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hydrogeologickém průzkumu

Název úkolu :

čísloúkolu :
Odběratel

Zpracoval

:

:

TŘEBlcHovlcE
2oo2-

1

- hřbitov

-o92

obecní úřad Třebichovice

lng. ]aroslav Salava

a Z,,&=

RNDr" Aleš Hrdin
odpovědný řešitel a jednatel společnosti

pRAHA, črRvgrurc zooz

§NGES

s.r,.@, Fnaka

:

divize gealagtaka-pnúzkunnná

pno Vás provádí, případně zaiišťuie tyto pnáce

§

:

f,mžemýnskogeofiogíchý, pnůzkt!ím v iednoducillý,ch f; složítýchzákladouý,ch ponměnech
pno nenánočmé í gnánočsté stavby občanské,prnlmysfiové, dopnavní, skládky "".
a mávrln ekonomícky neivý,hodněiších zpúsohn} zaíožemí

stahi!ítníposouzení a uýpočty přinozen)ý,ch
Ónnost společnasti v tCImto oboru

ie

opřena

§

urměíých svahú a stěm íanl

o

dlouholeté zkušenosď swlečníkúv řešení

průzkumn:ých úkolu pro stauby ušeho druhu ovéřené přezkoušením komisí vedenou předsavircli
Českéagcia ce inžen ýrsbých guloga,

§

ge@ťea0Tsnficbý,

pnůzkurm qýsypek a odkaflf,šť

vycházíme z pznatkťl nabyých při řešení w.frkumného úkolu 'Výkum využiď vysypek
hnědouhelných doíúpro novou zástaubu' ukončeného společnostív roce í 992.

Zde

§

hydnogeoflogfiehý, pnůzkuml
Pří řešení běžných úloh vyuiMme vlasmích zkušenosď předeuším v oblasď hydrogulo§e skládek, u
náročných úkott} pak velmí úzkých wahů se špičkouýmiodborní,ky v ofuru. Ónnost zahrnuje též
veškeré laboratorní zkoušky vody.

§

agnal}ý,za nf;zf,k, pnůzkugm skládek

a kontaímímovaných p§oc0l

Pro každou zájmovou lokaliw zpracouáuáme optimální metodiku průzkumu dle předpkládaného
mažnéhoznečištění.Odebrané worky vody, zemin či půdního tzduchu jsou analyzouány v referenčnílaboratoři a uýsledky zpracouány dle Metodíckého Nkynu .." YŽP Čre,.

§

pnůzkurm nadomovéfino nfizíka
Nabízíme prúzkum radonové zátďe jak zemního prasďedí - podložísuveb,
sáuajících, a návrhy ochranných či sanačníchopaťenípro konkréní případy.

§

ak ínteríérúobjekw

studiiltí a prúzkuí,Olelépnáce v oboru ložíseknerostných surcvin
Fředeuším markeďngové swdie využitírudních i nerudních glrovin z dotruíďch i

zahraničních
lažíse&ekonomické sadíe a sled vyvoie cen nd svétouých trzícJt; dále pruzkum men§ch ložisek.

§

vfl"tné práee a poíBxígeotechnícké zkotlšky

yužMme vlastního vrtného zařízení umožňujícíhojednoduchou n,anipulaci i ve velmí omeze-ných
prastorech, což ocení obzvláště projekanti rekonsrukď a přísuveb v iiž exiswjící zásuvbě"
Z plních zkoušek prouádíme a interpreajeme předeuším :

Y

*

§atícko-penetrační sondouání

# Dynamicko-penetračnísondouání, případně SPT
# htěžouacízkoušky deskou i velkoplošné (specialinu igu
o ploše do

Vedle

échm "běžných" metod jsme

zkoušky kruhovou deskou
í0OO cný zavráuanou do hloubky až íO m)

schopni zajkďt presiomerické zkoušky (typ Ménard G"A)

a špičkouá měření mechaníckékaroáže"

§

íahonatonnízkoušky zeín§n a rozbony vod
zadáuáme lafuratořím dle našíchzkušenosď nejkompetenněiším v dané oblastj zkušebnicwí.

Závěrečné zprávy ve ušech uvedený,ck ahorech isrne schopni zpracovat
i v Ang:íičtíně,Francouzštině, Němčině a Ruštině"

1.

Úvon
Zákon č.25612001 sb. ukládá provozovatelům veřejného pohřebiště vyžádat si souhlas
Územně příslušnéhookresního úřadu 'kíeú.jejyldá za předpclktadu, že řád veřejného
Pohřebiště b)ll ylpracován v souladu s požadavky síanovenými íímíozákonem, není
v rozporu s ochranou veřejného pot'ádku, ílecídoba stanovena v řádu veřejného
pohřebišíě odpollídá výsledku h)ldrogeologického príizkumu a stanovishl oh.esního
hygienika .. . .." cit. (§ 18 (3))
Pro tyto ÚČely objednal provozovatel veřejného pohřebiště, Obecní úřad Třebichovice
provedení hydrogeologického průzkumu obecního hřbitova.

Úkole, pruzkumu je

.

'
r

:

klasifikovat geologickou stavbu zajmoveho prostoru.
charakterizovat hydroeeoloeicke poměrl, uzemí a vlastního pohřebiště,
stanovit propustnost zenttn a prostředí.

'

vyhodnotit zÍskane poznatkv a na zakladě nich navrhnout tlecí dobu, jež bude
projednána a sjedncce:ta se siano-,iskenl okresního hygienika, které je přílohou této
zprár,r,

1

Ponxr.+or,
Poznatky nezbytné pro stanovení tlecí doby byly ziskány z,.

prohlídky terénu v okolí hřbitova

zájmového prostoru,

a

studia geologických

a

hydrogeologických map

informací starosty obce (p. Šimek) o zkušenostech ziskaných při hloubení hrobů,

výsledků vrtného průzkumu a z osobních zkušeností autorú získaných dlouholeqými
pracemi ve shodném geologickém prostředí,

'

Kysela

M,:

Posudek o vhodnosti části pozemků .. . . . .. (pro hřbitov v J. Hradci)

spÚVMV Č.nuaciovice
3. S rnUČNÁ CHARAKTERIS
3. 1

TI

Geofond V 36145

1958

KA Z AJMOVBHO PRO

S

TO

RU

N{orfoIogická charakteristika

Posuzované pohřebiŠtě se nachází severně od obceTřebichovice, těsně při silnici na
Hrdlív.
Hřbitov je situován navýrazné terénni elevaci nad obcí Terén se poměrně strmě uklání
jednak k jihovýchodu do údoli Libušínského(dále Svatojiřského) potoka, jednak k severu
směrem na HrdlÍv. Zde je Úklon svahu méně strmý Místy jsou stěny svahů svislé, pokud
vycházi na den pískovce křídového stáří.

Povrch vlastního hřbitova je ukloněn

přehledný.

k severovýchodu, terén je v místě pohřebiště

3.2 Geologické poměry

Po stránce geologické náleži územi do Kladenské části kamenouhelné pánve. Výplň
pánve je tvořena uhlonosnými sedimentárními horninami karbonského stáří (prvohory).
Mocnost karbonu dosahuje několika set metru a je pro něj charakteristické poměrně rychlé

vertikální ahorizontální střídání hornin rozdílnéhozrnitostního složení, Mocnost jednotlivých
vrstev je velmi proměnlivá. od několika decimetrů po několik metru.

V daném prostoru jsou karbonské horniny překryty reliktem druhohorních usazenin
(svrchní křída). které jsou zastoupeny pískovci. které zde dosahují mocnosti až několika
desítek metru avšak mocnost křídových hornin je vÝrazně závislá na pozicl v morfologii
současnéhopovrchu i natvaru předkřídového povrchu. Pískovce jsou středně až hrubě zrnité,
místy až slepence žlutavých barev s nevelkým podílem jílovitéhotmele" Jsou masivní, pevné,
lavicovité. U povrchu jsou postiženy větráním. mocnost zvětralé zóny je však malá a
projer,uje se rozpadem pískovce na písek.
Kvarterni poknv je tvořen svahovÝmi hlinami (deluvia), které jsou okrově hnědavých
barer,. prsčitéaž silně písčité,pevné konzistence až drobivé. Pro potřebu ověření
geologickeho profilu připovrchové části. bt,l na hřbitově odvrtán jeden vrt ručnísoupravou,
kten, doplnil poznatky získané terénníobchůzkou a prohlídkou materiálů z výkopu hrobů. Vrt
br,l pror.,eden 17.7.2002 s následujícím profilem
:

V

1 (v centrální části hřbitova)

0,00 - 0,30 m hlína svěíle hnědd. písčiíčt,
drclbivá, s obča,snými úlomlry křídových hornin,
0,30 - ],]0nt hlínuokrově až sl,ěíle hnědó, písčiíčt,
drrlbivá, pevné konzistence,

],]0

],75

m hlína písčitá,hnědá,

],75-2,]0m

pevné konzistence, ,wchá, drobivó. Objevují se drobné
lomky křídových p ískovců,.
pískovec žlutohnědý, středně až hrubě zrniý, sjíloviQm tmelem, zvětralý až
rozložený. Ručně dále nevríaíelné.
u

podzemní voda nezastižena

Z výsledkŮ vrtu je jednoznačně patrné, že horniny skalního podkladu se nacházi blízko
a jsou kryty jen málo mocnými svahovými hlínami a vlastními písčitýmieluvií,

u povrchu

3.3 Hydrogeologické poměry
Hvdrogeologické poměry jsou jednoznačně determinovány geologickou stavbou územi

a n.'ďologií povrchu. Celý prostor. včetně prostoru pohřebiště, je intenzivně odvodňován
pře:ei šrm údolímLibušínskéhopotoka. jihovýchodně od posuzovaného místa. Erozni báze
dna udc1l se proti terénníelevaci nakteré je situován hřbitov nachází o několik desítek metrů

niže

Podzemni voda nebyla vrtem zastižena a jeji hladina se nacházi v hloubce podstatně
m Ani při výkopech pro hroby nebyla podzemní voda nikdy zastižena.

větŠÍnež 2.50

I když je infiltračníoblast poměrně rozsáhlá, odtéká rozhodujíci část srážek po povrchu
přímo do potoka Do kvartérníhopokryw tak zasakuje jen malá část srážek a jelikož
v podložíse nachází relativně propustné horniny, které usnadňují rychlé zasakování do
hlubšíhopodloží,nevytváři se v pokryvných zeminách mělká zvodeň.

Při vstupní (východní) zdi hřbitova je vybudovaná jimka na vodu, s hladinou na úrovni
cca 2,50 m pod povrchem. Domníváme se, že jsou zde jímány vody povrchové, protože
hladinu souvislé zvodně lze předpokládat ve velkých hloubkách.

4.

VyHonNocBNí ponuíNnr

Aktivní profil pohřebiště, tj. vertikální členěnízemin a hornin lze na posuzovaném
hřbitově stanovit prakticky jednotně. Na základě získaných poznatků je tedy možné
klasiťrkovat j ednotlivé části následovně:

ťlzemíaž kvrchu rah,e, |t cca do I,30 ru), slouží
výkopkem. a to směsí písčitýchhlin, popřípadě i
Bude
tvořeno
hrobů.
k odvětrávání
rozpadlého pískovce, Tyo zeminy lze. i po jejich konsolidaci, klasifikovat jako dobře
až středně propustné a umožňujísnadné zasakování povrchových vod do podložních
partií.

1. vrchní pásmo (od pol,rchu

2.

střední pásmo (od povrchu rah,e ke dnu hrclbt) je budováno z části písčitýmihlínami
kvartérního pokrylu a zčásti již eluvií piskovce (písky) nebo zvětralými pískovci.
V těchto hornináoh nevzniká nebezpeči hromaděni zasakovaných vod, nýbrž pouze
střídání období s většíči menšívlhkostr

3, spodní pásmo ffiltrační cld dna hrobu k hladině podzemní vody'\

slouží
k zachvcování produktů rozkladu mrtvol. Jeho mocnost je zde několik metrŮ a je
naplněna podmínka mocnosti > 0,5 m Tvořeno je v plném rozsahu pískovci. Kvalita
podzemní vody produkty tlení ohrožena nent

5. nÁvnH TLECí DoBy
Jak plyne zpředchozího jsou přírodní podmínky, posuzované z hlediska pohřbívání do
země, na předmětném hřbitor,ě r,e r,,šech vvmezen,,,ch vertikálních částech relativně přiznivé a
Ize zde stanovit tleci dobu nejnižši.tj.
10 let.

4,Ár

okresní úřad kladno -

o

ik

,,,žiňr^

obecní úřad Třebichovice

27306 Třebichovice
č.j., 440t/2.1.tl20o2|

Tů

Vyrizu.le: Tůnor,á Kalista

v Kladně

dne

19.]

.2002

věc: Třebichovice, hřbitov - závérečná zprávao hg pruzkumu
stanovisko okresního hygienika
IÝa základě VaŠÍŽádosti ze dne 12.7.2OO2 okresní
hygienik v

Kladně posoudil
PředloŽenou závěreČnou zprávu o hg pruzkumu veřejného pohřebiště v Třebicirovicích.
Z,PŤeďloŽené zPrávY vYPlývá, že po v}hodnocení pňrodních
podmínek, posuzovaných
z hlediska Pohřbívání do země a dalších poznatků je tlecí
doba pro hřbiiov navržena na 10
1et.

Po Prostudolán] PředloŽené zprávy z hlediska ochrany veřejného
zdravía ve smyslu
zák.č.2561200l Sb. vydávám toto stanovisko:

18 odst. 3

S PředloŽenou závěreČnou zprávou o

a návrhem

tlecí doby

hg pruzkumu hřbitova v Třebichovicích

souhlasím
_. :ásledulící podmínky:

'

1' ::radě, Že dalŠÍm
Provozem hřbitol,a se prokáže. že stanoven á tlecídoba v provozním
:;iu iebude rlvhovujíci (týká se předei,šírn tlecí dobl,r,hrobkách je
nutné nar.rhnout
),
]lo\ L]u t]ecí dobu, vYŽáďat si k ní stanol'isko okresnílro
h1,,gienika a'upra.,,,,it pro1,ozní řád
odpol ídajícímzpůsobem ve smyslu 19 odst. ]. písn.ei
zákonač, 25612001 Sb.
§

}IUDr. Mirosla
zástupce

Rozdělovník:
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