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Mezi odborně způsobilými geology, kteří provádí průzkumy pro projekci staveb a projektanty 
základových a geotechnických konstrukcí byl vyhlouben „široký příkop“. Na jedné straně stojí 
projektanti, kteří pro statické výpočty základových konstrukcí potřebují definovat mechanické 
vlastnosti zemin, na druhé odborně způsobilí geologové, kteří zpravidla o projekci a geomechanice 
mnoho neví. Mezi oběma stranami panuje nevraživost a spolupráce příliš nefunguje.  
      Projektanti po odborně způsobilých geolozích požadují číselné podklady pro výpočty. Geologové 
jim zpravidla poskytují především obsáhlé informace o přírodních poměrech, pro projekci staveb 
většinou neužitečné. Projektanta obvykle nezajímá, do jakého geomorfologického okrsku dotyčná 
parcela spadá ani, že se před 30 mil. lety nasouvaly příkrovy, že zemina je hnědá, nebo žlutá. 
Průzkumnou metodikou jsou často krátké 5 m vrty vyhloubené spirálním vrtákem. Že se bude zakládat 
na 10-15 m dlouhých pilotách geolog neví, nebo ho to nezajímá.  
       Geotechničtí inženýři potřebují pro svojí práci „čísla“, a tak jsou i pro hlubinné založení ochotní 
čerpat ze směrné normové charakteristiky zemin zrušené ČSN 73 1001 určené pro plošné zakládání. 
Geologové na druhou stranu s ohledem na ekonomickou stránku průzkumu nezohledňují fakt, že 
založení bude hlubinné a tak do zprávy udávají tabulkovou únosnost plošného základu pro vrstvu 
pohřbenou v hloubce 6 m. Mezi projektanty se tedy logicky rozšířilo povědomí, že geologický 
průzkum je plýtváním peněz, které musí ze svého rozpočtu odečíst. Rozsah průzkumu až donedávna 
nechával projektant na geologických firmách, kritériem výběru byla tedy nejnižší cena. Za nízkou 
cenu byly dodány vlastnosti zemin ze zrušené ČSN 73 1001, které jsou extrémně konzervativní a 
vhodné pro projekci nejjednodušších staveb. To, že na základě toho projektant konstrukci 
předimenzuje a realizace se značně prodraží (Tabulka 1), bývalo vedlejší.  
 

 
 
Tabulka 1: Výsledky projekce 40 ks prvků hlubinného založení přenášející vertikální návrhové zatížení 1000 
kN (dimenzováno v softwaru Pilota a CTP Pilota, GEO5 podle ČSN EN 1997-1) posuzováno bylo limitní 
sedání max. 25 mm. Zemina je neogenní jíl s konzistencí Ic=1,1 z lokality Brno. Výsledky jsou 3: na základě 
výsledků laboratorních analýz (ozn. ČSN ISO), na základě interpretace výsledků statické penetrace podle 
Robertsona (CTP) a podle směrných normových charakteristik ze zrušené ČSN 73 1001. Pro porovnání rozdílů 
typická cena za běžný metr délky piloty průměru 0,6 m je 2 900 Kč, průměru 1,2 m je cena asi 4 700 Kč. Rozdíl 
mezi projektem založeným na výpočtu podle směrných normových charakteristik z ČSN 73 1001 (pro plošné 
založení) a dalších metodikách je značný. Cena za realizaci pilot je asi 1,39 mil. Kč pro statické penetrace, 1,88 
mil. Kč pro průkazné laboratorní analýzy a 2,82 mil. Kč pro směrné normové charakteristiky z ČSN 73 1001. 



 
V zahraničí je situace odlišná. Moje zkušenost je založena na třech letech zkušeností projektanta a 
geologa na Novém Zélandu. Průzkumy probíhají pod vedením geotechnických inženýrů, kteří mají 
potřebné lokální znalosti. Vzhledem ke složitosti geotechnických poměrů (zemětřesení, rašeliny, 
tekuté písky apod.) mají autorizovaní geotechnici svoji autorizaci limitovanou pouze na určité 
konkrétní území, pro které následně složili u stavebního úřadu zkoušku. Odborná způsobilost geologů 
neexistuje. Průzkum je kombinací ručních vrtů, dynamických penetrací (SPT) přímo v jádrovém vrtu, 
měření neodvodněné smykové pevnosti a konzistence vrtulkovou zkouškou. Pro náročné stavby a 
řešení složité stability svahu se přidávají statické penetrace s měřením pórových tlaků (CPTu). 
       Aktiv geotechniky ČKAIT na podzim roku 2016 vydal doporučující stanovisko (Řičica, 2017), 
kde je napsáno, že autorizovaní projektanti jsou dle směrnic ČKAIT zodpovědní za rozsah 
geotechnického průzkumu a zodpovídají za správné a účelné využití přírodních poměrů pro výstavbu. 
Pokud je rozsah průzkumu nedostatečný, dochází často k haváriím (Masopust, 2017), případně 
konstrukce je předimenzovaná z neznalosti základových poměrů, ve všech jmenovaných a obdobných 
případech zodpovědnost nese projektant. 

         Vrty jsou jako samostatná technologie drahé a zastaralé. Pokud už dojde k odběru vzorku je 
často jen porušený vhodný pro klasifikaci. Odběr neporušeného vzorku pro průkazné laboratorní 
analýzy je výjimkou a i tak se jedná pouze o diskrétní hodnotu neaplikovatelnou na celou vrstvu 
zeminy. Vhodné je kombinovat různé metody – zejména statické a dynamické penetrace s vrty. 
Kombinací dostáváme průběžné informace o mechanických vlastnostech zemin, ne jen zrnitost a 
barvu. Zejména je nutné spolupracovat s projektanty, průzkum a analýzy sladit s metodikou výpočtů a 
také rozsah volit podle geotechnické kategorie a etapy projektové dokumentace (např. Masopust, 
2017). Pro porovnání rozdílu v ceně realizovaných základových konstrukcí viz tab. 1 a 2.  
       Výše načrtnuté postřehy vyznívají pesimisticky, ve své přednášce se pokusím navrhnout řešení 
této situace. Pevně doufám, že bude následovat rozsáhlá a pestrá diskuze, kterou považuji za 
esenciální pro nastavení efektivní spolupráce mezi odborně způsobilými geology a projektanty 
základových a geotechnických konstrukcí.  
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Tabulka 2: Výsledky navržení tvaru základové patky přenášející vertikální návrhové zatížení 1000 kN (počítáno 
v softwaru Patky, GEO5). V tabulce dochází k porovnání mechanických dat z průkazných laboratorních analýz 
(ozn. ČSN ISO) a podle směrných normových charakteristik ze zrušené ČSN 73 1001. V prvním případě byly 
realizovány průkazné laboratorní analýzy: smyková krabicová zkouška a stlačitelnost v oedometru v celkové 
ceně přibližně 4 000 Kč. Ve druhém případě klasifikace podle ČSN 73 1001 asi za 1 500 Kč. Zemina je spraš, 
IC = 0,8, lokalita Brumovice na jižní Moravě, využití únosnosti zeminy bylo limitní podle ČSN EN 1997-1 99,8 
%. Rozdíl v kubatuře betonu C20/25 je pro jednu patku 0,34 m3 a 17,2 kg oceli B500B (rozdíl asi 1500 Kč za 
jednu patku). V případě budování průmyslové haly se 40 patkami se jedná o rozdíl 13,6 m3 betonu a 688 kg 
oceli. Rozdíl ceny za použité materiály, práci a laboratorní analýzy jsou přibližně 57 500  Kč. 
 


