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ANOTACE 

Předložená diplomová práce zhodnocuje rozdílné základové poměry pro 

hlubinné zakládání v rámci modelového území „Mošnov“. V první části se zabývá 

především studiem přírodních podmínek a geologické stavby. V následující kapitole 

doplňuje nové informace do stávajícího souboru dat z roku 2012. Upřesnění se týká 

geologické stavby předkvartérních a kvartérních hornin. V případě kvartéru je 

hlavním úkolem zlepšení poznání geometrie subglaciálního koryta objeveného v roce 

2012. Ve druhé části je již popsána metodika analýzy vlastností základových zemin 

daného území a vytvoření jejich modelů v programu PLAXIS 10. V závěrečné části 

jsou modely testované pro hlubinné pilotové zakládání porovnány a výsledky, včetně 

grafických výstupů, jsou interpretovány. 

Klíčová slova: základové poměry, Mošnov, pilotové zakládání, předkvartér, 

kvartér, subglaciální deprese. 

 

 

 

SUMMARY 

This Master´s thesis is evaluating differences in foundation conditions for deep 

foundation in model area „Mošnov“. First part of the thesis looks into natural 

characteristics as well as geological structure. Next chapter is concerned with 

implementation of the new information to the existing data set from the year 2012. 

New specification is related to the geological structure of Pre-Quaternary and 

Quaternary rocks. In the case of Quaternary the main concern is to specify geometry 

of the subglacial depresion which was discovered during the year 2012. In the 

second part of the thesis the methodology of the analysis of foundation soil 

parameters is described and also creating of foundation soils models in PLAXIS 10 

software. The last part of the thesis contains comparison of the tested soil models for 

deep pile foundation and results including graphic outputs are interpreted. 

Keywords: foundation conditions, Mošnov, pile foundation, Pre-Quaternary, 

Quaternary, subglacial depression. 
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1 ÚVOD 

Mošnov se v posledních letech ukazuje jako jedna z rychle se rozvíjejících 

oblastí Ostravska. Výhodná poloha v blízkosti letiště Leoše Janáčka dává za 

předpoklad vzniku logistického uzlu. Díky budování nové průmyslové zóny, obchvatu 

obce Mošnov a železničního carga, jež bude navazovat na leteckou dopravu, jsou 

v oblasti prováděny četné průzkumné práce. Data z těchto průzkumů slouží za zdroj 

informací o geologické stavbě území, jejíž podrobná evaluace byla předmětem mé 

bakalářské práce. Hlavním cílem bylo zjištění přehloubené deprese, o jejichž 

výskytech na Ostravsku se ve své literatuře zmiňoval již Macoun v roce 1965. 

Později se o možné přítomnosti subglaciálního koryta v okolí Mošnova vyslovili dle 

ústního sdělení také Radan Šmíd a Svatopluk Valíček. Tato deprese byla 

bakalářskou prací (dále také BP) v oblasti potvrzena pomocí studia hloubky kvartéru 

a ověřena analýzou mocnosti štěrků a písků. 

 

Obr. 1: Centrální část sledovaného území, kde bude zbudována průmyslová zóna. Příjezdové komunikace 

jsou již postaveny. Autor: K. Karasová, 26. 3. 2012. 
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Dalšími cíli práce bylo upřesnit distribuci předkvartérních útvarů v rámci zadané 

oblasti. Výstupem tohoto zkoumání bylo upřesnění hranice mezi karpatskou 

předhlubní a příkrovy Západních Karpat. Během zpracování vznikla také potřeba 

zhodnotit kvalitu dat získaných z vrtných prací. 

Po zpracování BP vyvstala nová otázka, a zároveň cíl pro tuto diplomovou práci 

- jaké základové poměry pro hlubinné zakládání skýtají velmi mocné sedimenty 

kvartéru, které se nachází v subglaciální depresi, oproti běžným podmínkám 

zakládání staveb na Ostravsku, kdy se kvartér nachází většinou do první desítky 

metrů hloubky. Rovněž bude předmětem zkoumání, zda a v jakém rozsahu mohou 

nastat rozdíly v zakládání na předkvartéru, konkrétně na horninách karpatské 

předhlubně oproti příkrovům Západních Karpat. Tyto otázky by měly pomoci 

zodpovědět modely základových zemin sestavené pro matematické modelování 

v programu PLAXIS 10. Vzhledem k aktivitě stavebních prací v oblasti Mošnova by 

tyto výsledky mohly přinést nové poznatky a být také prakticky využity. 
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY OBLASTI 

2.1 Vymezení zájmového území a mapové podklady 

Sledované území zabírá zhruba 9 km2 a rozkládá se jihovýchodně od města 

Ostrava v Moravskoslezském kraji, bývalý okres Nový Jičín. Podle katastrální mapy 

ČÚZK z mapové aplikace České geologické služby (mapy.geology.cz) zasahuje na 

katastrální území obcí Mošnov, Sedlnice, Skotnice, Nová Horka a Albrechtičky. Na 

severu oblasti se nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Její 

omezení z jihovýchodu tvoří dálniční přivaděč č. 464 mezi Novou Horkou až po 

křížení se silnicí 58, kterou hranice území sleduje na sever do Mošnova. Mošnov 

tvoří další uzel, kde se omezení stáčí směrem na severozápad do Albrechtiček. 

Silnice spojující Albrechtičky a Novou Horku představuje severní mez dané oblasti. 

Popsané vymezení je názorně zobrazeno na Obr. 2. 

 

Obr. 2: Vyznačení sledovaného území na podkladu základní mapy ČÚZK s vyznačením dotčených 

katastrálních území. Na mapě lze rovněž sledovat lokaci Letiště Leoše Janáčka v rámci daného území. Zdroj: 

mapy.geology.cz, upraveno. 
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Geologické mapové podklady k zadané oblasti jsou k dispozici ve dvou 

měřítcích, kterými jsou 1 : 50 000 a 1 : 25 000. Označení mapového listu v měřítku 1 

: 50 000, na kterém je možné nalézt zadané území, je 25 – 21 Nový Jičín. Mapa je 

zakreslena v souřadném systému S – JTSK, zobrazení Křovákovo. Podrobnější 

měřítko 1 : 25 000 zobrazuje oblast na dvou mapových listech. Severní a střední část 

území náleží mapovému listu s označením M-34-73-C-c Studénka a jižní cíp oblasti 

je vyobrazen na mapovém listu M-34-85-A-a Nový Jičín. Souřadný systém těchto 

map je S – 42, zobrazení Gauss – Krüger (Karasová, 2012). Nově sloužily ke studiu 

místních charakteristik a poměrů také mapové podklady Národního geoportálu 

CENIA (geoportal.gov.cz) a ČGS (wms.geology.cz) získané přes WMS služby 

sloužící pro sdílení geodat. Práci s nimi umožňovala buď online mapová aplikace 

ČGS nebo program ArcGIS 10.2. dostupný ve školní licenci pro studenty VŠB TUO. 

2.2 Geomorfologické a orografické poměry 

Geomorfologicky lze sledované území zařadit podle Demka, et al. (2006) 

následovně: 

provincie:  Západní Karpaty, 

soustava:  Vněkarpatské sníženiny,  

podsoustava:  Západní Vněkarpatské sníženiny,  

celek:  Moravská brána, 

podcelek: Bartošovická pahorkatina,  

Bartošovická pahorkatina je okrskem v jihovýchodní části Oderské brány. 

Vyznačuje se pleistocenními sedimenty pevninského zalednění a fluviálními a 

eolickými sedimenty. Má rozlohu zhruba 96 km2 a je to plochá pahorkatina, na jejímž 

povrchu jsou plošiny a široké rozvodní hřbety. Povrch byl tvarován kryogenními 

pochody během pleistocénu s často suchými a asymetrickými údolími (Demek, et al., 

2006). 

Na základě topografické analýzy lze usuzovat, že průměrná nadmořská výška 

území dosahuje cca 258 m n. m. Povrch terénu mírně klesá směrem 

k severovýchodu až k východu od 267 m n. m. po 240 m n. m. Výjimku tvoří val při 
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východním okraji území. Umělým zásahem zde byl v minulosti vytvořen cca 10 metrů 

vysoký val o rozměrech zhruba 70 x 40 m ve tvaru oblouku táhnoucího se od jihu 

směrem na sever k Mošnovu okolo městské části zvané Malá Strana. 

Dle klimatické rajonizace je zájmové území součástí klimatické oblasti mírně 

teplé MT10. Dlouhodobá průměrná teplota v měsíci lednu dosahuje -2 až -3°C, 

v měsíci červenci +17°C až +18°C. Průměrný srážkový úhrn dosahuje okolo 400 mm 

ve vegetačním období a 200 až 250 mm v zimním období. Počet dnů se srážkami 

většími než 1 mm dosahuje v této oblasti 100 až 120 dnů v roce. Základní 

klimatologické údaje o zájmové oblasti jsou převzaty ze stanice ČHMÚ Lučina 

(Vojtásek, 2010). 

2.3 Geologická stavba 

2.3.1 Regionálně – geologické zařazení oblasti 

Chlupáč, et al. (2002) uvádí, že směrem od podloží je geologický profil oblasti 

tvořen jednotkou svrchního proterozoika – brunovistulikem, jehož báze není známá. 

Nad ním se nachází východní část Českého masívu zvaná moravskoslezská oblast, 

na kterou jsou nasunuty výrazně mladší jednotky Vnějších Západních Karpat. 

Brunovistulikum se nachází nejen pod moravosilezikem, ale tvoří podloží rovněž 

jednotkám Západních Karpat. Moravskoslezská oblast je reprezentována svou dílčí 

částí - moravskoslezským paleozoikem. Moravskoslezské paleozoikum tvoří 

především bazální klastika devonu, na které nasedá karbonátový vývoj, jenž byl ve 

visé postupně vystřídán flyšovými sedimenty spodního karbonu tvořícími variskou 

předhlubeň. Ve spodním namuru nastala z hlediska horotvorných procesů klidnější 

fáze, a díky tomu začala ve svrchním karbonu sedimentace hornoslezské pánve. 

Během mladšího terciéru (miocénu) byly na východní okraj Českého masívu 

nasunuty od jihu a jihovýchodu jednotky Západních Karpat. Na území České 

republiky tvoří vnější okraj Západních Karpat pouze jejich flyšové pásmo a miocénní 

karpatská předhlubeň. Z flyšového pásma do okolí Mošnova spadají dílčí jednotky 

vnější skupiny příkrovů, které jsou tvořeny převážně sedimenty křídového až 

paleogenního stáří. Výše ležící jednotka se nazývá slezská a byla utvořena v období 

jury až oligocénu. Menčík, et al. (1983) uvádí, že v zadané oblasti se nachází 
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těšínský příkrov, který spadá do godulského vývoje slezské jednotky. Níže ležící 

podslezská jednotka se přesouvá přes karpatskou předhlubeň a je tvořena faciálně 

pestrými sedimenty křídy až eocénu. Na sever oblasti zasahují sedimenty karpatské 

předhlubně, jejíž neogenní výplň je tvořena miocenními prachovitými sedimenty, 

které dosahují stovek metrů mocnosti. Deprese založené v předpolí karpatského 

horstva byly v miocénu vyplněny mořskými sedimenty a později sladkovodními 

sedimenty v pliocénu. Na východě se noří pod příkrovy flyšového pásma podslezské 

jednotky (Chlupáč, et al., 2002). 

Ke studiu geologické stavby území slouží rovněž geologické mapy. Vzhledem 

k poměrně mocnému kvartéru lze v širším okolí sledovaného území pozorovat pouze 

omezené výstupy příkrovů Západních Karpat na povrch a to zejména jižně od dané 

oblasti. Geologická mapa však zobrazuje přikrytou linii násunu příkrovů na 

karpatskou předhlubeň (Obr. 4). Pro porovnání změn v datech byla použita tištěná 

Geologická mapa ČR vydaná roku 2001 a Geologická mapa ČR po rebilanci 

z mapového portálu České geologické služby. Oba zmíněné mapové podklady jsou 

v měřítku 1 : 50 000. Jak je patrné z Obr. 4 a Obr. 7, linie násunu je na obou mapách 

vykreslena stejně. Po rebilanci tedy v rámci předkvartéru na ploše daného území 

nenastaly žádné změny v geologických mapových podkladech. 
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Obr. 3: Tektonické členění slezské a podslezské jednotky; 1 – spodnobádenská předhlubeň; 2 – 

zvrásněné šupiny karpatu; 3 – podslezská jednotka; 4 – bloky štramberského vápence a jejich spodnokřídový 

obal (Š – Štramberk, J – Jasenice); 5 – bašský vývoj; 6 – 10 – godulský vývoj slezské jednotky (6 – dílčí příkrov 

těšínský; 7 – 10 – dílčí příkrov godulský); 11 – předmagurská jednotka; 12 – 14 – magurská jednotka; 15 – čelo 

mladoštýrských příkrovů slezské a podslezské jednotky; 16 – tektonické omezení dílčího příkrovu těšínského; 17 

– nasunutí dílčího příkrovu godulského; 18 – nasunutí magurského příkrovu a jeho okrajových struktur; 19 – 

radiální dislokace bez rozlišení stáří; 20 – dílčí přesmyky bez rozlišení stáří; 21 – litostratigrafické hranice; 22 – 

osy výrazných antiklinálních struktur; 23 – kněhyňská flexura; 24 – dílčí jednotky (šupiny a struktury) v jádru 

godulského příkrovu (čísla v kroužku): 1 – šupina hostašovická, 2 – šupina domorazská, 3 – šupina javornická, 4 

– tektonická zóna Zubří – Pindula, 5 – antiklinální pásmo starohamerské, 6 – antiklinální zóna Predmier – 

Kozubová, 7 – jablunkovská deprese; 25 – hlavní skupiny dílčího příkrovu těšínského (a – šupina chotěbuzská; b 

– mistřovická; c – šupina žukovsko-střítežská; d – šupina Osůvky; e - šupina Jelenice; f – šupina oldřichovská); 

26 – zkratky obcí: VM – Valašské Meziříčí, NJ – Nový Jičín, FR – Frenštát pod Radhoštěm, FD – Frýdlant nad 

Ostravicí, FM – Frýdek – Místek, P – Příbor, ČT – Český Těšín, T – Třinec, J – Jablunkov. Červená linie označuje 

hranici zadané oblasti (Menčík, et al., 1983, upraveno in Karasová, 2012). 
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Obr. 4: Geologická mapa ČR, 1 : 50 000, list Nový Jičín 25 - 21 s vyznačením oblasti zelenou linií. 

Červenou linií je zvýrazněna linie násunu příkrovů Západních Karpat na karpatskou předhlubeň. 3 – fluviální, 

převážně písčitohlinité sedimenty vyššího nivního stupně; 5 – fluviální, převážně písčitohlinité sedimenty 

nerozlišené; 7 – deluviofluviální písčitohlinité sedimenty; 12 – sprašové hlíny (upraveno, Roth & Růžička, 2001). 

2.3.2 Kvartérní pokryv 

Zjednodušeně se dá na základě dostupné literatury (Chlupáč, et al., 2002; 

Macoun, et al., 1965; Menčík, et al., 1983) v souladu s informacemi z vrtných prací 

kvartérní profil popsat následovně. Mocnost kvartéru dosahuje v průměru do deseti 

metrů hloubky vyjma místa přehloubeného koryta vzniklého erozní činností ledovce, 

které je vyplněné převážně glacifluviálními sedimenty písků, štěrků a omezeně jílů. 

Přestože jeho největší mocnost nebyla dosud vrtnými pracemi ověřena, z dostupných 

dat lze usoudit, že se zahlubuje do více než 29 metrů. Lokálně dosahují glacigenní 

sedimenty mimo subglaciální depresi mocnosti do 6 metrů. Fluviální sedimenty ležící 

na glacigenních sedimentech se nachází na celé ploše území a jejich mocnost kolísá 

mezi 2 – 6 metry. Na celém území se rovněž nachází eolické sedimenty, které 

zakrývají fluviální uloženiny. Mocnost sprašových hlín se pohybuje mezi 3 a 7 metry. 

Z antropogenních uloženin se v zájmovém území nachází pouze val, jenž je tvořen 
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pravděpodobně přemístěnými sprašovými hlínami. Podrobný popis kvartérních 

hornin nacházejících se na daném území je uveden dále v této kapitole. 

Kvartérní sedimenty na území České republiky rozděluje Chlupáč, et al. (2002) 

jednoduše na oblasti denudační a akumulační podle převládajícího vlivu. Akumulační 

oblasti, do kterých řadíme velkou část sledovaného území, se dále dělí na oblasti, 

které byly v minulosti pod vlivem zalednění a na oblasti extraglaciální. Vzhledem 

k tomu, že podle Macouna, et al. (1965) do mošnovského prostoru proniklo 

halštrovské i sálské zalednění, lze oblast určit jako areál kontinentálního zalednění, 

kde je možné očekávat glacigenní sedimenty. Charakteristickým znakem 

akumulačního území je převaha říčních teras a sprašových hlín. Jih studovaného 

území však již spadá spíše do denudační oblasti, čemuž nasvědčuje menší mocnost 

kvartérního pokryvu. Toto tvrzení lze podpořit mapou mocnosti kvartéru sledovaného 

území z bakalářské práce (Karasová, 2012) na Obr. 14, kde v jižní části dosahují 

kvartérní sedimenty mocnosti i méně než 5 metrů, zatímco na severu je jejich 

zahloubení mnohem větší. Obrázky, na kterých lze tyto jevy pozorovat se nachází 

v kapitole věnované analýze kvartéru - 3.2 Kvartér. 

Menčík, et al. (1983) upřesňuje, že téměř souvislý kvartérní pokryv na severu a 

v centru sledovaného území spadá do ostravské kvartérní pánve. Zato jižní cíp 

vymezeného území je řazen k podhorské oblasti společně s těšínsko – příborskou 

pahorkatinou a s třineckou a frenštátskou brázdou. Kvartérní sedimenty jsou na jihu 

vyvinuty v redukovaných mocnostech, což koresponduje také s rozdělením podle 

Chlupáče, et al. (2002). 

Sedimenty kontinentálního zalednění 

Z hlediska sedimentace během kontinentálního zalednění lze mošnovský areál 

rozdělit na oderskou část Moravské brány, která zasahuje pouze do okolí Nové 

Horky a dále na ostravskou glacigenní pánev a Podbeskydí. Nejstaršími sedimenty, 

které v oderské části Moravské brány spočívají na předkvartérním podloží, jsou 

křemité písky halštrovského zalednění. Následující vývoj je zde obdobný jako 

v ostravské glacigenní pánvi, kde byl však silně ovlivněn přínosem materiálu 

z Beskyd, proto jsou k ní podbeskydské pahorkatiny řazeny. Ostravská pleistocénní 

sedimentační pánev je na severu omezena čelní náporovou morénou, na východě a 

následně na jihovýchodě Beskydami a na západě výběžky Nízkého Jeseníku 
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(Macoun, et al., 1965). Jak uvádí Žebera (1956, in Macoun, et al., 1965) stratigrafický 

sled sálského zalednění v pánvi tvoří štěrkopísky, varvy a písky. V údolí řeky Odry, 

kam spadá dané území, jsou nejstarší sedimenty halštrovského zalednění 

zastoupeny páskovanými jíly nebo glacilakustrinními písky, popřípadě souvkovými 

hlínami. Nad nimi se nachází fluviální štěrkopísky hlavní terasy řeky Odry, na které 

přímo nasedají glacilakustrinní jíly. Tyto polohy jsou již většinou kryty sprašovými 

hlínami. Průměrná mocnost sedimentů sálského zalednění se pohybuje mezi 10 – 20 

m (Macoun, et al., 1965). 

Fluviální sedimenty 

Výskyt fluviálních sedimentů v oblasti má souvislost s blízkostí toků Odry, 

Sedlnice a Lubiny, které obepínají vymezené území ze všech stran vyjma jižního 

výběžku. Komplikovaný systém teras řeky Odry je částečně pohřben pod 

uloženinami sálského glaciálu. Největší geomorfologický vliv měla erozní činnost 

sálského zalednění, která utvořila dnešní podobu oblasti. V rámci Odry jsou 

vyčleněny pouze dvě samostatné akumulační terasy – hlavní terasa ostravská a 

terasa údolní. Vývoj hlavní terasy v mošnovském území je popsán následovně. 

Původně souvislý štěrkový pokryv, vzniklý spojením kuželů Jičínky, Bartošovického 

potoka, Sedlnice a Lubiny, je v současnosti rozdělen na několik samostatných 

štěrkových plošin, mírně se sklánějících od jihovýchodu k severozápadu. Štěrkové 

plošiny představují rozvodní hřbety mezi uvedenými toky. Celá rozsáhlá štěrková 

akumulace je překryta souvrstvím glacilakustrinních jílů a písků sálského zalednění s 

lokálně zachovanými relikty souvkových hlín bazální morény. Štěrky tím pádem 

vystupují jen v údolních svazích přítoků řeky Odry, popř. v terasové hraně na pravém 

břehu nivy Odry. Pouze v severovýchodní části štěrkového kužele Lubiny byly 

sedimenty sálského zalednění odstraněny, takže na štěrky nasedají přímo 

mladopleistocénní sprašové hlíny (Macoun, et al., 1965). 

Mladé akumulační povrchy, které nemají užší souvislost s fluviální činností, jsou 

tvořené většinou horizonálně až subhorizontálně uloženým souvrstvím kvartérních 

sedimentů různé geneze. Akumulační povrch znamená, že se jedná o původní 

povrch glacilakustrinních sedimentů, který byl nivelizován sprašovými hlínami v 

období pleistocénu. Lze je snadno odlišit, protože vytváří nápadné plošiny poměrně 

vysoko nad řekou. Fluviální pískoštěrky spočívají většinou přímo na horninách 
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skalního podkladu. Pouze v subglaciálních korytech se nalézají křemité písky 

elsterského zalednění. Valouny štěrkového souvrství dosahují velikosti kolem 10 cm, 

maximálně 15 cm a jsou zpravidla slaběji opracované. Podstatná část valounů je 

tvořena světle šedými až zelenošedými glaukonitickými pískovci, zčásti brekciovitého 

charakteru. Méně jsou zastoupeny i modrošedé, slabě vápnité pískovce. Vzácnější je 

výskyt dokonale opracovaných, silně zvětralých valounů kulmských hornin a dále 

pikritů a vápenců. V drobnější frakci přistupuje křemen, lydity, dvojslídné žuly a 

pazourek. V písčité frakci se vedle křemene objevují drobná zrnka nordického 

materiálu (Macoun, et al., 1965). 

 

 

Obr. 5: Profil Odra 7 východně od Albrechtiček. 1 – navážka; 2 – holocenní povodňové hlíny; 3 – svahové 

sedimenty; 4 – slatiny; 5 – slatinné zeminy; 6 – spraše a sprašové hlíny; 7 – soliflukční sedimenty; 8 – pískoštěrky 

údolní terasy; 9 – glacilakustrinní písky; 10 – glacilakustrinní štěrkopísky; 11 – varvy; 12 – glacilakustrinní jíly; 13 

– souvkové hlíny sálského zalednění; 14 – pískoštěrky mladší akumulace hlavní terasy; 15 – pískoštěrky starší 

akumulace hlavní terasy; 16 – pískoštěrky hlavní terasy nečleněné; 17 – souvkové hlíny halštrovského zalednění; 

18 – pískoštěrky staropleistocenních teras (Macoun, et al., 1965 in K. Karasová, 2012). 

 

Obr. 6: Profil Lubiny severně od Skorotína. (Macoun, et al., 1965). Vysvětlivky viz Obr. 5. 
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Macoun, et al. (1965) datuje údolní terasu, do první poloviny würmu. Spodní 

část se skládá z fluviálních pískoštěrků s nepravidelnými polohami proměnlivě 

jílovitých písků. Svrchní část je tvořena 4 až 5 metrů mocným souvrstvím 

povodňových hlín. Směrem od Oderských vrchů se štěrky noří pod glacilakustrinní 

jíly, které jsou označovány jako vyšší nivní stupeň. Nižší nivní stupeň se v dané 

oblasti nevyskytuje. Údolní terasa se vyznačuje pravidelným uspořádáním a tvoří ji 

dvě odlišná souvrství. Podložní je pískoštěrkové souvrství tvořené v horní části 

studovaného území hrubými valouny o velikosti 15 až 20 cm; směrem po proudu 

rozměr valounů klesá až na velikost 5 – 10 cm. Výplň je převážně písčitá, 

s proměnlivým podílem jílů. Lokálně se písky a písčité jíly v rámci štěrkového 

souvrství formují do souvislých poloh a čoček. Úlomky nordických hornin se v úseku 

od Oder po ústí Lubiny objevují poměrně vzácně. Ve štěrcích převládají valouny 

kulmských hornin se slabší příměsí drobnějších valounků křemene a lyditů. Stáří 

štěrkového souvrství klademe do pleistocénu, přesněji náleží do würmu. Nadložní 

povodňové hlíny jsou podstatně mladší a časově náleží do mladého holocénu až 

recentu. 

Eolické sedimenty 

Na Ostravsku jsou plošně nejrozšířenější eolické sedimenty sprašové hlíny. 

Není tomu jinak ani v případě Mošnova, kde jsou to podle Macouna, et al. (1965) 

většinou druhotně téměř úplně odvápněné sprašové hlíny žlutohnědé barvy Jejich 

struktura není zvrstvená, jsou prizmaticky odlučné a obsahují limonitické bročky, 

konkrece, šmouhy a skvrny. Některé pokryvy sprašových hlín mají sekundárně 

vytvořenou lístkovitou texturu. Tento typ textury vznikl vlivem periglaciálních jevů. Na 

bázi pokryvů spraší a sprašových hlín se někdy nachází polohy písčitých spraší a 

písčitých sprašových hlín obdobného charakteru, které představují začátek eolické 

sedimentace a tvoří pozvolný přechod k ukládání vlastních spraší. V oblastech 

největšího rozšíření sprašových hlín, tj. v ostravské glacigenní pánvi, na hlučínské 

tabuli a v oderské části Moravské brány, pokrývají sprašové hlíny souvisle celé 

území, vyjma holocenní nivy potoků a ojediněle i výše položených výchozů hornin 

skalního podkladu. Sprašové hlíny dosahují průměrné mocnosti okolo deseti metrů. 
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Deluviální sedimenty 

V pleistocénu měly velký význam soliflukční sedimenty. Soliflukce postihovala 

sprašové sedimenty nebo povrchové vrstvy ledovcových sedimentů na jejich styku 

s nadložními sprašovými pokryvy. U soliflukčně přemístěných sedimentů došlo 

k zásadní změně jejich vzhledu. Tvoří je nejčastěji hlinité písky až písčité hlíny s 

proudovou texturou. Doplňují je čočky jílů, které mohou být vlivem soliflukce 

rozvlečeny, dále polohy štěrků obsahující ojediněle i valouny či bloky nordických a 

místních hornin. Nejčastější jsou polohy soliflukcí přemístěných spraší a sprašových 

hlín ve sprašových komplexech. V některých případech byly sprašové pokryvy a 

pokryvy sprašových hlín zcela resedimentovány. Bývá přemístěn buď jeden, nebo i 

více nad sebou ležících pokryvů. Soliflukce stála také u vzniku proluviálních uloženin. 

Z holocénních deluvií se mohou uplatňovat především ronové sedimenty a 

deluviofluviální sedimenty, které sedimentují za dešťových přívalů do erozních 

údolíček (Macoun, et al., 1965). 
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Obr. 7: Geologická mapa ČR, 1 : 50 000, získaná z portálu České geologické služby (geology.cz) přes 

WMS služby. Pro lepší přehlednost o zadaném území je přidána podkladová topografická mapa z portálu 

geoportal.gov.cz. Legenda: KVARTÉR: 5 – hlína, písek; 6 – hlína, písek, štěrk; 7 – sediment smíšený; 12 – 

písčito - hlinitý až hlinito - písčitý sediment; 19 – sprašová hlína; 26 – písek, štěrk; 28 – písek, štěrk; 40 – jíl, 

varvy. HRANICE: linie násunu, příkrov zakrytý. Šedá linie označuje vymezené území. Zpracováno v programu 

ArcGIS 10.2. Autor: K. Karasová, 2014. 

Vzhledem k tomu, že na portálu ČGS je mapa kvartéru v současnosti dostupná 

pouze v měřítku 1 : 500 000, které by pro rozsah sledovaného území bylo málo 

podrobné, byla ke studiu kvartéru použita Geologická mapa ČR v měřítku 1 : 50 000. 

Ta totiž díky poměrně velké mocnosti kvartéru v daném území zobrazuje především 
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kvartérní sedimenty. Na mapě po rebilanci (Obr. 7) nelze pozorovat v rámci 

zájmového území oproti tištěné geologické mapě žádné změny. Složením sedimentů 

v zadané oblasti mapa podtrhuje výše popsanou kvartérní geologickou stavbu – 

většinu území pokrývají sprašové hlíny. Fluviální sedimenty v okolí Odry a jejich 

přítoků reprezentuje především hlína, písek a štěrk, v omezené míře smíšený 

sediment. 

2.4 Hydrogeologické a hydrologické poměry 

Hydrogeologická rajonizace podle serveru Hydroekologický informační systém 

Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (dále také HEIS VÚV; 

heis.vuv.cz) zařazuje mošnovské území do rajonu sedimentů paleogénu a křídy 

karpatské soustavy. Podle dat České geologické služby je hydrogeologická 

rajonizace zobrazena na mapě 1 : 1 000 000, kde je daná oblast zařazena do flyše 

v mezivodí Odry. Bližší popis potvrzuje údaje získané z HEIS VÚV a uvádí zařazení 

rovněž do karpatského paleogénu a křídy. Severně od hranice území již navazuje 

rajón kvartéru Odry. 

Dle hydrologické rajonizace spadá mošnovské území do rajónu 2-01-01-114, 

který označuje tok I. řádu, Odru od Butovického potoka po Bílovku a do rajónu 2-01-

01-141, jež určuje Lubinu od Klokočovského potoka po Trnávku, která je tokem II. 

řádu (Hydrometeorologický ústav v Praze, 1965). Transmisivita kolektoru je 

stanovena na 1,8.10-4 – 5,6.10-4
 m2.s-1 (Krám, 2000). 

Podle Vojtáska (2010) jsou hydrogeologické poměry oblasti podmíněny její 

geologickou stavbou a výrazně je ovlivňuje přítomnost subglaciálního koryta. 

Narážená hladina podzemní vody se podle vrtné dokumentace nachází okolo 12 - ti 

až 14 - ti metrů v polohách glaciálních písků. Jako bazální izolátor zřejmě slouží 

předkvartérní horniny. Hladina podzemní vody je v oblasti volná a kolísá s ohledem 

na dotace ze srážek a z řeky Odry a jejích přítoků. Fluviální štěrky v nadloží 

glaciálních písků jsou tedy v prostoru koryta suché. Šmít (2010) dále o přehloubeném 

korytu uvádí, že koryto slouží jako drenážní prvek, do kterého odtéká podzemní voda 

z oblasti. 



Kateřina Karasová: Důsledky změn geologické stavby 
předkvartéru na základové poměry v modelovém území "Mošnov"  

 

16  
  

2.5 Ostatní přírodní poměry 

Na základě studia mapových podkladů České geologické služby lze o 

inženýrsko – geologických poměrech mošnovské oblasti prohlásit, že se na jejím 

území nenachází žádné svahové nestability. Pouze na severu za hranicí území jsou 

lokalizovány dva potencionální sesuvy v prostoru západně od Nové Horky. 

Inženýrskogeologická rajonizace zařazuje území do rajónu spraší a sprašových hlín, 

rajónu pleistocénních říčních sedimentů a rajónu náplavů říčních toků. Toto rozdělení 

rovněž koresponduje s rozložením zmíněných sedimentů na geologické mapě. 

Oblast je využívána podle následujícího rozložení na Obr. 8. Největší plochu 

zabírá orná půda, avšak díky přítomnosti letiště a přilehlých obcí jsou zde hojně 

zastoupeny také uměle přetvořené povrchy. V menší míře se zde pak nachází lesy a 

polopřírodní vegetace (HEIS VÚV). 

V rámci jižní části sledovaného území se nachází vytyčené dobývací prostory 

na černé uhlí a zemní plyn. Ložisko zemního plynu je vedené v Bilanci zásob ložisek 

nerostů ČR (Kratochvíla & Strakoš, 1993). 
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Obr. 8: Distribuce využití oblasti s legendou. Zdroj: heis.vuv.cz, upraveno. 

2.6 Dosavadní prozkoumanost a průmyslové využití oblasti 

Oblast Mošnova se v poslední době těší velkému zájmu z hlediska stavebních 

prací, kterým většinou předchází rozsáhlý geologický průzkum. Návrh jejího využití 

ukazuje Obr. 9. Díky přítomnosti letištních ploch a již částečně zbudované 

průmyslové zóně je oblast velmi dobře prozkoumaná, zejména ve své centrální a 
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jižní části. Průzkumné zprávy, obsahující vrtnou dokumentaci a často také zkoušky 

těžkou dynamickou penetrací, popřípadě statickou penetrací, sloužily jako podklad 

této diplomové práce. Jak uvádí Karasová (2012) za podklad BP sloužila pouze vrtná 

dokumentace. Jednalo se o 173 vrtů, které byly vybrány z celkového počtu více než 

400. Společným znakem vybraných vrtů byla hloubka větší než 10 metrů. 

 

Obr. 9: Názorné zobrazení využití centrální části prostoru mošnovské oblasti. Modrá přerušovaná linie 

ukazuje hranici sledovaného území. Zdroj: http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/ostrava---

mosnov-9855/; 2014, upraveno. 

Celkem bylo z databáze GEOFONDu získáno 37 zpráv, které se týkají 

mošnovské oblasti. Byly analyzovány postupně od roku 1954 až po současné 

signatury. Nejčastějším předmětem závěrečných zpráv byl průzkum pro průmyslovou 

zónu a její přilehlé komunikace, dálniční přivaděč, obchvat kolem Mošnova a 

výstavba železničního carga, jež bude logisticky navazovat na leteckou dopravu pod 

souhrnným názvem multimodální cargo. Dále zprávy často řeší sanaci znečištění 

motorovými oleji z letištních skladů a odvodnění s ohledem na hydrogeologický a 

http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/ostrava---mosnov-9855/
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikatel/ostrava---mosnov-9855/
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hydrologický režim oblasti. Do selekce pro další zpracování se zařadily závěrečné 

zprávy, které obsahovaly laboratorní zkoušky smykových parametrů zemin a zkoušky 

dynamické či statické penetrace. Celkem bylo vybráno 12 zpráv, přičemž 6 z nich 

bylo řešeno přímo v prostoru nad subglaciálním korytem. Nově se ve zkoumané 

oblasti objevila také vrtná dokumentace, proto byl stav z bakalářské práce z roku 

2012 o tyto aktuální poznatky rozšířen. Toto téma je rozebráno dále v kapitole 3 

PŘEZKOUMÁNÍ NOVÝCH DAT TÝKAJÍCÍCH SE GEOLOGICKÉ STAVBY DANÉ 

OBLASTI. 
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Obr. 10: Vrtná prozkoumanost sledovaného území. Zdrojem dat je vrtná prozkoumanost ČGS a 

podkladová topografická mapa z portálu geoportal.gov.cz. Tmavě šedá linie označuje zkoumané území. 

Zpracováno v programu ArcGIS 10.2., K. Karasová, 2014. 
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Zprávy, které sloužily za podklad při analýze vlastností hornin pro porovnání 

základových poměrů pro hlubinné zakládání v Mošnově, jsou jmenovitě uvedeny 

v této kapitole. V závorce je číslo signatury, pod kterou je daná zpráva vedená 

v archivu GEOFOND České geologické služby a nechybí také název společnosti, 

která dokument zpracovala. Zprávy jsou řazeny dle jim přiřazené číselné signatury, 

tedy podle jejich zařazení do archívu GEOFONDu. 

Woznica L., (Brno, 1978). Mošnov, lokalita II – IG. Dílčí zpráva 1 o 

inženýrskogeologickém průzkumu pro retenční nádrž a mechanickou čistící stanici 

v Mošnově. Geotest s. p. (P040515); 

Kučera M., (Brno, 1991). Mošnov – odvodnění, doplňující hydrogeologický 

průzkum pro upřesnění geologických a hydrogeologických poměrů v prostoru úložiště 

BLPH v areálu Letiště Ostrava – Mošnov a pro potřeby vybudování systému ochrany 

podzemních vod před kontaminací ropnými látkami. Geotest s. p. (P074816); 

Venclů I. (Přerov, 1992). Expediční středisko Sedlnice. Inženýrsko – geologický 

průzkum. Chemoprojekt s. p. (P077259); 

Venclů I. (Přerov, 1992). Projektová dokumentace: Inženýrsko - geologický 

průzkum (Expediční středisko Sedlnice). Chemoprojekt s. p. (P078847); 

Venclů I. (Přerov, 1990). Projektová dokumentace: Inženýrsko - geologický 

průzkum (Expediční středisko Sedlnice). Chemoprojekt s. p. (P080944); 

Kovář, M., Šimková S., Vencl J. (Praha, 2006). Závěrečná zpráva - studie 

geologických poměrů území připravované průmyslové zóny Mošnov. Earth Tech 

s.r.o. (P113105); 

Košař R. (Ostrava, 2007). Závěrečná zpráva, Mošnov – inv. zajištění, PZ 

komunikace. K - GEO s.r.o. (P117564); 

Kypúsová J. (Ostrava, 2007). Závěrečná zpráva, Mošnov – zajištění PZ, 

trafostanice. K – GEO s.r.o. (P117586); 

Zoglobossou H. (Ostrava, 2008). Mošnov - silnice I/58, obchvat, dokumentace 

pro územní rozhodnutí. G - Consult spol. s.r.o. (P123890); 

Zoglobossou H. (Ostrava, 2009). Mošnov – Letecké cargo Ostrava Mošnov, 

OGP. G – Consult spol. s.r.o. (P125622); 
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Zoglobossou H. (Ostrava, 2009). Mošnov – Bezpečnostní centrum IGP. G – 

Consult spol. s.r.o. (P125624); 

Vojtásek M. (Brno, 2010). Multimodální cargo Ostrava – Mošnov, studie 

geologických poměrů. TOPGEO spol. s.r.o. (P135023). 
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3 PŘEZKOUMÁNÍ NOVÝCH DAT TÝKAJÍCÍCH SE GEOLOGICKÉ 

STAVBY DANÉ OBLASTI 

Pro upřesnění kompletního obrazu geologické stavby v oblasti Mošnova bylo 

pro bakalářskou práci použito 173 vrtů z GEOFONDu (Karasová, 2012). Vzhledem 

k tomu, že v oblasti probíhají aktivní průzkumné práce, vrty zde neustále přibývají. 

Pro účely této práce byly přezkoumány nové vrty, které byly zveřejněny 

v GEOFONDu do 15. listopadu 2013. K původním 173 vrtům tedy k danému datu 

přibylo dalších 19 vrtů hlubších než 10 metrů a 3 vrty s hloubkou okolo devíti metrů. 

Nové vrty se objevily především v severozápadní části zkoumané oblasti, kde je 

situováno subglaciální koryto. Před tímto stavem se směrem na sever a severozápad 

od dobře prozkoumané průmyslové zóny mnoho vrtů nenacházelo, proto nová vrtná 

dokumentace vhodně rozšiřuje stávající poznatky.   

Na základě metodiky použité během bakalářské práce (Karasová, 2012) byla 

nová data z vrtů obdobně zapracována roztřízením do původní tabulky v programu 

Microsoft Office Excel. Zde se jednotlivé sledy třídily na kvartér a předkvartér. Kvartér 

byl rozdělen na antropogén a hlínu, kterou představují eolické zeminy svrchní vrstvy. 

Dále byl kvartér tříděn na štěrk a písek, které představují fluviální až glacifluviální 

sedimentaci kvartéru. Předkvartér se dělil na neogén, paleogén a křídu. U všech 

uvedených souvrství se sledoval jejich strop a mocnost. Ovšem zejména u 

předkvartérních hornin se jedná o mocnost, kterou vrt zasáhnul, nikoliv o celkovou 

mocnost souvrství. Dále byly u vrtu zjišťovány celková mocnost kvartéru, hladina 

podzemní vody – narážená a ustálená a celková hloubka vrtu. 

3.1 Předkvartér 

Jak již bylo uvedeno, z předkvartérních hornin, které se na sledovaném území 

nachází, jsou známy horniny neogénu, paleogénu a křídy. Neogén je považován za 

sedimenty karpatské předhlubně. Zasažený paleogén a křída náleží příkrovům 

Vnějších Západních Karpat (Chlupáč, et al., 2002). Účelem této analýzy bylo přesné 

vymezení hranice příkrovů a předhlubně Západních Karpat ve sledované oblasti. 

Během zpracování však byly nalezeny určité nepřesnosti ve vrtné dokumentaci 

zastižených hornin, proto bylo 19 vrtů revidováno podle litologického popisu hornin. 
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U některých vrtů nebylo možné posoudit jejich přesné litologické určení, protože 

popis nebyl dostačující. Pro určení byly použity 4 rozlišovací znaky: konzistence, 

přítomnost reziduí, vápnitost a barva (Karasová, 2012). Rovněž některé z vrtů, které 

nově rozšiřují výsledky bakalářské práce, mohou být podle neúplných popisů litologie 

předkvartéru podezřívány z nesprávného zařazení, jejich revize ovšem právě z toho 

důvodu není možná. Data z nových vrtů byla po analýze zavedena do bodových map 

z roku 2012 (Obr. 11). Nejlepších výsledků bylo dosaženo především při 

jednoduchém rozdělení na předhlubeň a příkrovy, kde pozorujeme jejich hranici 

mnohem lépe (Obr. 12). Vidíme zde rovněž jistou souvislost, kterou naznačuje 

zobrazení neogénní předhlubně v oblasti, kde se zhruba nachází subglaciální koryto. 

Tato skutečnost je jedním z námětů do kapitoly 5 ZHODNOCENÍ MOŽNÝCH 

DŮSLEDKŮ ZMĚN KVALITY HORNIN NA ZÁKLADOVÉ POMĚRY. 

Nově lze také upřesnit stupeň poznání vedení linie násunu příkrovů Vnějších 

Západních Karpat na karpatskou předhlubeň. Již v bakalářské práci (Karasová, 

2012) byla tato linie navrhnuta na základě dat zjištěných z vrtné dokumentace a 

porovnána s linií graficky vyobrazenou v Geologické mapě ČR, 1 : 50 000 podle 

Rotha & Růžičky (2001). Stav z roku 2012 rozšířený o letošní závěry zobrazuje 

obrázek (Obr. 13). Lze pozorovat, že díky novým datům ze severozápadního 

prostoru je možné naznačit vedení linie do dvou výběžků směrem na jih od 

předpokládaného stavu a především od linie naznačené na geologické mapě, která 

vede více na sever od zájmového území. 
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Obr. 11: Distribuce předkvartéru zasaženého ve vrtech v okolí Mošnova. V programu Surfer 9 zpracovala 

K. Karasová, 2014. 
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Obr. 12: Vrty, jež zasáhly horniny příkrovů Vnějších Západních Karpat a její předhlubně. V programu 

Surfer 9 sestavila Karasová Kateřina, 2014. 
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Obr. 13: Na podkladu Geologické mapy ČR je červenou linií zvýrazněn násun příkrovů Západních Karpat 

na karpatskou předhlubeň. Přerušovaná růžová linie označuje předpokládaný násun zjištěný v bakalářské práci 

na jaře v roce 2012. Modrá čerchovaná linie zahrnuje nové poznatky uzavřené do podzimu roku 2013. Zelená 

linie vymezuje sledované území. Zdroj: Geologická mapa ČR, list 25 – 21, 1:50 000 podle Rotha a Růžičky 

(2001), upravila Karasová, 2012 a 2014. 

3.2 Kvartér 

Během analýzy kvartéru bylo hlavním cílem zjistit jeho zahloubení, které by 

mohlo indikovat subglaciální depresi. Ta byla ověřena na západní straně 

sledovaného území (Karasová, 2012; Obr. 14). Metodika této analýzy spočívala 

v evaluaci mocnosti kvartéru zasažené vrtnými pracemi. Aby nedošlo ke zkreslení a 

zároveň snížení celkové mocnosti kvartéru, byly z analýzy kvartérních hornin 

vyřazeny vrty, které nezasáhly předkvartér. Ty totiž neprokázaly celkové zahloubení 

kvartéru, které mohlo být v daném místě mnohem větší. Výběr vhodných vrtů byl 

z tabulky v Excelu importován do programu Surfer, verze 9.11.947 (dále také Surfer), 

kde byl vytvořen grid z dat mocnosti kvartéru pomocí gridovací metody Radial Basis 
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Function. Tento grid byl následně vynesen jako mapa vrstevnic (contour map) a 

zvýrazněn barevně pro lepší rozlišení depresí a elevací. 

V létě roku 2013 byly zjištěné výsledky porovnány během osobní konzultace 

s Ing. Beránkem, který sestavil hydrogeologický model rovněž k ověření přehloubené 

deprese ve stejné oblasti. Hydrogeologický model potvrdil pozici subglaciálního 

koryta na stejném místě jako v bakalářské práci (Karasová, 2012) pouze s drobnými 

rozdíly v geometrii na okrajích tělesa.  

Pro účely stávající práce byly do výsledků z BP zařazeny nová data a opět 

zpracovány popsanou metodikou, kdy byla použita gridovací metoda Radial Basis 

Function. Pro grafické srovnání původního stavu se stavem po zavedení novějších 

dat byla použita stejná barevná škála legendy. Stav v roce 2012 při prvním 

přezkoumání zobrazuje obrázek Obr. 14, naproti tomu stav k podzimu roku 2013, 

tedy po přidání nových vrtných dokumentací, je na obrázku Obr. 15. 

Závěry bakalářské práce hovoří o maximálním zahloubení koryta v hloubce 

26,5 m. Ustálená hloubka hladiny podzemní vody se v prostoru subglaciální deprese 

nachází ve 12 metrech. Koryto se projevuje z prostoru jižně od Nové Horky a jeho 

osa se stáčí od severozápadu do centra sledované oblasti směrem k průmyslové 

zóně. Zde prudce vykliňuje, což je potvrzeno četnými vrty, které byly ve stavebně 

rušné části průmyslové oblasti hloubeny (Karasová, 2012). Naproti tomu, aktuální 

zjištění ukazují, že zahloubení koryta je mnohem větší, přestože stále nebyla 

zasažena jeho absolutní báze. Nově byly totiž do zpracovaných dat zařazeny dva 

vrty, které nedosáhly na předkvartérní podloží a to i přesto, že takové vrty byly ze 

zpracování vyřazovány, aby nezkreslovaly výsledky a nesnižovaly tak mocnost 

kvartéru. Tyto výjimky byly učiněny díky jejich velké hloubce – 29 a 27,5 metrů. 

Vzhledem k tomu, že kvartér je zde tedy pravděpodobně ještě hlubší, nové data 

posunují hranici zahloubení minimálně o 2,5 metrů oproti zjištěním v roce 2012. 

Ustálená hladina podzemní vody se v průměru pohybuje kolem 12 - ti metrů, avšak 

v některých případech nově vrty odhalily i hloubku 14 až 15 metrů. Sledujeme-li na 

obou obrázcích izolinii označující 15 metrů mocnosti kvartéru, vidíme, že se koryto 

rovněž značně rozšířilo do stran. Nové vrty byly zhotoveny převážně právě nad 

předpokládanou depresí, kde se před jejich doplněním příliš vrtných dokumentací 
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nenacházelo a vhodně tedy doplňují místa, kde data chyběla. Díky tomu lze 

předpokládat, že došlo k výraznému zpřesnění geometrie přehloubeného koryta. 

 

Obr. 14: Mapa vrstevnic zahloubení kvartérních hornin. Zpracovala K. Karasová v programu Surfer, 

upraveno, 2012. 

Deprese menšího rozsahu a zahloubení, jež se prohlubuje směrem ze severní 

části od Albrechtiček, zůstává po přidání nových dat nezměněna. Její maximální 

hloubka dosahuje okolo 16 – ti metrů. 
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Obr. 15: Zobrazení izolinií mocnosti kvartéru po zařazení nových dat. Použitá gridovací metoda - Radial 

Basis Function. Zpracovala K. Karasová v programu Surfer, 2014. 

Karasová (2012) popisuje zasažené kvartérní sedimenty známé z vrtných prací 

a porovnává je s popisem od J. Macouna, et al. (1965). Od shora jsou hlíny popsané 

ve výpisu z vrtné dokumentace definovány většinou jako sprašové, tuhé, vyskytující 

se v různých odstínech hnědé barvy, nejčastěji však žlutohnědé či šedohnědé a 

často jsou smouhovité. Tento popis také souhlasí s uvedenou charakteristikou 

eolických sedimentů podle Macouna, et al. (1965), který navíc uvádí, že jsou 

nezvrstvené a mají často lístkovitou texturu. Odpovídají si také uvedené výskyty 

písčitých spraší na bázi sprašových hlín na některých místech. Rovněž popis 

fluviálních sedimentů podle Macouna, et al. (1965) a ve vrtech je souhlasný. Přesto 

je Macounovo rozdělení teras na hlavní a údolní uvedeno pouze v několika málo 

geologických popisech u vrtné dokumentace a v naprosté většině je interpretátory 
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určena pouze hlavní terasa – ostravská. Macoun uvádí ve sledované oblasti výskyt 

štěrků s velikostí zrn okolo 10 cm a méně kolem 15 cm, což odpovídá velké části 

vrtů, přesto jsou častěji uvedeny spíše velikosti do 5 centimetrů. Shoduje se také 

částečné opracování zrn a několik vrtů potvrzuje Macounovo tvrzení, že se mohou 

vyskytovat i zelenošedé štěrky, které jsou tvořeny glaukonitickými pískovci. Naproti 

tomu, Macounem popsané modrošedé výskyty nebyly ve vrtech zastiženy. V 

naprosté většině jsou štěrky ve vrtech hnědé či hnědošedé barvy. Sedimenty 

kontinentálního zalednění se v popisech vrtů příliš nenachází. Důvodem může být 

často chybějící geneze hornin, přesto ve vrtech, ve kterých byly zastiženy, jejich 

popis odpovídá definicím podle J. Macouna et al. (1965). 

 

Obr. 16: Mocnost kvartérních štěrků a písků. Použitá gridovací metoda – Radial Basis Function. V 

programu Surfer zpracovala K. Karasová, upraveno, 2012. 
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Obr. 17: Mocnost štěrků a písků po přidání nových dat. Použitá gridovací metoda - Radial Basis Function. 

Zpracovala K. Karasová v programu Surfer, 2014. 

Pro kontrolu výsledků získaných z mocnosti kvartérních sedimentů, byly stejnou 

metodou vyneseny rovněž sečtené mocnosti písků a štěrků. Tyto sedimenty tvoří 

převážnou část výplně přehloubených depresí, jejich zahloubení tedy rovněž 

poukazuje na přítomnost subglaciálního koryta. Mapa těchto mocností ukázala 

podobné výsledky jako v případě mocnosti kvartéru, která však zobrazuje mnohem 

plynulejší vykreslení deprese (Karasová, 2012). Stav, jenž byl zhotoven v roce 2012, 

zobrazuje Obr. 16 a stav v roce 2014 je na Obr. 17. Vykreslení štěrků a písků s 

novými daty pomocí liniové mapy Surferu na podkladu gridovací metody Radial Basis 

Function, naproti předchozím výsledkům ukázalo zahloubení jako dvě samostatné 

deprese s hloubkou mezi 15 až 23 metry oddělené částí, kde mocnost kvartérních 

štěrkopísků klesá až na 10 metrů. Je nutno vzít v úvahu, že mocnost svrchních 
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eolických sedimentů, které nejsou do mocnosti štěrků a písků zahrnuty, je v celé 

oblasti značně proměnlivá, proto mohou být výsledky oproti celkové mocnosti 

kvartéru rozdílné. 
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4 ANALÝZA VLASTNOSTÍ HORNIN PRO POSOUZENÍ 

ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ A JEJICH ODLIŠNOSTÍ 

4.1 Analýza vlastností hornin 

4.1.1 Vybrané vlastnosti hornin 

Zdrojem dat pro analýzu vlastností hornin se zaměřením na základové poměry 

se stalo 12 závěrečných zpráv získaných z České geologické služby, GEOFONDu. 

Mapují geologický průzkum území Mošnova od roku 1978 až do současnosti. 

Selekce zpráv probíhala na základě jejich obsahu. Vybrány byly pouze zprávy, které 

obsahovaly informace o deformačních a smykových parametrech zemin získaných z 

laboratorních a polních zkoušek. Polní zkoušky zahrnují statickou a dynamickou 

penetraci. Některé starší zprávy rovněž popisovaly zjišťování modulu deformace 

pomocí kapesního penetroměru.  

Získávané informace byly vždy zjišťovány pro základové zeminy, které byly 

vybrány podle litotypů přítomných ve vrtech tak, aby reprezentovaly základové 

poměry pro budoucí matematický model v programu PLAXIS. Jednalo se o horniny 

karpatských příkrovů, horniny karpatské předhlubně, písky subglaciální deprese, 

fluviální štěrky a nejsvrchnější eolické zeminy. Z hlediska dostupnosti dat byly 

nejlépe prozkoumány eolické zeminy a dále sedimenty přehloubené deprese. 

Naopak nejobtížnější získání dat nastalo u předkvartérních hornin. Pro modelování 

základových zemin se podle referenčního manuálu programu PLAXIS (2014) používá 

základní Mohr Coulombův model, pro který je nutno vymezit následující parametry:  

 deformační modul Edef, 

 objemová hmotnost γ, 

 efektivní soudržnost (koheze) c,  

 efektivní úhel vnitřního tření φ,  

 Poissonovo číslo ν.  

Tyto základní parametry definují základovou zeminu pro Mohr-Coulombův 

model v programu PLAXIS (PLAXIS 2D, Reference Manual, 2014). 
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Z dynamické penetrace lze nejlépe ověřit deformační modul a výpočet úhlu 

vnitřního tření či koheze je spíše orientačním. Naproti tomu statická penetrace 

prokazuje poměrně věrohodné výsledky úhlu vnitřního tření a zároveň je důležitá pro 

získání deformačního modulu (Matys, et al., 1990). Úhel vnitřního tření však byl ve 

většině případů získán spolu s kohezí a objemovou hmotností z laboratorních 

zkoušek a výsledky ze statické penetrace sloužily spíše jako ověřovací hodnoty. U 

deformačního modulu tomu bylo naopak. Byl získáván hlavně z dynamických či 

statických penetračních zkoušek a následně korelován laboratorními zkouškami. 

4.1.2 Penetrační zkoušky 

Dynamické penetrace analyzované ze zpráv byly ve všech případech 

prováděny pomocí těžkého beranu – 50 kg. Jak uvádí Matys, et al. (1990), metodika 

této penetrační zkoušky spočívá v zarážení soutyčí zakončeného speciálním hrotem 

do zeminy pomocí beranu, který padá z konstantní výšky. Během zkoušky je 

registrován počet úderů N10 potřebný k zaražení soutyčí o 10 cm. Podle doporučení 

musí být hmotnost beranu v toleranci ± 0,5 kg od předepsané hmotnosti a výška 

pádu beranu ± 2 cm od předepsané výšky. Počet úderů beranu se připouští v rozpětí 

20 až 60 za minutu, ale doporučuje se 30 úderů za minutu. Počet úderů se zapisuje 

do formuláře zkoušky. V první fázi se vykreslí grafický záznam zkoušky o normovou 

délku. Přestože Matys, et al. (1990) uvádí, že normová délka je nejčastěji 20 cm a 

méně se objevuje 10 cm, ve všech zprávách bylo použito právě 10 cm. Matys, et al. 

(1990) dále uvádí, že počet úderů potřebných na zaražení soutyčí o 10 centimetrů je 

pouze orientační údaj, protože se při vyhodnocení geologického prostředí neuvažuje 

nárůst hmotnosti soutyčí penetrační sondy v závislosti na hloubce zkoušky a 

zanedbává se tření soutyčí o zeminu. Z toho důvodu se ze zkoušky zjišťuje měrný 

dynamický odpor qdyn. Existují různé výpočty, které se liší podle autorů, je proto vždy 

nutné vědět, podle kterého autora, potažmo vzorce byl měrný dynamický odpor 

vypočten. Výsledky se mohou podle různých autorů lišit až několikanásobně. 

V současnosti se nejvíce využívá tzv. Holandský vzorec, který byl použit ve 

všech analyzovaných zprávách. Holandský vzorec (Sanglerat, 1972) předpokládá, že 

řídící energie je absorbovaná soutyčím. Může být vyjádřen následujícím vzorcem, 

kde Rd značí měrný dynamický odpor qdyn: 
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𝑅𝑑 = 𝑀2𝐻/[𝐴𝑒(𝑀 + 𝑃)], 

e – vnik na jeden úder v cm, 

M – váha beranu v kg, 

H – výška pádu beranu v cm, 

P – váha penetrační sondy v kg, 

A – průřezová plocha hrotu v cm2. 

Zpráva, jejíž autory jsou Kovář, et al. (2006) obsahovala údaje o vyhotovení 16 

- ti sond statické penetrace. Postup této zkoušky je v závěrečné zprávě o průzkumu 

pro průmyslovou oblast Mošnov popsán následovně. Statická penetrace zjišťuje 

informace o odporu na hrotu a plášťovém tření. Princip metody statické penetrace 

spočívá v plynulém zatlačování speciálního měřícího ocelového soutyčí konstantní 

normalizovanou rychlostí (2 cm.s-1) do horninového prostředí. Toto soutyčí je v místě 

průniku do horniny osazeno snímači, které umožňují určovat tzv. odpor na hrotu qc 

(MPa), což je tlak vyvolaný silou bránící průniku hrotu normalizovaného průměru 

(36,5 mm) a normalizovaného kolmého průřezu (10 cm2) do horninového prostředí, a 

tzv. lokální plášťové tření fs (MPa), což je tlak vyvolaný boční silou bránící posunu 

manžety o normalizované ploše 150 cm2
 ve vertikálním směru. Dodatečně je 

výpočetně získáván další parametr - tzv. třecí poměr rf (%) důležitý pro určení 

granulometrické charakteristiky zemin a hornin. Výpočet třecího poměru se řídí 

vzorcem: 

𝑟𝑓 = 100 ∗ 𝑓𝑠/𝑞𝑐. 

Výsledky zkoušek kapesním penetroměrem byly v dokumentech k průzkumným 

pracím uvedeny v tabulce jako penetrační odpor, ze kterého se přepočtem získává 

orientační hodnota deformačního modulu. Podle závěrečné zprávy se signaturou 

P077259 (Venclů, 1992) je přepočet následující - penetrační odpor se vynásobí 

konstantou 0,03, jak ukazuje vzorec níže: 

𝐸𝑑𝑒𝑓 = 0,03 ∗ 𝜎𝑘, 

kde Edef (MPa) je deformační modul a σk značí penetrační odpor. 
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4.1.3 Metodika získání hodnot jednotlivých vlastností zemin 

Prvním krokem, po získání zpráv a jejich roztřídění dle poskytovaných informací 

a provedených zkoušek, byl výběr dat z těchto zpráv a zhodnocení, jakou kvalitu dat 

daná zkouška, ať už laboratorní či penetrační, přináší. Podrobná metodika získání 

hodnot parametrů potřebných pro sestavení modelů základových zemin je popsána 

níže. 

Deformační modul byl získáván především z dynamických penetračních 

zkoušek a jeho hodnota byla následně ověřena statickou penetrací, pokud byla pro 

danou základovou zeminu přítomna, v opačném případě byla korelována 

laboratorními zkouškami. Pro lepší statistické zpracování byla vytvořena tabulka 

v programu Excel, kde byl pro každý uvedený litotyp zaveden výsledek dynamické 

penetrace - dynamický odpor qdyn. Většina zkoumaných závěrečných zpráv uváděla 

deformační modul přepočtený z dynamického odporu. Ovšem vzhledem k tomu, že 

každý zpracovatel používá své vlastní přepočtové koeficienty, které ve zprávě často 

neuvádí, mohlo by při použití těchto čísel dojít k nejednotnosti výsledných dat. Z toho 

důvodu byl navrhnut přepočtový koeficient, kterým byl přepočten dynamický odpor 

všech litotypů. Deformační modul se tedy získával dle následujícího vzorce: 

𝐸𝑑𝑒𝑓 = 𝑞𝑑𝑦𝑛 ∗ 1,5. 

Přepočtené hodnoty zavedené v tabulce byly následně pro daný litotyp 

zprůměrovány aritmetickým průměrem a hodnoty, které se od něj lišily o více než 

50% byly vyloučeny. Následně byl opět spočten aritmetický průměr. Největší 

odchylky od průměru vykazoval deformační modul přepočtený u štěrků, kde hodnotu 

dynamického odporu výrazně měnila velikost zrn. Větší dynamický odpor a tím také 

vyšší hodnotu modulu deformace, vykazovaly hrubozrnné až balvanité zeminy. 

Naopak, jeho hodnota byla výrazně nízká u štěrků s jílovitou příměsí. Písky a 

sprašové hlíny prokázaly nejvíce jednotné výsledky. 

Pro kontrolu správnosti výsledků deformačního modulu byly výsledky 

porovnány s oedometrickým modulem stanoveným statickou penetrací. Vzhledem 

k tomu, že se zkoušky statickou penetrací objevily ve sledovaném území pouze od 

jedné zpracovatelské společnosti, byly použity výsledky oedometrického modulu ze 

závěrečné zprávy se signaturou P113105 (Kovář, et al., 2006). Deformační modul lze 
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z oedometrického modulu získat jednoduchým přepočtem díky přenosovému 

součiniteli β, který je možné vyhledat ve zrušené normě ČSN 73 1001 (1988). 

Zmiňovaný přepočet se řídí vzorcem: 

𝐸𝑑𝑒𝑓 = 𝛽 ∗ 𝐸𝑜𝑒𝑑. 

V případě, že nebylo možné výsledky těžké dynamické penetrace ověřit 

s pomocí penetrace statické, byly pro korelaci zvoleny výsledky laboratorních 

zkoušek. Většinou byl při nich zjišťován oedometrický modul, který byl následně opět 

přepočten na deformační modul podle výše uvedeného vzorce. Největší prioritu však 

vždy zaujímaly hodnoty z penetračního sondování, neboť laboratorní zkoušky 

nemohou kompletně reprezentovat horninové prostředí, ze kterého byl vzorek 

odebrán a často jsou tedy laboratorní hodnoty deformačního modulu nižší než 

z penetrací (na základě konzultace s Ing. Luďkem Kovářem, Ph.D.). Pro lepší 

pochopení byly vztahy a chování deformačních parametrů při zatěžování také 

studovány za pomoci skript pro pokročilý kurz Geotechnického inženýrství (Nordal, 

2013). 

Objemová hmotnost byla získána z laboratorních zkoušek zemin a porovnána 

s výsledky směrných normových charakteristik podle zrušené normy ČSN 73 1001 

(1988) pro dané zatřídění základové zeminy. 

Soudržnost nejčastěji ověřovaly laboratorní zkoušky, ovšem u štěrků také 

statická penetrace. V tomto případě dostaly tyto výsledky před laboratorními 

hodnotami přednost. Rovněž numerické hodnoty koheze byly srovnávány s normou 

ČSN 73 1001 (1988) pro kontrolu výsledků. 

Úhel vnitřního tření byl nejčastěji získán z laboratorních prací. Byl ovšem 

rovněž zjišťován z dynamického odporu pomocí vzorce: 

𝜑𝑒𝑓 = 16,58 ∗ 𝑞𝑑𝑦𝑛
0,2643, 

kde ϕef označuje úhel vnitřního tření a qdyn měrný dynamický odpor (Drusa, 

2011). Použitelné hodnoty však vykazoval pouze pro písky a eolické zeminy, u 

kterých byl jeho průměr opravený o výrazně odchýlené hodnoty upřednostněny. Pro 

štěrky často vykazoval extrémně vysoké hodnoty především u hrubozrnných až 

balvanitých zemin, stejně jako deformační modul. Avšak pro štěrkovité zeminy byly 
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přítomny také výsledky statické penetrace, proto byly výsledky dynamické penetrace 

pomocí statické penetrace korelovány. 

Poissonovo číslo nebylo ověřováno žádnou zkouškou a ve všech zprávách byl 

tento údaj stanoven ze zrušené normy ČSN 73 1001 (1988), příloha směrné normové 

charakteristiky. 

4.1.4 Výsledné hodnoty vybraných vlastností hornin 

Výsledky analýzy - charakteristické modely zemin, které budou následně 

použity pro modelování základových poměrů oblasti, jsou uvedeny v přehledné 

tabulce (Tabulka 1). Je nutno vzít v úvahu, že u modelů předkvartérního podloží se 

jedná výhradně o jejich nejsvrchnější část, která byla zasažena průzkumnými 

pracemi a nejedná se tedy o celý profil, který tyto horniny charakterizuje v jejich až 

několikasetmetrové mocnosti. 

Kromě zemin bylo pro model také nutno stanovit parametry betonu pro 

modelování zatížení. Byla zjišťována průměrná objemová hmotnost, deformační 

modul a Poissonovo číslo pro železobeton. Ze stavebních tabulek bylo možno získat 

objemovou hmotnost a deformační modul (Svoboda, 1996). Poissonovo číslo bylo 

určeno podle cvičného příkladu modelování železobetonové konstrukce z kurzu 

Geotechnického inženýrství na NTNU (Nordal, 2013). Výsledné hodnoty jsou rovněž 

uvedeny v tabulce (Tabulka 1) společně s parametry základových zemin. 

  PŘEDKVARTÉR KVARTÉR MATERIÁL PILOTY 

  Příkrovy Předhlubeň 
Písky subglaciální 

deprese Štěrky Eolické zeminy Beton 

γ (kN/m3) 21 20 19 19 20,5 22 
Edef (kPa) 15000 12000 20000 72480 6500 20000000 
c (kPa) 17 13 4 2 20 - 
φ (°) 24,2 20 33 38 22 - 
ν (-) 0,42 0,42 0,3 0,25 0,4 0,2 

Tabulka 1: Výsledky analýzy vlastností základových zemin v oblasti Mošnova a parametry železobetonu 

navržené pro základový prvek. Sestavila: Karasová K., 2014. 
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4.2 Modelování základových poměrů pomocí programu PLAXIS 10 

4.2.1 Definice matematického modelu pro chování hornin a materiálové 

nastavení 

Již během analýzy dat vypovídajících o horninách byly zjišťovány především 

parametry, které budou sloužit pro sestavení grafického a matematického modelu 

v programu PLAXIS 10. Podle referenčního manuálu k tomuto softwaru (PLAXIS 2D, 

Reference Manual, 2014) se pro základní modelování zemin používá Mohr-

Coulombův model, označovaný zkráceně také jako MC. Jedná se o velmi dobře 

popsaný lineárně elastický, naprosto plastický model, který se používá jako první 

obecná aproximace chování zemin. Deformační modul, jenž popisuje tuhost 

materiálu, je pro zeminu odhadován a zůstává během kalkulací neměnný. U 

složitějších modelů se tato hodnota mění například se zatížením, a podobně. Mohr 

Coulombův model byl zvolen pro svou jednoduchost a obecnou platnost pro všechny 

typy zemin a ve všech případech byl použit typ odvodnění zeminy Undrained A 

(Neodvodněný A), který lépe poukazuje na krátkodobou odezvu zeminy na zatížení. 

Tento typ materiálového nastavení umožňuje použití efektivních parametrů zemin a 

dává představu o pórových tlacích v zemině. Odvodněná odezva zeminy (Drained) 

se používá především pro zkoumání chování zeminy při dlouhodobé konsolidaci. Pro 

beton byl použit doporučovaný Lineárně - elastický model (Linear Elastic model), 

který reprezentuje Hookův zákon isotropické lineární elasticity. Tento model je pro 

definování zeminy příliš limitovaný, proto se primárně používá pro tužší struktury 

v zemině. Jako typ chování zeminy byla vybrána předvolba non – porous, tedy 

neporézní, která rovněž slouží pro definici betonových konstrukcí. 

V programu PLAXIS 10 byly nejprve sestaveny materiálové modely podle 

tabulky - Tabulka 1. Pro výpočetní účely se zadává objemová hmotnost pro zeminu 

nasycenou i nenasycenou vodou stejná. Parametry zeminy byly zadány dle tabulky a 

ostatní rozšiřující vlastnosti ponechány v předem nastavených hodnotách. 

Následující krok bylo sestavení geometrického modelu, který tvoří generalizovaný 

obraz geologického prostředí ve sledovaném území.  
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4.2.2 Sestavení geometrických modelů hornin 

Pro srovnání zakládání staveb na různém podloží byly zvoleny 4 modely, které 

jsou pro sledovanou oblast charakteristické - Obr. 18.  Od shora je model tvořen ve 

všech případech tří metrovou vrstvou eolických zemin, pod níž se nachází šesti 

metrová vrstva štěrků. Pod těmito vrstvami se již mění čtyři druhy podloží, které bude 

hlavním předmětem srovnání. Ve všech případech je tato vrstva 14 metrů mocná, 

přestože u předkvatrérních hornin je známo, že pokračují až do hloubek stovek 

metrů. Celkové rozměry modelů tedy jsou: délka 30 metrů a hloubka 23 metrů. 

Model č. 1 představuje situaci sedimentů v subglaciálním korytě v podélném 

řezu je od shora tvořen: 

 3 m vrstvou eolických zemin, 

 6 m vrstvou štěrků, 

 14 m vrstvou písků subglaciální deprese. 

Model č. 2 zobrazuje rovněž písky subglaciální deprese ovšem s jílovou 

vložkou, která je jeden metr mocná. Profil modelu dva je následující: 

 3 m vrstva eolických zemin, 

 6 m vrstva štěrků, 

 14 m vrstva písků subglaciální deprese s jílovou vložkou. 

Model č. 3 již zahrnuje předkvartérní horniny neogénní předhlubně Západních 

Karpat. 

 3 m vrstva eolických zemin, 

 6 m vrstva štěrků, 

 14 m vrstva neogénních jílů a jílovců. 

Model č. 4 prezentuje předkvartérní podloží, stejně jako předchozí model 

v přechozím případě. Podloží je reprezentováno jíly a jílovci příkrovů Vnějších 

Západních Karpat, které jsou datovány do paleogénu a křídy. Model 4 je uspořádán 

následovně: 

 3 m vrstva eolických zemin, 

 6 m vrstva štěrků, 

 14 m vrstva jílů a jílovců (paleogén, křída). 
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V případě modelu 1 a 2 je hladina podzemní vody kladena do hloubky 12 m, 

zatímco u modelů s číslem 3 a 4 je to 8 metrů. 

U hornin karpatských příkrovů lze předpokládat, že jejich svrchní vrstva, kterou 

zasáhly vrtné práce, je značně zvětralá a dále do hloubky se jejich deformační a 

smykové parametry značně zlepšují. Proto zde bylo nastaveno lineární zvyšování 

deformačního modulu s hloubkou. Velikost modulu přetvárnosti se od své výchozí 

hodnoty 15 MPa u stropu vrstvy směrem do hloubky navyšuje o 10 MPa na 1 

hloubkový metr. 

 

Obr. 18: Geometrie čtyř navrhovaných modelů s vyznačením hladiny podzemní vody. Pro názornost byl 

použit model s pilotou založenou v 15 – ti metrech. Vlevo nahoře: model 1 (subglaciální deprese), vpravo nahoře: 

model 2 (subglaciální deprese s jílovou vložkou). U těchto modelů je hladina podzemní vody v hloubce 12 metrů. 

Vlevo dole: model 3 (podložím je karpatská předhlubeň, neogén), vpravo dole: model 4 (podloží tvoří příkrovy 

Západních Karpat, paleogén a křída). Tyto modely mají hladinu podzemní vody v osmi metrech. V programu 

PLAXIS 10 sestavila a následně upravila K. Karasová, 2014. 

Pro posouzení základových poměrů musí být do zeminy zaveden základový 

prvek, na který bude aplikováno zatížení. První ze zkoušených verzí představovala 
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patka, která však nemohla reprezentovat zakládání ve velké hloubce. Navíc by 

simulaci musely provázet také kroky exkavace zeminy, betonáž s plánovanou 

technologickou přestávkou a zpětný zásyp. Následně byla po úvaze zvolena pilota, 

která je z hlediska kalkulací mnohem vhodnější, je možné ji projektovat do různých 

hloubek a je zhotovena na místě. Pro simulaci byla navrhnuta vždy ve středu modelu, 

kde v následných kalkulacích testovala hlubinné zakládání na výše uvedených 

rozdílných podložích. Její průměr byl 90 cm a délky byly zvoleny tři, tak aby postihly 

několik situací. První z nich – 6,75 m, simulovala pilotu plovoucí, zhotovenou pouze 

v kvartérních horninách. Dosahovala pouze do štěrkové vrstvy, která je společná 

všem modelům a její pata se nacházela 2,25 metrů nad stropem podloží. Prostřední 

variantu představovala pilota dlouhá 9,25 m, která již zasáhla 25 centimetrů do 

podloží. Může být považována za pilotu opřenou. Je opřena o skalní podklad, který 

na Ostravsku představují horniny neogénu a příkrovů, popřípadě zasahuje do svrchní 

partie kvartérních hornin subglaciálního koryta. Nejdelší projektovaná pilota s 15 - ti 

metry délky navrhuje pilotu vetknutou do skalního podloží, respektive vetknutou 

hlouběji do útrob kvartérních hornin deprese. Tato pilota zasahuje do zkoumaných 

podloží šest metrů. 

4.2.3 Kalkulace zatížení aplikovaných na dané modely hornin 

Ve fázi kalkulací v programu PLAXIS se v prvním kroku volí výchozí podmínky. 

Ty byly zvoleny tak, že pilota je již zhotovená v zemině a připravena na zatížení 

povrchovými objekty. Díky materiálovému nastavení betonu na lineárně elastický 

model je zajištěno, že veškeré napětí bude přeneseno z povrchu rovnou do paty 

piloty. V počáteční fázi se rovněž volí výška hladiny podzemní vody. Ta byla zvolena 

podle informací získaných z vrtné dokumentace. Pro subglaciální koryto je 

charakteristické, že se hladina podzemní vody nachází ve větší hloubce, proto byla 

zvolena na 12 metrů od úrovně terénu. Naopak předkvartérní horniny mají hladinu 

podzemní vody většinou okolo 8 metrů v ulehlých štěrcích, které jsou nejdříve suché 

a s hloubkou přechází přes zavlhlé ke zvodnělým horizontům. V následujících 

krocích se vždy aktivovalo vertikální zatížení působící na pilotu. Pro účely posouzení 

vertikálních posunů piloty byly zvoleny 3 různé úrovně zatížení – 10, 100 a 1000 kPa. 

Zatížení 100 kPa reprezentuje zatížení, které piloty obecně běžně podstupují a dá se 

vyjádřit jako tlak 10 tun na m2. Tlak 1000 kPa (100 t/m2) pak představuje extrémní 
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zatížení, které v tomto případě slouží především pro výraznější grafické znázornění 

rozvoje deformace a napětí v zemině. Z hlediska významu jsou právě tyto dvě 

zmíněné hodnoty pro modelování reálné situace nejdůležitější. 

Pro grafickou analýzu základových poměrů byly vždy sledovány změny u 

určitých parametrů. Prvním z nich byla maximální deformace, která poukazuje na 

sedání piloty při daných zatíženích. Graficky je deformace v PLAXIS 10 

reprezentována totálními posuny částic zeminy (total displacements), popřípadě 

relativními neboli přírůstkovými posuny (incremental displacements). Dalším 

sledovaným parametrem se stalo deviatorické napětí, které v zemině naznačuje 

průběh deformace. Grafický výstup rovněž obsahuje zobrazení vertikálního 

efektivního napětí σ´yy a aktivní pórové tlaky, které dobře reprezentují největší 

působení a přesun tlaků během zatěžování. Kromě grafických výstupů umožňuje 

PLAXIS 10 také vytvořit diagramy. Pro srovnání všech tří typů zatížení byly zvoleny 

diagramy totálních posunů, aktivních pórových tlaků a vertikálního efektivního napětí. 

Výsledky jsou shrnuty v kapitole 5 ZHODNOCENÍ MOŽNÝCH DŮSLEDKŮ ZMĚN 

KVALITY HORNIN NA ZÁKLADOVÉ POMĚRY a vybrané výstupy lze shlédnout 

rovněž v přílohách (10 PŘÍLOHY). 
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5 ZHODNOCENÍ MOŽNÝCH DŮSLEDKŮ ZMĚN KVALITY HORNIN 

NA ZÁKLADOVÉ POMĚRY  

Z geotechnického hlediska jsou u hlubinného zakládání největšími riziky 

vertikální posuny základových prvků, které popisuje v programu PLAXIS 10 

maximální deformace. Její hodnota je proto uvedena v tabulce (Tabulka 2) pro 

přehledné srovnání vlivů základových poměrů. 

  10 kPa 100 kPa 1000 kPa 

PILOTA hl. 6,75 m 
  

  

Horniny koryta (model č. 1) 0,2445 1,584 70,84 

Horniny koryta s jílovou vložkou (model č. 2) 0,3225 1,776 133,30 

Horniny příkrovů ZK (model č. 4) 0,2390 1,434 60,80 

Horniny karpatské předhlubně (model č. 3) 0,3425 1,993 95,53 

  
  

  

  
  

  

PILOTA hl. 9,25 m 
  

  

Horniny koryta (model č. 1) 0,2615 1,453 25,59 

Horniny koryta s jílovou vložkou (model č. 2) 0,2800 1,547 29,30 

Horniny příkrovů ZK (model č. 4) 0,2619 1,307 21,05 

Horniny karpatské předhlubně (model č. 3) 0,3916 1,886 34,91 

  
  

  

  
  

  

PILOTA hl. 15 m 
  

  

Horniny koryta (model č. 1) 0,1760 1,081 10,53 

Horniny koryta s jílovou vložkou (model č. 2) 0,2173 1,171 11,31 

Horniny příkrovů ZK (model č. 4) 0,2217 0,962 8,50 

Horniny karpatské předhlubně (model č. 3) 0,3925 1,617 15,93 

Tabulka 2: Maximální deformace - sedání, u jednotlivých hloubek pilot. Hodnoty jsou v milimetrech. ZK = 

Západní Karpaty. Sestavila K. Karasová, 2014. 

Z tabulky největšího sedání pilot můžeme pozorovat, že nejlépe jsou rozdíly 

patrné při extrémním zatížení 1000 kPa, což platí pro všechny typy pilot. Projev 

deformace má však v tomto případě odlišný charakter než při nižším vyvinutém tlaku 

na pilotu. Obrázky Obr. 20 a Obr. 19 byly zvoleny pro srovnání rozdílné reakce 

modelu během zatížení na 100 a 1000 kPa. Při grafické analýze výstupů z PLAXISu 

je vždy nutné sledovat měřítko, jelikož je často z důvodu lepší názornosti měřítko 

deformace mnohonásobně převýšeno oproti skutečnosti. U piloty délky 6,75 metrů se 

projevuje největší sedání, je – li založena na neogénních horninách, kde se při 
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běžném zatížení 100 kPa pata posune vertikálně téměř o 2 milimetry. Tato hodnota 

zároveň představuje největší naměřený posun u všech typů pilot při zatížení 100 

kPa. Při extrémním zatížení 1000 kPa je to pak 9,55 centimetrů. Hodnota pro písčité 

horniny koryta s jílovou vložkou je u zatížení 100 kPa podobná, avšak při extrémním 

zatížení dojde k sednutí až o 13,3 centimetrů. U písčitých sedimentů bez vlivů jílové 

čočky je tato hodnota až dvakrát menší (7 cm). Nejlepší výsledky prokázalo založení 

na paleogénních a křídových horninách. Obrázek Obr. 20 a Obr. 21 ukazuje rozdílné 

deformační projevy vrstev během zatěžování na 100 kPa u sedimentů subglaciálního 

koryta (model č. 1) a neogénu (model č. 3). 

 

Obr. 19: Sedání piloty délky 6,25 m po aplikaci tlaku 1000 kPa na neogénním podložím (model č. 3). Pilota 

je založená do štěrkové vrstvy. Měřítko deformace: zvětšeno 10x. V programu PLAXIS 10 sestavila K. Karasová, 

2014. 
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Obr. 20: Pilota s délkou 6,75 metrů založená do štěrkové vrstvy nad neogénním podložím (model č. 3). 

Působící zatížení na pilotu se rovná 100 kPa. Měřítko deformace: zvětšeno 500x. V programu PLAXIS 10 

sestavila K. Karasová, 2014. 
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Obr. 21: Aplikace tlaku 100 kPa na pilotu (6,75 m) založenou do štěrkové vrstvy nad písčitými sedimenty 

koryta (model č. 1). Měřítko deformace: zvětšeno 500x. V programu PLAXIS 10 sestavila K. Karasová, 2014. 

U hlubší piloty (9,25 metrů) se hodnoty vyvíjí podobně. Opět je pro hlubinné 

základy výrazně lepší model č. 4 s příkrovy ZK, kde se pilota posune pouze o 2,1 

centimetrů i při vystavení působení tlaku 1000 kPa. Vzhledem k tomu, že tato pilota 

dosahuje až do předkvartérního podloží, podle očekávání se již patrněji projevují 

rozdíly mezi deformačními parametry hornin u modelů č. 3 a 4. Na výsledcích se 

podepisuje zejména nízký deformační modul neogénních hornin (Obr. 22), které se 

tentokrát prokázaly jako jednoznačně nejhorší se sedáním až o 3,5 centimetrů při 

největším zatížení. Pozitivně se projevuje model příkrovů Vnějších Západních Karpat 

(Obr. 23), kde se jeho deformační modul s hloubkou neustále zvyšuje, lze tedy 

předpokládat, že u hlouběji založené piloty budou hodnoty ještě mnohem patrnější. 

Zeminy koryta pak jsou v případě čistě písčitých vrstev srovnatelné s příkrovy a 

v případě přítomnosti jílové vrstvy se jejich vlastnosti zhoršují. Při zatížení 100 kPa je 

rozptyl výsledných sedání roven 1,3 (model č. 3, neogénní podloží) – 1,9 mm 

(příkrovy Vnějších ZK, model č. 4). Zhruba na pomezí těchto hodnot se nachází 
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model č. 1 se sedimenty kvartérní deprese - 1,45 mm, respektive 1,55 mm za 

přítomnosti jílů u modelu č. 2. 

 

Obr. 22: Pilota s délkou 9,25 metrů založená ke stropu neogenních sedimentů (model č. 3). Zatížení na 

pilotu bylo použito 100 kPa. Měřítko deformace: zvětšeno 500x.V programu PLAXIS 10 sestavila K. Karasová, 

2014. 
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Obr. 23: Pilota (hl. 9,25 metrů) založená do hornin příkrovů Vnějších Západních Karpat. Pilota byla 

zatěžována tlakem 100 kPa. Měřítko deformace: zvětšeno 500x. V programu PLAXIS 10 sestavila K. Karasová, 

2014. 

Pilota, která je již zcela vetknutá do předkvartérních hornin v hloubce 15 metrů 

prokazuje u všech modelů výrazně menší hodnotu sedání. Díky délce piloty se zde 

uplatňuje tření na větší ploše jejího povrchu. Tření působí proti vertikálním pohybům 

piloty a vysvětluje tak, že sedání se i při maximálním zatížení pohybuje od 8,5 

milimetrů u modelu č. 4 až do 16 milimetrů u modelu č. 3 hornin neogénních. 

Z uvedených čísel vyplývá, že založení piloty do větší hloubky rovněž zvýraznilo 

rozdíly v sedání při zatížení předkvartérních hornin. Dochází totiž až k 

dvojnásobnému rozdílu v sedání, což prokazuje, že paleogén, popřípadě křída, které 

reprezentuje model č. 4, jsou výrazně příznivější. Tento typ piloty také při kalkulaci 

částečně zmírňuje účinek jílové vrstvy v píscích deprese (model č. 2), protože tato 

čočka má již pouze třecí účinek na plášti piloty v místě, kde jí pilota prochází. Jak lze 

pozorovat z tabulky, v deformaci je pouze minimální rozdíl okolo 1 milimetru při 1000 

kPa, avšak přesto je písek s jílovou vložkou nepatrně horší. Z toho lze usuzovat, že 

jílová vložka snižuje plášťové tření, a proto v reálném modelu základových zemin, 
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kde se v subglaciálních korytech často jílové čočky přecházející až do souvislých 

poloh nacházejí v různých hloubkách koryta, můžeme očekávat jejich negativní 

účinek na správnou funkci piloty. Mocnější vrstva jílů by pak mohla představovat 

riziko, kdy by na styku s jíly pilota „klouzala“, čímž by byla ohrožena její stabilita. 

Z grafických výstupů byly zvoleny Obr. 24 a Obr. 25 zobrazující dva případy, které 

mohou nastat v sedimentech subglaciální deprese. Pro lepší znázornění jsou oba 

výstupy při zatížení tlakem 100 kPa. 

 

Obr. 24: Patnáctimetrová pilota založená do pískové vrstvy subglaciálního koryta zatěžována tlakem 100 

kPa. Měřítko deformace: zvětšeno 1000x. V programu PLAXIS 10 sestavila K. Karasová, 2014. 
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Obr. 25: Pilota (L = 15 m) založená do vrstvy písku subglaciálního koryta. Fialová vrstva odpovídá jeden 

metr mocné vrstvě jílů. Aplikované zatížení 100 kPa. Měřítko deformace: zvětšeno 500x. Sestavila K. Karasová, 

2014. 

Celkově jsou hodnoty maximální deformace pod patou piloty největší u nejkratší 

projektované piloty a naopak téměř 10x menší u 15 – ti metrové piloty, což lze 

předpokládat vzhledem k tomu, že plocha tření mezi zeminou a pilotou je u kratší 

piloty menší. Je nutno podotknout, že ani při extrémním zatížení nedošlo v žádném 

případě ke kolapsu struktury zeminy, což pro matematickou kalkulaci v PLAXISu 

znamená, že nebyla překročena Mohr – Coulombova kritická mez, která označuje 

únosnost zeminy. Z hlediska běžného zatížení okolo 100 kPa je patrné, že rozdíly 

hodnot se pohybují v prvních milimetrech. Ovšem zatížení 1000 kPa tyto diference 

výrazně prohloubilo a zvýraznilo. Běžně se zatížení pohybuje i okolo 400 – 500 kPa, 

proto má i určitý význam modelovat toto extrémní zatížení, přestože jeho primárním 

cílem bylo zjištění, zda nedojde k překročení Mohr – Coulombovy kritické meze a 

tedy ke kolapsu struktury zeminy. 

V souvislosti se sledováním maximální deformace ukazující rozsah sedání 

piloty je vhodné také zobrazení pomocí totálních přesunů částic v zemině, které 
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graficky znázorňují sedání, respektive posuny. Toto zobrazení je možné sledovat 

v kapitole 10 PŘÍLOHY, kde byly pro srovnání vybrány pouze výstupy pro zatížení 

100 kPa. Tato hodnota je totiž běžné zatížení, které pilota podstupuje. Dalším 

parametrem, který byl pro porovnání rovněž zařazen do příloh (10 PŘÍLOHY) je 

deviatorické napětí při zatížení 100 kPa. Deviatorické napětí poukazuje na 

deformace ve struktuře zeminy, které nastávají vlivem zatížení. Oba sledované 

výstupy jsou v přílohách zařazeny pro pilotu délky 9,25 metrů a pro 15 - ti metrovou 

variantu. 

Jedním ze sledovaných parametrů bylo efektivní napětí ve vertikálním směru. 

Jeho hodnota se při změnách v hodnotách zatížení neměnila. Jediné změny byly 

pozorovány u různých hloubek pilot, kdy hlubší založení pilot znamenalo zvýšení 

maximální pozorované hodnoty efektivního napětí. Přesto se jednalo o rozdíl v rámci 

prvních desítek kN/m2. Nepatrné rozdíly také přinesla rozdílná úroveň hladiny 

podzemní vody u modelu předkvartéru a koryta, kde se podzemní voda nachází 

výrazně hlouběji. To mělo zřejmě za následek, že u předkvartérních podloží je 

hodnota efektivního napětí vždy zhruba o 20 – 30 kN/m2 nižší. Efektivní napětí se 

v modelu zvyšuje vždy s hloubkou a je proto zajímavé sledovat spíše změny v jeho 

distribuci spojené se zvýšením zatížení. Na počátku jsou linie označující hodnoty 

napětí horizontální, kdy na povrchu je vrstva s nulovým efektivním napětím a směrem 

do hloubky se zvyšuje až po maximální napětí daného modelu. Tento stav se nazývá 

primární napěťový stav v zemině (Nordal, 2013). Nejvyšší hodnoty u báze modelu se 

pohybovaly okolo 310 – 355 kN/m2. Po aplikaci zatížení se efektivní napětí přesune a 

zvyšuje se směrem od báze modelu k patě piloty, kde je přenášen tlak konstrukce 

z povrchu. Příkladem distribuce efektivního napětí jsou obrázky Obr. 26 a Obr. 27. 
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Obr. 26: Distibuce efektivního napětí v sedimentech koryta s jílovou vložkou, kde bylo na 15 - ti metrovou 

pilotu aplikováno napětí 10 kPa. Hodnoty jsou v kN/m2. V programu PLAXIS 10 sestavila K. Karasová, upraveno, 

2014. 
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Obr. 27: Efektivní napětí při stejných parametrech jako na Obr. 26 s rozdílným aplikovaným napětím - 

1000 kPa. Hodnoty jsou v kN/m2. V programu PLAXIS 10 sestavila K. Karasová, upraveno, 2014. 

Posledním z důležitých parametrů jsou aktivní pórové tlaky, které velmi výrazně 

ovlivňuje hladina podzemní vody. Pro koryto jsou při hodnotě nejnižšího zatížení (10 

kPa) okolo 110 kN/m2 a pro předkvartér (modely č. 3 a 4) s vyšší úrovní hladiny 

podzemní vody se pohybují kolem 150 kN/m2. Zajímavostí je, že během vyššího 

zatížení - 100 kPa, se jejich hodnota zásadně nemění a dojde pouze o navýšení 

v řádu prvních jednotek kN/m2. Naopak při zvýšení na 1000 kPa dojde k výrazné 

změně až stovky kN/m2 v případě mělce založené piloty. V případě piloty s patou 

založenou v 15 – ti metrech je rozdíl pouze okolo 40 kN/m2. Pata mělce založené 

piloty působí zhruba 1,25 metrů nad hladinou podzemní vody v případě hladiny 

podzemní vody v hloubce 8 metrů (respektive 5,25 metrů nad hladinou podzemní 

vody sedimentů koryta), zatímco větší založení pat pilot působí již vždy pod hladinou 

podzemní vody. Rozdílné distribuce aktivních pórových tlaků u dvou použitých výšek 

hladiny podzemní vody ukazují obrázky Obr. 28 a Obr. 29. 
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Obr. 28: Aktivní pórové tlaky u vrstev koryta s jílovou vložkou, kde je hladina podzemní vody ve 12 - ti 

metrech. Délka piloty je 9,25 metrů, použité zatížení 1000 kPa. Nejvyšší naměřená hodnota je 330,8 kN/m2. 

Hodnoty jsou v kN/m2. V programu PLAXIS 10 sestavila K. Karasová, upraveno, 2014. 
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Obr. 29: Distribuce aktivních pórových tlaků při zvýšené hladině podzemní vody v případě předkvartérního 

podloží, kde je HPV v 8 - mi metrech. Aplikace: délka piloty 9,25 m, zatížení 1000 kPa. Nejvyšší zjištěná hodnota 

194 kN/m2. Hodnoty legendy jsou v kN/m2. V programu PLAXIS 10 sestavila a následně upravila K. Karasová, 

2014. 

Zeminy kvartérní deprese se projevují v modelu rozličně i v souvislosti 

s přítomností jílových zemin, avšak záleží na hloubce založení piloty a také na 

aplikovaném zatížení. Při hloubce paty piloty 6,25 metrů a zatížení 1000 kPa se 

písky s jílem projevují téměř dvakrát hůře než písek bez jílů, avšak u stejné piloty a 

zatížení 100 kPa je poměrově rozdíl mnohem menší – 1,584 mm u písku oproti 1,776 

milimetrům u případu s jílem. Tento jev dokazuje analýza deviatorického napětí, 

jehož rozklad koresponduje s rozvojem deformací v zemině. Rozdílnou distribuci 

napětí při různém tlaku lze pozorovat na obrázcích Obr. 30 a Obr. 31, které zobrazují 

případ piloty s délkou 6,75 metrů založené do písčité vrstvy deprese. Maximální 

hodnota napětí u 100 kPa je 0,446 * 10-3, zatímco u 1000 kPa je to až 8,772 * 10-3. 

Z toho vyplývá, že se napětí zvýšilo až 20 krát, zatímco působící zatížení pouze 

desetkrát. Popisované chování je zřejmě způsobeno mělkým založením do štěrkové 

vrstvy. 
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Obr. 30: Průběh deviatorického napětí při zatížení 100 kPa u sedimentů deprese. Délka piloty 6,75 metrů. 

Modrá linie zobrazuje hladinu podzemní vody. Maximální hodnota deviatorického napětí 0,4446*10 -3. Hodnoty 

legendy jsou bezrozměrné a jedná se o násobky [*10-3].  V programu PLAXIS 10 sestavila K. Karasová, 

upraveno, 2014. 
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Obr. 31: Deviatorické napětí při zatížení 1000 kPa u sedimentů deprese. Délka piloty 6,75 metrů. 

Maximální hodnota deviatorického napětí 8,772*10-3. V programu PLAXIS sestavila a následně upravila K. 

Karasová, 2014. 
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6 ZÁVĚR 

Úkolem praktické části této práce bylo přezkoumání nových dat v zájmovém 

prostoru mošnovské oblasti a jejich začlenění do původních výsledků z roku 2012. 

Díky těmto datům byla opět posunuta hranice linie násunu příkrovů Západních 

Karpat jižněji, než je předpokládáno v Geologické mapě ČR. Návrh linie zobrazuje 

dva výběžky neogénu karpatské předhlubně jižním směrem přes sledované území. 

Tyto dva výskyty neogénu můžou vést k souvislosti s vyerodovanými depresemi - 

subglaciálním korytem a menší depresí západně od Albrechtiček. Subglaciální 

deprese se totiž na ploše sledovaného území nápadně překrývají právě s ověřenými 

sedimenty karpatské předhlubně. 

Čerstvě analyzované poznatky byly zjištěny také v případě samotné 

subglaciální deprese. Novější data prokázala mnohem hlubší zahloubení báze 

koryta, než bylo předpokládáno v roce 2012. Ovšem stále není zjištěna absolutní 

hloubka, neboť vrty se do více než 30 - ti metrů při běžném inženýrsko-geologickém 

průzkumu vyhotovují jen zřídkakdy. Aktuálně však lze říci, že současné zpracování 

upřesnilo geometrii deprese a nejhlubší ověřená báze je stanovena na 29 metrů. 

Výše uvedené skutečnosti naznačují, že geologická stavba oblasti, která čítá 

pouhých 9 km2 je na tak malou plochu značně proměnlivá a komplikovaná. Vzhledem 

k aktivním stavebním pracím je doporučením pro praxi odběr většího počtu vzorků 

než se běžně požaduje u IG průzkumů a provedení dostatečného počtu 

průzkumných prací, zejména v prostoru a okolí koryta, kde může dojít ke skokové 

změně mocnosti kvartéru či rychlému střídání předkvartérního podloží, protože právě 

zde se horniny příkrovů Vnějších Západních Karpat mohou vyskytovat i v omezených 

reliktech, které dříve nebyly lokálně ověřeny. Archivní práce mohou sloužit k doplnění 

představy geologické rozmanitosti zkoumaného prostoru, avšak větší důraz by měl 

být kladen právě na provedení dostatečného počtu průzkumných prací. Na začátku 

stanovení základových poměrů oblasti je především nutno správně časově a 

litologicky zařadit horniny, na kterých bude základový prvek založen. Důležitost 

spočívá v tom, že rozdílné podloží skýtá velmi odlišné vlastnosti, a tím základové 

poměry. V této oblasti lze očekávat předkvartérní horniny karpatské předhlubně 

(neogén), příkrovů Vnějších Západních Karpat (křída – paleogén). Kromě těchto 
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podložních materiálů lze také očekávat, že erodované rýhy a koryta jsou zaneseny 

sedimenty kvartéru, které reprezentují zejména štěrky a písky, omezeně jíly. 

Výše zmíněné druhy podloží sloužily za předlohu matematickým modelům, 

které pomáhaly odhalit nástrahy spojené se zakládáním staveb za takto rozličných 

podmínek. Podloží v modelech byly následující: neogénní horniny karpatské 

předhlubně, horniny příkrovů Západních Karpat, sedimenty subglaciální deprese a 

sedimenty deprese s jílovou vložkou. Na základě geotechnického modelování, kdy 

byly použity modely základových poměrů s ohledem na výše uvedené 

předpokládané podloží, lze očekávat následující rizika během hlubinného zakládání. 

Modelování v programu PLAXIS 10 prokázalo, že se největší deformací 

projevují zeminy neogénu a to při všech hloubkách založení piloty. Hlubinné 

zakládání na něm tedy může způsobit problémy především s nadměrným sedáním u 

mělce založených pilot, kdy jsou rozdíly výrazné. Naopak velmi příznivé pro hlubinné 

základy jsou horniny paleogénu a křídy, které reprezentují příkrovy Vnějších 

Západních Karpat. Zeminy přehloubeného koryta se projevují značně proměnlivě. 

V lepším případě, kdy je výplň tvořena pouze písky, se jeho únosnost blíží případu 

zakládání na příkrovových horninách. V modelu postihujícím také jílovou příměs či 

celou čočku je možné pozorovat, že jíly jednoznačně zhoršují základové poměry pro 

pilotu, avšak je nutno zvážit v jaké vzájemné pozici se nachází a posoudit jejich 

případné vlivy. Zakládání paty piloty v jejich bezprostřední blízkosti či dokonce do 

jílové vrstvy může způsobovat vyšší sedání. Prochází – li pilota jílovou vrstvou a je 

následně zakončena hlouběji v píscích koryta, způsobují jíly nižší tření na plášti piloty 

a mohou rovněž nepatrně zvýšit míru sedání piloty, ačkoliv tento rozdíl již není tak 

markantní. V tomto případě je však nutné vzít do úvahy jak velkou plochu stěn piloty 

budou jílové uloženiny ovlivňovat. 

U zemin vyplňujících přehloubené koryto je nutno vzít v potaz, že model 

v programu PLAXIS 10 je matematický a vystihuje pouze podélný řez korytem. 

V reálném modelu je nutno očekávat rychlé střídání zemin v geologickém sledu od 

jílových zemin přes písky a štěrky. Vrstvy zde také mohou velmi rychle vyznívat 

v závislosti na změnách fluviální sedimentace, která dané místo tvarovala. 

V podélném směru je nutno sledovat zakončení koryta, které například v prostoru 

mošnovské průmyslové zóny skokově mění mocnost kvartéru ze dna koryta ve 25 
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metrech na pouhých 10 metrů. Tato změna se odehrává zhruba během 150 

délkových metrů, což je poměrně rychlý obrat. Doporučením pro zakládání v blízkosti 

subglaciálních koryt je potom provést kvalitní geologický průzkum s cílem ověřit tvar 

tělesa a zjistit, v jaké míře se v korytě vyskytují jílové zeminy s negativním vlivem na 

pilotové zakládání. Základové půdy se však nemusí v korytě projevovat pouze 

negativně. Naopak, mohou poskytnout i příznivé základové poměry, protože 

geologické profily z vrtných prací ukazují, že se na některých místech nachází 

nevýznamné polohy jílů omezené na několik decimetrů či se v daném vrtu nenachází 

vůbec. V přímém protikladu jsou profily, kde je rychlé střídání fluviálních sedimentů 

charakterizováno právě přítomností jílových vložek až vrstev ve společnosti štěrků a 

písků. Existují dokonce i případy, kdy jíly tvoří v mošnovské oblasti až 4 – metrové 

polohy. Inženýrsko - geologické posouzení základových poměrů kvartérních koryt je 

tedy velmi individuální. 

Velký vliv na průběh sedání pilot bude samozřejmě mít i zatížení, které bude na 

pilotu přenášeno z nosné konstrukce. V rámci sledované oblasti lze z důvodu 

přítomnosti průmyslové zóny očekávat haly a podobné průmyslové objekty. Ocelové 

konstrukce mohou často dosahovat váhy desítky až stovky tun. 

V rámci diskuze o přehloubených korytech je důležité také zmínit, že model 

jeho sedimentů je navrhnut pouze do hloubky 23 metrů, přičemž v dostupných vrtech 

bylo jeho největší zahloubení ověřeno až ve 27 a 29 metrech bez zastižení podloží. 

Předpokládaným podložím kvartéru koryta je neogén, který byl ověřen na mnoha 

místech subglaciálního koryta v jeho mělčích částech. Podle mapy distribuce 

zasažených hornin karpatské předhlubně a příkrovů (Obr. 12) v kapitole 3.1 

Předkvartér lze sledovat, že neogénní horniny se zhruba překrývají s prostorem 

koryta. Toto zjištění znamená, že subglaciální koryto erodovalo do neogénních 

vrstev. 

Ve sledované oblasti rovněž nastává problém s rychlým plošným střídáním 

podloží. Jak ukazuje obrázek této distribuce (Obr. 11), podloží zasažené vrtnými 

pracemi se může měnit i na několika prvních metrech, popřípadě během prvních 

desítek metrů, což rovněž koresponduje s mapou zahloubení kvartéru, kde koryto 

v některých místech vyznívá velmi rychle (Obr. 15). Tento jev v sobě ukrývá riziko 

různého sedání v případě střídajících se podloží. Tímto rizikem jsou ohroženy 
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především plošně rozsáhlé stavby, jako například haly, jejichž výstavbu lze v 

průmyslové zóně předpokládat. Možným řešením je projektovat piloty do větších 

hloubek, aby se snížilo riziko rozdílného sedání u skupiny pilot. 

Při zatížení tlakem 100 kPa lze u všech typů podloží očekávat sedání v řádu 

prvních milimetrů. Tato hodnota se pohybuje okolo 1,5 až dvou milimetrů v případě 

kratších pilot projektovaných mezi 6,5 až devíti metry. V případě pilot, jejichž pata 

dosahuje hloubek až kolem 15 – ti metrů se jedná o posun maximálně 1 mm 

v případě příkrovových hornin a sedimentů koryta i při přítomnosti jílů. U neogénu je 

nutno počítat vždy s vyšším sedáním, které v tomto případě činí až 1,5 mm. Obecně 

lze říci, že sedání pilot na neogénu je zhruba o 25 – 35 % větší než u příkrovů, 

popřípadě písků subglaciální deprese.  
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