zemin podávají obraz o geologických 
poměrech v místě sondy. Určují se podle nich zejména popisné vlastnosti. 

Technologický vzorky zemin 
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Obsah zprávy o geologickém a geotechnickém pr ůzkumu: 

Účel průzkumu, geologické poměry staveniště, geologické profily, 
dokumentace vrtů, výsledky laboratorních a polních zkoušek, základní 
geotechnické výpočty a závěry pro zakládání.  

 

Vlastnost 

Vzorek 

neporušený 
porušený 

přirozená 
vlhkost 

porušený technologický  

struktura X    

zrnitost X X X X 

přirozená vlhkost X X   

mez tekutost X X X X 

mez plasticity X X X X 

smrštění X  O O 

měrná hmotnost X X X X 

objemová hmotnost X    

bobtnavost X  O  

prosédavost X    

edometrický modul X   O 

součinitel konsolidace X    

smyková pevnost X   O 

propustnost X   O 

relativní ulehlost X  X  

zhutnitelnost X   O 
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Vlastnosti zemin 
Laboratorní zkoušky: 

a) Fyzikální a indexové vlastnosti 
-   

 
-   

 
-   

 
-   

  
-  

 
b) Mechanické vlastnosti 

-   
 

-   
 

-   
 

c) Chemické vlastnosti, složení 
-   

 
-   

 
d) Pro zvláštní ú čely 

-   
 

-   
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Vlhkost w  

- poměr hmotnosti vody v zemině k hmotnosti vysušené zeminy 

� � 

 

Zdánlivá hustota pevných částic (m ěrná hmotnost) ρs 

- poměr hmotnosti pevných částic zeminy (zrn) k jejich objemu 

�� �
��

��
�	
 ∙ ��� 

zemina zdánlivá hustota pevných částic ρs 
[kg/m 3] 

prach, písky, písčité hlíny 2650 

jílovité hlíny 2650-2700 

jíly 2700-2800 

 

 

Objemová hmotnost zeminy ρ 
- je hmotnost jednotkového objemu zeminy i s póry, které mohou být vyplněny 
částečně nebo úplně vodou, případně vzduchem. 

� � 

 

m –   

V –   

 

Rozeznáváme: 
- Objemovou hmotnost v p řirozeném uložení  ρ 

- všeobecný případ, trojfázový systém 

� � �1 � �� ∙ �� � � ∙ �� ∙ ��		�	
 ∙ ��� 
�� –   
�� –   
� –   
�� –   
 

- Objemovou hmotnost suché zeminy ρd 

- jednofázový systém 

�� � �1 � �� ∙ �� �
�

1 � 0,01 ∙ �
		�	
 ∙ ��� 
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- Objemová hmotnost nasycené zeminy ρsat 

- dvojfázový systém 

���� � �1 � �� ∙ �� � � ∙ �� � �� � � ∙ ��	�	
 ∙ ��� 
 

- Objemovou hmotnost pod hladinou vody ρsu 

��� � �1 � �� ∙ ��� � ��� � ���� � ��	�	
 ∙ ��� 

 

 

Objemová tíha γ 
V půdně-mechanických výpočtech dosazujeme objemovou tíhu zeminy (γd, γsat, γsu) 
vázanou s objemovou tíhou vztahem: 

 

 

 

g – tíhové zrychlení [ms-2] 

 

γ 
[kN/m 3] nmin  = 25% n = 37,5% nmax = 50% 

γd 19,88 16,55 13,25 

γsat 22,38 20,31 18,25 

γsu 12,38 10,30 8,25 

 

Pro p ředběžné výpo čty možno použít: 

 

γ ≈ 18 až 20 kN/m3 - pro vlhkou zeminu nad hladinou vody  

 

γsu ≈ 10 kN/m3 - pro zeminu pod hladinou vody 
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Charakteristiky vzájemného pom ěru fází v zemin ě 
Pórovitost – n  

 

� �
��

�
∙ 100 �

�����

��
∙ 100		�%� 

 

 

Odvození:  

 

 

 

 

 

Číslo pórovitosti - e 

 �
��

��
�

�����

��
�

��

��
� 1 

 

 

Platí:    

číslu pórovitosti e = 1 odpovídá pórovitost n = 50% 

 

 

 

 

 

pórovitost písčitých zemin n = 28 až 40%; e = 0,39 až 0,67 

 

pórovitost jemnozrnných zemin n = 35 až 60%; e = 0,53 – 1,5 
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Stav ulehlosti pro písky a št ěrky 
Ukazatelem stavu sypkých (nesoudržných) zemin je:  

 

Index relativní ulehlosti (hutnosti) – I D 

 

!" �  	

 

emax – číslo pórovitosti při nejnakypřenějším uložení zrn 

emin – číslo pórovitosti při nejhutnějším uložení zrn 

e – číslo pórovitosti v přirozeném uložení. 

 

Kritéria ulehlosti dle ČSN 73 1001: 

ID < 0,33 ................ stav kyprý (nevhodné pro zakládání) 

ID = 0,33 až 0,67 ... stav středně ulehlý 

ID > 0,67 ................ stav ulehlý  

 

Názvosloví pro jednotlivé meze indexu ulehlosti pod le EN 

název relativní ulehlost ID [%] 

velmi kyprý 0 až 15 

kyprý 15 až 35 

středně ulehlý 35 až 65 

ulehlý 65 až 85 

velmi ulehlý 85 až 100 

 

Stav sypkých zemin je rozhodující pro stanovení pevnostních a deformačních 
charakteristik 
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Konzistence zemin 
- vliv kapalné fáze na vlastnosti soudržných zemin  

Podle množství jílovitých materiálů, které jsou v zemině zastoupeny a jejich povahy, 
může být voda v zemině vázaná různými silami. Při stejné vlhkosti mohou mít zeminy 
různou konzistenci. 

 

Vlhkost p ři určité konzistenci je pro danou zeminu charakteristick á 

 

Podle obsahu vody m ůže být zemina v n ěkterém z t ěchto konzisten čních stav ů: 

 

• Ve stavu tekutém  (kašovitém) se zemina v sevřené pěsti protlačuje mezi prsty. 
 

• Stav plastický  rozlišujeme na: 
- Stav měkký – zeminu lze lehce hnísti 

 
- Stav tuhý – lze zpracovat válečky o průměru 3 m; zemina v tomto stavu 

vykazuje jistou pevnost, po jejímž překročení se začne plasticky přetvářet, 
deformace se zvětšuje, aniž vzrůstá napětí. 

 
• Stav pevný  – zemina je ve stavu pevném, je zavlhlá a při pokusu vytvořit z ní 

váleček o průměru 3 mm se tento drobí. Zemina se při namáhání smykem bude 
značně přetvářet – ne však trvale, neboť se poruší. 
 

• Stav tvrdý  nastane tehdy, když vlhkost zeminy je tak malá, že se voda stahuje 
kapilárními i sorpčními silami dovnitř, barva je světlá a zeminu lze rozbíjet na 
celistvé kusy. V této zemině roste napjatost při malých deformacích. Zeminu 
posuzujeme jako křehkou hmotu. 

 
Konzisten ční meze (též Atterbergovy meze) 

Mezi jednotlivými konzistenčními stavy jsou smluvní meze tzv. konzistenční meze, 

 
Pro určitou zeminu nastává přechod z jednoho stavu vždy při stejných vlhkostech – 
konzisten ční meze  

• Mezi stavem tekutým a plastickým – mez _______________________ wL 
 

• Mezi stavem plastickým a pevným – mez _______________________ wp 
 

• Mezi stavem pevným a tvrdým – mez __________________________ ws 

    tvrdá     pevná      tuhá       měkká            kašovitá (tekutá) 
0           ws        wP          wL    w 
     
    plastická 
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Stanovení meze tekutosti w L 

 

a)  Kuželovou metodou (např. Vasiljevův kužel) 

 
Penetrometr pro určení meze tekutosti wL 

 
 

b)  Podle Atterbergra v Casagrandeho přístroji 

 
 



 
 

Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 

Inovace studijního oboru Geotechnika 
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 

Stanovení meze plasticity w p 

Mezí plasticity (vláčnosti) se rozumí vlhkost, při níž zemina přechází z konzistence 
plastické v pevnou. Je to vlhkost, při níž váleček o průměru 3 mm se začíná rozpadat 
na kousky 8 až 10 mm dlouhé. 

 

Index plasticity 

!� �     

Vyjadřuje rozsah vlhkosti, ve kterém je zemina plastická. 

kategorie zemin index plasticity I p plasticita 

I. zeminy písčité <1  

II. písčité hlíny 1-10 nízká 

III. písčité a prachovité jíly 10-20 střední 

IV. jíly >20 vysoká 

 

Praktické důsledky: zeminy s nízkým indexem plasticity snáze konsolidují, jsou 
propustnější, a jsou lépe zpracovatelné, ale snadno rozbřídají. 

 

Stupeň konzistence I c 

I$ � 

w – původní vlhkost zeminy 

 

podle hodnot Ic určíme orientačně konzistenci zeminy: 

 

konzistence zeminy dle ČSN  Konzistence zeminy dle EN 

konzistence index konzistence   konzistence 
hlín a jíl ů index konzistence 

kašovitá << 0,05  velmi měkké < 0,25 

měkká 0,05 – 0,50  měkké 0,25 až 0,50 

tuhá 0,5 – 1,0  tuhé 0,50 až 0,75 

pevná >> 1,0  pevné 0,75 až 1,0 

tvrdá -  velmi pevné > 1,00 
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Zrnitost 
Udává podíl určitých velikostních skupin zrn na celkovém složení zeminy. 

Pro zjištění granulometrického složení se volí: 

 

- ______________________________ pro nesoudržné zeminy (obr. 1) 
 

- ______________________________ pro zeminy soudržné (obr. 2) 
 

- ______________________________ 

 
(obr. 1) (obr. 2) 
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Charakteristiky k řivky zrnitosti 
Číslo nestejnozrnitosti C u: 

Je rozhodujícím kvalitativním znakem nesoudržných zemin a charakterizuje sklon 
středních částic křivky zrnitosti. 

%� �    

 

d10 – velikost zrn při 10% propadu 

d60 – velikost zrn při 60% propadu 

 

podle hodnoty Cu označujeme zeminu jako: 

- Stejnozrnnou Cu < 5 (nevhodná pro zakládání) 
- Středně nestejnozrnou Cu = 5 až 15 
- Nestejnozrnou Cu > 15 

 

Číslo k řivosti C c: 

Je pomocnou hodnotou v klasifikaci zemin a charakterizuje přibližně tvar křivky 
zrnitosti  

%$ �    

 

d30 - velikost zrn při 30% propadu 

 

Cc = 1 až 3 – zeminy dobře zrněné, plynulé křivky zrnitosti 

 

Cc < 1 nebo Cc > 3 – zeminy s chybějícími frakcemi, mohou mít nepříznivé vlastnosti 

 

podle ČSN 73 1001: 

- Dobře zrněné zeminy (symbol W) – Cc = 1 až 3, Cu > 4 pro štěrky, Cu > 6 
pro písky 

- Špatně zrněné zeminy (symbol P) – obě podmínky nejsou splněny 

 

Charakteristiky křivek zrnitosti dle EN 

tvar křivky zrnitosti Cu Cc 

dobře zrněná >15 1< Cc <3 

středně zrněná 6 až 15 < 1 

stejnozrnná < 6 < 1 

přerušovaně zrněná většinou vysoký blízký nule (většinou < 0,5) 
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Účinný pr ůměr zrn d ef: 

Je průměr stejně velkých kulovitých (izometrických) zrn myšlené ideální zeminy, 
která má v určitém ohledu (např. z hlediska propustnosti), stejné vlastnosti jako 
skutečná zemina. 

Účinný průměr zrn se pohybuje v oblasti malých zrn 

def ϵ (d10 až d20) 

Trojúhelníkový diagram 

 

Umožňuje znázornit zrnitost zemin, které obsahují jen tři ze základních zrnitostních 
skupin (obvykle písek, prach, jíl), jediným bodem. 

V jediném diagramu lze znázornit zrnitost velkého počtu vzorků. Výhodné u 
regionálních výzkumů, podrobných průzkumů velkých stavenišť s odběrem velkého 
počtu vzorků. 

 


