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Uvod

Geotechnický posudek je zptacován na zékladé objednávky Městského uřadu pro

Prahu 5, Odbor správy veřejného prostraílství městské části Praha 5, ze dne 29,5.2014 a

předchozích osobních jednaní. Důvodem objednávky jsou obavy obyvatel v okolí

plránované stavby Residence Výhledová z negativního dopadu této stavby na jejich

maj etek.

Podkladv

Záldadnim obdrženým podkladem j e :

- Záv&eěná zptáva - VŘ Residence Výhledová - Geologické zhodnocení stability

svahu zpracovarré firmou INSET v dubnu 2013.

Posouzení dále vycházi:

- z osobní prohlídky zájmového území dne l4.4.20I4.

- prohlídkou stěny lomu v obj ektu pana Kohout a 7 .5 .2014

- jednrání s Ing. R.Smolíkem z firmy INSET ohledně monitoringu skalní stěny

v objekfu pana Kohouta.

podstata problému

Developerský projekt Residence Výhledová předpokládá výstavbu tří objektů,

označovarrých jako A,B resp. C v oblasti mezi ulicemi Nad Zlíchovem a Výhledová

y Praze 5. Hlavní vchod do objektů je z ulice Výhledová, pŤiéemž výškový tozdil mezi

těmito ulicemi je přibližně 20. Sklon zastavěného území je tak poměrně strmý, dosahuje

sklonu až 300 v západní části zájmového územi, když úklon svahu je směrem k jihu až k
jihowýchodu. Historicky v dolní části svahu, z ulice Nad Zlíchovem, v její wýchodní

části, byl situován kamenný lom malých rozměru, pro těžbu místního kamene -
vápence. V půdorysu původního malého lomu jsou situovány dva objekty, rodinné

domy, ě,p 58214 (ftm Kohout) a é.p.247 (pan Chaloupka). V zadním traktu se tak

nachiui odtéžená stěna svahu (za ě.p, 58214) resp. opěmá zídka (za é.p. 247). Především

majitel č.p. 582/4 Ýýjadilje obavy z negativního vlivu stavby na jeho objekt, především

s ohledem na možný sesuv území nad jeho objektem.
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zhodnocení předchozích průzkumnÝch prací a doporučení

Geologické áodnocení stability svahu zpracované firmou INSET s.r.o. v pwé

fázi shmuje poznatky o lokalitě z existujících podkladů, tj. geologických a inženýrsko

geologických map a z předchozích inženýrsko geologických pruzkumů zpracovaných

firmou K+K průzkum s.r.o. Praha z let 1996 a2003.

Skalni podklad tvoří vápence, přičemž nad objektem é.p.247 se nachází rozhruli

mezi dvorecko-prokopskými vápenci a vápenci zlíchovskými. Kvartémí pokryv je

rozdílný, menších hodnot dosahuje v oblasti objektů A resp. B, větších v oblasti objektu

C. V prvém případě mocnost kvartéru v homí části svahu je maximáně 3,3 m a v dolní

prakticky nulová, s přímými výchozy skalního podkladu. V druhém případě je mocnost

kvartéru v homí části až 8,4 m a v dolní méně, s odhadem okolo 2,8 m na odkyvu za

komínem v proluce mezi č.p. 582 a parcelou u domu č.p. 247. Z geologického pohledu

je lryznamné sledované ostré rozhraní mezi vápencem a zeminou v zadní stěně mezi

oběma objekty.

V ráLrnci áodnocení stability svahu firma INSET provedla terénní pozoroviání

v odkryvech a výchozech vápenců, zaměíené na plochy nespojitosti, na jejich četnost,

orientaci, velikost rozevření apod. Toto áodnocení následně umožňuje zpracovini dat a

to konkrétně v daném případě programem Rockpach, provedení Marklandova testu pro

zjištění zda hominové bloky budou nestabilní, resp. posouzení nebezpečí překlápění

skalních bloků (tzv. toppling).

Pro závěrečné zhodnocení je oblast rozdělena na ťi podoblasti. Objekty A a B

spadají většinově do podoblasti l. Pro tuto podoblast nebyly zjištěny negativrí faktory

z pohledu stability svahu. Toto konstatováni zřejmě bylo roáodující, že současný stav

na lokalitě je spojen s počátkem výstavby objektů A a B.

Pro podoblast 2, kam spadá i é,p. 582/4, je situace mímě horší, především

s ohledem na svislou stěnu starého malého lomu. Avšak i zde na podkladě metod

posuzování nehrozí porušení charakteru toppling, avšak mohou vznikat nestabilní bloky

podle naměřených diskontinuit. Upozorňuje se i na potenciální iniciaci svahových

pohybů v souvislosti s realizací stavby (výkopy, dynamický vliv).

Podoblast 3, kam spadá í č.p. 247 je spojena s možnými svahovými pohybu

v kvartémím pokryvrr. Proto se především upozorňuje na možné problémy se stávající

opěmou zdí.
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Závéry ptoto směřují především do oblasti monitoringu. V prvé iadě pasportizaci

stávajících objektů (především trhlin na fasádě), ale též pasportizaci zárubní (opěmé

zdí), zahradnho schodiště a následné sledování deformací především v podoblasti 2 na

sevemí skalní stěně starého malého lomu. Je upozoměno i na ochranu objektů před

pohybem volných balvanů q,skytujících se v homí části svahu.

ziištění při osobní prohlídce

Osobní prohlídka se uskutečnila dne I4.4.20I4 za slunečného počasí. Pořízená

fotodokumentace (viz příloha) slouží pro bližší seznámení se s danou situací. Na foto č.

1 je vidět počínající výstavba objektů A a B v podoblasti l. Ve spodní části svahu, foto

č. 2 nejsou viditelné žádné projevy svahových deformací a taklze usuzovat, že závěry

v práci firmy INSET pro tuto oblast byly sprár,né.

Foto č. 3 zachycuje interakci nejvíce ohroženého objektu p. Kohouta s nově

budovaný,rni objekty. Ie ňejmé, že současná v,ýstavba objektu A a B není v přímé

interakci, ale výstavba objektu C přímo nad ním s ním bude ve velmi blízké interakci.

Foto č. 4 zachycuje stěnu bývalého malého lomu, vjehož vytěženém prostoru byl

v minulosti objekt p. Kohouta lrybudovrán a je zde vidét, že svah nad stěnou lomu je

v současné době částeěně přitižen vytěženým materiálem ze zákJad:ů objektu A a B. Dle

klasifikace firmy INSET se jedná o podoblast 2, s potenciálnírn nebezpečím nestability

dílěich bloků. Na foto č. 5 je zřetelný detail jednoho takovéhoto bloku spolu s měřicím

terčem pro sledovárrí jeho deformací.

Za objektem parcely č.p. 247 se nachéuí opěmá zeď (foto č. 6), za niž je materiiil

svahu charakteru zeminy - kvartémího pokryrnr (foto č. 7). Zbyvajíci fotograíie (foto č.

8 a 9) zachycují svah nad ohroženými objekty, tedy místa kde se předpokládá výstavba

objektu C, Je ňejmé, že zďe byl a je ukládrán materiál vylěžený ze zžl<ladíl, objektů A a
B, a tak svah celkově přitěžován.

zhodnocení dosavadních informací

Rodinné domy vybudované na č.p. 582/4, rcsp. ě.p, 247 jsou situovány poměmě

neoblykle, nicméně po dobu životnosti několika desetiletí jejich přímý kontakt se

svahem nad nimi nevyvolal žádné problémy, pouze z míst nechrrirrěného kvartémího

pokryr,rr dochází k urěitému drolení povrchu stěny, které majitelé pruběžně odstraňují.
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Chystanou výstavbou, především objektu C Residence Výhledová se situace

mění. potenciálně hrozí nebezpečí jak z pohledu mezního stal,u porušení, tak z pohledu

mezního stalu použitelnosti (deformací). V prvém připadě jde o svahové pohyby ať již

porušením celkové stability tak stability 1okální, kdy se do pohybu dají jen individuální

bloky hominového masílu. V případě mezniho stalu použitelnosti jde především o

zv,ýšené deformace vyvolané změnou napjatosti, které mohou ovlivnit jak oba rodinné

domy, tak i opěmou stěnu. Potenciálně nebezpečné jsou i zvýšené deformace svahu

v okolí kanalizace, kteráje vedena zhruba po wstevnici ve vzdálenosti ca 3 m od hrany

lomu. zvýšené deformace, a to i charakteru creepového, tak mohou narušitjejí těsnost a

vltékaní vody následně zhoršit stabilitu svahu.

Výstavbu objektu C s ohledem jeho vlivu na okolí lze hodnotit z pohledu rizika

(tzv. consequence classes ČsN pN 1990) jako lysoké a tak základové konstnrkce

chystaného objektu lze dle ČSN EN 1997: 2006 Nawhování geotechnických konstrukcí

zařadit do 3 Geotechnické kategorie.

Náwh geotechnické konstrukce tak vyžaduje posouzení všech náwhových situací

na základní mezní stavy ato za vytůiti výsledků geotechnického pruzkumu pro futo 3.

Geotechnikou kategorii. Přitom za návrhové situace je nutno zvažovat nejen situaci

závétečnoll, po dokončení stavby, ale i situace, které vznikají v pruběhu stavby.

v konkrétním případě je to jak situace vzniklá qýkopem stavební jámy, tak i situace kdy

na pol,rch iaemi je ukládán materiál a svah piitěžován, což je situace, která existovala

v době prohlídky zájmového území.

Že 1iž tato první návrhová situace může hrát určitou roli, ukazují měření

rcalizoyanáfirmou INSET, která na hraně lomu a v jeho okolí osadila 6 měřících bodů

počátkem června 2013 a následně sledovala jejich posuny ve 3 zii,kladních směrech.

Toto měření je v souladu s doporuěeními firmy INsET zmíněnými v předchozí ěásti.

Dle osobního sdělení Ing. R. Smolíka byly deformace měřícich bodů pro období

prvních 3 měsíců od instalace prakticky nulové. Následně 2 (501 a 503) ze 3 měřících

bodů umístěných nad hranou lomu (příloha č. 10), tj. již na parcele 1546, zŇa|y

vykazovat určité deformace a to jak směrem dolů, tak ze svahu, resp. směrem

k želemici Výsledky měření jsou však zatím určeny pro intemí pořebu firmy INSET.
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Závěr

Na zrákladě dosud získaných informací lze konstatovat, že obavy vlastníka domu

zák|adní požadavkv. Jejich prukaz bude následně v čase prokazován monitoringem,

zaměřenýryn nejen na deformace kritických míst, ale i na funkčnost kanalizace nad
hranou lomu.

Jde především o jasný prukaz, že pro danou geotechnickou konstrukci (zéklady
objektu c) byla získána dostatečná geotechnická data z geotechnického pruzkumu a

následný výpočetní model, řešící zžů<ladní náwhové situace, odpovídá požadavkům
kladeným na 3 Geotechnickou kategorii dle ČSN EN 1997 Nawhování geotechnických

konstrukcí.

Závěrem je řeba zdfuaznit, že výše uvedený požadavek se nevztahuje jen na
danou situaci, vzniklou oprávněnými obavami dotčených vlastníků sousedních

nemovitostí, ale jde o obecný požadavek, který je zakotven v ČSN PN t SqZ.

V Praze dne 11 .6.2014 /- r-Q
Prof. lng, Ivan Vaníček, DrSc.
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znalecká doložka
znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra
spravedlnosti čSR ze dne 12,11.1986 čj. ZT 1957/86 pro základní obor stavebnictví,
pro odvětví stavby důlní a téžebni, stavby energetic kých zařízení.

Znalecký posudekje zapsán pod poř. číslem 48 znaleckého deníku.

/-- /-Q



Fotodokumentace
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Foto č. 1. Celkový pohled na budovarré objekty A a B

Foto č. 2, Svah pod objekty A a B nejeví márrky svahov,ých deformací
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č. 3. Interakce budovaných objektů (vlevo objekt B) a budovy p.

Foto č. 4. pohled nazadni stěnu starého malého lomu a na svah kde se

chystá výstavba objektu C - na fotografri je vidět zřetelný přísyp

Kohouta
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Foto č. 6. Opěmá zeďpod chystan;ým objekterni
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Foto č. 7. Stěna tvořená zeminou - kvartémí pokryv

Foto č. 8 Horní část svahu v místě chystané v,ýstavby objektu C -s uložen]ím materiálem vytěženlirn př i zakJádánioblektů A a C
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Foto č. 9 Detail přísypu na svahu nad dotčenými objekty

Foto č. 10 Schéma rozmístění měřících bodů

-13-


