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Summary 

This thesis is focused on the possibility to evaluate the disruption of the land 

stability by means of the Electrical Resistivity Tomography (ERT) method. The object of 

interest was the landslide situated along the section of the Cihelní route at the town of 

Paskov-Řepiště. In the first chapter the area of interest is described from the 

geomorphological, geological and hydrogeological point of view together with the 

characteristic of the seismic activity of mentioned site. The second chapter is oriented on 

the evaluation of the previous exploratory works which were conducted at the target 

landslide along the Cihelní route. The contents of following chapters are the description of 

the methods used during presented research, evaluation of the geophysical field 

measurements and also the comparison of these results with the previous conclusions. 

Key words: geophysics, electrical resistivity tomography (ERT), landslide 

 

 

Anotace 

V předložené práci se zabývám možností ověřením narušení stability svahu v úseku 

silnice Cihelní na lokalitě Paskov-Řepiště pomocí geofyzikální metody elektrické 

rezistivitní tomografie. První část charakterizuje zájmové území z pohledu 

geomorfologického, geologického, hydrogeologického a seismického. Druhá část se 

zabývá vyhodnocením výsledků starších průzkumných prací v zájmovém území. Další 

část obsahuje popis metodiky vlastních průzkumných prací, vyhodnocení výsledků 

geofyzikálních měření a porovnání s výsledky předchozích průzkumů.  

Klíčová slova: geofyzika, elektrická rezistivitní tomografie (ERT), sesuv 
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    ÚVOD 

Geologické procesy utvářející krajinu včetně jejího reliéfu probíhají na Zemi po 

miliardy let. Jedním z mnoha krajinných prvků vytvořených působením geologických 

činitelů je svah. Stabilita svahu může být za určitých podmínek narušena působením 

gravitace, podzemní vodou, seismickými otřesy a dalšími přírodními faktory. V případě 

narušení stability pak dochází k sesuvným aktivitám mnohdy způsobující značné škody. 

Složitá geologická stavba u některých svahů mnohdy značně předurčuje sesuv ke vzniku 

svahových deformací, avšak obecně nelze říci, že svahy tvořené méně komplikovanou 

stavbou nemohou být svahovými pohyby porušeny. 

V souvislosti s postupným rozvojem civilizace a s ním spojeným růstem populace, 

dochází k obydlování větších plošných území. Postupnou plošnou zástavbou měst, vesnic 

či osamělých stavení docházelo a stále dochází k realizaci staveb ve svazích ohrožených 

sesuvnou aktivitou. Navíc zásahy do krajiny prováděné lidskou činností mnohdy urychlí 

proces narušení stability svahů nebo jej v některých případech samy přímo způsobí a to i v 

místech, kde by svahové deformace bez těchto zásahů samy nevznikly. Nejedná se pouze o 

zásahy související s výstavbu budov ale i o vedení komunikací, odlehčení paty svahů, 

změny režimu podzemních vod, těžba a podobně. I přesto že výzkum v oblasti stability 

svahů doznal značného rozvoje, jsou často dále ohrožené svahy využívány k zástavbě. 

Proto také v dnešní době vzrůstá počet případů, kdy je nutné řešit svahové deformace 

ohrožující obytné budovy či komunikace procházející těmito územími.  

Předmětem této práce je ověřit možné narušení stability svahu sesuvného území v 

úseku silnice Paskov - Řepiště na základě geofyzikálního průzkumu. 
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    CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je ověřit možné narušení stability svahu v úseku silnice Cihelní na 

lokalitě Paskov - Řepiště na základě vlastních geofyzikálních měření metodou elektrické 

rezistivitní tomografie, vlastního terénního průzkumu a rešerše průzkumných prací, které 

byly již v zájmovém území uskutečněny.  
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1    CHARAKTERISTIKA SESUVNÉHO ÚZEMÍ PASKOV - ŘEPIŠTĚ  

1.1  Situace zájmové oblasti 

Zájmové území se nalézá v Moravskoslezském kraji. Sesuvná oblast je plošně 

značně rozsáhlá a ze své větší jižnější části se rozkládá na území okresu Frýdek - Místek  

na katastrálním území obce Řepiště č. 745197. Menší severní část sesuvného území 

zasahuje do okresu Ostrava-město na katastrální území Vratimov č. 785601 (obr. 1). 

 

Obr. 1 Situace zájmového území (mapy.cz, upraveno). Červený obdélník vyznačuje zájmovou oblast. 

Sesuv je evidován Českou geologickou službou pod číselným označením 4101 (obr. 

2) jako aktivní sesuv se západní expozicí a sklonem 10°. Severní část sesuvu je vymezena 

Českou geologickou službou  v základní mapě 15 - 43 - 20, jižní část sesuvu je vymezena v 

základní mapě 15 - 43 - 25 (Česká geologická služba). 

Toto vymezení sesuvu je částečně problematické, jelikož se jedná o plošně velmi 

rozsáhlý sesuvný komplex se složitou geologickou stavbou, který se neprojevuje jednotně 

v celém svém rozsahu. Z tohoto i jiných důvodů byly dřívější průzkumné práce rozděleny 

do několika plošných území, které byly řešeny jako jednotlivé sesuvy.  
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Obr. 2 Vymezení sesuvného území Českou geologickou službou (www.geology.cz, upraveno). Žlutá plocha s 

červeným lemem vyznačuje vymezení sesuvného území dle České geologické služby; zelenou čarou je 

vyznačena hranice základní mapy 15-43-20; modrou čarou je vyznačena hranice základní mapy 14- 43-25. 

Tato práce je zaměřena na dílčí sesuvné území označované jako Paskov - Řepiště 

(obr. 3), v kterém se nachází ulice Cihelní a několik rodinných domů. Jedná se o rozsáhlé 

území, jehož západní hranice je totožná s patou svahu,  východní hranice je přibližně 

totožná s vrcholovou linií svahu. Severní hranice sesuvu je od ulice Cihelní procházející 

patou svahu vzdálena přibližně 700 m, od Cihelní ulice procházející vrcholovou linií 

dosahuje vzdálenosti 200 m. Jižní hranice je v patě svahu vymezena pozicí Cihelní ulice, 

ve vrcholové linii dosahuje vzdálenosti 500 m jihozápadním směrem. 

 

Obr. 3 Vymezení sesuvu Paskov - Řepiště (www.mapy.cz, upraveno). Žlutě vyznačeno sesuvné území, červeně 

vyznačena Cihelní ulice. 
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1.2   Geomorfologie 

1.2.1 Geomorfologie širšího území 

Zájmové území je tvořeno řadou odlišných geologických jednotek, jejichž různé 

vlastnosti i vzájemné pozice podmiňují celkový charakter a geomorfologii krajiny. Plošně 

rozsáhlý sesuv se nachází na hranici ostravské glacigenní pánve a podbeskydské 

pahorkatiny (Geologický průzkum n.p. 1970). 

Sesuvné území svým celým rozsahem určený Českou geologickou službou, náleží z 

hlediska geomorfologického do: Alpsko - Himalájského systému, v subsistému Karpaty. 

Ze své větší jižnější části zasahuje do provincie III2D Západobeskydského podhůři, oblasti 

III2D-1 Podbeskydské pahorkatiny. Severnější část území nálezí provincii III1 

Vněkarpadská sníženina, III1B Severní vněkarpadská sníženina, oblast III1B-1 Ostravská 

pánev (www.trasovnik.cz/). 

V ostravské glacigenní pánvi je terén rovinatý s širokými říčními nivami, 

přecházejícími do vyšších terasovitých stupňů a glacigenních plošin převážně mírnými 

svahy a výšce několika metrů. Terén podbeskydské pahorkatiny je zvlněný až kopcovitý s 

úzkými koryty potoků, rozšiřujícími se teprve při ústí do větších toků (Geologický 

průzkum n.p. 1970). 

1.2.2 Geomorfologická charakteristika sesuvného území Paskov - Řepiště 

Nadmořská výška sesuvu se pohybuje v úpatí svahu a tedy i nejnižším místě sesuvu 

v rozmezí nadmořských výšek stoupajících od jihu k severu v 252 až 255 m.n.m. 

Horizontální ohraničení vrcholové části sesuvu je přibližně totožné s vrcholovou linií 

svahu probíhající v nadmořské výšce 300 až 305 m.n.m. Vrcholová linie má opět 

vzestupnou tendenci směrem k severu. Dále je terén rovinatý.  

Západním směrem od paty svahu protéká řeka Ostravice. Současné koryto řeky je od 

jižní části sesuvného území vzdáleno přibližně 50 m. Směrem k severu má koryto řeky 

tendenci se od paty svahu oddalovat a v nejsevernější části sesuvu je již vzdáleno přibližně 

150 m. Severní hranici sesuvu vymezuje mělká podélná deprese dosahující maximální 

hloubky 1,5 m.  
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Terén uvnitř sesuvného území se vyznačuje značnými výškovými nerovnostmi. Tyto 

nerovnosti jsou dobře patrny na průběhu vrstevnic. Dominantní nerovností zájmového 

území je pak značná terénní elevace nacházející se ve střední části svahu, ve směru západ - 

východ přesahuje délky 100 m, v nejširším úseku ve směru sever - jih dosahuje až 50 m. 

Svými rozměry vytváří ve svahu dobře patrný hřbet. Přibližně ve vzdálenosti 90 m 

severním směrem od této elevace se nachází další výrazný hřbet, který však nedosahuje 

takových výškových rozměrů. Tento druhý hřbet se stejnou orientací jako hřbet první 

dosahuje délky 200 m a šířky ve svém nejširším místě až 40 m. Střední část tohoto hřbetu 

má tendenci výškového klesání a není zde tak dobře patrná oproti spodní a svrchní části. 

Ve svahu se dále vyskytuje množství  menších erozivních stružek, převážně 

pramenících ve svrchní části svahu. Terénní nerovnosti i erozivní stružky jsou patrny z 

výše zmíněné terénní elevace (obr. 4). 

 

Obr. 4 Pohled směrem k severu z výrazné elevace vprostřed sesuvného svahu (foto autor). Na fotografii je 

částečně patrný vlnitý terén území a přítomnost erozivních stružek; červeně je naznačen průběh druhého 

menšího hřbetu. 

Četné vodní stružky zde tvoří především v patě svahu patrné akumulace vody, které 

tak vytvářejí řadu mokřad (obr. 5). Tento jev je dominantní v severní části paty svahu, kde 

podmáčené území tvoří až několik desítek metrů dlouhý pás v některých místech 

dosahující až šířky zhruba 15 m. Kromě spodní partie svahu se vyskytují mokřady i v 

několika mělkých depresích vně svahu, zde však nedosahují takových rozměrů.  
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Obr. 5 Mokřady nacházející se v úpatí svahu (foto autor) 

Ve svrchní části svahu je patrná vyvýšená plocha svahu, indikující odlučnou hranu 

sesuvu. Tato odlučná hrana je zřejmá i na vozovce, kde dochází vlivem sesuvné aktivity k 

vytvoření trhliny (obr. 6 a 7). Další takto zřejmá porucha vozovky se nachází ve střední 

části svahu, kde opět odděluje vyvýšenou část od části pokleslejší. Trhlina ve vozovce má 

šikmý šupinatý průběhu.  

 

Obr. 6 Trhlina ve vozovce navazující na odlučné hrany ve svrchní partii sesuvu (foto autor) 
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Obr. 7 Vrchní část svahu - pohled severním směrem (foto autor). Červeně je naznačen průběh trhliny ve 

vozovce z předchozí fotografie 

Projevy sesuvné aktivity jsou mimo jiné patrny i na celé řadě jiných stavebních 

objektů a to zejména ve spodní části svahu. Jedná se o porušení několika obytných budov. 

Velmi dobře patrná je trhlina vytvořená na cvičné tenisové stěně či v několika menších 

stěnách vybudovaných ve svahu (obr. 8).  

 

Obr. 8 Projevy sesuvné aktivity na stavebních objektech ve spodní části svahu (foto autor) 

Na základě vrstevnicové mapy vytvořené GEOtestem n.p. Brno a vlastního terénního 

průzkumu, byla sestavena mapa sesuvné aktivity území v zájmovém území Paskov - 
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Řepiště (obr. 9). Mapa vyznačuje zóny, které oproti svému okolí nevykazují povrchové 

známky sesuvné aktivity. Dále jsou na základě průběhů vrstevnic, terénních nerovností a 

viditelných porušení (včetně trhlin ve vozovce), vyznačeny přibližné směry sesuvné 

aktivity. 

 

Obr. 9 Geomorfologická mapa severní části sesuvného území (GEOtest n.p. Brno 1977, upraveno) 

1.3  Geologická charakteristika 

1.3.1 Geologická charakteristika širšího území a její vývoj 

Jelikož se zájmové území vyznačuje pestrou geologickou stavbou danou jejím 

specifickým vývojem, je zde zařazena tato kapitola z důvodu získání určité představy o 

celkové stavbě této jednotky a o procesech které jí utvářely. Kapitola nemá za cíl podrobné 

studium a popis celé regionální geologie oblasti, nýbrž je zaměřena na vybrané jednotky s 

kterými se v zájmové oblasti, či v jejím bližším okolí můžeme setkat. 
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Zájmové území je součástí Západních Karpat (obr. 10), které jsou děleny na Vnější 

Západní Karpaty a na Vnitřní Západní Karpaty. Vývoj Vnějších Západních Karpat započal 

ve svrchní křídě a ukončen byl v miocénu, vývoj Vnitřních Západních Karpat započal po 

svrchní juře a ukončen byl již před svrchní křídou. Dělící linií vnějších a vnitřních 

Západních Karpat je extrémně zkrácený sedimentační prostor nazývaný bradlové pásmo. 

Český masiv je dle předpokladů opřených o vrtný a geofyzikální průzkum podsunut pod 

vnější západní Karpaty a to až po linii bradlového pásma - tzv. peripienský lineament 

(Chlupáč et al. 2011). 

V části geologické jednotky Západních Karpat zasahující na naše území, rozlišujeme 

tři hlavní části. První je flyšové pásmo s charakteristickou příkrovovou stavbou, v které 

byly jednotlivé příkrovy nasouvány po téměř horizontálních násunových plochách. Druhou 

částí je Karpatská předhlubeň, kterou dělíme dle stratigrafického rozsahu výplně na jižní, 

střední a severní. Jedná se o podélnou depresi v předpolí karpatského horstva. Miocenní 

mořské a pliocenní sladkovodní sedimenty jsou diskordantně uloženy na horninách 

Českého masivu a na východě se sedimenty noří pod přesunuté příkrovy flyšového pásma. 

Třetí částí je Vídeňská pánev představující vnitrohorskou pánev vyplněnou  neogenními 

mořskými a sladkovodními  sedimenty (Chlupáč et al. 2011).  

 

 

Obr.10 Geologická stavba širšího okolí - bez kvartérního pokryvu (www.geology.cz, upraveno). Červený 

obdélník vyznačuje zájmové územ, 1 - hlavní násunová zóna (zlom), 2 vedlejčí násunový (příkrovový) zlom, 3 

- zlom předpokládaný, 4 - zlom známý, 5 - hranice útvaru a hornin předpokládané, 6 - hranice útvarů a 
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hornin známé, 7 - litologické a petrografické přechody, 8 - šedé prachovité jílovce, prachovce, arkózy, droby, 

uhelné sloje, 9 - břidlice, podřízeně droby, 10 - vápnité jílovce, slínovce, pískovce z části glaukonitické, 11 - 

jílovce z části vápnité a pestré, 12 - jíly, vápnité jíly, 13 - černošedé jílovce, 14 - tmavé vápnité jílovce. 

Vídeňská pánev však nezasahuje ani do širšího okolí zájmového území, z tohoto 

důvodu je v dalším popisu zcela vynechána.  

Hornoslezská pánev  

Podloží vnějších západních Karpat v okolí zájmové oblasti je tvořeno 

svrchokarbonskými sedimenty hornoslezské pánve, náležící k oblasti moravskoslezské. 

Moravskoslezská jednotka je dělena na moravikum, silezikum a brunovistulikum. 

Moravikum a silezikum tvoří západní část jednotky, jedná se o původně jednotný blok, 

který během variské orogeneze dostal odlišné znaky. Východní brunovistulická je 

epikadomskou platformní jednotkou porušenou během variské a alpinské orogeneze pouze 

křehce (Chlupáč et. al. 2011). 

Brunovistulikum a jeho autochtonní pokryv tvoří podloží hornoslezké pánve. 

Charakter brunovistulika byl utvářen při vytváření variského a alpínského akrečního klínu, 

což dokazuje ponoření této jednotky do hloubek 5 až 10 km pod flyšové příkrovy na 

východě a na západě pod sedimenty devonu a karbonu. Hloubka kadomského patra i 

mocnost paleozoického a mezozoického pokryvu se v jednotlivých úsecích liší (Chlupáč 

et. al. 2011). 

Hornoslezská pánev zasahuje na naše území svým jihovýchodním výběžkem z 

Polska. Z paleografického hlediska patřila hornoslezská pánev předhlubni a přilehlé části 

předpolí variského horstva. Na našem území je možné rozdělit pánev dvěma způsoby. 

Prvním dělení je na severnější část ostravsko-karvinskou a jižnější část podbeskydskou. 

Druhé dělení, založené na geologickém hledisku dělící pánev na části lišící se mocnostmi, 

výplní i intenzitou tektonického porušení, rozděluje pánev na západnější mobilní 

předhlubeň variského horstva a na východnější část platformní (Chlupáč et. al. 2011). 

Svrchnokarbonské horniny hornoslezské pánve jsou kryty neogenními sedimenty 

karpatské předhlubně a na povrch vystupují pouze v odkryvech v Ostravě. Svrchní karbon 

hornoslezské pánve dělíme na souvrství ostravské a karvinské (Chlupáč et. al. 2011). 
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Ostravské souvrství je tvořeno paralitickou uhlonosnou molasou náležící spodnímu 

namuru. V cyklicky se opakujících sledech se střídají mořské, přechodní a kontinentální 

fácie ovlivněné tektonickými procesy, změnami úrovně mořské hladiny, klimatickými 

výkyvy i vulkanickou činností. Základní sledy které se několikrát opakují jsou tvořeny 

bazálními pískovci - prachovci - uhelnými slojemi - jílovci. Cykly nebývají zachovány v 

úplnosti. Uhelné sloje odrážejí období tektonického klidu a zarůstání dna pánve rašeliništi 

s uhlotvornou vegetací (Chlupáč et. al. 2011). 

Karvinské souvrství tvoří nadloží souvrství ostravského. I zde se projevuje cyklická 

stavba tvořená bazálními pískovci - jemnozrnnými pískovci - prachovci - uhelnými slojemi 

- jílovci. Uhelné sloje zde dosahují větších mocností avšak jsou méně početné (Chlupáč et. 

al. 2011). Vysoce kvalitní uhlí hornoslezské pánve se stalo předmětem těžebních zájmů. V 

této oblasti se jednalo o doly Řepiště, Paskov a Nová Bělá viz kapitola Hlubinná těžba v 

okolí zájmového území. 

Flyšové pásmo  

Flyšové pásmo tvoří akreční klín s příkrovovou stavbou. Tato geologická jednotka je 

charakteristická převahou rytmického střídání písčitých a jílových mořských sedimentů. 

Stáří sedimentů flyšového pásma je z menší části jurské, především však křídové, terciérní 

- hlavně paloegenní. Probíhající subdukcí původního podloží pod blok vnitřních Západních 

Karpat, původní sedimentační prostor flyšového pásma zanikal. Zanikání původního 

sedimentačního prostoru započalo od konce paleogénu a pokračovalo až do svrchního 

miocénu. Při tomto procesu bylo původní podloží úplně pohlcené a sedimentární příkrovy 

jsou nasunuty na své předpolí, kterým je evropská platforma (Chlupáč et. al. 2011). 

Ve flyšovém pásmu rozlišujeme vnější krosněnskou jednotku a na ni nasunutou 

vnitřní magurskou jednotku, jedná se o tektonické jednotky,  reprezentující skupiny dílčích 

příkrovů. Výše ležící magurská skupina příkrovů je tvořena račanskou, bystrickou a 

bělokarpatskou jednotkou. Nižší vnější skupina příkrovů je tvořena předmagurskou, 

slezskou, zdouneckou, podslezkou, ždánickou a pouzdřanskou jednotkou (Chlupáč et. al. 

2011). Jelikož na zájmové území zasahuje pouze jednotka slezská a podslezká, jsou ostatní 

jednotky v dalším detailnějším popisu vynechány. 

Slezská jednotka vnější skupiny příkrovů flyšového pásma má největší a nejúplnější 

stratigrafický rozsah z jednotek vnější skupiny od svrchní jury až po spodní miocén. V 
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Moravskoslezských Beskydech a v Podbeskydské pahorkatině jsou zastoupeny tři odlišné 

vývoje: godulský, bašský a kelčský. Godulský vývoj je nejúplnější. V nejvyšší části jury 

představuje hlubokovodní pánevní charakter. Jedná se o silně vápnité jílovce s tenkými 

vložkami prachovců a vápenců. Sedimentace pokračuje do spodní křídy. Ve spodní křídě 

nastává tektonická aktivita, mající za následek přínos klastického materiálu, intenzivní 

klesání pánve a podmořský vulkanismu. Značná subsidence vedla ve svrchní křídě k 

sedimentaci až 3000 m mocného godulského souvrství, které je ve své spodní a svrchní 

části tvořeno drobně rytmickým flyšem, střední část je vyvinuta jako hrubě rytmický flyš s 

převahou glaukonitických pískovců. Na godulské souvrství nasedá istebňanského 

souvrství, sestávající se arkózových pískovců a slepenců s polohami jílovců. Bašský vývoj 

ve svrchní juře reprezentovaný štramberským vápencem má mělkovodní charakter. Jedná 

se o akumalace vápencového detritu, vzniklého rozrušováním korálových útesů. Ve spodní 

křídě pak dochází k sedimentaci středně až hrubě rytmického flyšového sledu. Pálkovícké 

souvrství bašského vývoje je analogií istebňanského souvrství godulskho vývoje. 

Paleogenní sedimenty v bašském i kelčském vývoji chybí (Chlupáč et. al. 2011). 

Podslezká jednotka byla přesunuta přes karpatskou předhluběň hlavně v 

podbeskydské pahorkatině. Litologický vývoj je ve svrchní juře velmi blízký  jurským 

sedimentům od Štramberku. Frýdecké souvrství reprezentuje svrchní křídu, převažují zde 

šedé a hnědavé vápnité jílovce s laminami drobovitých pískovců (Chlupáč et. al. 2011). 

V paleogénu převládl ve všech sedimentárních prostorech vnější skupiny příkrovů 

podobný pelitický charakter sedimentace. Nejstarší podmelitové souvrství se sestává s 

pestře zbarvených vápnitých i nevápnitých jílovců. Menilitové souvrství tvořící nadloží je 

tvořeno jílovci a slínovci s polohami laminovaných menilitových rohovců či rohovcových 

hlíz. Ve svrchním oligocénu až spodním miocénu se vlivem halvetské a sávské fáze 

uplatnil v celém sedimentačním prostoru vnější skupiny příkrovů flyšová sedimentace. Pro 

tektoniku flyšového pásma jsou mimo příkrovy významné i postorogenní zlomy. Podél 

těchto zlomů docházelo k vertikálním i laterálním pohybům (Chlupáč et. al. 2011). 

Karpatská předhlubeň  

Mořské sedimenty převážně eggenburgského až bádenského stáří tvoří Karpatskou 

předhlubeň. Předhlubeň vznikala v podélných depresích během alpsko-karpatské 

orogeneze v prostoru předpolí Karpat. Jedná se o asymetrickou pánev vyplněnou převážně 



Bc. Jan Smejkal: Ověření narušení stability svahu v úseku silnice Cihelní na lokalitě 

Paskov - Řepiště 

 

2014                                                                            14 

 

písčitojílovitou výplní. V okolí Ostravy je předhlubeň kryta mocnými kvartérními 

sedimenty. Dnes se sedimenty nacházejí před příkrovy, pod příkrovy, z části na nich nebo 

jsou do příkrovu zvrásněny a to v důsledku toho, že alpská orogeneze probíhala současně s 

miocenní fází. Koncem badenu došlo k omezení komunikace s mořem a k mořské regresi, 

což vedlo k sladkovodní sedimentaci v zanikajících jezerech a podél řek. V kvartéru měla 

karpatská oblast společný vývoj s Českým masivem. Sedimenty předhlubně jsou uloženy 

na horninách Českého masivu a na jeho autochtonním pokryvu. V severní části se jedná 

především o hornoslezskou pánev a její pokračování pod Beskydy (Chlupáč et. al. 2011).  

K vymezení sedimentačních prostor předhlubně před čely příkrovů a k oddělení 

vídeňské pánve docházelo v karpatu. Nasouvání vnějších západních Karpat pod Český 

masiv bylo provázeno severo-jižním stlačováním prostoru, zakřivením karpatského 

oblouku, vrásněním a tvorbou příkrovů v pouzdřanské, ždánické a slezské jednotce 

flyšových karpat (Chlupáč et. al. 2011). 

Na severní Moravě a Slezsku dosahují sedimenty karpatského stáří malých mocností 

nebo zcela chybí. Spodnobádenské bazální sedimenty tvořené písky a štěrky, které jsou 

překryté různě mocnými jíly - "tégly" dosahují na Ostravsku mocností dosahujících až 

1000 m. Bazální klastika se vyskytují v osních částech předmiocenních depresí. Deprese 

jsou zahloubeny do povrchu karbonu. Tyto klastika je označují jako detrit. Souvislý 

spodnobádenský sedimentační prostor zaniká dosunutím příkrovů na Ostravsku a Polsku. 

Do konce bádenu pokračuje sedimentace pouze v z Polska zasahujícím zálivu na Ostravsku 

a Opavsku (Chlupáč et. al. 2011). 

Kvartérní pokryv 

Období kvartéru je významné především klimatickými vlivy. Na našem území se z 

genetického hlediska dělí kvartérní sedimenty na glacigenní sedimenty a sedimenty 

extraglacigenní (obr. 11). Probíhaly zde procesy jak erozní, tak i akumulační (Chlupáč et. 

al. 2011). 

Typické ledovcové uloženiny tily, glacifluviální sedimenty a glacilakustrinní jezerní 

sedimenty ze saalského zalednění se mimo jiné nacházejí i na Ostravsku a v přilehlé 

Podbeskydské pahorkatině. V periglaciální zóně dochází k sedimentaci deluviální, 

deluviofluviálni, fluviální, eolické, limnické aj. (Krásný et. al. 2012). 
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Fluviální sedimenty v povodí Odry  

Značnou část území povodí Odry zasáhlo v kvartéru kontinentální zalednění. 

Zejména v oblasti Ostravska lze sledovat hlavní typy kvartérních sedimentu. Morfologický 

vývoj Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd v popliocenním období je spojen především s 

jejich výzdvihem. Ten měl za následek zvýšení intenzity říční eroze, který tak dala za 

vznik poměrně úzkých, hlubokých údolí. Rozsahy a mocnosti kvartérních jsou zde 

omezené na úzké, mnohdy nesouvislé výskyty. Směrem po toku se říční údolí rozšiřují 

(Krásný et. al. 2012). 

 

Obr. 11 Rozsah maximálního zalednění na severní Moravě a Slezsku ( J. Macounu in Chlupáč 2011). 1 - 

hranice největšího saalského zalednění, 2 - souvkové hlíny, 3 - glacilakustrinní jíly a varvity, 4 - 

glacilakustrinní písky, 5 - horniny podkladu.  

Podle Tyráčka in Krásný (2012) lze rozdělit fluviální sedimenty do tří skupin a to 

podle vztahu k procesům kontinentálního zalednění. První skupinou jsou akumulace 

vysokých teras bez příměsi nordických hornin. Jedná se o sedimenty ukládaná v období 

staropleistocénu. Druhou skupinou jsou nižší terasové akumulace, které vznikly v období 

mezi zaledněním elsterským a sálským. Jedná se o terasy do úrovní cca 20 m nad 
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současnými řekami, zejména však hlavní terasa, provázející většinu řek na Ostravsku. 

Poslední třetí skupinou je akumulace teras würmského stáří. 

Hlavní (ostravská) terasa sleduje tok Odry souvisle především na jejím levém břehu. 

Na pravém břehu je díky erozivní činnosti rozčlenila na více oddělených výskytů. Mladší 

akumulace hlavní terasy se většinou vyvíjejí z Beskydských proluvií. Tyto akumulace 

směrem do ostravské pánve přecházejí do salský glacigenních sedimentů (Krásný et. al. 

2012). 

V údolí Ostravice jsou štěrkopísky hlavní terasy vyvinuty v široké ploše počínající v 

okolí Frýdku-Místku a sahající až do údolí Odry. Na tyto sedimenty hlavní terasy navazují 

zejména v nižších polohách proluviální sedimenty risského stáří. Převážná část fluviálních 

a glacigenních sedimentů Ostravské pánve a Podhůří Moravskoslezských Beskyd je 

překryta nevápnitmi sprašovými hlínami. Vyjímkou jsou údolní nivy a část würmských 

teras (Krásný et. al. 2012) . 

 

Obr.12 Kvartérní pokryv (www.geology.cz, upraveno). Červený obdélník vyznačuje zájmové území, 1 - nivní 

sedimenty, 2 - fluviální sedimenty středního pleistocénu, 3 - spraše a sprašové hlíny nerozlišené, 4 - 

ledovcové sedimenty nerozlišené 

Glacigenní sedimenty  

Na Ostravsku a v Podbeskytské pahorkatině lze sledovat projevy elsterského a 

sálského zalednění. Starší elsterské zalednění mělo za následek sedimentaci především 

glacilakustrinních písků, jílů a varv glacifluviálních štěrkopísků postupového stádia, která 

jsou kryty souvkovou hlínou bazální morény ledovce. Po ústupu ledovce vznikaly fluviální 
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stěrkopísky nižších terasových akumulací se sedimenty hlavní terasy. Fluviální sedimenty 

hlavní terasy postupně přecházejí do sedimentů sálského zalednění (Chlupáč et. al. 2011).. 

Mladší sálské zalednění dalo za vznik rozsáhlého jezera na Ostravsku a Opavsku, 

jehož zálivy sahaly až do Podbeskydské pahorkatiny. Největší objem sedimentů zaujímají 

glacilakustrinní sedimenty, které při okrajích pánve přecházejí do glacifluviálních 

akumulací a v podhůří Nízkého Jeseníku a Beskyd přecházejí až do proluvií. Nadloží je 

pak tvořeno souvkovými hlínami bazální morény sálského zalednění. Při ústupu ledovce 

vznikly akumulace fluviálních a proluviálnch sedimentů. Následujících mladších zalednění 

wartské a viselské na naše území již nezasáhla a tak na našem území docházelo k vytváření 

především sprašových pokryvů (Krásný et. al. 2012) . 

1.3.2 Geologická charakteristika sesuvného území Paskov - Řepiště 

Geologická charakteristika zájmového území Paskov - Řepiště v této studii vychází 

ze starších průzkumných prací, jedná se o zprávy: 

 1.  Paskov - I. II. a III. etapa; číslo akce 542 500 038, kterou vypracoval GEOtest n. p.  

    Brno v roce 1971 až 1977 

 2.  Paskov - sesuv; číslo akce 528 000 889; kterou vypracoval Geologický průzkum n. p., 

   středisko inženýrské geologie Ostrava - Hrabová v roce 1970. 

Tyto studie jsou z velké části založeny na vrtném průzkumu, kopaných sondách, 

laboratorních rozborech atd. Ověření správnosti těchto údajů nemohlo být z finančních ani 

časových důvodů potvrzeno a předpokládá se tedy jejich správnost. Ze zprávy Paskov - II. 

a III. etapa byly mimo jiné použity i údaje o výskytu hladiny podzemní vody. Vzhledem ke 

značnému časovému odstupu (mezi roky 1971 až 1977, kdy probíhaly vrtné průzkumné 

práce a měření hladiny podzemní vody a roky 2013 až 2014 kdy byly uskutečněny 

geofyzikální průzkumné práce) je však nutné tyto údaje o úrovni hladiny podzemní vody 

brát se značnou rezervou.  

V užším okolí zájmové lokality lze rozeznat především tři geologické jednotky. 

První jednotkou je produktivní karbon, druhou jednotku tvoří autochtonní pokryv 

karbonských hornin a třetí jednotku reprezentují horniny slezské a podslezské série 

(Geologický průzkum n. p. 1970). 
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Uhelné sloje produktivního karbonu zde v minulosti byly předmětem těžby blízkých 

dolů Paskov, Nová Bělá a Řepiště viz kapitola Hlubinná těžba v okolí zájmového území. 

Autochtonní pokryv karbonských hornin  vystupuje k povrchu ve značné vzdálenost 1,2 až 

1,5 km. Vzhledem ke značným hloubkám ve kterých se karbonský pokryv v místě 

sesuvném území nalézá, nemá jeho bližší hodnocení v rámci řešení sesuvu Paskov - 

Řepiště význam (Geologický průzkum n. p. 1970). 

Sesuv je zde budován intenzivně provrásněnými horninami slezské a podslezské 

jednotky. Tyto jednotky byly od jihovýchodu nasunuty na neogenní autochton a vytvořili 

značně geologicky a tektonicky komplikované území slezského a podlezského příkrovu. 

Horniny těchto dvou jednotek tvoří mořské sedimenty křídy a paleogénu různého 

litologického složení. Technické vlastnosti soudržných zemin úzce souvisejí s jejich 

genezí, minerálním a chemickým složením, texturou, strukturou a stářím. (GEOtest n.p. 

Brno 1977). Na těchto sériích jsou uloženy kvartérní sedimenty, tvořené eluviem, 

kvartérními usazeniny řepišké plošiny a déle jsou zde přítomny i materiály převážně 

gravitačně přemístěné (Geologický průzkum n. p. 1970). 

Spodní část godulského vývoje zde reprezentuje slezskou sérii. Jedná se o poloskalní 

jílovce a siltovce tmavých odstínů hnědošedé a namodralé barvy, proměnlivě vápnité i 

nevápnité s vložkami tvrdého hradišťanského pískovce a žílami pikritických a těšínských 

vyvřelin, procházející napříč vrstvami sedimentů. Přítomnost těchto tvrdých skalních 

hornin jsou horniny slezské série jako celek poměrně rigidní. Jelikož odolávají erozi 

vytváří zpravidla vrcholové partie podbeskydských pahorkatin. Na horninách slezské série  

jsou přítomny písčité hlíny s proměnlivým obsahem úlomků navětralých skalních hornin 

(Geologický průzkum n. p. 1970). 

Podslezskou sérii v místě sesuvného území tvoří svrchněkřídové až paleogenní 

vrstvy frýdecké a podmenilitové. Tyto vrstvy jsou slabě diageneticky zpevnělé.  Zpravidla 

vápnité jílovce při povrchu a v zónách intenzivnějšího porušení nabývají charakteru 

jílovitých soudržných zemin s proměnlivým obsahem úlomků poloskalního jílovce. Zvláště 

při povrchu jsou pak tyto horniny nepropustné. Obsah písčitých a pískovcových poloh je 

oproti slezské sérii podstatně nižší. Jílovité zeminy zde tvoří eluvium. Pro své vlastnosti 

(vysoká plasticita, vzlínavost, namrzavost) jsou málo odolné proti erozi. Svahy podlezské 
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série mají nízkou stabilitu. Dochází v nich především k mělkým a proudovým sutí po ploše 

nepropustného povrchu podslezské série (Geologický průzkum n. p. 1970). 

 Nejstarší kvartérní sedimenty jsou zde reprezentovány štěrkopísky hlavní terasy z 

doby meziledové. V této době bylo území na prvém břehu vyvýšeno a řeka meandrovalo 

západně od dnešního toku řeky Ostravice. Štěrkopísky na bázi jezerních sedimentů na 

řepišské plošině představují okrajovou hrubozrnnou fácii jezerní sedimentace. Jezerní 

sedimenty jsou faciálně velmi proměnlivé a zrnitostně rozdílné. Po ústupu ledovce a 

ledovcového jezera byl povrch terénu území zarovnán, takže byly značně změněny 

spádové přímky říčních toků. Důsledkem byla intenzivní říční eroze doprovázená sesuvy 

na svazích prohlubujících se říčních koryt, která se uklidnila po dosažení úrovně štěrků 

hlavních říčních teras. Údolí dnešní Ostravice a Olešné je vyplněno sedimenty údolné 

terasy, která představuje nejmladší erozivně - akumulační etapu ve vývoji území. Její báze 

se v naší oblasti nachází na úrovni cca 246 m (Geologický průzkum n. p. 1970). 

Jednotlivé terasové stupně jsou dnes překryty pokryvem sprašových hlín. Pouze v 

úzkém pruhu v dnešní říční nivě je překryta nánosem povodňových hlín nebo deluvií, 

případně zůstává bez pokryvu (Geologický průzkum n. p. 1970). 

Základním prvkem geologické stavby celého území je série podslezská. Horniny 

slezské série, vystupující na pravém břehu na povrch, tvoří dnes již poměrně tenkou šupinu 

o mocnosti max. několika desítek metrů (Geologický průzkum n. p. 1970). 

V místech kde vystupují horniny slezské série, je území jako celek stabilní a 

nedochází zde k mohutným proudovým sesuvům eluvia po povrchu matečních hornin. K 

sesuvu však v minulosti došlo i uprostřed území budovaného slezskou sérií a to tam, kde 

byly i na poměrně malé ploše horniny slezské série oderodovány a na povrchu vystupovaly 

jílovce podložní série podslezské (Geologický průzkum n. p. 1970). 

Výsledky inženýrskogeologického průzkumu  

Podrobné laboratorní inženýrskogeologcké analýzy zde zjistily dobře patrný přechod 

sprašových hlín, přes silty do souvkových hlín a glacigenních písků, jež mají různý stupeň 

zahlinění. Glacigenní štěrky se zde liší od fluviálních štěrků údolní nivy Ostravice 

obsahem písku. Často již jde o písky s příměsí štěrku. U neogenních jílů byl rozptyl 

zrnitostí frakcí nejmenší (GEOtest n.p. Brno 1977). 
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Jednotlivé stratigrafické horizonty poloskalního podkladu jsou si z geotechnického 

hlediska sobě rovnocenné. Výsledky diferenční termické analýzy ukázaly, že jílovce 

nejsou monominerální, i když u některých vzorků byla prodlevová naznačení většího 

procenta montmorillonitu příp. illitu (GEOtest n.p. Brno 1977). 

Morfologický fenomén v okolí vrtu J 25 je podmíněn zřejmě i tektonicky. Jde o 

tektonický útržek, oddělený od jižního pokračování slezského příkrovu (GEOtest n.p. Brno 

1977). 

Z mikrobiostratigrafického výzkumu vyplynulo, že i proudový sesuv v okolí vrtu 

V26 má tektonickou predispozici (GEOtest n.p. Brno 1977). V profilech některých vrtů 

byly objeveny doklady o hlubokých i mělkých starých sesuvech (Geologický průzkum n. 

p. 1970). 

 

 

Obr.13 Inženýrskogeologická rajonizace (www.geology.cz, upraveno). Červený obdélník vyznačuje zájmové 

území, 1- rajon koluviálních a polygenetických deluviofluviálních sedimentů, 2 - rajon spraší a sprašových 

hlín, 3 - rajon náplavů nížinných toků, 4 - rajon pleistocenních říčních sedimentů, 5 - rajon glacigenních 

sedimentů, 6 - rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkopísčitých sedimentů, 7 - rajon flyšoidních 

hornin, 8 - rajon vápencových a dolomitických hornin 
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1.4 Hydrografická a hydrologická charakteristika  

 Severovýchodní část flyšového území spadá do povodí Odry. Rozsáhlé flyšové 

území v povodí Odry je odvodňováno pravostrannými přítoky: Jičínka, Ondřejovice, 

Ostravice s přítoky Čeledenkou a Morávkou. Toky odvodňující flyšová území se vyznačují 

značnou rozkolísaností průtoků. Malá retenční schopnost flyšových hornin má za následek 

extrémní poměr odtoků. Průměrný dlouhodobý specifický celkový odtok z flyšových 

území dosahuje u pravostranného přítoku Ostravice hodnot až 26-27 l / s km
2
 (Krásný et. 

al. 2012). 

Hydrologické povodí 1. řádu 

ID povodí: 2 

Mezinárodní ID (oblasti) povodí:  CZ_6000 

Název povodí: Odra 

Plocha povodí: 7246,26 km
2
 

Hydrologické povodí 2. řádu 

Hydrologické pořadí: 2-03 

Hydrologické povodí 3. řádu 

Název povodí: Ostravice 

Hydrologické pořadí: 2-03-01 

ID povodí: 2 

Hydrologické povodí 4. řádu 

Hydrologické pořadí: 2-03-01-0610-0-00 

Název toku: Ostravice 

Plocha hydrologického povodí: 48,73 

Plochá povodí od pramene k závěrnému profilu: 615,39 km
2
 

Tab. 1 Hydrologické povodí zájmové oblasti (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka) 

1.5 Hydrogeologická charakteristika  

Intenzivní tlakové postižení flyšového pásma v průběhu alpsko-karpatské orogeneze 

vedlo k výraznému zmenšení až ztrátě intergranulární pórovitosti většiny hornin a k jejímu 

následnému rozpukání. Výsledkem je obdobný typ hydrogeologického prostředí v celém 

flyšovým pásmu. Regionálně rozšířený nespojitý kolektor je vázán především na 

přípovrchovou zónu zvětralin a rozevřených puklin, probíhající víceméně konformně s 
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povrchem terénu a zasahující většinou do hloubek několika desítek metrů. Jako celek lze 

celý komplex příkrovů flyšového pásma považovat za regionální izolátor, oddělující 

přípovrchový kolektor od hlubších kolektorů. Těmi mohou být různé propustnější hlubší 

partie samotného flyšového pásma či autochtonní sedimentární kolektory (Krásný et. al. 

2012). 

Tradiční jednoznačná interpretace pískovců a slepenců jako hydrogeologického 

kolektorů a jílovitých sedimentů jako izolátorů ve flyšovém pásmu všeobecně neplatí. 

Nejméně propustnými horninami bývají vedle plastických jílů právě mocné pískovcové 

sekvence. Největší přítoky do vrtů a báňských děl jsou obvykle z rozpukaných jílovců či 

úseků se střídajícími se tenkými polohami pískovců a jílovců (Krásný et. al. 2012). 

Velmi nízké hydraulické vodivosti v řádech 10-2 až 10-4 m/d dosahuje podmelilitové 

souvrství podslezské jednotky, při odhadovaném indexu transmisivity Y = 1 - 2 (Tišnovská 

- Hufová in Krásný et. al. 2012). 

Hydrogeologické rajony základní vrstvy dle geologických jednotek 

ID hydrogeologického rajonu: 3212 

Název hydrogeologického rajonu: Flyš v povodí Ostravice 

Horizont: 2 

Plocha: 699,781 

Povodí: Odra 

Skupina rajonů: Flyšové sedimenty 

Geologická jednotka: sedimenty paleogénu a křídy Karpatské soustavy 

Kolektory hydrogeologického rajonu 

Číslo kolektoru: 9 

Kolektor: nevymezený kolektor 

Hladina: volná 

Typ propustnosti: průlino - puklinová 

Transmisivita: střední 0,0001 - 0,001 

Mineralizace: 0,3 - 1 g/l 

Chemický typ: Ca-Na-HCO3 

Tab. 2 Charakteristika hydrogeologického rajonu zájmového území (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 

Masaryka) 
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Útvary podzemních vod v hydrogeologickém rajonu 

ID 

útvaru 
Název útvaru 

Plocha 

útvaru (km
2
) 

Dílčí 

povodí 

Správce 

povodí 

32122 

Flyš v povodí Ostravice - 

Říčky po ústí do toku 

Lučina 

23,028 
Horní 

Odra 

Povodí Odry, 

státní podnik 

32121 Flyš v povodí Ostravice 676,753 
Horní 

Odra 

Povodí Odry, 

státní podnik 

Tab. 3 Útvary podzemních vod v hydrogeologickém rajonu zájmového území (Výzkumný ústav 

vodohospodářský T. G. Masaryka) 

Vymezení na základě zevšeobecnění hydrogeologických poměrů ve flyšovém pásmu 

litostratigrafické jednotky, jejíž pískovcové členy mají pravděpodobně též určitý podíl 

průlinové pórovitosti a tedy mohou vytvářet průlinovo-puklinové kolektory, je ve slezské 

jednotce: palkovické a istebňanské souvrství a krosněnské souvrství. Godulské souvrství 

sice není zařazeno mezi průlino-puklinové kolektory, avšak v některých částek s ohledem 

na litologický charakter godulského souvrství nelze kolektorské vlastnosti vyloučit 

(Krásný et. al. 2012). 

1.5.1 Režim měření hladiny podzemní vody v zájmové lokalitě 

Režim hladiny podzemní vody byl na lokalitě Paskov - most měřen v období od 7. 

ledna 1976 do 27. dubna 1977 v rámci výše zmíněných rozsáhlých 

inženýrskogeologických prací prováděných GEOtestem n.p. Brno. Bylo zjištěno že 3 z 

celkových 21 stanovišť sledují kolísání hladiny v údolní nivě Ostravice při patě sesuvného 

svahu, jedná se o vrty: V 1, V 2, V 23. Sedm stanovišť sledují úroveň podzemní vody na 

plošinách nad odlučnými oblastmi sesuvů, jedná se o vrty: V 7, V 8 - vratimovská plošina, 

V 22, V 29, V 30, V 36 a V 37 - řepišťská plošina. Zbývajících 11 objektů leží v sesuvném 

území (GEOtest n.p. Brno 1977). 

 Maximální stav podzemní vody v 15 sledovaných objektech byl pozorován v 

březnu 1977 v ostatních stanovištích K 19, K 20, K 24, V 26 a V 27A byl pozorován 

maximální stav v květnu 1976. Vzhledem k tomu, že Hydrometeorologický ústav v 

Ostravě označil roky 1975 a 1976 z hlediska dlouhodobého úhrnu srážek jako normální, 

lze říci, že maximální stav hladiny podzemních vod je vázán na jarní období. Naopak 
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minimální stav není dle měření vázán na tak úzké časové období, ale pohybuje se v 

rozmezí měsíců září až začátek ledna (GEOtest n.p. Brno 1977). 

 V daných podmínkách je voda rozhodných faktorem pro stabilitu území. Vzhledem 

k nízkým úhrnům srážek na dané lokalitě v období září až počátek ledna je v těchto období 

snížená pravděpodobnost pro oživení sesuvu. Na jaře je tomu naopak. V amplitudách 

hladin není patrná závislost na poloze objektů.  Režimní měření prokázala, že povrchové 

části sesuvu jsou zvodněné a že chod hladin mezi sledovanými objekty je velmi těsné 

závislosti. Z karotážních měření vyplívá, že v uvolněné zóně jílovců není vyloučen pohyb 

podzemní vody, což indikovala i experimentální měření v okolí profilu C (GEOtest n.p. 

Brno 1977). 

Dnes je nutné brát tyto údaje se značnou rezervou, jelikož zde mohlo dojít k změně 

režimu podzemních vod v důsledku přítomnosti rozsáhlých komplexů starých důlních děl, 

dále v důsledku mimořádných záplav a v neposlední ředě i antropogenními zásahy. 

1.6  Seismicita oblast 

Česká republika vykazuje relativně slabou seismickou aktivitu, která je zapříčiněna 

především tlakem alpského systému na stabilizovaný blok Českého masivu. Z tohoto 

důvodu jsou seismicky aktivní oblasti situovány především v obvodové části českého 

masivu.  

Silnější makroseismické projevy zasahují na území České republiky z východoalpské 

seismicky aktivní oblasti (Rakousko, Itálie), z Pannonské pánve (Maďarsko), Západních 

(Slovensko) i Východních Karpat (Rumunsko) a jihovýchodního Německa (Švábský a 

Francký Jura). K přirozené seismicitě přistupuje i indukovaná seismicita, způsobená 

intenzivní těžbou v oblastech - Ostravsko, Kladensko, pokrušnohorská pánev, jejíž 

důsledkem jsou především důlní otřesy (Geofyzikální ústav AV ČR) . 

Zájmová oblast Paskov Řepiště  je dle normy ČSN P ENV 1998-1-1, která 

charakterizuje seismické zóny na základě parametru efektivního špičkového zrychlení 

pevného skalního podloží ag, charakterizována jako oblast s malým seismickým 

zrychlením, jehož hodnota nepřevyšuje [0,10] g. Efektivní špičkové zrychlení zde činní 

0,085 g. Rozložení jednotlivých seismických zón nacházející se na území České republiky, 
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které jsou vymezeny na základě této normy jsou patrné dobře patrné na v mapě 

seismických zón České republiky (obr.14). 

 

Obr. 14 Mapa seismických zón České republiky (ČSN P ENV 1998-1-1) 

1.7  Hlubinná těžba v okolí zájmového území 

Lokalita Paskov, která se stala předmětem těžby, je situována v jižní části ostravsko-

karvinské pánve. Lokalitu tvoří areály Paskov, Řepiště a Nová Bělá. Důlní výstavba byla 

zahájena hloubením výdušné jámy v únoru 1961. V červnu tohoto roku bylo také zahájeno 

hloubení vtažné jámy. V průběhu hloubení a při ražbě horizontálních děl se potvrdily velmi 

složité geologické podmínky. Tektonická stavba ložiska na této lokalitě byla velmi složitá,  

důlní pole se rozpadalo do řady ker. Prvotní fáze vzniku ložiska se vyznačovala nasunutím 

beskydských příkrovů na již vytvořenou uhlonosnou pánev. Nasunuté beskydské příkrovy 

kromě jiného způsobily i uzavření plynů (Šíma 2011). 

 Důlní pole bylo otevřeno čtyřmi jámami kruhového profilu o průměru 7,5 m. 

Jednalo se o centrální vtažnou jámu a výdušnou jámu  Paskov, dále pak o vtažnou jámu 

Nová Bělá a jámu Řepiště. Jáma Řepiště plnila do července roku 1996 funkci výdušné 

jámy. Při převodu výdušných větrů z 2. patra na 3. patro byl odstaven hlavní důlní 

ventilátor a tím i změněna funkce jámy na vtažnou (Šíma 2011). 
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 Těžba probíhala do roku 1999, kdy byla z důvodu celkového útlumu těžby 

ukončena. Celkem bylo vytěženo 18 439 628 tun černého uhlí. Hloubka dobývání činila od 

povrchu 400 až 950 m. Zrušený dobývací prostor Paskov má plochu 22,78 km2. Metoda 

těžby byla metoda dobývání směrným stěnováním na řízený zával bez zakládání 

vydobytých prostor u ležmého a šikmého uložení uhelných slojí. Po ukončení těžby byla 

provedena technická likvidace dolu, jámy byly zlikvidovány (Diamo). 

 V převážné míře byly dobývány sloje spodně hrušovské a v menší míře sloje 

petřkovické. Sloje svrchně-hrušovského pásma byly nafárány okrajově nad 1.patrem, avšak 

byly v nebilančním vývoji a nebyly dobývány (Šíma 2011). 

 

Obr. 15 Situace hlubinné těžby v oblasti zájmového území (Diamo, upraveno). Modrý obdélník zobrazuje 

sesuvné území v ploše vymezené Českou geologickou službou. 

  V průběhu komplexního průzkumu prováděného GEOtestem n.p. Brno, bylo 

zjištěno, že v letech 1971 až 1977 kdy průzkum probíhal, se projevovala v důlní činnost, 

která tak  překrývala působení přírodních faktorů na aktivitu sesuvů. Nad uhelnou slojí 

došlo podle výsledků technické nivelace oboru důlního měřiče a geologa dolu Paskov k 

poklesu cca 35 mm a ještě v okruhu okolo 0,5 km se projevuje asi 5 mm. Poddolování 

patrně zaktivovalo blízký sesuv, jehož čelo se více vydulo (GEOtest n.p. Brno 1977). V 

dnešní době již nemá na aktivitu sesuvu existence starých důlních děl v okolí vliv.  
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2     REŠERŠE DOSAVADNÍCH GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ 

Nejrozsáhlejší průzkumné práce včetně prací geofyzikálních byly provedeny v 

zájmové oblasti v období 1971 až 1977 GEOtestem n.p. Brno. Vzhledem ke komplexnosti 

tohoto průzkumu jsou k rešeršní části této práce použity výsledky právě tohoto průzkumu. 

Veškeré informace použité v této kapitole jsou tedy čerpány z výše zmíněných zpráv 

Paskov I. II. a III. vypracovaných GEOtestem n.p. Brno. Digitalizované výsledky 

geofyzikálních profilů C, C1, D a D1 jsou přiloženy v příloze č. 2 a příloze č.3 

První etapa průzkumu 

První etapa samotné geofyzikální práce nezahrnovala, ale doporučila mimo jiné i 

rozmístění a typy geofyzikálních měření pro následující etapu.  

Druhá etapa průzkumu 

V druhé etapě byly proveden komplexní geofyzikální průzkum na pěti profilech A až 

E později rozšířené o další dva profily C1 a D2. Z geofyzikálních metod zde byly použity 

následující metody:  

  1. vertikální elektrické sondování (VES) 

  2. odporové profilování 

  3. magnetické profilování 

  4. metoda úderové refrakční seismiky  

  5. metoda geoakustická. 

  6. karotážní měření 

Vertikální elektrické sondování bylo provedeno ve Schlumbergrově uspořádání s 

křížovým uspořádáním elektrod. Symetrické odporové profilování bylo měřeno s 

rozestupy: A2,5M2,5N2,5B, A5M2,5N5B, A10M5N10B a A20M5N20B. Měření totálního 

vektoru intenzity magnetického pole Země bylo provedeno na profilech C, C1, D1, D2 a E 

protonovým magnetometrem Geometric G-816. Za základní bod byl zvolen bod 80/E. 

Úderová refrakční seismika byla pro velikou členitost terénu možná použít pouze pro 

krátká roztažení geofonů. Geoakustické měření bylo doprovázeno silným rušením 

způsobeným silným automobilovým a železničním provozem. Z karotážních metod byly 

použity: měření intenzity gama záření hornin (GK), boční odporové měření, měření 
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středního průměru vrtu, měření měrného elektrického odporu výplachu (RM), 

ultrazvuková karotáž a gama-gama karotáž v hustotní modifikaci (GGK). 

Třetí etapa průzkumu 

Třetí etapa průzkumu zahrnovala z geofyzikálních metod následující průzkumné 

metody: 

  1. režimní geoakustické měření v hlubokých vrtech 

  2. režimní geoakustické měření na geodetických bodech 

  3. pokusné měření termické 

  4. pokusné měření spontánní polarizace 

Termické a spontánní měření na lokalitě bylo začleněno do průzkumných prací 

především z výzkumného hlediska. Pro tyto experimentální práce byly určen profil C 1. 

2.1   Výsledky povrchového geofyzikálních měření a geoakustického měření 

Geoelektrický charakter byl geoelektrickým vrstvám přisouzen na základě výsledků 

vertikálního elektrického sondování, vztahu měrného odporu k jeho nadloží a podloží, 

přímých průzkumných děl a pokud byly k dispozici tak i dle rychlosti šíření podélných vln. 

Celkem bylo vyčleněno 9 typů hornin kvartéru, 3 typy hornin neogénu a 6 typů 

hornin paleogénu až křídy. U jílovců paleogénu až křídy měrný odpor hornin závisí na 

jejich mechanickém stavu. 

2.1.1 Geofyzikální profil C  

Na tomto profilu bylo prováděno vertikální elektrické sondování, odporové 

profilování, magnetické profilování, refrakční seismika. Na profilu C nebylo prováděno 

žádné karotážní měření. Především dle vertikálního elektrického sondování, odporového 

profilování a refrakční seismiky byly vyčleněny tři bloky.  

Na základě výsledků byly na profilu vyčleněny tři bloky. V první bloku v metráži 

290 až 340 m byly ve svrchní části vyčleněny sprašové hlíny, pod kterými byly určeny 

glacilakustrinní sedimenty, tvořené v převážné míře jílovitým písky a písčitými štěrky. 

Podloží glacilakustrinních sedimentů bylo určeno jako jílovce. Tahová zóna byla určena v 

metráži 340 až 300 m. Druhý blok byl určen v metráži 40 až 300 m jako blok s nesmírně 
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složitou geologickou stavbou.  Mimo metráž 180 až 240 m kde pokryv je tvořen písčitými 

hlínami, vystupují horniny paleogénu přímo na povrch. Na VES 260 až VES 300 byla 

vyčleněna oblast nakypřených jílovců, která přibližně ve stejných hloubkových poměrech 

přechází od VES 260 až k VES 160 do málo nakypřených jílovců. Od VES 160 až k VES 

60 jsou opět zastiženy jílovce nakypřené, které v převážné části tohoto území vychází na 

povrch.  Ve spodní části profilu byl vyčleněn třetí blok. V tomto bloku byly opět zastiženy 

povrchové hlíny: mezi VES 80 a VES 40 hlíny svahové, mezi VES 0 a VES 20 hlíny 

písčité. V části VES 0 až VES 40 byla interpretována vrstva nakypřených jílovců. V části 

VES 40 až VES 60 navazují na jílovce přímo hlíny. 

2.1.2  Geofyzikální profil C1  

 Geofyzikální profil C1 je situován v blízkosti profilu C, proto také geologická 

stavba tohoto profilu je ekvivalentní geologické stavbě, zastižené na profilu C. Z 

geofyzikálních metod zde byly použity odporové profilování a vertikální elektrické 

sondování, které svými výsledky naznačují rozdělení profilu do dvou bloků. 

První blok byl vymezen v metráži 80 až 160 m, kde byly zastiženy sprašové hlíny, 

glacilakustrinní sedimenty stejného litologického charakteru jako na blízkém profilu C a 

jílovce paleogénu až střední křídy. Tahová zóna byla určena v metráži 90 až 100 m. 

Druhý blok byl vymezen v metráži 0 až 60 m. Na VES 40 a VES 60 byly zastiženy 

písčité hlíny. V ostatních částech tohoto bloku byly určeny málo nakypřené nebo 

nakypřené jílovce vycházející na povrch, které však byly interpretovány pouze z jednoho 

roztažení VES. Pod touto vrstvou byla určena vrstva málo nakypřených jílovců v úseku 

VES 0 až VES 40, hlouběji byla určena vrstva nakypřených jílovců od VES 0 po VES 20 a 

nakonec podložní jílovce. 

2.1.3  Geofyzikální profil D1  

 Na profilu byly použity metody odporového profilování a vertikálního elektrického 

sondování. Ve vrtech situovaných v blízkosti profilu D1 byly provedeny i vybrané 

karotážní měření. Podle průběhu křivek měrného odporu je možné profil rozdělit do tří 

bloků.  

 Prvním blokem v okolí VES 4 byl určen jako údolní niva řeky Ostravice. Pod 

povodňovými hlínami a štěrky byly určeny přímo jílovce paleogénu až střední křídy. 
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 Druhý blok vymezený od metráže 20 po 140 m byl určen jako charakteristický 

prakticky konstantní mocností nakypřených jílovců. Pouze část profilu byla překryta 

kvartérními horninami. Shoda mezi geofyzikálních prací a přímými výsledky zde nebyla 

dobrá, což bylo vysvětlováno vlivem morfologie terénu. Jílovce, zastižené ve vrtech J 25 a 

J 25A se makroskopicky nelišily od jílovců zastižených ostatními průzkumnými díly na 

této lokalitě.  

 V třetím bloku od  VES 180 po VES 200 byly interpretovány málo nakypřené 

jílovce, pod nimi pak jílovce nakypřené. Tato vrstva však od VES 220 k VES 240 

vykliňuje a podložní jílovce pak na konci profilu vystupují na povrch. 

  Vrt J25 

 V úseku 3 až 8 m se vyznačuje vysokým měrným odporem i vysokým měrným 

odporem vzhledem k velkému výnosu jádra je vysvětlení nutné hledat ve změněných 

vlastnostech jílovců. Výrazné rozhraní bylo pozorováno v hloubce 8,9 m. Jedná se o 

horniny s malým podílem jílovité složky. V úseku 8,9 až 29,4 m se nachází nevápnitý 

jílovec s různou lokální příměsí siltové či písčité složky. Největších kaveren je v úseku 

25,6 až 27,0 m. Tento úsek je z hlediska fyzikálních parametrů nejvíce oslaben a blíží se 

předpokládaným projevům smykové zóny. Druhá, méně oslabená zóna je v úseku 14,7 - 

19,1 m. 

  Vrt J25A 

 Odporová měření bylo možno provést v úseku pod pažnicemi (10,0 až 36,2 m). Vrt 

procházel jílovci se slabou příměsí siltovité složky, proto byl do této hloubky zapažen. 

 Největší snížení rychlosti UZ signálu lze sledovat v hloubkách 35,0 až 35,3 m a 

36,6 až 37,0 m.Výrazné vykavernování se na křivkách KM projevilo v úseku 14,6 až 20,8 

m, který je na úrovni druhé, méně oslabené zóny ve vrtu J25. 

2.1.4 Geofyzikální profil D2  

Geofyzikální profil D2 je rozdělen do dvou bloků. Metody použité v tomto profilu 

byly vertikální elektrické sondování, odporové profilování a magnetické sondování. V 

přilehlých vrtech bylo použito karotážních měření. 
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První blok se nachází v oblasti řepišťské plošiny a je charakteristický nárůstem 

měrných odporů od konce profilu k odlučné hraně sesuvu. První vrstva je tvořena 

sprašovými hlínami, které jsou v části VES 348 až VES 378 překryty souvkovými hlínami. 

Druhá vrstva je tvořena glacilakustrinními hlinitými štěrky. Tuto vrstvu však není možné 

geoelektricky odlišit od nakypřených jílovců do podložních jílovců. 

Druhý blok od odlučné hrany k vrtu V 27 je charakteristický vyklíněním sprašových 

hlín i glacilakustrinních sedimentů. Stanovení tahové zóny je na tomto profilu poměrně 

obtížné a lze ji předpokládat v metráži 310 až 370 m. 

V27A 

 Silně vykavernovaný úsek je v hloubce 9,5 až 10,5 m. Další a více vykavernovaný 

úsek je v hloubce 11,1 až 12,0 m. V hloubce 12,0 m je rozhraní mezi sedimenty spodní a 

svrchní křídy. Není možné přesně určit důvod vykavernování. Podél osy vrtu dochází k 

vertikálnímu proudění vody. 

2.1.5  Geoakustické měření 

 Pohyb lze předpokládat u bodů: 374, 375, 376, 379, 382, 453, 430, 386, 326, 332, 

325, 324, 426, 323, 322, 321, 423, 320 319, 454, 315, 314 a 308. Nepodařilo se vyhodnotit 

měření z bodů: 450, 306, 373, 377, 378, 381, 427, 429, 425, 424, 312 dále nebyly měřeny 

body na levém břehu Ostravice a body na Řepišťské plošině. Je nutno brát v úvahu že tato 

lokalita je pro geoakustickou metodu nevýhodná a výsledky měření nutno brát pouze jako 

informativní. 

2.1.6  Vyhodnocení  

 Za zvlášť důležité bylo považováno rozdělení jílovců (především nakypřených) do 

jednotlivých dílčích typů a to jak pod plošinami tak i pod sesuvným územím. Bylo 

předpokládáno že na sesuvném území mohou jednotlivé kry nakypřených jílovců 

představovat dílčí sesuvy. Dalším předpokladem bylo, že hnětením původně nakypřených 

jílovců a podložních jílovců při mělkých svahových pohybech dochází prakticky k 

vyrovnání nebo přiblížení měrných odporů málo nakypřených jílovců a podložních jílovců. 

To by v praxi znamenalo, že se nemusí vždy podařit geofyzikálně určit jednotlivé mělké 

sesuvy. 
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3    VLASTNÍ GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ 

Vlastní geofyzikální měření bylo prováděno v zájmovém území metodou 

geoelektrický elektrické rezistivitní tomografie v období od října 2013 do března 2014. 

Časová náročnost měření zapříčiněna mimo jiné i značnou délkou jednotlivých měřených 

profilů, musí být brána v úvahu při vyhodnocování výsledku, jelikož se fyzikální 

parametry prostředí mohou někdy i značně měnit v závislosti na nasycení horninového 

prostředí vodou. Rozdíly mezi měřeními prováděnými v podzimním období 2013 a 

měřenými prováděnými na jaře 2014 však pravděpodobně nebude vysoký, vzhledem k 

minimálnímu srážkovému úhrnu a absenci sněhové pokrývky, která by zejména v jarním 

období mohla zapříčinit výraznou změnu měřených hodnot. Vedení jednotlivých profilů je 

(spolu se situací vrtů a geofyzikálních profilů provedených GEOtestem n.p. Brno v letech 

1971 až 1977) znázorněny v příloze č.1. 

3.1  Elektrická rezistivitní tomografie 

Elektrická rezistivitní tomografie také někdy označovaná jako multielektrodové 

odporové měření je stejnosměrná geoelektrická metoda založená na principech oporového 

profilování a odporového sondování. Základním předpokladem pro použití této metody je 

rozdílná vodivost jednotlivých vrstev prostředí. Samotné měření je prováděno pomocí 

měřící jednotky, multielektrodového kabelu a elektrod. 

 

Obr. 16  Schéma měření ERT s Wenner - Schlumbergerovím elektrodovým zapojením (Journal of 

enviromental & engineering geophysics, upraveno) 
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3.1.1 Použitá měřící aparatura 

K měření byla použit přístroj ARES výrobce GF instrument, který v sobě zahrnuje 

vysílač, přijímač i řídící jednotku (obr. 17). 

 

Obr. 17  ARES měřící jednotka s baterií (foto autor) 

Použité zapojení Wenner-Schlumberger bylo realizovaného pomocí 

multielektrodového kabelu a nerezových elektrod (obr. 18).  

 

Obr. 18  Zapojení elektrody a multielektrodového kabelu (foto autor) 
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Zpracování naměřených dat bylo zpracováno v softwaru RES2DIV výrobce 

GEOTOMO SOFTWARE. Program využívá inverzní model, složený z několika bloků, 

jejichž uspořádání je volně vázáno na rozdělení datových bodů v pseudosekcích. Program 

automaticky vytváří uspořádání a velikost bloků. Spodní řada bloků je v přibližné hloubce 

průzkumu. Tato hloubka je dána uspořádáním elektrod (GEOTOMO SOFTWARE).  

 

Obr. 19  I) Měření ERT metodou; II) Zpracování změřených výsledku pomocí modelových bloků systémem 

RES2DIV (GEOTOMO SOFTWARE, upraveno) 

3.1.2 Polohové zaměření vedení jednotlivých profilů 

Pro přesné zaměření a zaznamenání průběhu jednotlivých geoelektrických 

odporových profilů, byla použita GPS navigace EDGE 705 Bundle výrobce Garmin (obr. 
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20). Přesnost jednotlivých naměřených údajů se liší v závislosti na pozici družic v době 

měření a na hustotě lesního porostu v místě jednotlivých měřených bodů. 

 

Obr. 20 GPS EDGE 705 Bundle použitá při zaměřování profilů (foto autor) 

3.2  Metodika geofyzikálních průzkumných prací 

V první fázi geofyzikálních měření byla použita vrstevnicová mapa, která společně s 

vlastním terénním průzkumem vedla k prvotním závěrům, na základě kterých byla zvolena 

trasa geofyzikálních profilů (P1, P2 a P4) a sestavena orientační mapa s vyznačenými 

směry terénních projevů sesuvné aktivity a místa bez morfologických projevů aktivního 

sesuvu (obr. 9).  

Dále byla zpracována inženýrskogeologické data z výše zmiňovaných zpráv, na 

základě kterých byla získána orientační představa o celkové stavbě zájmového území. Tato 

představa spolu s předběžnou interpretaci prvotních měření vedla k rozšíření 

geofyzikálních odporových profilů o další profily P3, P5, P6, P7, P8 a P9.  Vlastní 

geofyzikální odporové profily spolu s průzkumnými vrty provedenými v 70. letech 

umožnily získat představu o odporových charakteristikách hornin, na základě kterých byla 

provedena vlastní interpretace.  

Na základě předběžně získaných informací o předpokládané hloubce smykové 

plochy bylo u všech profilů zvoleno kombinované elektrodové zapojení Wenner-

Schlumberger se zapojením elektrod vždy po 3 m. 
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Pro interpretaci geofyzikálních odporových profilů byly, kromě vlastních měření a 

terénního mapování, použity dostupné informace výše zmíněných průzkumných prací 

provedených GEOtestem n.p. Brno v roce 1971 až 1977 a Geologický průzkum Ostrava - 

Hrabová v roce 1970. 

K interpretaci byly mimo výsledky z průzkumných vrtů, kopaných sond a měření 

hladiny podzemních vod použity i údaje z mělkých vrtů určených pro osazení 

geodetických bodů. Tyto vrty byly hloubeny pouze do hloubky 1,8 m, jejich vypovídací 

hodnota je tedy hloubkově omezena.  

3.3  Interpretace geofyzikálních odporových profilů 

 V místech křížení vlastních geofyzikálních profilů s vrty provedenými GEOtestem 

n.p. Brno, byly určeny měrné odpory nejdůležitějších jednotek.  

 Slezská jednotka  

  1) Jílovce až poloskalní jílovce  

     - šedé až hnědošedé barvy godulského vývoje 

     - měrný odpor:  60 až 100 m 

  2) Písčité hlíny  

     - 36 až 45 m 

 Podslezská jednotka  

  1) Vápnité jílovce  

     - 50 až 60 m 

  2) Jílovité zeminy  

     - 36 až 43 m 

  3) Jílovce  

     - pod smykovou plochou, při povrchu nepropustné  

     - 18,5 až 30  m 

3.3.1 Geoelektrický odporový profil P1 

Geofyzikální odporový profil P1 (obr. 21) má ZJZ - VSV orientaci a délku 357 m. 

Počátek profilu je situován v úpatí svahu, z větší části přibližně od 0 do 250 m prochází 
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sesuvným územím, dále pokračuje mimo sesuvné území. Jedná se o nejsevernější z 

měřených profilů.  

V porovnání s ostatními geofyzikálními odporovými profily vykazuje profil P1 spolu 

s odporovým profilem P3 v průměru podstatně rozsáhlejší zastoupení nízkých měrných 

odporů. Především metráž 0 až 150 m je charakteristická rozsáhlým výskytem měrných 

odporů v rozsahu 1 až 13 m s jedinou plošně malou lokální anomálií dosahující 50 m 

v metráži 9 až 30 m. Střední část profilu od 150 do 250 dochází k rozsáhlejšímu zvýšení 

měrného odporu, avšak objevují se zde i lokálních minima značně nízkých hodnot. Od 

metráže 250 po 355 m dochází opět ke zvýšení průměrných hodnot měrného odporu, které 

zde neklesají pod 13 m. 

Smyková plocha není z geofyzikálního odporového řezu v úseku 0 až 150 m patrná, 

avšak není vyloučeno, že se zde nejedná o starší sesuvnou část území, která je dnes již z 

části konsolidována a projevy smykových ploch, jsou tak z větší části zastřeny. Tomuto 

názoru přispívají místní ojedinělé anomálie měrného odporu.  V metráži 150 až 250 m se 

na základě změn měrných odporů naznačuje existence stupňovité smykové plochy 

dosahující hloubky až 15 m. Od metráže 250 po 355 m se již projev případné smykové 

plochy neprojevuje. Lze tedy předpokládat, že od metráže 250 po 355 m již profil 

nezasahuje do sesuvného území a vymezuje tak hranici sesuvu. 

Zajímavou shodou je geoelektrický obraz střední části profilu (150 až 250 m) s 

geoelektrickým obrazem z třetí čtvrtiny (240 až 324 m) profilu P2. V obou případech se do 

hloubky 8 až 10 m průběh  měrných odporů pohybuje kolem hodnoty 24 m, následuje 

lokální minimum, které je vždy z boků a zezdola uzavřeno 10 a více metrů širokou více 

odporovou vrstvou. Od svého okolí a zároveň od sebe jsou tyto útvary opět odděleny vždy 

vysoce vodivým úsekem.  

Tento jev by se dal v přípovrchové zóně vysvětlit existencí mělkého sesuvu se 

smykovou plochou v hloubce 8 až 10 m. Hloubka mělkého sesuvu je přibližně shodná na 

profilech P1 a P2.  Hlubší struktury projevující se v geofyzikálním odporovém řezu jsou 

interpretovány na profilech P1 a P2 jako bloky podslezské jednotky omezené radiální 

tektonikou. V těchto hlubších strukturách se vyskytují místa se zvýšeným měrným 

odporem. Jedná se patrně o místa tahových zón starších a hlouběji zasahujících sesuvných 

aktivit tektonicky predisponovaných.  
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3.3.2 Geoelektrický odporový profil P2 

Geofyzikální odporový profil P2 (obr. 22)  má ZJZ - VSV orientaci a délku 405 m. 

Počátek je situován v úpatí svahu. Ze své větší části 0 až 320 m prochází sesuvným 

územím, dále pokračuje mimo sesuvné území. Profil je situován mezi profily P1 

(procházející severně od profilu P2) a P3 (procházející jižně od profilu P2). 

Tento profil se vyznačuje značnou nehomogenitou průběhu měrného odporu. V 

metráži 25 až 300 m je viditelná anomální změna odporové charakteristiky prostředí. 

Hranice oddělující více vodivou nadložní vrstvu a méně vodivou podložní vrstvu má 

kolísavý průběh v rozsahu 10 m až 18 m, průměrná hloubka se však pohybuje okolo 10 m.  

Méně vodivá podložní geoelektrická vrstva dosahuje přibližně 24 m. V úseku 176 až 221 

m dochází k terénnímu zarovnání svahu téměř do horizontální pozice. Na geoelektrickém 

řezu zároveň dochází k poklesu  vrstev s vyšším měrným odporem do výrazně vyšších 

hloubek. Úsek 240 až 288 m je v přípovrchové partii do hloubky 8 m charakterizován 

snížením měrného. Od metráže 305 m je patrný nárůst měrných odporů. 

Nehomogenní průběh měrných odporů odráží složitou geologickou stavbu. V metráži 

25 až 300 m je patrná stupňovitá smyková plocha procházející v hloubce 10 až 18 m. 

Podloží této smykové plochy geoelektrickými vlastnostmi odpovídá při povrchu 

nepropustným jílovcům podslezské jednotky. Vrstva od 1,5 m do hloubky 8 m v metráži 

24 až 240 m je svými geoelektrickými vlastnostmi velmi podobná jílovcům slezské 

skupiny identifikovaných ve značném rozsahu na profilu P4. V metráži 240 až 290 se 

místo těchto jílovců nacházejí písky patrně gravitačně transportované z vyšší partie svahu. 

Pokles interpretované smykové plochy v úseku 170 až 220 m z hloubky 10 m do hloubky 

18 m je vysvětlovány jakožto, pokles a rotace hlouběji uloženého tektonicky omezeného 

bloku podslezské jednotky (popisovaného v předchozí kapitole). Rozsáhlé zvýšení 

měrných odporů od metráže 305 m indikují začátek kvartérních sedimentů řepišťské 

plošiny. Anomální projev vyskytující se při hranici řepišťské plošiny svými nízkými 

hodnotami měrného odporu patrně indikuje výskyt podzemní vody. Při sesuvné činnosti 

byl odhalen zvodněný horizont řepišťské plošiny, což má za následek vytékání podzemní 

vody na povrch a tvorbu erozivních stružek. Tyto stružky částečně stékají po gravitačně 

přemístěných jílovcích, které svými filtračními vlastnostmi místy umožňují vznik mokřad, 

viz kapitola Geomorfologická charakteristika zájmového území. 
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3.3.3 Geoelektrický odporový profil P3 

Geofyzikální odporový profil P3 (obr. 23) s celkovou délkou 309 m má v metráži 0 

až 120 100m Z - V orientaci, od 120 až 327 m má profil orientaci ZJZ - VSV. Počátek je 

situován v úpatí svahu a v celé své délce prochází sesuvným územím. Profil je situován 

mezi profily P2 (procházející severně od profilu P2) a P4 (procházející jižně od profilu 

P2). V metráži 30 m se P3 kříží s P5, v metráži 98 m se P3 kříží s P6, v metráži 135 se P3 

kříží s P7. 

Geoelektrický profil P3 se vyznačuje převahou nízkých měrných odporů v rozmezí 1 

až 12 m. V úseku od 30 po 246 m je patrná téměř souvislá hranice snížených hodnot 

měrných odporů v hloubce 15 m pod povrchem terénu. V úseku od 3 až 129 m dochází ke 

zvýšení měrných odporů v přípovrchové partii do 8 m, které v lokálním maximu dosahuje 

až 100 m.  V úseku 240 až 306 m dochází ke zvýšení měrného odporu. 

 Geofyzikální obraz v metráži 30 až 246 m zřejmě indikuje smykovou plochu v 

hloubce 15 m. Zvýšení měrných odporů v metráži 3 až 129 m lze interpretovat jako 

gravitačně přemístěné hlíny a jíly. Největší lokální maximum nacházející se v metráži 40 

až 90 m by mohlo být způsobeno přítomností značně zerodovaného reliktu bloku slezské 

jednotky, který se sestává z jílovce až poloskalního jílovce. Tato interpretace je podpořena 

údaji získanými při osazování geodetického bodu 424, jelikož zde byly určeny jílovité 

hlíny do hloubky 0,2 m, dále pak hlíny jílovité s úlomky navětralého jílovce do hloubky 1 

m, dále byl identifikován šedý navětralý jílovec. Navíc úsek s výskytem této odporové 

anomálie se vyskytuje v blízkosti elevace na profilu P4 a není tak vyloučen přínos části 

materiálu z této části svahu. Svahové pohyby a s nimi související přesuny materiálu jsou 

patrné i z průběhu vrstevnic v blízkosti profilu viz kapitola Geomorfologická 

charakteristika sesuvného území Paskov - Řepiště. Zvýšení odporové charakteristiky od  

metráže 240 m v souvislosti s výskytem trhlin na úseku silnice (obr. 8) procházející 

několik metrů nad profilem, lze určit jako poklesnutou zónu. Tento pokles mohl být 

způsoben ztrátou stability v důsledku poklesu v hlubší části svahu. Tento názor podporuje 

existující rozsáhlá anomálie v metráži 201 až 249 m počínající v hloubce 18 m od povrchu 

terénu. Přestože v profilech P1, P2 a P4 se objevují v odporovém řezu podobné struktury, 

označené interpretované jako tektonicky omezené bloky, v profilu P3 se tento prvek 
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neobjevuje. Nelze však vyloučit vzhledem k hloubkově omezenému dosahu existenci 

bloků v hlubší partii svahu.  

3.3.4  Geoelektrický odporový profil P4 

 Geofyzikální odporový profil P4 (obr. 24) má Z - V orientaci a délku 367 m. 

Počátek je situován v úpatí svahu. Od metráže 0 po 300 m prochází sesuvným územím, 

dále pokračuje mimo sesuvné území. V metráži 2 m prochází profil v těsné blízkosti vrtu V 

23, ve vzdálenosti 122 m od počátku prochází profil v těsné blízkosti vrtu J 25 A, ve 

vzdálenosti 142 m od počátku prochází profil v těsné blízkosti vrtu J 25. V metráži 20 m se 

kříží P4 s P5, v metráži 152 m se kříží P4 s P7. Vedení profilu muselo být v úseku 213 až 

250 m přerušeno z důvodu vedení frekventované silnice, kde by v případě pokračování 

měření přes komunikaci hrozilo poškození měřící aparatury.  

 V metráži 0 až 24 m se projevily především nízké hodnoty měrného odporu, jejichž 

průběh se směrem do hloubky pomalu svažuje a v hloubce 13 m dosahuje již vzdálenosti 

50 m od počátku profilu. V přípovrchových partiích do hloubky okolo 3 až 4 metrů od 

povrchu terénu se patrně jedná o gravitačně přemístěné materiály, na které směrem do 

podloží navazují nivních sedimenty Ostravice, které jsou patrně zvodněné, jelikož v 

hloubce 7 metrů dochází k značnému snížení měrných odporů, které patrně indikují 

hloubku hladiny podzemní vody. Tyto závěry jsou podpořeny údaji z vrtu V 23, který 

identifikoval přítomnost hlín do 2,8 m, na které navazují štěrky do hloubky 7,7 m, od 

hloubky 7,7 m začíná poloha paleogenních až křídových jílů. Hloubka hladiny podzemní 

vody byla na základě vrtného průzkumu určena na 4 m, což by vzhledem k sezónním 

výkyvům a časovému odstupu mohlo odpovídat interpretované hloubce 5 m. 

 V metráži od 24 do 140 m dochází k výraznému zvýšení měrného odporu. Lze zde 

rozlišit dva úseky, které se od sebe částečně odlišují. První část (24 až 75 m) je z větší části 

odporově homogenní, měrný odpor zde dosahuje 70 až 120 m. Druhá část dosahuje 

podobných maxim jako část první, avšak přítomnost lokálních minim je z hlediska rozsahu 

i počtu vyšší. Dle výsledků geofyzikálního měření, vrtného průzkumu (vrty J 25 A a J 25) 

a geomorfologie terénu v okolí profilu P4 (přítomnost značné terénní elevace viz kapitola 

Geomorfologická charakteristika sesuvného území Paskov - Řepiště.) lze usuzovat, že se 

jedná o tektonicky omezené bloky slezské jednotky, svou strukturou velmi podobné 
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strukturním blokům podslezské skupiny zachycené geofyzikálními profily P1 a P2. Bloky 

slezské skupiny jsou rigidnější a patrně tak umožňují vznik výškově výrazné 

geomorfologické elevace. V mělkých partiích sahajících do 8 m se obdobně jako na 

profilech P1 a P2 jedná o mladší sesuv překrývající spodní tektonicky omezené bloky. 

Mělký sesuv je ve své spodní části nasunut na sedimenty nivy Ostravice. V hlubších 

partiích jsou (stejně jako v případech struktur z profilu P1 a P2) znatelná lokální maxima 

měrných odporů. I v tomto případě se patrně jedná o tahové zóny tektonicky 

predisponované. Zajímavá je shoda pozice lokálního minima ve svrchní části elevace s 

výrazným vykavernováním vrtu J 25 A v hloubce 14,6 až 20,8 m a sníženému výnosu 

jádra vrtu J 25.  Tyto shody by tak mohly poukazovat na sesuvnou aktivitou porušenou část 

bloku, nebo na výskyt promíseného sesuvného materiálu.  

 V metráži 140 až 220 m dochází k výraznému snížení měrných odporů. Jedná se 

patrně o přechod ze slezské jednotky do jednotky podslezské. V tomto úseku se vyskytuje 

pouze jedno lokální maximum v přípovrchové zóně na metráži 165 až 175 m. Jedná se 

patrně o projev zde probíhající bývalé silnice, která je v částečných reliktech místy 

zachována. Velmi nízké odpory začínající v hloubce zhruba 5 m by mohly být způsobeny 

přítomností hladiny podzemní vody, ta se v předchozím úseku (24 až 140 m) výrazně 

neprojevovala, což by mohlo být způsobeno přítomností jílů slezské skupiny fungujících 

jako lokální izolátor. Zde je nutné připustit, že hladina podzemní vody může být v 

předchozím úseku trvale nízko z morfologických či tektonických důvodů a proto se 

nemusela v hloubkově omezeném geofyzikálním řezu projevit. 

 Úsek 250 až 367 se vyznačuje přítomností lokálních maxim, které by mohly 

indikovat přítomnost dalších bloků slezské skupiny promíchaných v jednotkách podslezské 

skupiny.  Geofyzikální obraz posledních 30ti metrů odpovídá kvartérním uloženinám 

řepisťské plošiny. 

3.3.5 Geoelektrický odporový profil P5 

Geofyzikální odporový profil P5 (obr. 5) situovaný ve spodní části svahu má SSV - 

JJZ orientaci a délku 117 m. Celý profil zasahuje do sesuvného území. V metráži 91 m se 

P5 kříží s P3, v metráži 64 m se P5 kříží s P4. 
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Převažují zde nízké hodnoty měrných odporů pohybujících se z převážné části v 

rozmezí 8 až 13 m. Růst měrných odporů je patrný od povrchu do hloubky kolísající 

mezi 5 až 10 m. Rozdíl mezi hlubší a mělčí částí činí přibližně 10 m. Svrchní část je 

patrně tvořena gravitačně přemístěnými materiály s měrným odporem odpovídajícím 

jílovitých zemin podslezské skupiny. Maximální hloubka interpretované smykové plochy 

dosahuje 13 m. Více vodivé hlouběji uložené prostředí je pravděpodobně tvořeno nivními 

sedimenty Ostravice. 

3.3.6  Geoelektrický odporový profil P6 

 Geofyzikální odporový profil P6 (obr. 25) má S - J orientaci a délku 117 m. Celý 

profil zasahuje do sesuvného území. V metráži 28 m se kříží P6 s P3. 

 V metráži 36 až 81 m je obdobný průběh měrných odporů jako na profilu P5. 

Stejně jako předchozí profil i zde nastává ve svrchní části změna v měrných odporech, 

avšak liší se svým průběhem. Zatímco v profilu P5 je pásmo s vyšším měrným odporem 

spojité, na profilu P6 dochází ke značnému kolísání a místy i k přerušení. V metráži 60 až 

81 m je patrný průběh nízkých odporů přesahující hloubkový dosah profilu, na základě této 

anomálie byla v těchto místech určena tektonická porucha. 

 Na počátku profilu v metráži 0 až 36 m dochází ke zvýšení měrných odporů 

přibližně o 16 m oproti svému okolí. Náhlé zvyšování měrných odporů je dáno situací 

profilu, který zde z části přechází do svahu výrazné elevace. Tato elevace je zastižena 

profilem P4, který vykazuje nejvyšší měrné odpory ze všech měřených profilů. Tento 

postupný přechod, má za následek značné zvyšování měrných odporů. 

 V metráži 81 až 117 dochází ke znatelnějšímu nárůstu měrných odporů, než na 

počátku profilu. Měrné odpory zde nabývají až 100 m a vykazují tak stejné hodnoty jako 

ve střední části profilu P2. Vzhledem ke společné situaci obou profilů se lze domnívat, že 

je tato anomálie pokračováním anomálie z profilu P2, jejíž složení bylo interpretováno od 

nadloží směrem do podloží jako hlíny, písky a jílovce. Jelikož bylo ve všech měřeních 

použito zapojení elektrod ve vzdálenosti 3 m, není možné přesně interpretovat složení 

zemin a hornin v mělkých úsecích (do 1 m) pod povrchem, takže není možné z 

geofyzikálního měření určit přítomnost hlín a písků, avšak geologický profil získaný z 

vrtných prací prováděných při budování geodetického bodu 426 udává přítomnost hlín v 
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hloubce od 0 do 0,3 m, na něž navazuje jílovec. Složení v přípovrchové zóně do 10 m tedy 

odpovídá, kromě přítomnosti tenké vrstvy písku mezi hlínami a jílovcem, střední části na 

profilu P2. 

3.3.7  Geoelektrický odporový profil P7 a P8 

 Jedná se o dva odporové profily, které se z části překrývají (obr. 26). Lze je tedy 

vyhodnocovat jako jeden profil (dále označovaný jako profil P7-8) s délkou 180 m, jehož 

hloubkový průběh je díky převazu ve své střední části částečně omezen. Geofyzikální 

odporový profil P7-8 má S - J orientaci a je situován ve spodní třetině sesuvného území. 

Celý profil zasahuje do sesuvného území. V metráži 75 m se kříží P7-8 s P4, v metráži  

150 m se kříží P7-8 s P3. 

  Profil P7-8 je charakteristický převahou nízkého měrného odporu pohybujícím se v 

rozmezí 1 až 13 m. Četné lokální anomálie na tomto profilu nedosahují velkých 

odporových změn. Největší anomálie se nacházejí v přípovrchové zóně dosahující hloubky 

10 m. Jedná se o místa s měrným odporem dosahujícím převážně 24 m místy až 50 m, 

které se nacházející v metrážích 72 až 92 m a 132 až 188 m. Odporová anomálie ve střední 

části profilu (72 až 92 m) může být způsobena násypem vybudovaným při stavbě staré 

silníce. Projev zvýšených měrných odporů v metráži 132 až 183 m je pravděpodobně 

pokračováním gravitačně přemístěných hlín z profilu P3. Průběh nízkých měrných odporů 

(metráže 50 až 65 m a 120 až 144 m) za hloubkovou hranici profilu byl určen (obdobně 

jako na profilu P 6) jako tektonické poruchy. 

3.3.8  Geoelektrický odporový profil P9 

 Geofyzikální odporový profil P5 má SSV - JJZ orientaci a délku 165 m. Je situován 

ve svrchní části svahu. Ve vzdálenosti 36 m prochází profil nad šikmou trhlinou patrnou na 

vozovce viz kapitola Geomorfologická charakteristika sesuvného území Paskov - Řepiště. 

Ve vzdálenosti 147 se P9 kříží s P4. 

 Geofyzikální odporový profil P9 vykazuje značnou variabilitu měrných odporů, 

která se pohybuje v širokém spektru 1 až 100 m, bez značné převahy užšího odporového 

spektra. Značně snížené odpory metráže 90 až 132 v hloubce 15 m jsou patrně způsobeny 

přítomností podzemní vody, která ve vzdálenosti 10 m po svahu od vedení profilu v těchto 
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místech vyvěrá na povrch. Výstup vody k povrchu v tomto místě je patrně dán i 

tektonickou predispozicí. Mezi touto vrstvou a povrchem se značně zvyšují měrné odpory, 

které místy dosahují až 100 m. Jedná se patrně o pokračování řepišťské plošiny, 

interpretované již ve svrchní části profilu P4 (profil P9 se kříží s profilem P4 v délce 147 

m). Výskyt menších měrných odporů v přípovrchové partii v délce profilu 3 až 96 m je 

patrně dán odnosem kvarterních sedimentů řepišťské plošiny sesuvnými aktivitami. 

3.4  Shrnutí výsledků vlastního průzkumu 

Terénní průzkum ukázal, že vně sesuvného území jsou jasně patrné známky sesuvné 

aktivity, projevující se v nerovnoměrném povrchu terénu, přítomnosti erozivních stružek, 

výskyt četných mokřad, trhlin ve vozovce i v obytných budovách, zešikmení lesního 

porostu (hákování stromů) apod.  

Výsledky geofyzikálního průzkumu na základě nehomogenního rozložení měrných 

odporů potvrzují značně složitou geologickou stavbu daného území. Odporové profily P1 

až P4 situované přibližně kolmo k vrstevnicím ukazují na přítomnost stupňovité smykové 

plochy. Dle změn měrných odporů lze usuzovat, že hlavní smyková plocha nevznikla 

během jediného pohybu, ale vznikala po částech. A to vždy sesutím spodněji uložené části 

svahu, odlehčením výše uložené části svahu a jeho následným sesutím. Nelze také 

uvažovat pouze o existenci jedné a to hlavní smykové plochy, ale je nutné brát v úvahu 

existenci i mělčeji situovaných smykových ploch. Hloubka hlavní smykové plochy není ve 

všech profilech shodná, což je připisováno rozsáhlostí daného území a předpokladu, že se 

pravděpodobně jedná o několik proudových sesuvů, které se mohou i vzájemně překrývat. 

Průměrná hloubka smykové plochy se však u všech profilů shodně pohybuje v hloubce 

okolo 12ti m. Pouze na profilu P3 se interpretovaná hlavní smyková plocha nachází oproti 

ostatním profilům P1, P2 a P4 v průměru hlubších partiích 15 m.V odporovém profilu P1 

lze vymezit hlavní smykovou plochu pouze ve střední části sesuvu, ve spodní části je 

interpretace smykové plochy na základě změřeného odporového profilu nejistá. Profily P1, 

P2 a P4 zasahují ve své horní části do sesuvnou aktivitou neporušeného území což je 

patrné na změně měrných odporů v důsledku přítomnosti kvartérních sedimentů řepišťské 

plošiny a ztrátou projevů smykové plochy. 
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Díky hloubkovému dosahu měření, byla zjištěna shoda v průběhu měrných odporů 

pod smykovou plochou v některých částech profilů P1, P2 a P4. Odporový řez v těchto 

částech vytváří opakující se motiv (obr. 21 až 24). Jediným rozdílem mezi P1, P2 a P4 jsou 

zde pouze vysoké hodnoty měrných odporů v profilu P4, které jsou dány přítomností 

hornin slezské série. Ta je zde charakteristická vysokými měrnými odpory oproti horninám 

podslezské. Tento motiv je vysvětlován v přípovrchové zóně existencí mělkého sesuvu se 

smykovou plochou v hloubce 8 až 10 m. Hlubší struktury projevující se v geofyzikálním 

odporovém řezu jsou interpretovány na profilech P1 a P2 jako bloky podslezské, na profilu 

P4 slezské jednotky omezené křehkou radiální tektonikou. V těchto hlubších strukturách se 

vyskytují místa se zvýšeným měrným odporem. Jedná se patrně o místa tahových zón 

starších a hlouběji zasahujících sesuvných aktivit tektonicky predisponovaných. Existence 

těchto bloků a jejich postavení zřejmě vedly již v minulosti k hlubším sesuvným aktivitám, 

které patrně ze značné míry podmínily budoucí vývoj mělčích částí svahů a celkový 

morfologický charakter reliéfu později dotvořen dalšími faktory. Poklesnutí a rotace bloků 

by vysvětlovala i místní průběh smykové plochy mělkých sesuvů sahající až do hloubek 18 

m. V profilu P3 se tento motiv hlubší části na rozdíl od profilů P1, P2 a P4 neobjevuje. 

Nelze však vyloučit vzhledem k hloubkově omezenému dosahu měření existenci těchto 

tektonicky omezených bloků v hlubších partiích.  

Geofyzikální odporové profily P5 až P9, situované přibližně po vrstevnicích, 

vykazují známky projevů sesuvů jejichž průměrná hloubka se shoduje s hloubkou 

interpretovanou v předchozích profilech. Průběh těchto smykových ploch potvrzuje 

předpoklad existence sesuvů proudových. V profilech P6 až P9 lze rovněž interpretovat 

křehké poruchy, které jsou svým průběhem přibližně kolmé na poruchy které jsou 

vymezeny profily P1, P2 a P4.  

Na základě geofyzikálních měření je nutno konstatovat, že ohrožení stability svahu je 

reálnou možností. Výsledky z jednotlivých měření poukazují na možný vznik především 

mělkých proudových sesuvů jejichž maximální hloubka se v částech zájmovém území liší 

od 8 do 15 m. Plošné sesuvy jsou méně pravděpodobné, avšak zcela vyloučit se nedají. 

Možné sesuvy v hlubších partiích nelze vzhledem k omezenému hloubkovému dosahu 

měření zcela analyzovat, avšak na základě alespoň částečných znalostí získaných při 

vlastním geofyzikálním měření lze konstatovat, že partie pod mělkými sesuvy patrně 

nejsou v dnešní době ohroženy sesuvnými pohyby.  
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3.4.1  Porovnání vlastních závěrů se závěry z předchozích průzkumných prací 

 Za hlavní podklady pro tuto práci sloužily poznatky z inženýrskogeologického 

průzkumu provedeným GEOTestem n.p. Brno, jelikož se jednalo patrně o nejkomplexnější 

průzkumné práce na této lokalitě. Při závěrečném srovnání vyvstaly některé rozdíly mezi 

původní interpretací a interpretací vlastní. 

 Hlavním rozdílem je představa o celkovém konceptu stavby svahu v hlubších 

partiích. Podle vlastních interpretací nelze považovat horninové vrstvy v hlubších částech 

za téměř spojité kontinuum, jak ukazují původní interpretované profily C, C1 a D, ale je 

nutné je považovat jako nespojité celky (bloky), které jsou již od značné hloubky jsou 

křehce poškozeny. 

Naopak vlastní interpretace vzniku svahových deformací postupným sesouváním 

jednotlivých částí se shoduje s předpokladem, že na sesuvném území mohou jednotlivé kry 

nakypřených jílovců představovat dílčí sesuvy. Bohužel vhledem k provedeným 

průzkumným pracím a časovému odstupu nebylo možno určit nakypřenost jílovců v dnešní 

době. 

Detailní porovnání vlastních profilů s profily naměřenými GEOtestem n.p. Brno v 

letech 1971 až 1977 je velmi obtížné, jelikož se vzhledem k rozsahu prací, metodice a v 

neposlední řadě již zmiňovanému časovému odstupu nedají jednotlivé výsledky zcela 

korelovat. Avšak interpretace se částečně shodují ve vymezení mělké smykové plochy. 
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4    ZÁVĚR 

Pro ověření možnosti narušení stability svahu v úseku silnice Paskov - Řepiště byl 

průzkum rozdělen do několika etap.  

Na základě terénního průzkumu a studie mapových podkladů byla v první fázi 

průzkumu zvolena trasa geofyzikálních profilů P1, P2 a P4. Dále byla v této etapě 

sestavena orientační mapa s vyznačenými směry terénních projevů sesuvné aktivity a místa 

bez morfologických projevů aktivního sesuvu. Druhá fáze průzkumu se zabývala rešeršním 

zpracováním inženýrskogeologický dat ze starších zpráv, které s předběžnou interpretací 

geofyzikálních měření z první etapy vedly k rozšíření geofyzikálních odporových profilů o 

další profily P3, P5, P6, P7, P8 a P9. Poslední část se zabývá vyhodnocením zjištěných 

výsledků a jejich porovnání s výsledky předchozích průzkumů. 

Výsledky provedených geofyzikálních měření metodou ERT potvrdily původní 

předpoklady o složitosti geologické stavby zájmového území. Dále bylo na základě tohoto 

měření prokázáno narušení stability svahu silnice Paskov - Řepiště. Narušení svahu lze 

dokumentovat zejména na profilech P1, P2, P4, P5, P7 a P8. Vzhledem k poměrně 

komplikované stavbě v proměřovaném úseku silnice Paskov - Řepiště a k prokázanému 

narušení stability svahu nelze v budoucnu vyloučit další případnou deformaci. Při dalších 

vyhodnocováních deformací tohoto území je nutné brát v úvahu i fakt, že vlastní 

průzkumné práce byly prováděny v dlouhodobém časovém období (podzim 2013 až jaro 

2014), které bylo charakteristické minimálním srážkovým úhrnem v zájmové oblasti. V 

této souvislosti je nutné brát v úvahu i možné výraznější změny narušení stability svahu v 

obdobích srážkově nadprůměrných. 

 

.  
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