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1.0  ÚVOD 
1.1 Administratívne údaje  
 
ČOVDESIGN s.r.o. Bratislava objednal u firmy RNDr. Dušan Baroš - INEKOGEO Poprad  
podrobný inžinierskogeologický prieskum územia v mieste stavby „LEVOČA - ČOV“.  
 
Charakteristika stavby: projektovaný je lapač piesku, hĺbka zakladania 3m pod terénom, ďalej 
dosadzovacia nádrž v predpokladanej hĺbke cca 6m a napokon nitrifikačná nádrž v hĺbke cca 
4,5m pod terénom. V mieste každej nádrže požaduje objednávateľ realizovať po jednej 
prieskumnej sonde. 
 
Záujmové územie patrí do Prešovského kraja (kód 07), okresu Levoča (kód okresu 704), 
katastrálneho územia obce Levoča (IČÚTJ 831859, IČZÚJ 543292).  
 
Geologické práce boli realizované na základe ponuky geologických prác schválenej E-mailom 
dňa 19.3. 2009 a projektu geologických prác zo dňa 23.3.2009. 
 
1.2  Cieľ geologických prác 
 
Úlohou geologických prác bolo : 
 
   zistiť inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery v mieste staveniska  
   posúdiť klimatické pomery a seizmicitu územia 
 zatriediť zeminy nachádzajúce sa v mieste staveniska v zmysle STN 73 1001 a priradiť im 

normové vlastnosti  
 posúdiť základové pomery staveniska a doporučiť spôsob zakladania     
 určiť triedy ťažiteľnosti zemín a hornín v mieste staveniska, posúdiť stabilitu dočasných 

svahov a navrhnúť opatrenia vyplývajúce z výsledkov prieskumných  prác 
 
1.3  Preskúmanosť územia          
 
Na základe archívnej excerpcie v geofonde ŠGÚDŠ Bratislava bolo zistené, že priamo 
v mieste staveniska nebol doposiaľ realizovaný žiadny IG ani HG prieskum. V širšom okolí 
staveniska boli realizované prieskumné sondy pre čerpaciu stanicu PHM, avšak tieto sa 
nachádzajú v takej veľkej vzdialenosti, že ich nie je možné využiť pre objekty ČOV. Citáciu 
geologických mapových a odborných podkladov z tejto oblasti uvádzame v kap. 5.0. 
 
2.0   VŠEOBECNÁ ČASŤ 
2.1   Geomorfologická a geologicko-tektonická stavba širšieho záujmového územia 
 
V zmysle geomorfologického členenia (Mazúr – Lukniš, 1981) patrí záujmové územie do 
Fatransko-tatranskej oblasti, k celku Hornádska kotlina, k oddielu Medvedie chrbty, k časti 
Levočská kotlina.  
 
Povrch širšieho záujmového územia má charakter pahorkatiny, pričom svahy sú mierne až 
stredne strmé v značnej miere porušené eróziou a svahovými deformáciami. Užšie záujmové 
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územie má rovinný charakter s miernym úklonom k toku. Jedná sa o aluviálnu nivu 
Levočského potoka. Stavenisko nie je okrem antropogénnej činnosti porušené žiadnymi inými 
geodynamickými procesmi.  
 
Z geologického hľadiska je širšie územie budované sedimentami paleogénu a kvartéru.  
 
Paleogén je zastúpený Centrálno-karpatským flyšom. Širšie záujmové územie je budované 
tzv. prechodným ílovcovo-pieskovcovým súvrstvím, v ktorom sa striedajú ílovce až ílovité 
bridlice s vrstvami pieskovca, pričom pieskovce sú v tomto súvrství v značnej prevahe nad 
ílovcami. Ílovce sú vrstevnaté, sivé, tvrdé, na povrchu súvrstvia rôzne zvetrané, ílovité 
bridlice sú stredne až hrubo lavicovité, majú takmer až charakter skalných hornín. Pieskovce 
majú v tomto súvrství hlavný podiel, sú sivé až hnedosivé, rozpukané, rôzne zvetrané, 
lavicovité až doskovité. 
 
Kvartér  je  v širšom záujmovom  území  zastúpený  antropogénnymi,  fluviálnymi a 
deluviálnymi sedimentami.  
 
Antropogénne sedimenty sú významnou zložkou geologického prostredia širšieho záujmového 
územia. Nakoľko sa prevažne jedná o intravilán Levoče, antropogénna činnosť tu prebiehala 
veľmi intenzívne. Navážky dosahujú rôznu mocnosť a sú značne pestré. Tvorené sú štrkmi, 
hlinami, ílmi, kusmi betónu,  tehly a iného stavebného odpadu. Ich mocnosť sa v širšom 
záujmovom území pohybuje v rozmedzí od 1 až 2m, len sporadicky viac. 
 
Fluviálne sedimenty  vyplňujú dno údolia Levočského potoka a jeho bočných prítokov. 
Fluviálne sedimenty majú slabo vyvinutú nivnú fáciu, korytová fácia je však výrazná, značne  
vyvinutá. Fluviálne sedimenty(štrky) sú zvodnené. Zastúpené sú ílovitými, hlinitými, 
v hlbších polohách aj piesčitými štrkmi. V údolí Levočského potoka dosahujú mocnosť 7 až 
9m, v menších údoliach je to len 3 až 5m.  
 
Deluviálne sedimenty sa nachádzajú najmä na svahoch údolí, na medziriečnych chrbátoch, 
miestami prekrývajú aj terasové štrky. Zastúpené sú  hlinitými, ílovitými a kamenito-ílovitými 
suťami mocnosti 0,5 až 3,5m, sporadicky aj viac. V mieste staveniska sa nenachádzajú. 
 
Hydrogeologické pomery  
 
Hydrogeologické pomery širšieho záujmového územia sú závislé geologicko-tektonickej 
stavbe územia, geomorfológii územia a litofaciálnych pomeroch. Podzemná voda je v širšom 
záujmovom území viazaná najmä na fluviálnu výplň údolia Levočského potoka a jeho 
prítokov. Paleogénne sedimenty podzemnú vodu prakticky neobsahujú, podzemnú vodu 
spravidla neobsahujú ani deluviálne sedimenty. Podzemná voda sa nachádza vo 
fluviálnych štrkoch v hĺbke 1 až 3m, na okrajoch údolia je to spravidla hlbšie, v pririečnej 
zóne sa podzemná vody nachádza vyššie. 
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2.2   Klimatické pomery a seizmicita územia 
 
Z klimatického hľadiska patrí záujmové územie do mierne teplej oblasti, k okrsku 
charakterizovanému ako mierne teplý, mierne vlhký, so studenou zimou, dolinový, s 
priemernou teplotou vzduchu v júli nad 16°C, s počtom letných dní v roku pod 50.  
 
Podľa mapy klimaticko-geografických typov patrí klíma záujmového územia k typu 
kotlinovej klímy,  k subtypu mierne chladnému, mierne suchému až vlhkému, s veľkou 
inverziou teplôt. 
 
V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame základné klimatické charakteristiky územia namerané 
ako priemery v rokoch 1930 až 80 : 
___________________________________________________________________________ 
                                                         KOTLINOVÁ  KLÍMA  MIERNE CHLADNÁ 
 
- suma teplôt 10o C  a viac                                  2 100 až 2 400 
- teplota v januári   ( o C)                                       -3,5 až  -6 
- teplota v júli         ( o C)                                      16,0 až 17,0 
- amplitúda              (o C)                                         20 až 24 
- ročné zrážky          (o C)                                       600 až 850 
- mrazový index      710 
- max. hĺbka premŕzania pôdy (cm)                            133 
___________________________________________________________________________ 
 
Seizmicita územia : 
 
Zo seizmického hľadiska patrí širšie záujmové územie do neseizmickej oblasti, teda do oblasti 
s výskytom zemetrasení o maximálnej intenzite do 6. stupňa stupnice MSK 64.  
           
2.3 Prieskumné práce 
 
V mieste staveniska nádrží ČOV Levoča sme realizovali3 strojne vŕtané sondy VT-1 až VT-3 
hĺbky 8 až 12m, celkom 31bm jadrových vrtov. Sondy boli realizované dňa 9. a 25. 4. 2009 
vrtnou súpravou UGB 50  v subdodávke firmy ZAVIŠ Spišská Nová Ves (priemer jadrovky 
156mm). Zo starších archívnych prác nepreberáme žiadne sondy. Prieskumné sondy v teréne 
vytýčil, zdokumentoval a vyhodnotil riešiteľ  geologickej úlohy. Z prieskumných sond sme 
odobrali 5 dokumentačných vzoriek zeminy a 3 porušené vzorky zeminy na laboratórne 
rozbory. Podzemná voda nebola analyzovaná. 
 
Dokumentačné vzorky zeminy sú uskladnené v sklade hmotnej dokumentácie firmy 
INEKOGEO Poprad. Protokol o odobratých a uložených vzorkách hmotnej dokumentácie sa 
nachádza v archíve riešiteľa úlohy. Po odobratí vzoriek zemín a zdokumentovaní boli 
prieskumné sondy likvidované zahádzaním pôvodným materiálom a okolie bolo upravené do 
pôvodného stavu zariadením JCB. Polohopisne  sondy zameral riešiteľ geologickej úlohy 
pásmom od pevných bodov a vyniesol ich do situácie mierky 1 : 500.  
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Laboratórne skúšky zemín boli  realizované akreditovaným geoanalytickým laboratóriom 
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves. Realizované boli 3 zrnitostné analýzy zeminy, 3 vlhkosti 
v prirodzenom stave, 1 vlhkosť na medzi plasticity a 1 vlhkosť na medzi tekutosti. Výsledky 
laboratórnych skúšok zemín sú obsahom prílohy číslo 5. Situovanie sond je znázornené v príl. 
č. 2, ich dokumentácia v príl. č. 3. 
 
3.0   PODROBNÁ  ČASŤ 
3.1   Inžinierskogeologické pomery v mieste staveniska 
 
Územie staveniska nových projektovaných objektov v areáli ČOV Levoča sme preskúmali 3 
prieskumnými sondami VT-1 až VT-3 hĺbky 8 až 12m. Sonda VT-1 hĺbky 8m sa nachádza 
morfologicky najnižšie, realizovaná bola pre lapač piesku, ktorý sa plánuje zakladať v hĺbke 
cca 3m pod terénom. Sonda VT-2 bola realizovaná na prieskum územia v mieste 
dosadzovacej nádrže zakladanej v hĺbke cca 6m p.t. a napokon sonda VT-3 bola realizovaná 
pre novú nitrifikačnú nádrž, ktorá sa plánuje zapustiť do hĺbky cca 4,5m pod povrch 
terajšieho terénu. Inžinierskogeologické, hydrogeologické a základové pomery sú v celom 
rozsahu stavby podobné, jedine v mieste sondy VT-1 je slabo vyvinutá nivná fácia ílov. IG 
a HG pomery sme graficky prehľadne znázornili v IG reze I-I´ (príl. č. 4). 
 
Stavenisko ČOV sa nachádza na JZ okraji intravilánu obce Levoča, v aluviálnej nive 
Levočského potoka na jeho pravom brehu. Povrch územia je v mieste staveniska rovinný, 
pretože v minulosti bolo toto územie upravené vrstvou navážky a vyrovnané. Pôvodný povrch 
územia mal mierny úklon k povrchovému recipientu a bol výrazne zamokrený, preto musel 
byť sanovaný navážkami a podpovrchovým odvodnením. Povrch územia v blízkosti potoka 
bol často zaplavovaný (inundačné pásmo), ktoré však do územia terajšieho staveniska 
nezasahuje. V dnešnej dobe je povrch územia porušený len váýraznou antropogénnou 
činnosťou, iné prejavy geodynamických procesov sme nezistili. 
 
Aj keď sa pomery v mieste sondy VT-1 mierne líšia od ostatných častí staveniska (VT-2 a 3), 
popíšeme ich spoločne, pričom upozorníme na zistené odlišnosti. 
 
Z geologického hľadiska je územie v mieste staveniska budované kvartérnymi 
(antropogénnymi a fluviálnymi sedimentami) a paleogénom. 
 
Kvartér  
 
Na povrchu územia sa nachádzajú antropogénne sedimenty. Dosahujú  mocnosť 1,1 až 1,3m. 
Povrch územia bol pri výstavbe ČOV vyrovnaný touto navážkou, pretože pôvodný povrch 
územia bol značne zamokrený a podzemná voda sa nachádzala cca 0,7 až 1m pod pôvodným 
povrchom územia. Charakter navážok je veľmi pestrý a najmä nerovnorodý. Majú charakter 
ílov, piesčitých ílov, hlín tuhej až pevnej konzistencie, ďalej kyprých pieskov, piesčitých 
a hlinitých štrkov s úlomkami hornín, tehly, betónu a iného stavebného odpadu. Navážky sú 
z hľadiska zakladania absolútne nevhodné, budú pri zemných prácach odstránené, pretože 
základová škára sa nachádza hlbšie. Bližšie sa nimi nezaoberáme. 
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V hĺbke 1,1 až 1,3m pod terénom sa nachádzajú pôvodné fluviálne sedimenty – nivná aj 
korytová fácia.  
Nivné sedimenty majú veľmi pestré zloženie. Aj ich mocnosť je v rámci staveniska pomerne 
nerovnorodá. V mieste sondy VT-3 dosahujú mocnosť 1,9m, v sonde VT-2 je to 1,2m 
a najmenej v sonde VT-1 (0,2m) – tu však mohla byť časť nivných sedimentov vymenená 
navážkami. 
 
Nivné sedimenty majú v mieste sondy VT-3 charakter čiernych a hnedých tuhých, stredne 
plastických ílov s organickou prímesou, miestami až rašelinových ílov. Ich mocnosť je 1m, 
patria do triedy F6 (symbol zeminy CIO). Symbol „O“ označuje organickú prímes nad 5%. 
Hlbšie sú nivné sedimenty zastúpené tuhými, miestami až mäkkými piesčitými ílmi triedy F4 
(CS) mocnosti 0,9m. Sú slabo únosné, pretláčajú sa medzi prstami. Aj keď budú nivné 
sedimenty odstránené pri zemných prácach, nižšie uvedieme spoločne aj ich vlastnosti (pre 
návrh stavebných jám a pod). 
 
V mieste sondy VT-2 majú nivné sedimenty charakter tuhých piesčitých hlín žltohnedej farby. 
Zaraďujeme ich do triedy F3 (MS), tu dosahujú mocnosť 1,2m. Smerom k rieke vrstva 
nivných hlín vykliňuje, pričom v mieste sondy VT-1 dosahujú mocnosť len 0,2m, čo je 
zanedbateľná hodnota. Tu majú charakter tuhých až pevných, stredne plastických ílov triedy 
F6 (CI). Ako je zrejmé z IG rezu I-I´, vrstva nivných sedimentov je nepriepustná, pôsobí ako 
izolant – nepriepustný strop pre podzemnú vodu. Na druhej strane v minulosti sa vytvárali pre 
nepriepustnosť nivných sedimentov na povrchu zamokrené miesta, pretože zrážková voda 
nemala možnosť vsiaknuť do podložia. 
 
Nižšie uvádzame základné smerné normové charakteristiky nivných sedimentov 
vyskytujúcich sa v mieste staveniska. Jedná so zeminy triedy F6, F4 a F3. 
___________________________________________________________________________ 
          F6 tuhý       F4 tuhý                F3 tuhá 
___________________________________________________________________________                     
Edef       (MPa)          3 až 4                         4 až 6               5 až 7     
cu                        (kPa)             50                    50       60 
φu                 ( o )                       0   0        0 
cef       (kPa)        12 až 14                  14 až 18  12 až 16 
φef             ( o )            18 až 19             23 až 24                 25 až 27 
ν              0,40                     0,35      0,35 
ß               0,47                     0,62       0,62 
γ      (kN/m3)            21,0                      18,5      18,0  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Fluviálne korytové štrky sme prieskumnými prácami zistili v hĺbke 1,3 (VT-1) až 3,0m p.t. 
(VT-3). Ako je zrejmé aj z IG rezu, na povrchu vrstvy korytových štrkov sa v mieste sond 
VT-2 a 3 nachádza tenká (0,5 až 0,8m mocná) poloha ílovitých štrkov triedy G5 (GC). 
V mieste sondy VT-1 sme ich nezistili. V absolútnej prevahe sú piesčité štrky, teda podľa 
výsledkov laboratórnych rozborov štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy triedy G3 (symbol 
zeminy G-F). Dosahujú značných mocností – 6,7 až 7,9m, v mieste sondy VT-1 sme ich 
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mocnosť neoverili, tu predpokladáme ešte väčšie mocnosti štrkov G3 – až 9m. Celková 
mocnosť korytových štrkov (G5 a G3) je 7,5 až 9,0-9,5m. Pred realizovaním prieskumných 
prác sme takéto mocnosti nepredpokladali, nepredpokladali sme, že Levočský potok má takú 
unášaciu schopnosť vzhľadom na jeho veľkosť a prietoky. Celá vrstva korytových štrkov je 
zvodnená, vzhľadom na piesčitú až hlinito-piesčitú výplň štrkov sú tieto často až tekuté, preto 
bude zakladanie v nich problematické, najmä pri hlbších základových jamách. 
 
Korytové ílovité a piesčité štrky sú prevažne sivožlté až sivožltohnedé, len sporadicky 
hrdzavé a sivozelenohnedé. Prevažne sú hrubé, stredne uľahnuté, na povrchu slabo uľahnuté, 
mokré až tekuté. Valúny pieskovca dosahujú prevažne veľkosť 1 až 4cm, v menšej miere sú 
zastúpené valúny veľkosti 4 až 6cm, maximálne balvany dosahujú veľkosť 8 až 15cm. Valúny 
sú slabo až stredne opracované, stredne zvetrané, prevažne sa nedotýkajú. Výplň štrkov triedy 
G3 je tvorená stredným až hrubým pieskom až hlinitým pieskom obsahu 35 až 40%, 
sporadicky až 50%. Piesčitá výplň v štrkoch má veľkú tendenciu vyplavovania pri 
mechanickom, resp. hydraulickom narušení vrstvy, teda sú náchylné na stekutenie! Výplň 
v ílovitých štrkoch G5 je tvorená prevažne mäkkým až kašovitým piesčitým ílom a ílovitým 
pieskom obsahu 30 až 45%. Práve vrstva piesčitých zvodnelých štrkov triedy G3 bude tvoriť 
základovú pôdu všetkých 3 projektovaných objektov.  
 
Nižšie  uvádzame  vlastnosti slabo uľahnutých ílovitých štrkov triedy G5 a stredne 
uľahnutých štrkov  triedy  G3 v zmysle  tab.  13,  prílohy  číslo  5  STN 73 1001. Jedná sa 
o smerné normové charakteristiky na základe výsledkov laboratórnych skúšok. Hodnoty platia 
pre zeminy v pôvodnom uložení.   
___________________________________________________________________________ 
                                G 3                   G 5                      
Edef       (MPa)                        80 až 85   30 až 40    
cef       (kPa)                               0         2 až 5     
φef             ( o )                               30 až 32        26 až 27 
ν                      0,25       0,30             
ß                       0,83               0,74    
γ      (kN/m3)                    19,0                  19,5        
___________________________________________________________________________ 
 
Paleogén 
 
Paleogénne súvrstvie je tvorené ílovcovo-pieskovcovým súvrstvím Centrálnokarpatského 
flyša. Nachádza sa v hĺbke 10,5 až 10,9m pod terénom v podloží korytových štrkov. V mieste 
sondy VT-1 sme paleogén neoverili, tu ho predpokladáme v hĺbke 11,0m. Paleogénne 
súvrstvie sa z hľadiska zakladania nachádza pomerne hlboko, do úvahy by pribadal paleogén 
jedine v prípade alternatívy zakladania na hĺbkových základoch.  
 
Paleogénne sedimenty sú v mieste sond VT-2 a VT-3 zastúpené sivými, stredne zvetranými, 
stredne rozpukanými, vrstevnatými ílovcami a ílovitými bridlicami triedy R5. Overili sme len 
ich vrchnú, zvetranú polohu. Palogénne ílovce a bridlice, aj keď sú rozpukané  a zvetrané, 
tvoria dobre únosnú základovú pôdu. Podzemnú vodu neobsahujú. 
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Nižšie uvádzame vlastnosti paleogénnych ílovcov a ílovitých bridlíc triedy R5. Jedná sa 
o smerné normové charakteristiky na základe makroskopického vyhodnotenia v teréne. 
___________________________________________________________________________ 
                                               R5                                      
Edef       (MPa)                             50 až 150                       
ν                                                           0,25    
σc              (MPa)            1,5 až 5,0              
γ      (kN/m3)                                 21,5                          
___________________________________________________________________________ 
 
 
Hydrogeologické pomery 
 
Hydrogeologické pomery sú v rámci staveniska rovnorodé, avšak z hľadiska realizovania 
projektovaných objektov značne nepriaznivé. Podzemná voda bola zistená vo všetkých 3 
prieskumných sondách, je mierne napätá. Jej napätosť je závislá na klimatických faktoroch 
a hydraulických pomeroch v povrchovom recipiente. Vrtné práce boli realizované 
s dlhodobého hľadiska v suchšom období, to znamená, že počas nepriaznivejších 
klimatických a hydrologických pomerov môže podzemná  voda vystúpiť ešte o cca 0,3 až 
0,5m nad zistenú úroveň.  
 
Podzemnú vodu sme realizovanými sondami zistili vo vrstve fluviálnych korytových štrkov 
v hĺbke 1,9 až 3,0m pod terénom, ustálila sa v úrovni 1,8 až 3,0m pod terénom. Je teda len 
veľmi mierne napätá. V období realizovania sond bol smer prúdenia podzemných vôd od 
Levočského potoka k okrajom údolia. Z uvedeného je zrejmé, že v suchom období sú zásoby 
vody v štrkoch malé a sú dotované Levočským potokom, ktorý má v danom období pomerne 
veľké prietoky (výrazný jarný odtok z územia Levočských vrchov). V jesennom a čiastočne aj 
zimnom období je smer prúdenia podzemných vôd opačný – od svahov údolia k toku.  
 
Hydrogeochemické rozbory podzemnej vody sme na lokalite nerealizovali, nakoľko sú známe 
zo starších geologických prieskumov v údolnej nive recipientu. Na základe týchto údajov sú 
podzemné vody v danej oblasti (teda aj v mieste ČOV Levoča) veľmi vysoko agresívne na 
oceľ (IV. stupeň agresivity) a to najmä pre vysokú špecifickú vodivosť vody. Na betón tieto 
podzemné vody nie sú útočné, je však potrebné použiť kvalitný betón vyššej triedy. Oceľovú 
výstuž a oceľové základové konštrukcie chrániť pred stykom s podzemnou vodou príslušnou 
ochranou (obetónovanie, protikorózne nátery, natavovacie izolácie a pod). Agresívny oxid 
uhličitý tieto podzemné vody neobsahujú. 
 
3.2   Základové pomery 
 
Základové pomery v mieste staveniska sú vzhľadom na zistené inžinierskogeologické 
a hydrogeologické pomery nepriaznivé. Ich vhodnosť či nevhodnosť je v značnej miere 
závislá na hĺbke zakladania jednotlivých objektov. Základové pomery sú v rámci celého 
staveniska rovnorodé. Všetky objekty budú zakladané vo vrstve zvodnených piesčitých štrkov 
triedy G3, ich hĺbka zakladania sa však pohybuje od 3 do 6m pod  povrchom terénu. 
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V prirodzenom uložení (v neporušenom stave) sú stredne uľahnuté piesčité štrky dobre 
únosné. Avšak pri ich akomkoľvek narušení, či už mechanickom, alebo hydraulickom sa ich 
vlastnosti degradujú, najmä povrchová vrstva štrkov rozbredne a je  nevhodná na zakladanie. 
 
Zakladanie všetkých 3 projektovaných objektov doporučujeme na plošných základoch vo 
vrstve piesčitých štrkov triedy G3. Hĺbkové zakladanie by značne predražilo stavbu a tiež by 
boli problémy s návrhom a realizovaním stavebných jám, pretože by sa muselo pilótovať 
z jamy pod hladinou podzemnej vody, resp. by sa jamy tiež museli odvodňovať. Na druhej 
strane by zakladanie na pilótach bolo veľmi bezpečné, pretože by boli opreté o horniny 
paleogénu, ktoré majú poloskalný až skalný charakter. 
 
V mieste projektovaných objektov sa podzemná voda nachádza pomerne vysoko – v hĺbke 1,9 
až 3m. V daných pomeroch nie je možné ju úplne odizolovať pomocou štetovníc, pretože 
tieto sa nedajú zaraziť do paleogénnych sedimentov, ktoré sú tvorené poloskalnými až 
skalnými horninami. Svahované jamy nie je možné realizovať bez odvodnenia, pretože 
piesčité štrky sú značne priepustné a prevažne tekuté. Doporučujeme nasledovný postup. 
Stavebné jamy vykopať až po hladinu podzemnej vody tak, aby bolo možné po jej okrajoch 
realizovať studne na odvodnenie staveniska. Počet studní a ich hĺbka závisí od hĺbky 
zakladania a veľkosti stavebnej jamy. V každom prípade je nutné podzemnú vodu stiahnuť 
studňami až pod úroveň základovej škáry, pretože podzemná voda presakujúca do stavebnej 
jamy bude rozmáčať základovú škáru a zakladanie by na takto rozbrednutej vrstve štrkov 
nebolo možné. Pri hlbších a rozsiahlejších jamách budú potrebné pravdepodobne až 4 studne. 
Pri realizovaní zemných prác (kopaní jám) doporučujeme využiť na čerpanie vody aj staré 
studne, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Ide najmä o studňu v okolí dosadzovacej nádrže. Pri 
realizovaní jám je nutné kontinuálne čerpanie podzemnej vody, ináč by mohlo dôjsť 
k zosúvaniu stien jám. Steny stavebných jám nad a pod hladinou vody navrhujeme nižšie. 
Jedným z riešení zabezpečenia stavebných jám by bolo aj realizovanie štetovnicovej steny 
typu larsen po vrstvu paleogénu a odčerpávanie podzemnej vody jednou centrálnou studňou. 
Toto riešenie bude síce nákladnejšie, ale sa ušetrí na zemných prácach. Určité priesaky vody 
do jamy však budú cez dno a cez zámky štetovníc. Nakoľko nebude možné štetovnice zaraziť 
do potrebnej hĺbky, doporučujeme po vonkajšom obvode zaraziť pomocné pažnice 
a štetovnicovú stenu zabezpečiť tiahlami. Sú vhodné obe navrhované riešenia zabezpečenia 
jám, obe alternatívy je potrebné porovnať finančne a technicky. Priepustnosť hlinito-
piesčitých štrkov triedy G3 je na základe korelácií a laboratórnych skúšok rádove k = 10-3 až 
10-4 m/s. 
 
Únosnosť štrkov triedy G3, v ktorých sa bude zakladať, je po zohľadnení všetkých faktorov 
nasledovná – je závislá najmä na hĺbke zakladania, uľahlosti zemín a podzemnej vode.    
 
Lapač piesku sa nachádza v mieste sondy VT-1 a bude zakladaný v hĺbke 3m p.t., v ktorej je 
únosnosť štrkov 220kPa. 
 
Dosadzovacia nádrž sa nachádza v mieste sondy VT-2. Zakladaná by mala byť v hĺbke 6 až 
6,2m p.t. Únosnosť štrkov je v tejto hĺbke po zohľadnení všetkých vplyvov 340kPa. 
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Nitrifikačná nádrž sa nachádza v mieste sondy VT-3. Zakladaná bude v hĺbke 4,5m p.t. 
Únosnosť štrkov triedy G3 je v tejto hĺbke po zohľadnení všetkých vplyvov 280kPa.  
 
Ešte raz upozorňujeme, že uvedené hodnoty platia pre štrky v prirodzenom uložení, 
neporušené mechanicky, resp. hydraulicky. Poslednú vrstvu nad základovou škárou mocnosti 
30 cm je nutné odobrať až tesne pred kladením podkladného betónu. Pokiaľ by sa v priebehu 
realizovania zemných prác ukázalo, že štrky v ktorých sa bude zakladať sú mechanicky 
porušené, je potrebné túto poručenú vrstvu odstrániť a v prípade potreby realizovať aj 
zhutnený štrkový vankúš mocnosti minimálne 30-40cm. Mocnosť základovej dosky a jej 
vystuženie oceľovým skeletom navrhne statik. 
 
Návrh dočasných stavebných jám : 
 
Pri alternatíve plošného zakladania predpokladáme hĺbku stavebných jám 3 až 6mm. 
Stavebné jamy nad hladinou podzemnej vody budú realizované v navážkach rôzneho druhu, 
íloch, piesčitých íloch a piesčitých hlinách, čiastočne aj v ílovitých štrkoch. V týchto 
sedimentoch nad hladinou podzemnej vody doporučujeme sklon stien jám 1 : 0,6. Jamy 
v hĺbke 3 až 6m p.t. bude potrebné najskôr odvodniť vopred realizovanými studňami po 
obvode jám až potom je možné ich hĺbiť. Po odvodnení je možné pokračovať v hĺbení jám, 
pričom sklon stien napriek odvodneniu doporučujeme 1 : 1 až 1 : 1,2 (podľa hĺbky jám 
a prípadných priesakov do jám). Nie je v takomto prípade možné prerušiť čerpanie vody zo 
studní, pretože by okamžite dochádzalo k vyplavovaniu jemných častíc a mohlo by dôjsť 
k havárii svahu. Pri realizovaní svahovaných stavebných jám budú pomerne veľké nároky na 
záber územia a zemné práce. Preto by bolo vhodné porovnať aj alternatívu zabezpečenia jám 
štetovnicovou stenou, ktorú však nebude možné zaraziť až do paleogénneho podložia. 
 
Pri svahovaných jamách je nutné dodržiavať aj ustanovenia § 82 a 83 STN 73 3050.  
 
3.3  Ťažiteľnosť zemín a hornín 
 
Ťažiteľnosť sme posudzovali na základe makroskopického vyhodnotenia sedimentov 
a výsledkov laboratórnych skúšok v zmysle ustanovení normy STN 73 3050. V mieste 
staveniska sa nachádzajú zeminy a horniny  nasledovných tried ťažiteľnosti: 
 
- navážka – štrky, íly, hliny, stavebný odpad............................................................2. - 3. trieda 
- nivné íly a piesčité íly tuhé až pevné.............................................................................3. trieda 
- nivné piesčité hliny, tuhé...............................................................................................2. trieda 
- korytové piesčité a ílovité štrky stredne uľahnuté, hrubé, nad vodou...........................3. trieda 
- korytové piesčité štrky pod hladinou podzemnej vody..................................................4.trieda 
- stredne zvetrané až navetrané ílovce a bridlice..............................................................5.trieda 
 
V 3. triede ílovitých zemín – íly, piesčité íly, ílovité štrky priznávame lepivosť do 5%.  
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4.0    Z Á V E R  
 
Inžinierskogeologické, hydrogeologické a základové pomery v mieste staveniska ČOV 
LEVOČA sme zhodnotili  na základe realizovaných vŕtaných sond VT-1 až VT-3 hĺbky 8 až 
12m. Po celkovom zhodnotení technických, laboratórnych a mapovacích prác sme dospeli 
k záveru, že základové pomery na stavenisku sú zložité, čo je zapríčinené najmä vysokou 
hladinou podzemnej vody a prítomnosťou tekutých štrkov. Založenie jednotlivých nádrží je 
projektované v hĺbke 3 až 6m. 
 
Územie staveniska je budované sedimentami kvartéru – antropogénnymi sedimentami 
mocnosti 1,1 až 1,3m, nivnými ílmi, piesčitými ílmi a piesčitými hlinami tuhej konzistencie 
triedy F6, F4 a F3 mocnosti 0,2 až 1,9m. V ich podloží sa v hĺbke 1,3 až 3,0m p.t. nachádzajú 
fluviálne korytové štrky triedy G3, podradne aj G5 mocnosti 6,7 až 9,5m. Paleogén sa 
nachádza v hĺbke 10,5 až 11,0m p.t. a je zastúpený navetranými až stredne zvetranými 
ílovcami a bridlicami triedy R5. Podzemná voda je viazaná na korytovú štrkovú výplň údolia 
Levočského potoka a nachádza sa v hĺbke cca 1,9  až 3,0m p.t. Je mierne napätá, ustálila sa 
v hĺbke 1,8 až 3,0m p.t. Je veľmi vysoko agresívna na oceľ, na betón nie je útočná. Podzemná 
voda môže počas nepriaznivých klimatických a hydrologických pomerov vystúpiť o 0,3 až 
0,5m vyššie. 
 
Základové pomery sú v mieste staveniska jednotlivých stavebných objektov podmienečne 
vhodné. Únosnosť základovej pôdy v navrhovaných hĺbkach zakladania a ideový návrh 
zakladania objektov uvádzame v kap. 3.2. Tu uvádzame aj návrh  a zabezpečenie stavebných 
jám. Hĺbka premŕzania základovej pôdy je v tejto klimatickej oblasti 133cm. Seizmicita 
územia neovplyvní zakladanie (neseizmická oblasť - 6. stupeň MSK 64).  
 
Ťažiteľnosť zemín a hornín popisujeme a hodnotíme v kap. 3.3. V mieste staveniska 
jednotlivých objektov sa nachádzajú zeminy a horniny 2. až 5. triedy ťažiteľnosti. V 3. triede 
ílovitých zemín priznávame lepivosť do 5%. 
 
Doporučujeme preštudovať najmä kap. 3.1 až 3.3. Vzhľadom na zložitosť HG a základových 
pomerov  doporučujeme realizovať odobierku základovej škáry na stavenisku geológom. 
 
Záverom možno konštatovať, že stavba je po splnení všetkých doporučení z tejto záverečnej 
správy z geologického hľadiska realizovateľná.  Slúži ako podklad pre statika a projektanta. 
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              Názov úlohy      :  LEVOČA - ČOV               

             
   Číslo prílohy     :  3 
 
            Exemplár číslo  :  



Dátum realizovania  :  9.4. a 25. 4. 2009       Vrtná súprava      : UGB 50 
Spôsob vŕtania         :  jadrovo-rotačné  Vrtmajster           :  Ing. Zaviš Braňo 
Priemer jadrovnice  :  156mm    Dokumentoval    :  RNDr. Baroš 
    
 
VT – 1         (100,24 m n.m.) 
 
0,0 – 0,2 Navážka – ornica        (O)  Ťažiteľnosť – 1. trieda 
0,2 – 1,1 Navážka – piesčitý štrk hrubý, kyprý, s polohami hliny, piesčitého ílu tuhej 
                       konzistencie                                        (Y)  Ťažiteľnosť – 3. trieda 
1,1 – 1,3         Íl sivohnedý hrdzavo šmuhovaný, tuhý až pevný, nivné sedimenty 
                       F6 (CI)       Ťažiteľnosť – 3. trieda 
1,3 – 8,0         Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, sivožltý, hrubý, slabo až stredne uľahnutý 
                       do 1,9 m p.t. vlhký, hlbšie mokrý, miestami až tekutý. Valúny pieskovca 
                       veľkosti 1 až 3cm, menej 3 až 5cm, maximálne 8 až 10cm, sú slabo až stredne 
                       opracované, stredne zvetrané, nedotýkajú sa.Výplň je tvorená hlinitým pieskom 
                       stredným až hrubým, obsahu 35 až 40% G3 (G-F) Ťažiteľnosť – 4. trieda 
 
HPV – narazená: 1,9m p.t. 
         – ustálená : 1,8m p.t.   
 
Odber dokumentačných vzoriek zeminy: č. 5 – 5,8 až 6,0 m 
 
VT – 2         ( 100,92 m n.m.) 
 
0,0 – 1,0 Navážka – íl sivohnedý, pevný, stredne plastický, s úlomkami a valúnami 
                       pieskovca, s úlomkami tehly a iného stavebného odpadu                                

F6 (CIY)      Ťažiteľnosť – 3. trieda 
1,0 – 1,3 Navážka – piesok žltý, vlhký, jemný až stredný 
                       S3 (SFY)      Ťažiteľnosť – 2. trieda 
1,3 – 2,5         Hlina piesčitá, žltohnedá, tuhá         F3 (MS)            Ťažiteľnosť – 2. trieda  
2,5 – 3,0         Štrk ílovitý, hrdzavohnedý, kyprý, mokrý, stredný. Valúny pieskovca  
                       veľkosti  1 až 3cm, menej 3 až 6cm, maximálne  6 až 8cm. Sú slabo až 
                       stredne opracované, nedotýkajú sa. Výplň: piesčitý íl mäkký až kašovitý, 
                       hrdzavý, obsahu 40 až 45%              G5 (GC)            Ťažiteľnosť – 3. trieda 
3,0 – 10,9       Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, žltý až sivožltý, hrubý, slabo až stredne 
                       uľahnutý, mokrý až tekutý. Valúny pieskovca veľkosti 1 až 3cm, menej 3 až 
                       6cm, maximálne 10 až 12cm, sú slabo až stredne opracované, stredne zvetrané, 
                       nedotýkajú sa. Výplň : hlinitý piesok obsahu cca 50%  
                       G3 (G-F)        Ťažiteľnosť – 4. trieda 
10,9–12,0       Ílovec až ílovitá bridlica sivá, stredne zvetraná, stredne rozpukaná, vrstevnatá 
                       R5       Ťažiteľnosť – 5. trieda  
 
HPV – narazená: 2,4m p.t. 
         – ustálená : 2,2m p.t.    
 
Odber dokumentačných vzoriek: č. 3 – 2,4 až 2,5m  
          č. 4 – 5,0 až 5,1m 
 
 



VT – 3         ( 101,15 m n.m.) 
 
0,0 – 0,4 Navážka – hlina pevná, s úlomkami tehly obsahu 40%                                

(Y)       Ťažiteľnosť – 3. trieda 
0,4 – 1,1 Navážka – íl slabo piesčitý hnedý, tuhý až pevný 
                       S3 (SFY)      Ťažiteľnosť – 3. trieda 
1,1 – 2,1         Íl čierny a hnedý, tuhý, s organickou prímesou, miestami až rašelinový íl 
                       F6 (CIO)                 Ťažiteľnosť – 3. trieda  
2,1 – 3,0         Íl piesčitý, sivohnedý, tuhý, stredne plastický – slabo únosný, pretláča sa medzi 
                       prstami                                           F4 (CS)         Ťažiteľnosť – 3. trieda 
3,0 – 3,8         Štrk piesčito-ílovitý, sivozelenohnedý, hrubý, slabo uľahnutý, zvodnený. 
                       Valúny pieskovca veľkosti 2 až 5cm, menej do 2cm, maximálne  5 až 8cm, sú 
                       stredne zvetrané, slabo opracované, nedotýkajú sa. Výplň: ílovitý piesok 
                       mokrý, obsahu 30 až 35%              G5 (GC)            Ťažiteľnosť – 3. trieda 
3,8 – 10,0       Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, sivožltý, až sivožltohnedý, hrubý, slabo 
                       až stredne uľahnutý, mokrý až tekutý. Valúny pieskovca veľkosti 1 až 4cm, 
                       menej 4 až 6cm, maximálne 10 až 15cm, sú slabo až stredne opracované,  
                       stredne zvetrané, valúny sa nedotýkajú. Výplň : hlinitý piesok obsahu 35 až 
                       40%                                               G3 (G-F)   Ťažiteľnosť – 4. trieda 
 
HPV – narazená: 3,0m p.t. 
         – ustálená : 3,0m p.t.    
 
Odber dokumentačných vzoriek: č. 1 – 1,8 až 1,9m  
          č. 2 – 4,7 až 4,8m 
 
 
 
 
 
 
 





Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,držiteľ certifikátu ISO 9001/2000
Geoanalytické laboratóriá
Akreditované skúšobné laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005
Referenčné laboratórium MŽP SR pre geológiu a ŽP
Markušovská cesta 1,05240 Spišská Nová Ves, tel.,fax : 053 4426096

                          PROTOKOL  O  SKÚŠKE   č. 270/2009

Počet výtlačkov : 3 Strana 1 z počtu 1
Výtlačok číslo : 1 Počet príloh : 1

Objednávateľ : INEKOGEO - RNDr. Dušan Baroš
Zodpov. Prac.:  RNDr. Dušan Baroš
Adresa: Partizánska 3264/12, 05801 Poprad

Dátum prevzatia vzoriek : 14.4.2009
Objednávka: 10/142/2009 Dátum vykonania skúšok od : 14.4.2009
Zákazka : 09-00332 ČOV Levoča do : 21.4.2009
Počet vzoriek : 3 Dátum vystavenia protokolu : 21.4.2009
Vzorky odobral : objednávateľ

Jednotka 09-002133 Jednotka 09-002134 09-002135
VT-2 č.3  2,4-2,5 VT-2 č.4  5,0-5,1 VT-3 č.2  4,7-4,8

% 23,81 % nestanovené nestanovené
% 21,78 % nestanovené nestanovené
% 21,97 % 15,51 16,94
% 2,03 % nestanovené nestanovené
% 0,91 % nestanovené nestanovené

% 8,0 24,0
% 14,0 9,8

% 0,8 % 11,6 15,3
% 0,6 % 8,4 7,8
% 1,0 % 5,4 4,2
% 1,5 % 7,1 4,9
% 3,0 % 9,7 6,8
% 9,9 % 12,0 8,4
% 24,6 % 9,7 7,6
% 5,7 % 2,8 2,1
% 52,9 % 11,3 9,1

RNDr. Nováková Jarmila
vedúca lab. anorg. analýz

Ing. Daniela Mackových
vedúca odboru GAL

Meraná veličina/parameter

WL
Wp

W
Ip
Ic

frakcia 0,5 - 1 mm
frakcia 0,25 - 0,5 mm

frakcia 0,125 - 0,25 mm
frakcia 0,09 - 0,125 mm

frakcia >8 mm
frakcia 4 - 8 mm
frakcia 2 - 4 mm
frakcia 1 - 2 mm

frakcia < 0,09 mm

Meraná veličina/parameter

WL
Wp

W
Ip
Ic

frakcia >31,5 mm
frakcia 16 - 31,5 mm

frakcia < 0,09 mm

frakcia 0,5 - 1 mm
frakcia 0,25 - 0,5 mm

frakcia 0,125 - 0,25 mm
frakcia 0,09 - 0,125 mm

frakcia 8 - 16 mm
frakcia 4 - 8 mm
frakcia 2 - 4 mm
frakcia 1 - 2 mm
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