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Rešerše geologických pom ěrů pro projekt nové 

všesportovní haly v Českých Bud ějovicích 

 
 

Na základě archivních průzkumných prací provedených 

v blízkosti plánované výstavby všesportovní haly byla sestavena 

následující charakteristika geologických poměrů. 

Zájmové území se z regionálně geologického hlediska 

nachází v jižní části Česko Budějovické křídové pánve. Povrch 

terénu je převážně plochý v nadmořské výšce cca 384 m.n.m. 

Nejmladší horniny sahající od povrchu terénu do hloubky 

cca 1,2 – 1,5 m nejvíce se zde vyskytují holocénní splachové 

sedimenty vyvinuté ve formě písčitých hlín až písčitých jílů 

proměnlivé konzistence (v rozsahu měkká až tuhá) často 

s organickou příměsí. Pod touto vrstvou organických zemin se 

nachází pleistocénní náplavy Vltavy a Malše, které dosahují 

mocností od 2,5 do 3,5 m. Náplavy jsou charakteru silně 

písčitých štěrků tvořených valouny křemene a hornin velikosti 10 

– 15 cm. V hloubce cca 4,5 – 5 m končí sled kvartérní 

sedimentace a vystupují křídové horniny klikovského souvrství 

v podobě tuhých až pevných hlinitých jílů. Dle archivních 
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pramenů mají uvedená rozhraní nerovnoměrný zvlněný průběh a mocnosti vrstev se mohou 

na zájmovém území lišit. Při založení haly mohou díky nerovnoměrné mocnosti únosných 

štěrkovitých zemin, které leží na méně únosných jílovitých zeminách mohou vzniknout 

problémy s nerovnoměrným sedáním konstrukce. Při návrhu základu je tedy nutné upravit 

plochu základu vzhledem k výše uvedeným poměrům a nebo uvažovat s variantou 

hlubinného založení na plovoucích pilotách. 

Hladinu podzemní vody lze očekávat mělce pod povrchem v hloubce cca 1,5 až 2 m 

(pozn. stav z roku 1978). Vlivem dobře propustných zemin, které se vyskytují na celém 

zájmovém území, bude hladina podzemní vody komunikovat s hladinou vody v řece. Hloubka 

hladiny podzemní vody bude tedy kolísat v závislosti na množství vody v řece. Tato 

skutečnost může ovlivnit zejména konstrukci podlah haly a přítoky do základových jam. 

Doporučujeme tedy zvolit niveletu založení a podlah v dostatečné výšce nad úrovní stoleté 

vody. Lze také předvídat zvýšenou agresivitu podzemní vody vzhledem k betonovým 

konstrukcím. 
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