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1 Úvod

Předmětem předkládané souhrnné zprávy je hydrogeologické posouzení možnosti likvidace
srážkových vod z obslužných komunikací a ze střech a zpevněných ploch budoucích stavebních
záměrů v nové zástavbě na jihozápadním okraji obce Litohlavy, která je předmětem územní studie.
Z této studie byly poskytnuty situační podklady. Studie se týká stávajících parcel č. st. 22/2, st.
187,  1169/19,  1169/43,  1169/44,  1186/1,  1186/3,  1186/9,  1186/12,  1189/2,  1191,  1193,  1209,
1223/1, 1224 a 1407 v k.ú. Litohlavy [685 364].

Nově plánovaných zájmových stavebních parcel je celkem 63, dále jsou zde parcely, na
kterých je plánováno zřízení veřejných komunikací a veřejných zelených ploch. V době průzkumu
byla  podrobněji  rozpracována pouze  I.  etapa,  která  vznikne dělením pozemku p.č.  1169/43 s
přilehlou veřejnou komunikací, která se bude částečně nacházet i na parcelách č. 1169/19, 1223/1,
1224 a 1407. Celkem jde o 19 stavebních parcel a stavebním záměrem je výstavba rodinných
domů (RD).

Součástí posouzení je také názor zpracovatele na obecné technické řešení likvidace vod v
rámci lokality.

2 Rozsah a metodika pr ůzkumných prací

V rámci hydrogeologického posouzení, resp. průzkumných prací byly provedeny tyto práce:

• terénní rekognoskace lokality
• průzkumné jádrové vrty
• vsakovací zkoušky
• analýza obecně dostupných dat

Terénní  rekognoskace  spočívá  v  provedení  vizuální  prohlídky  lokality  se  zaměřením
převážně  na  geomorfologické  poměru  zájmové  lokality  a  širšího  okolí,  v  ověření  spádových
poměrů na lokalitě samotné, popř. zjištění dalších skutečností zamezujících případné vsakování
vod do zemního prostředí s  ohledem na stabilitní otázku území jako celku včetně  dopadu na
stabilitu stávajících a budoucích konstrukcí pozemních staveb a kvalitu a kvantitu podzemních vod.
V rámci terénní rekognoskace byla zaměřena a zdokumentována stávající studna v západním rohu
lokality.

Průzkumné  jádrové  vrty  byly  provedeny  v  počtu  celkem  šesti  kusů  pro  celou
parcelovanou oblast  (J1,  J2,  J3,  J6  -  hl.  3,00 m; J4 -  hl.  2,00 m; J5 -  hl.  1,20 m).  Vrty byly
provedeny pojízdnou kolovou soupravou UGB V1S na podvozku V3S metodou rotačního vrtání
tvrdokovovou  korunkou  bez  použití  vodního  výplachu.  Vrtné  jádro  bylo  makroskopicky
zdokumentováno, zastižené zeminy a horniny byly zatříděny v souladu s normou ČSN 73 1005. 

Vrty byly po odvrtání a dokumentaci dočasně vystrojeny jako hydrogeologické za účelem
provedení vsakovací zkoušky (viz níže). Po provedení všech příslušných prací byly vrty likvidovány
hutněným záhozem a místa provedení sond byla upravena do původního stavu.

Vrty byly zaměřeny metodou GPS v absolutních polohových a výškových souřadnicích v
systému S-JTSK a B.p.v. (souřadnice jsou uvedeny v dokumentaci průzkumných sond v příloze
předkládané zprávy). Poloha sond byla volena tak, aby geologické prostředí bylo ověřeno v širším
okolí zájmu a byl tak vytvořen schematický geologický model oblasti jako celku. 

Vsakovací zkoušky  byly provedeny jako krátkodobé s proměnnou úrovní hladiny vody v
provedených průzkumných vrtech. Výstupem je stanovení stanovení koeficientu vsaku kv,  který
charakterizuje infiltrační schopnost geologického prostředí pro vsakování vod. 

Analýza obecn ě  dostupných dat  jsou práce spojené se studiem geologických map v
oblasti  a  dostupných  archivních  geologických  sond  za  účelem  získání  obecné  představy  o
geologických poměrech na lokalitě. 



3 Charakteristika lokality

Zájmové území nové zástavby se nachází na jihozápadním okraji intravilánu obce Litohlavy
- jeho severní části s návsí. Je situováno na oblém návrší s plochým vrcholem v severní části,
které  na západní straně spadá k západu a na jižní straně k jihu a jihovýchodu. Terén širšího okolí
lze charakterizovat jako zvlněný. Povrch zájmového území byl v době průzkumu kryt travou, zbytek
kromě parcely č. st. 187 (stavba) tvořila obdělávaná pole. Kromě staveb na parcelách s číslem
stavebním se v zájmovém území nenacházejí žádné stavby. V budoucnu je v zájmovém území
plánována hustá zástavba novostaveb rodinných domů s příslušnými veřejnými komunikacemi a
zelení.

4 Přírodní pom ěry okolí

4.1 Klimatické pom ěry
Dle  obecně  uznávané  Quittovy  klasifikace  spadá  zájmové  lokalita  do  teplé  oblasti

charakterizované symbolem MW11. Průměrná roční teplota dosahuje 8-9o C (Tolasz a kol., 2007).
Průměrný roční úhrn srážek mezi roky 1931-1960 činí, dle stanice v Holoubkově (435 m n.

m.), 633 mm , přičemž maxima je dosaženo v měsíci červenci s úhrnem srážek 85 mm (Hazdrová
a kol., 1983). 

Pro porovnání výše uvedených dlouhodobých údajů uvádíme dále v textu údaje ČHMU z
roku 2018, a to ve srovnání s dlouhodobým srážkovým normálem z let 1961-1990.
Tabulka č. 1: Přehled množství územních srážek pro plze ňský kraj a ČR v roce 2018.

Kraj  
Měsíc

Rok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Česká 
republika

S 48 14 32 20 62 76 42 37 66 35 18 72 522

N 42 38 40 47 74 84 79 78 52 42 49 48 674

% 114 37 80 43 84 90 53 47 127 83 37 150 77

Plzeňský

S 63 11 32 20 71 76 42 33 60 33 19 90 550

N 45 39 49 42 67 78 84 81 52 47 48 51 684

% 140 28 65 48 10
6 97 50 41 115 70 40 176 80

Vysvětlivky:
S = úhrn srážek [mm]
N = dlouhodobý srážkový normál 1961-1990 [mm]
% = úhrn srážek v % normálu 1961–1990

4.2 Geologické pom ěry

Z  regionálně-geologického  hlediska  spadá  zájmová  lokalita  do  středočeské  oblasti
(bohemika), regionu Barrandienu, regionální jednotky proterozoika Barrandienu. 

Předkvartérní podklad je v okolí zájmové parcely tvořen zpevněnými sedimenty kralupsko-
zbraslavské skupiny, které je obecně reprezentováno střídáním břidlic, prachovců a drob. Barva je
převážně  šedá či  béžová. V širším okolí se na podkladu tvořeném těmito horninami nacházejí
zbytky nezpevněných terciérních uloženin. Jde o zeminy pestrého složení - od jílů po štěrky. Na
lokalitě jsou zastoupeny převážně ve formě jílů písčitých a písků jílovitých, místy s příměsí štěrku.



Předkvartérní podklad je svrchu překryt sedimenty kvartérního pokryvu. Na většině lokality
nedosahuje kvartérní pokryv příliš velké mocnosti. Ta je většinou menší než 1 m. Většinou jde o
deluviální uloženiny, po svahu přemístěné zvětraliny podložních hornin nebo terciérních zemin a
tato vrstva má hlinito-písčitý  charakter,  místy  s  příměsí  úlomků  až kamenů  podložních hornin.
Pouze  na  východní  a  jihovýchodní  straně  zájmového  území  byly  zastiženy  kvartérní  zeminy
eolického  původu  (spraše),  které  mají  charakter  jílů  s  nízkou  plasticitou  s  písčitou  příměsí  a
případně jílů písčitých až písků jílovitých. V těchto místech mocnost pokryvu dosahuje cca 1,5 m.

4.3 Hydrogeologické pom ěry

Zájmová lokalita  z  hlediska hydrogeologické rajonizace spadá do rajonu „Krystalinikum,
proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky“ s číslem 6230 (www.geology.cz).

Zájmová  oblast  je  generelně  odvodňována  tokem  Voldušského  potoka  s  číslem
hydrologického pořadí dílčího povodí 1-11-01-0350-0-00. Jeho tok lze vysledovat nedaleko jižně
od zájmové lokality,  kde tvoří místní erozní bázi okolí a odvádí akumulované vody směrem na
západ a jihozápad.

Hladinu  podzemní  vody  nelze,  vzhledem  ke  geomorfologickým  poměrům  na  lokalitě,
očekávat v přípovrchových vrstvách terénu. To je podmíněno jednak malou mocností kvartérních a
terciérních zemin a dále taktéž jejich velmi malou propustností. Zvodně jsou vázané na svrchní
část proterozoického puklinového masivu, v zóně, kde je puklinový systém rozevřený, ale pukliny
nejsou  utěsněné  jílovitými  zvětralinami  a  pokryvnými  zeminami,  jako  je  tomu  v  nejvyšší
přípovrchové části. Zvodně pak mohou být mírně napjaté. 

Zájmová lokalita se nenachází v žádném záplavovém území (www.dibavod.cz).

5 Vyhodnocení pr ůzkumných prací
5.1 Geologický profil na lokalit ě

Na základě provedených průzkumných vrtů (viz příloha č. 3) a obecně dostupných dat lze v
zájmové oblasti charakterizovat geologický profil takto:

Přípovrchová vrstva terénu, do proměnlivých hloubek od cca 0,3 m do 3 m pod terénem
(ověřeno vrty do hloubky max. 3 m), je tvořena kvartérními a terciérními převážně jemnozrnnými
zeminami  charakteru  jílů  písčitých  (F4  CS),  jílů  s  nízkou  či  střední  plasticitou  (F6  CL/CI)  s
proměnlivým  slabým  zastoupením  písčité  frakce.  Tyto  zeminy  lze  považovat  za  prakticky
nepropustné.

Pouze v malé mocnosti byly zastiženy zeminy s větším podílem písčité či štěrkovité složky,
a to jíly štěrkovité (F2 CG), písky jílovité (S5 SC) a štěrky jílovité (G5 GC). Tyto zeminy jsou slabě
propustné. Vzhledem k jejich omezenému výskytu lze výsledky vsakovacích zkoušek interpretovat
tak, že ve vrtech zastižené vrstvy nemají velký laterální rozsah a jsou ohraničeny nepropustnými
zeminami uvedenými v předchozím odstavci. Podrobněji viz. kapitola 5.3 .

Podložní horninový masiv je tvořen převážně drobami a má v hloubkách zastižených vrty
(do cca 2 m od svého povrchu) puklinový systém zatěsněn zvětralinami převážně charakteru jílu
písčitého (F4 CS) či jílu s nízkou plasticitou (F6 CL). Nelze též vyloučit podíl jemnozrnné frakce z
nadložních kvartérních a terciérních zemin. Ve výsledku se tento horninový masiv chová též jako
prakticky nepropustný.

5.2 Údaje o stavu a vývoji hladiny podzemní vody na  lokalit ě

Hladina podzemní vody nebyla do hloubek 3 m pod terén průzkumnými vrty zastižena. Byla
provedena  dokumentace  stávající  studny  v  západním rohu zájmové  oblasti  (viz  příloha  č.  1).
Ustálená hladina podzemní vody se nacházela v úrovni 2,67 m pod terénem a celková hloubka je
4,7 m pod terén. Na základě této dokumentace předpokládáme, že hladina podzemní vody se na
lokalitě  nachází  nejpozději  v  úrovni  cca  4  m  pod  terénem  a  je  mírně  napjatá.  Jak  již  bylo



naznačeno v kapitole 4.3 , jde patrně o puklinový kolektor, vázaný na průchozí část puklinového
systému horninového masivu.  Pro jakýkoli  vsakovací  objekt  hlubší  než cca 2 m by  mohla
hladina podzemní vody negativn ě ovliv ňovat možnosti vsakování.

5.3 Prezentace výsledku vsakovacích zkoušek - koefi cient vsaku

V  rámci  průzkumných  prací  byly  v  zájmové  oblasti  za  účelem  exaktního  stanovení
schopnosti přípovrchové vrstvy terénu infiltrovat vodu provedeno a vyhodnoceny pět orientačních
vsakovacích zkoušek. Ty byly provedeny v každé vrtané sondě, kromě vrtu J5. Umístění vrtaných
sond je uvedeno v příloze č. 1. Výsledky koeficientu vsaku kv  reprezentujeme níže:

• vrt J1 - koeficient vsaku kv = 1,35*10-7 m.s -1

• vrt J2 - koeficient vsaku kv = 7,83*10-8 m.s -1

• vrt J3 - koeficient vsaku kv = 8,29*10-8 m.s -1

• vrt J4 - koeficient vsaku kv = 1,17*10-7 m.s -1

• vrt J6 - koeficient vsaku kv = 1,08*10-7 m.s -1

Délka zkoušek byla dvě hodiny. Průběh všech zkoušek byl podobný, po počátečním malém
poklesu v řádu prvních centimetrů po nalití vrtu došlo prakticky k ustálení hladiny a dále byly v
následujících téměř dvou hodinách poklesy v podstatě neměřitelné.

6 Závěr a názory zpracovatele na technické řešení likvidace vod
vsakem

S ohledem na výsledky průzkumu lze konstatovat následující:

• Geologický profil na lokalitě (viz kapitola 5) lze považovat za prakticky nepropustný.
• Ze souboru provedených vsakovacích zkoušek lze konstatovat, že koeficient vsaku kv  v

oblasti zájmu dosahuje  velmi nízkých hodnot, a to v řádu 10 -7  až  -8  m.s -1. Tyto zjištěné
hodnoty korespondují  s  makroskopickým popisem zemního a  horninového prostředí  na
lokalitě. 

• Hladina podzemní vody m ůže mít vliv na p řípadné vsakování vod  všemi vsakovacími
objekty s hloubkou dna větší než cca 2 m pod úrovní stávajícího terénu.

• Zjištěné podmínky na lokalitě  bereme z hlediska likvidace srážkových vod vsakem jako
nevhodné , kdy nelze zbudovat dlouhodobě funkční vsakovací objekt, který by negativně
neovlivňoval geologické podmínky na lokalitě (viz kapitola 5 ).

6.1 Možnosti likvidace srážkových vod z ve řejných komunikací

Vzhledem k nevhodným podmínkám pro vsakování, které byly na lokalitě zjištěny se jako
jediná schůdná možnost  jeví  likvidace srážkových vod výparem. Tu je  možné zajistit  zřízením
retenční nádrže,  z  jejíž  plochy by se voda odpařovala a/nebo okrasným jezírkem spojeným s
vlhkomilným  biotopem,  kde  by  efektivitu  výparu  zvyšovala  činnost  vodního  a  vlhkomilného
rostlinstva. Jde o velice efektivní způsob likvidace vod. Z hlediska spádových poměrů na lokalitě by
pro komunikace I. etapy bylo vhodné situovat tento objekt na pozemku p.č. 1209.

6.2 Možnosti likvidace srážkových vod na plánovanýc h stavebních parcelách

• Primárně  je vhodné přečištěné a srážkové vody používat k zálivce zeleně  (rozstřik) a k
užitkovému  provozu  sociálních  zařízení  v  plánované  stavbě.  Teprve  zbylé  vody  bude
vhodné likvidovat způsobem jiným - viz níže.

• Využití vod k chodu objektu, tzv. hospodaření s „šedými“ vodami vyžaduje další technické
úpravy  v  objektu  (druhé  rozvody  vody),  na  druhou  stranu  tímto  užíváním  dochází  k
podstatné úspoře pitné vody. Je proto nutné zvážit ekonomické hledisko tohoto postupu.



• Ve vegetačním období lze akumulované vody použít  pro zálivku zeleně  na lokalitě.  Pro
tento účel je využitelné množství cca 0,1 m3/m2  za měsíc, se zálivkou je možno počítat
v období duben - říjen, tedy cca 7 měsíců, je ale možno i v průběhu mimo vegetační období
počítat s možností zálivky keřů a stromků.

• Vody nespotřebované způsobem výše uvedeným lze likvidovat  výparem z vodní plochy
okrasného jezírka či retence , anebo je napřímo akumulovat do jímky, kterou je nutné po
jejím naplnění periodicky vyvážet.

• Výše navržený způsob likvidace, resp.  využívání vody je v souladu s principem HDV a
aktuálně  platnou  legislativou  pro  likvidaci  vod.  Takto  prováděná  likvidace  vod  nebude
ohrožovat stabilitu vlastních ani sousedních pozemků a také negativně neovlivní kvalitu ani
kvantitu podzemních vod na lokalitě.

• Upozorňujeme,  že  atmosferické vody je  nutné likvidovat  v  rámci  příslušného pozemku,
popř.  je vyvážet. Nelze tedy vody svépomocí odvádět  do vodních toků,  vodních nádrží,
zřízených sítí odvodnění apod.

• Při  návrhu  opatření  pro  likvidaci  vod  je  nutné  vždy  vycházet  z  výstupních  dat
předkládaných touto zprávu. Výše uvedené názory týkající se návrhu likvidace vod nelze
brát jako dogma, jde pouze o názor zpracovatele na způsob řešení likvidace přebytečných
vod na pozemku v obecné rovině. Konkrétní způsob řešení je předmětem projekce, která
zahrnuje vyhodnocení dalších vstupních dat a výpočtů.
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Příloha č. 2

Situace lokality dle mapy katastru nemovitostí

Pozn: zájmová oblast je vyznačena modře (dotčené parcely).



PŘÍLOHA Č. 3

DOKUMENTACE PRŮZKUMNÝCH SOND

1



GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE SONDY: J1
Souřadnicový systém: Hloubka sondy [m]: 3,00

 S-JTSK a B.p.v. Datum realizace: 30.10.2019

Y: 809 088,69 Dokumentoval: Mgr. František Chalupa

X: 1 069 430,09 Hladina podzemní 
vody:

Naražená [m] : nebyla Z: -

Z: 381,92 Ustálená [m] : nebyla Z: -

Vrtmistr: Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. Souprava: UGB V1S

Výstroj vrtu: -

Průměr vrtu: 190 mm
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0,00-0,20 Q Hlína písčitá, tuhá konzistence, hnědá, veg. vrstva (ornice) F3 MSO 2/I -

0,20-0,60 Q
Jíl s nízkou plasticitou, pevná konzistence, rezavohnědý, s
oj. úlomky zvětralé droby

F6 CL 3/I

1
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0
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0,60-2,10 Pt
Droba,  zcela  zvětralá,  béžová,  černě  a  rezavě  skvrnitá,
charakteru jílu písčitého, pevné konzistence, s úlomky vel. do
6 cm

R6 3/I

2,10-3,0  0 Pt
Droba, silně zvětralá, rozpukaná, béžová, na puklinách černá
a rezavá, rozpojená na úlomky vel. 3-8 cm a vrtnou drť

R5 4/I

Stratigrafie: Q - kvartér
Pt - proterozoikum

Vzorky: -

Poznámka: -

Akce: Územní studie Litohlavy, HGP
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GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE SONDY: J2
Souřadnicový systém: Hloubka sondy [m]: 3,00

 S-JTSK a B.p.v. Datum realizace: 30.10.2019

Y: 809 100,24 Dokumentoval: Mgr. František Chalupa

X: 1 069 526,37 Hladina podzemní 
vody:

Naražená [m] : nebyla Z: -

Z: 379,41 Ustálená [m] : nebyla Z: -

Vrtmistr: Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. Souprava: UGB V1S

Výstroj vrtu: -

Průměr vrtu: 190 mm
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0,00-0,35 Q
Hlína písčitá, pevná konzistence, hnědá, s oj. úlomky hornin
vel. 1-8 cm, veg. vrstva (ornice)

F3 MSO 3/I -

0,35-1,20 Tr
Jíl  písčitý,  pevná  konzistence,  sv.  hnědý,  rezavě  a  šedě
skvrnitý, s drobnými poloopracovanými úlomky hornin vel. do
1 cm

F4 CS 3/I

7
,8

3
*1

0-8

1,20-2,20 Tr
Jíl písčitý,  pevná až tvrdá konzistence, sv. šedý,  rezavě a
červenohnědě páskovaný, s drobnými úlomky zvětralé světlé
droby vel. do 1 cm

F4 CS 4/I

2,20-2,55 Tr
Písek jílovitý, ulehlý, okrový, rezavě a šedě páskovaný, s oj.
úlomky zvětralé droby vel. až 2 cm

S5 SC 3/I

2,55-2,90 Tr
Jíl  písčitý,  pevná  konzistence,  sv.  šedý,  červenohnědě
páskovaný, s oj. úlomky zvětralé světlé droby vel. do 2 cm

F4 CS 3/I

2,90-3,0  0 Pt
Droba, zcela zvětralá, sv. šedá, rezavě skvrnitá, charakteru
jílu písčitého, pevné konzistence

R6 4/I

Stratigrafie: Q - kvartér
Tr - Terciér
Pt - proterozoikum

Vzorky: -

Poznámka: -

Akce: Územní studie Litohlavy, HGP
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GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE SONDY: J3
Souřadnicový systém: Hloubka sondy [m]: 3,00

 S-JTSK a B.p.v. Datum realizace: 30.10.2019

Y: 808 975,88 Dokumentoval: Mgr. František Chalupa

X: 1 069 498,58 Hladina podzemní 
vody:

Naražená [m] : nebyla Z: -

Z: 378,72 Ustálená [m] : nebyla Z: -

Vrtmistr: Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. Souprava: UGB V1S

Výstroj vrtu: -

Průměr vrtu: 190 mm
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0,00-0,40 Q
Hlína písčitá, pevná konzistence, hnědá, s oj. úlomky hornin
vel. do 3 cm, veg. vrstva

F3 MSO 3/I -

0,40-0,90 Tr
Jíl  písčitý,  pevná  konzistence,  sv.  hnědý,  rezavě  a  šedě
skvrnitý, s drobnými poloopracovanými úlomky hornin vel. do
2 cm

F4 CS 3/I

8
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9
*1

0-80,90-1,40 Tr
Jíl štěrkovitý až štěrk jílovitý, pevná konzistence, ulehlý, sv.
hnědý, černě skvrnitý, ostrohranný, úlomky droby vel. až 5 cm

F2 CG/
G5 GC

3/I

1,40-2,00 Tr
Jíl  písčitý,  pevná  konzistence,  sv.  šedý,  rezavě  a
červenohnědě páskovaný, s úlomky zvětralé světlé droby vel.
do 4 cm, obsahu místy až 30 %

F4 CS 3/I

2,00-3,0  0 Tr
Jíl  písčitý,  pevná  konzistence,  béžový,  rezavě  a  hnědě
skvrnitý, příměs štěrku - ostrohranné úlomky zvětralé světlé
droby vel. do 5 cm

F4 CS+G 3/I

Stratigrafie: Q - kvartér
Tr - Terciér
Pt - proterozoikum

Vzorky: -

Poznámka: -

Akce: Územní studie Litohlavy, HGP
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GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE SONDY: J4
Souřadnicový systém: Hloubka sondy [m]: 2,00

 S-JTSK a B.p.v. Datum realizace: 30.10.2019

Y: 809 156,04 Dokumentoval: Mgr. František Chalupa

X: 1 069 614,13 Hladina podzemní 
vody:

Naražená [m] : nebyla Z: -

Z: 378,00 Ustálená [m] : nebyla Z: -

Vrtmistr: Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. Souprava: UGB V1S

Výstroj vrtu: -

Průměr vrtu: 190 mm
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0,00-0,25 Q
Hlína písčitá, tuhá konzistence, hnědá, s úlomky droby vel.
do 8 cm, veg. vrstva (ornice)

F3 MSO 2/I -

0,25-1,50 Q
Droba,  zcela  až  silně  zvětralá,  béžová,  černě  a  rezavě
skvrnitá,  charakteru štěrku jílovitého kamenitého, rozpojená
na úlomky vel. do 1-6 cm a vrtnou drť

R6-R5 4/I
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1,50-2,0  0 Pt
Droba, silně zvětralá, rozpukaná, béžová, na puklinách černá
a rezavá, rozpojená na úlomky vel. 3-8 cm a vrtnou drť

R5 4/I

Stratigrafie: Q - kvartér
Pt - proterozoikum

Vzorky: -

Poznámka: Vrt z technických důvodů zkrácen

Akce: Územní studie Litohlavy, HGP
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GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE SONDY: J5
Souřadnicový systém: Hloubka sondy [m]: 1,20

 S-JTSK a B.p.v. Datum realizace: 30.10.2019

Y: 808 839,77 Dokumentoval: Mgr. František Chalupa

X: 1 069 523,56 Hladina podzemní 
vody:

Naražená [m] : nebyla Z: -

Z: 372,96 Ustálená [m] : nebyla Z: -

Vrtmistr: Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. Souprava: UGB V1S

Výstroj vrtu: -

Průměr vrtu: 190 mm
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0,00-0,40 Q Hlína písčitá, pevná konzistence, hnědá, veg. vrstva F3 MSO 3/I -

0,40-1,2  0 Q
Jíl písčitý až jemnozrnný písek jílovitý, pevná konzistence,
sv. hnědý (spraš)

F4 CS+G 3/I -

Stratigrafie: Q - kvartér

Vzorky: -

Poznámka: Vrt z provozních důvodů zkrácen

Akce: Územní studie Litohlavy, HGP
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GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE SONDY: J6
Souřadnicový systém: Hloubka sondy [m]: 3,00

 S-JTSK a B.p.v. Datum realizace: 30.10.2019

Y: 808 865,39 Dokumentoval: Mgr. František Chalupa

X: 1 069 642,19 Hladina podzemní 
vody:

Naražená [m] : nebyla Z: -

Z: 369,97 Ustálená [m] : nebyla Z: -

Vrtmistr: Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. Souprava: UGB V1S

Výstroj vrtu: -

Průměr vrtu: 190 mm
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0,00-0,40 Q
Hlína písčitá, pevná konzistence, hnědá, s oj. úlomky hornin
vel. do 3 cm, veg. vrstva (ornice)

F3 MSO 3/I -

0,40-1,55 Q
Jíl  s  nízkou plasticitou,  pevná konzistence,  rezavohnědý,
slabá písčitá a drobně štěrkovitá příměs

F6 CL 3/I

1
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8
*1

0-7

1,55-1,70 Tr
Jíl se střední plasticitou, pevná konzistence, šedý, rezavě
skvrnitý, slabě písčitý

F6 CI 4/I

1,70-1,80 Tr
Písek  jílovitý,  ulehlý,  sv.  hnědý,  rezavě  skvrnitý,  slabá
štěrková příměs drobných úlomků droby vel. do 1 cm

S5 SC 3/I

1,80-2,05 Tr
Jíl  písčitý  až  štěrkovitý,  pevná  konzistence,  sv.  hnědý,
rezavě skvrnitý, štěrk - ostrohranné úlomky světlé droby vel.
do 2 cm

F4 CS/
F2 CG

3/I

2,05-3,0  0 Tr
Jíl  písčitý,  pevná  konzistence,  červenohnědý,kolísající
příměs štěrku -  ostrohranné a polozaoblené úlomky hornin
(zejména světlé droby) vel. do 5 cm, obsahu 10-30%

F4 CS+G 3/I

Stratigrafie: Q - kvartér
Tr - Terciér

Vzorky: -

Poznámka: -

Akce: Územní studie Litohlavy, HGP
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