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I  ÚVOD 
 

Na základe objednávky zástupcu spoločnosti POLEX, so sídlom Hurbanova 522/18, 
905 01 Senica, zo dňa 19.10.2017 sme v mesiaci november 2017 vykonali orientačný 
inžinierskogeologický prieskum pre geologickú úlohu: 

Senica – IBV Topoľová – I. etapa. 
 K vypracovaniu projektu geologických prác, ako i predkladanej záverečnej správy, 
nám zo strany objednávateľa  boli poskytnuté nasledovné podklady : 
- zastavovací plán v M 1 : 500 
- potvrdenia o situovaní podzemných vedení 
- potvrdenia o stretoch záujmov chránených osobitnými predpismi 
- povolenie k vstupu  na pozemky 
 Ďaľšie podklady k riešeniu úlohy boli získané v archíve Geofondu. 
 Projekt geologických prác odsúhlasil a potvrdil zástupca objednávateľa dňa 
24.10.2017. 
 Geofond preskúmal ohlásenie geologických prác a tieto zaevidoval podľa § 13 
geologického zákona pod číslom 840/2017. 
 

II  Geologická úloha a údaje o území 
 
II – 1 / Priestorová identifikácia záujmového územia  
 

Záujmové územie sa nachádza pri južnom okraji mesta Senica v časti označovanej  
Kaplinské pole. Povrch územia staveniska je mierne svažitý, so severnou expozíciou, 
nezastavaný, bez vzrastlej zelene, trávnatý. Nadmorská výška územia sa pohybuje v rozmedzí 
210 – 212 m n.m. Prístup na stavenisko je možný z Topoľovej i Priemyselnej ulice. Bližšia 
identifikácia územia je zrejmá z grafických príloh. 
 Podľa projektovej dokumentácie sa v rámci I. etapy IBV uvažuje s vybudovaním 
príjazdovej komunikácie a inžinierskych sietí.  

 
II – 2 / Cieľ geologických prác 
 
 Cieľom geologických prác bolo posúdiť inžinierskogeologické a hydrogeologické 
pomery územia staveniska z hľadiska uvažovaného stavebného zámeru. Prieskumné práce 
boli zamerané prevažne na posúdenie zemín pre cestné účely, projektovaný rozsah prác bol 
dodržaný..  
 
II - 3  / Charakteristika skúmaného územia a doterajšia preskúmanosť 

 
Širšie okolie záujmového územia možno hodnotiť ako oblasť pomerne dostatočne 

preskúmanú. Z územia je vypracovaná základná geologická mapa v M  1 : 50 000. 
 Podľa archívnych údajov Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, neboli na stavenisku 
vykonávané žiadne prieskumné práce. 
 
II - 3.1 / Stručné geomorfologické, geologické a hydrogeologické pomery širšieho okolia 
  staveniska, klimatické pomery 
Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do celku Chvojnickej pahorkatiny, 
podcelku Senická pahorkatina. Reliéf územia je rovinný až mierne zvlnený, charakteristické 
sú ploché, široké chrbty a roztvorené úvalinové doliny.  
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Obr. 1 Výrez z Mapy geomorfologického členenia SR 1 : 500 000  (Atlas krajiny SR) 

 

Z klimatického hľadiska  patrí územie do mierne teplej klimatickej oblasti, k okrsku 
T6, teplému, mierne vlhkému, s miernou zimou. Priemerná teplota vzduchu v júli presahuje 20 
oC, v januári - 2 oC. Priemerná ročná teplota 8,6 oC. Priemerný ročný úhrn zrážok v oblasti je 
625 mm. Najviac zrážok pripadá na letné mesiace máj - august (60 - 70 mm), najmenej na 
zimné mesiace január - marec (40 - 50 mm). Výpar je najmenší v zimnom období. Na jar 
nastáva jeho rýchly vzrast v dôsledku  zvýšenia teploty vzduchu. Najvyššie hodnoty sú v 
letných mesiacoch. Potenciálny výpar je 480-490 mm. Územie je charakterizované 
premenlivou cirkuláciou ovzdušia s prevládajúcou zložkou západného prúdenia. Vo 
všeobecnosti prevládajú vetry severozápadné (17 - 25  % dní)  juhovýchodné (10 - 15 % dní), 
prípadne severné (cca 10 %  dní). Sila vetra je prevažne 2 - 5 Beaufortových stupnov  (oB). 
Búrlivé vetry (8  oB) sa vyskytujú v priemere 11 dní do roka. Maximálna výška snehovej 
pokrývky: 55 cm, základná tiaž snehu so: 0,7 kNm-2, 
snehová oblasť II.  Základný tlak vetra wo: 0,55 kNm-2 ,  veterná oblasť IV., prevládajúci smer 
vetra severozápadný.  Maximálna hĺbka premŕzania pôdy: 105 cm  

 

 
Vysvetlivky:  
T6  okrsok teplý, mierne vlhký, s miernou zimou 

M1  okrsok mierne teplý, mierne vlhký, s miernou zimou, pahorkatinový 

M3 okrsok mierne teplý, mierne vlhký, pahorkatinový až vrchovinový  

Obr. 2 Výrez z Mapy klimatických oblastí SR 1 : 1 000 000  (Atlas krajiny SR) 
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Všetky povrchové toky pretekajúce územím Záhorskej nížiny patria do povodia 
Moravy, ktorá tvorí geografickú hranicu JZ časti Záhorskej nížiny. Prevažnú časť riečnej 
siete Záhorskej nížiny tvoria allochtónne povrchové toky, ktorých pramennou oblasťou sú 
západné svahy Malých Karpát a oblasť Myjavskej pahorkatiny. Riečna sieť Záhorskej nížiny 
v súčasnosti už nemá prírodný charakter keďže v dôsledku častých záplav a podmáčania 
územia bola väčšina tokov vodohospodárskymi úpravami regulovaná. 
  Po geologickej stránke Senická pahorkatina predstavuje severnú okrajovú časť 
rozsiahlej medzihorskej depresie Viedenskej panvy. Viedenská panva je bádenského pôvodu. 
Panvu vypĺňajú niekoľko tisíc metrov hrubé neogénne, prevažne morské sedimenty. 
V záujmovom území je vyvinutý celý vrstevný sled neogénu s výnimkou akvitánu s početnými 
hyátmi. Geologická stavba je zložitá, laterálne aj vertikálne premenlivá. Vlastná panva je  
rozčlenená množstvom zlomov ktoré zväčša sledujú karpatský smer SV - JZ. Na báze je 
neogén litologicky zastúpený súvrstvím pieskovcov, pieskov a piesčitých ílov, vo vrchnejších 
polohách (spodný panón) sedimentovali jemnopiesčité slienité íly a jemnopiesčité íly prevážne 
zelenošedé s polohami slieňov. Najvrchnejšie polohy sú budované pelitickými sedimentami 
helvetu v šlírovom vývoji. Ide o zelenosivé, sivé väčšinou slabo až jemne piesčité, na 
vrstevných polohách sľúdnaté, polopevné vápnité íly až ílovce. Vrchné polohy týchto hornín 
sú intenzívne zvetrané až rozložené, charakteru ílov nízkej až vysokej plasticity, pevnej 
konzistencie. V kvartéri  pokračovala na území tektonická diferenciácia podľa zlomov a 
erozívno - denudačná modelácia reliéfu s akumuláciou sedimentov. 

Kvartér je budovaný pleistocénnymi fluviálnymi sedimentami. Holocénne, aluviálne 
sedimenty usadené v nive Teplice a jej prítokov sú litologicky reprezentované pokryvnými 
súdržnými piesčitými ílmi až siltami, ktoré tvoria nadložie ílovitých až piesčitých štrkov, 
prípadne siltovitých pieskov. Štrky možno charakterizovať ako monomiktné, tvorené pomerne 
dobre opracovanými obliakmi pieskovca priemeru do 5 cm, ojedinele 7-10 cm. Nesúdržné 
zeminy, fácie aluviálnej nivy, sú miestami prekryté eolickými sedimentami, ktoré sú 
v skúmanom území zastúpené sprašoidnými zeminami.   

 

 
Vysvetlivky:  
NEOGÉN 
13 sivé a pestré vápnité prachovce, ílovce, zlepence, štrky, evapority 

17    vápnité prachovce, ílovce, pieskovce, tufity, uhoľné íly, uhlie, zlepence, organodentrické vápence   

Obr. 3 Výrez zo Základnej geologickej mapy SR 1 : 500 000  (Atlas krajiny SR) 
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Hydrogeologické pomery sú podmienené geologickou stavbou, geomorfologickými 
pomermi a klimatickými pomermi. Skúmané územie patrí do hydrologického povodia rieky 
Moravy, dielčieho povodia rieky Myjavy. Najväčším prítokom Myjavy je vodný tok Teplica. 
Typ režimu odtoku zrážkových vôd je dažďovo - snehový, špecifický odtok v oblasti sa 
pohybuje 3,0 až 5,0  l.s -1.km2. Hlavným kolektorom podzemných vôd sú štrkovito-piesčité 
sedimenty Teplice. Hladina podzemnej vody má voľný, až mierne napätý charakter. 

Inžinierskogeologické pomery záujmového územia môžeme stručne charakterizovať 
rozdelením na inžinierskogeologické rajóny, viď obr. 3, vyznačujúce sa rovnorodosťou 
litologického charakteru hornín a inžinierskogeologických pomerov.   
 

 
Vysvetlivky:  
Predkvartérne horniny 

Sk rajón spevnených sedimentov 

Kvartérne pokryvné útvary (základovú pôdu tvoria zeminy hrubšie než 2 m) 
 F rajón úrodných riečnych náplavov  

 EF   rajón eolických pieskov na údolných riečnych náplavoch  

 L rajón sprašových sedimentov 

P rajón proluviálnych sedimentov 

D rajón deluviálnych sedimentov 

2-5 hĺbka hladiny podzemnej vody pri max. stave  
Obr. 4 Výrez z Inžinierskogeologickej mapy SR 1 : 500 000 (Atlas krajiny SR) 

 
II - 3.2 / Seizmicita územia 
 

K najvýznamnejším geodynamickým javom patria neotektonické pohyby, ktoré sa 
odohrali v pliocéne s pokračovaním v kvartéri. Tieto podstatne ovplyvnili súčasný reliéf, 
charakter a hrúbku kvartérnych sedimentov. Úzko je s nimi spojená seizmicita územia.  
 Seizmicita územia, podľa STN 73 0036 je 7o MSK-64. Pre v minulosti pozorované 
epicentrá bolo vypočítané magnitúdo (u historických zemetrasení) do roku 1870  M = 4,0 – 
4,5, po roku 1870  M = 2,9 – 3,4. 
 V zmysle STN EN 1998 – 1, podľa hodnotenia vplyvu vlastností horninového 
prostredia na seizmický pohyb, patrí podložie na záujmovom území do kategórie B, ktoré je 
charakterizované rýchlosťou šmykových vĺn VS  v rozmedzí 360 m.s -1 - 800 m.s-1, NSPT  > 50 
(počet úderov na 30 cm) a cu > 250 kPa. 

Podľa novelizovanej STN 73 0036 (STN EN 1998-1/NA/Z2) hodnota agr  ktorá môže 
byť s pravdepodobnosťou 10 % prekročená počas 50 rokov, t. j. hodnota agr  pre návratovú 
periódu 475 rokov = 1,10 m.s -2. 
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II - 3.3 / Odkaz na predchádzajúce súvisiace úlohy 
 
 Prieskumné práce nenadväzujú na žiadnu etapu predchádzajúceho prieskumu. Na 
lokalite nebol vykonaný inžinierskogeologický prieskum. 
 
 
III      Postup riešenia geologickej úlohy a jeho zabezpečenie 
 
III - 1/ Spôsob riešenia geologickej úlohy a jeho zabezpečenie 
 
 Pri návrhu metodiky a rozsahu  prieskumných prác sme vychádzali z cieľa prác. 
Geologicko - prieskumné práce boli vykonané v nasledovnom rozsahu:  
 
      a.)  Kopané sondy 

 
 V rámci geologickej úlohy boli dňa 25. 10. 2017 v záujmovom území realizované 3 
strojne kopané sondy, s označením KS – 1 až KS – 3,  do hĺbky 2,60 – 2,80 m p. t.  Kopané 
sondy zabezpečil zástupca objednávateľa prieskumných prác. Po dokumentácii sond a odbere 
vzoriek zemín boli prieskumné diela likvidované záhozom z vyťažených zemín, pričom terén 
bol upravený do pôvodného stavu. O likvidácii prieskumných diel boli vypracované príslušné 
protokoly.  
 

b.) Vzorkovacie práce 
 

  Pri realizácii kopaných sond bol z jednotlivých prieskumných diel vykonávaný odber 
porušených a dokumentačných vzoriek zemín. Celkove bolo odobratých 6 vzoriek zemín triedy 
3-5, v zmysle EN ISO 22475-1 a  1 technologická vzorka zeminy  na laboratórne spracovanie. 
Dokumentačné vzorky zemín boli po ukončení terénnych prieskumných prác  po vzájomnej 
dohode skartované. O skartácii vzoriek zemín je vypracovaný príslušný protokol. 
 

c.) Laboratórne rozbory zemín  
 

 Laboratórne rozbory zemín boli vykonané v pôdomechanickom laboratóriu 
dodavateľa prieskumných prác za účelom stanovenia ich základných fyzikálnych parametrov 
potrebných pre zatriedenie zemín podľa STN 72 1001, ako i posúdenia zemín čo do vhodnosti 
pre cstné účely. Výsledky laboratórnych rozborov tvoria samostatnú písanú prílohu 
predkladanej správy. 
 
    d.) Zameranie sond 
 
 Vytýčenie prieskumných diel v teréne vykonal zodpovedný riešiteľ. Zameranie 
prieskumných diel vykonal zodpovedný geodet objednávateľa – Ing. Juraj Baďura. 
Prieskumné diela boli zakreslené do zastavovacieho plánu v   M  1 : 500. 
 
    e.) Geologické výkony 
 
 Geologické výkony boli vykonané v rozsahu: projektovanie, sled a riadenie terénnych 
prác, dokumentácia, vyhotovenie grafických príloh a záverečnej správy.  
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III - 2/ Dokumentácia prieskumných diel  
 

a.) Kopané sondy 
Dátum kopných prác:  25. 10. 2017 
Súprava:             Traktorbáger 
Hĺbka sond a rozmer:  0,80 x 1,5 x 2,80 m (š,d,h) (cca 3,40 m3) 
Vyhodnotil: RNDr. Eduard Blažo na základe makroskopického popisu 

a laboratórnych rozborov zemín. 
Sonda: KS - 1   
terén: 211,36 m n. m.  x= 549210.61  y= 12224521.56   
Litologický 
profil (m) 

Litologický popis Zatriedenie 
STN 

 72 1001 

Ťažiteľnosť 
STN 

73 3050 
0,00 – 0,30 Humózna vrstva - silt piesčitý, tuhý, čierny O 2 

0,30 – 2,70 Íl so strednou plasticitou, tvrdý, svetlý, 
žltohnedý, hrdzavošmuhovaný, s ojedinelými 
konréciami do ø 0,5 cm, delúvium 

F6 CI 3 

Bez vody. 
 
Sonda: KS - 2   
terén: 210,58 m n. m.  x= 549230,05  y= 1224467,08   
Litologický 
profil (m) 

Litologický popis Zatriedenie 
STN 

 72 1001 

Ťažiteľnosť 
STN 

73 3050 
0,00 – 0,50 Humózna vrstva - silt piesčitý, tuhý, čierny O 2 

0,50 – 2,10 Íl so strednou plasticitou, tvrdý, svetlý, 
žltohnedý, delúvium 

F6 CI 3 

2,10 – 2,80 Íl piesčitý, tvrdý, svetlosivý, laminovaný 
jemnozrnným pieskom, delúvium 

F4 CS 3 

Bez vody. 
 
Sonda: KS - 3   
terén: 210,47 m n. m.  x= 549207,12  y= 1224410,00   
Litologický 
profil (m) 

Litologický popis Zatriedenie 
STN 

 72 1001 

Ťažiteľnosť 
STN 

73 3050 
0,00 – 0,40 Humózna vrstva - silt piesčitý, tuhý, čierny O 2 

0,40 – 1,20 Íl so strednou plasticitou, tvrdý, svetlý, 
žltohnedý, delúvium 

F6 CI 3 

1,20 – 1,80 Íl so strednou plasticitou, tvrdý, svetlý,  
hrdzavošmuhovaný, delúvium 

F6 CI 3  

1,80 – 2,40 Íl so strednou plasticitou, tvrdý, tmavosivý 
Neogén (Miocén) - lakšárske súvrstvie - panvová 
fácia 

F6 CI 3 

Bez vody. 
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b.) Vŕtaná sonda prevzatá z archívnej dokumentácie 
 
Dátum vrtných prác:   november 2017  
Druh vrtnej súpravy:   URB 2A2 
Spôsob vŕtania:   nárazovotočivý 
Priemer vŕtania:   156 mm 
Vrtmajster:    Stanislav Franc 
Vyhodnotil:   RNDr. Eduard Blažo 
 
Sonda : V – 2 
terén: 100,00 m rel. v. – odpovedá podľa GPS cca 208,00 m . n m. 
Litologický 
profil (m) 

Litologický popis Zatriedenie 
STN 

 72 1001 

Ťažiteľnosť 
STN 

73 3050 
0,00 – 0,20 Navážka – drobný štrk, kyprý GPY 1 

0,20 – 1,30 Íl s nízkou plasticitou, tuhý, svetlý, žltohnedý, 
delúvium 

F6 CL 2 

1,30 – 1,80 Íl s nízkou plasticitou, tuhý, svetlý, 
zelenkastosivý, delúvium  

F6 CL 3  

1,80 – 2,70 Íl s nízkou plasticitou, pevný, tmavohnedý, 
delúvium 

F6 CL 3 

2,70 – 3,60 Štrk ílovitý,výplňová zemina pevnej konzistencie, 
hrdzavohnedý, lavúny poloopracované, ploché 
do ø 3 – 5 cm, prolúvium 

G5 GC 3 

3,60 – 4,90 Íl s vysokou plasticitou, pevný, svetlý, 
zelenkastosivý, s kaolinizovanými hniezdami, 
Neogén – limnický sediment 

F8 CH 3 

4,90 – 6,10 Íl s vysokou plasticitou, pevný, svetlý, 
žltkastohnedý, s kaolinizovanými hniezdami, 
Neogén – limnický sediment   

F8 CH 3 

6,10 – 9,00 Íl s vysokou plasticitou, tvrdý, svetlý, 
zelenkastosivý, hrdzavošmuhovan, 
Neogén – limnický sediment   

F8 CH 4 

Veľmi slabý bočný prítok v hĺbke 3,50 m p.t. 
Poznámka: Sonda realizovaná cca 70 m severným smerom od sondy K – 3 v areáli závodu na 
výrobu plastových výrobkov. 
 
III - 3/  Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery územia 
 
 Na základe výsledkov vykonaných prieskumných prác konštatujeme, že priestor 
staveniska predstavuje zemný masív na stavbe ktorého sa až do nami overovanej hĺbky  
podieľajú len kvartérne a neogénne sedimenty. 
 Kvartér je reprezentovaný deluviálnymi sedimentami, neogén  je zastúpený lakšárskym 
súvrstvím  panvovej  fácie (miocén - karpat). Celková geologická stavba územia je 
jednoduchá. 
 Povrchovú vrstvu na stavenisku tvorí pôdny horizont o hrúbke 0,30 – 0,50 m. Pod 
humóznou vrstvou sa v celom rozsahu staveniska vyskytujú deluviálne (sprašoidné) sedimenty 
charakteru ílov so strednou plasticitou, tr. F6 CI, svetlého, žltohnedého sfarbenia, tvrdej 
konzistencie, ktoré dosahujú hrúbky 1,70 – 2,40 m. V ich podloží, podľa sondy KS – 3, možno 
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z hľadiska celkovej geologickej stavby územia predpokladať už len výskyt neogénnych, 
tmavosivých ílov tvrdej konzistencie s drobnými šupinami muskovitu, (šlír). Neogénne, 
pelitické sedimenty, tu dosahujú hrúbky niekoľko stoviek metrov.     

V priebehu vykonávania prieskumných prác nebol v prieskumných dielach zistený 
výskyt podzemnej vody.  
    
III - 4 / Geotechnické parametre zemín 
 
 Zeminy vyskytujúce sa v záujmovom území zatrieďujeme podľa výsledkov 
laboratórnych rozborov do príslušných tried v zmysle STN 72 1001. Na základe 
porovnateľných skúseností im priraďujeme nasledovné charakteristické hodnoty: 
 
 Symboly pre geotechnické charakteristiky  
 
  E

def - modul deformácie 

  
u - totálny uhol vnútorného trenia 

 c
u - totálna súdržnosť

  
ef - efektívny uhol vnútorného trenia 

        c
ef - efektívna súdržnosť 

         - Poissonovo číslo 
     - súčiniteľ prevodu medzi modulom deformácie a oedometrickým        
        modulom 

 - objemová tiaž 
 
 
a./ íl so strednou plasticitou F6 CI, tvrdý:       = 0,40,  = 0,47,  = 20,0 kNm -3  

                      Edef  = 8 MPa, cu  = 90 kPa, u  = 14 0, cef  = 12 kPa,  ef   = 21 o 

 

 b./ íl piesčitý F4 CS, tvrdý:                             = 0,35,  = 0,62,   = 18,0 kNm -3 
                                            Edef  = 10 MPa, cu  = 80 kPa, u  = 10 0 , cef  = 20 kPa, ef    = 24 o 

 

 
III - 5 / Nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré nesúvisia s cieľom prác. 
 
 V rámci geologickej úlohy neboli zistené vyslovene nové poznatky o geologickej stavbe 
územia. 
  
III - 6 / Posúdenie geotechnických konštrukcií, stability územia , odporučenia pre   zakladanie 

a posúdenie pre cestné komunikácie. 
 

 V súlade s ustanoveniami STN 73 1001, čl. 3.2 možno pri navrhovaní objektov 
vychádzať z 1. geotechnickej kategórie a charakteristických hodnôt geotechnických 
parametrov zemín uvedených v časti III.- 4. Základové pomery sú jednoduché,  objekty bude 
možné založiť plošným spôsobom. Aktívne zosuvné územie priestor staveniska nezasahuje, 
územie je stabilné.  

 Z hľadiska vhodnosti pre podložie cestných komunikácií (STN 72 1002), zaraďujeme 
vyskytujúce sa zeminy do tr. F6 CI. Zeminy sú nebezpečne namŕzavé, do násypov málo vhodné 
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a čo sa týka podložia patria do VIII. skupiny. Bezpodmienečne je potrebné  zamedziť prístupu 
vody so podložia. Vodný režim je priaznivý – difúzny. Kontrolná skúška Proctor Standard 
vykázala hodnotu wopt = 17,41% pri ρd max = 1.788kg/m3. Hodnota CBR, za optimálnych 
podmienok 3,5 %. Návrhový modul podložia Ens = 25 MPa. V období vykonávania 
prieskumných prác sa prirodzená vlhkosť zemín pohybovala v rozmedzí 17 – 19 %. 

Index mrazu Im = 450,  Im0,15 = 401, Im0,25 = 296 
 
III - 7 Ťažiteľnosť zemín.  
 
 V zmysle ustanovení STN 73 3050 možno pôdny horizont zaradiť do triedy 
ťažiteľnosti: 2, ostatné typy zemín zaraďujeme do triedy 3. Podrobnejšie sú triedy ťažiteľnosti 
zemín  uvedené v dokumentácii prieskumných diel. 
 
III – 8  Posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd do prírodného prostredia. 

 
Na základe vykonaných prieskumných prác a overenej geologickej stavby možno 

konštatovat, že územie nie je vhodné pre nepriame vsakovanie zrážkových vôd do prírodného 
prostredia. Ílovité zeminy vyskytujúce sa  na lokalite sú prakticky nepriepustné kf = 3,3 – 9,5 . 

10 -9 m.s -1. Vzhľadom k tomu bude potrebné pre cestnú komunikáciu vybudovať akumulačnú 
nádrž, ktorá zachytí všetky i prívalové zrážkové vody.  Následne tieto vody budú prečerpávané 
do mestskej kanalizácie. 
 
 
IV  Záver 
 
 Na základe požiadavky objednávateľa sme v mesiaci november 2017 vykonali 
orientačný inžinierskogeologický prieskum zameraný predovšetkým na posúdenie možnosti 
výstavby príjazdovej komunikácie a pre projektovanú IBV.  Výsledky prieskumných prác 
poukázali na v celku jednoduchú gologickú stavbu územia. Založenie objektov bude možné 
realizovať plošným spôsobom. Ako problematický možno považovať len spôsob 
odkanalizovania zrážkových vôd z územia.  

Podrobnejšie  odpovede na otázky kladené prieskumným prácam  sú vypracované 
v jednotlivých kapitolách predkladanej správy. 

Týmto považujeme požiadavku objednávateľa na prieskumné práce za splnenú.  
 
 
V Bratislave, november 2017                                               RNDr. Eduard  B l a ž o 
                                                                                                 zodpovedný riešiteľ    
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STN 73 1001  Geotechnické konštrukcie – Zakladanie stavieb. 
STN 72 1001  Klasifikácia zemín a skalných hornín. 
STN EN 1997-1 EUROKÓD 7 Navrhovanie geotechnických konštrukcií, časť 2: Prieskum a 
skúšanie horninového prostredia. 
STN EN 1998-1/NA/Z2 Eurokód 8 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú  
odolnosť Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy. 
STN 73 6133 – Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií. 
STN 73 3050 – Zemné práce. 
STN 72 1002 – Klasifikácia zemín pre dopravné stavby. 
ON 73 619 – Ochrana cestných komunikácií pred účinkami premŕzania podložia. 
 
. 
VI. Uloženie geologickej dokumentácie 
 
 
 Prvotné záznamy, poznámky a výpisy z archívnej dokumentácie sú uložené v archíve 
riešiteľskej organizácie geologických prác. 


