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Abstract 
The soil testing of footing bottom is an important step for successful execution of 

reconstruction works. Quality information obtained from soil testing, knowledge of 

foundations, is one of the most important part for correct choice of method in the 

reconstruction project. On the basis of contract for work we made dynamic probing test for 

the company Geotechnic-holding a.s., in the left lock chamber in Gabčíkovo, the Slovak rep. 

We made 21 dynamic probing tests in dilatation joint places with their interpretation.  

 

Resumé  
 
Ověření stavu a kvality zemin pod základovou spárou sanovaných objektů je důležitým 

krokem  k úspěšné realizaci sanačních prací. Dostatečné množství kvalitních informací 

získaných průzkumnými prácemi, znalost základových poměrů zájmové lokality, je nedílným 

podkladem pro správný návrh metod a postupů sanačních prací. 

Na základě požadavku firmy Geotechnik-holding a.s. byly realizovány dynamické penetrační 

zkoušky pro posouzení inženýrskogeologických poměrů podzákladí objektu levé plavební 

komory vodního díla Gabčíkovo ve složitých podmínkách přivaděče.  Bylo provedeno celkem 

21 dynamických penetračních zkoušek v místech dilatačních spár včetně jejich vyhodnocení.  

 

Základní technické parametry dynamické penetrační soupravy ZDP50x500 
 
Souprava ZDP 50x500, konstrukce UNIGEO a.s., se řadí dle STN 72 1032 mezi těžké 

penetrační soupravy (typ DPH), tíha beranu je 0,5 kN, výška volného pádu beranu je 500 mm, 

vrcholový  úhel hrotu 90°, průměr  hrotu 43,7 mm, průměr soutyčí 32 mm. Penetrační hrot  je  
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volný, na ztraceno. Sestava penetrační soupravy odpovídá normě     

STN 72 1032. Podstatou dynamické penetrační zkoušky je 

zarážení soutyčí osazeného hrotem údery beranu hmotnosti 50 

kg, padajícího z výšky 500 mm, s registrací úderů potřebných               

k zaražení soutyčí o 10 cm. 

          
                                                        Obr.1: Souprava ZDP 50x500 

 

Geomorfologické, geologické a hydrologické poměry zájmové oblasti 
 
Z geomorfologického hlediska, viz. [2], je zájmové území  součástí celku Podunajská rovina, 

která náleží k oblasti Podunajská nížina, soustavy Malá dunajská kotlina, provincie 

Západopanonská pánev. V zájmové oblasti má terén relativně plochý až mírně zvlněný reliéf. 

 

Zkoumané území se rozkládá na území Gabčíkovské pánve - deprese, která se začala 

formovat již během terciéru – miocénu. Z regionálně geologického hlediska je podloží 

kvartéru budováno sedimenty miocénního a pliocenního stáří, které jsou reprezentovány 

mořskými, jezerními, deltovými a říčními sedimenty, viz. [1]. Vzhledem k značné mocnosti 

kvartérních uloženin v Gabčíkovské depresi, nebyly sedimenty podloží kvartéru průzkumem 

zastiženy a nebyly také předmětem průzkumu. 

 

Kvartérní pokryv je v zájmové lokalitě reprezentován fluviálními a fluvio-limnickými 

sedimenty, tvořícími sedimentační výplň Gabčíkovské deprese. V nadloží těchto sedimentů se 

vyskytuje komplex eolických uloženin. Začátkem spodního pleistocénu v zájmové oblasti 

probíhala fluvio-limnická sedimentace, charakteristická cyklickým střídáním vrstev štěrků      

a písků s vrstvami jílů a hlín. Ve středním pleistocénu limnická sedimentace odeznívá a je 

vystřídána převážně fluviální sedimentací, která je charakteristická ukládáním štěrků               

a písčitých štěrků (mocnosti až 160 m). Ve svrchním pleistocénu již probíhá fluviální 

sedimentace charakteristická ukládání písčitých štěrků (dnová facie). V tomto období se také 

objevuje eolicko-fluviální sedimentace. Na rozhraní pleistocénu a holocénu dochází 

k fluviální sedimentaci s tvorbou agradačních valů. Dnové fluviální sedimenty reprezentují 

písčité štěrky, agradační valy jsou zastoupeny převážně písky. Holocénní sedimentace je 

ukončena vrstvou nivních uloženin převážně charakteru povodňových jílů a hlín, 

přemístěných sprašových uloženin  a recentních a fosilních půd.  



 

Hydrogeologicky se v kvartérních formacích charakteru klastických sedimentů uplatňuje 

průlinová propustnost. Fluviální, fluvio-limnické a eolicko-fluviální soudržné  sedimenty 

(jíly, hlíny) se pravděpodobně ve zvodnělých systémech chovají jako izolátory, popř. jako 

poloizolátory. Předmětná lokalita  se nachází v území, které hydrologicky náleží do povodí  

Dunaje. 

 

Metodika realizace dynamických penetračních zkoušek 
 
Vzhledem k obtížným podmínkám, resp. přístupnosti,  musela být souprava konstrukčně 

upravena tak, aby ji bylo možné spustit kruhovým otvorem o průměru 600 mm do prostoru 

vlastního přivaděče vody do komory. Úpravy musely být takové, aby nemohly ovlivnit  

naměřené hodnoty a aby umožnily pokud možno co nejrychlejší a nejsnadnější demontáž        

a následnou montáž soupravy. Montážní a demontážní práce musely být zvládnutelné 

dvojčlennou obsluhou. Jelikož byly průzkumné práce prováděny v prostorách bez přístupu 

denního světla, musela osádka zvládnout veškeré práce s omezeným osvětlením ručních lamp. 

Sestavování a demontáž soupravy navíc komplikovala 

protékající voda na dně objektu s hloubkou cca 5 – 20 cm. 

Na základě výše uvedených podmínek byla souprava 

konstrukčně upravena ing. Peškem a ing. Mertou. 

Konstrukčně byly upraveny části podvozku (bajonetové 

uchycení os), dále byla pozměněna horní část soupravy pro 

snadné vyjmutí koše s beranem. Výsledek provedených    Obr.2: Vstup do přivaděče 

úprav lze hodnotit jako velmi úspěšný.  

Vlastní terénní průzkumné práce byly prováděny ve třech časových etapách v levé plavební 

komoře VD Gabčíkovo. Po demontáži a spuštění soupravy do přivaděče, byla souprava opět 

zkompletována a přesunuta do místa zkoušky. Místa zkoušek byla vybrána zadavatelem prací 

a nacházela se v blízkosti dilatačních spár objektu přivaděče. V místě sondy byla 

železobetonová konstrukce podlahy komory provrtána pod úroveň základové spáry svislým 

vrtem o  průměru 50 mm. Průměrná délka takto zhotovených vrtů, resp. mocnost 

železobetonové konstrukce, byla cca 3,0 m. Po ustavení dynamické penetrační soupravy nad 

ústím vrtu bylo do vývrtu zapuštěno penetrační soutyčí osazené hrotem. Po ručním zapuštění 

soutyčí na počvu vrtu byla do záznamu penetrační zkoušky zaznamenána hloubková úroveň 

počvy, tedy začátek penetrační zkoušky. Vlastní penetrační zkouška probíhala zarážením 



soutyčí osazeného hrotem údery berana, přičemž byl zaznamenáván počet úderů potřebný 

k zaražení soutyčí o 10 cm – N10. Hloubkové údaje byly vztaženy k podlaze objektu. 

Minimálně 1x na 1 metr sondy bylo měřeno tření na soutyčí momentovým klíčem. Zkoušky 

měly být ukončeny v případě, že počet úderů na 10 cm bude vyšší než 25, a to alespoň na 

třech za sebou jdoucích 10 cm intervalech. V případě, že výše uvedená skutečnost nenastala, 

měly být penetrační sondy ukončeny v hloubce 10,0 m pokud nerozhodl jinak přítomný 

zástupce odběratele.  

 
Výsledky průzkumných prací 
 
Po terénní etapě průzkumu byly záznamy z penetračních zkoušek vyhodnoceny a zpracovány  

protokoly zkoušek. Naměřené hodnoty počtu úderů N10 se redukovaly o vliv plášťového tření 

(dle [3], čl. 5.4.1) a opravily o vliv podzemní vody (dle [3], čl. 5.4.2).  Z takto opravených 

vstupních hodnot byla vypočtena hodnota měrného dynamického odporu qdyn [MPa].   

 

Z vypočtených hodnot měrného dynamického odporu qdyn lze konstatovat, že bezprostřední 

podloží levé plavební komory je tvořeno vrstvami štěrků a písčitých štěrků a pravděpodobně 

ojediněle i písků. Vypočtené hodnoty měrného dynamického odporu  se převážně pohybují 

v intervalu od 5 do 35 MPa. Z grafů průběhu měrného dynamického odporu qdyn 

z jednotlivých zkoušek lze vyčíst zřetelnou vrstevnatost prostředí. Zóny s vyššími 

naměřenými hodnotami pravděpodobně představují vrstvy štěrků, které nejsou postiženy 

sufózní činností. Vyšší hodnoty qdyn ale také mohou ukazovat i na zrnitostně hrubší materiál - 

velikostně větší klasty štěrkových zrn. Naopak zóny se zjevně horšími fyzikálně-

mechanickými vlastnostmi mohou představovat vrstvy písčitých štěrků až písků. U části 

realizovaných sond lze uvažovat o písčitých polohách, neboť v průběhu realizace vlastní 

zkoušky byl ze sondy v místech s nízkým dynamickým odporem vynášen písek bez klastů 

štěrků. U části realizovaných sond tyto zóny s nízkou kvalitou mohou představovat vrstvy 

štěrků, které byly oslabeny sufózní činností proudící podzemní vody (písek nebyl během 

zkoušky vynášen). Je možná zajímavé se zde zmínit o tom, že tyto oslabené vrstvy štěrků 

mají často ve svém nadloží i podloží vrstvy,  které vykazují dobré fyzikálně-mechanické 

vlastnosti. Domnívám se proto, že určité typy štěrků jsou náchylnější k sufózní činnosti          

a eroze způsobená sufózí tak v zemním prostředí působí selektivně. Závisí potom sufózní 

činnost na rychlosti proudění podzemní vody a nebo na zrnitostním složení zeminy ? 

Pravděpodobně oba výše uvedené faktory jsou rozhodující. Můžeme konstatovat, že rychlost 



proudění podzemní vody je vyšší ve vrstvách s vyššími hodnotami koeficientu filtrace, tedy 

v propustnějších vrstvách. V těchto vrstvách podzemní voda proudí rychleji než ve vrstvách 

v nadloží a podloží. Rychlost proudění může dosáhnout kritické rychlosti, kdy dojde již 

k vlastnímu strhávání jemných částic zeminy - sufózi. Je možné, že jemné částice jsou 

strhávány také z rozhraní  propustnější vrstvy a sousední méně propustné vrstvy, čímž se 

sousední vrstvy také oslabují.  

 

Jaké jsou příčiny vzniku sufóze v podloží komor ? Dle mého názoru je sufózní činnost vody 

vyvolávána cyklickou změnou tlaku podzemní vody v kolektoru v prostoru pod plavebními 

komorami vyvolanou napouštěním a vypouštěním komor. Ve fázi, kdy plavební komora               

je napouštěna, roste tlak vody v plavební komoře. V tomto okamžiku, v případě že dilatační 

závěr je netěsný, proudí voda z prostoru komory do zvodnělého kolektoru. Po napuštění 

komory se tlaky mezi jednotlivými systémy vyrovnávají. V momentě, kdy je komora 

vypouštěna, klesá tlak vody v komoře a jelikož je v tomto okamžiku tlak vody podzemního 

kolektoru vyšší podzemní voda se dostává přes netěsný dilatační závěr do prostoru plavební 

komory. Jelikož změny tlaku vody v komoře lze označit jako rychlé (rozdíly pravděpodobně 

až cca 0,2 MPa během cca 30 min) je pravděpodobné,  že rychlost proudění podzemní vody      

do komory je značná a voda strhává s sebou 

jemné částečky zeminy do prostoru komory, 

čímž vzniká jev sufóze. Vlivem mechanického 

vyplavování jemných částic pak dochází 

k oslabení struktury zemin pod plavební 

komorou v místech netěsných dilatačních 

závěrů. Při dlouhotrvající sufózi vznikají až 

kaverny. 

V průběhu realizace průzkumných prací byl u 

části realizovaných zkoušek ověřen výskyt 

kaveren, který byl signalizován propadem 

penetračního soutyčí. Ověření existence 

kaverny ukazuje na netěsnost dilatačního 

závěru.  

 
Obr 3.: Protokol dynamické penetrační zkoušky  

        s ověřenou kavernou 



 

Obvykle bylo pravidlem, že kaverna se vyskytovala v celé délce dilatační spáry (byly 

provedeny vždy 2 penetrační zkoušky na jedné dilatační spáře u stěn přivaděče). Největší 

zaznamenaný propad soutyčí, resp. největší ověřená výška kaverny,  byl cca 1,0 m.  

 

Existence kaveren byla později potvrzena sanačními prácemi a to vysokou spotřebou 

injektážních hmot. Výhodou provedeného průzkumu bylo, že již předem výsledky průzkumu 

informovaly realizátora sanačních prací o možné vysoké spotřebě injektážních materiálů        

u těchto  sanovaných míst. Je nutné upozornit na fakt, že vysoké spotřeby injektážních hmot 

byly i u části dalších dilatačních spár u kterých dynamická penetrační zkouška neodhalila 

existenci kaverny. Tento jev lze vysvětlit existencí kaverny v bezprostřední blízkosti sondy. 

Z toho důvodu se jako ideální postup jeví v 1.fázi realizovat mikro-gravimetrická měření,             

která pravděpodobně jako jediná z geofyzikálních metod budou schopna zachytit výskyt            

a plošné rozšíření kaveren. V 2.fázi průzkumu doporučujeme realizovat dynamické penetrační 

sondy v místech geofyzikálních anomálií. Provedené sondy pak potvrdí či vyvrátí existenci 

kaverny. Na základě výsledků takto provedeného průzkumu bude navržen správný postup pro 

sanační práce. 

  
Závěr 
 
Záměrem tohoto příspěvku mělo být přiblížení etapy průzkumných prací. Průzkumné práce 

by měly vytvořit kvalitní podmínky pro realizaci sanačních prací.  Lze konstatovat, že téměř 

každý provedený geotechnický průzkum s sebou přináší mnohdy zajímavé poznatky. Tento 

příspěvek byl zpracován také i z důvodu atraktivity objektu plavební komory, kterou lze 

označit jako technicky zajímavé dílo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.4: Pohled na plavební komory z velína    Obr.5: Zarážení dřevěného klínu  
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