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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MO�NÉ ZPŮSOBY SANACE PODZÁKLADÍ 

STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ V LOKALITĚ OSTRAVA 
 
Anotace: 
       
      Cílem publikovaného článku je snaha o předlo�ení faktorů potřebných pro posuzování při 
ře�ení problematiky sanace základové spáry a podzákladí stávajících objektů v lokalitě 
Ostrava. Chceme také poukázat na komplexnost ře�ení dané problematiky s úvahou celé řady 
příčin podmiňujících mo�nosti ře�ení sanace včetně prezentace mo�ného způsobu sanace na 
konkrétním příkladu objektu radniční vě�e Ostravského muzea.    
 
Resumé :  

The Paper is presenting at first some of important factors required for a proper 
assessment of both ground and construction conditions to unable solving remediation 
problems of constructions localized in Ostrava. At the second part the Paper is presenting 
both current problems and possible remediation works at the Ostrava Old Town Hall Tower 
suggested by the UNIGEO a.s. Ostrava specialists. 
 
OBECNÉ POHLEDY: 
 
      Při ře�ení geotechnických úkolů sanace přímého podzákladí v aktivní zóně se nám jeví 
jako nutné, kromě vstupních parametrů, popisujících současný stav konstrukce a charakter 
geologického prostředí podzákladí, také hodnotit historické pozadí objektu. Při analýze 
vzniklého stavu je nutné se poohlednout za historií stavební konstrukce objektu, stavebními 
úpravami konstrukčního systému v minulosti a takté� na historický vývoj geotechnických 
podmínek podzákladí jak přímo pod objektem, tak v bezprostřední blízkosti, jako jsou 
například mo�né poklesy v souvislosti s poddolováním či vlivy povodní atp.. Podrobné 
zmapování historického pozadí objektu do značné míry ovlivní charakter a koncepci 
navrhovaných sanačních prací. 
 
Příčiny podmiňující nutnost ře�ení mo�ných způsobů sanace podzákladí: 
 

1. Stavební úpravy objektu � zvý�ení celkového zatí�ení základové spáry 
 
2. Progresivní kvalitativní změna materiálových charakteristik geologického podzákladí 

 
3. Ovlivnění základových poměrů objektu okolní zástavbou či stavebními pracemi 

v blízkosti objektu 
 

4. Degradace stavebních materiálů základové konstrukce objektu    
      Pro vhodný návrh a následně úspě�né provedení sanace základové konstrukce a 
podzákladí objektu je nezbytné v rámci analyzování stavu komplexně popsat a posoudit 
ve�keré příčiny vzniklé situace. Správná analýza příčin a jejich zohlednění při návrhu 
podstatně zvý�í procento úspě�nosti projektovaného způsobu sanace. 

 64

mailto:ondrasek.petr@unigeo.cz
mailto:rysavka.jaroslav@unigeo.cz


ad 1) 
 
      Častým jevem při stavebních úpravách na objektu, předev�ím výstavbou nástaveb či 
přístaveb a tím zvý�ením celkového zatí�ení základové spáry od přití�ení  konstrukcí, jsou 
projevy nadlimitního celkového sedání a zvlá�tě pak diferenciální deformace 
poddimenzovaných základů na kvalitativně proměnlivém geologickém podzákladí. 
 
      Tyto stavební úpravy často podstatně přití�í stávající základový systém, přičem� jeho 
rekonstrukce je v nejednom případě opomenuta či zanedbána.  
 
ad 2) 
 
      Změnou geotechnických poměrů a to předev�ím sní�ením hodnot materiálových 
charakteristik geologických vrstev podzákladí jsou vyvolány převá�ně přirozeně nevratné 
kvalitativní změny, předev�ím u hlinito-jílových méně únosných podlo�ních materiálů. 
Častou příčinu lze nalézt v náhlé přítomnosti vody v aktivní zóně podzákladí. Její fyzikálně-
mechanický vliv na podzákladní materiály geologického prostředí spolu s heterogenní 
stavbou přímého podlo�í a podporou statických či vá�něji dynamických účinků z okolí je 
hlavním negativním vlivem pro napěťo-deformační stav interaktivního prostředí základová 
konstrukce � geologické prostředí podzákladí. 
 
ad 3) 
 
      Při hledání příčin základových problémů je nutné vzít v potaz i faktor interakce 
studovaného objektu s okolní zástavbou, statickými a dynamickými účinky od přití�ení, 
stavebními, předev�ím výkopovými pracemi, je� přímo ovlivňují napětí v podzákladí a mění i 
hydrogeologické poměry zájmové lokality. Usměrnění těchto činností, jejich analýza a 
důsledky jejich dopadů jsou velmi důle�itými faktory ovlivňujícími počáteční stav 
geotechnického problému a takté� případný návrh způsobu sanace i samotnou realizaci 
stavebně-sanačních prací. 
 
 
ad 4) 
 
      U zchátralých objektů vystupuje takté� faktor stávajícího stavu konstrukčního systému 
základové i nosné konstrukce objektu, je� za přítomnosti faktorů zmiňovaných vý�e, přímo a 
zásadně ovlivní rozsah po�kození stupněm degradace konstrukce a geologického podlo�í. 
 
      Důsledkem v�ech těchto přímých i nepřímých faktorů jsou poruchy konstrukce, které dle 
svého charakteru, rozsahu a dispozice určují míru statické a stabilitní rovnováhy a svou 
komplexní analýzou předurčují koncepci následné sanace. Typologie poruch je zásadním 
určujícím faktorem při rekognoskaci posti�eného objektu a také prvkem, pomocí něho� je 
naopak mo�né posléze hodnotit míru účinnosti realizovaných sanačních prací. 
 
      
MO�NÉ ZPŮSOBY SANACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A PODZÁKLADÍ: 
 
       Po důsledné a komplexní analýze příčin geotechnického problému nestability přímého 
podzákladí a omezené statické funkce základové konstrukce objektu jsou zva�ovány postupy 
stavebně-sanačních prací.  
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      V na�ich  náročných geologických podmínkách zakládání je v převaze případů určen hned 
celý komplex přímých i nepřímých negativních faktorů, ovlivňujících celkový stav 
interaktivního prostředí. Tyto faktory svými �ir�ími souvislostmi dávají důvod pro volbu tzv. 
etapovité sanace, která po jednotlivých, koncepčně vhodně volených krocích, eliminuje 
jednotlivé příčiny se zaji�těním spolehlivé funkce základové konstrukce objektu.  
 
      �iroká �kála příčin poruch konstrukce objektu si �ádá takté� individuální přístup ve volbě 
způsobu sanace. V současnosti nelze předlo�it jakousi kuchařku vhodného způsobu sanace ani 
v případě rádoby shodných či podobných geologických a konstrukčních poměrů. Volba 
sanačních prací, jejich rozsah, charakter a dimenzace je na projektantovi (geotechnikovi), 
který musí ve svém návrhu zohlednit v�echny aspekty a spolu s jistým procentem 
spolehlivosti na straně bezpečnosti určit maximálně efektivní postup sanace. 
 
      Za spolehlivě navr�enými sanačními pracemi jdou i jejich celkové rozpočtové náklady, 
které u těchto speciálních geotechnických prací bývají často nemalé. Z tohoto pohledu je 
nutné zvá�ení někdy i budoucnosti celého objektu. Při obzvlá�tě problematické sanaci, kde 
stávající charakter poruch konstrukce objektu vy�aduje razantní a náročné stavebně � 
technické sanační ře�ení lze dokonce v krajních případech z důvodu vysokých rozpočtových 
nákladů na sanaci zva�ovat i samotnou existenci stávajícího objektu či jeho demolici.  
 
 
PŘÍKLAD MO�NÉHO POSTUPU SANACE NA KONKRÉTNÍM OBJEKTU 
RADNIČNÍ VĚ�E OSTRAVSKÉHO MUZEA: 
   
Charakteristika objektu a geologické stavby podzákladí: 
 
      Na�e firma UNIGEO a.s. Ostrava, divize SANEKO ře�ila v minulých týdnech návrh 
způsobu sanace základové spáry a podzákladí historického objektu radniční vě�e Ostravského 
muzea. Budova v minulosti byla významně poru�ena důlními vlivy, které dlouhodobě 
doznívají. Začátek naklonění vě�e je mo�no datovat do období počátku exploatace lo�iska 
uhlí, pokračování naklonění v současné době je dále částečně ovlivněno jak několikerými 
povodněmi, tak i svedením vody okapním svodem a jeho mo�ná netěsná napojení na 
kanalizaci ( spojení vlivu sufózy a saturace zemin v podzákladí ). V rámci rekognoskace 
současného stavu objektu radniční vě�e byly zji�ťovány mo�né příčiny poruch konstrukce, 
jejich rozsah, charakter tahových trhlin a prasklin s vymezením směrovosti denivelace objektu 
radniční vě�e. Poznatky z analýzy směrovosti diferenciálních pohybů napomohly při návrhu a 
posuzování způsobu sanace podzákladí budovy a statického zaji�tění základů.    
 
      Při analýze byla zhodnocena geologická stavba podzákladí, kde předkvartérní podlo�í je 
budováno neogenním pokryvem karbonských hornin s nástupem  v hloubce cca � 9,5 metru 
pod stávajícím terénem s charakterem geologických vrstev miocenních jílů písčitých, na 
kontaktu s kvartérním pokryvem tuhé, hlouběji pak pevné konzistence. Kvartérní pokryv je 
tvořen �těrkovou terasou řeky Ostravice s nástupem cca 3,5 � 4,5 metru pod úrovní 
současného terénu, tvořenou středně a� hrubozrnnými �těrky hlinitými a� �těrky s příměsí 
jemnozrnné zeminy, symbolu GM, resp. G-F, středně ulehlými, vlhkými, od hloubkové 
úrovně 6,0 metrů zvodnělými, středně ulehlými, aleuritická výplň tuhé a� pevné konzistence. 
Celková mocnost psefitických fluviálních zemin dosahu cca 5,0 - 6,0 metru. Geologický 
profil je shora uzavřen náplavovými fluviálními zeminami charakteru jílů písčitých a� písků 
hlinitých. Hloubka dosahu  cca do 3,5 metru.  
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Návrh způsobu sanace základové spáry a podzákladí radniční vě�e: 
 
      Za účelem dosa�ení spolehlivosti statické a stabilitní funkce základové konstrukce a 
aktivní zóny podzákladí je navrhována sanace podzákladí a statické zaji�tění základové 
konstrukce objektu, a to postupně ve dvou etapách.  
 
 

I. etapa sanace: 
 
      Cílem I. etapy sanace pomocí injektá�e polyuretanovými pryskyřicemi CarboPur WX by 
mělo být dosa�ení zpevnění nejbli��ího vněj�ího okolí pomocí zavibrovaných injektá�ních 
ocelových jehel 48/4,05 mm v úklonech 0°, 5°, 15° a 30° ve jmenovitých délkách 3 � 6 metrů 
v celkové metrá�i 286 metrů jehel. Injektá�ní jehly orientované směrem do náměstí budou 
spojeny se stávající clonou pilotové stěny, vybudovanou technologií tryskové injektá�e. Tím 
by mělo být eliminováno nebezpečí vytlačování zemin zpod základu směrem do náměstí, jen� 
je i pseudogenerelním směrem denivelace objektu. Jako injektá�ní médium lze doporučit 
pou�ití dvouslo�kové polyuretanové pryskyřice CarboPur WX, jen� svým charakterem a 
technickými mo�nostmi spolehlivě zajistí po�adovanou těsnící a výplňovou funkci 
výsledného geokompozitu. 
 
      Rozmístění injektá�ích jehel je voleno tak, aby konečné proinjektování hlinito-�těrkových 
fluviálních podlo�ních sedimentů vytvořilo spolehlivý geokompozit s injektá�ním médiem 
v celém prostoru podzákladí  na kontaktu se základovou spárou a� do úrovně -3,0 metru pod 
ní.  Umístění jehel  a jejich následná injektá� svým charakterem takté� zvý�í aktivní plochu 
rozná�ení napětí od přití�ení a tudí� i sní�í jeho celkovou hodnotu. Stejně tak i projektovaný 
postup injektá�e pryskyřicemi, dle číslování, viz. obrázek ní�e, zajistí spolehlivé vyplnění 
pórů podzákladních zemin s napěněním na kontaktu s vodou s faktorem do 3 násobku 
objemu vháněného média a vytvořením kompaktního homogenního prostředí v celé sanované 
plo�e s předpokládanou spotřebou cca do 15 L PUR / 1 metr jehly s celkovou konečnou 
spotřebou cca do 1627,5 kg slo�ky A a 1953 kg slo�ky B polyuretanové pryskyřice CarboPur 
WX.. 
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II. etapa sanace: 
 
      Cílem II. etapy sanace je přenesení části zatí�ení od radniční vě�e hlouběji do 
geologického prostředí podzákladí. Celoplo�né hlubinné zalo�ení pomocí TITAN mikropilot 
by mělo zabezpečit stejnoměrné přenesení zatí�ení a tudí� eliminaci diferenciálních deformací 
základové konstrukce v místech zhor�ených materiálových, pevnostně-přetvárných parametrů 
geologických vrstev aktivní zóny podzákladí. 
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      V návaznosti na provedení I. etapy sanace a jejího monitoringu sanačního účinku lze, pro 
docílení maximální statické funkce základové konstrukce, doporučit přenesení částečného 
zatí�ení od radniční vě�e hlouběji do podlo�í pomocí plovoucích mikropilot TITAN průměru 
52/26 mm z titanové zu�lechtěné vysokokvalitní oceli v provedení technologií Ischebeck 
v délkách 6 a 7,5 metru v úklonech 5° a 10° od svislice. Vrtání mikropilot bude realizováno 
přes vrtací korunku průměru do 115 mm s injektá�ními tryskami z boku korunky. Při vrtání 
bude současně prováděna injektá� cementovou suspenzí, jen� vytvoří interface mezi 
geologickým prostředím a prvkem mikropiloty. Bude pou�ito cementové suspenze v:c = 0,5 � 
0,6;  SPC 32,5R s vytvořením kompaktního stvolu průměru cca 220 � 250 mm. 
Předpokládaná spotřeba injektá�ní cementové suspenze cca 10 - 15 l / 1 m délky MP, 
předpokládaná celková spotřeba cementu  cca 6 tun.  
    
      Po provedení celkové sanace podzákladí by mělo dojít ke stabilizaci diferenciálních 
deformací a vyře�en problém s konzolidací přímého podlo�í vě�e. Injektá� zpevní nejbli��í 
podlo�í a mikropiloty TITAN přenesou část zatí�ení rovnoměrně do hlub�ího podlo�í pod 
vě�í. 
 
      Při analýze mo�ných příčin bylo konstatováno, �e problém s kvalitativní změnou 
materiálových charakteristik výplňových aleuriticko-pelitických sedimentů zapříčinilo i 
po�kozené odvodňovací svody a netěsnost napojení na kanalizaci. Tento předpoklad musí být 
ověřen s jeho nevyhnutelnou nápravou. Projekt opravy svodů musí být ře�en v PD 
generálního projektanta.   
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ZÁVĚR 
 
      Předmětem příspěvku bylo zamy�lení nad faktory ovlivňujícími postup při analýze stavu a 
charakteru poruch konstrukcí, popis příčin podmiňujících nutnost ře�ení sanace základové 
spáry a podzákladí objektu a jejich provazba. V článku je takté� prezentován konkrétní 
příklad mo�ného způsobu sanace objektu radniční vě�e, jen� deklaruje námi popisované 
postupy a analýzy.  
 
 
      Cílem příspěvku je také snaha vyvolat �ir�í diskuzi o komplexním ře�ení problémů sanace 
podzákladí stávajících objektů s důrazem na vytvoření takové publikace, která bude shrnovat 
příčiny a důsledky geotechnických problémů v podzákladí a nastíní k nim vhodné metodiky 
jejich sanace.       
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