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Geotechnika

• Aplikovaná geologie (inženýrská geologie a 
hydrogeologie; IG + HG)?

• Geomechanika (GM) jako zvláštní obor 
mechaniky s

• Mechanikou zemin (MZ)

• Mechanikou hornin (MH)

• Mechanikou sněhu a ledu

• Nauku o zakládání staveb (ZS)

• Nauku o podzemním stavitelství (PS)

• Další obory v GT – např. zemní konstrukce
(ZK), enviromentální GT (EGT), lomařství
apod.
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Inženýrská geologie

• IG je řazena k přírodním vědám

• Využívá poznatky všeobecné, historické a 
regionální geologie, geomorfologie, geofyziky, 
HG, strukturní geologie, petrografie apod.

• Studuje a charakterizuje vzájemné vztahy mezi 
horninami, p. v. a reliéfem, způsoby jejich 
příčinné podmíněnosti, způsoby jejich zjišťování 
a technického upravování

• Využívá laboratorní a terénní metody včetně 
dálkového průzkumu Země

• IG (obdobně jako HG) získává především 
kvalitativní údaje o prostředí (kvantitativní
poskytují potom MZ + MH)
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Horninové prostředí – Základová půda - Průzkum

• Základová půda = terminus technicus pro veškeré horninové 
(v tom i zeminové) prostředí spolupůsobící prostřednictvím 
základů (= spodní stavby) s konstrukcí. V úvahu se bere i bližší 
okolí objektu!

• Chyby a nedostatky průzkumu se projevují ve všech fázích 
životnosti objektu
• Při projektování (kdy jsou ještě ekonomické a technické 

prostředky a čas na odstranění)
• Během stavby (jsou ještě prostředky na jejich 

odstranění, méně už čas; obvykle bývá vše nákladnější)
• Během provozu (nejhorší případ; a to uvažovaná 

životnost inženýrské stavby činí obvykle 100 let!)
• Náklady na průzkum 

• Pro běžný stavební objekt (bytová, občanská výstavba) 
odhadem cca 0,6 % z celkového objemu investice

• Pro náročné inženýrské dílo (VD, JE, PS, dálnice, rychlá 
železnice…) odhadem až cca 2 % z celk. objemu investice



• Obecná IG (reliéf území, zvětrání hornin, diskontinuity, podzemní 
voda, geodynamické jevy)

• Speciální IG (= inženýrská činnost v pozemním, průmyslovém, 
vodohospodářském a podzemním stavitelství a v těžbě surovin)

• Regionální IG (= krajinné celky > územní plánování a ochrana)

• IG, HG (především kvalitativní údaje) + MZ, MH (kvantitativní 
údaje) = syntéza výsledků průzkumu

• Terminologický zmatek IG-; GT-; SG-průzkum

• Průzkum musí poskytnout veškeré údaje o základové půdě 
(skladbu vrstev, jejich vlastnosti, informace o podzemní 
vodě s. l. a další údaje) a predikovat chování horninového 
prostředí v zájmové oblasti po provedení antropogenních 
zásahů a to i v delším časovém období



Průzkumné metody

• Průzkumné metody zaměřené na 

– Zjištění IG poměrů v zájmové oblasti

– Zjištění IG podmínek v zájmové oblasti

• Přípravné práce

• Terénní metody

• Laboratorní metody

• Zpracování dat



Legislativa

Vyhláška č. 368/2004 Sb.Vyhláška o geologické dokumentaci



Eurocode 7



GEOTECHNICKÉ ÚDAJE podle

ČSN EN 1997-1/2006 (73 1000) (oddíl 3)

• Obecně musí zahrnout geologii, geomorfologii, 
seismicitu, hydrologii a popis staveniště

• Musí vzít v úvahu známky proměnnosti základové půdy

• Průzkum je plánován s ohledem na provádění 
a požadavky chování zamýšlené konstrukce. Pokud se 
při jeho provádění objeví nové informace je jeho 
rozsah průběžně revidován

• Běžný terénní průzkum a laboratorní zkoušky se musí 
provádět v souladu s mezinárodně uznávanými normami 
a doporučeními. Musí být zaznamenány odchylky od 
těchto norem 

• Požadavky na laboratorní a terénní zkoušky mají být 
převzaty z EN 1997-2 (Eurocode 7 Geotechnical
design – Part 2: Ground investigation and 
testing)



GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM podle

ČSN EN 1997-1/2006 (73 1000) (oddíl 3)
• Musí poskytnout údaje týkající se základové půdy a podzemní vody 

na staveništi a v okolí, řádně popsat jejich vlastnosti a věrohodně 
stanovit charakteristické hodnoty jejich parametrů pro návrhové 
výpočty

• Skladba a rozsah průzkumu musí být přizpůsobeny 
příslušné etapě a geotechnické kategorii.

• musí se stanovit co nejdříve. Nicméně charakter a rozsah průzkumu 
odpovídá GT kategorii!! Vzniká smyčka, v níž při jednoetapového
průzkumu se až výsledkem zjistí, že měl být realizován pro vyšší GT 
kat.!!!

• Proto je nezbytná vizuální prohlídka staveniště, aby se co nejdříve 
určily základové poměry, které mohou stanovení geotechnické 
kategorie ovlivnit

• Průzkum je zpravidla členěn v rozsahu a v čase na:

• ORIENTAČNÍ
• PŘEDBĚŽNÝ 
• PODROBNÝ
• DOPLŇKOVÝ 



ČSN P 73 1005



Vyhláška č. 268/2009 Sb.

§ 18

Zakládání staveb

1. Stavby se musí zakládat způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným 

geologickým průzkumem a musí splňovat požadavky dané normovými hodnotami, 

nesmí být při tom ohrožena stabilita jiných staveb.

2. Při zakládání staveb se musí zohlednit případné vyvolané změny základových 

podmínek na sousedních pozemcích určených k zastavění a případná změna režimu 

podzemních vod.

3. Základy musí být navrženy a provedeny tak, aby byly podle potřeby chráněny před 

agresivními vodami a látkami, které je poškozují.

4. U staveb, jejichž základy jsou vystaveny změnám teploty zejména pece, mrazírny nebo 

kmitání, se musí uvažovat s účinky těchto změn na vlastnosti základové půdy, zejména 

u zemin soudržných.

5. U staveb s výrobními stroji a zařízeními, které vyvozují otřesy a vibrace do základové 

půdy, je třeba s těmito vlivy uvažovat.

6. Podzemní stavební konstrukce, oddělující vnitřní prostory od okolní zeminy nebo od 

základů, se musí izolovat proti zemní vlhkosti, popřípadě proti podzemní vodě.

7. Místnosti a prostory určené pro pěstování rostlin a skladování rostlinných produktů 

nemusí mít izolace podlah proti zemní vlhkosti nebo mohou být provedeny bez 

podlahy.



ČSN P 73 1005



TP-76



Průzkum – náklady – získané informace



Průzkum - náklady - metody

GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. a Mercedes FERRER. Geological

engineering. CRC Press, c2011. ISBN 978-0-415-41352-7.



Průzkum – etapy - cíle

GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. a Mercedes FERRER. Geological

engineering. CRC Press, c2011. ISBN 978-0-415-41352-7.



Projektové fáze – metodika průzkumu

GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. a Mercedes FERRER. Geological

engineering. CRC Press, c2011. ISBN 978-0-415-41352-7.



Zdroje informací

GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. a Mercedes FERRER. Geological

engineering. CRC Press, c2011. ISBN 978-0-415-41352-7.



Vliv geomorfologických a geologických podmínek na metodiku 

průzkumu

GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. a Mercedes FERRER. Geological

engineering. CRC Press, c2011. ISBN 978-0-415-41352-7.
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Výstavba na nestabilních územích



Typy svahových pohybů



Registr svahových nestabilit

Registr svahových nestabilit ČGS je zpřístupněn formou mapové aplikace a jednotlivé záznamy jsou přístupné též

vyhledáváním v databázi svahových nestabilit České geologické služby. Registr svahových nestabilit ČGS je

zpřístupněn formou mapové aplikace a jednotlivé záznamy jsou přístupné též vyhledáváním v databázi svahových

nestabilit České geologické služby.

https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

http://www.geology.cz/app/pasport/viewdbs.pl
http://www.geology.cz/app/pasport/viewdbs.pl
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Sesuv Bystřička



Příčiny svahových pohybů

• Aktivní

– Zvyšují napětí ve svahu

– (např. přitížení svahu)

• Pasivní

– Snižují pevnost horninového prostředí

– (např. zvětrávání)

• Permanentní

• Epizodické

• Trigger - bezprostřední příčina svahového pohybu



Vliv člověka 

• Urbanizace, zavlažování

• Těžba dřeva na svazích v 

oslabených horninách

• Umělé násypy materiálu na 

svazích

• Umělé změny morfologie svahu

• Stavba přehrad



Snížení pravděpodobnosti vzniku svahového pohybu

• Obrazová analýza

• Srovnání kvalitních map s terénním pozorováním

• Mapy rizika svahových deformací

• Aplikace geologických a inženýrských přístupů při 

řešení stability svahů



Případová studie Dobkovičky


