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Anotace 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnocení povrchové geologické stavby části 

Moravskoslezského kraje v souvislosti s antropogenními tvary pro použití brownfields, 

kvantifikací genetických typů. V rámci práce byly kvantifikovány a zhodnoceny geologické 

prostředí kvartérního stáří, jednalo se o sedimenty glacilakustrinní, fluviální, glacigenní, 

eolické, glacifluviální, deluviální, proluviální, limnické, deluviofluviální, organické  

a antropogenní. Kvantifikace jednotlivých genetických typů probíhala zvlášť pro všechny 

vrstvy kvartérních řezů a zvlášť pro první povrchovou vrstvu. Diplomová práce přináší 

důležité poznání podílu jednotlivých geologických prostředí a umožní tak lepší provedení 

inženýrskogeologického průzkumu vzhledem k založení samostatné stavby. 

 

Klíčová slova: brownfields, antropogenní tvary, genetické typy, zhodnocení, kvartérní řezy, 

geologická stavba, eolické sedimenty, glacilakustrinní sedimenty, fluviální sedimenty 

 

 

 

 

Annotation 

The main objective of the thesis was to the evaluation of surface geological structure 

part of Moravian-Silesian Region in terms anthropogenic shapes for the use of brownfileds 

by means of quantification of genetic types. In the context of the work the geological 

environment of quaternary age has been quantified and assessed. Those were the sediments 

glaciolacustrine, fluvial, glaciogenic, eolian, glaciofluvial, deluvial, proluvial, limnic, 

deluviofluvial, organic and anthropogenic. Quantification of the individual genetic types was 

carried out separately for all layers of the quaternary sections, and especially for the first 

surface layer. The thesis brings important knowledge of the proportion of each geological 

environment and allows for a better execution of engineering-geological survey due to the 

establishment of a separate construction. 

 

Keywords: brownfields, anthropogenic shapes, genetic types, assessment, quaternary 

incisions, geological structure, eolian sediments, glaciolacustrine sediments, fluvial 

sediments 
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1 Úvod – cíl práce 

Hlavním cílem práce je zhodnoceni povrchové geologické stavby části 

Moravskoslezského kraje v souvislosti s antropogenními tvary pro použití brownfields. 

Hodnotícím kritériem diplomové práce budou kvartérní geologické řezy, které  

se v zájmovém území nacházely a které byly vytvořeny v různých dosavadních pracích  

a studiích. 

V této práci budou kvantifikovány podíly jednotlivých druhů geologických prostředí 

v rámci kvartérních řezů, které byly v Moravskoslezském kraji vytvořeny. Speciální 

pozornost bude věnována geologickému prostředí antropogenních sedimentů, které v mnoha 

případech představují oblasti s výskytem brownfields. I mezi ostatními druhy geologické 

stavby a brownfields existuje jednoznačný vztah definovaný skutečností, že v každém 

takovém prostředí se mohou vyskytovat brownfieldové plochy, které je potřeba v budoucnu 

využívat a zakládat v nich stavby. Využití těchto ploch pak umožní šetřit jiná doposud 

člověkem nedotčená území.  

 Pro problematiku brownfields je důležité poznat podíl jednotlivých geologických 

prostředí, protože pokud nastane potřeba založit stavbu v daném genetickém typu, tak by 

tato informace mohla poskytnout určité znalosti o existenci tohoto prostředí a dále tak 

umožnit lepší provedení inženýrskogeologického průzkumu se samotným založením  

stavby.  

Existuje zde velmi důležitá okrajová podmínka, která ovlivňuje pohled na  

zakládání staveb v brownfieldech umístěných v různých geologických prostředích. 

Příkladem může být založení staré průmyslové stavby, která byla zbourána a její zbylé 

základy a okolní geologické prostředí tvoří prostor pro založení nové potenciální stavby. To 

znamená, že takto komplikované prostředí je lépe předvídatelné se znalostí o distribuci 

jednotlivých charakterů geologické stavby. Například úplně jiný postup bude, pokud se 

nachází takovýto brownfield ve fluviálních sedimentech nebo na svazích s deluviální 

geologickou stavbou. 

1.1 Brownfields 

Termínem brownfields se překladem z anglického jazyka rozumí takzvané „hnědé 

pole“. Definuje se takto území, které je opuštěné a zahrnuje i nevyužité, nefunkční, 

polorozpadlé nebo přímo rozpadlé objekty. Z geologického pohledu lze říci, že brownfields 
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území odpovídají již nevyužívané ploše, na kterém dříve byla uskutečněna lidská činnost 

(Vojvodíková, 2012; Kadeřábková, 2009). 

Existuje mnoho různých definic a mnoho různých typů brownfields, kdy je 

základním poznatkem pohled na danou problematiku z různých oborů. Geologické změny  

a jejich rozsah jsou závislé na předchozím využívání ovlivňující například průmyslové 

budovy s relativně malými základy, u kterých nebyla zemina nikdy odstraňována. Popřípadě 

se jedná o území, vyznačující se změněnou strukturou půdy těsně pod povrchem terénu. 

Jedná se například o území, na kterém probíhala demolice objektů, povrchová těžba nebo 

deponie, tedy místa vymezená k uložení vykopané zeminy (Jackson et al., 2010). 

Různé typy antropogenních tvarů, jejichž materiál mohl být dříve ukládán pod 

povrch, nyní tvoří podloží v určitých místech, která jsou zakrytá i několika centimetry 

zeminy. Takováto místa mohou být problémem při zakládání již existujících nebo nových 

stavebních objektů. K vyhnutím se těmto problémům je zapotřebí použít metody pro 

zabezpečení základové půdy. V tomto případě jde například o zpevňování podloží, zvýšení 

únosnosti či snížení propustnosti. Se znalostí geologických poměrů daného území je možné 

předcházet potenciálním problémům a vytvořit tak efektivní řešení základových poměrů pro 

budoucí stavby (Stalmachová et al., 2012). 

1.2 Lokalizace 

Řešené území se nachází v části Moravskoslezského kraje. Území je soustředěno 

v okresech Opava, Ostrava-město, Karviná, Nový Jičín a Frýdek-Místek. Na obrázku (viz 

Obrázek 1) je zobrazeno vymezené území spolu s vyznačenými řezy, které patří k podstatné 

části diplomové práce. Práce zhodnocuje data z vybraných řezů, jejichž počet činí 60. 

V podkladové mapě je vyznačeno 60 kvartérních řezů. Číselné označení kvartérních řezů na 

podkladové mapě odpovídá označení ve vytvořených tabulkách, které tyto profily 

zhodnocují (viz Příloha 1, 2, 3). Jedná se o dvě tabulky, první hodnotí kvantifikaci všech 

geologických prostředí vyskytujících se v profilech a druhá se zaměřuje pouze a záměrně na 

kvantifikaci první povrchovou kvartérní vrstvu geologických řezů. 
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Obrázek 1: Topografická mapa řešeného území s vyznačenými řezy (mapový podklad - 

www.google.com/maps); 1 – Bílovec; 2 – Brušperk; 3 – Dobrá, 4 – Frýdek-Místek; 5 – Havířov, 6 – Hlučín;  

7 – Hrabyně; 8 – Kravaře; 9 – Ostrava-jih; 10 – Ostrava-sever; 11 – Píšť; 12 – Poruba; 13 – Starý Bohumín; 

14 – Studénka; 15 – Sudice; 16 – Věřňovice-Orlová; 17 – Třebom-Vyššní Lhoty; 18 – Kobeřice-Píšť;  

19 – Kravař-Dolní Lutyně; 20 – Fulnek-Hladké Životice; 21 – Lubina;  22 – Lučina 1; 23 – Lučina 2;  

24 – Lučina 3; 25 – Lučina 4; 26 – Lučina 5; 27 – Morávka; 28 – Odra 1; 29 – Odra 2; 30 – Odra 3; 31 – Odra 

4; 32 – Odra 5; 33 – Odra 6; 34 – Odra 7; 35 – Odra 8; 36 – Odra 9; 37 – Odra 10; 38 – Olše 1; 39 – Olše 2; 

40 – Olše 3; 41 – Olše 4; 42 – Opava 1; 43 – Opava 2; 44 – Opava 3; 45 – Opava 4; 46 – Opava-Dolní Benešov; 

47 – Ostravice 1; 48 – Ostravice 2; 49 – Ostravice 3; 50 – Ostravice 4; 51 – Ostravice 5; 52 – Ostravice 6;  

53 – Ostravice 7; 54 – Ostravice 8; 55 – Ostravice 9; 56 – Sedlnice; 57 – Porubská Brána I; 58 – Porubská 

Brána II; 59 – Porubská Brána III; 60 – Porubská Brána IV. 
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2 Přírodní poměry 

Tato kapitola se zaměřuje na základní charakteristiku Moravskoslezského kraje  

v rámci problematiky diplomové práce. Hlavní pozornost je věnována podkapitolám 

zaměřujícím se na půdní podmínky, geologii, geomorfologii, hydrogeologii území  

a inženýrskogeologickou rajonizaci. 

2.1 Základní charakteristika 

Název Moravskoslezský kraj se skládá ze dvou historických územních celků, 

Moravy a Slezska. Převážná část Moravskoslezské oblasti se nachází v českém Slezsku  

a zbytek patří severní části Moravy. Celý kraj se rozprostírá na severovýchodní straně České 

republiky a ze dvou stran je obklopován Polskem a Slovenskem. Je tak takzvaným 

dopravním koridorem třech států spolu s povodím, které směřuje do protilehlých moří  

na severu a jihu. Moravskoslezský kraj svou rozlohou zabírá 5 427 km2 a je tak na šestém 

místě, co se týče rozlohy v rámci České republiky. Z geologického hlediska je kraj tvořen 

dvěma útvary. Prvním je Český masív, představovaný Hrubým a Nízkým Jeseníkem  

a druhým jsou Západní Karpaty. Nachází se zde také tři chráněné krajinné oblasti, CHKO 

Jeseníky, CHKO Poodří a CHKO Beskydy, které jsou největší chráněnou krajinnou oblastí 

na našem území (Vurm, 2003). 

Krajinný ráz je vymezen trvalými přírodními podmínkami, které tvoří takzvaný 

obraz krajiny. Rozmanitý georeliéf Moravskoslezského kraje je příčinou časté proměnlivosti 

kontinentálního počasí. Pestrý povrch území se vyznačuje rovinami, pahorkatinami  

a horským pohořím. V kraji je zaznamenané nejnižší místo představující soutok Odry a Olše 

o 195 m n. m. a opakem je nejvyšší místo kraje o 1492 m n. m., který představuje Praděd. 

Přednostně se na této proměnlivosti podílí nadmořská výška a proudění vzduchu. Klimatická 

proměnlivost je ovlivněna i lidskou činností, například odlesňováním, těžbou  

či morfologickými změnami navážek. Lidská činnost ovlivňuje především podnebí měst  

a průmyslových oblastí v Moravskoslezském kraji (Krajíček et al, 2013). 

Vodní zdroje v Moravskoslezském kraji převyšují ostatní kraje v České republice. 

Zpravidla jde o závislost na atmosférických srážkách, které tento poměrně velký výskyt 

uskutečňují. Hlavním zdrojem přirozené akumulace vod tohoto území je oblast Jeseníku na 

severozápadě a oblast Beskyd na jihovýchodě kraje. Střední a severovýchodní část 

charakterizuje narušení vodního režimu průmyslovou aktivitou, čímž vznikají například 
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bezodtoková území. Přibližně 97,4 % území kraje patří do povodí Odry a jejich přítoků. 

Mimo jiné sem spadá například povodí Opava, Ostravice a Olše. Zbytek území spadá do 

povodí Moravy. Velký význam z pohledu vodních zdrojů mají Beskydy a Jeseníky, kde se 

vyskytují extrémní srážky doprovázení extrémními povodněmi. Roční srážky představují 

přibližně 1 400 – 1 800 mm (msk.cz). 

Středem Moravskoslezského kraje je statutární město Ostrava, která svou rozlohou  

a počtem obyvatel je třetím největším městem v České republice. Podle administrativního 

členění (viz Obrázek 2) se Moravskoslezský kraj rozděluje na šest základních okresů, 

Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Ostrava-město, Karviná a Opava. 

 

Obrázek 2: Administrativní členění Moravskoslezského kraje (czso.cz)  
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2.2 Půdní podmínky 

Brownfields mají vliv na složky životního prostředí, kam patří půda, vzduch či voda. 

V širším pojetí se jedná zpravidla o kontaminaci půd nebo podzemních a povrchových vod. 

Půda jako složka životního prostředí je pro brownfields velice důležitá. V rámci brownfields 

se jedná o negativní ekologické dopady zastupované kontaminací, ale v zásadě také o využití 

území (Ferber, 2006). Půdou se myslí svrchní část zemské kůry, skládající se z minerálů  

a organických složek. K brownfieldům neodmyslitelně patří také úrodnost půdy vztahující 

se na rostlinná společenstva. Jde o poskytování životně důležitých podmínek k uspokojení 

požadavků na vodu, živiny a také půdní vzduch. Úrodnost je podmíněna přírodními 

podmínkami, kde daná půda vznikla. S úrodností půdy se také mění pozemková renta 

v závislosti na umístění. Z ekonomického hlediska se jedná o vzácný prostor pro umístění 

ekonomických produkčních aktivit, infrastruktury a obydlí (Honová, 2009). 

Charakter horninového podloží Moravskoslezského kraje se výrazně liší na západní 

a východní části území. Na západní části převažují metamorfované horniny a část východní 

se vyznačuje především hlinitopísčitými a písčitohlinitými sedimenty. Vrchoviny Nízkého 

Jeseníku mají převahu jílovitohlinitých sedimentů a u oblastí Moravské brány, Ostravské 

pánve či vnitrohorské kotliny převládají hlinité půdy. Charakter těchto půd je značně 

ovlivněn acidifikací kyselých dešťů a kontaminací těžkých kovů hlavně z průmyslové 

činnosti. Půdy jsou dále ovlivněny i mechanickými vlastnostmi, kdy se jedná o vodní, 

případně větrnou erozi. Vodní či větrné eroze jsou spojovány s gravitačními procesy, 

výsledkem je vznik sesuvů na svazích. 

Jihovýchodní strana Moravskoslezského kraje se vyznačuje velkou přítomností 

sesuvů. Kromě rovin kontinentálního zalednění se sesuvná území rozdělují  

na aktivní a potenciální všech geologických prostředí. V rámci využití území, což je spjato 

s inženýrskogeologickými podmínkami, představuje narušená stabilita svahu velké omezení. 

Jedním z výsledků omezení může být ve značné míře ztráta lesních produkcí nebo až jejich 

trvale znemožněná obnova (Krajíček, 2013; Culek, 1996). 
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2.3 Geologie 

Česká republika se rozděluje na dvě základní od sebe se odlišující oblasti. K první 

patří Čechy a převažující část Moravy a Slezska, které společně tvoří Český masiv. Druhou 

oblastí je vnější okraj Západních Karpat tvořené východní částí Moravy a Slezska. Český 

masiv vznikl před 380 – 300 miliony lety při variském neboli hercynském vrásnění srážkou 

desek zemské kůry a svými okraji sahá až do území Rakouska, Německa a Polska. Celý 

Český masiv se rozděluje na pět hlavních oblastí, je to moldanubická oblast, středočeská 

oblast, sasko-durynská oblast, západosudetská oblast a oblast moravskoslezská (viz Obrázek 

3). Část Západních Karpat, která se nachází na našem území, je mladší než Český masiv. 

Jeho vytvoření probíhalo před 145 – 65 miliony lety, kdy proces alpinského vrásnění 

formoval území pohyby litosférický desek. Na území České republiky zasahují Západní 

Karpaty jen vnější částí, která se rozděluje na tři základní části. První částí je Flyšové pásmo 

a k druhé a třetí části patří Karpatská předhlubeň a Vídeňská pánev, které jsou situovány na 

Moravě (Chlupáč, 2002; Mísař, 1983). 

 

Obrázek 3: Základní rozdělení Českého masívu na oblasti na území ČSSR (Chlupáč, 2002);  

1 moravskoslezská oblast; 2 krušnohorská oblast, 3 lugická oblast; 4 středočeská oblast; 5 hlinská zóna 
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středočeské oblasti; 6 kutnohorsko-svratecká oblast; 7 moldanu-bická oblast; 8 moravskoslezské zlomové 

pásmo; 9 jižní okraj lugické oblasti; 10 základní zlomy důležité pro vymezení oblastí; 11 hranice oblastí 

 Řešené území, tedy část Moravskoslezského kraje, jehož geomorfologie má složitější 

význam se nachází na styku dvou jednotek. Prvohorní hercynský systém Českého masivu 

reprezentuje moravskoslezská oblast a třetihorní Alpsko-himalájský systém Karpatské 

soustavy představující flyšové pásmo. K moravskoslezské oblasti patří brunovistulikum, 

moravikum, silesikum, žulovský masiv a moravskoslezské paleozoikum. Brunovistulikum 

je tvořeno granitoidními masívy, které jsou podkladem mladších uloženin pokračujících pod 

jednotky Vnějších Západních Karpat. Mladší uloženiny jsou označovány jako platformní 

neboli pokryvné. Tektonicky definované jednotky tvoří flyšové pásmo,  

u kterého převažuje rytmické střídání písčitých a jílovitých sedimentů. Jednotlivé skupiny 

příkrovů flyšového pásma jsou uloženy nad sebou a rozdělují se na Magurskou a Vnější 

skupinu příkrovů. Magurskou skupinu příkrovů tvoří jednotky račanská, bystrycká  

a bělokarpatská. Do vnější skupiny příkrovů, kde převažují flyšové sedimenty, nejčastěji 

tvořené pískovci a jíly spadá jednotka předmagurská, slezská, zdounecká, podslezská, 

ždánická a pouzdřanská (Svoboda et al., 1964).  

Z hlediska geologického času jsou dějiny planety Země rozděleny od nejmladšího 

geologického útvaru po nejstarší podle událostí, které se staly v určitém období. Vzhledem 

k diplomové práci se nejpodstatnější geologické období nazývá kvartér. Jedná se o nejmladší 

a nejkratší geologické období Země spjaté s povrchem terénu. Kvartérní období je podle 

českého názvu označováno jako čtvrtohory a stratigraficky se dělí na pleistocén, 

charakterizovaný jako ledová doba a na holocenní mladší oddělení přezdívané jako poledová 

doba. Základním rysem čtvrtohor je v první řadě střídání chladných období s obdobími 

teplejšími. Doby chladné jsou definovány jako glaciály neboli ledové doby a u teplejších 

dob, jde o interglaciály, což jsou doby meziledové. V rámci střídání období je základním 

rysem i střídáni klimatických změn, které způsobily dynamičnost, tedy různorodost 

sedimentů. Vlivem těchto teplotních výkyvů se opakovaně měnila klimatická pásma a také 

docházelo ke kolísání hladiny světového oceánu, což vedlo ke změnám konfigurace pevnin. 

Dále tímto vlivem probíhaly migrace rostlinných a živočišných společenstev. Výsledkem 

těchto vlivů je dnešní forma reliéfu (Chlupáč, 2002). 
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V kvartérním období se tedy rozděluje na holocén a pleistocén. Starší pleistocén, 

jehož počátek se blíží k 1,806 miliónům let do minulosti, což charakterizuje období 

opakovaného zalednění. Avšak někdy se jeho počátek přikládá do období před 2,6 miliony 

let. Z hlediska základní dělení se pleistocén (viz Tabulka 1) rozděluje na tři skupiny, spodní, 

střední a svrchní. V rámci těchto skupin se rozlišuje pět ledových dob. Ledové doby nebo 

glaciály jsou pojmenovány podle řek. Stratigraficky od nejstaršího jde o donau, günz, 

mindel, riss a würm. Dále k tomuto členění patří i meziledové doby neboli interglaciály, 

které jsou označovány jako donau / günz, günz / mindel, mindell  / riss nebo riss / würm. 

Glaciály se dělí podle rozšiřování nebo zmenšování ledovce. Co se týče pleistocenních 

sedimentů, tak jejich výskyt je charakterizován především geologickým prostředím 

glacilakustrinních sedimentů (Chlupáč, 2002). 

Tabulka 1: Základní rozdělení pleistocénu (Chlupáč, 2002) 

Geologické období Zalednění kontinentů Zalednění hor miliony let 

pleistocén 

Svrchní 
Weichsel (glaciál) Würm 

0,126 
Eem (interglaciál) Riss/Würm 

Střední 

Saale (glaciál) Riss 

0,781 

Holstein (interglaciál) Mindel/Riss 

Elster (glaciál) Mindel 

Cromer (několik gl. a igl.) 
Haslach 

Günz/Mindel 

Spodní 

Bavel (několik gl. a ingl.) 
Günz 

1,806 

Donau/Günz 

Menap (glaciál) 

Donau Waal (integlaciál) 

Eburon (glaciál) 

 

Glaciál jako doba ledová charakteristická chladným a suchým obdobím v pleistocénu 

je kontinentální zalednění, které se dále rozděluje na zalednění halštrovské, salské a viselské 

oddělené holsteinským a eemským interglaciálem. Halštrovské neboli elsterské zalednění 

odpovídá mindelu a v jeho menším rozsahu se sedimenty zachovaly v podloží salských 

uloženin. Další dobou ledovou je zmiňované salské zalednění, někdy označované jako saale 

a odpovídá alpskému rissu. Vzhledem k sedimentům začalo toto zalednění glacifluviální 
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sedimentací. Třetí ledová doba je přiřazována k viselskému zalednění, neboli Weichselu, 

která odpovídá würmu (Chlupáč, 2002). 

Holocén (viz Tabulka 2) je nejmladším geologickým obdobím, který započal před 

15 000 – 10 300 lety a trvá až po současnost. Nejzákladnější tvar reliéfu byl zformován již 

v pleistocénu, zatímco holocén dotvořil hlavní rysy působením přírodních procesů a lidskou 

činností. Hlavní rozdělení tohoto období je stejné jako u pleistocénu, přičemž se liší 

následným dílčím dělením period podle klimatických fází. Nejstarší periodou je spodní 

holocén, do kterého spadá preboreál a boreál. Toto období je charakteristické rychlým 

zvyšováním teploty a vlhkosti. Ve středním holocénu zaujímá podstatnou část období 

klimatického optima, kde jde o atlantik a epiatlantik. Druhá perioda holocénu jejích teplota 

a vlhkost je značně vyšší než nyní a představuje interval cca mezi 8000 až 3200 lety před 

současností. Svrchní holocén zaujímá zprvu suché stepní klima subboreálu, kdy nastává 

doba bronzová a následuje vlhčí a mírně chladnější klima subatlantiku zahrnující dobu 

železnou. K nejmladšímu geologickému období patří subrecent s počátkem přibližně před 

1400 lety. Lze tedy s určitostí říci, že holocén je charakterizován mořskou transgresí, tedy 

vzestupem hladiny světového oceánu, tektonickými procesy a pohyby litosférických desek, 

které jsou příčinou vzniku vulkanických činností či zemětřesení. K významným rysům patří 

i zdvihové pohyby pásemných pohoří, do kterých spadají například Alpy a Karpaty 

(Chlupáč, 2002). 

Tabulka 2: Základní rozdělení holocénu (Chlupáč, 2002) 

Geologické období Klimatické období 

Holocén 

Svrchní 

subrecent mírné vysušení 

subatlantik opětovné zvlhčování a úbytek teplot 

subboreál vysušení a eroze 

Střední 
epiatlantik rychlé a výrazné střídání suchých a vlhkých období 

atlantik nejvyšší vlhkost a teplota 

Spodní 
boreál 

oteplování a zvlhčování 
preboreál 
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2.4 Geomorfologie 

Samostatná geomorfologie řeší problémy tvarů, geneze a stáří zemského povrchu. 

V rámci geomorfologie je předmětem zkoumání reliéf povrchu Země. Reliéfem, někdy také 

používaným termínem georeliéfem se rozumí svrchní plocha zemské kůry, na které 

působí činitelé vnitřní (vítr, voda, ledovec) a vnější (vrásnění, zemětřesení, sopky). 

Výsledkem těchto činitelů dochází k nerovnosti georeliéfu (Demek, 1987). Území 

Moravskoslezského kraje je složeno ze dvou základních systémů, jedná se  

o Hercynský a Alpsko-himalájský systém (viz Tabulka 3, Obrázek 4). Systém Hercynský 

představuje Českou vysočinu a Středoevropskou nížinu, kterou tvoří Středopolské nížiny.  

U systému Alpsko-himalájského se jedná o provincie Západních Karpat rozdělovaných na 

Vněkarpatské sníženiny a Vnější Západní Karpaty (Chlupáč, 2002; Buzek, 1979; Demek, 

1987). 

 

 

Obrázek 4: Regionální geomorfologické členění ČR (upraveno dle geo-info-mat.cz); IVC – 6 Zlatohorská 

vrchovina, IVC – 7 Hrubý Jeseník, IVC – 8 Nízký Jeseník, VIIA – 1 Opavská pahorkatina, VIIIA – 4 Moravská 

brána, VIIIB – 1 Ostravská pánev, IXD – 1 Podbeskydská pahorkatina, IXE – 3 Moravskoslezské Beskydy, 

IXE – 4 Jablunkovská brázda, IXE – 5 Slezské Beskydy 
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Česká vysočina tvoří převážně plochým reliéfem velkou část České republiky 

a s okraji tvoří hranici svými horstvy (viz Obrázek 5, Tabulka 3). Celá tato provincie má  

6 subprovincií, do kterých patří Krušnohorská, Krkonošsko-jesenická, Česká tabule, 

Poberounská, Šumavská, a Českomoravská. Celkově se Česká vysočina rozkládá na  

84 % České republiky a je tvořena rozlehlou oblastí uzavřenou ze všech stran převážně 

horským územím. Z geomorfologického hlediska má tato oblast základní rysy reliéfu, které 

představují ploché vrcholové části terénu, údolí, okrajové zlomové svahy nebo terénní 

sníženiny. Za nejvýraznější okrajový svah se považují Krušné hory a k terénním sníženinám 

patří Podkrušnohorské pánve. Co se týče údolí, tak tím nejprozkoumanějším je průlom Labe 

přes České středohoří. Malý výběžek Středopolských nížin zabírají 6,7 % území České 

republiky a jsou zastoupeny v naší části Slezska Opavskou pahorkatinou. Jedná se o pruh 

mírně členitého pahorkatinného a v malé části i rovinného reliéfu. Dnešní rysy 

z geomorfologického hlediska vznikly u těchto nížin až v pleistocénu po sálském zalednění 

(Czudek, 2005).  

 

 

Obrázek 5: Výřez mapy geomorfologických jednotek; vysvětlivky viz Obrázek 1, strana 3 (upraveno dle 

Mackovčin, 2007) 
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Na území ČR zasahují Západní Karpaty pouze vnější částí, které jsou tvořeny 

flyšovým pásmem. Tato provincie se rozlišuje na tři základní části. První částí je flyšové 

pásmo, které je charakterizováno jako tektonicky přemístěné horninové těleso neboli 

příkrovová stavba. V případě flyšové sedimentace jde o rytmické střídání písčitých  

a jílovitých sedimentů. Příkrovy byly ukládány na sebe a vznikly tak dvě skupiny. Magurská 

skupina příkrovů a Vnější skupina příkrovů, kde převahují flyšové sedimenty. Druhou částí 

je Karpatská předhlubeň tvořená z velké části mořskými a sladkovodními sedimenty a na 

východě se noří pod příkrovy flyšového pásma. Třetí část patří neogenním sedimentům 

Vídeňské pánve, která zasahuje ze severovýchodu části na území České republiky 

z Rakouska a Slovenska (Chlupáč, 2002). 

 

Tabulka 3: Geomorfologické členění Moravskoslezského kraje (Demek, 2006.) 

systém subsystém provincie subprovincie oblast celek 

H
er

cy
n
sk

ý
 Hercynská 

pohoří 
Česká vysočina 

Krkonošsko- 

jesenická 
Jesenická oblast 

Hrubý Jeseník 

Nízký Jeseník 

Zlatohorská 

vrchovina 

Hanušovická 

vrchovina 

Epihercynské 

nížiny 

Středoevropská 

nížina 

Středopolské 

nížiny 
Slezská nížina 

Opavská 

pahorkatina 

A
lp

sk
o
-h

im
al

áj
sk

ý
 

Karpaty 
Západní 

Karpaty 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Západní 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Moravská brána 

Severní 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Ostravská pánev 

Vnější 

západní 

Karpaty 

Západobeskydské 

podhůří 

Podbeskydská 

pahorkatina  

Západní Beskydy 

Hostýnsko-

vsetínská 

hornatina 

Moravskoslezské 

Beskydy  

Jablunkovské 

meziříčí 

Jablunkovská 

brázda  

Slezské Beskydy 
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Do řešeného území s výskytem kvartérních geologických řezů spadají celky, Nízký 

Jeseník, Opavská pahorkatina, Moravská brána, Ostravská pánev a Podbeskydská 

pahorkatina. Nízký Jeseník spadá do Jesenické oblasti a je charakteristický svou plochou 

vrchovinou o střední výšce 482,5 m. Složením této vrchoviny odpovídají spodnokarbonské 

droby a břidlice. V malém množství se zde vyskytují vulkanity, neogenní usazeniny, spraše 

a sprašové hlíny. Vrchovina je vymezena příkrými zlomovými svahy, jejichž povrch se 

naklání na jihovýchod a východ. V minulosti se v této oblasti těžily břidlice, železné  

a barevné rudy a stavební kámen. Opavská pahorkatina patří do oblasti Slezských nížin a má 

rysy ploché pahorkatiny se střední výškou 258,3 m. Na této pahorkatině se vyskytují 

kvartérní sedimenty s převahou pleistoceních, kde je plochý povrch tvořen převážně 

sprašovými hlínami. Moravská brána náleží do oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny  

o střední výšce 263,5 m. Stejně jako u Opavské pahorkatiny se jedná o plochou pahorkatinu, 

která je v povodí Moravy a Odry. Z doby halštrovského a salského zalednění má Moravská 

brána povrch tvořen sprašemi a sprašovými hlínami.  

Tento celek je charakteristický svou velkou plošinou, u které jsou široké hřbety 

a plochá údolí. V Severní Vněkarpatské sníženině se na jihozápadě nachází celek Ostravská 

pánev, jehož klasifikace se přiřazuje k rovině a ploché pahorkatině se střední výškou  

244 m. V důsledku podsouvání Českého masivu pod Karpaty vznikl tento celek, v jejímž 

středu se nachází řeka Odra. Tato široká niva je vyznačována glacigenními, fluviálními  

a eolickými sedimenty. Reliéf Ostravské pánve je značně ovlivněn městskou zástavbou  

a hornickou, průmyslovou činností. Nachází se zde také antropogenní tvary, například haldy 

a poklesy v rámci těžebních a průmyslových provozů. Posledním celkem je Podbeskydská 

pahorkatina zasahující do oblasti Západobeskydského podhůří. Jedná se o celkem členitou 

pahorkatinu se střední výškou 353 m, na které je přítomnost hornin křídového  

a paleogenního stáří spolu s neogenními a kvartérními sedimenty. Pahorkatina, jejíž terén je 

ovlivněn pochody vedoucími ke snižování zemského povrchu erozí charakterizuje také 

průlomové údolí vzniklé zásahem pevninského ledovce (Demek, 2006; Demek et al., 1965). 
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2.5 Hydrogeologie 

Hydrogeologické poměry jsou výrazně ovlivněny antropogenní činností, převážně 

důlními díly spolu s následky těžby nebo odvodňováním. Charakteristika těchto poměrů 

vychází z hydrogeologické rajonizace České republiky. V Moravskoslezském kraji zahrnují 

rajóny několik skupin, dále určených povodím. Hydrogeologická rajonizace představuje 

rozdělení území na menší celky, tedy na rajóny, které mají charakteristické rysy a jsou 

zobrazeny na obrázku (viz Obrázek 6).  

První skupinou jsou kvartérní sedimenty v povodí Odry, kam patří Kvartér Odry 

(rajón 1510), Opavy (rajón 1520) a opavské pahorkatiny (rajón 1550). Další skupinou jsou 

kvartérní sedimenty v povodí Moravy, ve kterých je obsažen kvartér Horní Bečvy (rajón 

1631). Do třetí skupiny zasahují neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských 

pánví obsahující Oderskou bránu (rajón 2212) a Ostravskou pánev, kde je ostravská část 

(rajón 2261) a karvinská část (rajón 2262). V neposlední řadě se jedná o flyšové sedimenty 

v povodí Olše (rajón 3211), Ostravice (rajón 3212) a v mezipovodí Odry (rajón 3213). 

Poslední skupina je charakterizována (rajón 6431) krystalinikem severní části Východních 

Sudet (Hrkal, 2006). 

 

Obrázek 6: Hydrogeologické rajony s rozlišením geologických jednotek (upraveno dle heis.vuv.cz) 
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 Podzemní vody rajónu č. 1510 jsou významné jak pro fluviální, tak i pro glacigenní 

sedimenty kvůli proměnlivému charakteru a mocnosti vrchní vrstvy. Pro podzemní vody 

rajónu 1520 a 1631 jsou důležité fluviální sedimenty, které tvoří průlinově propustné horniny 

s volnou až napjatou podzemní vodou. U volné hladiny podzemní vody je tlak stejný jako 

atmosférický tlak, na rozdíl od napjaté hladiny podzemní vody, u které je tlak vyšší než 

atmosféricky. Tento problém dochází při spojitosti podzemních vod s vodami povrchových 

toků. Opavské pahorkatiny rajónu 1550 charakterizují glacigenní a glacifluviální sedimenty, 

ve kterých se střídají průlinové útvary s proměnlivou propustností. Problémovým činitelem 

je zde především porušení nadložní vrstvy spraší.  

V Ostravské pánvi jsou uloženy uhlonosné karbonové horniny, nad kterými jsou 

neogenní sedimenty. Důlní činností zde docházelo k hloubkové erozi a k silnému zvodnění. 

Nadložní vrstva je složena z glaciálních sedimentů s průlinovou propustností a volnou nebo 

mírně napjatou hladinou podzemní vody. Flyše v povodí Olše, Ostravice a mezipovodí Odry 

jsou reprezentovány paleogenními a křídovými sedimenty. V závislosti na členitý terén zde 

vznikají hydrogeologické struktury, označovány ustáleným oběhem podzemní vody, kde  

se odlišuje oblast povodí, cesta podzemní vody a odvodnění. Tyto struktury se místy 

překrývají s hranicemi povodí a jsou málo propustné. Propustnost hornin krystalinika 

v severní části Východních Sudet je poměrné nízká (Krajíček, 2013). 

2.6 Inženýrskogeologická rajonizace 

Oblast řešeného území je vymezena mapovými listy inženýrskogeologických rajónů. 

Inženýrskogeologické mapy zobrazují složky geologického prostředí, které souvisejí se 

stavebním dílem. Tyto mapy zahrnují horninové jednotky, hydrogeologické poměry, 

geomorfologické poměry a geodynamické jevy. V rámci diplomové práce jde především  

o mapy inženýrskogeologických rajónů, které jsou vymezeny šesti listy zobrazující Hlučín 

15 – 23, Opavu 15 – 32, Bohumín 15 – 42, Ostravu 15 – 43, Karvinou 15 – 44 a Frýdek 

Místek 25 – 22 (viz Obrázek 7).  
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Obrázek 7: Výřez mapy kladů mapových listů řešeného území (upraveno dle heis.vuv.cz) 

Na mapě jsou zobrazeny základní složky geologického prostředí, které jsou podle 

geotechniky, stavební geologie, inženýrské geologie a jejich podobných vlastností záměrně 

rozděleny na dílčí rajóny. V diplomové práci a tedy v řešeném území je vyčleněno 16 rajónů 

(viz Obrázek 8). Rajóny představují skupiny hornin a zemin, jejichž inženýrskogeologické 

vlastnosti jsou podobné nebo stejné. Charakterizují se podle podobnosti geneticko-

litologických, geomechanických nebo geofyzikálních vlastností. Hlediskem pro posuzování 

podobnosti je stejný výskyt a uspořádání určitých hornin, které vznikly za stejných 

podmínek. Podle těchto mapových listů se v řešeném území v části Moravskoslezského kraje 

vyskytují následující rajóny (Adamová et al., 1992; Čurda et al., 1998): 

 rajón glacigenních převážně soudržných sedimentů,  

 rajón glacifluviálních a glacilakustrinních převážně nesoudržných sedimentů,  
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 rajón pleistocenních říčních teras,  

 rajón polygenetických sprašových sedimentů,  

 rajón deluviálních sedimentů,  

 rajón náplavů nížinných toků,  

 rajón deluviofluviálních sedimentů,  

 rajón organogenních a organických zemin,  

 rajón násypů, výsypek a hald,  

 rajón proluviálních kuželů a plášťů,  

 rajón flyšoidních hornin nerozlišených,  

 rajón jílovcovo-prachovcových hornin,  

 rajón vulkanických hornin nerozlišených,  

 rajón pískovcovo-slepencových hornin,  

 rajón sádrovcových hornin,  

 rajón kombinovaných soudržných a nesoudržných sedimentů. 

 

 

Obrázek 8: Výřez mapy inženýrskogeologických rajonů řešeného území (upraveno dle Kycl et al., 2007) 
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2.7 Typy geologických prostředí v kvartérních geologických řezech 

Sedimenty kvartérního neboli čtvrtohorního stáří o různých mocnostech se rozkládají 

přibližně na 90 % území České republiky.  Na transport těchto sedimentů mají zásadní vliv 

především klimatické a morfologické podmínky a také díky tomu se na našem území 

objevuje velká pestrost kvartérních usazenin. Patří k nim geneticky smíšené sedimenty, 

různě se měnící zrnitostním složením nebo složením mineralogickým, případně 

horninovým. Znalost těchto sedimentů je důležitá hlavně kvůli prostředí, kde se nacházejí. 

Tvoří totiž svrchní část zemského povrchu, tu část, která je ve styku s lidskou činností. 

Sedimenty označované jako kvarterní vycházejí z geneze, z názvu morfologického tělesa či 

ze složení usazenin. K označení je nutné dodat i strukturní a texturní charakteristiku. 

Struktura charakterizuje zrnitostní složení, tvar a povrch klastů nebo vztah mezi klasty  

a mezerní hmotou neboli pojivem. Termín textura sedimentů je vysvětlován jako 

mikroskopické uspořádání částic v daném sedimentu, jedná se o vrstevnatost, zvrstvení či 

mechanické popřípadě biogenní porušení vrstev (Růžičková, 2003). 

 

Obrázek 9: Výřez mapy geologické stavby řešeného území (upraveno dle Cháb et al., 2007) 

Z pohledu kvartérních sedimentů má území Moravy a Slezska velký význam.  

Na tomto poměrně malém území jsou totiž zastoupeny skoro všechny genetické typy 

kvartérních sedimentů (viz obrázek 9). Podle (Ložek, 1973) se kvartérní sedimenty rozdělují 
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na tři základní skupiny podle prostředí, kde vznikly. Jsou to sedimenty ledovcové neboli 

glacigenní v místech, kde zasahovalo zalednění. Sedimenty usazované ve vodě a sedimenty 

suchozemské čili terestrické. Glacigenní sedimenty vznikly za přímého působení ledovce  

a dělí se podle zalednění na pevninské a horské. Pevninské, tedy zalednění na kontinentech 

pokrývají rozlehlá území mohutnou ledovou hmotou, příkladem je Grónsko a Antarktida.  

Za to horské zalednění se zaměřuje na vyšší pohoří s příznivým klimatickým 

podnebím. Vliv ledovců ovlivnil reliéf krajiny a prvky, které touto činností vznikly,  

se označují jako tvary glacigenní. Nahromaděný materiál vzniklý pohybem ledovce  

se nazývá souvková hlína, jelikož u nich převažuje hlinitá složka. Mohou se zde vyskytovat 

i složky písčité nebo jílovité. Do této skupiny spadají i usazeniny glacilakustrinní, které jsou 

tvořeny materiálem na dně jezer, které vytvořila činnost ledovce odtáváním a vytvářením 

tak stojaté vody. Patří sem i sedimenty glacifluviální, vzniklé také při odtávání ledovce, kdy 

voda vytékající zpod ledovce, vytváří ledovcové řeky, v kterých se usazuje materiál těchto 

sedimentů. 

Za skupinu suchozemských, též terestrických, se považují sedimenty vzniklé  

na vzduchu za součinnosti deště, tajícího sněhu, větru nebo mrazu. Tyto sedimenty  

se rozdělují podle transportu na eolické, svahové a jeskynní. Do usazenin eolických spadají 

podle velikosti zrn váté písky a spraše, které jsou transportovány vzduchem. Spraše se 

vyznačují prachovou složkou s nízkým podílem jílu a písku. Váté písky jsou hrubší  

a objevují se především na mořském pobřeží nebo v pouštích. Sedimenty svahové neboli 

deluviální se tvoří za pomoci gravitační síly, která vyvolává pohyb materiálu po svahu 

směrem dolů spolu s jinými atmosférickými vlivy. Nejvíce účinnou formou je soliflukce, 

což označuje pomalý pohyb materiálu po zmrzlé zemi, kterému pomáhá stékající voda. 

Jeskynní sedimenty vytvořené v podzemních dutinách jsou charakteristické pro jejich 

souvrství, při kterém je možné sledovat stratigrafii. Atmosférické podmínky nemají vliv  

na usazovaný materiál a tak je sled vrstev zachovalý. 

Třetí skupinou jsou sedimenty vodní, někdy označovány jako mořské. Na území 

České republiky se jedná v podstatě o sladkovodní sedimenty, které podle sedimentačního 

prostředí reprezentují fluviální, limnické a pramenné usazeniny. Fluviální sedimenty 

představují materiál usazovaný tekoucí vodou, rozdělující se na deluviofluviální  

a proluviální. Sedimenty deluviofluviální též splachové  ohraničují úpatí svahů údolního dna, 
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na rozdíl od proluviálních, které vznikají na místě, kde údolí nebo strže vyúsťují do hlavního 

údolí se širokým údolním dnem, případně z hor do plochého podhůří. Pro limnické 

usazeniny jsou typické malé bažiny až velká jezera, tedy materiál ve stojatých pevninských 

vodách. Objevují se také ve fluviálních sériích jako výplně starých ramen a močálů  

na okrajích nivy. Poslední podskupinou sladkovodních sedimentů jsou pramenné, což  

je materiál vysrážený prameny a potoků (Ložek, 1973). 

2.7.1 Eolické sedimenty 

Eolické sedimenty známé jako sedimenty větrné, jsou transportovány především 

větrem, při kterém dochází k erozi hornin a následnému uložení transportovaného materiálu. 

Prachová, méně písková zrna a vzácně i klasty štěrkové frakce jsou transportována  

v závislosti na rychlosti a síle větru. Eolické sedimenty vytvářejí charakteristické 

morfologické tvary, typické pro pouště, stepní a horské oblasti, přímořské duny nebo pro 

přílivové plošiny. Tyto uloženiny z kvartéru jsou v České republice plošně nejrozšířenější. 

Spraše mají velký stratigrafický význam díky jejich závislosti na klimatických podmínkách 

a velkém plošném rozšíření. Poskytují možnost pro stratigrafický výzkum kvartéru ve větším 

rozsahu (viz Obrázek 10).  

Eolické sedimenty se rozlišují podle zrnitosti do tří základních skupin. První 

skupinou jsou sedimenty obsahující až 90 % částic v rozmezí 0,01 - 0,06 mm, označovány 

jako eolický prach neboli spraš. Spraš s proměnlivou příměsí písku a jílu je homogenní, 

klastický, prachový sediment bez zvrstvení typický žlutohnědou barvou. Do druhé skupiny 

patří sedimenty, kde je v převaze písek se střední zrnitostí zrn 0,14 až 0,27 mm. Jsou tak 

označovány transportem zaoblené váté, lépe naváté a dunové písky. Váté písky tvoří  

20 – 25 % povrchu dnešních pouští. Duny jsou charakteristické pro nízké pahorky či pískové 

hřbety, u nichž je morfologie ovlivněna převážně směrem a sílou převažujícího větru. Třetí 

a poslední skupinou sedimentů jsou  eolické drobnozrnné štěrky a hrubozrnné písky vzniklé 

nahromaděním klastů, které jsou transportovány z velké části vlečením silnými větry  

či bouřemi (Růžičková, 2003). 
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Obrázek 10: Mapa rozšíření a mocností eolických sedimentů (Macoun, 1965); Mocnosti pokryvů sprašových 

hlín a spraší: 1 – do 2m; 2 – 2 až 5 m; 3 – 5 až 10 m; 4 – hranice orografických celků; 5 – státní hranice;  

6 – jiné genetické typy čtvrtohorních pokryvných útvarů nebo skalní podloží. 

 Práce je zaměřena na eolický prach neboli spraš, vyskytující se převážně 

v nížinách. V České republice se spraše vyskytují ve velkém množství, ať se jedná  

o jižní a střední Moravu nebo o severní a střední Čechy. Sprašové hlíny pokrývají 

rozsáhlé území na rovinách nebo také ve formě závějí obrácených k východu na svazích 

s nízkým sklonem. Moravská část je významně pokryta v moravských úvalech, kde 

spraše na některých místech dosahují mocnosti až 20 metrů (Růžičková, 2003). 

2.7.2 Fluviální sedimenty 

Fluviální neboli říční sedimenty jsou uloženiny klastického materiálu, což  

je sediment, který se skládá z úlomků hornin a minerálů ze zvětrávacích procesů. Tyto 

sedimenty patří mezi ty nejdůležitější z kvartérních uloženin, jelikož je možno sledovat 

jednotlivé terasy na velké vzdálenosti a jsou tak vůdčími stratigrafickými horizonty  
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ve čtvrtohorách. Fluviální sedimenty jsou rozděleny do tří hlavních skupin, jsou to terasy  

z doby před prvním zaledněním Ostravska, terasy z doby mezi halštrovským a sálským 

zaledněním a terasy mladší než sálské zalednění (viz Obrázek 11). Jsou charakteristické svou 

hrubozrnností, avšak patří k nim i jemnozrnné povodňové hlíny. 

Tyto sedimenty jsou transportovány a ukládány vodními toky ve dvou základních 

prostředích. První prostředí se týká koryta vodního toku, v němž se sedimenty ukládají  

a transportují hlavně při povodních, kdy je průtok a rychlost proudění vody vzrůstající. 

Druhým prostředím jsou sedimenty ukládající se mimo říční koryto, a to na vnější straně 

meandrů, což jsou zákruty koryta toku. Uloženiny mimo říční koryto jsou tvořené převážně 

pískem uloženým v důsledku poklesu rychlosti proudění při vystoupení vody z říčního 

koryta (Růžičková, 2003).  

 

Obrázek 11: Přehledná mapa fluviálních sedimentů Ostravska a Moravské brány (Macoun, 1965);  

1 – staropleistocenní terasy; 2 – 30 m terasa Bečvy; 3 – muglinovská (skrečovská) terasa; 4 – starší akumulace 

hlavni terasy – vypreparovaná (vyšší erozní terasa); 5 – starší akumulace hlavní terasy překrytá sedimenty 



Jan Kubáč: Zhodnocení povrchové geologické stavby časti Moravskoslezského kraje  

v souvislosti s antropogenními tvary pro použití brownfields 

 

2017  24 

   

sálského zalednění; 6 – mladší akumulace hlavní terasy; 7 – mladší akumulace hlavní terasy překrytá sedimenty 

sálského zalednění; 8- hlavní terasa nečleněná – vypreparovaná (vyšší erozní terasa); 9 – hlavní terasa 

nečleněná, překrytá sedimenty sálského zalednění; 10 – nižší erozní terasa; 11 – kunčická terasa; 12 – údolní 

terasa překrytá eolickými sedimenty; 13 – vyšší nivní stupeň; 14 – nižní nivní stupeň; 15 – státní hranice;  

16 – hlavní evropské rozvodí; 17 – geologické profily. 

2.7.3 Glacigenní sedimenty 

Jako glacigenní se označují všechny sedimenty, které vznikly přímým působením 

ledovce, tedy akumulační činností nebo působením ledovcového tlaku. Tyto sedimenty  

se dříve nazývaly souvkové hlíny nebo morény, nyní se dává přednosti termínu till, což  

je ledovcem transportovaný a následně uložený sediment. Termín moréna se dnes používá 

pro morfologické tvary ledovcových sedimentů. Podle pozice vzhledem k ledovci se dělí 

tilly na subglaciální, supraglaciální eventuálně okrajové.  

Subglaciální till zahrnuje lodgement till, subglaciální melt-out till a till deformační. 

Lodgement znamená till, který vzniká ukládáním z báze pohybujícího se ledovce  

a následnou sedimentací klastických částic při odtávání ledu, jedná se o nejvyskytovanější 

till na našem území. Termín subglaciální melt-out till označuje till vznikající na bázi 

stagnujícího ledovce. Deformační till vzniká z báze pod ledovcem postupným odlamováním. 

Do supraglaciálních tillů patří supraglaciální melt-out till vznikající na povrchu ledu 

odtáváním a flow till, který vzniká skluzem nebo sesunutím sedimentu uloženého z ledovce. 

Tento proces probíhá na povrchu či pod ledovcem, dále na jeho okraji nebo může probíhat 

pod vodou (Růžičková, 2003). 

Na území Ostravska se glacigenní sedimenty člení litologicky na souvkové hlíny  

a souvkové hlinité písky, dále pak na morénové štěrky a štěrkopísky. Souvkové hlíny  

a hlinité písky patří mezi nejrozšířenější glacigenní sedimenty a jsou typické svou plástevnou 

texturou a šupinovitou odlučností. Výrazné odlišnosti jsou v souvkových hlínách staršího  

a mladšího zalednění. Souvkové hlíny staršího neboli halštrovského zalednění jsou 

charakteristické šedými odstíny lišící se od žlutohnědých souvkových hlín mladšího neboli 

sálského zalednění. Halštrovské hlíny se od sálských odlišují také větším zastoupením 

křemenných souvků (Macoun, 1965). 
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2.7.4 Glacilakustrinní sedimenty 

Za glacilakustrinní sedimenty se považují usazeniny ledovcových jezer, které 

poskytují tavné vody z ledovce. V České republice se tyto sedimenty člení podle polohy 

jezer vůči ledovci. K první poloze patří jezera, která jsou v kontaktu s ledem, takzvané 

subglaciální a supraglaciální usazeniny. Subglaciální jezerní sedimenty vznikají pod 

ledovcem a supraglaciální jezerní sedimenty vznikají na povrchu ledu odtáváním, avšak  

na území České republiky nebyli tyto usazeniny zjištěny. Další polohou jsou jezera u čela 

ledovce a také jezera proglaciální, což je druh ledovcového jezera, které vzniklo před čelem 

jezera. Charakteristickým sedimentem těchto jezer jsou varvy, tenké vrstvy prachových  

a jílových sedimentů usazených v průběhu jednoho roku v jezerech (Růžičková, 2003). 

Glacilakustrinní sedimenty ukládané v jezerních pánvích před ledovcovým čelem 

jsou tvořeny glacilakustrinními písky, varvovými písky, páskovanými jíly neboli varvami  

a glaciiakustrinními jíly. Glacilakustrinní písky jsou složeny převážně písky křemitými, 

které bývají jemně až středně zrnité. Všechny tyto frakce jsou podle zrnitosti zastoupeny  

od hrubozrnných písků až do písků jemnozrnných. Za glacilakustrinní varvové písky jsou 

považovány písky, které jsou vodorovně zvrstvené se střídající polohou hrubozrnného  

a jemnozrnného písku. Tyto střídající se vrstvy mají odlišnou barvu, písky světlé či hnědě 

žluté spolu s pískem rzivě hnědým. Glacilakustrinní jíly nemají rytmickou sedimentaci, 

avšak páskované jíly jsou spjaty s pozvolnými faciálními přechody. Jejich zbarvení je různé, 

ale často mají výrazné druhotné mramorování a jsou rozšířeny na celém našem území. 

Glacilakustrinní varvy leží v nadloží bazálních štěrkopísků a jejich mocnost dosahuje  

až deseti metrů s šedým až žlutavě hnědým zbarvením, kde se střídají písčitější a jílovitější 

vrstvy (Macoun, 1965). 

2.7.5 Glacifluviální sedimenty 

Glacifluviální sedimenty vznikají za doprovodu proudící vody v kontaktu 

s ledovcem a označují se tak například písky a štěrkopísky. Často přecházejí horizontálně  

i vertikálně do glacilakustrinních sedimentů. Stejně jako u sedimentů glacigenních, se tyto 

sedimenty dělí na dvě základní skupiny podle místa sedimentace vzhledem k ledovci, a to 

na englaciální a proglaciální. Englaciální sedimenty zahrnují usazeniny vzniklé uvnitř 

ledovce, pod ledovcem a na ledovci. Sedimenty proglaciální se uložily v předpolí čela 

ledovce a dále se člení na uloženiny výplavových plošin, glacifluviálních delt  
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a glacifluviálních teras. V České republice se vyskytují glacifluiální sedimenty ve formě 

eskerů, karnů, karnových teras, valů koncových morén nebo jako výplavové plošiny. 

Sedimenty výplavových plošin jsou takzvané sandry, mají největší plošný rozsah i mocnost 

a vznikaly v předpolí ledovce na mírně ukloněné ploše (Růžičková, 2003). 

Z litologického hlediska jsou glacifluviální usazeniny tvořeny písky, štěrky  

a štěrkopísky zvrstveny obvykle šikmo nebo křížově. Mohou obsahovat i jílové vrstvy 

v malých jezírkách nebo tůních, které se vytvářejí na výplavové plošině ledovce. Ať se jedná 

o domácí nebo přinesený původ sedimentu, tak vždy je podstatnou složkou křemen.  

Ve větším rozsahu jsou na území Ostravska a oderské části Moravské brány zachovány 

pouze sedimenty z doby sálského zalednění. Sedimenty z halštrovského zalednění jsou 

zachovány v depresích povrchu (Macoun, 1965). 

2.7.6 Deluviální sedimenty 

Pro deluviální sedimenty se v České republice používá také termín svahové 

sedimenty. Typicky vznikají na svazích gravitačními pohyby, které doplňují vedlejší činitelé 

jako je voda snižující soudržnost sypkých hmot, sníh pro snadnější sesuv částic po povrchu, 

nebo led snižující tření a soudržnost. Dalším činitelem je také dešťová voda erodující povrch 

sedimentů, spolu s činností větru. Deluviální sedimenty jsou z genetického hlediska 

převážně ronové, solifukční nebo sesuvné, a patří mezi nejrozšířenější kvartérní uloženiny 

v denudačních oblastech, což jsou hlavně pahorkatiny, vrchoviny a hory. Transportovaný 

materiál může být přenášen na svazích velmi krátce, ale i dlouze až stovky metrů. Usazeniny 

svahů podle různého podílu a formy působení vedlejších činitelů se dělí na gravitační 

sedimenty svahové, sesuvové, ploužené, proudové a splachové. Tyto typy jsou rozdílné 

především podmínkami vzniku, kdy se jedná například o pozici na svazích s rozdílným 

sklonem.  

Gravitační svahové sedimenty mohou vznikat při nahromadění klastů 

transportovaných pouze gravitací. U gravitačních sesuvových sedimentů je k transportu 

zapotřebí gravitačních pohybů po smykové ploše, když je rovnováha porušena. Jako 

gravitační ploužené sedimenty jsou označovány takové sedimenty, které kromě gravitace 

vznikají pomalým pohybem hmot v důsledku objemových změn nebo plastickým pohybem 

vodou nasyceného materiálu za spoluúčasti chladných klimatických podmínek. Na vzniku 

gravitačních proudových sedimentů má k transportu velký podíl dostatečné nasycení 
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materiálu vodou. Splachové sedimenty se transportují dešťovou nebo tavnou vodou na ploše 

svahů a jsou významným typem holocenních sedimentů (Růžičková, 2003). 

2.7.7 Deluviofluviální sedimenty 

Usazeniny deluviofluviální jsou typem přechodného sedimentu mezi fluviálními  

a diluviálními. Deluviofluviální sedimenty se označují také jako sedimenty splachové, kdy 

jsou sedimenty transportovány dešťovými vodami po povrchu terénu a následně usazovány. 

Jde o tu dešťovou vodu, která se nevsákne, ale stéká po povrchu svahu. Rozlišuje se zde 

splach plošný se stékající vodou po ploše a splach stružkový se stékající vodou níže po svahu 

ve stružkách neboli v rýze. Usazený materiál je závislý na sklonu svahu a na množství  

a intenzitě protékající erozní vody. Tyto sedimenty jsou typicky označovány především jako 

usazeniny vázané na mělké deprese a jejich vyústění je směřováno do nivy. Z geologického 

hlediska se depresí rozumí snížené části reliéfu, jejíž tvar je tvořen erozí a odnosem. 

Mocnosti u těchto sedimentů ve většině případů nepřesahují 2 metry a představují ve větší 

míře prachy, písky a hlinité písky rytmicky zvrstvené. Z kvartérního mapování jsou 

splachové sedimenty významné hlavně v holocénu pro jejich studium a interpretaci profilů 

právě ve čtvrtohorách (Růžičková, 2003). 

Sedimenty lemující úpatí svahů na údolním dně tvoří takzvané dejekční neboli 

výplavové kužely. Dejekční kužely vznikají během krátkých dešťových přívalů a mohou tak 

být využity pro studium krátkodobých změn klimatu. Důležitým faktorem při vzniku 

splachových kuželů jsou ve studeném období vodní přívaly a soliflukce. V teplém období se 

jedná o splach a pohyb zemin při táni sněhu (Macoun, 1965). 

2.7.8 Proluviální sedimenty 

Vznik těchto sedimentů je podobný jako u dejekčních kuželů, kdy je charakterizuje 

náhlé a často přerušovaná sedimentace z glaciálního období. Proluviální usazeniny 

představují sedimenty, které jsou náhle a často přerušována především za chladného  

a suchého období. Jakmile dojde k zanešení říčního koryta transportovaným materiálem, 

který se dostane nad úroveň okrajového terénu, tok postupuje do nižší polohy. Podobně jako 

u dejekčních neboli náplavových kuželů je vznik těchto sedimentů ve tvaru kužele nebo 

vějíře spojován s místem, kde vodní tok ztrácí schopnost dále transportovat materiál, 

například z hor do plochého podhůří. Sedimenty mohou obsahovat eolické polohy 

způsobené promrzáním. Tyto sedimenty jsou členěni do dvou základních skupin, 
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vztahujících se k dejekčním kuželům, jsou to usazeniny podhorských a splachových kuželů. 

Podhorské a splachové kužely vznikají za pomoci vodních přívalů a soliflukce, případně 

pohybem materiálu při tání sněhu (Růžičková, 2003). 

Usazený materiál podhorských kuželů se zjemňuje směrem od hor, avšak tyto 

kužele jsou charakteristické hrubým a nevytříděným materiálem. Jsou tvořeny za studeného 

období, během občasných a prudkých srážek, kdy jsou hory holé a zvětrávané. Tvorba 

splachových kuželů je typická pro místa, kde menší údolní vyústění nebo erozní rýhy směřují 

do větších údolí. Tyto sedimenty se liší obdobím, ve kterém byly vytvořeny. Usazeniny  

ve studenějším období mají vyšší obsah půdních částic, které jsou větší jak 2 milimetry. 

Kdežto usazeniny v teplejším období mají půdní částice menší jak 2 milimetry a jsou často 

ze snesených půd. Na území Ostravska se proluviální sedimenty vyskytují především u úpatí 

pohoří a dále je výskyt těchto usazenin typický v podhůří Beskyd vzniklé v době sálského 

zalednění (Ložek, 1973). 

2.7.9 Limnické sedimenty 

Za limnické sedimenty se označují usazeniny ve stojatých vodách na pevnině, ať se 

jedná o malé bažiny nebo o velké jezera. Každá vodní nádrž má specifické poměry a jejich 

vznik je spojen především s podnebím, který řídí vodní režim. Tyto nádrže jsou typické pro 

nejmladší zalednění, avšak u nás se vyskytují jen zřídka. Nejčastěji se vyskytovaly 

v zaledněné oblasti Ostravska. Mezi další určující poměry ke vzniku vodních nádrží patří  

i samostatné organismy usměrňující pohyby sedimentů, reliéf nebo tvar a velikost nádrží. 

Tyto sedimenty se objevují i ve fluviálních vrstvách jako výplně starých ramen a močálů na 

okrajích nivy. Z litologického hlediska se limnické sedimenty rozdělují na tři hlavní skupiny, 

jsou to sedimenty klastické, chemické a organické. Klastický neboli terigenní sediment se 

skládá z úlomků hornin a minerálů, které jsou transportovány splachem, vodními toky, 

větrem či soliflukcí. Terigenní sediment se objevuje v každé době, avšak převažuje 

v chladném a suchém glaciálním období. Sedimenty chemické, někdy také označovány jako 

biochemické, vznikají převážně za spoluúčasti rostlin vysrážením různých látek z vodního 

roztoku, který se hromadí na dně. Organické sedimenty jsou blíže charakterizovány 

v podkapitole Organické sedimenty (Ložek, 1973). 

Limnická sedimentace je ovlivněna mnoha faktory, mezi ty nejdůležitější patří 

podnebí, organismy, reliéf, endogenní vlivy a také tvar a velikost vodních nádrží. Podnebí  
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a klima stanovuje vodní režim, při kterém vznikají vodní nádrže s obsahem limnického 

materiálu. Na podnebí a samotném chemismu vod jsou závislé i organismy, vyskytují se zde 

rašelinní látky, gyttja i hnilokaly. Nejdůležitějším faktorem pro vznik nádrží je samotný 

reliéf. Především za pomocí ledovců tak vznikají jezera. Endogenními vlivy se rozumí 

sopečné oblasti, kde jsou kráterová jezera. Tímto způsobem vznikli velká jezera, jako je 

například Bajkal nebo Mrtvé moře. U ledovcových nebo tektonických jezer jsou vodní 

nádrže o velkých hloubkách se strmými břehy (Ložek, 1973). 

2.7.10 Organické sedimenty 

V organických sedimentech se objevují ve velkém zastoupení odumřelá těla 

organismů či jejich částí. Příkladem je u organogenních sedimentů takzvaná gyttja, která 

představuje tmavou bahnitou usazeninu stojatých vod s organickými zbytky nebo sapropely 

označovanými jako hnilokaly či jako organické bahno vzniklé při rozkladu odumřelých 

vodních organismů za nedostatku kyslíku. Do organických sedimentů spadají i usazeniny 

rašelinišť, vyznačující se odumřelými těly rostlin závislé na podnebí. Pro tvorbu rašelinové 

vegetace je hlavní podmínkou samotná vlhkost převážně v teplých obdobích. Tyto 

sedimenty se dělí na slatiny a vrchoviny podle své vegetace a svého přístupu k podnebí. 

Vznik slatin je přiřazován k místům s trvale vysokou hladinou spodních vod, které se 

objevují až na povrchu. Jsou závislé na reliéfu krajiny a vyskytují se hlavně v nižších sušších 

oblastech u pramenů s dostatkem minerálních látek. Slatinné usazeniny jsou tvořeny 

vrstvami o menších mocnostech v jiných sedimentech, především se sedimenty 

glacilakustrinními. Vrchoviště vznikají v místech, kde není umožněn vznik slatin z důvodu 

nedostatku vody. Především se jedná o svahy a hřebeny hor s velkým výskytem srážek. 

Stejně jako slatinné sedimenty jsou i vrchoviště závislá na reliéfu, na místech, kde je stékající 

voda. Vrchoviště zachycují vývoj vegetace v holocénu a jsou tak významná pro změny 

rostlinstva v rámci jejich poznání (Ložek, 1973). 

Na území České republiky se organické sedimenty vyskytují pouze v malém 

množství. Usazeniny se zbytky rostlin se ve větší míře objevují na Ostravsku a v oderské 

části Moravské brány. Jde především o oblasti odstavených říčních ramen a bezodtokých 

kotlin v údolních nivách Opavy Odry. Zde jsou usazovány hnilokaly a slatinné zeminy, které 

se vyznačují svou proměnlivostí organické a hlinité složky (Macoun, 1965). 
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2.8 Metodika zhodnocení přírodních poměrů 

Tato podkapitola se věnuje pracovnímu postupu a popisu (viz Obrázek 12) při 

zhodnocení přírodních poměrů pro použití brownfields. Pro tuto práci bylo potřeba 

kvantifikovat geologické prostředí v části Moravskoslezského kraje. Po nastudování 

odborné literatury a kvartérních map bylo zapotřebí lokalizovat a následně georeferencovat 

zmiňované geologické mapy. Dále došlo k vytvoření sjednocené legendy pro přehlednost  

a určení všech genetických typů z různých zdrojů. Tento krok usnadnil digitalizování 

kvartérních geologických řezů. Digitalizováním bylo možné kvantifikovat jednotlivé 

geologické prostředí jako je délka jednotlivých typů, průměrná mocnost a plocha v řezech. 

Kvantifikace jednotlivých geologických prostředí byla vytvořena zvlášť pro první vrstvu  

a zvlášť pro všechny vrstvy genetických typů. Ze zastoupení jednotlivých geologických 

prostředí vyplývají nové poznatky vzhledem k základové půdě. Ať se jedná o antropogenní 

tvary tvořené násypy představující odvaly nebo o ostatní genetické typy, ve kterých  

se mohou brownfieldy vyskytovat.  

 

Obrázek 12: Pracovní postup a popis zhodnocení přírodních poměrů pro použití brownfields 
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2.8.1 Studium literatury a map s kvartérními řezy 

Co se týče zdrojů dat, které byly použity pro kvantifikaci v diplomové práci, tak 

z hlediska jejich použití se rozdělují na dvě skupiny. Obě skupiny bylo potřeba před použitím 

naskenovat ve vysoké kvalitě (viz Příloha 5 – 13). První skupinou naskenovaných map, které 

obsahovaly i geologické řezy, byly data geologických map čtvrtohorních pokryvných útvarů 

v měřítku 1 : 25 000. V této skupině se jedná o Bílovec M-34-73-C-a, Brušperk  

M-34-73-C-d, Dobrá M-34-73-D-d, Frýdek-Místek M-34-73-D-c, Havířov M-34-73-D-b, 

Hlučín M-34-73-A-d, Hrabyně M-34-73-A-c, Kravaře M-34-73-A-a, Ostrava-jih  

M-34-73-D-a, Ostrava-sever M-34-73-B-c, Poruba M-34-73-C-b, Starý Bohumín  

M-34-73-B-a, Studénka M-34-73-C-c, Sudice M-34-73-C-c a Věřňovice-Orlová  

M-34-73-B-b,d (Macoun, Šibrava, Tyráček). Těchto 16 geologických map bylo 

georeferencováno pro zobrazení kvartérních řezů na podkladové mapě ArcČR 500. Pro 

všechny geologické řezy této skupiny je používáno měřítko délek 1 : 25 000 a měřítko výšek 

1 : 2 500. 

Druhou skupinou zdrojových dat je kniha Kvartér Ostravska a Moravské brány od 

autora J. Macouna z roku 1965, která obsahuje geologické řezy spolu s mapami jejich 

výskytu. Všechny použité řezy v této skupině jsou lokalizovány na dvou mapách. Přehledná 

mapa fluviálních sedimentů Ostravska a Moravské Brány se zobrazením 39 řezů, Lubina, 

Lučina 1 - 5, Morávka, Odra 1 - 10, Olše 1 - 4, Opava 1 - 4, Opava-Dolní Benešov, Ostravice 

1 - 9, Sedlnice a Porubská Brána I - IV. Druhým podkladem je Přehledná mapa Ostravské  

a Oderské části Moravské Brány, kde jsou vyznačeny 4 geologické řezy, Profil kvartérními 

sedimenty Ostravska od Třebomi k Vyšním Lhotám, Profil kvartérními sedimenty Ostravska 

od Kobeřic k Píšti, Profil kvartérními sedimenty Ostravska od Kravař k Dolní Lutyni a Profil 

kvartérními sedimenty Moravské brány od Fulneku k Hladným Životicím.  

2.8.2 Lokalizace řezů 

Lokalizace řezů byla uskutečněna za pomoci aplikace ArcMap z balíku ArcGIS 

Desktop, která umožňuje tvorbu a editaci prostorových dat. V první řadě bylo nutné přidat 

k naskenovaným kvartérním mapám souřadnicový systém georeferencováním  

na podkladovou mapu pro lokalizaci geologických řezů. Jako podkladová mapa byla použita 

digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR 500 v měřítku 1 : 500 000, 

kde jsou zobrazeny geografické informace o České republice. Georeferencování probíhalo 
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u většiny kvartérních map pomocí absolutních pozic, některé starší mapy bylo nutné 

georeferencovat metodou „rubber sheeting“. Řešená data (geologické mapy čtvrtohorních 

pokryvných útvarů, kvartérní profily Ostravska a Moravské brány) byla připojena do 

souřadnicového systému S-JTSK. 

 

Obrázek 13: Schéma Křovákova zobrazení (gis.zcu.cz) 

Souřadnicový systém se volí pro souvislé zobrazení celého území. Na území České 

republiky se rozlišují souřadnicové systémy stabilního katastru, reambulovaného katastru, 

S-JTSK, S-1942, WGS-84 a ETRS-89. Tyto souřadnicové systémy se od sebe liší orientací 

poloos X, Y a také rozměry s číslování triangulačních a mapových listů. Obecně slouží 

k lokalizaci objektů a různých jevů na zemském povrchu. Nejpoužívanějším souřadnicovým 

systémem v České republice je Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Jde  

o souřadnicový systém S-JTSK neboli tzv. Křovákovo zobrazení vytvořené Ing. Josefem 

Křovákem v roce 1922 (viz Obrázek 13). Tento systém je charakterizován jednotnou 

trigonometrickou sítí katastrální, dvojitým přizpůsobeným kuželovým zobrazením v obecné 

poloze a prvky sítě vojenské triangulace, které definují orientaci, rozměr a polohu na 

elipsoidu. Souřadnicový systém S-JTSK má odchylku od severu, to znamená, že nezobrazuje 

sever na horním okraji mapy, ale je mírně odchýlený na pravou stranu (gis.zcu.cz). 

ArcGIS for desktop je softwarový produkt společnosti ESRI, který slouží k tvorbě 

geografických informačních systémů. Dále se tento program používá také ve školství, vědě  
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a výzkumu, průmyslových podnicích, lesnictví a zemědělství, pro správu inženýrských sítí, 

rozvodů energií, dopravu či telekomunikací. Tato aplikace slouží tedy především pro sběr, 

zpracování, vyhledávání a prezentování geografických informací. ArcMap je jednou  

ze základních aplikací ArcGIS Desktop umožňující prostorové analýzy a editace dat pro 

tvorbu digitálních map. Aplikace ArcMap zobrazuje geografické údaje, do kterých spadají 

vektorové, rastrové, obrazové a atributové data. Dále tato aplikace poskytuje výkresy map, 

kdy ve výsledku zobrazuje mapové prvky, jako jsou legendy, měřítka, severky nebo 

referenční mapy (Bader, 2005). 

Georeferencování probíhalo v aplikaci ArcMap a jedná se o přiřazení geodetických 

souřadnic k naskenované mapě. Souhrnně umožňuje zobrazit a následně analyzovat rastrová 

data s jinými geografickými daty. Georeferencování pomocí absolutních pozic se rozumí 

přiřazení geodetických souřadnic rastru ve většině případů se všemi rohy mapy, kdy dochází 

k transformaci a přizpůsobení rastru k podkladové mapě. U starších map, kde není možné 

přiřadit souřadnice rohů rastru k podkladové mapě, je zapotřebí použít metodu „rubber 

sheeting“. Tato metoda slouží k úpravě všech bodů rastru tak, aby se přizpůsobily k známé 

poloze určitých bodů podkladové mapy. Dokáže transformovat rastr po částech, tedy 

zachovat topologii mezi body a objekty, kdy jsou jejich spojnice různě natahovány, 

smršťovány, popřípadě natáčeny (Ormsby, 2004). 

2.8.3 Studium variability geologické stavby 

Pro lepší orientaci v řezech byla vytvořena sjednocená legenda (viz Příloha 4) pro 

všechny řešené řezy. Stratigraficky je rozdělena na Kvartér, kde jsou veškeré řešené 

sedimenty a další geologické periody nepatřící do Kvartéru, jde o Neogén, Paleogén, Křídu 

a Karbon. U kvartérních sedimentů se rozlišují specifické typy uloženin. Prvním typem jsou 

antropogenní tvary charakterizující navážky. Následně jde o eolické sedimenty, kde jsou 

sprašové hlíny viselského stáří a sedimenty deluviofluviální, kam patří převážně 

písčitohlinité sedimenty. Čtvrtým typem sedimentů v legendě jsou deluviální usazeniny,  

u kterých převažují sedimenty písčitohlinité, jílovité, písčité a štěrkopískové. Patří sem také 

zahliněné suti a soliflukční písčité hlíny, štěrkopísky, jílovité hlíny, ale i hlíny s místy 

kamenitou příměsí. Jako fluviální sedimenty jsou v kvartérních řezech označovány písčité 

hlíny, povodňové písčité hlíny a písčitohlinité fluviální sedimenty na nižším a vyšším nivním 

stupni. V pleistocénu se jedná u těchto sedimentů o štěrkopísky údolní terasy, štěrkopísky 
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mladší a starší akumulace hlavní terasy, štěrkopísky bez příměsí valounů severských hornin 

a o pískovcové štěrkopísky z doby před prvním zaledněním území.  

Glacilakustrinní sedimenty jsou dalším typem charakterizované v první řadě salským 

zaledněním, kde jde o písky a jíly ústupového stadia a také o písky, štěrkopísky a jíly 

postupového stadia. U halštrovského zalednění těchto sedimentů se jedná o postupová stadia 

štěrkopísků, písků, jílů a varv. Glacifluviální sedimenty jsou označovány jako štěrkopísky 

ústupového a postupového stadia salského zalednění, dále jako usazeniny halštrovského 

zalednění, do kterých spadají štěrkopísky a písky ústupového zalednění, ale  

i štěrkopísky postupového stadia. K sedimentům glacigenním patří do salského zalednění 

jílovité, písčité a hlinité souvkové písky a do halštrovkého zalednění patří bazální moréna 

s křemitým štěrčíkem, ale i vápnité a písčité souvkové hlíny. Do proluviálních sedimentů 

spadají pískoštěrky salského zalednění s převahou valounů jesenických hornin  

a pískoštěrky viselského stáří s převahou valounů a úlomků jesenických hornin. 

V neposlední řadě se jedná o limnické sedimenty charakteristické organickými sedimenty, 

jílovité hlíny s vložkami slatin a jílovité sedimenty Stonavského jezera s polohami slatin. 

Posledními usazeninami zobrazovanými v legendě jsou sedimenty organické, 

charakterizované slatinami a slatinnými zeminami a dále je také označují slatinné  

a hnilokalové jílovité sedimenty.  

2.8.4 Vektorizace (digitalizace) řezů 

Pro kvantifikování jednotlivých geologických prostředí bylo nutné provést 

vektorizaci kvartérních geologických řezů v grafickém editoru CorelDraw od firmy Corel 

Corporation. V první řadě všechny kvartérní řezy, které nebyly v digitální podobě, se pro 

použití v diplomové práci musely naskenovat. Jednalo se zpravidla o dvě formy zdrojů,  

ze kterých se vycházelo ke kvantifikaci řezů. Prvním zdrojem bylo 16 geologických map 

čtvrtohorních pokryvných útvarů s geologickými řezy. Jako druhý zdroj byla použita kniha 

Kvartér Ostravska a Moravské brány, kde se nachází dalších 44 geologických řezů.  

Po následné vektorizaci bylo možné určit množství všech geologických prostředí, konkrétně 

délka, mocnost a plocha v řezu. Délka a mocnost vychází z aktuálního měřítka jednotlivých 

geologických řezů. Pro výpočet plochy jednotlivých prostředí bylo použito předdefinované 

makro k přesnějšímu a rychlejšímu stanovení (Čulík, 2000). 
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CorelDraw je hlavní aplikací balíku CorelDRAW Graphics Suite. CorelDraw  

je vektorově orientovaný ilustrační program, což zjednodušeně znamená, že vytvořené tvary 

objektů jsou definovány matematickými definicemi a umožňují tak vymodelovat obrazce 

s velkou přesností až na jeden mikron. Zmiňovaná vektorizace pro možnost kvantifikování 

jednotlivých geologických prostředí znamená převedení rastrové grafiky na vektorovou. 

V podstatě se jedná o základní způsob zobrazení obrazových informací v počítačové grafice. 

Rastrová grafika obsahuje jednotlivé barevné body, tedy pixely, které jsou uspořádány  

do pravoúhlé mřížky, zatímco grafika vektorová je složena z přesně definovaných tvarů, 

příkladem jsou body, přímky nebo křivky (Hlavenka, 2000). 

2.8.5 Kvantifikace jednotlivých geologických prostředí 

Pro správné pochopení a význam kvantifikace geologických prostředí je zprvu nutné 

říci, že každé geologické těleso je svými vlastnostmi specifické a jeho znalost může být 

podstatným vodítkem například pro zakládání staveb. Inženýrská geologie zkoumající 

všechny disciplíny geologických věd za účelem poskytování informací o složení podloží 

daného geologického tělesa. Tyto informace lze využít pro účely zakládání staveb, 

projektování či pro sanaci antropogenních jevů, jelikož znalost základových podmínek vede 

k přesnějšímu inženýrskogeologickému a geotechnickému průzkumu. Úkolem 

inženýrskogeologického průzkumu je získání a vyhodnocení informací o geologickém 

prostředí a následně i poskytnout rady v rámci optimálního využití, popřípadě varovat před 

špatnými postupy. Geotechnickým průzkumem se získávají informace o geologických 

poměrech pro hospodárné uskutečnění stavby s minimálním dopadem na okolní prostředí. 

Jelikož vhodné plochy k zakládání staveb bývají často již zastavěné, je nevyhnutelné 

zakládat na geologicky nepříznivých místech, kde jsou špatné základové poměry. 

(Schütznerová, 1990) 

Pro kvantifikaci jednotlivých geologických prostředí byly vytvořeny dvě tabulky 

(viz Příloha 1, 2 a 3), které jsou zaměřeny především na určení množství sedimentů 

vyskytujících se v řezech. Rozdílnost těchto tabulek je v množství zkoumaných vrstev. První 

vytvořená tabulka obsahuje hodnoty pro všechny genetické typy všech vrstev v kvartérních 

řezech. Na rozdíl od druhé tabulky, která se specifikuje pouze na první vrstvu všech 

genetických typů. Jedná se o vrstvu na povrchu terénu, tedy o ta geologická prostředí, která 

přímo souvisí se stavbami a s jejich případnými problémy. V tabulkách jsou seřazeny podle 
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názvu všechny zkoumané řezy od 1 do 60 v následujícím pořadí, Bílovec, Brušpěrk, Dobrá, 

Frýdek-Místek, Havířov, Hlučín, Hrabyně, Kravaře, Ostrava-jih, Ostrava-Sever, Píšť, 

Poruba, Starý Bohumín, Studénka, Sudice, Věřňovice-Orlová, Třebom-Vyšní Lhoty, 

Kobeřice-Píšť, Kravař-Dolní Lutině, Fulnek-Hladké Životice, Lubina, Lučina 1 – 5, 

Morávka, Odra 1 – 10, Olše 1 – 4, Opava 1 – 4, Opava-Dolní Benešov, Ostravice 1 – 9, 

Sedlnice a Porubská Brána I – IV. Všechny tyto řezy jsou doprovázeny hodnotami s délkou 

celých profilů. 

 

Obrázek 14: Výřez mapy kvartérního pokryvu (upraveno dle Havlíček et al, 2007) 

Na obrázku (viz Obrázek 14) je pro představu a lepší přehled zobrazeno všech 16 

geologických map čtvrtohorních pokryvných útvarů s  vyznačenými řezy spolu s umístěním 

dnes existujících, veřejných brownfieldů. Jedná se o brownfieldy, u kterých jejich vlastník 

souhlasil s jejich zveřejněním. Ke dni 2. 4. 2017 je vymezeno 169 brownfield lokalit v rámci 

Moravskoslezského kraje (invest-msr.com). 

Každý kvartérní řez je rozdělen podle genetického typu na specifické prostředí, jehož 

výskyt je určen místem, kde je profil veden. U jednotlivých geologických prostředí  

je v tabulce zobrazena i jejich četnost (viz Příloha 14) v rámci řezů pro představu o výskytu 

těchto prostředí. Dále jsou u těchto prostředí zobrazeny i hlavní hodnoty tabulky. V první 

řadě jde o celkovou délku jednotlivých genetických typů udávaných v metrech, které jsou 
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zaokrouhleny na stovky. K hlavním hodnotám patří i zprůměrované mocnosti jednotlivých 

prostředí a plošné zastoupení v řezu každého z prostředí, jehož plocha je vyjádřena 

čtverečnými metry. Tabulka obsahuje i celkové hodnoty jednotlivých genetických typů. 

Délka a plocha prostředí je získána sumarizací všech kvartérních řezů. U mocnosti jde  

o zprůměrování všech průměrných hodnot všech řezů, které jsou doplněny o údaj minimální 

a maximální mocnosti. Kromě kvartérních sedimentů jsou v tabulce kvantifikována i další 

prostředí, která se vyskytují v řezech. Jde například o horniny z Karbonu, Neogénu, 

Paleogénu nebo také z Křídy.  
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3 Zhodnocení – antropogenní tvary 

Lidskou činností se přetváří ráz krajiny do podoby antropogenních tvarů, obzvláště 

úpravami v rámci staveb nebo při těžbě nerostných surovin. Lidská činnost má vliv na vývoj 

reliéfu přímou nebo nepřímou formou. Přímé formy jsou v rámci reliéfu Moravy a Slezska 

spojovány s báňskou, průmyslovou nebo zemědělskou činností. Jedná se o tvary vzniklé 

přemísťováním hornin a půdy lidskou činností, průmyslem či těžbou vytvořených násypů, 

navážek, odvalů, výsypek či skládek. Zemědělskou činností se jedná především o rušivě 

velké zemědělské terasy. V důsledku nevhodného zemědělského a lesního hospodářství 

vzniká nepřímý vliv, který způsobuje narušení rovnováhy geosystémů. Příkladem může být 

narušení oběhu vody, což ve výsledku znamená, že je zvýšená eroze půdy, vzrůst sesuvové 

činnosti, popřípadě záplavy. K nepřímým formám také patří poklesová území v Ostravské 

průmyslové oblasti (Czudek, 1997). 

Půdní prostředí, na kterém se bude zakládat, bývá tvořeno různými druhy hornin, 

které se tak stávají nedílnou součástí staveb. Pro správné a úspěšné realizování stavby je 

znalost základové půdy důležitá z hlediska složení, stavby nebo struktury. Jako základové 

půdy se označují geologická a antropogenní prostředí, která vzájemně spolupůsobí u aktivní 

zóny. Základové půdy jsou podmíněny hloubkou geologické historie a při antropogenní 

činnosti se změnou reliéfu, hydrogeologickými změnami podzemních vod nebo také 

podmáčením, těžbou nerostných surovin případně navážkami. Kromě záměrně zřizovaných 

tvarů jsou pro stavební účely antropogenní tvary nevhodné, jelikož mají různorodé složení  

a jejich ulehlost je zřetelně malá.  

Problémy spojené se zakládáním lze pojmout ze dvou stran. Prvním problémem se 

rozumí plošně rozsáhlá hlubinná a povrchová těžba nerostných surovin a k druhému 

problému patří místa vymezená pro uložení přírodních a antropogenních materiálů. 

Dobývání nerostných surovin na povrchu je dnes příčinou vzniku rozlehlých jam, u kterých 

je možné vyrovnat terén výsypkami, kdy materiál může dosahovat i několika desítek metrů. 

Pro využití antropogenních materiálů ze stavebního hlediska je potřeba zvolit speciální 

způsoby zakládaní, protože u těchto materiálů docházelo často k rozlehlým sesuvům a také 

k promáčení (Schütznerová, 1990). 
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Obrázek 15: Topografická mapa s antropogenními tvary na území Ostravy (mapový podklad – 

www.mapy.cz) 

Na obrázku (viz Obrázek 15) jsou pro představu zobrazeny podle map 

inženýrskogeologických rajónů (Kašpárek, M., Sloboda, J., 1990) antropogenní tvary 

zahrnující výsypky, odvaly, navážky, odpady a odkaliště řazené stratigraficky do holocénu 

ve vymezené oblasti Ostrava-město. Tuto mapu doplňuje graf (viz Graf 1), který znázorňuje 

poměr rozlohy antropogenních tvarů v rámci Ostravy.  

 

 

Graf 1: Hodnocení podílu antropogenních tvarů v Ostravě 
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3.1 Charakteristika řezů s výskytem antropogenních tvarů 

Na studované lokalitě bylo digitalizováno a kvantifikováno 60 kvartérních 

geologických řezů, ze kterých tři protínají antropogenní tvary na území Ostravy. Mezi tři 

geologické řezy s antropogenním výskytem patří řez Ostrava sever, kde jsou dvě navážky, 

odval Heřmanice a odval „Halda Ema“ (viz Obrázek 16). Druhý kvartérní řez s názvem 

Ostrava jih, na kterém se vyskytuje odval Hrabůvka a třetí řez pojmenovaný Ostravice 9 

podle blízké řeky situované u řezu. Kvartérní geologické řezy nacházející se v zájmovém 

území byly použity prostřednictvím dosud vytvořených studií a odborných prací. Prvních 16 

geologických řezů digitalizovaných z geologických map čtvrtohorních pokryvných útvarů a 

ostatních 44 řezů bylo digitalizováno z literatury Kvartér Ostravska a Moravské brány. 

V kvartérních řezech jsou vyznačeny antropogenní uloženiny o různé mocnosti  

a rozsahu. Antropogenní činnost, jako navážky, odvaly nebo odvodňování dolů má v rámci 

ostravské průmyslové aglomerace velký vliv na hydrogeologické poměry. Vznik navážek, 

násypů, výsypů či odvalů je spojován s průmyslem především báňským. Odvaly tvořené 

báňskou činností jsou zastoupeny z velké části karbonskou hlušinou. K dalším příčinám 

vzniku těchto uloženin patří hutní a chemický průmysl, kde jsou odvaly tvořeny struskami 

nebo toxickými substráty.  

 
Obrázek 16: Topografická mapa s vyznačenými řezy a navážkami (mapový podklad – mapy.cz) 
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Na těchto materiálech se podle místních podmínek a znalostí o složení, charakteru 

a zhutnění hlušiny rozhoduje o možnostech zakládání či využití. Pro zakládání jsou 

nevhodné uloženiny, které tvoří chemické a uhelné kaly, popílky z tepelných elektráren nebo 

navážky tuhého komunálního odpadu. Hlušina ukládaná na odvaly v dřívější době měla 

podobu kuželového tvaru. V dnešní době jsou odvaly tabulové, plošné, vyrovnávací, 

svahové nebo ploché pokryvy. Díky těmto tvarům jsou rekultivační činnosti, regulace 

požárů, minimalizování prašnosti popřípadě vyrovnávání poklesů snadněji vykonavatelné. 

Na méně únosných podložích mohou vznikat deformace v souvislosti se sypáním odvalů 

hlušiny vedoucí až k poruchám okolních staveb či objektů. 

V rámci odvalů vzniká na zemském povrchu tvary měnící formu reliéfu, který 

ovlivňuje především ekologické faktory. Odvaly mohou nabývat různých výšek, objemu  

a rozlohy, což jsou rozhodující vlastnosti pro začlenění odvalu do krajiny. Podle tvaru se 

rozčleňují odvaly na kuželové odvaly, odvalové kupy, tabulové, terasové, svahové, hřbetové, 

vyrovnávací a ploché odvaly. Odvaly kuželového tvaru jsou charakteristické svou relativně 

velkou výškou, velkým objemem a mohou tak dosahovat až 80 m výšky. Odvalové kupy 

představují tvar spíše na centrálních odvalech. Odvaly tabulového charakteru se vyskytují 

v místech, kde převládala konečná rekultivace na zemědělský půdní fond. Terasové odvaly 

lemují koryta řek a byly záměrně uloženy za účelem snížit nebezpečí záplav. Dalším tvarem 

jsou svahové odvaly, kterými jsou označovány tvary vytvořené postupným ukládáním 

materiálu po terénním svahu. Hřebenové odvaly se vyznačují úzkým a protáhlým hřbetem 

vzniklý dopravou hlušin. Častěji se vyskytují vyrovnávací odvaly, které přednostně 

vyrovnávají terén po rozsáhlých poklesech. Posledním tvarem jsou ploché odvalové pokryvy 

vytvářející plošně rozsáhlé území (Mikoláš, 2014). 

3.1.1 Geologický řez Ostrava sever 

Na řezu Ostrava sever je výskyt antropogenních tvarů ve dvou formách. Jedná se  

o navážky odvalu Heřmanice a odvalu „Halda Ema“ (viz obrázek 17, příloha 7 - b). Příčný 

profil začíná blízko Černého lesa u Šilheřovic II, vede přes rybník Polášek, Charitní dům  

sv. Václava a končí u odvalu „Halda Ema“. Svou délkou 9,5 km se rozprostírá na dvou 

dílčích územích, Obec s rozšířenou působností Hlučín a Ostrava. Příčný řez byl proveden na 

základě 9 vrtů. Na těchto dvou odvalech probíhají v současné době termické procesy již 

několik let. Odval Heřmanice patří mezi nejrozsáhlejší odvaly na Ostravsku. Je lokalizován 

v městském obvodu Slezská Ostrava ve statutárním městě Ostrava a svou výškou přesahuje 
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okolní terén. Je vymezen železniční tratí Ostrava – Bohumín na severu, soustavou rybníků 

na východě a na jihu vymezen průmyslovým areálem, areálem bývalého dolu Heřmanice, 

areálem věznice a s Hrušovskou chemickou společnosti.  

Odval Heřmanice skládající se z hlušiny Heřmanského dolu, úpravárenských 

výpěrků a stavebního či komunálního odpadu se rozděluje na dvě základní části, které jsou 

od roku 1976 sjednoceny. První částí byl odval Karolina situovaný severně od bývalého 

Dolu Ida. Část druhá patří odvalu Svoboda, který je situován severně od Dolu Heřmanice. 

Na těchto dvou odvalech byly vytvořeny komolé kužely, jejichž sypná výška dosahovala 

průměrně 20 až 30 metrů. Po roce 1976 došlo ke snížení odvalu pro lepší odvětrávání 

Ostravské kotliny a také k propojení částí odvalu. Nyní je ve tvaru plošného odvalu, který 

má mocnost přibližně 30 metrů a navazuje mírným svahem na Heřmanický rybník. Celkovou 

plochu u tohoto odvalu není možno jednoznačně určit, jelikož celé okolí je situováno  

na hlušinových navážkách a proto se plocha pouze odhaduje na 60 – 103 hektarů.   

Odval Ema je situován v oblasti Slezské Ostravy na pravém břehu řeky Ostravice 

založený na vrchu Trojického údolí, kde se ukládala hlušina z dolů Terezie, Ema a Trojice. 

Odval spadá do majetku RPG RE Land s.r.o. se správou státního podniku DIAMO. Svým 

tvarem připomíná kužel, který je ve spodní části uměle zarovnán a skosením pozvolna 

přechází do přirozené formy svahu. Po ukončení využívání místa k uložení hlušiny byla 

většina oblasti rekultivována. Celý odval se rozkládá na přibližně 21,3 hektarech. Dnes  

se na odvalu projevuje termická činnost na jihozápadní straně a pro svou známost v širokém 

měřítku je součástí turistické trasy (Jelínek, 2010). 

 

 
Obrázek 17: Výřez kvarterního řezu Ostrava-sever s odvalem Heřmanice a „Halda Ema“ (upraveno dle 

Macoun, 1967) 
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3.1.2 Geologický řez Ostrava jih 

Na geologickém řezu Ostrava jih (viz Obrázek 18, příloha 7 - a) se nachází na 

povrchu terénu antropogenní navážky v městské části obce Hrabůvka na jižní straně Ostravy. 

Antropogenní navážky patří odvalu Hrabůvka, který je situován na levé straně kvartérního 

řezu. Tento kvartérní řez je zobrazen na geologické mapě čtvrtohorních pokryvných útvarů 

M-34-73-D-a Ostrava-jih vedený od odvalu Hrabůvka přes společnost ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. až k městu Šenov. Odval je vymezen řekou Ostravice na východě, ulicí 

Místecká na západě, na severu společností KADAMO a.s. a z jihu zastavěným územím 

sídliště Šídlovec. Navážka představuje podle kvartérního řezu přibližné hodnoty, délka 300 

m, mocnost 15 m a plocha v řezu 4410 m2. 

Odval Hrabůvka se rozkládá na celkové ploše přibližně 100 ha a dříve se tento odval 

používal k ukládání především tuhých odpadů z důlních, hutních, strojírenských nebo 

obslužných činností. Příkladem jsou ukládané materiály hlušin z důlních činností dolu 

Jeremenko nebo materiály z hutních činností Vítkovických železáren. Odval Hrabůvka  

s tvarem připomínajícím nepravidelný obdélník s přibližnou délkou 1,8 km a šířkou 1,2 km. 

Výška odvalu představuje rozmezí mezi cca 20 – 30 m. Všechna dosavadní činnost byla 

ukončena roku 2013 a v současné době probíhá výběrové řízení Ministerstva financí ohledně 

sanace odvalu (invest-msr.com). 

  

 
 

Obrázek 18: Výřez kvarterního řezu Ostrava-jih s odvalem Hrabůvka (upraveno dle Tyráček, J., Žebera, K., 

1967) 
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3.1.3 Geologický řez Ostravice 9 

Příčný profil (viz Obrázek 19, příloha 11 - l) Ostravice 9 zobrazovaný na mapě 

fluviálních sedimentů Ostravska a Moravské brány je lokalizován v městském obvodu 

Ostrava Vítkovice a je veden od Dolní oblasti Vítkovice až ke společnosti Minova Bohemia 

s.r.o., končící u řeky Lučina. Na levé straně řezu se nachází antropogenní navážka, která 

spadá pod areál průmyslových podniků, kde skončila průmyslová výroba. Jedná se o Důl 

Hlubina  

a Vítkovické železárny, do kterých spadá koksovna a vysoké pece. Celá oblast se rozkládá 

na celkové ploše přibližně 129 hektarů a patří společnosti Vítkovice a.s.; Development OVA 

South a.s.; ČEZ energetické služby s.r.o., Vítkovické slévárny spol. s.r.o. 

(dycham.ostrava.cz) 

Území Dolní oblast Vítkovice, a. s. bylo v provozu již od 19. století. Během této 

dlouhé doby vznikly problémy spojené s provozem v rámci životního prostředí, především 

na kvalitě podzemní vody, zemin a stavebních konstrukcí. Kontaminace byla zapříčiněna 

zejména ropnými produkty při činnosti výroby koksu a jeho zpracování. Dále se ke 

kontaminaci přidaly i těžké kovy z produkce aglomerátu a surového železa. Roku 1998 byla 

ukončena hutní činnost a následně bylo používáno pouze části území k výrobě. 

K opětovnému využití bylo zapotřebí odstranit škody z hutního provozu. Mezi lety 2007  

a 2008 probíhaly geologické a hydrogeologické průzkumy znečištění vedoucí k sanování 

oblasti pro možné využití. Nyní je Důl hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických 

železáren zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (vitkovice.cz). 

 

 

Obrázek 19: Kvartérní řez Ostravice 9 s výskytem navážky dolu Hlubina a Vítkovických železáren 

(upraveno dle Macoun, 1965) 
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3.2   Zhodnocení výskytu všech vrstev geologických prostředí 

v kvartérních geologických řezech 

Nejdříve byla zhodnocena plocha geologických těles v jednotlivých geologických 

řezech (viz Graf 2). Největší plochu v kvartérních řezech mají glacilakustrinní sedimenty, 

které představují 460 ha a zabírají přibližně 48,7 % z celkové plochy všech těles. Důvodem 

jejich výskytu je skutečnost, že obrovské ledovcové jezero, které se zde nacházelo, vytvořilo 

nejobjemnější kvarterní tělesa. To znamená, že pravděpodobnost výskytu brownfields 

v tomto geologickém prostředí je veliká. U glacifluviálních sedimentů převládají následující 

třídy základových půd S 2 - 5, G 2 - 3 a F 3 - 4. Jedná se o rajón glacifluviálních  

a glacilakustrinních převážně nesoudržných sedimentů, kde jsou zastoupeny z větší části 

písky a štěrky tvořící středně až vysoce únosné základové půdy, u kterých je nutné zohlednit 

hladinu podzemní vody.  

Druhým plošně nejrozšířenějším geologickým prostředím jsou fluviální sedimenty 

s výskytem 169 ha představující 17,9 %. Takto velký výskyt fluviálních sedimentů  

je připisován skutečnosti, že morfologie zkoumané oblasti je poměrně plochá, což znamená, 

že řeky při tomto procesu mohly vytvořit větší geologická tělesa díky rozlivu vody. Kdyby 

bylo údolí užší, tak by tato plocha byla menší. Tyto sedimenty spadají do dvou rajónů. Rajón 

pleistocenních říčních teras se základovou třídou G 2 - 4, S 3 - 4 tvořící únosné, stabilní  

a málo stlačitelné základové půdy zahrnující fluviální písčité štěrky. Druhým rajónem  

je rajón náplavů nížinných toků představující fluviální písčitohlinité sedimenty a štěrkovité 

sedimenty. Základová třída těchto sedimentů je F 6, F 3 - 4, S 3 - 5 a G 2 - 4 s málo únosnou 

a nestejnosměrně stlačitelnou základovou půdou. V tomto prostředí je potřeba věnovat 

velkou pozornost v případě výskytu brownfields, protože se jedná o prostředí propustné  

a v případě, že zde existovala továrna, při jejímž provozu bylo manipulováno  

s kontaminovanými látkami, tak možnost kontaminace je vyšší než v jiných geologických 

prostředích. Zároveň lze říci, že se v tomto geologickém prostředí vyskytuje mnoho 

brownfieldů, jelikož města jsou stavěna u řek nebo u soutoků řek, a tudíž i výskyt 

kontaminovaných provozů je zcela zřejmý. Příkladem je město Ostrava, kde velké množství 

různých provozů bylo umístěno na z tohoto pohledu nevhodném geologickém prostředí. 

Zároveň pravděpodobnost výskytu v tomto prostředí je ještě vyšší, protože fluviální 

sedimenty se nacházely v první kvartérní vrstvě od terénu (Kašpárek, M., 1996; Sloboda, J., 

1990; Papoušek, Z., 1986) 
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Třetími plošně nejrozšířenějšími jsou glacigenní sedimenty s plochou 127 ha, což 

představuje 13,4 %. Jedná se o zejména morénové a souvkové sedimenty, které jsou čistě 

ledovcovými sedimenty bez spolugeneze jiného genetického typu. Tyto usazeniny patří  

do rajónu glacigenních převážně soudržných sedimentů obsahujících souvkové hlíny, jíly  

či písčité hlíny s příměsí štěrku. Základovou třídou jsou značeny F 1 – 6 a S 4 – 5 a zahrnují 

sedimenty středně únosné.  

Čtvrtým typem plošně nejrozšířenějším jsou eolické sedimenty konkrétně spraše  

se 114 ha a 12 % z celkové plochy všech geologických těles. Základová třída těchto 

sedimentů je označována F 6 a reprezentují středně únosné základové půdy.  Spadají  

do rajónu polygenetických sprašových sedimentů, ve kterých jsou sprašové hlíny nebo 

deluvioeolické sedimenty. Tento genetický typ by určitě měl ještě větší zastoupení, než  

je čtvrté místo, protože z pohledu povrchové plochy je to nejrozšířenější typ v okolí. Umístil 

se na čtvrtém místě, protože jeho mocnost je nižší, než je tomu u jiných genetických typů. 

Toto prostředí je většinou nepropustné, proto je více vhodné pro použití brownfields. Avšak 

z pohledu životního prostředí se ve spraších nachází velké množství zemědělské půdy, která 

je velice citlivá z pohledu ochrany zemědělské půdy. Umístění brownfieldů však na tuto 

skutečnost nebralo ohled, to znamená, že toto prostředí je také typickým brownfieldovským 

prostředím.  

Pátým typem jsou sedimenty glacifluviální s rozsahem 56 ha tedy s celkovým 

zastoupením 5,9 %. Glacifluviální sedimenty spadají do stejného rajónu jako sedimenty 

glacilakustrinní. Sedimenty deluviální jsou šestým typem v pořadí o rozsahu 9 ha  

s celkovým plošným zastoupením 1 %. Tyto sedimenty patří do rajónu deluviálních, kde 

převažují hlinité, hlinitokamenité a kamenitohlinité uloženiny. Deluviální sedimenty  

se třídou základové půdy F 1 - 6 a G 3 - 5 představují půdu středně únosnou a spíše suchou. 

Sedmým plošně nejrozšířenějším typem jsou sedimenty proluviální s rozsahem 5 ha a 0,5 % 

celkové plochy všech geologických těles. Limnické sedimenty podle plošného zastoupení 

jsou v pořadí osmým typem o rozsahu 4 ha a 0,4 % celkového zastoupení. Devátým typem 

jsou sedimenty antropogenní, které s rozsahem 1 ha a 0,1 % zabírají plochu ve vybraných 

řezech. Antropogenní sedimenty spadají do rajónu násypů, výsypek a hald s převládajícím 

obsahem karbonské hlušiny, strusky a popílku. Tyto sedimenty jsou označovány podle třídy 

základové půdy Y a z hlediska jejich využitelnosti se o nich rozhoduje na základě místních 

podmínek společně se zhutněním sypaných zemních materiálů. Předposlední plošně 
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nejrozšířenější typ patří deluviofluviálním sedimentům s rozsahem 0,7 ha s celkovým 

zastoupením 0,1 %. Tento typ sedimentů je označován třídou základové půdy F 3 - 6 a S 4, 

S 5. Jedná se o středně až málo únosné základové půdy. Posledním, tedy jedenáctým plošně 

nejrozšířenějším typem jsou sedimenty organické o rozsahu 0,3 ha a 0,03 % celkové plochy 

řezů. Organické sedimenty patří do rajónu organogenních a organických zemin s výskytem 

hnilokalů či slatinných zemin. Třída základové půdy O označuje proměnlivý poměr 

organické a hlinité složky (Kašpárek, M., 1996; Sloboda, J., 1990; Papoušek, Z., 1986). 

 

Graf 2: Plošné zastoupení genetických typů v řezech všech vrstev; Gl – glacilakustrinní sedimenty;  

F – fluviální sedimenty; E – eolické sedimenty; Gm – glacigenní sedimenty; D – deluviální sedimenty;  

L – limnické sedimenty; P – proluviální sedimenty; Df – deluviofluviální sedimenty; A – antropogenní tvary; 

O – organické sedimenty.  

Pokud jde o hodnocení průměrné mocností geologických těles, především vrstev, tak 

tento údaj vypovídá o mnoha parametrech, které jsou důležité (viz Graf 3). Více široké vrstvy 

odpovídají většímu množství zdrojového sedimentárního materiálu. Dále čím větší  

je mocnost dané vrstvy, ve které se může nacházet brownfield, tím dochází k větší interakci 

mezi tělesem brownfieldu a samotným geologickým tělesem. Pokud jsou geologická tělesa 

propustná a zároveň více mocná, tím větší mohou byt důsledky šíření kontaminace v okolí 

brownfieldu. V kvantifikaci průměrné mocnosti geologických těles bylo zjištěno, že největší 

mocnost v rámci geologických řezů má prostředí typu glacigenní s 19 metry, tedy  

22,6 procenty celkového množství. Minimální mocnost byla 2 m a maximální mocnost  

33 m. Zde je tento údaj odůvodněný velkým rozšířením ledovcového jezera na území 
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Ostravy. Druhým v pořadí jsou sedimenty glacifluviální s průměrnou mocností  

17 m (19,9 %) v rozmezí 3 – 35 m. Tyto dva genetické typy zcela dominují nad ostatními 

sedimenty v rámci průměrné mocnosti. Další jsou tři geologické prostředí s průměrnou 

mocností mezi 9 – 7 metry. Jde o glacilakustrinní sedimenty s 9 m (10,8 %;  

1 – 52 m), antropogenní tvary se 7 metry (8,4 %; 4 – 15 m) a proluviální sedimenty také 

s průměrnou mocností 7 metrů, ale o rozsahu 6 – 8 m, představující 7,9 % celkového 

množství. Ostatních šest typů o průměrné mocnosti v rozsahu 5,2 – 2 metry jsou sedimenty 

fluviální 5,2 m (6,2 %; 1 – 34), deluviální sedimenty 5 m (6,1%; 1 – 10 m), limnické 

sedimenty 4 m (5 %; 2 – 9 m), organické sedimenty 4 m (4,8 %; 4 – 4 m) a nakonec 

deluviofluviální sedimenty s 2 metry o rozsahu 2 – 3 m představující 2,4 %.  

 

Graf 3: Průměrná mocnost genetických typů všech vrstev; vysvětlivky viz graf 2, strana 47 

Vzhledem k hodnocení délek všech geologických vrstev se jedná o velice důležitou 

informaci z pohledu horizontálního plošného zastoupení geologických těles (viz Graf 4). 

Nejbližší k této charakteristice je délkové zastoupení jednotlivých geologických těles. 

Největší délkové zastoupení mají glacilakustrinní sedimenty 29,8 % (252 km). Druhé 

největší zastoupení mají fluviální sedimenty s 27,8 % (236 km). Na třetím místě jsou eolické 
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zastoupení tohoto genetického typu souvisí s prvním typem glacilakustrinním vzhledem  

k velkému rozšíření ledovcových sedimentů v Moravskoslezském kraji. Za zmínku také stojí 

délkové rozšíření deluviálních sedimentů s 2,5 % (21 km) a sedimentů limnických s 1,3 % 

(11 km). Zbývající genetické typy představují zastoupení pod jedno procento, jedná se  

o proluviální sedimenty s 0,8 % (7 km), deluviofluviální sedimenty 0,4 % (3 km), 

antropogenní tvary 0,2 % (1,7 km) a organické sedimenty 0,1 % (1 km). Přehled veškerých 

hodnot v rámci jednotlivých genetických typů všech vrstev je znázorněna v tabulce (viz 

Tabulka 4). 

 

Graf 4: Celková délka genetických typů v řezech všech vrstev; vysvětlivky viz graf 2, strana 47 

 
Tabulka 4: Přehled hodnot genetických typů všech vrstev 

Genetické typy délka (km) plocha (ha) mocnost (m) 

Glacilakustrinní sedimenty 252 460 9 

Fluviální sedimenty 236 169 5,2 

Eolické sedimenty 208 114 5 

Glacigenní sedimenty 77 127 19 

Glacifluviální sedimenty 31 56 17 

Deluviální sedimenty 21 9 5 

Limnické sedimenty 11 4 4 

Proluviální sedimenty 7 5 7 

Deluviofluviální sedimenty 3 0,7 2 

Antropogenní tvary 1,7 1 7 

Organické sedimenty 1 0,3 4 
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3.3  Zhodnocení rozšíření první povrchové kvartérní vrstvy 

geologických řezů 

Při hodnocení první kvartérní vrstvy byla v první řadě hodnocena celková délka 

jednotlivých genetických typů v rámci geologických řezů (viz Graf 5). Informace ohledně 

celkové délky jednoduše pojednává o tom, jak často je možné setkat se s určitým genetickým 

typem na povrchu a jaká je pravděpodobnost jeho výskytu. Avšak tato informace je omezena 

rozsahem řezů v rámci mapy. Vzhledem k části Moravskoslezského kraje je z hlediska 

brownfields tato informace užitečná ve smyslu pravděpodobnosti a výskytu. To znamená,  

že když se bude někde vyskytovat brownfield, tak tyto hodnoty vypovídají o tom, jaká  

je pravděpodobnost, že se objeví v určitém genetickém typu. Z toho může následně 

vyplynout spousta praktických důsledků projektového řešení brownfields.   

Nejpodstatnější rozšíření celkové délky patří prvním dvěma genetickým typům, které 

nad ostatními převládají. Největší délku máji eolické sedimenty, konkrétně spraše přičemž 

tato délka zabírá 66,4 %, což představuje 207,8 km v geologických řezech. Z pohledu 

brownfields je možné brát jako nejdůležitější vlastnost horninového prostředí propustnost, 

přičemž toto prostředí se jeví jako nepropustné. To znamená, že potencionální šíření 

kontaminace v prostředí brownfields je zde omezená. Avšak nelze prostředí spraší vnímat 

jako zcela nepropustné, i zde existuje určitá omezení propustnosti. Druhým délkově 

nejrozšířenějším typem jsou fluviální sedimenty, které mají 23,7 % (74,3 km). Zde z pohledu 

brownfields již kontaminace představuje závažné nebezpečí, protože se jedná o propustné 

prostředí. Tyto dvě geologické prostředí na povrchu zcela dominují. Další čtyři prostředí  

se nachází v rozpětí 1 - 4 procenty celkové délky.   

Třetím v pořadí jsou deluviální sedimenty s 3,5 % (10,8 km), dále glacilakustrinní 

sedimenty s 3,4% (10,5 km), pátým prostředím jsou glacigenní sedimenty se 1,2 % (3,7 km) 

a šestým prostředím jsou sedimenty deluviofluviální o procentuálním zastoupení  

1 % představující 3 km. Zbývající geologická prostředí mají délkové zastoupení pod jedno 

procento. Jedná se o antropogenní tvary, které zabírají 0,54 % (1,7 km) celkové délky, 

limnické sedimenty s 0,17 % (0,52 km), glacifluviální sedimenty s 0,15 % (0,47 km)  

a proluviální sedimenty s 0,12 % (0,38 km). 
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Graf 5: Celková délka genetických typů první vrstvy; vysvětlivky viz graf 2, strana 47 

Co se týče hodnocení průměrné mocnosti první vrstvy, tak toto hodnocení je také 

velice důležité, protože naznačuje, jak významné je spolupůsobení brownfields s první 

vrstvou (viz Graf 6). To znamená, že čím větší mocnost první vrstvy bude, tím větší bude 
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průměrnou mocnost glacilakustrinní sedimenty o průměrné mocnosti 12,4 m, což 
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Druhým průměrně nejmocnějším genetickým prostředím jsou glacigenní sedimenty 

s 11,7 m s rozmezím 2 - 20 m a 19,1 % z celkové sumární průměrné mocnosti všech 

genetických typů. Důvodem takto velké mocnosti u těchto dvou genetických typů je, že se 
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sedimenty s průměrnou mocností 5,5 m (1 – 34 m, 8,9 %). U této mocnosti jde o důležitou 

informaci vzhledem k celkovému rozšíření fluviálních sedimentů.   

Podobně je tomu u šestého nejvíce mocného prostředí, které představují eolické 

sedimenty s 5 metry (8,1 %, 1 – 11 m). Tento údaj patří pravděpodobně k nejdůležitějším 

informacím ze všech mocností, jelikož se jedná o nejvíce rozšířené sedimenty délkově  

i plošně. Sedmým v pořadí jsou deluviální sedimenty, u kterých průměrná mocnost činí  

4,75 m (7,78 %, 3 - 6 m). Tento typ heterogenních sedimentů je možné očekávat zejména  

ve svahovitém terénu, to znamená, že se týká brownfieldů, které jsou takto morfologicky  

a geologicky lokalizovány. Glacifluviální sedimenty jsou osmými v pořadí s průměrnou 

hodnotou mocnosti 4,2 m, která představuje 6,8 % o rozsahu 4 – 4 metry. Posledními 

v pořadí jsou dva genetické typy o stejných průměrných mocnostech, patří k nim sedimenty 

deluviofluviální s průměrnou mocností 2 metry (3,2 %, 2 – 3 m) a limnické sedimenty 

s průměrnou mocností 2 metry (3,2 %, 2 – 3 m). 

 

Graf 6: Průměrná mocnost genetických typů první vrstvy; vysvětlivky viz graf 2, strana 47 

Plošnému zastoupení prvních geologických vrstev od povrchu terénu dominuji tři 
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sedimenty deluviální 3,1 % (5,47 ha) a glacigenní 1,6 % (2,79 ha). Zbytek prostředí se týká 

sedimentů o zastoupení pod jedno procento, antropogenní tvary 0,5 % (0,95 ha), 

deluviofluviální sedimenty 0,4 % (0,7 ha), proluviální sedimenty 0,15 % (0,27 ha), 

glacifluviální sedimenty 0,11 % (0,15 ha) a limnické sedimenty 0,07 % (0,13 ha). Přehled 

veškerých hodnot, tedy celková délka v kilometrech, plocha v řezech udávaná v hektarech  

a průměrná mocnost (m) v rámci jednotlivých genetických typů první vrstvy je zobrazena 

v tabulce (viz Tabulka 5). 

 

Graf 7: Plošné zastoupení genetických typů v řezech první vrstvy; vysvětlivky viz graf 2, strana 47 

 

Tabulka 5: Přehled hodnot genetických typů první vrstvy 

Genetické typy Plocha (ha) Délka (km) Mocnost (m) 

Eolické sedimenty 113,77 207,8 5 

Fluviální sedimenty 31,76 74,3 5,5 

Glacilakustrinní sedimenty 23,1 10,5 12,4 

Deluviální sedimenty 5,47 10,8 4,75 

Glacigenní sedimenty 2,79 3,7 11,7 

Antropogenní tvary 0,95 1,7 7 

Deluviofluviální sedimenty 0,7 3 2 

Proluviální sedimenty 0,27 0,38 7 

Glacifluviální sedimenty 0,2 0,47 4,2 

Limnické sedimenty 0,13 0,52 2 
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3.4 Vliv jednotlivých geologických prostředí  

Pro vhodné založení stavby je důležitá znalost geologických podmínek, kdy se 

horniny berou jako základová půda. Podstatnou součástí jsou geotechnické vlastnosti 

představující únosnost, stabilitu, pevnost, rozpojitelnost nebo těžitelnost základové půdy. Na 

těchto vlastnostech je závislá např. stabilita svahů, zářezů či násypů (Šamalíková, 1995). 

Tabulka (viz Tabulka 6) znázorňuje pro představu část těchto obecných vlastností v rámci 

studovaných genetických typů. Kvůli komplexnosti fluviálních sedimentů jsou v tabulce 

tyto prostředí stratigraficky rozděleny na pleistocén a holocén. 

Tabulka 6: Přehled vlastností genetických typů (Kašpárek, M., 1996; Sloboda, J., 1990; Papoušek, Z., 1986) 

Genetické typy 

Únosnost 

základové 

půdy 

Klasifikace 

zemin dle 

ČSN 73 

1001 

Propustnost 

zemin 

Těžitelnost 

hornin dle 

ČSN 73 

3050 

Namrzavost 

zemin dle 

ČSN 72 1002 

Eolické 

sedimenty 
středně únosné F 6 střední 2 až 3 NA - NN 

Fluviální s. 

(holocén) 

málo únosné, 

nestejnoměrně 

stlačitelné 

F 6, F 3 - 4, 

S 3 - 5,  

G 2 - 4 

malá 2 až 3 NN 

Fluviální s. 

(pleistocén) 

stabilní a málo 

stlačitelné 
G 2 - 4 dobrá 3 až 4 NE-NN 

Glacilakustrinní 

sedimenty 

středně - vysoce 

únosné 

S 2 - 5,  

G 2 - 3,  

F 3 - 3 

dobrá 2 až 4 NE-NN 

Glacifluviální 

sedimenty 

středně - vysoce 

únosné 

S 2 - 5,  

G 2 - 3,  

F 3 - 4 

dobrá 2 až 4 NE-NN 

Glacigenní 

sedimenty 
středně únosné 

F 1 - 6,  

S 4 - 5 

závislé na podílu 

jílovité a písčité 

frakce 

2 až 4 NE-NN 

Deluviofluviální 

sedimenty 

středně - málo 

únosné 

F 3 - 6,  

S 4, S 5 

závislé na podílu 

jílovité a písčité 

frakce 

2 až 3 NN 

Deluviální 

sedimenty 
středně únosné 

F 1 - 6,  

G 3 - 5,  

+ Cb 

podle 

geotechnických 

zkoušek 

2 až 4 NN 

Organické 

sedimenty 

pro zakládání 

nevhodné 
O  - 2 až 4 VN 

Proluviální 

sedimenty 
nestejnorodé F 2, + G 5  - 4 MN-NE 

Limnické 

sedimenty 
nevyužitelné F4  - 2 až 3  - 

NE - nenamrzavé; MN - mírně namrzavé; NA - namrzavé; NN - nebezpečně namrzavé; VN - vysoce 

namrzavé 
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3.4.1 Únosnost a stlačitelnost základové půdy 

Únosnost základové půdy je taková vlastnost, která charakterizuje tlak způsobený 

hmotností stavby a jeho vliv na sedání stavby. To znamená, že tlaková únosnost musí být 

taková, aby způsobila co nejmenší sedání a dosedání stavby, tedy rovnoměrné sedání. 

Z tohoto hlediska lze únosnost rozdělit na tři základní skupiny únosnosti. Jedná se o malou 

únosnost, střední únosnost a vysokou únosnost. Vysoká únosnost základové půdy je 

charakteristická tím, že nelze ani při velkém zatížení stlačit, jde především o skály a suchý 

štěrkopísek.  

U vysoké únosnosti by měla být únosná vrstva 2 – 3 metry mocná. Skupina střední 

únosnosti patří k mírně stlačitelné zemině a představuje zvětralé skály, štěrky a písky 

s malým obsahem vody. Pro správnou únosnost této skupiny by měla být mocnost  

3 - 4 metry. Do poslední skupiny málo únosných zemin se řadí například spraše, navátý 

písek, bahnité půdy či vlhký jíl, které představují silně stlačitelné a málo únosné půdy. 

Základové půdy se rozdělují podle podobnosti mechanických vlastností. Řadí se k nim již 

zmiňované štěrkovité, písčité a jemnozrnné půdy (Štumpa, 2011). 

 

Obrázek 20: Klasifikační diagram zemin pro zakládání staveb (Marschalko, 2002) 
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Únosnost a stlačitelnost základové půdy se zjišťuje podle klasifikace zemin a hornin 

podle ČSN 73 1001 (viz Tabulka 7, 8, 9). Rozdílnost klasifikace se v rámci základové půdy 

bere podle míry nerovnoměrnosti sedání a podle náročnosti složení. Jedním typem je 

základová půda, která se nemění a jejíž vrstvy mají stejnou mocnost případně vodorovné 

uložení. Dalším typem je základová půda charakteristická nehomogenitou, u které 

nepříznivě působí podzemní voda při zakládání (Malgot, 1992). Hlavním kritériem pro 

rozdělení hornin je takzvaná zrnitost. K rozdělení zemin se používá klasifikační diagram 

zemin pro zakládání staveb (viz Obrázek 20). Do tohoto diagramu spadá klasifikace 

štěrkovitých, písčitých a jemnozrnných zemin. Následující tabulky vymezující tyto 

klasifikace zahrnují kvalitativní znaky, kde jsou kritéria označeny jako Cu  číslo 

nestejnozrnitosti  a číslo křivosti Cc. Veškeré hodnoty v klasifikačních tabulkách vycházejí 

z trojúhelníkového klasifikačního diagramu (Pašek, 1995). 

Tabulka 7: Klasifikace štěrkovitých zemin (ČSN 73 1001) 

Třída 

Název typu zeminy Symbol 

Kvalitativní znaky 

ČSN 73 

1001 

obsah frakce 

(%) 
Cu Cc 

G1 štěrk dobře zrněný GW < 5 > 4 1 - 3 

G2 štěrk špatně zrněný GP 
< 5 < 4 < 1 

  > 3 

G3 štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G-F 5 - 15 - - 

G4 štěrk hlinitý GM 15 - 35 - - 

G5 štěrk jílovitý GC 15 - 35 - - 

 

 
Tabulka 8: Klasifikace písčitých zemin (ČSN 73 1001) 

Třída 

Název typu zeminy Symbol 

Kvalitativní znaky 

ČSN 73 

1001 

obsah frakce 

(%) 
Cu Cc 

S1 písek dobře zrněný SW < 5 > 4 1 - 3 

S2 písek špatně zrněný SP 
< 5 < 4 < 1 

    > 3 

S3 písek s příměsí jemnozrnné zeminy S-F 5 - 15 - - 

S4 písek hlinitý SM 15 - 35 - - 

S5 písek jílovitý SC 15 - 35 - - 
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Tabulka 9: Klasifikace jemnozrnných zemin (ČSN 73 1001) 

Třída 

Název typu zeminy Symbol 

Kvalitativní znaky 

ČSN 73 

1001 

obsah frakce 

(%) 
wL (%) 

F1 štěrkovitá hlína MG 35-65 - 

F2 jíl štěrkovitý CG 35-65 - 

F3 hlína písčitá MS 35-65 - 

F4 jíl písčitý CS 35-65 - 

F5 
hlína s nízkou plasticitou ML > 65 < 35 

hlína se střední plasticitou MI > 65 35-50 

F6 
jíl s nízkou plasticitou CL > 65 < 35 

jíl se střední plasticitou CI > 65 35-50 

F7 

hlína s vysokou plasticitou MH > 65 50-70 

hlína s velmi vysokou plasticitou MV > 65 70-90 

hlína s extrémně vysokou plasticitou ME > 65 > 90 

F8 

jíl s vysokou plasticitou CH > 65 50-70 

jíl s velmi vysokou plasticitou CV > 65 70-90 

jíl s extrémně vysokou plasticitou CE > 65 > 90 

 

3.4.2 Propustnost geologického prostředí 

Propustností se rozumí schopnost horninového prostředí propouštět vodu 

propojenými dutinami neboli póry. Propustnost je číselně vyjádřená veličina koeficientem 

propustnosti, kdy jde o rychlost proudění vody v zemině při hydraulickém spádu. Hornina 

považující se jako zcela nepropustná v přírodě neexistuje, avšak k nepropustnosti se blíží 

pouze mastné jíly, které jsou tak málo propustné až se považují za nepropustné. Vlastnosti 

změn propustností se týkají pouze toho, kde voda přímo prostupuje, jde tedy o vlastnosti 

vody a horniny, popřípadě o vlastnosti dutin. Propustné horniny mohou vodu brát i zadržovat 

a jsou označovány jako kolektory, kdežto voda v dutinách tvoří zvodeň. Jedná se  

o propustnost, u které je gravitační síla větší než u sousední horniny a voda se může snadněji 

pohybovat. Za to horniny nepropustné se přezdívají jako izolátory a zpravidla ohraničují 

kolektory. Termínem zvodeň se definuje hydraulicky spojitá akumulace podzemních vod. 

Stanovení propustnosti je možné pomocí křivky zrnitosti podle průměru zrn odpovídajícímu 

10 % hmoty vzorku (Šamalíková, 1995). Toto stanovení patří k vstupnímu údaji pro všechny 
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druhy hydrogeologických výpočtů. U horninového prostředí se koeficient propustnosti 

k stanovuje zkouškami v laboratoři nebo v terénu s propustoměrem (viz Tabulka 10). U 

skalních hornin závisí na množství ploch, vzájemném poměru systémů  

a charakteru prostorových poruch. Stanovení propustnosti je nejvíce přesné přímo v terénu, 

kdy se konkrétně jedná o čerpací zkoušky, vsakovací zkoušky nebo kombinaci těchto 

zkoušek (Malgot, 1992). 

Tabulka 10: Koeficient propustnosti (Šamalíková, 1995)  

20 % zrn 

velikosti 

(d 20) 

koeficient 

propustnosti 

10-6 m.s-1 

klasifikace 

20 % zrn 

velikosti 

(d 20) 

koeficient 

propustnosti 

10-6 m.s-1 

klasifikace 

0,005 0,03 jíl 0,18 70 

jemný 

písek 

0,01 0,1 
jemný prach 

0,2 90 

0,02 0,4 0,25 140 

0,03 0,9 

hrubý prach 

0,3 220 

0,04 1,7 0,35 320 

písek 

střední 

0,05 2,8 0,4 450 

0,06 4,5 

písek velmi 

jemný 

0,45 600 

0,07 6,5 0,5 750 

0,08 9 0,6 1 100 

písek 

hrubý 

0,09 13 0,7 1 600 

0,1 18 0,8 2 200 

0,12 25 

jemný písek 

0,9 2 900 

0,14 35 1 3 700 

0,16 50 2 20 000 
drobný 

štěrk 

 

Propustnost je možné rozdělit na základě prostupnosti podzemní vody horninovým 

prostředím na čtyři hlavní typy. Prvním typem je puklinová propustnost, která  

je charakteristická pro skalní horniny. Další typ je označen jako průlinová propustnost 

přiřazující se hlavně k písčitým a štěrkovitým zeminám a dále je propustnost podle dutin, 

například zvětralé skalní horniny. Posledním typem je krasová propustnost typická pro 

rozpustné horniny, jako jsou vápence dolomity či mramory. S hladinou podzemní vody  

se dá rozlišit podle tlaku hladinu volnou a napjatou. U volné hladiny je tlak stejný jako tlak 

atmosférický, kdežto u napjaté hladiny je tlak vyšší než tlak atmosférický (Šamalíková, 

1995). 
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3.4.3 Klasifikace těžitelnosti hornin 

Těžitelnost patří k hlavním činnostem inženýrskogeologického průzkumu, který  

se uskutečňuje v závislosti na typu stavby a podle geologických a geomorfologických 

poměrů. Dále se také používá pro vytvoření postupu realizace stavby. V rámci této 

problematiky je nutné vymezit dva pojmy, rozpojitelnost a těžitelnost hornin. Při oddělování 

částí horniny libovolným nástrojem, je vynaloženo určité působení, které charakterizuje 

odolnost rozpojitelnosti dané horniny. To závisí na vlastnostech hornin, nástrojů a technice 

vykonané práce. Rozpojitelnost je znázorněna ukazateli odporu horniny proti rozpojení  

a tímto způsobem se horniny rozdělují do jednotlivých tříd. U těžitelnosti je to obdobné jako 

u rozpojitelnosti s tím rozdílem, že kromě závislosti na odporu se jedná navíc o lepivost 

horniny na nástrojích nebo také o odpor při nakládání a vyklápění horniny.  

Rozpojitelnost a těžitelnost hornin vychází z klasifikace, kterou stanovuje ČSN  

73 3050 zemní práce. Tato klasifikace rozděluje horniny do sedmi tříd vzhledem 

k náročnosti jejich rozpojení a odebírání. Všechny třídy těžitelnosti hornin a způsob jejich 

rozpojování jsou znázorněny v tabulce (viz Tabulka 11) i s charakteristikou jednotlivých 

tříd. V tabulce se vyskytují i symboly, které představují index plasticity Ip vyjadřující rozsah 

vlhkosti, kdy je zemina plastická, stupeň konzistence Ic k určení orientační konzistence 

zeminy a index relativní ulehlosti ID (Marschalko, 2002). 

V současné době se používají stroje, které bez předchozího rozpojování těží horniny 

1. – 4. třídy těžitelnosti. U tříd těžitelnosti 5 – 7 je nutné rozpojovat horniny před těžbou 

rozrýváním, rozlamováním nebo trhavinami. Index plasticity Ip se objevují ve čtyřech 

kategoriích, zeminy písčité s indexem plasticity < 1, písčité hlíny (1 – 10), písčité  

a prachovité jíly (10 – 20) a jíly (> 20). Zeminy s nízkým indexem plasticity se jednodušeji 

stabilizují a mají lepší propustnost. Stupeň konzistence Ic rozděluji konzistenci hodnotami 

podle ČSN na kašovitou (<< 0,05), měkkou (0,05 – 0,50), tuhou (0,5 – 1,0), pevnou  

(>> 1,0) a tvrdou. Index relativní ulehlosti ID vymezuje jednotlivé kritéria podle ČSN 73 

1001 jako kypré (< 0,33), které jsou nevhodné pro zakládání, středně ulehlé (0,33 až 0,67)  

a ulehlé (> 0,67). Tento stav sypkých zemin stanovuje pevnostní a deformační 

charakteristiky (Kořínek, 2012; Záruba, 1957). 
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Tabulka 11: Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 Zemní práce (Motlík, 1987) 

Třída Horniny 

Nakypření 

přechodné, 

trvalé (%) 

1 

jemnozrnné zeminy, měkké konzistence lc = 0,05 až 0,75; lp < 17; např. 

ornice, hlína, písčitá hlína; písčité a štěrkovité zeminy: kypré, ID < 0,33 

se zrny do 20 mm, se zrny nad 20 mm v objemu do 10 %, např. písek, 

písek se štěrkem, drobný a střednozrnný štěrk, stavební odpad a navážka 

podobného charakteru 

10-15, 1-2 

sypké zeminy, 

lze je nabírat 

lopatou, 

nakladačem 

2 

jemnozrnné zeminy, tuhé konzistence lc = 0,75 až 1,00; lp > 17, např. 

ornice, hlína, prachovitá hlína (spraš), písčitá hlína, rašelina; písčité až 

štěrkovité zeminy: středně ulehlé, ID > 0,33 až 0,67 se zrny do 20 mm, 

se zrny 20 až 50 mm nad 10 % objemu se zrny nad 50 mm do 10 % 

objemu, např. písčitý štěrk, střední až hrubozrnný štěrk, popř. s kameny; 

stavební odpad a navážka podobného charakteru 

10-15, 2-4 

rypné zeminy, 

rozpojitelné 

rýčem, 

nakladačem 

3 

jemnozrnné zeminy pevné a tvrdé konzistence, /c > 1,0, lp < 17 a měkké 

a tuhé, lc = 0,0-1,0, /p > 17, např. hlína, spraš, jílovitá hlína, písčitý jíl, 

jíl; písčité a štěrkovité, ulehlé, ID > 0,67 nebo se zrny 50 až 100 mm nad 

10 % objemu, se zrny nad 100 mm do 10%, např. hrubý písčitý štěrk s 

kameny; skalní horniny intenzivně alterované nebo rozrušené, 

zvětraliny, eluvia; stavební odpad a navážky podobného charakteru 

15-20, 4-6 

kopné horniny, 

rozpojitelné 

krumpáčem, 

rýpadlem 

 

4 

jemnozrnné zeminy, pevné a tvrdé konzistence, lc > 1,0, lp > 17, jíl, 

písčitý jíl, jílovitá zemina, písčitá hlína; písčité a štěrkovité se zrny 100 

až 250 mm do 50%, se zrny nad 250 mm do 10 % objemu, např. 

kameny, štěrk s balvany, hrubý štěrk, drobný a střednozrnný štěrk, 

drobný a střednozrnný štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem; horniny 

navětralé až zvětralé, jako navětralé jílovce, prachovce, tufy, tufity, 

zvětralé pískovce a břidlice, zvětralé vápence a opuky; skalní horniny 

rozrušené, zvětralé, rozpukané; zeminy kašovité a tekuté konzistence, lc 

< 0,05, jako bahnitý náplav, tekutý písek; stavební odpad a navážka 

podobného charakteru 

15-20, 4-6 

drobivé, pevné 

horniny, 

rozpojitelné 

klínem, 

rýpadlem 

 

 

 

 

5 

zeminy písčité a štěrkovité se zrny 100 až 250 mm nad 50% se zrny nad 

250 mm do 0,1 m3 v objemu 10 až 50 %, popř. spojené jemnozrnným 

tmelem: hrubý štěrk s kameny a balvany, středno a hrubozrnný štěrk s 

jílovitým nebo hlinitým tmelem; horniny pevné, zdravé, ve vrstvách do 

15 cm, např. slepence s jílovitým tmelem, jílovce, jílovité břidlice, 

travertin, pískovec s jílovitým tmelem, fylity, chloritové břidlice, opuka; 

skalní horniny, porušené, navětralé, rozpukané s diskontinuitami 

vzdálenými od sebe do 15 cm; navážka podobného charakteru; zmrzlé 

zeminy 

20-30, 6-10 

lehce trhatelné 

rozrývačem, 

těžkým 

rypadlem, 

trhavinami 

 

 

 

6 

zeminy písčité a štěrkovité s balvany do 0,1 m3 nad 50 % objemu, s 

balvany nad 0,1 m3 do 50%; skalní horniny zdravé horniny, s hustotou 

diskontinuit do 1 m, jako: granitoidy, diority, pórovité bazaltoidy, 

fylitické břidlice, hrubé slepence, aglomeráty, vápence, droby, pískovce 

 

 

30-40, 20-30 

těžko trhatelné, 

rozpojitelné 

těžkým 

rozrývačem, 

trhavinami 

7 

zeminy písčité a štěrkovité se zrny nad 0,1 m3 nad 50 % objemu; skalní 

zdravé, masívní s hustotou diskontinuit větší než 25 cm, např. 

křemence, slepence s křemitým tmelem, rohovcové vápence, křemenné 

diority, andezity, hrubě sloupcovité bazaltoidy, diabasy, granulity, 

amfibolity 

40-90, 20-30 

velmi těžko 

trhatelné, 

rozpojitelné 

trhavinami 
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3.4.4 Mrazuvzdornost geologického podloží 

Horniny geologického podloží jsou neustále pod potencionálními negativními 

účinky vyvolanými namrzáním. Mrazuvzdornost podloží znamená odolnost daného podloží 

proti účinkům promrzání. V zimním období je promrzání výraznější, jelikož sahá až do 

značných hloubek, které jsou závislé na podmínkách České republiky a nadmořské výšky. 

Termínem promrzání se rozumí opakované zamrzání a rozmrzání hornin geologického 

podloží. Při tomto procesu dochází ke změnám objemových změn, strukturních vazeb  

a celkových vlastností hornin během postupného mrznutí vody v hornině. Voda v horninách 

mrzne v závislosti na chemickém složení a podle charakteru vazeb. Velkým problémem  

je i namrzání pod stavebními konstrukcemi, kdy může dojít k jejich deformacím či 

destrukcím, protože tlak mrznoucí vody může způsobit porušení základů určitých budov,  

a dokonce může dojít až k jejich vyzvednutí (Marschalko et al., 2005). 

Míra namrzavosti je závislá na délce studených období, jejich síle, úrovni 

podzemních vod a především na citlivosti genetických typů k promrzání. V rámci české 

republiky dochází k promrzání maximálně do mocností mezí 0,8 a 1,2 metry. V oblastech 

s trvale zmrzlým podložím je rozmrzání významné v letních obdobích a promrzání dosahuje 

mocnosti od 2 do 4 metrů.  

 

Obrázek 21: Namrzavost zemin podle zrnitosti (Marschalko, 2005) 
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Pro představu o namrzavosti zemin slouží klasifikace namrzavosti zemin podle ČSN 

72 1002 (viz Obrázek 21). Tato klasifikace je rozdělena podle stupně namrzavosti na vysoce 

namrzavé, nebezpečně namrzavé, namrzavé, mírně namrzavé a nenamrzavé. Tyto stupně 

namrzavosti jsou dále rozděleny podle zemin na jíl, prach, písek, štěrk a kameny. Vodorovné 

měřítko znázorňuje velikost jednotlivých zrn v milimetrech a měřítko horizontální 

představuje procentuální zastoupení hmotnosti obsahu zrn. K nejvíce namrzavým zeminám 

patří jílová a prachová zrna, jelikož jejich prostředí je značně vlhké. Jako hlavní opatření 

proti namrzání v rámci staveb je zakládat pod zónou zamrzání. Dalším opatřením může  

být odstranění více namrzavých zemin a jejich následné nahrazení méně namrzavými 

zeminami, například štěrkem. Možností proti namrzání může být i vyhřívání půdy pod 

základy (Ondrášik, 1991). 
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4 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení povrchové geologické stavby části 

Moravskoslezského kraje v souvislosti s antropogenními tvary pro použití brownfields. 

Uskutečnění cílů diplomové práce bylo naplněno pomocí vytvoření kapitol, ve kterých jsou 

tyto cíle zhodnoceny, jedná se především o kapitoly zhodnocení výskytu všech vrstev 

geologických prostředí v kvartérních geologických řezech a zhodnocení rozšíření první 

povrchové kvartérní vrstvy geologických řezů. Před zhodnocením závěrů diplomové práce 

je zapotřebí se zamyslet nad hodnotou řešených dat.  

V diplomové práci jsou použity pro zhodnocení určitých typů geologických prostředí 

existující dostupné kvartérní řezy, které jsou použity pro možná hodnocení výskytu 

brownfieldů. Z toho vyplývá, že čím větší je plošné rozšíření určitého geologického typu, 

tím větší je pravděpodobnost výskytu určitého typu brownfields v daném prostředí. Využití 

diplomové práce pro obor Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields je zcela 

evidentní. Je zřejmé, že výskyt existujících řezů v geologickém prostředí zcela neodráží 

jejich skutečný výskyt. Jedná se o důležité vodítko, které je pro toto hodnocení možné využít. 

Avšak má své omezení, které je patrné z umístění linií řezů v topografické a geologické 

mapě.  

Při hodnocení pravděpodobnosti výskytu určitého typu brownfields 

v Moravskoslezském kraji bylo z pohledu výsledků diplomové práce zjištěno, že nejčastěji 

se vyskytující geologickou stavbou na povrchu jsou sprašové sedimenty. Jejich výskyt je 

charakterizovaný celkovou plochou 63,5 % (113,77 ha) a s průměrnou mocností  

5 metrů (o rozsahu 1 – 11 m). Pokud se bude brownfield v tomto prostředí vyskytovat, tak 

šíření kontaminace je zde omezeno relativní nepropustností. Vzhledem k celkovému 

hodnocení celého geologického kvartérního prostředí (všechny vrstvy) zjišťovaných řezů, 

se jedná o celkovou plochu v řezech 12 % (114 ha), což je v pořadí čtvrté místo.  

To stejné z pohledu celkové délky je 24,5 % (208 km) představující třetí místo. A průměrná 

mocnost činí 6 % (1 – 11 m), které je osmým v pořadí.  

V rámci plošného zastoupení všech vrstev jsou nejrozšířenějším prostředím kvartérní 

geologické stavby glacilakustrinní sedimenty s rozšířením 48,7 % (460 ha) a s průměrnou 

mocností 1 – 52 metrů (9 m; 10,8 %). Výskyt těchto sedimentů na povrchu představuje 

z pohledu plošného zastoupení třetí místo v pořadí s 12,9 % (23,1 ha). Vzhledem  
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k petrografickému složení se jedná zejména o písčité sedimenty, které jsou propustné. 

S touto informací je nutné dávat pozor na šíření potencionální kontaminace tohoto prostředí. 

V rámci brownfields je potřebné věnovat pozornost písčitému prostředí, jelikož zde 

hrozí šíření kontaminace. Také se v tomto genetickém typu v menší míře nachází jílovité 

sedimenty, kde se tento problém nevyskytuje.   

Co se týče hodnocení antropogenních tvarů, tak vzhledem k umístění geologických 

existujících kvartérních řezů, byla tato geologická stavba zastižena pouze ve 3 řezech, což 

je důvodem výskytu zmiňovaných procent a mocností. Tato práce byla také doplněna 

plošným výskytem antropogenních tvarů na Ostravsku, ze kterého vyplývá, že celkový 

výskyt antropogenních tvarů dle těchto zjištění je 6 %. Tento výsledek není však úplný, 

protože kromě odvalů představují antropogenní tvary také násypy silnic, podsypy nebo 

násypy, na kterých jsou založeny budovy. Pokud by byla do studie zahrnuta i tato data, tak 

by plošný výskyt byl ještě vyšší. Z pohledu antropogenních tvarů je potřeba dávat pozor  

na brownfieldy, které jsou řešeny jako nová výstavba. V takových situacích je zapotřebí brát 

v úvahu zbytkovou kontaminaci v antropogenních tvarech, která se zde může vyskytovat, 

případně termickou aktivitu, která musí být vyřešena dřív, než se bude cokoliv zakládat. 

Termická aktivita byla zaznamenána na odvalech Heřmanice, Ema a Hedvika. Zároveň 

v každém antropogenním tvaru musí byt provedeny individuální inženýrskogeologické 

průzkumy včetně vrtných prací, které ověří stav tohoto prostředí. Zejména musí být 

kontrolované fyzikálně-mechanické vlastnosti z pohledu řešení únosnosti. Pro tyto účely  

je důležité zjistit objemovou hmotnost, smykovou pevnost, nerovnoměrné sedání  

a deformační modul.  
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Seznam použitých zkratek 

% procento 

a.s.  akciová společnost 

Cc číslo křivosti 

Cu číslo nestejnozrnitosti 

ČSN česká národní norma 

ETRS-89 jednotný souřadnicový systém 

gl. glaciál 

ha hektar 

CHKO chráněná krajinná oblast 

Ic stupeň konzistence 

ID index relativní ulehlosti 

igl. interglaciál 

Ip rozsah vlhkosti 

k koeficient propustnosti 

km2 kilometr čtverečný 

m metr 

m n. m. metr nad mořem 

m2 metry čtvereční 

mm milimetr 

s.r.o. společnost s ručením omezením 

S-1942 Souřadnicový systém 1942 (S-42) 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

spol.  Společnost 

sv. svatý 

tzv. takzvaně 

WGS-84 vojenský souřadnicový systém 

wL mez tekutosti 
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