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Geologické práce v etapách
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Provádíme komplexní geologický průzkum včetně geotechnického vyhodnocení.
Klasické metody průzkumu - vrty, polní zkoušky, odběry vzorků, laboratorní zkoušky kombinujeme 
s efektivními geofyzikálními a geotechnickými metodami a modelovými výpočty.

posouzení uvažovaných stavenišť z hlediska geologických 
poměrů na základě archivní rešerše a geofyzikálních měření, 
základní stanovení rizikovosti území

provedení veškerých druhů geologických, geofyzikálních, 
geotechnických a stavebních průzkumů pro konkrétní na-
vrhovanou stavbu

provedení doplňujících průzkumů, dokumentace a odbor-
ný geologický a geotechnický dozor během výstavby

Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum



Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum

	vytvořit spojitý geologický a následně 
 i geotechnický model prostředí a plošné 
 i prostorové zobrazení výsledků

	zefektivnit a zrychlit průzkum a omezit jeho  
 ekologické dopady

	geotechnické výpočty a modelování 

Nabízíme, dle řešené problematiky, jako součást 
geologických průzkumných prací zejména pro 
dopravní stavby.

	posouzení vlivu podzemní vody na pro-  
 jektované i stávající stavby včetně návrhu  
 optimálních opatření

	posouzení vlivu staveb na místní hydrogeolo- 
 gický a hydrodynamický režim, čistotu 
 a vydatnost zdrojů podzemních vod

	vyhledávání zdrojů podzemní vody vyšší 
 vydatnosti

Náš přístup k řešení geologických a geotechnických problémů umožňuje

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologické průzkumy zaměřujeme 
zejména na:

	pracovat i ve ztížených a extrémních 
 podmínkách na povrchu i v podzemí, na 
 komunikacích i v městských centrech

	vyhodnocovat průzkum na základě velkého  
 množství získaných dat při použití empiric - 
 ky ověřených vztahů



	statické a dynamické zatěžovací zkoušky  
 základových půd a konstrukcí

	penetrační testy

	zkoušky integrity

	ultrazvukové a seismické prosvěcování 
 s tomografickým vyhodnocením

Geofyzikální metody průzkumu umožňují spojité sledování 
změn fyzikálních parametrů na zájmových profilech, v ploše 
i v prostoru, včetně zachycení případných časových změn 
fyzikálních polí.
V průzkumech uplatňujeme především seismické metody, 
měření georadarem, gravimetrii, geoelektrické metody, mag-
netometrii za použití v současnosti nejvýkonnější techniky 
a softwarového zpracování. Široké vybavení přístrojovou 
technikou umožňuje nasazení optimální technologie průzku-
mu.

Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum

Geofyzikální průzkum

Diagnostika základových konstrukcí
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Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum 

Metodické, přístrojové a odborné zaměření firmy je připraveno na řešení obtíž-
ných úkolů ve složitých geologických podmínkách  

Další činnosti související s posouzením vlastností 
zemního prostředí

Hlavní oblast činnosti firmy:
	průzkumy pro výstavbu a opravy dopravních staveb   
 (dálnice, silnice, železnice, letiště, mosty, tunely)

	Průzkumy pro výstavbu a sanaci podzemních tras   
 inženýrských sítí (kolektory, kanalizace, plynovody,   
 vodovody)

	průzkumy při řešení havárií stavebních objektů 
 a pod zemních inženýrských staveb

	vyhledávání dutin, starých důlních děl, podzemních   
 chodeb a sklepů v zástavbě i ve volném terénu 
 s posouzením rizika jejich nestability

	průzkumy a monitoring sesuvných území

	servis pro ražbu tunelů a ostatních podzemních 
 staveb

	posouzení ložisek stavebních surovin a zemníků

	odborný geologický a geotechnický stavební dozor-   
 garantujeme objednateli dodržení požadované 
 bezpečnosti

	korozní průzkum - stanovení agresivity prostředí, měření  
 polí bludných proudů, elektrická a geofyzikální měření na  
 stavebních objektech - mosty, tunely

	geologický průzkum  zpracování kompletních podkladů  
 pro žádost o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu

	pyrotechnický a archeofyzikální průzkum - vyhledávání 
 nevybuchlé munice a dalších kovových objektů v zemi

	průzkumy související s ekologickou zátěží zemního 
 prostředí

	expertní posudky - zpracování posudků v oblasti 
 inženýrské geologie, hydrogeologie, geotechniky, geofyziky, 
 diagnostiky stavebních konstrukcí a seismického zatížení  
 staveb


