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Abstrakt 

Hlavním cílem disertační práce byla analýza základových půd ve vztahu 

k inženýrskogeologickým rajónům.  

Prvním dílčím cílem práce bylo rešeršní zpracování teorie k dvěma hlavním okrajovým 

podmínkám vstupujících do dizertační práce, charakterizujících úhel pohledu na studovanou 

problematiku. Jednalo se o zpracování teorie k mapám inženýrskogeologického rajónování 

a teorii ke klasifikaci tříd základových půd.   

Dalším dílčím cílem práce byla překryvná analýza inženýrskogeologických rajónů a 

tříd základových půd v nich se nacházejících, s následnou srovnávací analýzou takto 

získaných výsledků. Jednalo se o informace získané z inženýrskogeologických rajonů, 

z klasifikačního systémů tříd základových půd staré normy ČSN 73 1001 Základová půda 

pod plošnými základy a nové normy ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a 

zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování. Na základě 

těchto dat byly vytvořeny záznamové listy každého jednotlivého inženýrskogeologického 

rajónu zájmové oblasti. 

Bylo zjištěno, že v rámci základních zrnitostních skupin základových půd 

štěrkovitých, písčitých a jemnozrnných zemin se s největší podobností výskytu 

inženýrskogeologických rajónů setkáváme v rámci štěrkovitých zemin. U tříd základových 

půd písčitých zemin je podobnost střední a u jemnozrnných tříd základových půd je 

podobnost výskytu různých inženýrskogeologických rajonů charakteristická nízkou 

podobností. 

Disertační prací bylo zjištěno, že v rámci inženýrskogeologických rajónů je obrovská 

variabilita tříd základových půd. Existují inženýrskogeologické rajóny, které mají pouze 

jednu třídu, a naproti tomu některé inženýrskogeologické rajóny mají až 14 typů tříd 

základových půd. 

Z pohledu hodnocení distribuce tříd těžitelnosti můžeme konstatovat, že 

nejrozšířenějšími jsou třídy těžitelnosti v intervalu mezi 2. až 4. 

Vědeckým přínosem práce jsou důležité poznatky, týkající se vztahu distribuce 

určitého charakteru tříd základových půd a tříd těžitelnosti v jednotlivých typech geologické 



stavby vybrané zájmové oblasti moravskoslezského kraje. Použitou metodiku lze využít i 

v jiných oblastech České republiky.  

 

Klíčová slova: základová půda; inženýrskogeologické rajony; těžitelnost. 

  



Abstract 

The main aim of the dissertation thesis was to analyse the foundation soils in relation 

to engineering-geological zones.  

The first partial objective was to search information and process the theoretical part 

for the major limiting conditions affecting the topic of the dissertation thesis, thus 

characterising the point of view of the studied issue. The theoretical part deals with the maps 

of the engineering-geological zoning and the theory of the classification classes of 

foundation soils.   

The next partial objective was an overlay analysis of the engineering-geological zones 

and related foundation soil classes, with a subsequent comparative analysis of the obtained 

results. This concerns the information related to the engineering-geological zones, 

classification systems of foundation soils based on the earlier standard ČSN 73 1001 

Foundation soil under spatial foundations, and on the valid standard ČSN EN ISO 14688-2 

Geotechnical survey and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles 

for a classification. Based on the acquired data, record sheets were prepared for each 

engineering-geological zone in the locality of interest. 

The research herein shows that within the basic grain-size groups of gravely, sand and 

fine-grained foundations soils the highest similarity of occurrence of engineering-geological 

zones is in gravely soils. In the foundation soil class of sand soils there is an intermediate 

similarity, and in fine-grained foundation soil classes there is a low similarity of occurrence 

of various engineering-geological zones. 

The results of the dissertation thesis show that within the engineering-geological zones 

there is an extreme variability in the foundation soil classes. There are engineering-

geological zones that have only one class, but on the other hand, there are some engineering-

geological zones that have as many as 14 types of foundation soil classes. 

As for the distribution of workability classes, the most wide-spread are the workability 

classes in the interval from 2 to 4. 

The scientific contribution of the dissertation thesis is the knowledge on the relation 

of the distribution of a particular foundation soil class character and workability class in the 

different types of geological structure in the selected locality of interest in the Moravian-



Silesian Region. The used methodology may be applied in any other locality of the Czech 

Republic.  

 

Key words: foundation soil; engineering geological zones, excavation difficulty 
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1 ÚVOD A MOTIVACE PRÁCE 

Cílem dizertační práce je analýza základových půd ve vztahu k 

Inženýrskogeologickým rajonům.  

Práce je zeměřena především na klasifikaci vlastností zemin. 

V současné době neexistuje provázanost informací mezi inženýrskogeologickými 

mapami, ve kterých máme uvedené inženýrskogeologické rajony, a mezi charakterem 

základových půd. Neexistuje analýza podobnosti respektive odlišnosti jednotlivých rajonů 

dle tohoto kritéria. To znamená, že informace jsou přijímány pouze stroze a neexistuje zde 

analýza souvislostí. Pokud bychom ji měli k dispozici, dokázali bychom více logicky 

uvažovat o příčinách distribuce určitých typů tříd základových půd v jednotlivých 

genetických typech. 

Dizertační práce bude realizovaná na základě případové studie pro oblast ostravské 

pánve a jejího okolí na vybraných mapových listech. Uvedené území je z pohledu regionální 

zrůznorodá kvarterní geologická stavba, ve které bude možno dobře pozorovat značnou 

variabilitu třid základových půd. 

Jednou ze základních informací v inženýrskogeologické a geotechnické praxi je 

charakter základových půd. Ten je uváděný pomocí tříd základových půd v různých 

klasifikačních diagramech dle různých norem. Tato informace je tak klíčová proto, že ve 

třídě základové půdy je skryta nejen základní informace o granulometrickém složení zemin, 

ale také o pevnosti v prostém tlaku u skalních hornin. Přičemž tyto informace jsou zásadní 

pro schopnost výše zmíněné základové půdy unést stavbu (únosnost základové půdy) a 

nepodlehnout sedání (sedání základové půdy). 
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Obrázek 1 Schéma motivace práce. 

 

Z pohledu zobrazování inženýrskogeologických poměrů v regionálním měřítku jsou 

nejdůležitějším zobrazovacím nástrojem mapy inženýrskogeologického rajonování. 

Inženýrskogeologický rajon je území s téměř stejnými inženýrskogeologickými poměry 

z pohledu zakládání staveb. V České republice máme zhruba 35 základních typů 

inženýrskogeologických rajonů.  

Cílem této práce je lépe propojit informace o inženýrskogeologických rajonech a o 

charakteru základových půd, které se zde nachází. V inženýrskogeologických mapách jsou 

zobrazeny pouze třídy základových půd, ale dále již neexistuje možnost logicky pochopit, 

proč existuje distribuce určitých typů základových půd v konkrétních rajonech 

Toto je základní motivace dizertační práce. Pokud pochopíme, proč se určitý druh 

třídy základové půdy nachází v určitém inženýrskogeologickém rajonu, umožní nám tato 

informace hned několik věcí. Například pokud v určitém inženýrskogeolockém rajonu 

nalezneme konkrétní druh základové půdy, která zde neměla patřit, můžeme usuzovat o jisté 

mapové nepřesnosti. Tato nepřesnost může být způsobena různými skutečnostmi, například 

prostorovým rozmístěním vrtné sítě, jenž nezachycuje všechny skutečnosti variability 

geologické stavby apod. Naopak pokud jsme při průzkumu narazili na určitý druh geologické 

stavby reprezentované inženýrskogeologickým rajonem (např. rajon polygenetických 

sprašových sedimentů), nemůžeme zde očekávat určitý druhy základových půd (u spraší 

např. třídy základových půd s hrubozrnnými frakcemi). Důvodů proč máme mít lepší 
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povědomí o zjišťovaných skutečnostech je mnoho a výše uvedené případy jsou pouze 

příkladem. 

Analýza druhu základových půd v inženýrskogeologických rajonech nám lépe 

odpoví na podobnosti a rozdílnosti určitého druhu základové půdy ve vztahu 

k inženýrskogeologickým rajonům. Určité genetické typy inženýrskogeologických rajonů 

mají logicky větší podobnost v třídách základových půd a geotechnických vlastnostech. 

Provedením takovéto analýzy bude přispěno k lepší informovanosti inženýrských geologů a 

geotechniků v určitých typech geologického prostředí. Dále k pochopení zjištěných vztahů 

inženýrské geologie a geotechniky upozorní na možné chyby v mapách či prováděném 

průzkumu. Mimo jiné poukáže na anomálie v geologické stavbě, nebo naopak jen potvrdí 

pozitivní korelaci mezi předpokládanou geologickou stavbou z inženýrskogeologických 

map a skutečnou zjištěnou situací při realizovaném průzkumu. 

Pochopení distribuce inženýrskogeologických rajonů a distribuce určitého 

charakteru základových půd je klíčové pro správné vyhodnocování inženýrskogeologických 

průzkumů a výzkumů. 

Inženýrští geologové často přijímají informace o třídách základových půd spíše 

automaticky, pasivně a nezamýšlí se nad tím, proč v daném rajonu je tento typ základové 

půdy. Dizertační práce by měla přispět k lepší vědecké a didaktické informovanosti 

inženýrskogeologické veřejnosti v rámci této problematiky.  

Hlavní motivací práce je přispět k poznání charakteru distribuce určitých typů tříd 

základových půd v určitém genetickém typu geologického prostředí reprezentovaného 

inženýrskogeologickými rajony.  
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2 METODIKA A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem dizertační práce je analýza základových půd ve vztahu 

k inženýrskogeologickým rajonům. Tento hlavní cíl bude naplněn pomocí realizace dílčích 

cílů.  

Prvním dílčím cílem práce bude popsání současného stavu zjišťované problematiky a 

snaha o popis již zpracovaných dílčích problematik v souvislosti s hlavním tématem práce. 

Druhým dílčím cílem práce bude rešeršní zpracování teorie k dvěma hlavním 

okrajovým podmínkám vstupujících do dizertační práce a charakterizujících úhel pohledu na 

studovanou problematiku v dizertační práci. První okrajovou podmínkou je klasifikace 

základových půd a druhou okrajovou podmínkou jsou mapy inženýrskogeologického 

rajonování, ve kterých jsou vydefinovány inženýrskogeologické rajony, které jsou vybraným 

reprezentantem geologické stavby a inženýrskogeologických poměrů pro dizertační práci 

(viz Obrázek 2). 

Třetím dílčím cílem práce bude překryvná analýza inženýrskogeologických rajonů a 

třid základových půd v nich se nacházejících s následnou srovnávací analýzou takto 

získaných výsledků. To vše bude provedeno ve dvou podvariantách. První podvarianta bude 

zohledňovat klasifikační systém základových půd dle ČSN 73 1001 základová půda pod 

plošnými základy. Druhá podvarianta bude zohledňovat evropskou normou ČSN ISO 14 688 

Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin. Pro srovnání obou 

těchto klasifikačních systémů bude muset být nejdříve provedena jejich kompatibilizace. To 

znamená, že pokud budeme chtít udělat srovnání klasifikačních trojúhelníků dle ČSN 73 

1001, tak musíme nejdříve klasifikační trojúhelník normy ČSN ISO 14 688-2 překlopit dle 

osy x procházející středem trojúhelníka. Po této operaci musíme ještě takto překlopený 

trojúhelník natočit doleva o 120°, aby došlo ke shodě v orientaci obou těchto systémů. Je 

zřejmé, že musíme docílit, aby příslušné třídy základových půd v rozích trojúhelníků byly 

shodné. Toto porovnání lze provézt i opačným způsobem, kdy budeme překlápět a otáčet 

trojúhelník dle normy ČSN 73 1001 a budeme chtít mít orientaci trojúhelníku podle ISO 

14 688 – 2. Oba tyto přístupy budou realizovány. 

Díky této srovnávací analýze budeme moci pochopit důvod, proč se v daném 

inženýrskogeologickém rajonu nachází určité typy základových půd a jiné ne. To vše má 

souvislost s genetickým typem horninových materiálů s charakterem geologické stavby, 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

2017                                                                                                                                        5 

s jeho stářím, s ovlivněním geodynamickými procesy a podobně. Pochopení této distribuce 

různých typů základových půd půd v různých typech geologické stavby může předejít 

určitým chybám v inženýrskogeologickém průzkumu a výzkumu. Obzvláště pokud 

využíváme určité informace z map inženýrskogeologického rajonování. Poznání z výsledků 

práce nám však může pomoci i v jiných případech protože pokud budeme lépe znát vztah 

mezi distribucí určitých tříd základových půd v určitém charakteru geologické stavby a také 

můžeme lépe systematizovat naše poznatky z realizovaných průzkumů a výzkumů, jelikož 

pokud známe principy této distribuce, tak můžeme lépe propojovat poznatky z průzkumu 

jednotlivých lokality. Pokud dokumentujeme vrt a přijímáme info o charakteru tříd z půd 

automaticky bez většího zamyšlení, tak vzájemné propojování informací mezi lokalitami je 

tímto vlivem omezováno. Obzvláště je tento přístup důležitý pro začínající inženýrské 

geology a geotechniky.  

Čtvrtým dílčím cílem je vytvoření překryvné analýzy mezi překryvnou analýzou 

inženýrskogeologických rajonů a třid těžitelnosti v nich se nacházejících, s následnou 

srovnávací analýzou takto získaných výsledků. Zde budou také provedeny dvě podvarianty. 

První se bude týkat nejen tříd těžitelnosti ČSN 73 3050 zemní práce, ale také dle novější 

normy ČSN 73 6133. Tato analýza umožní pochopení tříd těžitelnosti 

v inženýrskogeologických rajonech rajonech a umožní lépe pracovat s informacemi 

potřebnými při projektování zemních prací u nově probíhajících inženýrskogeologického 

průzkumů. 
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Obrázek 2 Schéma metodiky práce, překryvná analýza. 

 

Předmětem zkoumání dizertační práce budou inženýrskogeologické rajony uvedené v 

mapách inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1 : 50 000. (15-14 Krnov, 15-32 

Opava, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 
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Nový Jičín, 25-22 Frýdek Místek). V zájmovém území se nachází následující 

inženýrskogeologické rajony - Lp - rajon polygenetických sprašových sedimentů, Fn - rajon 

náplav nížinných toků, D - rajon deluviálních sedimentů, Du - rajon deluviofluviálních 

sedimentů, An-Ao - rajon odkališť, navážek odpadu, násypů, výsypek a hald, Gf-Gl - rajon 

glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, Ft - rajon pleistocenních říčních teras, Gm - 

rajon morénových sedimentů, Or - rajon organogenních a organických sedimentů, Nk - rajon 

střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých seimentů, P - rajon proluviálních 

sedimentů, Jf -  rajon lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů, Dh - rajon deluviálních a 

ronových převážně hlinitých sedimentů, Es - rajon spraší, Fh - rajon náplav horských toků, 

Fn-Fh - rajon náplav nížinných a horských toků, Gfh - rajon glacifluviálníchjílovitých 

sedimentů, Gfp - rajon glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů, Pp - rajon 

proluviálních silně zhliněných štěrků, An - rajon násypů, výsypek a hald, Ao - rajon odkališť 

a navážek odpadu, Sf - rajon flyšoidních hornin nerozlyšených, Sj - rajon jílovcovo-

prachovcových hornin, V - rajon vulkanických hornin nerozlyšených, Sv - rajon vápencovo-

doomitických hornin, Ss - rajon pískovcovo-slepencových hornin, Nj - rajon střídajících se 

a kombinovaných jemnozrnných písčitých a štěrkovitých sedimentů. 

 

Obrázek 3 Předmět zájmu dizertační práce z regionálního hlediska vymezeného mapovými listy 
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3 SOUČASNÝ STAV 

Základová půda a její charakter, je jednou z prioritních oblastí inženýrské geologie. 

Znalost vlastností základové půdy jsou pro nás nepostradatelné a na jejich analýzu je 

věnována značná pozornost a vynakládáno nemalé úsilí. Primárně musíme u základových 

půd vyřešit problém únosnosti a sedání u každé realizované stavby. Jelikož v rámci budování 

inženýrských objektů je právě ona základová půda rozhraním mezi dvěma rozdílnými 

prostředími. První složka prostředí je tvořena samotnou stavbou, kterou můžeme hodnotit 

do jisté míry standartními (normalizovanými) statickými vlastnostmi jelikož je se s nahou o 

tyto vlastnosti konstruována. Druhá složka prostředí je tvořena základovou půdou, tedy 

geologickým celkem, jehož vlastnosti nemůžeme považovat za normalizované, jelikož se 

jedná o přírodní prostředí, jehož vlastnosti jsou ovlivněny mnoha proměnlivými. Vlastnosti 

základových půd jsou primární informací pro mechaniku zemin a jednotlivé zkoušky 

prováděné v této oblasti. Samotná mechanika zemin coby samostatný vědní obor doznala 

určité zaostalosti oproti obecné mechanice, a to především díky složitému chování 

geologického prostředí. Vývoj mechaniky zemin byl a je z určité části ovlivněn potřebami 

stavební praxe, a to v poslední době převážně úbytkem volných stavebních ploch a 

potřebami zakládat na dříve nevhodných půdách (Šimek 1990).  

 Vlastnosti základových půd z inženýrskogeologického hlediska jsou v případě zemin 

nejčastěji určovány jejich genezí, mocností a mineralogickým složením, dále charakterem 

zrnitostního složení, a spolu-působením vody. V případě skalních hornin jsou kritérii pro 

jejich charakterizaci geneze, strukturně tektonická stavba, zrnitost, mineralogické složení a 

pórovitost. Dalšími zjišťovanými vlastnostmi jsou jejich zvětrání a alterace obsahu 

uhličitanů, propustnost, stabilita horninového masivu, popis a charakteristiky diskontinnuit 

(jako jsou jejich hustota, orientace, rozevřenost, habitus stěn a další). Velmi důležitou 

informaci popisující skalní horniny je jejich pevnost v prostém tlaku zjišťována jednoosou 

tlakovou zkouškou. 

Základním normativním prvkem pro charakterizaci a rozdělení zemin je norma ČSN 

EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - 

Část 1: Pojmenování a popis, a dále pak ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a 

zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování. Touto 

normou je předepsán postup vyhodnocení pojmenování zeminy v závislosti na parametrech, 
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jako jsou zrnitost, plasticita, minerální složení, geneze a další. V oblasti hodnocení zeminy 

jako základové půdy je tato problematika ošetřena normou ČSN EN 1997-1 Navrhování 

geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla a dále pak ČSN EN 1997-2 

Geotechnické konstrukce část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Tyto normy jsou 

včleněny do Eurokódu 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Tímto normativním 

prvkem jsou stanoveny vlastnosti základových půd, mezní stavy základové půdy pod 

plošnými základy, metody zkoušek, dále také značky, názvosloví a další. Vlastnos skalních 

hornin a jejich charakteristika je ošetřena normou ČSN ISO 14 689-1 V rámci popisu 

vlastností základové půdy je dále nutno uvést klasifikaci USCS – The Unified Soil 

Classification System (ASTM D2487). Jedná se o mezinárodní jednotný půdní klasifikační 

systém věnující se textuře a zrnitosti půd. 

Důležitými parametry vstupujícími do hodnocení základových půd v rámci 

inženýrskogeologických kritérií jsou únosnost a sedání základové půdy, stanovení jejich 

parametrů má zásadní vliv na zajištění bezpečného budování inženýrských objektů. 

Únosnost základové půdy můžeme charakterizovat jako schopnost základové půdy 

přenášet zatížení, vyvolané stavební konstrukcí a jejími součástmi. Stanovení únosnosti pro 

konkrétní typy základových půd a konkrétní podmínky panující na staveništích je velice 

důležitým kritériem. Je pochopitelné, že v důsledku důležitosti poznání parametrů únosnosti 

základových půd je vynakládáno úsilí na vývoj a pokrok v této oblasti. V tomto ohledu 

můžeme uvést některé z autorů zabývajících se touto problematikou např. Meyerhof a Hanna 

(1978), Brown a Meyerhof (1900), Taiebat a Carter (2000), Cherubini (2000),  Vesic (1963). 

Únosností písčitých půd vyztužených geosyntetickými rohožemi se věnuje Huang a 

Tatsuoka (1990) v publikaci „Bearing capacity of reinforced horizontal sandy 

ground. Geotextiles and Geomembranes“. Na základě výsledků z výzkumu byla vyvinuta 

metoda mezní rovnováhy písčitých zemin vyztužených geosyntetickými rohožemi jejíž 

výsledky byly ověřeny a potvrzeny v praxi což autor v práci zhodnocuje.  

Dalším z parametrů charakterizující vlastnosti základových půd je problematika 

sedání, která je dalším z kritérií spolehlivého zakládání staveb. Při sedání základové půdy 

dochází k stlačení vrstev zeminy a její deformaci. Toto stlačení způsobují změny napětí 

v zemině, k nimž dochází vnesením vnějšího zatížení způsobeného stavbou případně 

geotechnickou konstrukcí. Během zatížení základové půdy stavbou tedy dochází k sedání 
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základové půdy. Sedání můžeme rozdělit na okamžité, při kterém dochází, pouze 

k smykovému přetvoření zeminy což se projevuje změnou tvaru zeminy. Po ukončení 

okamžitého sedání následuje při působení dostatečného zatížení primární sedání, 

označované též jako konsolidační. Během konsolidačního sedání již dochází k přemisťování 

jednotlivých zrn, jejich přibližování, při kterém dochází k vytlačování vody z pórů zeminy. 

Pokud již jednotlivá zrna zeminy nemohou měnit svou vzájemnou polohu, dochází při jejich 

kontaktu a stálém působení zatížení k sekundárnímu neboli creepovému sedání. Během této 

poslední fáze sedání dochází k dotvarování zrn půdních částic při působení konstantního 

efektivního napětí (Šimek 1990). Tokimatsu a Seed (1987), se ve své práci „Evaluation of 

settlements in sands due to earthquake shaking“ věnují problematice odhadu 

pravděpodobného sedání písčitých zemin při působení otřesů. Tyto odhady jsou predikovány 

pro písky nasycené a nenasycené vodou, přičemž jsou výsledky porovnávány přímo v terénu 

na šesti skutečných lokalitách. V rámci studia vlastností základových půd se problematikou 

sedání zemin dále zabývají např. Mesri a Choi (1985),  Balasubramaniamã (1999), Boscardin 

a Cording (1989), Fenton a Griffiths (2005), Hsieh a Ou (1998). 

 Charakteru a vlastnostem základových půd podle jejich typu je věnována pozornost 

mnoha autorů, kteří o ní pojednávají ve svých odborných publikacích. Mezi těmito autory 

můžeme uvést například Bowles (1992), jenž ve své publikaci „Engineering properties of 

soils and their measurement“ uvádí laboratorní metody, jimiž jsou určovány nejčastější 

vlastnosti základových půd, na příklad zrnitostní složení, konzistenční meze, deformační 

charakteristiky.  Dále jsou zde popisovány některé z užívaných zkoušek, jako jsou triaxiální 

zkoušky, zkoušky zhutnitelnosti, smykové a další. Obdobnými tématy se ve svých pracích 

zabývají například: Bell (2013), Mitchell et al. (1976), Woods (1978), Luco a Wong (1992), 

Wroth et al. (1984). Ten se ve své publikaci „A review of the engineering properties of soils 

with particular reference to the shear modulus“ zabývá převážně smykovými vlastnostmi 

základových půd. Mezi dalšími se problematice základových půd s přihlédnutím k 

související mechanice zemin věnuje Šimek (1990) ve své knize „Mechanika zemin“, ve které 

je věnována pozornost základnímu materiálovému složení a struktuře zemin, jenž je dále 

rozvíjena do jednotlivých odvětví mechaniky zemin věnující se jejich vlastnostem a 

jednotlivým metodám stanovení. Stejně tak jsou tímto směrem zaměřeny publikace 

Weiglová (2005), Wroth a Woods (1978), Schmertmann (1991), Terzaghi et al. (1996) nebo 

například Hulla et al. (1991) „Mechanika zemín a zakladanie stavieb“. V této publikaci již 
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autor předkládá některé ze základních principů zakládání staveb, jenž se uplatňují v 

závislosti na konkrétních podmínkách panujících na staveništi v závislosti na vlastnostech 

zemin. Winterkorn et al. (1991) se ve své práci „Soil technology and engineering properties 

of soils“ věnuje základovým půdám z hlediska jejich vlastností v návaznosti na trojfázové 

půdní prostředí, vliv zrnitostního složení zemin a účinek vody. 

 Poměrně značná pozornost je věnována analýzám již konkrétních typů základových 

půd. V rámci svých výzkumů se touto problematikou zabývali např. Cetin, H et al. (2006), 

Zhujiang (1998), Cambardella et al. (1994), Finborund and Berggren (1981). Ojedinělou 

studií v rámci inženýrských vlastností zemin je možno považovat Mitchell (1972) 

„Mechanical properties of lunar soil: Density, porosity, cohesion and angle of internal 

friction“. V této práci jsou uvedeny údaje o vlastnostech měsíční půdy, jenž byly zjištěny 

během průzkumných výprav na měsíc v rámci letů Apollo. Pozornost je zde věnována 

pórovitosti hustotě, soudržnosti a úhlu vnitřního tření měsíční zeminy, jenž přináší zajímavé 

údaje pro porovnání s hodnotami zemin vyskytujících se na zemi při panování naprosto 

odlišných gravitačních a atmosférických podmínek. Zcela jinou kategorii zkoumaných 

základových půd prezentuje Hobbs (1986) „Mire morphology and the properties and 

behaviour of some British and foreign peats“. Autor se v této práci věnuje vlastnostem 

rašelin pocházejících z bažin a slatin Velké Británie a jejich jednotlivým geotechnickým 

vlastnostem. Tyto následně porovnává s vlastnostmi rašelin pocházejících z Kanady a jiných 

oblastí s podobnými podmínkami výskytu.  

Velká pozornost odborné veřejnosti je věnována zeminám s vysokou plasticitou. 

Jako stěžejní je možno považovat práci Casagrande (1900) “Structure of clay and its 

importance in foundation engineering”, který se ve své práci zabývá popisem chování a 

vlastnostmi plastických zemin ve vztahu k jejich struktuře a především vlhkosti, jejichž 

znalost je nepostradatelnou součástí stavební praxe. Autor se zde dále věnuje metodám 

určení konzistenčních stavů a vlastnostem plastických zemin při konkrétních stavech 

nasycení vodou.  

 V rámci základových půd s problematickými geotechnickými vlastnostmi je 

věnována značná pozornost jemnozrnným prosedavým zeminám eolického původu. 

Prosedavé zeminy dosahují značné rozlohy například v Asii, kde se touto problematikou 

zabývá např. Lin et al. (1982) „Engineering properties and zoning of loess and loess-like 
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soils in China“. Autor zde mapuje rozšíření sprašových zemin na území Číny, přičemž jsou 

uvedeny analýzy mikroskopických strukturních rysů odebraných z různých oblastí a 

porovnání jejich inženýrských vlastností, a to zejména s faktory vedoucí k náchylnosti 

prosednutí těchto zemin. Dále Dijkstra et al. (1994) „The loess of north-central China: 

geotechnical properties and their relation to slope stability”, v níž je opět pojednáváno o 

sprašových zeminách Číny, kde byly prováděny zkoušky analyzující vlastnosti a chování 

prosedavých zemin v závislosti na jejich vlhkosti a působení vody obecně. Zkoušky byly 

prováděny na modifikovaném kruhovém smykovém přístroji Bromhead za různých hodnot 

vlhkosti vzorků. Bylo zjištěno zvyšování efektivní soudržnosti cef a snižování efektivního 

úhlu vnitřního tření φ ef v závislosti na zvyšující se vlhkosti. Zvláštní pozornost je zde 

věnována nestabilitám svahů západní oblasti Číny tvořených sprašovými zeminami při 

působení progresivního zvětrávání, během něhož dochází k porušení cementačních vazeb 

a následnému oslabení a deformaci. 

 V rámci sprašových sedimentů můžeme dále uvézt práce Marschalko et al. (2013) 

„Properties of the Loess Sediments in Ostrava Region (Czech Republic) and Comparison 

with Some Other Loess Sediments“. V ní je věnována pozornost sprašovým sedimentům 

Ostravska a především hodnocení a charakteristika fyzikálně-mechanických vlastností zde 

poměrně dosti rozšířeného fenoménu a přináší značné inženýrsko-geologické poznatky o 

zdejších základových půdách. Mezi práce zabývající se tématikou základových půd na mou 

prací studované oblasti je také nutno uvést Marschalko et al. (2013) „Influence of the Soil 

Genesis on Physical and Mechanical Properties“. V této práci je pojednáváno o vlivech 

geneze základové půdy na její geotechnické a mechanické vlastnosti. Pozornost je zde 

věnována kvartérním sedimentům spočívajícím na biogenních sedimentech. Výzkum byl 

zaměřen na Ostravskou pánev, kdy bylo v rámci práce vyhodnoceno 7827 půdních vzorků 

zemin eolického, fluviálního, glaciálního původu. 

V běžné praxi se však setkáváme s problémem, kdy základová půda není schopna 

spolehlivě přenést zatížení působené stavební konstrukcí inženýrského díla. K této situaci 

může docházet ze dvou důvodů. Jako první důvod můžeme uvést nevhodné vlastnosti 

základové půdy, jenž mohou být dány jejím vznikem, složením, vlhkostí pórovitostí 

uložením či jinými příčinami. Takovouto základovou půdu můžeme označit jako neúnosnou 

se složitými základovými poměry. V případě nutnosti budovat stavby na takovýchto 

lokalitách je nutné vlastnosti základové půdy zlepšit. Druhým případem je budování staticky 
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náročných staveb nadměrně namáhajících základovou půdu, která je pro běžné stavby 

označována jako únosná. V takovémto případě je opět nutné přistoupit k vylepšení vlastností 

základové půdy, jenž umožní bezpečné provedení stavby. K úpravě vlastností půdy můžeme 

také přistupovat při specifických požadavcích. Těmito požadavky mohou být využití zeminy 

do geotechnických konstrukcí, zvýšení nepropustnosti pro vodu a jiné. 

Z výše uvedených poznatků je patrné, že je nutno věnovat značnou pozornost vývoji 

metod, pomocí kterých budou problémy základových půd řešeny. Je také důležité analyzovat 

účinnost a oblast použití jednotlivých metod upravujících a zlepšujících vlastnosti 

základových půd. Chew (2004) se ve své práci „Physicochemical and engineering behavior 

of cement treated clays“ zabývá zkoumáním vztahů mezi mikrostrukturou a 

inženýrskogeologickými vlastnostmi senzitivních mořských jílů upravených vápněním. 

Mikrostruktura upravených jílů byla zkoumána za použití elektronového mikroskopu 

rentgenové krystalografie, rtuťové porozimetrie a laserové diffractometrie pomocí které byly 

rozděleny velikostní frakce jílovitých částic. Dále byly pro zhodnocení 

inženýrskogeologických vlastností určovány parametry jako obsah vody, Attenbergovi 

meze, propustnost a stlačitelnost. Výsledky prokazují zlepšení vlastností takto upravených 

senzitivních jílů. Dále byly prokázána iontová výměna, hašení, flokulace jílovitých minerálů 

a pucolánová reakce, jenž měly zásadní vliv na zlepšení vlastností těchto jílů. Dále se 

problematikou zlepšování vlastností zemin zabývají např. Niu and Yang (2006), Hejazi et 

al. (2012), Ouhadi et al. (2014), Yetimoglu et al. (1994), Khemissa a Mahamedi (2014), 

Turkoz et al. (2014), Lin a Wong (1999), Osinubi a Soni (2010). 

Zajímavé poznatky přináší práce Zhujian et al. (1998) “Engineering properties of 

soft soils and design of soft ground”, ve které jsou shrnuty poznatky několika výzkumných 

prací provedených v období 40 let v Čínském městě Nanjing provincie Ťiang-su. Zvláštní 

pozornost je zde věnována studiu struktury přírodních měkkých jílů a efektivnímu způsobu 

konsolidace s následnou analýzou stability. 

 Vlastnostem a chování zhutněním upravených plastických zemin se věnuje dále 

Barden et al. (1970) ve své práci „Engineering behavior and structure of compacted clay“. 

Jsou zde předkládány výsledky měření a zkoušek zemin v závislosti na míře vlhkosti a jejich 

porovnání s dříve publikovanými zjištěními.  
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 Mimo případy počítající se zakládáním staveb a budování inženýrských objektů na 

zeminách nejčastěji kvarterního stáří, je nutno zohlednit případy, kdy k povrchu vystupují 

skalní horniny. Skalní horniny svými vlastnostmi a odlišným chováním oproti zeminám, 

vyžadují zvláštní, oddělenou pozornost věnující se jejich popisu jako základových půd. 

Vlastnosti skalních hornin jsou určovány především jejich litologickým typem, 

mineralogicko-petrografickým složením, strukturně-texturním složením, stupněm zvětráním 

a pevností v prostém tlaku. Charakterizací skalních hornin a popisem jejich 

inženýrskogeologických vlastností se věnuje celá řada autorů, mezi nimiž je možno uvést 

např. Chang (2006), Sbatakakis et al. (2008), Lumb (1983), Zhu et al. (2007),  Chigira 

Oyama (2000),  Shalabi et al. (2007), Kilic a Teymen (2008), Jeng (2004), Dmitriyevskiy et 

al. (1985). Dále například  Tuğrul (1999) ve své práci „Correlation of mineralogical and 

textural characteristics with engineering properties of selected granitic rocks from 

Turkey“ pojednává o vlivu mineralogických a strukturních charakteristik na vlastnosti 

granitoidních hornin. Pro účel výzkumu byly použity různé typy granitoidních hornin 

z odlišných lokalit Turecka. V rámci zkoumání byly u vzorků stanovovány parametry jako 

specifická hmotnost, hmotnost nasycené zeminy, nasákavost, efektivní a celková pórovitost, 

rychlost šíření vln, tvrdost dále pak pevnost v prostém tlaku, pevnost v tahu a modul 

pružnosti. Z této studie vyplývá, že vliv textury a typ kontaktu jednotlivých horninových zrn 

mají větší vliv na mechanické vlastnosti granitoidních hornin, nežli jejich mineralogické 

složení. 

 Stejně jako v případě zemin jakožto základových půd, také v případě skalních hornin 

se setkáváme s případy kdy je nutno při budování inženýrských děl určitým způsobem 

vylepšit jejich vlastnosti. V případě skalních hornin se však jedná o odlišné metody a 

postupy úpravy jejich vlastností. Rozdílnost metod a postupů úpravy skalních hornin vychází 

především z odlišných negativních parametrů, jenž jsou u skalních hornin vůči zeminám 

odlišné a jsou učeny především jejich složením, pevností a strukturními vlastnostmi. 

Nejčastěji se setkáváme s úpravou vlastností, jako jsou propustnost, zpevňování rozrušeného 

skalního prostředí, zpevňování nestabilních svahů či sesuvných území. V rámci zpevňování 

skalního masivu porušeného trhlinami se tomuto tématu věnuje Xing et al. (2014) 

„Experimental Study of Epoxy Resin Repairing of Cracks in Fractured Rocks. Polymers & 

Polymer Composites“. Kolektiv autorů v této práci pojednává, o vlastnostech rozpukaného 

skalního masivu, u kterého bylo využito injektování skalních trhlin pomocí polymerové 
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dvousložkové pryskyřice. Následnou analýzou kvalitativních aspektů bylo zjištěno účinné 

vyplnění skalních trhlin, čímž došlo ke zpevnění skalního masivu a snížení jeho propustnosti 

pro vodu. Problematikou zlepšování vlastností skalních hornin se zabývají také Tating et al. 

(2013), Roberts (1966), Alemdag (2015), Saunders (1970), Abu-Hejleh et al. (2003). 

 Vlastnosti základových půd jsou svou podstatou propojeny s inženýrsko-

geologickými rajony, popřípadě s mapami inženýrsko-geologického rajonování. V těchto 

mapách jsou vyčleněny geologické komplexy horninového prostředí s obdobnými modely 

geotechnických, geofyzikálních či geomechanických vlastností. V mapách jsou rajony 

vyneseny na základě geneticko-litologických shod. Přičemž je nutná kongruence uspořádání 

a výskytu konkrétních litologických typů hornin, k jejichž vzniku došlo za shodných 

litologických podmínek (Marschalko 2007). Základním podkladem pro studii této 

problematiky jsou mapy Inženýrsko-geologického rajonování a mapy kvarterních 

pokryvných útvarů znázorněné nejčastěji v měřítku 1 : 25 000. 

 Autorka Fojtová (2011) ve své práci „Typologie inženýrskogeologických 

charakteristik základových půd Ostravské pánve“ se ve své práci zabývá problematikou 

inženýrskogeologických a fyzikálně-mechanických vlastnostmi základových půd 

v Ostravské pánvi. Jejich primární vyhodnocení je zde provedeno převážně podle 

genetického původu, tříd základových půd a jejich umístění v jednotlivých 

inženýrskogeologických rajonech. Následně byla vytvořena databáze 10 658 studovaných 

vzorků. Práce také porovnává zjištěné hodnoty se směrnými normovými charakteristikami 

základových půd podle již výše zmíněné normy ČSN 73 1001 (Zakládání staveb. Základová 

půda pod plošnými základy). 

 Mezi autory zabývající se inženýrsko-geologickým rajonováním je možno uvést 

práci Kulinová (2014) „Sestavení digitální modelové inženýrskogeologické 3D mapy v M 

1:5 000 pro území listu 6 - 8 Kralupy nad Vltavou“. V této práci je představena možnost 

využití 3D modelování pro vymezení inženýrsko-geologických rajonů. Jak již název 

napovídá, práce je vypracována pro modelové území mapových listů 6 - 8 Kralupy nad 

Vltavou. Autorka zde předkládá analýzu 9 inženýrskogeologických rajonů, pro něž jsou 

sestaveny trojdimenzionální řezy se znázorněním geologického prostředí a také mocnosti 

jednotlivých vrstev. 
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 V rámci inženýrskogeologických rajonů je na tuto problematiku zaměřena také práce 

Marschalko et al. (2010) „Evaluation of terrain subsidence in relation to the engineering-

geological zones in a territory of the Ostrava-Karvina District affected by mining“. 

V této práci, zaměřené na poklesy povrchu terénu způsobené hlubinnou dobírkou 

černého uhlí Ostravsko-Karvinského regionu, je studována souvislost mezi samotnými 

poklesy a jejich vlivu na zastavěné území, územní plán oblasti a jednotlivé inženýrsko-

geologické rajony. Hodnocení inženýrskogeologických rajonů v rámci vybraných částí 

Ostravska se věnuje další z prací Marschalko et al. (2008) „The GIS assessment of 

engineering-geological zones of greatest regional importance Slezské Ostravy, Vítkovic a 

Radvanice“. Jak již samotný název napovídá, práce se zaměřuje na území Slezské Ostravy, 

jmenovitě Vítkovic a Radvanic, jenž je vymezeno mapovým listem 15-43-10 v měřítku  

1 : 10 000. Hlavním cílem této publikace je zaměření se na rozšíření inženýrsko-geologické 

rajonů a především jejich kvantifikaci ve vztahu k zástavbě a ostatním krajinným prvkům v 

dané oblasti, jenž jsou prezentovány v časovém období od roku 1946 až po současnost. 

K řešení této problematiky je využíváno geografických informačních systémů, jejichž 

přístup je v této práci zhodnocen. Tyto informace jsou velice důležité pro potřeby územního 

plánování, potřeby stavebníků a stavebních úřadů. 

 Jak je zřejmé z dostupných výzkumných činností, mnoho autorů se věnuje 

problematice základových půd z mnoha hledisek, přístupů a způsobu zaměření. Stejně takto 

je studována problematika inženýrsko-geologických rajonů popřípadě využíváno informací 

z inženýrsko-geologické rajonizace. Žádný z autorů však smyslem zaměření svých výzkumů 

nepřistupuje ke vztahům či navazujícím souvislostem a skutečnostem, jenž mohou a také 

vyplývají ze vztahu mezi základovými půdami a inženýrskogeologickými rajony jako k 

celku. 
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4 TEORIE KE KLASIFIKACI ZÁKLADOVÝCH PŮD 

Ve stavební praxi je jednou z nejdůležitějších etap samotného stavebního procesu 

dokonalé založení stavby. Toto založení musí bezpečně zajistit stabilitu inženýrského díla a 

vyloučí negativní projevy působené napěťovými změnami působených stavbou na 

geologické prostředí. K silovému působení stavby na geologické prostředí dochází v linii 

základové spáry. Zde dochází ke kontaktu samotné stavby s geologickým prostředím, které 

v rámci stavební praxe označujeme jako základovou půdu. 

Základovou půdu můžeme definovat jako tu část geologického prostředí, ve které 

dochází k interakci geologického prostředí a inženýrským dílem. V této oblasti dochází dále 

k působení účinků vyvolaných tíhou stavby se spolupůsobením vlhkosti, hladiny podzemní 

vody, tepelných změn, sousedních konstrukcí aj. Samotnou charakterizaci základové půdy 

do niž zahrnujeme horninové typy, jejich vlastnosti a komplexně horninový masiv spolu 

s morfologií terénu a hydrogeologickými poměry označujeme souhrnně jako základové 

poměry (Pašek et al. 1995). 

Hodnocení základových půd je řešeno formou normativních nařízení a to především: 

Evropskou normou EN ISO 14688-1 - Geotechnický průzkum a zkoušení - část 1 - 

Pojmenování a zatříďování zemin - Část 1 : Pojmenování a popis, dále pak EN ISO 14688-

2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatříďování zemin - Část 2 Zásady pro 

zatřiďování, ČSN EN ISO 14689-1- Geotechnický průzkum a zkoušení – část 1 - 

Pojmenování a zatřiďování hornin. ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

- Část 1: Obecná pravidla (Čurda et al. 1998). 

4.1 Klasifikace základových půd dle ČSN 73 1001 

Hlavním z aspektů klasifikace základových půd je jejich třídění v rámci geologických 

vlastností, genetického vývoje a původu.  V rámci tohoto aspektu je uplatňováno základní 

dělení základové půdy na zeminy s pevností v prostém tlaku menší než 1,5 Mpa a skalní 

horniny, jejichž pevnost v prostém tlaku je větší než 1,5 Mpa. Zeminy jsou děleny dle geneze 

na zeminy v  nepřirozeném (antropogenním) uložení a zeminy v přirozeném uložení. 
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Obrázek 4 Základní schéma dělení základových půd upraveno podle (Pašek et al. 1995). 

 

Nepřirozeně uložené (antropogenní zeminy) 

Zeminami antropogenně uloženými rozumíme zeminy, jejichž charakter, složení či 

poloha byly zásadním vlivem pozměněny lidskou činností. Do této kategorie jsou řazeny 

násypy zemního materiálu značené symbolem Y, kdy je tento symbol uváděn jako 

doplňkový k symbolu zeminy, ze které je násyp vytvořen. Symbolem SY je například 

označován písčitý násyp. Vlastnosti zemin násypů zemních těles jsou zjišťovány ze stavební 

dokumentace či údajů z realizace stavby, popřípadě konkrétními zkouškami. Specifická 

pozornost je věnována vyšetřování mezních stavů přetvoření působených vlastní tíhou. 

Druhou kategorii tvoří složiště přírodních nebo průmyslových materiálů normativně 

označovány písmenem Z. Pokud je možno klasifikovat takovéto složiště kvalitativními 

znaky stejným způsobem jako v případě přirozeně uložených zemin, označíme tuto zeminu 

příslušným znakem doplněným symbolem Z (například zkratkou SPZ jsou označovány 

složiště popílku špatně zrněného). Pokud však toto hodnocení není možné, provádějí se 
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specifická hodnocení. Hodnocení využití složišť jako základové půdy je většinou hodnoceno 

na místě podle specifických místních podmínek (ČSN 73 1001). 

Přirozeně uložené zeminy 

Druhá kategorie zemin je tvořena přirozeně uloženými zeminami. Základní členění 

této kategorie zemin je prováděno především v závislosti na jejich zrnitostním složení, kdy 

rozeznáváme: 

a) Jemnozrnné zeminy – tvořené zrny menšími než 0,06mm. 

b) Písčité zeminy – tvořeny trny od 0,06 mm do 2 mm. 

c) Štěrkovité zeminy – tvořené zrny od 2 mm do 60 mm. 

Jemnozrnné zeminy 

Jemnozrnné zeminy jsou označovány symbolem F. Základní klasifikační členění 

jemnozrnných zemin je provedeno v závislosti jejich umístění v 

Cassagrandeho plasticitním diagramu (viz Obrázek 5), vněmž jsou jemnozrnné zeminy 

děleny na jíly označovány symbolem C a hlíny značené symbolem M.  

 

Obrázek 5 Klasifikační trojuhelník a Cassagrandeho plasticitní diagram upraveno podle (Šimek 1990,  

ČSN 73 1001).  

V závislosti na umístění jemnozrnných zemin v trojúhelníkovém diagramu  

(viz Obrázek 6), jsou tyto zeminy dělěny do osmi tříd F1 až F8. Toto dělení je odvislé od 

obshau jednotlivých zrnitostních frakcí jemnozrnné zeminy f, písku s, štěrku g. 
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a) F1 – hlína štěrkovitá (MG) 

b) F2 – jíl štěrkovitý (CG) 

c) F3 – hlína písčitá (MS) 

d) F4 – Jíl písčitý (CS) 

e) F5 – hlína s nízkou plasticitou (ML), hlína se střední plasticitou (MI) 

f) F6 – jíl s nízkou plasticitou (CL), jíl se střední plasticitou (CI) 

g) F7 – hlína s vysokou plasticitou (MH), hlína s velmi vysokou plasticitou 

(MV), hlína s extrémně vysokou plasticitou (ME)    

h) F8 – jíl s vysokou plasticitou (CH), jíl s velmi vysokou plasticitou (CV), jíl 

s extrémně vysokou plasticitou (CE) 

  

Obrázek 6 Trojúhelníkový diagram upraveno podle (ČSN 73 1001). 

V rámci jemnozrnných zemin kategorie F jsou velice důležitými faktory právě 

zrnitost a vlhkost zeminy, které mají zásadní vliv na konzistenční stavy jemnozrnných 

zemin. Pak rozeznáváme zeminy na mezi smrštění WS, mezi plasticity WP, a mez tekutosti 

WL. (viz Obrázek 7) V případě zemin, jejichž konzistence je nevhodná, je velmi 

problematické samotné zakládání staveb. Pokud k zakládání dojde, je nutno vynaložit 

zvýšené náklady a speciální postupy na bezpečné založení stavby (Pašek et al. 1995). 
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Obrázek 7 Konzistenční stavy jemnozrnných zemin upraveno podle (ČSN 73 1001 a  

ISO ČSN EN 14 688-2). 

Písčité zeminy 

Druhou kategorií zemin tvoří zeminy písčité označované písemnou zkratkou S, jenž 

jsou v závislosti na zrnitostním složení děleny do pěti tříd S1 až S5 v závislosti na jejich 

umístění v klasifikačním trojúhelníkovém diagramu (viz Obrázek 6). 

a) S1 – písek dobře zrněný (SW) 

b) S2 – písek špatně zrněný (SP) 

c) S3 – písek s příměsí jemnozrnné zeminy (S-F) 

d) S4 – písek hlinitý (SM) 

e) S5 – písek jílovitý (SC) 

 V případě písčitých zemin je velice důležitým hlediskem jejich hodnocení číslo 

nestejnorodosti Cu a číslo křivosti Cc určené křivkou zrnitosti kdy rozeznáváme písky 

dobře a špatně zrněné (viz Obrázek 6).  Dalším důležitým hodnotícím faktorem je jejich 

ulehlost označována ID. (viz Obrázek 9). 

Štěrkovité zeminy 

Třetí kategorií přirozeně uložených zemin jsou zeminy štěrkovité. Tyto zeminy jsou 

označovány jednotným symbolem G a obdobně jako výše zmíněné písčité zeminy jsou 

řazeny do pěti kategorií G1 až G5 v závislosti na procentuálním zastoupení jednotlivých 

zrnitostních frakcí. 
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a) G1 – štěrk dobře zrněný (GW) 

b) G2 – štěrk špatně zrněný (GP) 

c) G3 – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G-F) 

d) G4 – štěrk hlinitý (GM) 

e) G5 – štěrk jílovitý (GC)  

 Stejně jako u písčitých zemin, také štěrkovité zeminy třídíme v závislosti na jejich 

umístění v klasifikačním trojúhelníkovém diagramu (viz Obrázek 6). V rámci štěrkovitých 

zemin je velice důležité znát jejich zrnitostní složení a podíly zastoupení jednotlivých 

zrnitostních frakcí, které jsou znázorněný křivkou zrnitosti a hodnoceny číslem křivosti Cc 

a čísle nestejnorodosti Cu (viz Obrázek 8). V případě štěrkovitých zemin je důležité 

zhodnocení jejich ulehlosti ID. (viz Obrázek 9).   

 

Obrázek 8 Křivky zrnitosti a určení čísla nestejnorodosti Cu a čísla křívosti Cc upraveno podle (Šimek 1990, 

Drusa 2013). 
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Obrázek 9 Znázornění indexu ulehlosti ID upraveno podle (ČSN 73 1001, ISO ČSN EN 14 688-2). 

Zvláštní typy zemin 

Mimo výše uvedené typy zemin rozeznáváme ještě tzv. zvláštní typy zemin. Mezi 

tyto řadíme zeminy organické, jenž jsou hodnoceny v závislosti na množství obsahujících 

organických příměsí. Organické zeminy označujeme písmenem O. Druhým typem 

zvláštních zemin jsou zeminy prosedavé označovány písmenem T. Jako prosedavé 

označujeme zeminy, pro které je splněna jedna z níže uvedených podmínek:  

a) Zeminy eolického původu 

b) Obsah prachové frakce nad 60% hmotnosti suché zeminy 

c) Obsah jílové složky méně nežli 15% hmotnosti suché zeminy 

d) Stupeň nasycení Sr je menší než 0,7; mez tekutosti WL je menší než 32% 

Posledním klasifikačním typem jsou jiné zvláštní zeminy označovány písmenem U. 

Mezi tyto zeminy řadíme ty, jejichž specifické složení a chování není charakterizovatelné 

běžnými kvalitativními znaky. Patří sem zejména karbonátové a evaporitové zeminy 

obsahující objemově nestálé nebo rozpustné soli (ČSN 73 1001). 

Skalní horniny 

Při klasifikaci skalních hornin jako základových půd je z materiálové podstaty 

vyloučeno jejich hodnocení z hlediska zrnitostního složení či jiných charakteristik 

uplatňovaných v hodnocení zemin. Při hodnocení horninového masivu jako základové 

půdy se odlišují jeho vlastnosti od vlastností zjištěných na vzorcích horninového materiálu. 

Horninový masiv jakožto kvazihomogenní celek má obvykle horší mechanicko-fyzikální 

vlastnosti nežli vzorek odebrané horniny, jenž tento masiv tvoří. Tento fakt je způsoben 
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narušením celistvosti horninového masivu systémem diskontinuit a porušení. Hlavním 

kritériem při hodnocení skalních hornin je jejich pevnost v prostém tlaku. V závislosti na 

výsledných parametrech jsou skalní horniny řazeny do šesti tříd značených zkratkami R1 až 

R6. Pevnost v prostém tlaku je stanovována při jednoosé tlakové zkoušce. V jednoduchých 

případech může být ovšem stanovena odhadem. Kritériem pro pojmenování skalních hornin 

je jejich geneze, strukturně tektonická stavba, zrnitost, mineralogické složení a pórovitost. 

Dalšími zjišťovanými vlastnostmi skalních hornin jsou jejich zvětrání a alterace obsahu 

uhličitanů, propustnost, stabilita horninového masivu, popis a charakteristiky diskontinnuit 

(jako jsou jejich hustota, orientace, rozevřenost, habitus stěn a další) (ČSN 73 1001). 

4.2 Klasifikace základových půd dle ČSN ISO 14 688 

V této kapitole budou popsány pouze rozdíly mezi klasifikacemi základových půd 

oběma normami a nebude zde popisován celý systém normy. Důvod je jednoduchý. Mezi 

oběma normami existuje dobrá korelace. Obrázky obou klasifikačních systémů pod sebou 

popisují oba klasifikační trojúhelníky. Nejdříve je nová evropská norma popsána podle 

původní české normy (viz Obrázek 10) a na následujícím obrázku je situace vyměněna 

(viz Obrázek 11). V evropské normě je navíc místo termínu hlína použito slovo prach. 

Dalším rozdílem jsou rozměry jednotlivých zrnitostních frakcí. Rozměr zrn jemnozrnných 

zemin je v české normě uváděn 0 až 0,06 mm a v evropské normě 0 až 0,063 mm. V Případě 

písčitých zemin je v české normě uváděn rozměr 0,06 až 2 mm a v evropské normě 0,063 až 

2 mm. V případě štěrkovitých zemin je v české normě uváděn s rozměr zrn 2 až 60 mm a 

v evropské normě 2 až 63 mm (ČSN 73 1001, ISO ČSN EN 14 688-2). V evropské normě 

je navíc používán termín vulkanická zemina, který se v české normě nepoužívá. Dále také 

existují určité rozdíly v parametrech základových půd, ty se však již netýkají samotné 

klasifikace základových půd.  
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Obrázek 10 Norma ČSN ISO 14 688-2 vlevo (vymezena černými plnými čarami), popsána vpravo normou ČSN 73 1001 (vymezenou šedými čerchovanými čarami a 

šedými popisky). 
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Obrázek 11 Norma ČSN 73 1001 vlevo (vymezena černými plnými čarami), popsána vpravo normou ČSN ISO 14 688-2 (vymezenou šedými čerchovanými čarami a 

šedými popisky). 
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5 INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE 

Mapy inženýrskogeologické rajonizace jsou podle Paška et al. (1995) spolu s mapami 

inženýrskogeologických poměrů a mapami inženýrskogeologického zhodnocení území 

jedním z mnoha způsobů mapového znázornění inženýrskogeologických poměrů 

studovaného území.  

V mapách inženýrskogeologického rajonování jsou vyčleněny územní jednotky 

odlišující se charakterem a rozdílným stupněm homogenity inženýrskogeologického 

prostředí. Rozčlenění celků dále záleží na zobrazovaném měřítku mapy a taxonomické 

úrovni členěných rajonizačních jednotek (Směrnice č. 1/1989). Na víceúčelových mapách 

inženýrskogeologického rajonování jsou pro komplexnost informací vymezeny regiony, 

oblastmi, rajony, podrajony a okrsky s obdobnými popřípadě stejnorodými modely 

inženýrskogeologického prostředí. Jejich strukturalizace je znázorněna na obrázku dále. 
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Obrázek 12 Strukturalizace map inženýrskogeologického rajonování.
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5.1 Regiony 

Jednotlivé regiony jsou vytýčeny na základě obdobných geotektonicko-

strukturních vlastností geologického prostředí. Regiony se rozdělují v závislosti na 

charakteru a uskupení různých geologických informací v jednotlivých částech zemské kůry 

a vyjadřují shodnost popřípadě odlišnost základních rysů jejich genetického vývoje. 

Regiony jsou na našem území děleny na regiony Českého masivu a regiony Karpat. 

Regiony Českého masivu 

Oblast Českého masivu je rozdělena do šesti jednotlivých regionů: 

a) Region Krystalinika 

b) Nemetamorfovaný předvariský podklad 

c) Permokarbonské pánve 

d) Křídové pánve 

e) Neovulkanity 

f) Tercierní deprese  

Regiony Karpat 

Oblast regionů Karpatské oblasti můžeme rozdělit na území České a Slovenské 

republiky, přičemž v rámci studované problematiky je věnována pozornost pouze regionům 

na území České republiky. 

1. Jaderná pohoří 

2. Karpatská flyš 

3. Neogenní vulkanity 

4. Neogenní tektonické deprese 

5.2 Oblasti 

Oblasti, jako geomorfologické krajinné modely území, jsou vytýčeny vně regionů 

v závislosti na shodě charakteristických znaků makroreliéfu, morfostruktuře, samotném 

vývoji reliéfu a s ní souvisejícím rázem krajiny. V závislosti na regionálním členění 

inženýrskogeologických regionů i jednotlivé oblasti map inženýrskogeologického 
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rajonování dělíme do dvou skupin, a to na oblasti Českého masivu a oblasti Karpatské 

soustavy (Matula 1986). 

Oblasti Českého masivu 

Oblasti českého masivu situačně zaujímají totožnou oblast jako jednotlivé regiony a 

slouží k jejich dalšímu členění. Oblasti Českého masivu můžeme tedy členit na: 

1. Moravskoslezská oblast 

2. Krušnohorská oblast 

3. Lugická oblast 

4. Středočeská oblast 

5. Kutnohorskosvratecká obast 

6. Moldanubická oblast 

7. Hlinská zóna  

Oblasti Karpatské soustavy 

Vymezením oblastí Karpatské soustavy dochází opět k dokonalejšímu členění 

inženýrskogeologických regionů Karpatské oblasti, která je na našem území členěna na čtyři 

inženýrskogeologické oblasti: (Matula 1986). 

a) Čelní předhlubeň 

b) Krosenská jednotka 

c) Magurská jednotka 

d) Vídeňská pánev  

5.3 Rajony   

K vymezení samotných rajonů je přistoupeno na základě geneticko-litologické 

podobnosti.  Rozhodujícím faktorem je uspořádání a výskyt konkrétních litologických 

typů hornin vystupujících k povrchu území, k jejichž vzniku došlo za stejných faciálních 

podmínek (Pašek et al. 1995). 

V mapách inženýrskogeologické rajonizace jsou jednotlivé rajony vyznačeny 

normovaně barevnými územími, ve kterých je pro přehlednost uvedena také písemná zkratka 

označující jednotlivé rajony. Označení rajonů v mapách zkratkami je velice důležité pro 
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snadné nalezení názvu patřičného rajonu v legendě mapy, čímž je navíc eliminováno riziko 

zaměnění rajonů podobných barevných odstínů. 

V rámci genetického vývoje a geologického stáří jsou jednotlivé 

inženýrskogeologické rajony členěny na rajony předkvarterní a rajony kvarterní. 

Předkvarterní rajony 

V případě předkvarterních hornin a zemin jsou rajony reprezentovány litologicko-

genetickými komplexy, jenž jsou charakterizovány shodnými popřípadě obdobnými 

geotechnickými vlastnostmi. Jako předkvarterní rajony tedy uvažujeme geologické vrstvy 

spočívající pod vrstvami kvarterními, jejichž vznik je datován do doby před přibližnými 1,6 

miliony let. Jednotlivé rajony předkvarterního stáří jsou vyčleněny a rozděleny na 14 rajonů 

(viz Tabulka 1). 

Kvarterní rajony 

Genetický vznik zemin tvořících rajony kvarterního stáří je datován do období 

posledních 1,6 milionu let a je spojeno s tvorbou svrchních horizontů základových půd 

z velké části ovlivněných přítomností kontinentálních ledovců. Inženýrskogeologické rajony 

zemin kvarterního pokryvu jsou rozčleněny na rajony v závislosti na proměnlivé mocnosti 

první, případně druhé vrstvy tohoto pokryvu, kdy mocnost kvarterních vrstev se pohybuje 

v rámci několika metrů. Druhým faktorem podmiňujícím členění je závislost na charakteru 

a vlastnostech předkvarterního podloží. Inženýrskogeologické rajony zemin kvarterního 

pokryvu jsou rozděleny na 17 rajonů. (viz Tabulka 1). 
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Tabulka 1 Výčet inženýrskogeologických rajonů s barevně vyznačenými rajony vyskytujícími se v zájmové 

oblasti. Upraveno dle (Matula 1995) 

 

 

5.4 Podrajony 

V mapách středního a velkého měřítka jsou informace o litologických poměrech 

upřesněny vytýčením podrajonů. Podrajony znázorňují modely vertikálního uspořádání 

základové půdy. Jejich klasifikace je odvislá od shodnosti a odlišnosti prostorového 

uspořádání jednotlivých hornin odlišné fyzikálně technické povahy, jenž jsou znázorněny v 

typových schematizovaných profilech základové půdy. Těchto schematizovaných profilů je 

v rámci členění inženýrskogeologických podrajonů vyčleněno 78. V jednotlivých profilech 

jsou formou zkratek a symbolů charakterizovány základní vlastnosti jednotlivých 

kvarterních případně předkvarterních vrstev, jejich mocnost a úroveň hladiny podzemní 

vody (Pašek et al. 1995). Schematizované znázornění je zobrazeno niže.  
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Obrázek 13 Popis značení modelového podrajonu. upraveno podle (Sloboda 1997). 

 

5.5 Okrsky 

Okrsky jako takové již představují modely inženýrskogeologického prostředí 

v jednotlivých oblastech území. Jsou určeny nejen skladbou základových půd, ale také 

totožnou povahou hydrogeologických poměrů či geodynamických jevů (Pašek et al. 1995). 

Okrsky jsou již klasifikovány číselnými hodnotami jednotlivých parametrů nutných pro 

inženýrské výpočty (Směrnice č. 1/1989). 

5.6 Metodika sestavování map inženýrskogeologického rajonování 

Správný postup při sestavování map inženýrskogeologického rajonovaní je velmi 

důležitý pro zachování kvalitní vypovídací schopnosti map a hodnověrnosti údajů v těchto 

mapách uvedených. Je důležité zachování standardizovaných a normovaných zkratek, 

značek a symbolů, stejně jako postupů při samotném sestavování map. Základními 

mapovými podklady pro sestavování map inženýrskogeologického rajonování jsou mapy 

inženýrskogeologických poměrů a mapy kvarterních pokryvných útvarů. Informace 

z nich jsou doplňovány pro potřebu inženýrskogeologické rajonizace. Podle směrnice 

inženýrskogeologického mapování z roku 1989 (Směrnice č. 1/1989) dělíme úkony při 

sestavování map na 5 etap. 

a) Přípravné práce 

b) Terénní mapování 

c) Terénní technické práce 

d) Laboratorní práce 

e) Sestavování map a průvodní zpráva 
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Základní mapy inženýrskogeologického rajonování (1 : 50 000 až 1 : 10 000) 

Tento typ map inženýrskogeologického rajonování je sestavován na základě terénního 

mapování spolu s využitím veškerých dostupných dřívějších podkladů, jako jsou mapy, 

archivní materiály, literatura. Dále je využíváno technicko-terénních a laboratorních prací 

s využitím geofyzikálního a fotointerpretačního průzkumu. 

V mapách inženýrskogeologického rajonování sestavených v tomto měřítku se 

vytyčují inženýrskogeologické rajony a podrajony. Označují se patřičnými symboly (rajony 

i barevně) podle normativně standardizované předlohy.  

Dalšími údaji znázorněných v těchto mapách jsou: 

a) Ložiska nerostných surovin a to především stavebních materiálů. 

b) Ochranná pásma zdrojů pitných i minerálních vod, spolu s případnými zdroji 

jejich znečištění. 

c) Národní parky, přírodní rezervace, chráněná území a přírodní výtvory, dále pak 

oblasti výskytu chráněných druhů živočichů i zvláště ceněné zemědělské půdy. 

Vysvětlivky, jenž jsou součástí tohoto typu map inženýrskogeologického rajonování, 

obsahují základní popis složek inženýrskogeologického prostředí, vhodnost vytýčených 

územních celků pro budování komunikací a obvyklých občanských i průmyslových staveb. 

Dále jsou zde uvedeny informace o výskytu nerostných surovin spolu s krajinářskými a 

geologickými zvláštnostmi (Směrnice č. 1/1989). 

5.7 Inženýrskogeologické mapy studovaného území 

Mapy inženýrskogeologického rajonování zájmové oblasti byly zpracovávány 

v měřítku 1 : 50 000. Jako metodika pro sestavování těchto map byl využit Metodický pokyn 

pro sestavování map inženýrskogeologického rajonování 1 : 50 000 (Lochmann 1991). 

Podkladem pro samotné mapování byla geologická mapa oblasti taktéž v měřítku 1 : 50 000. 

Dalšími mapovými podklady byly mapy kvarterních pokryvných útvarů v měřítku 1 : 

25 000, jenž byly sestaveny mezi lety 1947 až 1969. Jako podklad pro vyčleňování rajonů a 

podrajonů bylo využito výsledků z přibližně 8000 vrtaných sond dosahujících hloubky 15 

metrů. Dalšími cennými informacemi byla data čerpaná z archivní dokumentace 

Keramoprojektu Brno, Geotest Brno, Centroprojektu Zlín, Chemoprojektu Přerov a 

Stavoprojektu Ostrava (Čurda et al. 1998). 
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Součástí mapy inženýrskogeologického rajonování studované oblasti je příloha, jejíž 

součástí je legenda s přehlednými vysvětlivkami, k nimž náleží i schematické řezy 

jednotlivých rajonů a také podrajonů. Součástí této přílohy je charakterizace 

inženýrskogeologických poměrů ve vytýčených územních celcích rajonizace spolu se 

stručnou charakteristikou inženýrskogeologických podmínek výstavby běžných typů 

pozemních, průmyslových a komunikačních staveb (směrnice č. 1/1989). V příloze jsou dále 

uvedeny informace zahrnující stratigrafické zařazení vyskytujících se hornin a zemin, dále 

pak litologické popisy rajonů spolu s jejich inženýrskogeologickými charakteristikami a 

jejich zatřízení podle ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 

Obecná pravidla, a dále ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací (Lochmann 1991). V mapách inženýrskogeologické rajonizace jsou kromě 

vyčleněných územních jednotek uvedeny také informace o geomorfologických, 

hydrogeologických a geodynamických poměrech spolu s ochrannými pásmi vodních zdrojů, 

minerálních vod, ložiska nerostných surovin, přírodní rezervace, chráněné objekty a mnoho 

dalších důležitých informací podstatných pro účinné a šetrné využívání krajinného a 

geologického prostředí (Čurda et al. 1998). 
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6 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

Oblast zájmového území je vymezena souborem mapových listů 

inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1:50 000. Těmito mapovými listy jsou list č. 

1 Opava 15-32, list č. 2 Hlučín 15-41, list č. 3 Bohumín 15-42, list č. 4 Ostrava 15-43, list č. 

5 Karviná 15-44 a list č. 6 Frýdek-Místek 25-22. Největšími městy studované oblasti jsou 

Opava, Hlučín, Ostrava, Karviná, Havířov Bohumín, Orlová, Frýdek-Místek. 

6.1 Geomorfologie zájmové oblasti 

V rámci hodnocení geomorfologického členění zájmové oblasti se vychází z 

geomorfologické klasifikace České republiky dle Demka et al. (2006). V rámci 

geomorfologického systému je studovaná oblast řazena do dvou systémů, tj. Hercynského a 

Alpsko-himalájského. V rámci hierarchického členění je hercynský systém členěn na dva 

subsystémy. První subsystém je tvořen hercynskými pohořími, spadajícími do provincie 

České vysočiny, jenž patří do Krkonošsko-jesenické soustavy a celku Nízkého Jeseníku. 

Druhý subsystém je dále členěn do subsystému Epihercynské nížiny spadající do provincie 

Středoevropské nížiny, jejíž součástí je soustava Středoposlské nížiny spadající do 

podsoustavy Slezské nížiny a celku Opavské pahorkatiny. 

 Co se týče členění alpsko-himalájského systému, spadá do něj podsystém Karpat, do 

kterého patří provincie západních Karpat. Provincie západních Karpat je dále členěna na dvě 

soustavy. První soustavou je Vněkarpatská sníženina. Ta je nadále členěna na dvě 

pseudosoustavy, a to západní Vněkarpatské sníženiny následně členěné na celek Moravské 

brány. Druhou pseudosoustavou je severní Vněkarpatská sníženina dále členěna na 

Ostravskou pánev (Demek et al. 2006). 

Druhou soustavou provincie západních Karpat je soustava Vnějších Západních 

Karpat, do které patří podsoustava Západobeskydského podhůři, a do ní spadajícího celku 

Podbeskydské pahorkatiny. Výše uvedené členění je znázorněno na (Obrázek 14) 
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Obrázek 14 Vyšší geomorfologické jednotky studované oblasti, upraveno dle Demka et al. (2016) 

 

 Celek Nízkého Jeseníku je tvořen především plochou vrchovinou se střední 

nadmořskou výškou dosahující hodnoty 482,5 m n. m. Tato vrchovina je tvořena především 

spodnokarbonskými drobami a břidlicemi s místním výskytem neovulkanitů, sprašovými 

hlínami, sprašemi a ostrůvkovitě i s neogenními usazeninami. V severní a východní oblasti 

se vyskytují středopleistocenní uloženiny pevninského zalednění. Vrchoviny tohoto celku 

jsou ohraničeny vesměs příkrými zlomovými svahy. (Demek et al. 2006). 

Celek Opavské pahorkatiny je svým rozsahem a územím totožný se Slezskou nížinou. 

Jedná se o reliéf ploché pahorkatiny se střední výškou 258,3 m n. m., který se rozkládá na 

uloženinách glacigeního původu pleistocenního stáří (halštrovského a sálského zalednění). 

Ploché oblasti periglacialního reliéfu jsou většinou překryty sedimenty charakteru 

sprašových hlín. (Demek et al. 2006). 

Moravská brána je celkem rozkládajícím se v severovýchodní části Vněkarpatských 

sníženin. Jedná se o plochou pahorkatinu se střední výškou 263,5 m n. m. V rámci své stavby 

je tato oblast tvořena především bádenskými sedimenty a ve své severovýchodní části 

glacigeními uloženinami pleistocenního stáří (halštrovského a sálského zalednění), s 

překryvy spraší a sprašových hlín rozdílných mocností. Periglaciální povrch plochého 

reliéfu plynule na jihozápadě přechází do Hornomoravského úvalu a na severovýchodě do 
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Ostravské pánve s výrazným omezením vůči Nízkému Jeseníku zlomovými svahy. (Demek 

et al. 2006). 

V případě Ostravské pánve se jedná o celek rozkládající se na jihozápadní části 

Severních Vněkarpatských sníženin se střední nadmořskou výškou 244 m n. m. Jedná se o 

reliéf roviny a ploché pahorkatiny, která vznikla při poklesu Českého masivu, při jeho 

podsouvání pod Karpaty. Středovou osu této pánve tvoří řeka Odra, do níž se dále vlévají 

řeky Opava, Ostravice a Olše. Sníženina je vyplněna proměnlivě mocnými souvrstvími 

mořských třetihorních sedimentů, spolu s kvartérními glacigenními, fluviálními a eolickými 

uloženinami. V podloží těchto vrstev se vyskytují karbonské sedimenty se slojemi černého 

uhlí. Povrch reliéfu je značně pozměněn lidskou činností, spojenou s výstavbou Ostravy, 

důlní činností a těžkým průmyslem. (Demek et al. 2006). 

Celek Podbeskydské pahorkatiny je tvořen členitou pahorkatinou, tvořenou 

paleogenními horninami flyšového charakteru s bradly jurských a kramy kulmských hornin, 

spolu s vyvřelinami těšinitů, neogeních a kvarterních sedimentů. Střední výška dosahuje 353 

m n. m. Pásmo vrchovin a pahorkatin je tvořeno erozně denudačním povrchem s četnými 

příkrovovými troskami. Dále se setkáváme s průlomovými údolími a tvary spojenými s 

přítomností pleistocenního ledovce. Ve sníženinách se vyskytují velké náplavové kužely. 

(Demek et al. 2006) Výše popsané geomorfologické celky jsou znázorněny na (Obrázek 15) 

 

Obrázek 15  Výřez geomorfologické mapy studovaného území, upraveno dle Mackovčin et al. (2009) 
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6.2 Regionálně geologická charakteristika 

Regionálně geologické hodnocení studovaného území je v oblasti Ostravské pánve 

specifické stykem dvou diametrálně odlišných geologických jednotek tvořených Karpatskou 

soustavou a Českým masivem. Karpatská soustava je tvořena Vněkarpatskými příkrovy, 

které jsou tvořeny Slezskou a Podslezskou jednotkou, přičemž Vněkarpatské příkrovy byly 

během štýrské fáze Alpínské orogeneze přesunuty přes miocenní sedimenty Vněkarpatské 

předhlubně. Český masiv je v této oblasti tvořen svou severovýchodní částí označovanou 

jako Moravskoslezská oblast. Ta je tvořena devonskými horninami transgresivně 

spočívajícími na krystalinické jednotce Brunovistulika (Chlupáč et al. 2012).  Na tyto 

devonské horniny navazuje karbonské souvrství, překryté molasovými sedimenty svrchního 

karbonu hornoslezské pánve. K této oblasti Českého masivu je také řazena sedimentární 

výplň vněkarpatské předhlubně, tvořená miocenními sedimenty, jenž utvářejí autochtonní 

obal východních svahů Českého masivu (Sloboda et al. 1992). Severozápadní část zájmové 

oblasti je tvořena tektonickým stykem okraje Nízkého Jeseníku, s akumulační oblastí 

Vněkarpatské předhlubně. Okraj tohoto pohoří je prořezán starými údolími, přičemž na ně 

vázané toky se podílejí na modelaci reliéfu okraje Opavské pánve. 

 Paleozoikum studované oblasti je v severozápadní části prezentováno ponikevským 

souvrstvím, v jehož nadloží se nachází souvrství Hornobenešovské, tvořené mohutnými, 

hrubě lavicovitými a středně zrnitými drobami modrošedé barvy. Nejmladším souvrstvím v 

části studované oblasti je souvrství hradecko-kyjovické tvořené hrubozrnnějšími faciemi 

modrošedých drob (Kašpárek et al. 1992). V oblasti Ostravsko-karvinska se setkáváme s 

karbonskými horninami tvořenými rovněž hradecko-kyjovickým souvrstvím s polohami 

výskytu mořské fauny, které jsou slabě vápnité. Dále se na skladbě této oblasti podílejí 

petřkovické vrstvy středně zrnitých pískovců, hrušovské vrstvy se středně zrnitými pískovci 

a prachovitými sedimenty, tvořené hlavním brouskem, jaklovecké vrstvy tvořené 

jemnozrnnými pískovci, porubské vrstvy tvořené "zámeckými slepenci" a jílovci (Sloboda 

et al. 1992). Karbonské souvrství této oblasti je významně spojeno s výskytem uhelných 

slojí. 

 Mezozoikum je ve studované oblasti tvořeno třemi jednotkami, kterými jsou 

Vněkarpatské příkrovy, Slezská jednotka a Podlsezská jednotka. Vněkarpatské příkrovy 

spadají k příkrovům vnějšího flyšového pásma Karpat, přičemž jejich vznik je vázán na 
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územně vzdálené oblasti, které byly na naše území nasunuty během štýrské fáze alpinské 

orogeneze. Takto byly nasunuty na stratigraficky mladší tercierní horniny Vněkarpatské 

předhlubně. Slezská jednotka je tvořena především godulským vývojem, přičemž v rámci 

skladby je tvořena především černošedými jílovci s polohami modrošedých vápnitých 

pískovců (Sloboda et al. 1992). Podslezská jednotka je charakteristická neflyšovým 

vývojem svrchní křídy. U této jednotky je zastoupeno pouze frýdecké souvrství, tvořené 

šedými až tmovošedými písčito-prachovitými jílovci až jílovitými vápenci (Kašpárek et al. 

1998). 

 Terciér je svou povahou spojen s pohyby Českého masivu, které byly v tomto období 

provázeny vulkanickou aktivitou a s neovulkanity se setkáváme v severozápadní oblasti 

studovaného území. Co se týče sedimentů terciéru vyplňujících Vněkarpatskou předhlubeň, 

jsou v severozápadní části území označovány jako Opavská pánev a náleží k Badenu 

(Kašpárek et al. 1992). V oblasti Ostravské pánve se setkáváme s Vněkarpatskými příkrovy 

nasunutými během štýrské fáze alpinské orogeneze, jenž částečně překrývají nejstarší 

tercierní sedimenty. V předhlubni nacházející se před nasunutou Podslezskou jednotkou 

docházelo k ukládání bazálních klastik spodního Badenu, které jsou tvořeny různorodými 

uloženinami suťových brekcií, selepenců, písků, pískovců a štěrků (Sloboda et al. 1992). 

Geologické členění zájmové oblasti je znázorněno viz (Obrázek 16). 

 

Obrázek 16 Geologická mapa s vyznačením studovaného území, upraveno dle Chába et al. (2007) 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

2017   41 

 Kvartérní skladba území studované oblasti patří bohatostí výskytu jednotlivých 

genetických typů rozličného stáří i litologie kvarterních sedimentu k nejbohatším na našem 

území viz (Obrázek 17). Kvarterní sedimenty můžeme dle období vzniku dělit na 

pleistocenní a holocenní. Spodní pleistocén je spojen převážně se vznikem sedimentů 

elsterského zalednění, tvořeným především glacifluviálními štěrky a písky, které tvoří 

převážnou výplň subglaciálních depresí. Glacigenní sedimenty pozdější fáze elsterského 

zalednění jsou tvořeny převážně tilly různého zrnitostního složení. V období ležícím mezi 

elsterským a sálským zaledněním je datován vznik sedimentů hlavních teras vodních toků, 

tvořených písčitými štěrky. V období sálského zalednění je charakter glacigenních 

sedimentů tvořen glacifluviálními písky, písčitými štěrky a glacilakustrinními jíly, lokálně s 

typickými balvany. Do svrchního období pleistocénu je již datován vznik eolických 

sprašových sedimentů.  

 

Obrázek 17 Kvarterní skladba území studované oblasti upraveno dle Havlíčka et al. (2009) 

 

Co se týče hodnocení genetických typů sedimentů řazených do období holocénu, tak 

největší význam mají fluviální sedimenty údolních niv vodních toků. Tyto sedimenty jsou 

tvořeny písčitými hlínami, popřípadě hlinitými písky. Okrajové partie údolí bývají často 

lemovány diluviálními, případně deluviofluviálními a ronovými sedimenty, přičemž 

deluviofluviální sedimenty tvoří často přechodný typ mezi říčními a svahovými sedimenty. 
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Deluviální sedimenty jsou v severozápadní části tvořeny především soliflukčními materiály 

s úlomky hornin. V jihovýchodní oblasti se u deluviálních sedimentů vyskytují klasty hornin 

ve větší míře. V oblastech říčních niv přiléhajících k říčním tokům se místy vyskytují 

slatinné hnilokalové organické uloženiny, která často vyplňují terénní deprese. (Kašpárek et 

al. 1992).   

Vzhledem ke skutečnosti, že velká plocha studovaného území je z velké části 

využívána těžkým průmyslem a dříve také ve větší míře hornickou činností, hojně se zde 

vyskytují, lidskou činností vytvořené antropogenní sedimenty. Ty jsou tvořeny především 

haldami hlušiny a produkty z hornických, hutnických a chemických provozů, spolu s 

navážkami odpadů a odkališti.  

6.3 Inženýrskogeologická klasifikace 

V rámci inženýrskogeologické klasifikace je zájmové území studované oblasti tvořeno 

širokým spektrem uloženin, jenž disponují značným rozpětím inženýrskogeologických 

vlastností. Kvarterní sedimenty prezentované většinou sedimenty kontinentálního zalednění 

spolu s fluviálními uloženinami jsou většinou překryty proměnlivě mocnou vrstvou 

polygenetických sedimentů sprašového původu (Fojtová, 2011). Mezi geodynamické 

procesy, s nimiž se v zájmové oblasti můžeme setkat, patří svahové pohyby a prosedání 

spraší, k nimž je nutno v některých oblastech především Karvinska a Orlové zahrnout také 

poklesy a deformace terénu, způsobené poddolováním při dobývání uhlí. Tyto antropogenní 

faktory se mohou podílet na iniciaci výše zmíněných geodynamických procesů. S 

nevhodnými inženýrskogeologickými podmínkami se tedy můžeme setkat v oblastech 

neulehlých násypů, poddolovaných oblastí, říčních niv a v rámci nevhodně 

predisponovaných svahů. S příznivými inženýrskogeologickými podmínkami se setkáváme 

v oblasti říčních teras a štěrkových akumulací (Pašek, 1986). 

 V rámci hodnocení vyskytujících se inženýrskogeologických rajonů bylo vycházeno 

z listů map inženýrskogeologického rajonování č. 1 Opava 15-32, č. 2 Hlučín 15-41, č. 3 

Bohumín 15-42, č. 4 Ostrava 15-43, č. 5 Karviná 15-44 a č. 6 Frýdek-Místek 25-22. 

Vyskytující se inženýrskogeologické rajony jsou níže pro přehlednost rozděleny na 

inženýrskogeologické rajony zemin a skalních hornin. Jejich znázornění v rámci 

studovaného území je provedeno na (Obrázek 18) 
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Obrázek 18 Mapa inženýrskogeologického rajonování zájmové oblasti, upraveno dle Müllerové et al. (1995) 

 

Vyskytujícími se inženýrskogeologickými rajony zemin jsou 

1. Lp - rajon polygenetických sprašových sedimentů 

2. Fn - rajon náplav nížinných toků 

3. D - rajon deluviálních sedimentů 

4. Du - rajon deluviofluviálních sedimentů 

5. An-Ao - rajon odkališť, navážek odpadu, násypů, výsypek a hald 

6. Gf-Gl - rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů 

7. Ft - rajon pleistocenních říčních teras 

8. Gm - rajon morénových sedimentů 

9. Or - rajon organogenních a organických sedimentů 
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10. Nk - rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů 

11. P - rajon proluviálních sedimentů 

12. Jf -  rajon lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů 

13. Dh - rajon deluviálních a ronových převážně hlinitých sedimentů 

14. Es - rajon spraší 

15. Fh - rajon náplav horských toků 

16. Fn-Fh - rajon náplav nížinných a horských toků 

17. Gfh - rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů 

18. Gfp - rajon glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů 

19. Pp - rajon proluviálních silně zhliněných štěrků 

20. An - rajon násypů, výsypek a hald 

21. Ao - rajon odkališť a navážek odpadu 

 

Vyskytujícími se inženýrskogeologickými rajony skalních hornin jsou 

1. Sf - rajon flyšoidních hornin nerozlyšených 

2. Sj - rajon jílovcovo-prachovcových hornin 

3. V - rajon vulkanických hornin nerozlyšených 

4. Sv - rajon vápencovo-dolomitických hornin 

5. Ss - rajon pískovcovo-slepencových hornin 

6. Nj - rajon střídajících se a kombinovaných jemnozrnných písčitých a štěrkovitých 

sedimentů. 

Výskyt všech inženýrskogeologických rajonů v rámci mapových listů zájmového 

území je znázorněn viz (Obrázek 19) 
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Obrázek 19 Výskyt inženýrskogeologických rajonů v mapových listech zájmové oblasti 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

2017   46 

7 ZÁZNAMOVÉ LISTY ZÁKLADOVÝCH PŮD VE VZTAHU 

K INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝM RAJONŮM 

Cílem kapitoly záznamových listů je vytvoření jednotného systému hodnocení 

základových půd pro všech 27 inženýrskogeologických rajonů, které se nachází v zájmové 

oblasti disertační práce. Vytvoření záznamových listů má však také další důvod a to metodický, 

kdy cílem takovéhoto hodnocení a zobrazení je také fakt, že podobným způsobem budeme moci 

zobrazit a hodnotit jednotlivé inženýrskogeologické rajony také v jiných oblastech České 

republiky nebo jiných států. Vytvoření záznamových listů listů má podobný smysl jako snaha 

po vytvoření místních charakteristik základových půd. Tento přístup byl již řešen v disertačaní 

práci (Fojtová, 2011). Největší smysl je vizualizace informací o základových půdách v nové a 

staré normě, kterými jsou Nová norma ČSN EN ISO 14688-2 geotechnický prúzkum a zkoušení 

– Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování (dále jen ČSN EN ISO 

14688-2) a stará norma ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy (dále jen ČSN 73 

1001). Dále je to vizualizace o třídách těžitelnosti ve staré normě ČSN 73 3050 Zemní práce 

všeobecná ustanovení (dále jen ČSN 73 3050) a v nové normě ČSN 73 6133 Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací (dále jen ČSN 73 6133). Tento přístup, kdy máme 

informace vizualizované nám umožnuje jejich lepší porovnávání než u informací textových.  

Cílem tvorby záznamových listů je vytvoření přístupu, jak si lépe pamatovat informace o 

základových půdách v konkrétních regionech. Kapitoly záznamových listů, jsou děleny do dvou 

základových skupin. První skupinou jsou inženýrskogeologické rajony zeminové a druhá 

skupina sestává z inženýrskogelogických rajonů hornin skalních a poloskalních. Výskyty 

určitých tříd základových půd zemin jsou vyznačeny barevnými plochami v 

klasifikačních trojúhelnících, přičemž třídy s vyšší četností výskytu jsou vyznačeny hvězdou. 

Barevně jsou také vyznačeny sektory v diagramu plasticity, pokud lze takto třídu základových 

půd hodnotit. 

V případě skalních a poloskalních hornin jsou tyto barvy umístěny do schematizovaných 

znázornění, prezentovaných listem, sloužícím ke stanovování hodnot pevností v prostém tlaku. 

K těmto schematizovaným znázorněním jsou vytvořeny obrázky předmětů reálného života, jenž 

nastiňují skutečné zatížení, převedeno na kg/cm2. Barevně jsou také vyznačeny hodnoty 

těžitelnosti, což je provedeno v záznamových listech zemin i skalních a poloskalních hornin. 

Barvy použité pro znázornění informací v záznamových listech inženýrskogeologických rajonů 

odpovídají barvě použité při sestavení mapy. Tato barva také odpovídá ve všech grafech s cílem 
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lepší orientace v práci. V případě, že v některé části trojuhelníkového klasifikačního diagramu 

je více tříd základových půd a v daném rajonu je výskyt pouze některé z nich, tak je třída 

označena kroužkem. Pokud je v diagramu výskyt obou tříd určitého sektoru, pak vyznačení 

kroužkem pro každou třídu zvlášť provedeno není. 

7.1 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu střídajících se 

jemnozrnných písčitých a štěrkovitých sedimentů [Nk] 

Tento inženýrskogeologický rajon je tvořen převážně písky a miocenními vápnitými jíly 

vněkarpatské předhlubně. Tyto sedimenty většinou nedosahují úrovně terénu a jsou překryty 

nejčastěji značně mocnými glacigenními, případně jinými sedimenty kvarterního stáří. Střídající 

se jemnozrnné písčité a štěrkovité sedimenty jsou v rámci studované oblasti častou základovou 

půdou. Převládajícím materiálem jsou vápnité jíly středního Badenu, které jsou místy 

laminované pestrými, šedými vložkami jemných písčitojílovitých sedimentů, které jsou většinou 

jen slabě zpevněny a značně narušeny zvětrávacími procesy (Kašpárek et al. 1992). Plasticita 

těchto jílů je střední až vysoká, konzistence převážně tuhá až pevná. Vzhledem k této skutečnosti 

je základová půda vhodná pro méně náročné objekty (Kašpárek et al. 1998). Miocenní sedimenty 

jsou díky své malé propustnosti často významnými hydrogeologickými izolátory. Za přístupu 

vody a časté stejnozrnnosti  jsou však tyto zeminy náchylné k sufozním jevům, bobtnání, 

rozbřídání a na svazích k sesouvání (Sloboda et al. 1992).   

Nejmarkantnějším případem sufoze bylo zhroucení stěn těžní jámy na dole Doubrava v 

roce 1998. Zde docházelo v hloubce 40-60 metrů k vyplavování písků sufozí, čímž došlo k 

vytvoření kaverny. Ve spojení s vyššími srážkovými úhrny došlo k destrukci této kaverny a 

následnému překročení zemích tlaků na stěnu jámy. Tato situace vyústila ke zřícení věže a jejímu 

propadu pod úroveň terénu (Kašpárek et al. 1998). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 (Zemní práce) je 1. - 4., dle nové normy ČSN 73 

6133 (Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací) je to I. a II. Charakter 

základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 hodnocen jako S2 (SP), S3 (S-F), S4 (SM), 

S5 (SC), F4 (CS), F5 (ML, MI), F6 (CL, CI), F7 (MH, MV, ME), F8 (CH). Charakter základových 

půd dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 je hodnocen jako grSa, Sa grsiSa, grclSa, grsasiS, 

grsaclS, siSa, clSa, grSi, grclSi, grsiCl, grCl, grsaSi, grsaCl, saSi, saclSi sasiCl, saCl, Si, clSi, 

siCl, Cl. 
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Obrázek 20 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu střídajících se jemnozrnných, 

písčitých a štěrkovitých sedimentů [Nk].  

 a) celkový pohled na lokalitu, b) detail.  
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7.1.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Nk] 

střídajících se jemnozrnných písčitých a štěrkovitých sedimentů 

Z šesti mapových listů zaujímajících plochu studované oblasti se tento 

inženýrskogeologický rajon vyskytuje v pěti. Jsou jimi list č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 3 

Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná. Jediným mapovým listem, u něhož nebyl tento 

inženýrskogeologický rajon zaznamenán, je mapový list č. 6 Frýdek-Místek. Absence tohoto 

inženýrskogeologického rajonu v tomto mapovém listu je zdůvodnitelná odlišnou 

geologickou stavbou, tvořenou v této oblasti především flyšovými horninami. 

Pokud budeme hodnotit vyskytující se třídy základových půd u tohoto 

inženýrskogeologického rajonu, je na první pohled patrné, že je tvořen velkým množstvím 

jednotlivých tříd základových půd. Pro přehlednost klasifikace provedeme rozdělení tříd 

základových půd do dvou skupin. První skupina je tvořena písčitými třídami základových 

půd, z nichž je zde zastoupeno pět z celkového počtu šesti možných. Těmito třídami jsou S2 

(SP) Písek špatně zrněný, který je vázán pouze na mapový list č. 1 Opava, S3 (S-F) Písek s 

příměsí jemnozrnné zeminy v mapových listech č. 3 Bohumín a č. 4 Ostrava, S4 (SM) Písek 

hlinitý v mapových listech č. 1 Opava a č. 4 Ostrava a nakonec třída S5 (SC) Písek jílovitý, 

který se v rámci tříd písčitých základových půd vyskytuje v nejvíce mapových listech, jimiž 

jsou list č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná. 

Druhá skupina je tvořena jemnozrnnými třídami základových půd, které jsou v rámci 

přehlednosti rozděleny do dvou podskupin, v závislosti na výskytu v mapových listech. 

První podskupina je tvořena třídami základových půd, které se nacházejí pouze v jediném 

mapovém listu, a to č. 4 Ostrava. V tomto mapovém listu se vyskytují tyto třídy 

jemnozrnných základových půd F7 (MH) Hlína s vysokou plasticitou, F7 (MV) Hlína s velmi 

vysokou plasticitou a F7 (ME) Hlína s extrémně vysokou plasticitou. Druhá podskupina je 

tvořena třídami jemnozrnných základových půd, nacházejících se v ostatních mapových 

listech. To jsou F4 (CS) Jíl písčitý, vázaný na mapové listy č. 3 Bohumín, č. 5 Karviná, dále 

F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou v mapových listech č. 1 Opava a č. 4 Ostrava, F5 (MI) 

Hlína se střední plasticitou vázaná na mapový list č. 1 Opava, F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou 

vázaný na čtyři mapové listy č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, F6 (CI) Jíl 

se střední plasticitou v mapových listech č. 2 Hlučín, č. 3 Bohumín, č. 5 Karviná a poslední 
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vyskytující se třída, kterou je F8 (CH) Hlína s vysokou plasticitou vázaná na mapové listy 

č. 1 Opava, č. 2 Hlučín a č. 4 Ostrava 

Z provedeného hodnocení vyskytujících se tříd základových půd je na první pohled 

zřejmé, že se u tohoto inženýrskogeologického rajonu nevyskytují třídy štěrkovitých 

základových půd a nebyly zaznamenány ani jako štěrkovitá příměs u jemnozrnných tříd F1 

(MG) Hlína štěrkovitá a F2 (CG) Jíl štěrkovitý. Tato skutečnost je v rozporu s 

pojmenováním tohoto inženýrskogeologického rajonu, v jehož názvu jsou obsaženy 

štěrkovité sedimenty. Absence výskytu štěrkovité frakce je zdůvodnitelná principem 

erodování podložních hornin tohoto inženýrskogeologického rajonu, které díky 

materiálnímu složení neumožňují tvorbu štěrkovité frakce. 

Co se týče hodnocení plasticity inženýrskogeologického rajonu [Nk] střídajících se 

jemnozrnných písčitých a štěrkovitých sedimentů, můžeme tímto kritériem hodnotit osm 

typů vyskytujících se jemnozrnných tříd základových půd. V rámci přehlednosti provedeme 

opět rozdělení do dvou skupin. Do první skupiny jsou zařazeny třídy základových půd, které 

se nacházejí pouze v jediném mapovém listu a to č. 4 Ostrava. Jsou to F7 (MH) Hlína s 

vysokou plasticitou, F7 (MV) Hlína s velmi vysokou plasticitou a F7 (ME) Hlína s extrémně 

vysokou plasticitou. Druhá skupina je tvořena zbylými třídami jemnozrnných základových 

půd, které lze hodnotit pomocí plasticity a jsou to F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou, která 

se vyskytuje v mapových listech č. 1 Opava a č. 4 Ostrava, F5 (MI) Hlína se střední 

plasticitou vyskytující se v jediném mapovém listu č. 1 Opava, dále je to třída F6 (CL) Jíl s 

nízkou plasticitou, vázaný na čtyři mapové listy č 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 3 Bohumín, č. 4 

Ostrava. Dále je to třída F6 (CI) Jíl se střední plasticitou, která se vyskytuje v mapových 

listech č. 2 Hlučín, č. 3 Bohumín, č. 5 Karviná a poslední vyskytující se třída F8 (CH) Hlína 

s vysokou plasticitou, která je vázaná na mapové listy č. 1 Opava, č. 2 Hlučín a č. 4 Ostrava. 

Z provedené analýzy je na první pohled patrné, že u tohoto inženýrskogeologického rajonu 

se setkáváme s největším počtem tříd základových půd, které lze hodnotit pomocí indexu 

plasticity. Navíc jsou zde na mapový list č. 4 Ostrava vázány tři třídy jemnozrnných 

základových půd, které se nevyskytují v žádném jiném inženýrskogeologickém rajonu 

studované oblasti. Těmito třídami jsou F7 (MH), F7 (MV), F7 (ME). V rámci tohoto 

inženýrskogeologického rajonu byla také zaznamenána nejvyšší plasticita jemnozrnných 

základových půd, a to u tříd F7 (MV) Hlína s velmi vysokou plasticitou a F7 (ME) Hlína s 

extrémně vysokou plasticitou. Tato úroveň plasticity v mapovém listu č. 4 Ostrava činí tento 
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inženýrskogeologický rajon z pohledu inženýrské geologie a geotechniky značně 

problémovým a komplikovaným. Co se týče četnosti výskytu, tak největší zastoupení co do 

počtu mapových listů zaujímá třída F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou, který se vyskytuje ve 

čtyřech mapových listech. Pokud budeme hodnotit trend vyskytujících se zrnitostních frakcí 

v rámci vertikální stratifikace tohoto inženýrskogeologického rajonu, tak je zřejmé, že díky 

erozním pochodům můžeme počítat s přibývajícím zastoupením jemnozrnných frakcí půd 

blíže k povrchu. 

V rámci hodnocení těžitelnosti tohoto inženýrskogeologického rajonu dle normy ČSN 

73 3050 je těžitelnost hodnocena čtyřmi třídami těžitelnosti, které jsou opět pro přehlednost 

rozděleny do dvou skupin, v závislosti na mapových listech, ve kterých se vyskytují. Do 

první skupiny jsou přiřazeny dvě třídy těžitelnosti. Jednak je to 1. třída těžitelnosti, do které 

spadají sypké zeminy, jenž lze nabírat lopatou (sypké) a dále 2 třída těžitelnosti odpovídající 

zeminám těžitelným rýčem (rypné zeminy). Obě tyto třídy jsou vázány na jediný mapový 

list č. 3 Bohumín. Dle nové normy ČSN 73 6133 jsou tyto třídy těžitelnosti řazeny do I. 

třídy. Do druhé skupiny spadají zbylé dvě třídy těžitelnosti, kterými jsou 3. třída těžitelnosti, 

která odpovídá zeminám, jenž lze těžit krompáčem (kopné) a 4. třídy těžitelnosti, do které 

jsou řazeny písčité hlíny, písčité, štěrkovité zeminy a horniny rozpojitelné rypadlem 

případně klínem (drobivé pevné). Obě tyto třídy se shodně vyskytují ve všech mapových 

listech, v nichž je tento inženýrskogeologický rajon zastoupen a jsou to listy č. 1 Opava, č. 

2 Hlučín, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná. Při klasifikaci dle nové normy ČSN  73 

6133 jsou tyto třídy těžitelnosti řazeny do I. a II. třídy. Z provedené analýzy vyplývá, že 

největší rozpětí těžitelnosti se vyskytuje v mapovém listu č. 3 Bohumín, kde jsou zastoupeny 

všechny třídy těžitelnosti. Dále je zajímavostí, že u tohoto inženýrskogeologického rajonu 

se vyskytuje 1. třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Takto nízká těžitelnost je dána povahou 

eluvií, která jsou značně erozibilní. Tato nízká těžitelnost se mimo tento rajon vyskytuje 

pouze v Rajonu [An-Ao] odkališť navážek odpadu, násypů, výsypek a hald.  
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Obrázek 21 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu střídajících se jemnozrnných, písčitých a 

štěrkovitých sedimentů [Nk] 
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7.2 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu deluviálních 

sedimentů [D] 

Deluviální sedimenty jsou reprezentovány převážně nevytříděnými deluviálními 

hlínami s poloostrohranými chaoticky uspořádanými úlomky hornin (Růžičková 2003). 

Jejich výskyt je vázán převážně na okrajové svahy. Vhodnost stavenišť umístěných 

v rajonech deluviálních sedimentů je nutno posuzovat individuálně v závislosti na 

geomorfologických propozicích území se zvláštním důrazem na hydrogeologické poměry, 

litologické složení svahovin a podložních hornin (Sloboda et al. 1992). 

V případě, že horizont tohoto rajonu spočívá na nepropustném podloží, může 

umožňovat proudění proměnlivého množství průlinové podzemní vody, což v určitých 

případech může iniciovat svahové pohyby (Kašpárek et al. 1998). Problematika přítomnosti 

podzemní vody je patrná také v narušených deluviálních polohách s vyšším podílem 

klastických úlomků hornin. Zde je také nutno počítat s nepravidelným výskytem podzemní 

vody. V případě kolísání její hladiny může u těchto sedimentů nastat jejich nadlehčení, 

vedoucí k následnému snížení efektivních smykových parametrů a znestabilněním svahu. 

(Kašpárek et al. 1992) 

Zeminy tohoto rajonu vytvářejí středně únosné, většinou suché základové půdy, 

nestejnorodého složení a s přítomností klastické frakce. Tento fakt zapříčiňuje poměrně 

velký rozptyl geotechnických vlastností (Sloboda 1990). S jejich nižší stabilitou je nutno 

počítat také při provádění zemních prací a hloubení zářezů a stavebních jam 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 2. až 5., dle nové normy ČSN 73 6133 je to I. a 

II. Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako G3 (G-

F), G4 (GM), G5 (GC), S4 (SM), F1 (MG), F2 (CG), F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML, MI), F6 

(CL, CI), F8 (CH) + Cb kameny. Charakter základových půd dle nové normy ČSN ISO 

14 688-2 je klasifikován jako Gr, saGr, siGr, clGr, sasiGr, saclGr, sagrsiS, sagrclS, grsasiS, 

grsaclS, grsiSa, grclSa, siSa, clSa, sagrSi, sagrCl, grsaSi, grsaCl, grSi, grclSi, grsiCl, grCl, 

saSi, saclSi, sasiCl, saCl, Si, clSi, siCl, Cl. 
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Obrázek 22 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu deluviálních sediment [D]. 

Lokalizace GPS: N 49°54'58.671", E 17°51'33.026" 

a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu. Pole na měřítku = 10cm 

 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  55 

7.2.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [D] 

deluviálních sedimentů 

Co se týče plošného zastoupení Inženýrskogeologického rajonu [D] deluviálních 

sedimentů v rámci studované oblasti, tak byl zaznamenán jeho výskyt v pěti z celkového 

počtu šesti mapových listů. Mapovými listy, v nichž je tento rajon zastoupen, jsou č. 1 

Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Jediný mapový list, 

ve kterém se tento inženýrskogeologický rajon nevyskytuje, je list č. 2 Hlučín. Důvodem 

absence tohoto inženýrskogeologického rajonu v mapovém listu č. 2 Hlučín je dán 

skutečností, že tento mapový list tvoří především plochý a rovinatým reliéf, přičemž oblast 

terénních elevací je tvořena Rajonem [Sf] flyšoidních hornin, případně Rajony [Du] 

deluviofluviálních sedimentů a [Dh] deluviálních ronových převážně hlinitých sedimentů. 

Pokud budeme hodnotit vyskytující se třídy základových půd dle zrnitosti, provedeme 

pro přehlednost rozdělení do tří skupin.  

První skupina je tvořena třídami základových půd, které se vyskytují pouze 

v mapovém listu č. 4 Ostrava. V tomto mapovém listu se vyskytují následující třídy 

základových půd, je to G3 (G-F) Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, G4 (GM) Štěrk hlinitý, 

G5 (GC) Štěrk jílovitý, S4 (SM) Písek hlinitý, F1 (MG) Jíl Štěrkovitý, F3 (MS) Hlína písčitá 

a F4 (CS) Jíl písčitý.  

Druhá skupina je tvořena třídami základových půd, které se vyskytují ve dvou 

mapových listech. Těmito třídami jsou F2 (CG), což je Jíl štěrkovitý, vyskytující se 

v mapových listech č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná, dále F5 (MI) Hlína se střední plasticitou 

v mapových listech č. 1 Opava, č. 3 Bohumín a třída F6 (CI) Jíl se střední plasticitou, 

vyskytující se v mapových listech č. 3 Bohumín a č. 5 Karviná.  

Třetí skupina je již tvořena třemi třídami základových půd, které se vyskytují ve více 

mapových listech. První třída je F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou, ta se vyskytuje 

v mapových listech č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava. Druhou třídou je F6 (CL) Jíl 

s nízkou plasticitou. Tato třída jemnozrnných základových půd má zastoupení v největším 

počtu celkem čtyř mapových listů. List č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 6 Frýdek-

Místek. Třetí poslední třída základových půd F8 (CH) Jíl s vysokou plasticitou se vyskytuje 

ve třech mapových listech, jimiž jsou č. 1 Opava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. 
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Z provedeného hodnocení jasně vyplývá, že třídy štěrkovitých a jedné třídy písčitých 

základových půd spolu s třídami jemnozrnných zemin, v nichž štěrkovité a písčité frakce 

tvoří příměs, se tyto třídy základových půd vyskytují výhradně v mapovém listu č. 4 Ostrava. 

Výjimku tvoří pouze třída F2 (CG), což je Jíl štěrkovitý, který se mimo mapový list č. 4 

Ostrava vyskytuje také v mapovém listu č. 5 Karviná. Vzhledem k této skutečnosti lze 

očekávat u tohoto inženýrskogeologického rajonu příznivější geotechnické vlastnosti právě 

u mapového listu č. 4 Ostrava, díky výskytu písčité a štěrkovité frakce.  

Co se týče zbylých tříd jemnozrnných základových půd, se tyto vyskytují v listech č. 

1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná, 6 Frýdek-Místek a podrobněji budou 

popsány v části hodnocení dle diagramu plasticity.  

Pokud budeme hodnotit četnost výskytu jednotlivých tříd základových půd v závislosti 

na výskytu v mapových listech, tak největší počet tříd základových půd a to deset se 

vyskytuje v mapovém listu č. 4 Ostrava a nejmenší počet dvou tříd základových půd je vázán 

na mapový list č. 6 Frýdek-Místek. Mimo třídy základových půd hodnocených klasifikačním 

trojúhelníkem se u tohoto inženýrskogeologického rajonu setkáváme s kameny Cb, které 

jsou dle normy ČSN 73 1001 dány rozměry od 60 do 200 mm a v nové normě ČSN EN ISO 

14 688-1 označeny jako valouny a klasifikovány rozměry 63 až 200mm. 

Pokud přistoupíme k hodnocení plasticity tříd základových půd vyskytujících se 

v inženýrskogeologickém Rajonu [D] deluviálních sedimentů, vyskytuje se zde pět tříd 

základových půd, které lze hodnotit dle plasticity. Těmito třídami jsou F5 (ML) Hlína 

s nízkou plasticitou, F5 (MI) Hlína se střední plasticitou, F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou, 

F6 (CI) Jíl se střední plasticitou a F8 (CH) Jíl s vysokou plasticitou. Nejpočetněji 

zastoupenou třídou je zde F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou. Ten se vyskytuje ve čtyřech 

mapových listech č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek. Nejvyšší 

plasticity dosahuje třída F8 (CH) Jíl s vysokou plasticitou, která je vázána na mapové listy 

č. 1 Opava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Dalším závěrem vycházejícím z této 

klasifikace je skutečnost, že v rámci jemnozrnných tříd základových půd převládají jílovité 

zeminy nad hlinitými. 

Plocha Rajonu [D] deluviofluviálních sedimentů zaujímá dle studie Kubače (2017) 

3,1% v zájmovém území, což představuje čtvrté největší plošné zastoupení ze všech 

inženýrskogeologických rajónů hodnocených v první povrchové vrstvě. Průměrná mocnost 
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těchto sedimentů dosahuje okolo 4,8 metrů. Rozsah mocností se pohybuje v rozmezí 1 až 

10 metrů. V rámci hodnocení všech kvarterních vrstev je jejich plošné zastoupení 1 %, což 

můžeme hodnotit jako minoritní. 

Co se týče hodnocení tříd těžitelnosti, tak dosahují jejich hodnoty poměrně značného 

rozmezí. Při klasifikaci dle normy ČSN 73 3050 je tento inženýrskogeologický rajon 

klasifikovaný čtyřmi třídami. To je 2. třída těžitelnosti odpovídající zeminám těžitelným 

rýčem (rypné) vyskytující se v mapovém listu č. 4 Ostrava, dále pak 3. třída těžitelnosti, 

která odpovídá zeminám těžitelných krompáčem (kopné), vyskytující se v mapových listech 

č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek. Do 4. třídy spadají písčité hlíny, 

písčité, štěrkovité zeminy a horniny rozpojitelné rypadlem, případně klínem (drobivé 

pevné). Ta je vázána na mapové listy č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-

Místek. Poslední 5. třída těžitelnosti, do které jsou zahrnuty hrubý štěrk s kameny  

a balvany nebo jílovité štěrky, se vyskytuje v mapových listech č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-

Místek. 

Z tohoto hodnocení vyplývá, že nejvyšší stupeň těžitelnosti je vázán na mapové listy 

č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek, což může být dáno přítomností flyšoidních hornin 

s výskytem rozměrnějších úlomků, které jsou často součástí deluviálních sedimentů. Toto 

rozmezí tříd těžitelnosti dle nové normy ČSN 73 6133 odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti. 
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Obrázek 23 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu deluviálních sedimentů [D] 
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7.3 Charakteristika rajonu deluviofluviálních sedimentů [Du] 

Rajon deluviofluviálních sedimentů je vázán převážně na výplně svahových depresí, 

jenž plynule navazují na horní úseky potoků a vodních toků. Rajon je tvořen svahovými 

sedimenty, na jejichž vzniku se spolupodílelo působení gravitace a působení vody. 

Zrnitostním složením se jedná převážně o hlinité a písčitohlinité sedimenty, jemně písčité 

hlíny a jíly, u nichž je patrné jemné zvrstvení až laminace s mírným úklonem po svahu 

(Růžičková 2003) V těchto uloženinách se dle (Sloboda et al. 1992) můžeme lokálně setkat 

s organickou příměsí a nepravidelnou příměsí klastické frakce (Kašpárek et al. 1992)  

V rámci zakládání staveb se jedná o stlačitelné, nestejnorodé, středně až málo 

únosné základové půdy (Kašpárek et al. 1998). Vždy je třeba počítat s přítomností podzemní 

vody a to již v malých hloubkách (Kašpárek et al. 1992) 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 2. až 4. Dle nové normy ČSN 73 6133 se jedná 

o I. a II. třídu. Základové půdy uvedeného rajonu podle normy ČSN 73 1001 představují S4 

(SM), S5 (SC), F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML), F6 (CL) F8 (CH), +O. Dle nové normy ČSN 

ISO 14 688-2 jsou definovány jako grsiSa, grclSa, grsasiS, grsaclS, siSa, clSa, grsaSi, 

grsaCl, saSi, saclSi, sasiCl, saCl, grSi, grclSi, grsiCl, grCl, Si, clSi, siCl, Cl. 
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Obrázek 24 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu deluviofluviálních sedimentů [Du]. 

Lokalizace GPS: N 50°1'54.104", E 17°43'40.729" 

 a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu. Pole na měřítku = 10cm 
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7.3.1 Zhodnocení záznamového listu inženýrskogeologického rajonu 

deluviofluviálních sedimentů [Du] 

Plošný výskyt tohoto inženýrskogeologického rajonu je zastoupen v 5 z celkem 6 

mapových listů. Výskyt je vázán na mapové listy č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 3 Bohumín, č. 

4 Ostrava, č. 5 Karviná. V mapovém listu č. 6 Frýdek-Místek tento rajon zastižen nebyl. 

V rámci hodnocení tříd základových půd vyskytujících se v Inženýrskogeologickém 

rajonu [Du] deluviofluviálních sedimentů je nejhojněji zastoupena třída F4 (CS) Jíl písčitý, 

který se vyskytuje ve čtyřech mapových listech, kterými jsou č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 

4 Ostrava, č. 5 Karviná. Tato třída základových půd F4 (CS) se nenachází v mapových 

listech č. 2 Hlučín a č. 6 Frýdek-Místek. Druhá nejčastější skupina je tvořena dvěma třídami 

základových půd. Těmi jsou F3 (MS) Hlína písčitá, vyskytující se v mapových listech č. 3 

Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a třída F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou, vyskytující se 

v mapových listech č. 1 Opava, č. 2 Hlučín a č. 4 Ostrava. V menší míře je zastoupena třída 

F8 (CH) Jíl s vysokou plasticitou vyskytující se v mapových listech č. 1 Opava a č. 2 Hlučín. 

Specifické zastoupení zaujímají tři třídy základových půd S4 (SM) Písek hlinitý, S5 (SC) 

Písek jílovitý a F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou. Tyto tři třídy základových půd jsou 

vázány pouze na mapový list č. 4 Hlučín a nikde jinde se v rámci tohoto 

inženýrskogeologického rajonu nevyskytují. Z hodnocení vyskytujících se tříd základových 

půd je na první pohled patrné, že se v tomto inženýrskogeologické rajonu nevyskytují 

štěrkovité třídy základových půd a ani jemnozrnné zeminy s příměsí štěrkovité frakce. Tato 

skutečnost je způsobena tím, že tekoucí voda spolupodílející se na vzniku tohoto 

inženýrskogeologického rajonu nemá dostatečnou unášecí sílu, aby mohla štěrkovité frakce 

transportovat. Mimo výše zmíněné třídy základových půd se u tohoto 

inženýrskogeologického rajonu vyskytují také organické příměsy. Organockou složku nelze 

hodnotit v rámci klasifikačních trojuhelníků, ovšem je nutno ji zohledňovat z důvodu 

zhoršování inženýrskogeologických vlastností inženýrskogeologického rajonu. 

Z hlediska hodnocení plasticity tohoto inženýrskogeologického rajonu je možno 

konstatovat, že významnější je výskyt jílovitých zemin než hlinitých, jako je Jíl s nízkou 

plasticitou F6 (CL), který je vázaný na mapové listy č. 1 Opava, č. 2 Hlučín a č. 4 Ostrava. 

Na druhém místě je to Jíl s vysokou plasticitou F8 (CH), ten se váže na mapové listy č. 1 

Opava a č. 2 Hlučín. Zajímavostí je fakt, že zde není zastoupen Jíl se střední plasticitou F6 
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(CI), ačkoliv by zde byl očekáván v rámci posloupnosti plasticit jílovitých zemin. Hlinité 

zeminy, resp. Hlína s nízkou plasticitou F5 (ML) se vyskytuje pouze lokálně, na mapovém 

listu č. 4 Ostrava. 

Plocha Rajonu [Du] deluviofluviálních sedimentů zaujímá dle studie (Kubač, 2017) 

0,4% v zájmovém území, což představuje čtvrté nejmenší plošné zastoupení ze všech 

inženýrskogeologických rajónů hodnocených v první povrchové vrstvě. Průměrná mocnost 

těchto sedimentů dosahuje okolo 2 metrů. Rozsah mocností se pohybuje v rozmezí 2 až 3 

metrů. V rámci hodnocení všech kvarterních vrstev je jejich plošné zastoupení 0,1 %, což je 

druhé nejmenší zastoupení mezi všemi Inženýrskogeologickými rajony. 

Těžitelnosti zemin v tomto inženýrskogeologickém rajonu se dle normy ČSN 73 3050 

pohybuje v rozmezí 2. až 4. třídy těžitelnosti. To odpovídá dle nové normy ČSN 73 6133 

víceméně I. a II. třídě těžitelnosti. Dle normy ČSN 73 3050 je nejčastější výskyt 3. třídy 

těžitelnosti, obsažené v 5 z 6 mapových listů (listy č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 3 Bohumín, č. 

4 Ostrava, č. 5 Karviná), které jsou těžitelné krompáčem (kopné). Třída těžitelnosti 2 pak 

představuje druhou nejčastěji se vyskytující třídu. Ta je obsažena v listech č. č. 3 Bohumín, 

č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná. Tyto zeminy je možné těžit rýčem (rypné). Čtvrtá třída těžitelnosti 

odpovídá horninám rozpojitelným rypadlem případně klínem (drobivé pevné). Ta je svým 

výskytem vázaná pouze na mapový list č. 1 Opava. 
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Obrázek 25 Záznamový list inženýrskogeologického Rajonu deluviofluviálních sedimentů [Du] 
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7.4 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu deluviálních a 

ronových převážně hlinitých sedimentů [Dh] 

Mechanismus vzniku sedimentů tohoto rajonu je spojen především s pohybem 

materiálu svahem dolů za spolupůsobení plošně (ronově) tekoucí vody. Materiální složení 

tohoto rajonu je prezentováno především pleistocenními a holocenními středně plastickými 

hlínami a jíly, jejichž součástí je proměnlivé množství klastického materiálu eluviálního a 

fluviálního původu (Lysenko et al. 1992) 

Výskyt základových půd tohoto rajonu je vázán především na omezené plošky 

jihozápadní oblasti Hlučínska, kde lemují výchozy spodnokarbonských hornin. V rámci 

zakládání staveb jsou vhodné pro méně až středně náročné stavby. Je nutno zohledňovat 

skutečnost, že polohy deluviálních sedimentů s vyšším podílem klastického materiálu a 

písku umožňují vedení sezónně se vyskytující průlinové vody. Díky sezónnímu výskytu 

nemusí být hrozba průlinové vody zjištěna při sondážních pracích, avšak suterénní části 

staveb by měly být zajištěny proti tlaku podzemní vody (Lysenko et al. 1992). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 3. až 4. a dle nové normy ČSN 73 6133 se 

jedná o třídu I a II. Charakter základových půd je v tomto rajonu dle normy ČSN 73 1001 

klasifikován jako F6 (CL), F8 (CH) a dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 je to saSi, saclSi, 

sasiCl, saCl, grSi, grclSi, grsiCl, grCl, Si, clSi, siCL, Cl. 

 

7.4.1 Zhodnocení záznamového listu inženýrskogeologického rajonu deluviálních a 

ronových převážně hlinitých sedimentů [Dh] 

Výskyt inženýrskogeologického rajonu [Dh] deluviálních a ronových převážně 

hlinitých sedimentů je vázán na malou lokalitu ležící poblíž obce Smolkov. Výskyt 

sedimentů tohoto rajonu je vázán výhradně na tuto oblast ležící na mapovém listu č. 2 

Hlučín.  

Třídy základových půd v tomto inženýrskogeologickém rajonu jsou pouze dvě. Jedná 

se o Jíl s nízkou plasticitou F6 (CL) a Jíl s  vysokou plasticitou F8 (CH), které, jak už bylo 

výše zmíněno, jsou vázány pouze na mapový list č. 2 Hlučín.  
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Pokud přistoupíme k hodnocení tohoto inženýrskogeologického rajonu pomocí 

diagramu plasticity zemin, pak se obě třídy nacházejí při levé horní části diagramu v oblasti 

jílovitých zemin. Těmito třídami jsou Jíl s nízkou plasticitou F6 (CL) a Jíl s  vysokou 

plasticitou F8 (CH). Zajímavostí je, že není zastoupen Jíl se střední plasticitou F6 (CI), 

ačkoliv by zde byl očekáván vzhledem k posloupnosti plasticity jílovitých zemin. Při 

hodnocení plasticity tříd základových půd tohoto rajonu je na první pohled nelogické, že 

navzdory svému pojmenování „rajón deluviálních a ronových převážně hlinitých 

sedimentů“, se v tomto inženýrskogeologickém rajonu hlinité třídy základových půd 

nevyskytují. Tato skutečnost může být způsobena chybným vyhodnocením mapéra 

podílejícího se na tvorbě tohoto mapového listu č. 2 Hlučín, v rámci mapy 

„Inženýrskogeologické rajonování“.  

Těžitelnost zemin tohoto rajonu se dle normy ČSN 73 3050 pohybuje od 3. třídy, 

kterou lze těžit krompáčem (kopné) po 4. třídu, rozpojitelnou rypadlem, případně klínem. 

Tyto třídy dle nové normy ČSN 73 6133 odpovídají zhruba I. a II. třídě těžitelnosti. Z důvodu 

omezeného výskytu pouze na jeden mapový list č. 2 Hlučín není možná klasifikace četnosti 

tříd těžitelnosti v rámci celého zájmového území.  
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Obrázek 26 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu deluviálních a ronových převážně hlinitých 

sediment [Dh] 
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7.5 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu náplav horských 

toků – [Fh] 

Sedimenty náplav horských toků jsou tvořeny hlinitopísčitými štěrky a hlínami 

utvořenými povodňovými vodami během holocénu. Výskyt těchto uloženin je vázán na 

oblasti údolních niv vodních toků a většinou pokrývají údolní písčitoštěrkovité terasy. 

Vzhledem k výskytu tohoto rajonu v údolní nivě je hladina podzemní vody poměrně mělce 

pod povrchem a občasně dosahuje samotného povrchu. Tyto vody dosahují střední tvrdosti 

a je nutno počítat s výskytem kyseliny uhličité. Dalším problematickým faktorem je občasný 

výskyt síranů pro jejich agresivitu, které vznikají druhotně v souvislosti s průmyslovou 

činností (uhelné skládky). (Kašpárek et al. 1990). 

 U zemin tohoto rajonu je při jejich malé ulehlosti a vysokém stupni nasycení nutno 

počítat s měkkou konzistencí, což je značně problematické při zakládání staveb. Vzhledem 

k tomu, že jejich mocnost nebývá větší než 2 metry, je vhodnější základovou spáru stavby 

umístit do únosnějších podložních písčitých štěrků tvořících říční terasu (Kašpárek et al. 

1990). 

Zeminy tohoto rajonu řadíme do 2. až 3. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Dle nové 

normy ČSN 73 6133 se jedná o I. třídu. Základové půdy zahrnují F5 (ML, MI), F6 (CL), F8 

(CH) dle normy ČSN 73 1001. Nová norma ČSN ISO 14 688-2 zeminy tohoto rajonu 

klasifikuje jako grSi, grclSi, grsiCl grCl, saSi, saclSi, sasiCl, saCl, Si, clSi, siCl, Cl. 

7.5.1 Zhodnocení záznamového listu inženýrskogeologického rajonu náplav 

horských toků [Fh] 

Zeminy [Fh] rajonu horských toků lze definovat jako jemnozrnné základové půdy. 

Jedná se tak o F5 (ML) Hlínu s nízkou plasticitou, F5 (MI) Hlínu se střední plasticitou, F6 

(CL) Jíl s nízkou plasticitou a F8 (CH) Jíl s vysokou plasticitou. Všechny tyto třídy 

jemnozrnných základových půd jsou vázány pouze na mapový list č. 6 Frýdek-Místek a v 

ostatních mapových listech studované oblasti se již nevyskytují. Další třídy základových půd 

zaznamenány nebyly. Pokud budeme hodnotit typy vyskytujících se tříd jemnozrnných 

základových půd, můžeme konstatovat, že se zde vyskytují výhradně plastické jemnozrnné 

zeminy tvořené třídami F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou, F5 (MI) Hlína se střední 

plasticitou, F8 (CH) Jíl s vysokou plasticitou, F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou. Výhradní 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  68 

zastoupení jemnozrnné frakce může být zdůvodnitelné přítomností jemnozrnného materiálu 

ve zdrojové oblasti, odkud byl unášen vodním tokem. 

Dle studie (Kubač, 2017) má Rajon [Fh] horských toků druhé největší plošné 

zastoupení ze všech inženýrskogeologických rajónů se svými 17,7% v rámci první 

povrchové vrstvy v oblasti zájmového území. Rozsah mocností jeho vrstev se pohybuje v 

rozmezí 1-34 metrů s průměrnou mocností 5,5 metrů. V rámci hodnocení všech kvarterních 

vrstev je jejich plošné zastoupení 17,9%. To znamená, že jsou na druhém místě ze všech 

inženýrskogeologických Rajonů. 

V rámci klasifikace vyskytujících se tříd základových půd dle plasticity je možno 

tvrdit, že takto můžeme hodnotit všechny třídy, které se v tomto inženýrskogeologickém 

rajonu vyskytují. Jsou zde hlíny s nízkou až střední plasticitou, a to F5 (ML) Hlína s nízkou 

plasticitou a F5 (MI) Hlína se střední plasticitou. Dále jsou zastoupeny F6 (CL) Jíly s nízkou 

plasticitou a F8 (CH) Jíly s vysokou plasticitou. V tomto rajonu se naopak nevyskytují Jíly 

se střední plasticitou F6 (CI), Jíly s velmi vysokou plasticitou F8 (CV) a Jíl s extrémně 

vysokou plasticitou F8 (CE). Dále se u tohoto  inženýrskogeologickém rajonu nevyskytují 

žádné typy hlín patřící ke třídě základových půd F7, kterými jsou třídy F7 (MH) Hlína 

s vysokou plasticitou, F7 (MV) Hlína s vysokou plasticitou a F7 (ME) Hlína s extrémně 

vysokou plasticitou. 

V rámci těžitelnost je situace hodnocení opět poměrně jednoduchá vzhledem ke 

skutečnosti, že inženýrskogeologický rajón [Fh] náplav horských toků se vyskytuje pouze v 

mapovém listu č. 6 Frýdek-Místek. V tomto jediném mapovém listu dosahuje těžitelnost dle 

normy ČSN 73 3050 dvou tříd, a to je 2. třída těžitelnosti, která odpovídá zeminám 

těžitelným rýčem (rypné) a 3. třídy těžitelnosti, což jsou zeminy těžitelné krompáčem 

(kopné). Tyto dvě třídy těžitelnosti odpovídají I. třídě těžitelnosti dle nové normy ČSN 73 

6133. Jiné třídy těžitelnosti se v tomto Inženýrskogeologickým rajonem napříč mapovými 

listy nevyskytují. 
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Obrázek 27 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu náplav horských toků [Fh] 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  70 

7.6 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu náplav nížinných 

toků [Fn] 

 Rajon náplav nížinných toků je svým výskytem vázán na údolní nivy toků řek Opavy, 

Moravice, Odry, Ostravice a jejich přítoky (Sloboda et al. 1992). Materiálově tento rajon 

tvoří především holocenní hlinitopísčité až štěrkovité, písčitojílovité a jemně prachovité 

písčité fluviální jíly (Kašpárek et al. 1998). 

 Pod úrovní tohoto horizontu se můžeme obvykle setkat s proměnlivě mocnými 

písčitými a písčitojílovitými štěrky údolních teras jednotlivých vodních toků. V rámci 

inženýrskogeologických poměrů se jedná o nestejnorodé zeminy málo až středně únosné, 

měkké až tuhé konzistence. Soudržné fluviální sedimenty jsou převážně málo ulehlé, což 

způsobuje jejich poměrně vysokou pórovitost a s ní spojenou vysokou stlačitelnost. Úroveň 

hladiny podzemní vody se nachází blízko povrchu terénu, často méně než 2 m. V závislosti 

na úrovni hladiny podzemní vody je nutno počítat s nadlehčením zemin vztlakovými silami 

a následnému snížení parametrů smykové pevnosti. (Lysenko et al. 1992) 

 V případě zakládání náročnějších staveb je tento rajon poměrně obtížně využitelný. 

Pro stavby budované v tomto rajonu je vhodnější volit hlubinný způsob zakládání s nosnými 

základovými prvky, vetknutými do ulehlých štěrků údolních teras (Kašpárek et al. 1998). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 2. až 4., dle nové normy ČSN 73 6133 je I. a 

II. Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako G1 

(GW), G2 (GP), G3 (G-F), G4 (GM), S3 (S-F), S4 (SM), S5 (SC), F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML, 

MI), F6 (CL, CI), F8 (CH), O. Charakter základových půd dle nové normy ČSN ISO 14 688-

2 je klasifikován jako Gr, saGr, grSa, Sa, siGr, clGr, sasiGr, saclGr, sagrsiS, sagrclS, 

grsasiS, grsaclS, grsiSa, grclSa, siSa, clSa, grsaSi, grsaCl, saSi, saclSi, sasiCl, saCl,  grSi, 

grclSi, grsiCl, grCl, Si, clSi, siCl, Cl. 
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Obrázek 28 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu náplav nížinných toků [Fn]. 

Lokalizace GPS: N 49°54'49.575", E 18°5'11.896" 

a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu. Pole na měřítku = 10cm 
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7.6.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Fn] náplav 

nížinných toků  

Pokud budeme hodnotit plošný výskyt inženýrskogeologického Rajonu [Fn] náplav 

nížinných toků, vyskytuje se tento rajon na čtyřech z celkového počtu šesti mapových listů. 

Těmito mapovými listy jsou č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 3 Bohumín a č. 4 Ostrava. Tento 

inženýrskogeologický rajon není uveden v mapových listech č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-

Místek. Důvodem proč inženýrskogeologický rajon [Fn] náplav nížinných toků není uveden 

v mapovém listu č. 5 Karviná je zcela prostý. V tomto mapovém listu je vytvořen 

kombinovaný inženýrskogeologický Rajon [Fn-Fh] nížinných a horských toků, jehož 

součástí je právě Rajon [Fn] náplav horských toků. Z tohoto důvodu, a také pro lepší 

vypovídací schopnost vnímám jako vhodné tento kombinovaný rajon neuvádět a pro 

přehlenost uvádět oba inženýrskogeologické rajony zvlášť. Důvod, proč se tento 

inženýrskogeologický rajon nevyskytuje v mapovém listu č. 6 Frýdek Místek, je dán 

geomorfologickými poměry, kdy členitý reliéf s vyšší nadmořskou výškou neumožňuje 

výskyt nížinných toků. 

V rámci hodnocení vyskytujících se tříd základových půd se jedná o poměrně širokou 

škálu typů, tvořenou všemi třemi typy zrnitostních frakcí od štěrkovitých přes písčité až po 

jemnozrnné třídy základových půd. Pro samotné hodnocení bude provedeno rozdělení do 

skupin dle zrnitosti štěrkovitá, písčitá, jemnozrnná a každá skupina hodnocena zvlášť. 

 První hodnocenou skupinou jsou štěrkovité třídy základových půd, tvořené čtyřmi 

třídami základových půd, kterými jsou G1 (GW) Štěrk dobře zrněný, který se vyskytuje 

v mapových listech č. 3 Bohumín a č. 4 Ostrava. Druhou třídou je G2 (GP) Štěrk špatně 

zrněný vyskytující se pouze v jednom mapovém listu č. 4 Ostrava, třetí třída je G3 (G-F) 

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, vyskytující se v mapových listech č. 3 Bohumín a č. 4 

Ostrava. Poslední třídu tvoří Hlinitý štěrk G4 (GM), který se opět vyskytuje pouze 

v mapovém listu č. 4 Ostrava.  

Druhá skupina je tvořena třemi třídami písčitých základových půd, kterými jsou Písek 

s příměsí jemnozrnné zeminy S3 (S-F). Tato třída je obsažena pouze v jednom mapovém listu 

č. 4 Ostrava. Dále do této skupiny patří třídy S4 (SM) Písek hlinitý a S5 (SC) Písek jílovitý, 

přičemž obě tyto třídy se vyskytují v mapových listech č. 2 Hlučín a č. 4 Ostrava. Poslední 

třetí skupina je tvořena sedmi třídami jemnozrnných základových půd. Jedná se počtem 
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vyskytujících se tříd o nejpočetnější skupinu. Vzhledem k velkému počtu vyskytujících se 

tříd bude tato skupina pro přehlednost rozdělena do tří podskupin. První podskupinu tvoří 

dvě třídy jemnozrnných základových půd vyskytujících se v mapových listech č. 1 Opava a 

č. 2 Hlučín. Těmito třídami jsou F5 (MI) Hlína se střední plasticitou a F8 (CH) Hlína 

s vysokou plasticitou. Druhou podskupinu tvoří třídy jemnozrnný základovýchch půd 

vyskytujících se v mapových listech č. 1 Opava, č. 2 Hlučín a č. 4 Ostrava. Těmito třídami 

jsou F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou a F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou. Do třetí 

podskupiny jsou zahrnuty zbylé tři třídy jemnozrnných základových půd, jimiž jsou F3 (MS) 

Hlína písčitá vyskytující se v mapovém listu č. 4 Ostrava, dále Jíl písčitý F4 (CS) vyskytující 

se v mapových listech č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a třída F6 (CI) Jíl se střední plasticitou 

vyskytující se v mapovém listu č. 3 Bohumín. Mimo tyto třídy základových půd 

klasifikovatelné trojuhelníkovým diagramem se u tohoto inženýrskogeologického rajonu 

setkáváme navíc s Organickými zeminami (O), které byly u tohoto rajonu zaznamenány u 

mapových listů č. 1 Opava č. 3 Bohumín a č. 4 Ostrava. 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že distribuce štěrkovitých tříd základových půd je 

vázána výhradně na mapové listy č. 3 Bohumín a č. 4 Ostrava. Přičemž v jiných mapových 

listech se s nimi nesetkáváme. Výskyt těchto tříd základových půd výhradně v těchto 

mapových listech je vázán na zdrojový materiál a regionální geologické podmínky. Další 

skutečností vyplývající z hodnocení je případ písčitých tříd základových půd, které se 

vyskytují výhradně v mapových listech č. 2 Hlučín a č. 4 Ostrava. Zde může být opět 

důvodem zdrojový materiál a regionální geologické podmínky. Naproti tomu jemnozrnné 

třídy základových půd se vyskytují ve všech mapových listech, v nichž je tento 

inženýrskogeologický rajon zastoupen, z čehož můžeme usuzovat o skutečnosti, že 

jemnozrnné třídy základových půd jsou nížinnými toky tvořeny mnohem častěji, než frakce 

štěrkovité a písčité. Navíc v mapových listech č. 3 Bohumín a č. 4 Ostrava, ve kterých jako 

jediných se vyskytují štěrkovité a písčité třídy základových půd, můžeme očekávat 

příznivější geotechnické vlastnosti, než v mapových listech, které jsou tvořeny pouze 

jemnozrnnými třídami základových půd. 

Co se týče hodnocení Inženýrskogeologického rajonu [Fn] náplav nížinných toků dle 

plasticity, můžeme takto hodnotit 5 vyskytujících se tříd základových půd. V rámci 

přehlednosti jsou třídy základových půd rozděleny do tří skupin podle toho, v kterých 

mapových listech se vyskytují. První skupinou jsou dvě třídy F6  (CL) Jíl s nízkou plasticitou 
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a F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou vyskytující se v mapových listech č. 1 Opava, č. 2 

Hlučín a č. 4 Ostrava. Druhou skupinu tvoří opět dvě třídy základových půd F5 (MI) Hlína 

se střední plasticitou a F8 (CH) Jíl s vysokou plasticitou, které se vyskytují v mapových 

listech č. 1 Opava a č. 2 Hlučín. Třetí skupina je tvořena pouze jednou třídou základových 

půd F6 typ (CI) Jíl se střední plasticitou, jejíž výskyt je vázán pouze na mapový list č. 3 

Bohumín a v rámci tohoto inženýrskogeologického rajonu se mimo tento mapový list tato 

třída nevyskytuje. Z provedeného hodnocení můžeme konstatovat, že největší četnosti 

výskytu v mapových listech dosahují třídy F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou a F5 (ML) Hlína 

s nízkou plasticitou, nacházejících se ve třech mapových listech. S nejvyšší dosaženou 

plasticitou Inženýrskogeologického rajonu náplav nížinných toků F8 (CH) Jíl s vysokou 

plasticitou se můžeme setkat v oblasti vymezené mapovými listy č. 1 Opava a č. 2 Hlučín. 

V těchto dvou mapových listech se navíc setkáváme s největším rozpětí hodnot plasticity, 

jenž je tvořena třídami F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou, F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou, 

F5 (MI) Hlína se střední plasticitou a F8 (CH) Jíl s vysokou plasticitou. 

Klasifikace tohoto inženýrskogeologického rajonu v rámci těžitelnosti hodnocené dle 

normy ČSN 73 3050 dosahuje 2. třídy těžitelnosti odpovídající zeminám těžitelným rýčem 

(rypné). Ty se vyskytují v mapových listech č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, dále 3 třídy 

těžitelnosti, které odpovídají zeminám, jež lze těžit krompáčem (kopné), vyskytující se ve 

čtyřech mapových listech č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 3 Bohumín a č. 4 Ostrava. Poslední 

třídou těžitelnosti je třída 4., do které jsou řazeny písčité hlíny, písčité, štěrkovité zeminy a 

horniny rozpojitelné rypadlem, případně klínem (drobivé pevné). Tato třída se vyskytuje 

v mapových listech č. 1 Opava, č. 2 Hlučín a č. 3 Bohumín. Tyto tři třídy těžitelnosti v rámci 

klasifikace plně odpovídají zrnitostním frakcím vyskytujícím se v tomto 

inženýrskogeologickém rajonu. Tyto tři třídy těžitelnosti dle nové normy ČSN 73 6133 

odpovídají I. a II. třídě těžitelnosti. Z provedeného hodnocení vyplývá, že největší četnosti 

v mapových listech dosahuje 3. třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Ta se vyskytuje ve všech 

mapových listech, v nichž je tento inženýrskogeologický rajon obsažen. 
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Obrázek 29 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu náplav nížinných toků [Fn] 
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7.7 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu pleistocenních 

říčních teras [Ft] 

Rajón pleistocenních říčních teras je tvořen fluviálními akumulacemi štěrkovitých 

písků a písčitých štěrků ve starších úrovních říčních niv toků z období anaglaciální fáze 

sálského zalednění a mindelu. Stáří sedimentů jednotlivých říčních teras je řazeno od 

nejstarší vrchní terasy po nejmladší spodní terasu. Výskyt tohoto rajonu je vázán na okolí 

vodních toků řek Opavy, Olše, Odry a Stonávky. Sedimenty říčních teras jsou však z větší 

části překryty mladšími kvarterními sedimenty. 

 Sedimenty říčních teras jsou většinou ulehlé a hladina podzemní vody se pohybuje 

pod úrovní zakládání. V rámci zakládání staveb představují stabilní, únosnou a málo 

stlačitelnou základovou půdu. Propustnost štěrků a písků je většinou dobrá, díky čemuž 

často utváří významné kolektory podzemních vod (Sloboda 1990). Z tohoto důvodu je nutno 

při stanovení jejich výpočtové nebo tabulkové únosnosti počítat s možným nadlehčením 

podzemní vodou (Kašpárek et al. 1998). 

V závislosti na jejich zrnitosti a ulehlosti se jedná o středně až těžce rozpojitelné 

zeminy. V případě, že jsou tyto sedimenty dobře ulehlé, se jedná o kvalitní, málo 

stlačitelnou a vysoce únosnou základovou půdu, jenž je snadno těžitelná (Kašpárek et al. 

1998). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 3. až 4., dle nové normy ČSN 73 6133 je to I. a 

II. třída. Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako 

G1 (GW), G2 (GP), G3 (G-F), G4 (GM) S1 (SW), S2 (SP), S3 (S-F), S4 (SM). Charakter 

základových půd dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 je klasifikován jako Gr, saGr, grSa, 

Sa, siGr, clGr, sasiGr, saclGr, sagrsiS, sagrclS, grsiSa, grclSa, grsasiS, grsaclS, siSa, clSa.  
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Obrázek 30 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu říčních teras [Ft]. 

 Lokalizace GPS: N 49°54'26.672", E 17°50'40.010" 

a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu. Pole na měřítku = 10cm 
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7.7.1 Zhodnocení záznamového listu inženýrskogeologického rajonu pleistocenních 

říčních teras [Ft] 

Výskyt tříd základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Ft] pleistocenních říčních 

teras můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jsou to štěrkovité třídy základových půd tvořící 

nejpočetnější skupinu. Tady řadíme G1 (GW) Štěrk dobře zrněný, který se vyskytuje ve všech 

mapových listech č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-

Místek. Druhou nejpočetnější třídou základových půd je G3 (G-F) Štěrk s příměsí jemnozrnné 

zeminy, který pokrývá pět z celkového počtu šesti mapových listů, kterými jsou č. 1 Opava, č. 2 

Hlučín, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná. Třetí nejpočetněji zastoupená třída 

základových půd G2 (GP) Štěrk špatně zrněný se vyskytuje ve čtyřech mapových listech. To 

jsou č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 4 Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek. Poslední třídou štěrkovitých 

základových půd je G4 (GM) Štěrk hlinitý, který se vyskytuje ve dvou mapových listech č. 1 

Opava a č. 4 Ostrava. Druhou skupinu tvoří písčité třídy základových půd, z nichž největší 

plochu zaujímá třída S1 (SW) Písek dobře zrněný. Jeho výskyt je vázán na mapové listy č. 4 

Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek. Zbylé tři třídy základových půd se již vyskytují vždy jen v jednom 

mapovém listu. To je třída S2 (SP) Písek špatně zrněný v mapovém listě č. 6 Frýdek-Místek a 

třídy S3 (S-F) Písek s příměsí jemnozrnné zeminy a S4 (SM) Písek hlinitý v mapovém listu č. 4 

Ostrava. 

Je zřejmé, že třída základových půd G1 (GW) Štěrk dobře zrněný je nejpočetněji 

zastoupenou třídou vyskytující se ve všech šesti mapových listech. Dalším charakteristickým 

rysem je úplná absence tříd jemnozrnných základových půd. Jemnozrnná frakce se vyskytuje 

pouze jako příměs štěrků a písků ve třídách G4 (GM) Štěrk hlinitý a S4 (SM) Písek hlinitý, 

přičemž příměs je tvořena výhradně hlinitou frakcí. Jílovitá příměs se zde vůbec nevyskytuje. 

Hodnocení tříd základových půd tohoto rajonu dle plasticity jemnozrnných zemin není 

možné, jelikož jediné vyskytující se třídy základových půd jsou štěrkovité a písčité.  

V rámci hodnocení těžitelnosti je tento inženýrskogeologický rajón dle normy ČSN 73 

3050 hodnocen dvěma třídami. Jedná se o 3. třídu těžitelnosti, jenž lze těžit krompáčem (kopné) 

a 4. třídu těžitelnosti, jenž odpovídá horninám rozpojitelným rypadlem případně klínem 

(drobivým pevné). Dle nové normy ČSN 73 6133 odpovídá zhruba I. a II. třídě. Hodnocení 

inženýrskogeologického rajonu [Ft] pleistocenních říčních teras je poměrně unifikované 

z jednoho prostého důvodu, a to že se obě třídy těžitelnosti vyskytují ve všech šesti mapových 

listech č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek.  
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Obrázek 31 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu pleistocenních říčních teras [Ft] 
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7.8 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu lakustrinních a 

fluviolakustrinních sedimentů [Jf] 

Jedná se o sedimenty vytvořené v prostředí reliktních bezodtokových jezer se stojatou 

vodou (lakustrinní) a jezer pomalu průtočných (fluviolakustrinních). 

 Výskyt tohoto rajonu je vázán lokálně na nepatrné území při pravobřežní údolní nivě 

řeky Olše v oblasti Karviné. Tento rajón je tvořen především lakustrinními písčitými jíly s 

četnými vložkami organických uloženin. Jedná se o soudržné, neulehlé zeminy, jenž jsou 

spolu se svým minimálním plošným zastoupením jako základová půda nevyužitelné 

(Kašpárek et al. 1998). 

 Sedimenty tohoto rajonu řadíme 2. až 3. třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 a do I. 

třídy dle nové normy ČSN 73 6133. Jedná se o základové půdy F4 (CS) Jíl písčitý dle normy 

a O -Organická frakce ČSN 73 1001. Nová norma ČSN ISO 14 688-2 klasifikuje tyto 

základové půdy jako grsiSa, grclSa, siSa, clSa, grsasiS, grsaclS, grsaSi, grsaCl, saSi, saclSi, 

sasiCl, saCl.  

7.8.1 Zhodnocení záznamového listu inženýrskogeologického rajonu Lakustrinních a 

fluvilakustrinních sedimentů [Jf] 

Tento inženýrskogeologický rajón zaujímá nejmenší plošné zastoupení v celé 

studované oblasti. Z pohledu klasifikace základových půd se v tomto 

inženýrskogeologickém rajonu vyskytuje pouze jedna třída základových půd a to F4 (CS) 

Jíl písčitý. Výskyt této třídy jemnozrnných základových půd je jednoduše zdůvodnitelný. 

Jelikož se zeminy tohoto inženýrskogeologického rajonu usazovaly ve vodním prostředí 

stojatých, popřípadě pomalu průtočných jezer, nebyla unášecí síla vody taková, aby dokázala 

transportovat i větší frakce. Kromě této třídy základových půd se zde vyskytují rovněž 

zeminy spadající do kategorie zvláštních zemin. Tím rozumíme Organické zeminy (O), 

jejichž výskyt souvisí s lakustrinním prostředím, v němž tento rajón vznikal a v němž mohlo 

docházet k tvorbě organických sedimentů. Tyto třídy základových půd jsou stejně jako celý 

inženýrskogeologický rajón vázány pouze na jeden mapový list. Jedná se o mapový list č. 5 

Karviná, kde se vyskytují na menší ploše pravého břehu řeky Olše u města Karviná. Jiné 

třídy základových půd tohoto rajonu se v jiných mapových listech zájmové oblasti 

nenacházejí. 
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Plošné zastoupení Rajonu [Jf] lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů dosahuje 

pouze 0,1%, dle studie (Kubač, 2017), což představuje nejméně ze všech 

inženýrskogeologických rajonu v rámci hodnoceného území první povrchové vrstvy. 

Mocnosti těchto vrstev se pohybují v rozmezí 2 až 3 metrů, průměrně však okolo 2 metrů. 

Co se týče všech kvarterních vrstev, tak jejich plošné zastoupení je 0,4 %, to znamená, že 

jsou na osmém místě ze všech inženýrskogeologických Rajónů zemin. 

Hodnocení plasticity zemin tohoto inženýrskogeologického rajonu není možné, 

vzhledem k omezenému výskytu tříd základových půd na třídu F4 (CS) Jíl písčitý. 

Organické zeminy (O) není možno dle plasticity jemnozrnných základových půd hodnotit a 

jiné třídy základových půd se zde nevyskytují. 

Rajon [Jf] lakustrinních a fluvialakustrinních zemin je z pohledu těžitelnosti dle ČSN 

73 3050 definován 2. třídou těžitelnosti, do které spadají zeminy těžitelné rýčem (rypné) a 

3. třídou těžitelnosti, zeminy těžitelné krompáčem (kopné). Dle nové normy ČSN 73 6133 

tato klasifikace odpovídá I. třídě těžitelnosti. Tyto třídy těžitelnosti jsou vázány pouze na list 

č. 5 Karviná. Výskyt dalších tříd těžitelnosti v rámci tohoto rajóny nebyl zaznamenán. 
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Obrázek 32 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu polygenetických sprašových sedimentů [Jf] 
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7.9 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu pleistocenních 

říčních teras [Fn-Fh] 

Tento rajón je složen kombinací holocenních sedimentů tvořených akumulační 

činností řek, kter mají povahu horských a nížinných toků. Jedná se o jemné a prachovitě 

písčité fluviálními jíly ležící na proměnlivě mocných uloženinách písčitých a 

písčitojílovitých štěrků údolních teras. Svým výskytem je tento rajón vázán na údolní nivu 

řeky Olše s největším plošným zastoupením západně od Karviné, kde v okolí toku dosahují 

šíře až 3 km. V této oblasti se také setkáváme s horizontem subrecentních štěrkovitých zemin 

říční terasy (Kašpárek et al. 1998). 

 Soudržné fluviální sedimenty prachovitě písčitých a fluviálních jílů jsou převážně 

málo ulehlé, což je spojeno s jejich poměrně vysokou pórovitostí a stlačitelností (Kašpárek. 

1999). Tento fakt podmiňuje omezení využitelnosti těchto zemin jako základové půdy pro 

náročnější stavby. Z tohoto důvodu je vhodnější volit hlubinný způsob zakládání staveb na 

základových prvcích vetknutých do níže uložených písčitých a písčitojílovitých štěrků 

údolních říčních teras. Při volbě hlubinného způsobu zakládání je však nutno zohledňovat 

geodynamické jevy spojené s hornickou činností v této oblasti (Kašpárek et al. 1998). 

 Uvedené sedimenty spadají do 2. až 3. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což 

odpovídá I. třídě dle nové normy ČSN 73 6133. Klasifikace půd z pohledu zakládání staveb 

odpovídá dle normy ČSN 73 1001 třídám G5 (GC), S3 (S-F), S5 (SC), F4 (CS), F6 (CL) a 

dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 jsou to grSa, Sa, siGr, clGr, sasiGr, saclGr, sagrsiS, 

sagrclSm grsiSa, grclSa, siSa, clSa, grsasiS, grsaclS, grsaSi, grsaCl, saSi, saclSi, sasiCl, 

saCl, grSi, grclSi, grsiCl, grCl, Si, clSi, siCl, Cl. 
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Obrázek 33 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu náplav nížinných a horských toků 

[Fn-Fh]. Lokalizace GPS: N 49°46'49.525", E 18°25'2.299" 

a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu Pole na měřítku = 10cm 
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7.9.1 Zhodnocení záznamového listu inženýrskogeologického rajonu pleistocenních 

říčních teras [Fn-Fh] 

V rámci hodnocení tříd základových půd inženýrskogeologického rajonu [Fn-Fh] 

náplav nížinných a horských toků je na první pohled patrné, že v rámci distribuce je tento 

rajón zastoupen pouze v mapovém listu č. 5 Karviná. Budeme-li hodnotit všech pět 

zastoupených tříd základových půd tohoto inženýrskogeologického rajonu sestupně od 

největší zrnitostní frakce, tak je nutné jako první uvést G5 (GC) Štěrk jílovitý, dále pak S3 

(S-F) Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, S5 (SC) Písek jílovitý, F4 (CS) Jíl písčitý až po 

nejjemnější frakci tohoto rajonu F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou. Všechny tyto třídy 

základových půd se vyskytují pouze v mapovém listu č. 5 Karviná. Zajímavostí tohoto 

rajonu je skutečnost, že jemnozrnná frakce je tvořena výhradně jílovitými částicemi, což je 

patrné z tříd G5 (GC) Štěrk jílovitý, S5 (SC) Písek jílovitý a F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou. 

Výskyt výhradně jílovitých jemnozrnných frakcí může být ovlivněn regionálními 

podmínkami. Třídy hlinitých základových půd popřípadě hlinité příměsi se v tomto rajonu 

vůbec nevyskytují. 

Plasticitu lze klasifikovat pouze v rámci jediné třídy tohoto rajonu. Jedná se o F6 (CL) 

Jíl s nízkou plasticitou nacházející se v levé části diagramu. V ostatních třídách tohoto rajonu 

plasticita nebyla hodnocena. 

Rajon [Fn-Fh] náplav nížinných a horských toků řadíme do 2. třídy těžitelnosti 

těžitelných rýčem (rypné) a 3. třídy těžitelné krompáčem (kopné) dle normy ČSN 73 3050. 

To odpovídá I. třídě těžitelnosti dle nové normy ČSN 73 6133. Uvedené třídy těžitelnosti 

jsou zcela charakteristické pro uloženiny vodních toků obecně. Tato úroveň těžitelnosti je 

zdůvodnitelná povahou vzniku uloženin, jenž jsou zcela charakteristické pro uloženiny 

vodních toků obecně. 
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Obrázek 34 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu náplav nížinných a horských toků [Fn-Fh] 
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7.10 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu morénových 

sedimentů [Gm] 

Tento typ inženýrskogeologického rajonu je tvořen různými genetickými typy 

ledovcových sedimentů, jejichž vznik souvisí s pleistocenním kontinentálním sálským a 

elsterským zaledněním (Kašpárek et al. 1998). V rámci značné horizontální a vertikální 

litologické rozmanitosti glacigenních sedimentů (štěrky, písky, jíly, písčité a jílovité hlíny a 

na Frýdecko-Místecku objemnější úlomky) se můžeme setkat s odlišnými fyzikálně-

mechanickými vlastnostmi. Z tohoto důvodu je nutno přistupovat k posuzování 

základových poměrů v jednotlivých glacigenních rajónech individuálně na základě 

geologického průzkumu. V rámci inženýrskogeologické praxe a zakládání staveb je 

důležitým a limitujícím faktorem častý výskyt zvodnělých poloh. Výskyt těchto zvodnělých 

poloh je podmíněn především mocností a morfologickou predispozicí morénových 

sedimentů tvořených písky a štěrky, jejichž dobrá propustnost umožňuje tvorbu 

významných kolektorů průlinových podpovrchových vod (Kašpárek et al. 1990). 

 Hlinité sedimenty nacházející se v tomto typu rajonu jsou převážně tuhé s nízkou až 

střední plasticitou a středně únosné. Propustnost těchto hlín je závislá od podílu jílovité a 

písčité frakce (Sloboda et al. 1992). 

 Zeminy tohoto rajonu řadíme do 2. až 5. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, čemuž 

odpovídá I. a II. třída dle nové normy ČSN 73 6133. Dle normy ČSN 73 1001 se jedná o 

základové půdy S4 (SM), S5 (SC), F1 (MG), F2 (CG), F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML, MI), F6 

(CL, CI). To jsou dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 třídy grsiSa, grclSa, grsasiS, grsaclS, 

siSa, clSa, siGr, clGr, sasiGr, saclGr, sagrsiS, sagrclS, sagrSi, sagrCl grSi, grclSi, grsiCl, 

grCl, grsaSi, grsaCl saSi saclSi, sasiCl saCl, Si, clSi, siCl, Cl. 
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Obrázek 35 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu morénových sediment [Gm]. 

Lokalizace GPS: N 50°1'55.379", E 17°43'48.299.540" 

a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu d) detail souvku. Pole na měřítku = 10cm 
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7.10.1 Zhodnocení záznamového listu inženýrskogeologického rajonu morénových 

sedimentů [Gm] 

Výskyt Inženýrskogeologického rajonu [Gm] morénových sedimentů je v zájmové 

oblasti vázán na pět z celkového počtu šesti mapových listů, což znamená, že svým 

výskytem zaujímá takřka celé zájmové území vyjma mapového listu č. 2 Hlučín. Mapovými 

listy, ve kterých se tento inženýrskogeologický rajón vyskytuje, jsou č. 1 Opava, č. 3 

Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Nejpočetněji zastoupenými 

třídami základových půd jsou F4 (CS) Jíl písčitý a F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou. Obě 

tyto třídy se vyskytují ve čtyřech mapových listech, přičemž třída F4 (CS) se vyskytuje 

v listech č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a třída F6 (CL) v listech č. 1 

Opava, č. 3 Bohumín č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Druhá nejpočetnější skupina je 

tvořena třídami základových půd obsažených ve třech mapových listech. Jedná se o třídy S5 

(SC) Písek jílovitý, F1 (MG) Hlína štěrkovitá a F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou. Všechny 

tyto tři třídy základových půd se nacházejí v mapových listech č. 1 Opava, č. 4 Ostrava a č. 

6 Frýdek-Místek. Zbylými třídami vyskytujícími se ve třech mapových listech jsou F2 (CG) 

Jíl štěrkovitý a F6 (CI) Jíl se střední plasticitou. Obě tyto třídy se vyskytují v mapových 

listech, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná. Ve dvou mapových listech č. 1 Opava a č. 

6 Frýdek-Místek se nachází pouze jedna třída jemnozrnných základových půd, kterou je F5 

(MI) Jíl se střední plasticitou. Poslední skupina je tvořena dvojicí tříd základových půd 

vyskytujících se pouze v jednom mapovém listu č. 4 Ostrava. Těmito třídami jsou S4 (SM) 

Písek hlinitý a F3 (MS) Hlína písčitá. 

Z tohoto hodnocení jasně vidíme, že v tomto inženýrskogeologickém rajonu se vůbec 

nevyskytuje oblast štěrkovitých zemin. Štěrkovitá frakce tvoří pouze příměs v třídách F1 

(MG) Hlína štěrkovitá a F2 (CG) Jíl štěrkovitý. Tato skutečnost může být dána regionálními 

podmínkami, případně chybným vyhodnocením mapéra. Dalším zjištěním plynoucím z této 

klasifikace je skutečnost, že největší spektrum osmi tříd základových půd se nachází 

v mapovém listu č. 4 Ostrava. Jsou to S4 (SM) Písek hlinitý, S5 (SC) Písek jílovitý, F1 (MG) 

Hlína štěrkovitá, F2 (CG) Jíl štěrkovitý, F3 (MS) Hlína písčitá, F4 (CS) Jíl písčitý, F5 (ML) 

Hlína s nízkou plasticitou a F6 (CI) Jíl se střední plasticitou. 

Co se týče hodnocení tříd základových půd pomocí diagramu plasticity, nacházejí se 

všechny třídy v levé části diagramu. Jsou tvořeny nízce a středně plastickými jíly spolu 
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s hlínami s nízkou a střední plasticitou. Nejpočetněji zastoupená třída základových půd 

v rámci jemnozrnných zemin jsou Jíly s nízkou plasticitou F6 (CL), které se vyskytují 

v mapových listech č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Ve třech 

mapových listech se vyskytují třídy F6 (CI) Jíl se střední plasticitou, vyskytující se 

v mapových listech č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a třída F5 (ML) Hlína s nízkou 

plasticitou v mapových listech č. 1 Opava, č. 4 Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek. Poslední třídu 

představuje F5 (MI) Jíl se střední plasticitou v oblasti mapových listů č. 1 Opava a č. 6 

Frýdek-Místek. V rámci hodnocení tohoto inženýrskogeologického rajonu pomocí diagramu 

plasticity je na první pohled zřejmé, že zde nejsou zastoupeny jíly a hlíny s vysokou, velmi 

vysokou a extrémně vysokou plasticitou. 

V rámci hodnocení těžitelnosti zaujímají základové půdy poměrně široké spektrum 

čtyř tříd těžitelnosti dle normy ČSN 73 3050. Jedná se o 2. třídu těžitelnosti odpovídající 

zeminám těžitelným rýčem (rypné), 3. třídu, těžitelnou krompáčem (kopné), 4. třídu, do 

které jsou řazeny písčité hlíny, písčité a štěrkovité zeminy a horniny rozpojitelné rypadlem, 

případně klínem (drobivé pevné) a 5. třídu, do které jsou zahrnuty hrubý štěrk s kameny a 

balvany nebo jílovité štěrky, které se zde také vyskytují. Tyto třídy odpovídají dle nové 

normy ČSN 73 6133 I. a II. třídě těžitelnosti. Nejnižší těžitelnost dosahující třídy 2. dle 

normy ČSN 73 3050 se vyskytuje pouze v jednom mapovém listu č. 4 Ostrava. Nejvyšší 5. 

třídy těžitelnosti dle normy ČSN 73 3050 dosahují zeminy ve dvou mapových listech č. 3 

Bohumín a č. 4 Ostrava. Tato pátá třída je v tomto inženýrskogeologickém rajonu 

zastoupena z jednoho prostého důvodu, jelikož součástí morénových uloženin jsou také 

souvky a rozměrnější balvany. Největší zastoupení napříč mapovými listy má 4. třída 

těžitelnosti, která se vyskytuje ve čtyřech mapových listech č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 5 

Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. 
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Obrázek 36 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu morénových sedimentů [Gm] 
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7.11 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu glacifluviálních 

jílovitých sedimentů [Gfh] 

 Tento rajon je tvořen jíly a jílovitými hlínami glacigenního původu, pocházejícími 

ze sálského i halštrovského zalednění s útržky miocenních ker a sedimentů. Původ těchto 

sedimentů je spojen s proudícím vodním prostředím v přímém kontaktu s ledovcem. 

Genetické stáří jednotlivých sedimentačních období je rozpoznatelné dle barvy sedimentů, 

kdy převládá žlutohnědé zbarvení u hlín mladších (sálské zalednění) a šedé zbarvení u 

sedimentů starších (halštrovského zalednění). Výskytem je tento rajon vázán především 

severně od Hlučína, jihovýchodně od Vřesiny a útržkovitě severně od Bolatic. (Lysenko et 

al. 1992) 

  Tento rajon je poměrně hojně zastoupeným podkladem nepříliš mocného rajonu 

spraší [Es], tvořeného polygenetickými hlínami sprašového charakteru. Konzistence 

základových půd rajonu glacifluviálních jílovitých sedimentů je převážně tuhá a jen z části 

pevná. Jejich geotechnické vlastnosti je však nutno ověřit zkouškami, jelikož vytvořené 

sedimenty byly v době oscilace ledovce a při jeho následném ústupu zvrásněny a prohněteny. 

(Lysenko et al. 1992) 

 Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 3. až 4., dle nové normy ČSN 73 6133 je I. a 

II. Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako F4 

(CS), F5 (ML, MI), F6 (CL), F8 (CH). Charakter základových půd dle nové normy ČSN ISO 

14 688-2 je klasifikován jako grsiSa, grclSa, grsasiS, grsaclS, siSa, clSa, grsaSi, grsaCl, 

saSi, saclSi, sasiCl, saCl, grSi, grclSi, grsiCl, grCl, Si, clSi, seCl, Cl. 
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Obrázek 37 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu glacifluviálních jílovitých  

sedimentů [Gfh]. Lokalizace GPS: N 50°0'20.069", E 18°4'9.700" 

a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu d) detail jílovité frakce. Pole na měřítku = 10cm 
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7.11.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Gfh] 

glacifluviálních jílovitých sedimentů 

Inženýrskogeologický rajon [Gfh] glacifluviálních jílovitých sedimentů byl vytvořen jako 

jako jistá podskupina rajonu [Gf] glacifluviálních sedimentů z důvodu výskytu a zvýraznění 

odlišných typů tříd základových půd. Toto členění vzniklo pouze pro mapový list č. 2 Hlučín, 

přičemž podnětem k tomuto členění byl také osobitý přístup mapéra vyhodnocující tuto oblast. 

Co se týče plošného rozsahu tohoto inženýrskogeologického rajonu, tak je jeho výskyt 

vázán výhradně na mapový list č. 2 Hlučín. V rámci vyskytujících se tříd základových půd je 

tvořen výhradně jemnozrnnými zeminami, které jsou tvořeny F4 (CS), což je Jíl písčitý, F5 (ML) 

Hlína s nízkou plasticitou, F5 (MI), což je Hlína se střední plasticitou, F6 (CL) Jíl s nízkou 

plasticitou a F8 (CH) Hlína s vysokou plasticitou. Z uvedených jemnozrnných tříd základových 

půd je patrné, že v rámci četnosti výskytu převažují hlinité třídy základových půd, tvořených 

třemi třídami nad frakcí jílovitou, jenž tvoří dvě třídy jílovitých základových půd. V rámci 

klasifikace tříd základových půd je na první pohled patrné, že se u tohoto 

inženýrskogeologického rajonu nevyskytují štěrkovité ani písčité třídy půd základových. 

Co se týče hodnocení plasticity Inženýrskogeologického rajonu [Gfh] glacifluviálních 

jílovitých sedimentů, lze podle plasticity hodnotit čtyři třídy z celkového počtu pěti se 

vyskytujících. Těmito třídami jsou F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou, F5 (MI), což je hlína se 

střední plasticitou, F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou. Umístění těchto tříd je převážně v levé částí 

diagramu plasticity, kdy převažuje nízká plasticita prezentovaná dvěma třídami, F6  (CL) Jíl 

s nízkou plasticitou a F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou. Střední plasticita je tvořena jednou 

třídou F5 (MI), což je Hlína se střední plasticitou stejně jako plasticita vysoká, kterou tvoří F8 

(CH) Hlína s vysokou plasticitou. Zajímavostí je, že se zde nevyskytuje třída F6 (CI) Jíl se 

střední plasticitou, ačkoliv bych jej zde očekával. Jeho absence může být způsobena osobitými 

podmínkami stanoviště. 

V rámci hodnocení těžitelnosti je tento inženýrskogeologický rajon dle normy ČSN 73 

3050 klasifikován dvěma třídami. Jedná se o zeminy 3. třídy těžitelnosti, jenž lze těžit 

krompáčem (kopné) a 4. třídy, do které jsou řazeny písčité hlíny, písčité, štěrkovité zeminy a 

horniny rozpojitelné rypadlem, případně klínem (drobivé pevné). Tyto třídy těžitelnosti 

odpovídají I. a II. třídě těžitelnosti dle nové normy ČSN 73 6133. Obě dvě třídy těžitelnosti se 

vyskytují pouze v mapovém listu č. 2 Hlučín, jelikož pouze na tento rajon je vázán jeho výskyt, 

jak již bylo zmíněno výše. 
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Obrázek 38 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu glacifluviálních jílovitých sedimentů [Gfh] 
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7.12 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu glacifluviálních 

písčitoštěrkovitých sedimentů [Gfp] 

 Materiál tohoto rajonu je tvořen glacifluviálními písky, písčitými štěrky, 

štěrkovitými písky, nevelkým množstvím morénových štěrků a eolicko-limnických 

křemenných písků. Vzhledem k dominantnímu zastoupení štěrkovitých zemin vykazuje 

tento rajon příznivé inženýrskogeologické vlastnosti a poskytuje kvalitní vysoce únosnou 

základovou půdu s malou stlačitelností. 

 V případě provádění podrobného geologického průzkumu, nebo pokud je rajon 

překryt sprašemi a sprašovými hlínami, je nutno věnovat zvýšenou pozornost přítomnosti 

prachovitě jílovitých a jílovitých vložek a čoček. Ty by mohly při větší mocnosti zapříčinit 

nežádoucí rozdíly v sedání základových prvků staveb. (Lysenko et al. 1992). 

 Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 3., dle nové normy ČSN 73 6133 je to I. 

Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako G1 (GW), 

G2 (GP), G3 (G-F). Charakter základových půd dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 je 

klasifikován jako Gr, saGr. 

  



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  97 

 

Obrázek 39 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu glacifluviálních písčitoštěrkovitých 

sedimentů [Gfp]. Lokalizace GPS: N 49°56'39.146", E 17°59'42.505" 

a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c), d) detail profilu. Pole na měřítku = 10cm 
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7.12.1 Vyhodnocení základových půd v rajonu [Gfp] glacifluviálních 

písčitoštěrkovitých sedimentů 

Jak již bylo zmíněno výše v případě inženýrskogeologického rajonu [Gfh] glacifluviálních 

jílovitých sedimentů tak i inženýrskogeologický rajon [Gfp] glacifluviálních písčitoštěrkovitých 

sedimentů byl vytvořen jako jistá podskupina Rajonu [Gf] glacifluviálních sedimentů a to 

z důvodu zdůraznění specificky odlišných typů tříd základových půd, spolu s osobitým 

přístupem při mapéra. Toto členění bylo vytvořeno pouze pro mapový list č. 2 Hlučín. 

 Také tento inženýrskogeologický rajon je svým výskytem omezen pouze na oblast 

mapového listu č. 2 Hlučín. Zde je tvořen třemi třídami základových půd, kterými jsou G1 (GW), 

což je Štěrk dobře zrněný, G2 (GP) Štěrk špatně zrněný a G3 (G-F) Štěrk s příměsí jemnozrnné 

zeminy. V rámci klasifikace se zde nevyskytují žádné třídy písčitých ani jemnozrnných 

základových půd. Z uvedeného hodnocení je patrné, že tento inženýrskogeologický rajon tvoří 

pouze štěrkovité třídy základových půd, vyjma třídy G4 (GM) Štěrk hlinitý a G5 (GC) Štěrk 

jílovitý. Výskyt pouze štěrkovitých tříd základových půd je zdůvodnitelný zdrojovým 

materiálem a přítomností morénových štěrků, jenž byly v případě tohoto 

inženýrskogeologického rajonu uloženy glacifluviálními procesy. Zajímavostí je skutečnost, že 

tento inženýrskogeologický rajon nese název glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů, 

ačkoliv v rámci hodnocení v něm písčité třídy základových půd zastoupeny nejsou. Označení 

písčitoštěrkovité sedimenty je zde uvedeno pravděpodobně proto, jelikož se zde v menší míře 

vyskytují křemenné písky eolického původu (Lysenko et al. 1992). 

Pokud bychom chtěli tento inženýrskogeologický rajon hodnotit pomocí diagramu 

plasticity, není tento přístup možný. Diagramem plasticity lze hodnotit pouze konkrétní třídy 

jemnozrnných základových půd, které se v tomto inženýrskogeologickém rajonu nevyskytují, 

jelikož je tento inženýrskogeologický rajon tvořen pouze štěrkovitými třídami základových půd. 

V rámci hodnocení tohoto inženýrskogeologického rajonu klasifikací tříd těžitelnosti dle 

ČSN 73 3050 dosahuje tento inženýrskogeologický rajon pouze 3. třídy těžitelnosti, která 

odpovídá zeminám, které lze těžit krompáčem (kopné). Tato klasifikace těžitelnosti odpovídá 

dle nové normy ČSN 73 6133 I. třídě těžitelnosti. Tato jedna třída, stejně jako výskyt tohoto 

inženýrskogeologického rajonu, je vázána pouze na mapový list č. 2 Hlučín. Jíné třídy 

těžitelnosti se pro tento inženýrskogeologický rajon nevyskytují 
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Obrázek 40 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů 

[Gfp] 
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7.13 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu glacifluviálních a 

glacilakustrinních sedimentů [Gf-Gl] 

 Stejně jako v případě rajonu glacigenních převážně soudržných sedimentů je i vznik 

tohoto rajonu spojen s působením pleistocenního kontinentálního zalednění Ostravska a 

Moravskoslezské brány. U tohoto rajonu se také setkáváme s velmi variabilní horizontálně 

vertikální litologickou stavbou spojenou s odlišnými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a 

místy až mimořádně vysokou mocností 20 - 40 metrů. 

 Rajon je tvořen stratigraficky a litologicky odlišnými glacifluviálními písky, spolu 

se značně písčitými štěrky elsterského zalednění a glacifluviálními písky a štěrky sálského 

zalednění. Glacilakustrinní jílovité písky a písčité jíly jsou tvořeny sedimenty glacigenních 

jezer, vytvořených v předpolí ustupujícího ledovce. Glacilakustrinní sedimenty a variabilní 

horizontálně vertikální litologická stavba je patrna v oblasti tzv. "Stonavského jezera", kde 

glacilakustrinní sedimenty spočívají na vrstvách elsterského zalednění. (Kašpárek et al. 

1998). Ulehlé sedimenty jsou tvořeny středně až vysoce únosnými základovými půdami, u 

nichž je však nutno dbát zvýšené pozornosti na úroveň hladiny podzemní vody. Štěrky a 

písky jsou zpravidla dobře propustné a často tvoří významné kolektory kvarterních 

podzemních vod. 

 Sedimenty nad hladinou podzemní vody jsou lehce až středně těžce rozpojitelné a 

jsou využitelné jako kvalitní materiály pro budování násypů. Tekuté písky nacházející se 

pod hladinou podzemní vody jsou v rámci těžitelnosti problematické kvůli své lepivosti. 

(Sloboda et al. 1992). 

 Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 2. až 4., dle nové normy ČSN 73 6133 je I. a 

II. Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako G1 

(GW), G2 (GP), G3 (G-F), G4 (GM), G5 (GC), S1 (SW), S2 (SP), S3 (S-F), S4 (SM), S5 

(SC), F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML), F6 (CL, CI). Charakter základových půd dle nové normy 

ČSN ISO 14 688-2 je klasifikován jako Gr, saGr, siGr, clGr sasiGr, saclGr, sagrsiS, sagrclS 

grSa, Sa, grsiSa, grclSa, grsasiS, grsaclS, siSa, clSa, grsaSi, grsaCl, saSi, saclSi, sasiCl, 

saCl, grSi, grclSi, grsiCl, grCl, Si, clSi, siCl, Cl. 
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Obrázek 41 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu glacifluviálních a glacilakustrinních 

sedimentů [Gf-Gl]. Lokalizace GPS: N 49°54'53.478", E 17°51'39.64" 

a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu. Pole na měřítku = 10cm 
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7.13.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Gf-Gl] náplav 

nížinných toků  

Inženýrskogeologický rajon [Gf-Gl] glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů se 

v zájmové oblasti vyskytuje v pěti mapových listech č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, 

č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek z celkového počtu šesti mapových listů. Tento 

inženýrskogeologický rajon není uveden v mapovém listu č. 2 Bohumín, avšak v tomto 

mapovém listu se vyskytují podskupiny inženýrskogeologického rajonu [Gf] 

glacifluviálních sedimentů, označováné [Gfh] Rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů a 

Rajon [Gfp]  glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů. Podnětem k tomuto členění byl 

osobitý přístup mapéra, vyhodnocující tuto oblast spolu se snahou znázornit diametrálně 

odlišné vlastnosti základových půd, tvořící tento inženýrskogeologický rajon. Také z tohoto 

důvodu vnímám jako vhodné v budoucnu rozčlenit inženýrskogeologický rajon [Gf-Gl] 

glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů na dva samostatné rajony a to na [Gf] Rajon 

glacifluviálních sedimentů a [Gl] Rajon glacilakustrinních sedimentů.  

Hodnocení inženýrskogeologického Rajonu [Gf-Gl] glacifluviálních a 

glacilakustrinních sedimentů v rámci vyskytujících se tříd základových půd je poměrně 

komplikované z důvodu značně širokého spektra přítomných tříd základových půd 

(zrnitostních skupin). To je způsobeno značnou transportní schopností ledovce. Pro 

přehlednost bude provedeno rozdělení tříd základových půd do tří podskupin.  

První skupina je tvořena štěrkovitými třídami základových půd, z nichž se v tomto 

inženýrskogeologickém rajonu vyskytuje všech pět tříd distribuovaných v různých 

mapových listech. Těmito třídami jsou G1 (GW) Štěrk dobře zrněný, který se vyskytuje 

v mapových listech č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek, G2 (GP) 

Štěrk špatně zrněný, který se vyskytuje ve všech mapových listech tohoto 

inženýrskogeologického rajonu č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 

Frýdek-Místek, dále pak G3 (G-F) Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, který se vyskytuje 

v mapových listech č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná. Poslední dvě třídy 

štěrkovitých zemin G4 (GM) Štěrk hlinitý a G5 (GC) Štěrk jílovitý se vyskytují pouze 

v jednom mapovém listu č. 1 Opava. 

 Druhá skupina je tvořena písčitými třídami základových půd, z nichž je v tomto 

inženýrskogeologickém rajonu zastoupeno všech pět tříd v rámci různých mapových listů. 
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Těmito třídami jsou S1 (SW) Písek dobře zrněný v mapových listech č. 1 Opava, č. 3 

Bohumín, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek, dále S2 (SP) Písek špatně zrněný vyskytující 

se ve třech mapových listech č. 1 Opava, č. 4 Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek. Dále se zde 

vyskytuje S3 typ (S-F) Písek s příměsí jemnozrnné zeminy v mapových listech č. 1 Opava, 

č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a 5 Karviná, S4 (SM) Písek hinitý v mapových listech č. 1 Opava, 

a č. 4 Ostrava a poslední třída písčitých základových půd S5 (SC) Písek jílovitý, v mapových 

listech č. 1 Opava, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná.  

Třetí skupina je tvořena jemnozrnnými třídami základových půd, z nichž se jich zde 

vyskytuje pět, z celkového počtu čtrnácti. Těmito třídami jsou třída F3 (MS) Hlína písčitá 

spolu s třídou F5 (ML) Hlína se střední plasticitou. Tyto dvě třídy se vyskytují shodně 

v jediném mapovém listu č. 4 Ostrava. Dále jsou zde zastoupeny F4 (CS) Jíl písčitý ve 

třech mapových listech č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná, F6 (CL) Jíl s nízkou 

plasticitou v mapových listech č. 3 Bohumín, č. 5 Karviná a poslední třída F6 (CI) Jíl se 

střední plasticitou, vyskytující se v jediném mapovém listu č. 3 Bohumín. Zajímavostí je, že 

se v rámci tříd základových půd v tomto inženýrskogeologickém rajonu nevyskytují třídy 

F1 (MG) Hlína štěrkovitá a F2 (CG) Jíl štěrkovitý. Z provedené analýzy vyplývá skutečnost, 

že v mapovém listu č. 1 Opava se vyskytují výhradně štěrkovité a písčité třídy základových 

půd, přičemž se zde nevyskytují třídy jemnozrnných základových půd.  

Z tohoto hlediska lze inženýrskogeologický Rajon [Gf-Gl] glacifluviálních a 

glacilakustrinních sedimentů v mapovém listu č. 1 Opava hodnotit příznivějšími 

geotechnickými podmínkami, než v mapových listech č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 5 

Karviná, u kterých se jako u jediných setkáváme také s plastickými jemnozrnnými třídami 

základových půd. Co se týče četnosti tříd základových půd v mapových listech, tak 

největšího zastoupení dosahuje třída G2 typ (GP) Štěrk špatně zrněný, který se vyskytuje 

v pěti mapových listech č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-

Místek. 

V rámci hodnocení plasticity tohoto inženýrskogeologického rajonu lze pomocí 

diagramu plasticity hodnotit tři třídy základových půd, jimiž jsou F5 (ML) Hlína se střední 

plasticitou v mapovém listu č. 4 Ostrava, F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou v mapových listech 

č. 3 Bohumín, č. 5 Karviná a poslední třída F6 (CI) Jíl se střední plasticitou vyskytující se 

v jediném mapovém listu č. 3 Bohumín. Z tohoto hodnocení vyplývá skutečnost, že v tomto 
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inženýrskogeologickém rajonu se třídy jemnozrnných základových půd v plastickém stavu 

vyskytují v mapových listech č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná, přičemž nejvyšší a 

to střední plasticity dosahují Jíly se střední plasticitou F6 (CI) v mapovém listu č. 3 

Bohumín. 

Pokud budeme hodnotit těžitelnost inženýrskogeologického rajonu [Gf-Gl] 

glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, tak podle normy ČSN 73 3050 dosahuje 2. 

třídy těžitelnosti odpovídající zeminám těžitelným rýčem (rypné), v mapových listech č. 3 

Bohumín, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná. Dále pak 3. třídy těžitelnosti, která odpovídá zeminám, 

které lze těžit krompáčem (kopné) a 4. třídy těžitelnosti, do které jsou řazeny písčité hlíny, 

písčité, štěrkovité zeminy a horniny rozpojitelné rypadlem případně klínem (drobivé pevné). 

S posledními dvěma třídami těžitelnosti se setkáváme v celé oblasti výskytu tohoto 

inženýrskogeologického rajonu vymezené mapovými listy č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 

Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Díky této skutečnosti můžeme tvrdit, že s 3. a 4. 

třídou těžitelnosti se setkáváme nejčastěji. Výše zmíněné tři třídy těžitelnosti odpovídají dle 

normy ČSN 73 6133 I. a II. třídě těžitelnosti. 
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Obrázek 42 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů 

[Gf-Gl] 
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7.14 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu polygenetických 

sprašových sedimentů – [Lp] 

 Rajón polygenetických sprašových sedimentů zaujímá převážnou část studovaného 

území, přičemž tvoří základovou půdu například Karviné a Havířova. Největší mocnosti a 

největšího plošného pokryvu tento Rajón dosahuje v jihovýchodním okraji ostravské pánve 

(Kašpárek et al. 1998). 

 Základem Rajonu sprašových sedimentů jsou především sedimenty würmské. Ve 

velké míře se jedná o sprašové hlíny, což je dáno zejména mírou odvápnění těchto 

sedimentů. (Kašpárek et al. 1992).  

 V rámci inženýrskogeologické klasifikace polygenetických sprašových sedimentů 

jako základových půd jsou uvedené sedimenty klasifikovány jako středně únosné základové 

půdy (Kašpárek et al. 1990). Konzistence těchto sedimentů je převážně tuhá až pevná. 

Znalost popisných, fyzikálních a objemových vlastností těchto základových půd je zcela 

zásadní vzhledem k tomu, že v případě nízké ulehlosti může docházet k jejich prosedavosti. 

(Sloboda et al. 1992).  V takovémto případě je nutno stanovit stlačitelnost a prosedavost 

zemin v edometru dle ČSN ISO/TS 17892-5. V rámci sprašových hlín se však jedná 

především o středně ulehlé zeminy. Vzhledem k vlastnostem je předností těchto zemin jejich 

poměrně snadná těžitelnost a hutnitelnost za přirozené vlhkosti. (Kašpárek et al. 1992) 

Z pohledu tříd těžitelnosti dle normy ČSN 73 3050 řadíme tyto základové půdy do 

2. a 3. třídy těžitelnosti, dle nové normy ČSN 73 6133 do I. a II. Charakter základových půd 

v Rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML, MI), F6 

(CL, CI), F8 CH). Charakter základových půd dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 je 

klasifikován jako grsiSa, grclSa, siSa, clSa, grsasiS, grsaclS, grsaSi, grsaCl, saSi, saclSi, 

sasiCl, saCl, grSi, grclSi, grsiCl, grCl, Si, clSi, siCL, Cl. 
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Obrázek 43 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu polygenetických sprašových 

sedimentů [Lp]. Lokalizace GPS: N 49°54'21.204", E 17°50'36.144" 

 a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu. Pole na měřítku = 10cm 
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7.14.1 Zhodnocení záznamového listu inženýrskogeologického Rajonu 

Polygenetických sprašových sedimentů [Lp] 

Třída F6 (CL) Jíly s nízkou plasticitou představují nejčastěji se vyskytující třídu 

základových půd. Tato základová půda se vyskytovala v pěti z celkem šesti mapových 

listech. Výjimku představuje mapový list č. 2 Hlučín.  

Pouze ve dvou mapových listech se nachází Jíl písčitý F4 (CS), a to v mapových 

listech (č. 3 Bohumín a č. 5. Karviná), dále třída F5 (ML) Hlína s nízkou plasticitou, která 

se vyskytuje v mapových listech (č. 1 Opava a č. 6 Frýdek-Místek) a v třídě základových půd 

F6 (CI) Jíl se střední plasticitou, který se vyskytuje v mapových listech (č. 3 Bohumín a č. 

5 Karviná).  

V případě třídy F3 (MS) Hlína písčitá se jedná o výskyt v rámci jediného mapového 

listu č. 1 Opava. Mapový list č. 1 Opava zahrnuje také další typy základových půd, které se 

nevyskytují ve zbývajících mapových listech hodnocených v rámci disertační práce. To je 

důkazem regionální až lokální distribuce. Z čehož vyplývá, že geneze spraší je ovlivňována 

také dalšími faktory a zdrojovým materiálem. 

 Jedná se o třídu základových půd F3 (MS) Hlína písčitá, F5 (MI) Hlína se střední 

plasticitou a F8 (CH) Jíl s vysokou plasticitou. Na závěr můžeme konstatovat, že dominantní 

třídou základových půd je F6 (Cl), jenž se vyskytuje de facto v celém zájmovém území.  

V mapovém listu č. 2 Hlučín, není Rajon [Lp] polygenetických sprašových sedimentů 

vyznačen, ovšem je zde uveden Rajon [Es] spraší. Uvedení tohoto rajonu je dáno jednak 

metodickým přístupem mapéra, ale také skutečností, že v oblasti severně od linie Chuchelná 

a Kobeřice se vysyktují pravé vápnité spraše.  

Absence třídy F1 a F2 je v rámci uvedeného rajonu zřejmá, jelikož unášecí síla větru 

potřebná ke kumulaci sedimentů tohoto rajonu není tak velká, aby mohla transportovat také 

štěrkovité částice. 

Rajon [Lp] sprašových sedimentů představuje dle studie (Kubač 2017) největší 

procentuální zastoupení 63,5% ze všech studovaných inženýrskogeologických rajonů při 

hodnocení první povrchové vrstvy. Rozsah jejich mocností se pohybuje od 1 do 11 metrů 

s průměrem okolo 5 metrů. Co se týče všech kvarterních vrstev, tak jejich plošné zastoupení 
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je 12 %, což znamená, že jsou na čtvrtém místě ze všech inženýrskogeologických Rajonů 

zemin. 

Co se týče hodnocení plasticity, tak můžeme konstatovat, že v Rajonu polygenetických 

sprašových sedimentů [LP] se z pohledu plasticity nachází vše ve třech kategoriích od 

nejnižší plasticity po střední plasticitu. Nenachází se zde třídy základových půd s velmi 

vysokou a extrémně vysokou plasticitou. Dále zde není také třída MH (F7) Hlína s vysokou 

plasticitou. Z pohledu plasticity se nejdominantnější třída F6 (Cl) nachází na levé straně 

diagramu plasticity. To znamená, že vlhkost na mezi tekutosti dosahuje max 30%. Je 

zajímavostí, že tomuto rajonu se někdy říká Rajón sprašových hlín, ačkoli zde dominují jíly.  

Z pohledu těžitelnosti je Rajon Polygenetických sprašových sedimentů [LP] definován 

2. a 3. třídou těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá I. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 

6133. Jedná se tak o třídy těžitelné rýčem (rypné) či krompáčem (kopné). Nejčastěji je však 

zastoupena 3. třída těžitelnosti, která se vyskytuje ve všech mapových listech vyjma 

mapového listu č. 2 Hlučín. Zde je důvod jednoduchý. V mapovém listě č. 2 Hlučíně jsou 

sedimenty zařazeny jako Rajón spraší [Es]. Ovšem i zde dosahují 3. třídy těžitelnost dle ČSN 

73 3050.  Druhá třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 odpovídající I. třídě těžitelnosti dle ČSN 

73 6133 byla zaznamenána pouze u mapového listu č. 1 Opava a u mapového listu č. 4 

Ostrava. Mapový list Opava je odlišný výskytem větší variability tříd základových půd, což 

může být považováno za jeden z faktorů, jímž byla těžitelnost ovlivněna. Z pohledu 

těžitelnosti je nutno uvést skutečnost, že v mapovém listě č. 2 Hlučín byla zaznamenána také 

třída těžitelnosti 4. dle ČSN 73 3050, jenž odpovídá II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133. 

Zde není zcela jasné, jestli uvedení 4. třídy těžitelnosti není chybné a zdůvodnitelné 

odlišným autorem provádějícím průzkum pro mapový list č. 2 Hlučín, který je jiný než ve 

zbylých mapových listech.  
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Obrázek 44 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu polygenetických sprašových sedimentů 
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7.15 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu rajonu spraší [Es] 

 Rajon spraší je tvořen sprašovými hlínami a pravými sprašemi. Pravé vápnité spraše 

se rozkládají na území od linie mezi obcemi Chuchelná a Kobeřice, až ke státní hranici 

s Polskem. Jižním směrem od tohoto území se již vyskytují převážně proměnlivě odvápněné 

sprašové hlíny. Zeminy tohoto rajonu mají své typické žlutohnědé až žlutošedé zbarvení. 

 Vzhledem k faktu, že tento rajon se vyskytuje převážně v oblasti plochého reliéfu 

hlučínské tabule, mocnost tohoto rajonu nepřesahuje 2 metry a dále se zmenšuje při 

západních svazích, kde je jeho mocnost nejmenší. Kvůli malé mocnosti tohoto rajonu je 

nutné zohledňovat vlastnosti níže uložených starších vrstev.  

 Pravé vápnité spraše v oblasti Chuchelná - Kobeřice - Polská hranice nejsou příliš 

vhodné jako základová půda, jelikož se jedná o značně prosedavé zeminy citlivé na zatížení 

a promáčení. V takovémto případě je nutno stanovit stlačitelnost a prosedavost zemin 

v edometru dle ČSN ISO/TS 17892-5.  Sprašové hlíny ležící jížně od této oblasti, představují 

středně stlačitelnou a středně únosnou základovou půdu. (Lysenko et al. 1992) 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 3. až 4., dle nové normy ČSN 73 6133 je to I. 

a II. Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako F3 

(MS), F4 (CS), F5 (ML), F6 (CL). Charakter základových půd dle nové normy ČSN ISO 

14 688-2 je klasifikován jako grsiSa, grclSa, siSa, clSa, grsasiS, grsaclS, grsaSi, grsaCl, 

saSi, saclSi, sasiCl, saCl, grSi, grclSi, grsiCl, grCl, Si, clSi, siCL, Cl. 

7.15.1 Zhodnocení záznamového listu inženýrskogeologického rajonu spraší [Es] 

 Jak je zmíněno v kapitole hodnocení Rajonu [Lp] polygenetických sprašových 

sedimentů, je vymezení Rajonu [Es] spraší u mapového listu č. 2 Hlučín dáno především 

metodickým přístupem při sestavování mapy tohoto mapového listu. Uvedením tohoto 

rajonu zvlášť od Rajonu [Lp] polygenetických sprašových sedimentů bylo provedeno z 

důvodu zachování výčtu všech inženýrskogeologických rajonů uvedených v mapových 

listech zájmové oblasti a také pro zdůraznění odlišných vlastností pro jednotlivé 

inženýrskogeologické rajony. 

Pokud budeme hodnotit třídy vyskytujících se základových půd, jejich výskyt je 

omezen pouze na třídy jemnozrnných základových půd, které jsou tvořeny těmito čtyřmi 
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třídami, jako jsou F3 (MS) Hlína písčitá, F4 (CS) Jíl písčitý, F5 (ML) Hlína s nízkou 

plasticitou a F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou. Výskyt všech těchto tříd je vázán na jediný 

mapový list č. 2 Hlučín. Z provedeného hodnocení je zřejmé, že se u tohoto 

inženýrskogeologického rajonu setkáváme výhradně s třídami jemnozrnných základových 

půd, přičemž z ostatních tříd zde tvoří příměs pouze písčitá frakce u tříd F3 (MS) Hlína 

písčitá a  F4 (CS) Jíl písčitý. S třídami štěrkovitých základových půd ani s příměsí štěrkovité 

frakce v třídách jemnozrnných základových půd se zde nesetkáváme. Absence 

rozměrnějších zrnitostních frakcí je dána genezí vzniku uloženin tohoto 

inženýrskogeologického rajonu, kdy dominantní úlohu hrálo působení větru. Vítr díky své 

omezené unášecí schopnosti nemohl transportovat rozměrnější zrnitostní frakce, a proto se 

zde s nimi nesetkáváme. 

V rámci hodnocení plasticity je tento inženýrskogeologický rajon hodnotitelný pouze 

dvěmi třídami jemnozrných základových půd, kterými jsou F5 (ML) Hlína s nízkou 

plasticitou a F6 (CL) Jíl s nízkou plasticitou, které jsou vázány na mapový list č. 2 Hlučín. 

V rámci hodnocení těžitelnosti dle normy ČSN 73 3050 je tento inženýrskogeologický 

rajon klasifikován dvěmi třídami. To je 3. třída těžitelnosti, která odpovídá zeminám, jenž 

lze těžit krompáčem (kopné) a 4. třída těžitelnosti, do které jsou řazeny písčité hlíny, písčité, 

štěrkovité zeminy a horniny rozpojitelné rypadlem, případně klínem (drobivé pevné). Tyto 

třídy těžitelnost odpovídají dle normy ČSN 73 6133 I. a II. třídě. Z provedeného hodnocení 

je jasně patrá přítomnost 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což může vypovídat o jisté 

ulehlosti a částečnému zpevnění sedimentů tohoto inženýrskogeologického rajonu. 
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Obrázek 45 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu spraší [Es] 
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7.16 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu proluviálních 

sedimentů [P] 

Rajon proluviálních kuželů a plášťů [P] je zastoupen proluviálními hlinitými písky, 

hlinitopísčitými štěrky a hlínami v oblasti Lysohorské hornatiny, kde jsou vázány na 

oblast mezi údolními potoky Molčinu a Tyrku. Podél terénních depresí sahají do 

vzdálenosti až 4 km do údolí (Kašpárek et al. 1990). V rámci tohoto rajonu se dále vyskytují 

dva malé ostrůvky západně od Českého Těšína tvořené jílovitoštěrkovitými sedimenty, 

které dále přecházejí v sedimenty glacifluviální. Charakteristickým znakem je silná 

úlomkovitost a výrazná nevytříděnost (Kašpárek et al. 1998). Jejich vznik souvisí s náhlými 

přívalovými srážkami stékajícími po svahových depresích a tvořících v údolích výplavové 

kužely. 

Vlastnosti těchto zemin jsou velmi proměnlivé, což se neobejde bez příslušných 

geotechnických zkoušek. Při hodnocení těchto zemin jako základových půd je dále nutno 

zohledňovat vztlak podzemní vody, jejíž hladina se pohybuje v rozmezí 2 až 5 metrů pod 

povrchem a v průběhu roku značně kolísá. U podzemní vody je dále nutno počítat 

s uhličitanovou agresivitou. Výrazným rizikem tohoto rajonu je zvýšená náchylnost ke 

svahovým pohybům (Kašpárek et al. 1990). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 3. až 5., dle nové normy ČSN 73 6133 je to I. a 

II. třída. Základové půdy jsou dle normy ČSN 73 1001 klasifikovány jako G1 (GW), G2 

(GP) G3 (G-F), G4 (GM), G5 (GC), S1 (SW), S2 (SP), F2 (CG). Dle nové normy ČSN ISO 

14 688-2 jsou to Gr, saGr, grSa, Sa, siGr, clGr, sasiGr, saclGr, sagrsiS, sagrclS, sagrSi, 

sagrCl, grSi, grclSi, grsiCl, grCl. 

7.16.1 Zhodnocení záznamového listu inženýrskogeologického rajonu proluviálních 

sedimentů [P]  

Inženýrskogeologický rajón [P] proluviálních sedimentů se z celkového počtu šesti 

mapových listů vyskytuje ve dvou mapových listech, a to č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. 

Každá třída základových půd je obsažena vždy v jednom mapovém listu. V rámci 

přehlednosti bude hodnocení rozděleno na dvě skupiny, kde se každá skupina vztahuje 

k jednomu mapovému listu. První skupina (list č. 5 Karviná) je tvořena dvěma třídami 

základových půd. To jsou G5 (GC) Štěrk jílovitý a F2 (CG) Jíl štěrkovitý. Je patrné, že 
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v mapovém listu č. 5 Karviná se vyskytují výhradně štěrky kombinované s jílovitými 

jemnozrnnými zeminami. Hlinitá frakce není zastoupena. Druhou skupinu (list č. 6 Frýdek-

Místek) tvoří osm tříd základových půd. To jsou G1 (GW) Štěrk dobře zrněný, G2 (GP) Štěrk 

špatně zrněný, G3 (G-F) Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, G4 (GM) Štěrk hlinitý, S1 (SW) 

Písek dobře zrněný, S2 (SP) Písek špatně zrněný, S4 (SM) Písek hlinitý a S5 (SC) Písek 

jílovitý. Na základě těchto skutečností můžeme konstatovat, že mapový list č. 6 Frýdek-

Místek je v rámci Inženýrskogeologického rajonu [P] proluviálních sedimentů tvořen 

především písčitými a štěrkovitými třídami základových půd, u kterých je jemnozrnná 

příměs tvořena jak hlinitou tak i jílovitou složkou.  

Zastoupení tohoto inženýrskogeologického rajonu pouze v oblasti mapových listů č. 

5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek má své logické regionální opodstatnění. Proluvia jsou totiž 

svým vznikem častěji vázána na flyšovou morfologii než na oblast kulmu. Jemnozrnné 

zeminy zde mají jen velmi malé zastoupení F2 (CG) Jílem štěrkovitým. Bezvýznamné 

zastoupení jemnozrnných základových půd je dáno principem vzniku tohoto 

inženýrskogogeologického rajonu. Proluviální sedimenty vznikají na svazích při náhlých, 

silných dešťových srážkách, při kterých je materiál transportován rychle svahem dolů, a 

tak se ve spodní části vytváří typické náplavové kužely. Transport materiálu probíhá na 

krátkou vzdálenost za krátkou dobu. Tento krátký časový úsek není dostatečně dlouhý pro 

vznik jemnozrnných částic. Dále se zde nevyskytuje třída S3 (S-F) Písek s příměsí 

jemnozrnné zeminy. Její absenci považuji za náhodnou a domnívám se, že zde v menší míře 

existuje. Rajonu [P] proluviálních sedimentů zaujímá v první povrchové vrstvě 0,1%, což 

představuje nejmenší zastoupení ze všech inženýrskogeologických rajónů, dle studie 

(Kubač, 2017) zájmového území. Jejich průměrná mocnost dosahuje 7 metrů, v 

maximálním rozsahu v rozmezí 6 až 8 metrů. Co se týče všech kvarterních vrstev, tak jejich 

plošné zastoupení je 0,5 %, to znamená, že v rámci tohoto kritéria patří k nejméně plošně 

zastoupeným. Výskyt pouze jediné třídy jemnozrnných zemin F2 (CG) Jíl štěrkovitý nám 

neumožňuje hodnocení základových půd dle diagramu plasticity.  

Z hlediska hodnocení tříd těžitelnosti zahrnuje tento inženýrskogeologický rajón tři 

třídy těžitelnosti. To je 3. třída, těžitelná krompáčem (kopné), 4. třída s horninami 

rozpojitelnými rypadlem případně klínem (drobivým pevné) a 5. třída zahrnující hrubý štěrk 

s kameny a balvany, které se zde také vyskytují, dle normy ČSN 73 3050. Tyto tři třídy 

těžitelnosti odpovídají dle nové normy ČSN 73 6133 I. a II. třídě těžitelnosti.  
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Obrázek 46 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu proluviálních sedimentů [P] 
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7.17 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu proluviálních silně 

zhliněných štěrků – [Pp] 

 Stejně jako v případě rajonu proluviálních kuželů a plášťů je i tento rajon tvořen 

proluviálními sedimenty, jejichž vznik je vázán na výkyvy klimatu a změny opakovaného 

zalednění během pleistocenního období.  

 Sedimenty tohoto rajonu jsou tvořeny málo opracovanými až neopracovanými a 

nedokonale vytříděnými hlinitými štěrky nezřídka zvodnělými. Výskyt těchto materiálů je 

vázán pouze na lokální výchoz poblíž obce Smolkov.  

Zakládání staveb na uloženinách tohoto rajonu je problematické z důvodu častého 

ztekucování zeminy při promáčení. Vzhledem k jejich zanedbatelné ploše a nevhodným 

vlastnostem je tento rajon ve stavební praxi bezvýznamný. (Lysenko et al. 1992) 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 4., dle nové normy ČSN 73 6133 je II. 

Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako G4 (GM), 

G5 (GC). Charakter základových půd dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 je klasifikován 

jako siGr, clGr, sasiGr, saclGr, sagrsiS, sagrclS. 

7.17.1 Vyhodnocení základových půd v rajonu [Pp] proluviálních silně zhliněných 

štěrků 

Vytvoření tohoto inženýrskogeologického rajonu je opět případem osobitého přístupu 

při sestavování mapy inženýrskogeologického rajónování u mapového listu č. 2 Hlučín, u 

něhož jako u jediného se s tímto typem inženýrskogeologického rajonu setkáváme. Za 

přínosné můžeme považovat znázornění výskytu pouze určitých tříd základových půd u 

tohoto inženýrskogeologického rajonu. Plošný výskyt tohoto inženýrskogeologického 

rajonu je minimální a v rámci stavební praxi zanedbatelný 

V rámci hodnocení tříd základových půd v rámci klasifikačního trojúhelníku je tento 

rajon tvořen výhradně dvěmi třídami tříd štěrkovitých základových půd, jimiž jsou G4 (GM) 

Štěrk hlinitý a G5 (GC) Štěrk jílovitý. V rámci vyskytujících se tříd základových půd můžeme 

hovořit o "jakési" anomálii, kdy se pravděpodobně jedná o výplavový kužel již vytvořených 

deluviálních sedimentů.  
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Hodnocení v rámci plasticity základovývh půd není v rámci zastoupených tříd 

základových půd možné, jelikož se zde nevyskytují žádné takto hodnotitelné třídy 

jemnozrnných základových půd. 

Co se týče parametrů těžitelnosti hodnocených dle normy ČSN 73 3050, je těžitelnost 

tohoto inženýrskogeologického rajonu hodnocena 4. třídou těžitelnosti, do které jsou řazeny 

písčité hlíny, písčité, štěrkovité zeminy a horniny rozpojitelné rypadlem, případně klínem 

(drobivé pevné), což plně odpovídá povaze tohoto inženýrskogeologického rajonu. Tato 

jediná třída těžitelnosti odpovídá dle normy ČSN 73 6133 II. třídě. 
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Obrázek 47 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu proluviálních silně zhliněných štěrků [Nk] 
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7.18 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu organogenních a 

organických zemin [Or] 

Tento rajon je nejčetněji zastoupen v oblastech odstavených říčních ramen a 

bezodtokových kotlin, situovaných vně údolních niv řeky Odry a Opavy. V těchto oblastech 

docházelo k usazování slatinných zemin a hnilokalů, u nichž se setkáváme s proměnlivým 

obsahem jílovité, hlinité a organické složky. (Lysenko et al. 1992) 

 Základové půdy tohoto inženýrskogeologického rajonu jsou mimořádně pórovité, 

velmi stlačitelné, značně zamokřené a pro zakládání staveb nevhodné. Hladina podzemní 

vody leží zpravidla mělce pod úrovní terénu v hloubce do dvou metrů  

(Sloboda et al. 1992). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 2. až 4., dle nové normy ČSN 73 6133 je to I. 

Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako O 

(Organická zemina), což je shodné také s novou normou ČSN ISO 14 688-2. 

 

Obrázek 48 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu organogenních a organických  

zemin [Or]. Lokalizace GPS: N 50°0'13.943", E 18°4'24.051" 

 a) celkový pohled na lokalitu, b), c) detail . Pole na měřítku = 10cm 
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7.18.1 Vyhodnocení základových půd v rajonu [Or] organogenních a organických 

sedimentů 

Výskyt tohoto inženýrskogeologického rajonu je vázán na oblasti v dosahu větších 

vodních toků, nacházející se v mapových listech č. 1 Opava, č. 2 Hlučín a č. 4 Ostrava. 

Pokud bychom chtěli hodnotit inženýrskogeologický Rajon [Or] organogenních a 

organických sedimentů pomocí trojúhelníkového diagramu, pak není tento přístup možný. 

Důvodem je dominantní zastoupení organických zbytků rostlin, u nichž se setkáváme s 

minoritním zastoupením jílovitých a hlinitých složek. Takovéto materiálové složení nelze 

hodnotit metodou použitou v této práci. Se stejnou situací se setkáváme, pokud bychom 

chtěli hodnotit plasticitu tohoto inženýrskogeologického rajonu, pro kterou nejsou uvedeny 

žádné konkrétní hodnoty. Absence těchto výše zmíněných informací je jednoduše 

zdůvodnitelná. Díky svým abnormálně nevhodným vlastnostem v rámci inženýrské geologie 

a zakládání staveb, jimiž jsou značná stlačitelnost a neúnosnost, nepřichází v úvahu využití 

tohoto inženýrskogeologického rajonu v rámci stavební praxe 

Mocnost Rajonu [Or] organogenních a organických sedimentů představuje dle studie 

Kubáče (2017) okolo 4 metrů. Co se týče všech kvartérních vrstev, tak jeho plošné 

zastoupení je 0,03 %, což je nejméně ze všech. 

V rámci dostupných informací je těžitelnost tohoto inženýrskogeologického rajonu dle 

normy ČSN 73 3050 hodnocena třemi třídami těžitelnosti, kterými jsou 2. třída těžitelnosti 

odpovídající zeminám těžitelným rýčem (rypné zeminy), 3. třída těžitelnosti, která odpovídá 

zeminám, jenž lze těžit krumpáčem (kopné). Tyto dvě třídy těžitelnosti odpovídají I. třídě 

dle normy ČSN 73 6133 a výskyt těchto tříd je vázán výhradně na jediný mapový list a to č. 

4 Ostrava. Dále se zde dle normy 73 3050 vyskytuje 4. třída těžitelnosti, do které jsou řazeny 

písčité hlíny, písčité, štěrkovité zeminy a horniny rozpojitelné rypadlem případně klínem 

(drobivé pevné).  Do této čtvrté třídy jsou však navíc řazeny zeminy lepivé, což je případem 

tohoto inženýrskogeologického rajonu a jeho zařazení do této třídy. Tato třída těžitelnosti 

odpovídá dle normy ČSN 73 6133 II. třídě.  

I když nelze uvažovat o využití tohoto inženýrskogeologického rajonu jako základové 

půdy, je uvedení tříd těžitelnosti velice přínosné pro případ, že budeme uvažovat o odtěžení 

tohoto inženýrskogeologického rajonu a jeho případném nahrazení vhodnějšími 

základovými půdami. 
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Obrázek 49 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu organogenních a organických sedimentů [Or] 

7.19 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu násypů, výsypek a 

hald – [An] 

 Jedná se o inženýrskogeologický rajon tvořený výhradně antropogenními 

uloženinami. Jejich rozšíření je největší převážně v oblastech spojených s někdejší těžbou 

černého uhlí. Jejich vznik a původ je úzce vázán na lokality s báňským, hutním a chemickým 

průmyslem. Těžební odvaly jsou tvořeny především hlušinou karbonského stáří, přičemž 

dosahují mocnosti větší než 5 popř. 10 metrů. Složení hutnických a chemických odvalů je 

tvořeno především struskami a toxickými substráty. 
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 O možnostech využití odvalového substrátu jako stavebního materiálu, popřípadě o 

možnostech zakládání je nutno rozhodovat individuálně, na základě místních podmínek, 

informací o složení a zhutnění hlušiny a především místně provedených zkoušek (Sloboda 

et al. 1992). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 2. až 4., dle nové normy ČSN 73 6133 je to I. 

Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako Y, Z. 

Charakter základových půd dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 není klasifikován.

 

 

Obrázek 50 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu násypů, výsypek a hald [An]. 

Lokalizace GPS: N 49°52'5.270", E 18°19'3.720" 

 a) celkový pohled na lokalitu, b), profil c) detail ukládáného materiálu.  



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  124 

7.19.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [An] rajon 

násypů, výsypek a hald 

 Tento inženýrskogeologický rajon není možno obecně hodnotit pomocí 

klasifikačních trojúhelníků díky jeho velmi proměnlivému materiálnímu složení a širokému 

spektru geotechnických vlastností. Tato skutečnost je dána tím, že se v rámci 

inženýrskogeologického rajonu [An] Rajon násypů, výsypek a hald jedná převážně o odvaly 

tvořené "odpadním" těžebním materiálem, vznikajícím během jednotlivých etap dobývání 

nerostných surovin, přičemž etapovitost těžby má svůj zásadní vliv na vlastnosti a typ 

materiálu ukládaného na odvaly. Je nutno zdůraznit, že spolu s produkty hornické činnosti 

se můžeme u tohoto inženýrskogeologického rajonu dále setkat se složišti materiálů, 

pocházejícího z hutnických provozů, tvořených především struskovitými materiály. Výskyt 

těchto materiálů je vázán na mapové listy č. 2 Hlučín, č. 4 Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek. 

Pokud bychom chtěli predikovat zrnitostní složení tohoto inženýrskogeologického rajonu, 

můžeme uvažovat o výskytu různězrněného štěrku s kameny a balvany s pestrou 

geologickou skladbou, s výskytem prachovců, pískovců, uhlí, případě produktů hutnických 

procesů. V rámci hodnocení těžitelnosti tohoto inženýrskogeologického rajonu je dle normy 

ČSN 73 3050 klasifikován třemi třídami, jimiž jsou 2. třída těžitelnosti, odpovídající 

zeminám těžitelným rýčem (rypné zeminy), které se vyskytují v jediném mapovém listu č. 

4 Ostrava. V mapových listech č. 2 Hlučín, č. 4 Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek se vyskytuje 

3. třída těžitelnosti, která odpovídá zeminám, jenž lze těžit krompáčem (kopné) a 4. třídy 

těžitelnosti, do které jsou řazeny písčité hlíny, písčité, štěrkovité zeminy a horniny 

rozpojitelné rypadlem, případně klínem (drobivé pevné).  
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Obrázek 51 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu násypů, výsypek a hald [An] 

7.20 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu odkališť a navážek 

odpadu [Ao] 

 Tento rajon je tvořen výhradně antropogenními uloženinami, jenž jsou tvořeny 

především flotačními a uhelnými kaly, navážkami tuhého komunálního odpadu, případně 

elektrárenskými popílky. V rámci inženýrskogeologické praxe je tento rajon pro zakládání 

nevhodný (Sloboda et al. 1992). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 1. až 3., dle nové normy ČSN 73 6133 je I. 

Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako Y, Z. 

Charakter základových půd dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 není klasifikován. 
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Obrázek 52 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu odkališť a navážek odpadu [Ao]. 

Lokalizace GPS: N 49°52'24.313", E 18°18'43.520" 

 a) celkový pohled na lokalitu, b), bližší pohled na ukládaný materiál .  
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7.20.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Ao] odkališť 

a navážek odpadu 

Stejně jako v předešlém případě také tento inženýrskogeologický rajon není možno 

obecně hodnotit pomocí klasifikačních trojúhelníků díky jeho povaze a velmi proměnlivému 

materiálovému složení se širokým spektrem geotechnických vlastností. V případě 

inženýrskogeologického rajonu [Ao] odkališť a navážek odpadu se v rámci materiálového 

složení jedná opět o velkou škálu materiálů, pocházejících z průmyslové a hornické činnosti, 

tvořené flotačními kaly, elektrárenskými popílky a skládkami odpadu, u nichž je velmi 

obtížné obecně predikovat zrnitostní a materiálové složení. Výskytem je tento rajon vázán 

na mapové listy č. 1 Opava a č. 4 Ostrava. V rámci hodnocení těžitelnosti dle ČSN 73 3050 

je tento inženýrskogeologický rajon hodnocen čtyřmi třídami, kterými jsou 1. třída 

těžitelnosti, do které spadají sypké zeminy, jenž lze nabírat lopatou (sypké) a dále a 2. třída 

těžitelnosti, odpovídající zeminám těžitelným rýčem (rypné zeminy), které se shodně 

vyskytují v jediném mapovém listu č. 4 Ostrava. Dle nové normy ČSN 73 6133 tyto dvě 

třídy odpovídají I. třídě. Dále je tento inženýrskogeologický rajon dle ČSN 73 3050  

hodnocen 3. třídou těžitelnosti, která odpovídá zeminám, jenž lze těžit krompáčem (kopné) 

v mapových listech č. 1 Opava a č. 4 Ostrava a dále pak 4. třídou těžitelnosti, do které jsou 

řazeny písčité hlíny, písčité, štěrkovité zeminy a horniny rozpojitelné rypadlem, případně 

klínem (drobivé pevné) v jediném mapovém listu listy č. 1 Opava.  
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Obrázek 53 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu odkališť a navážek odpadu [An] 

7.21 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu odkališť, navážek 

odpadu, násypů, výsypek a hald [An-Ao] 

Jedná se o inženýrskogeologický rajon tvořený kombinací materiálů rajonů [An] 

Rajon násypů výsypek a hald a Rajonu odkališť a navážek odpadu [Ao]. Složením je tento 

rajon tvořen antropogenními uloženinami, tvořenými složišti materiálu tvořeného produkty 

a báňského, hutního a chemického průmyslu, dále pak flotačními a uhelnými kaly, 

navážkami tuhého komunálního odpadu, případně elektrárenskými popílky. 
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Rajon je tvořen různorodou směsicí antropogenního materiálu nekonstantního složení 

a vlastností. O možnostech využití jako stavebního materiálu, popřípadě o možnostech 

zakládání, je nutno rozhodovat individuálně, na základě místních podmínek, informací o 

složení a zhutnění hlušiny a především místně provedených zkoušek (Sloboda et al. 1992). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 1. až 5., dle nové normy ČSN 73 6133 je to I. a 

II. Charakter základových půd v rajonu je dle normy ČSN 73 1001 klasifikován jako Y, Z. 

Charakter základových půd dle nové normy ČSN ISO 14 688-2 není klasifikován.  

 

 

 

Obrázek 54 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu odkališť navážek odpadu, násypů 

výsypek a hald [An-Ao]. Lokalizace GPS: N 49°52'8.854" ", E 18°18'52.326" 

 a), b) celkový pohled na lokalitu, c), d), bližší pohled na ukládaný materiál .  
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7.21.1 Vyhodnocení základových půd inženýrskogeologickém rajonu [An-Ao] 

odkališť, navážek odpadu, násypů, výsypek a hald 

V případě inženýrskogeologického rajonu [An-Ao] odkališť navážek odpadu, násypů 

výsypek a hald, stejně jako v předchozích případech kombinovaných 

inženýrskogeologických rajonů, považuji za vhodné rozdělit je na samostatné 

inženýrskogeologické rajony za účelem lepší vypovídací funkce. V rámci popisu specifik a 

klasifikace tohoto inženýrskogeologického rajonu se jedná o stejné případy, jako u 

inženýrskogeologických rajonu [An] násypů, výsypek a hald a rajonu [Ao] odkališť a 

navážek odpadu uvedených výše. Co se týče těžitelnosti, tak je tento rajon dle ČSN 73 3050 

hodnocen pěti třídami, jenž jsou pro přehlednost rozděleny do dvou skupin. Do první 

skupiny je zařazena 2. třída těžitelnosti odpovídající zeminám těžitelným rýčem (rypné 

zeminy), dále pak 3. třída těžitelnosti, která odpovídá zeminám, jenž lze těžit krompáčem 

(kopné). Tyto třídy těžitelnosti se vyskytují ve dvou mapových listech, jimiž jsou listy č. 3 

Bohumín a č. 5 Karviná. Druhá skupina je tvořena třídami těžitelnosti vázanými na jediný 

mapový list a to č. 5 Karviná. Těmito třídami těžitelnosti dle ČSN 73 3050 jsou 1. třída 

těžitelnosti, do které spadají sypké zeminy, jenž lze nabírat lopatou (sypké), 4. třída 

těžitelnosti, do které jsou řazeny písčité hlíny, písčité, štěrkovité zeminy a horniny 

rozpojitelné rypadlem případně klínem (drobivé pevné) a 5. třída těžitelnosti, do které jsou 

v rámci nesoudržných zemin zařazeny balvany do objemu 0,1 m3. Dle nové normy ČSN 73 

6133 odpovídají tyto třídy těžitelnosti I. a II. třídě.  

Plocha Rajonu [An-Ao] odkališť navážek odpadu, násypů, výsypek a hald zaujímá 

dle studie Kubače (2017) 0,5% v zájmovém území, což představuje spíše minoritní 

zastoupení mezi všemi inženýrskogeologickými rajony hodnocených v první povrchové 

vrstvě. Průměrná mocnost těchto sedimentů dosahuje okolo 7 metrů, přičemž rozsah 

mocností se pohybuje v rozmezí 4 až 15 metrů. V rámci hodnocení všech kvartérních vrstev 

je jejich plošné zastoupení 0,1 %, což je třetí nejmenší zastoupení mezi všemi 

inženýrskogeologickými rajony. 

Pokud bychom chtěli zjistit přesné parametry těchto antropogenních 

inženýrskogologických rajonů v rámci potencionálního využití ve stavební praxi, je potřeba 

provést individuální zkoušky a měření pro konkrétní typy inženýrskogeologických rajonů a 

konkrétní účel využití tohoto materiálu. 
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Obrázek 55 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu odkališť, navážek odpadu, násypů, výsypek a 

hald [An-Ao] 
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7.22 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu  

střídajících se kombinovaných jemnozrnných písčitých a 

štěrkovitých sedimentů - [Nj] 

 Tento rajon je tvořen písčitými jíly a vápnitými jílovci. Výskyt tohoto rajonu je vázán na 

nevelké území sousedící se sádrovcovým lomem Kobeřice a dále na území severně od Petřkovic.  

 Základové vlastnosti hornin tohoto rajonu lze hodnotit jako příznivé, jestliže se nacházejí 

v pevné až tvrdé konzistenci. Při hloubení stavebních jam a rýh jsou jejich vlastnosti nepříznivé 

z důvodů nestability stěn výkopů (objemové změny). Dále je nutno počítat s přirozenou 

náchylností k sesouvání, kdy riziko svahových pohybů může být iniciováno stavebními zásahy. 

Podzemní voda se vyskytuje v proměnlivé hloubce a je agresivní, zároveň však s malou 

vydatností. Podle míry navětrání lze tento rajon hodnotit podle klasifikace zemin i klasifikace 

hornin (Lysenko et al. 1992). Z tohoto důvodu byl tento inženýrskogeologický rajon 

v klasifikaci zemin přiřazen k rajonu [Nk] střídajících se jemnozrnných písčitých a štěrkovitých 

sedimentů, čemuž plně odpovídá. 

 Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 3. až 4., dle nové normy ČSN 73 6133 je I. až II. 

Třída pevnosti v prostém tlaku dle ČSN 73 1001 je uváděna R 6. Hodnota pevnosti v prostém 

tlaku dosahuje rozpětí je σc > 0,5 - 1,5 MPa. 

7.22.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Nj] 

střídajících se kombinovaných jemnozrnných písčitých a štěrkovitých 

sedimentů 

Hodnocení tohoto inženýrskogeologického rajonu představuje jistým způsobem 

komplikovanou situaci. Vytvoření inženýrskogeologického rajonu [Nj] střídajících se 

jemnozrnných písčitých a štěrkovitých sedimentů bylo dáno přístupem a metodikou, použitou při 

vzniku mapy inženýrskogeologického rajonování č. 2 Hlučín. Horniny tohoto 

inženýrskogeologického rajonu byly klasifikovány třídou pevnosti v prostém tlaku R6, u které 

se hodnota pevnosti v prostém tlaku σc pohybuje v rozmezí 0,5 až 1,5 Mpa. Pevnost je hodnocena 

jako extrémně nízká a horninu lze škrábat nehtem. Horniny klasifikované touto nejnižší třídou 

je v určitých případech již možno hodnotit podle klasifikace zemin. Mapové podklady však 

dávají informace k oběma přístupům hodnocení, proto je zde tento rajon hodnocen klasifikací 

hornin i klasifikací zemin. Při hodnocení podle klasifikace hornin je tento rajon uveden jako 

[Nj] střídajících se kombinovaných jemnozrnných písčitých a štěrkovitých sedimentů a při 
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hodnocení podle klasifikace zemin je pro přehlednost uveden a přiřazen k rajonu [Nk] 

střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů. 

Co se týká hodnocení těžitelnosti, tak dosahuje dle normy ČSN 73 3050 rozmezí dvou tříd 

těžitelnosti. Jedná se o 3. třídu těžitelnosti, která odpovídá zeminám, jenž lze těžit krumpáčem 

(kopné), které dle nové normy ČSN 73 6133 odpovídají I. třídě a druhou vyskytující se třídou je 

4. třída těžitelnosti, do které jsou řazeny drobivé, pevné horniny rozpojitelné klínem a rypadlem, 

které dle nové normy ČSN 73 6133 odpovídají II. třídě. Obě tyto třídy těžitelnosti jsou vázány 

na jediný mapový list č. 2 Hlučín. 

Z provedeného hodnocení je zřejmé, že se u inženýrskogeologického rajonu [Nj] 

střídajících se kombinovaných jemnozrnných písčitých a štěrkovitých sedimentů nevyskytují jiné 

třídy pevností v prostém tlaku mimo třídu R6, přičemž také třídy těžitelnosti nedosahují vyšších 

úrovní. Z tohoto důvodu je zřejmé, že by tento rajon měl být klasifikován jako rajon zeminový 

a v budoucnu tak také uváděn. 

 

Obrázek 56 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu střídajících se kombinovaných jemnozrnných 

písčitých a štěrkovitých sedimentů 
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7.23 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu  

vápencovo-dolomitických hornin [Sv] 

 Výskyt hornin tohoto rajonu je vázán na několik izolovaných oblastí. V oblasti mezi 

Nošovicemi, Horními Domaslavicemi a Třincem je rajon tvořen těšínskými vápenci. V této 

oblasti vystupují vápence k povrchu v podobě pruhů o délce 300 - 1300 m a šířce 100 - 200 

m. Vápence jsou silně rozpukané a nepravidelně navětralé bez přítomnosti vody (Kašpárek 

et al. 1990). Další výskyt těšínských vápenců je vázán na ostrůvkovité plochy u obcí Horní 

a Dolní Žukov a Těrlicko (Kašpárek et al. 1998). V obou případech se jedná o kvalitní 

únosnou základovou půdu, která je však obtížně rozpojitelná. 

 Druhou kategorii hornin tohoto rajonu tvoří dva izolované výskyty Sádrovců u 

Kobeřic a v Opavě. Lokalita nacházející se u obce Kobeřice je využívána jako lom pro těžbu 

stavebních surovin. Druhá stavebně nevyužitelná lokalita se nachází v severozápadní části 

Opavy-Kateřinek. Zde se jedná o v minulosti těžený výchoz. V této lokalitě byla těžba 

ukončena roku 1965. Lokalita je dnes zatopena vodou a využívána rekreačně pod názvem 

Stříbrné jezero (lidově “Sádrák“). (Kašpárek et al. 1992) 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 5. až 6., dle nové normy ČSN 73 6133 je II. - 

III. Třída pevnosti v prostém tlaku dle ČSN 73 1001 je uváděna R2-R4. Hodnota pevnosti 

v prostém tlaku je v rozmezí σc = 15-150 MPa. 
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Obrázek 57 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického vápencovo-dolomitických hornin [Sv]. 

Lokalizace GPS: N 49°57'21.378", E 17°53'34.319" 

 a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu. Pole na měřítku = 10cm 
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7.23.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Sv] 

vápencovo-dolomitických hornin. 

Inženýrskogeologický rajon [Sv] vápencovo-dolomitických hornin je svým výskytem 

vázán na čtyři mapové listy z celkového počtu šesti. Těmito mapovými listy jsou č. 1 Opava, 

č. 2 Hlučín, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Je nutno zmínit, že výskyt tohoto 

inženýrskogeologického rajonu je v oblasti mapového listu č. 1 Opava tvořen lokalitou, která 

byla v minulosti využívána jako lom a v dnešní době je zatopená a slouží jako rekreační 

lokalita nesoucí název Stříbrné jezero, označované také jako "Sádrák". Dále v mapovém listu 

č. 2 Hlučín je v tomto inženýrskogeologickém rajonu těžen kamenolomem Kobeřice. Z výše 

zmíněných důvodů nelze předpokládat v těchto dvou mapových listech využití tohoto 

inženýrskogeologického rajonu v rámci zakládání staveb. Lze to usuzovat z absence 

informací o pevnosti v prostém tlaku a těžitelnosti, proto také tyto dva mapové listy nejsou 

zahrnuty do analýzy, ačkoliv se zde vyskytují. Ve schématické mapce znázorňující 

přítomnost inženýrskogeologických rajonů jsou tyto mapové listy pro přehlednost 

znázorněny žlutou barvou.  

Co se týče hodnocení pevnosti v prostém tlaku, je u tohoto inženýrskogeologického 

rajonu klasifikován dvěma třídami. První třídou je R3, jejíž pevnost v prostém tlaku σc je v 

rozmezí 15 až 50 Mpa. Pevnost horniny je udávána jako střední a spadá do klasifikace 

poloskalních hornin. Výskyt této třídy je vázána na jediný mapový list a to č. 5 Karviná.  

Druhou vyskytující se třídou je R2, u které pevnost v prostém tlaku σc dosahuje hotnoty v 

rozmezí 50 až 150 Mpa. Pevnost je klasifikována jako vysoká a spadá do klasifikace skalních 

hornin. Výskyt této třídy je ve všech mapových listech č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek 

V rámci hodnocení těžitelnosti tohoto inženýrskogeologického rajonu je dle normy 

ČSN 73 3050 klasifikován dvěma třídami těžitelnosti, kterými jsou 5. třída, do které spadají 

lehce trhatelné, pevné horniny, rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem nad 40 tun a 

trhavinami. Tyto třídy těžitelnosti jsou vázány na oba mapové listy č. 5 Karviná a č. 6 

Frýdek-Místek. Tato hodnota těžitelnosti odpovídá dle nové normy ČSN 73 6133 II. třídě. 

Druhou vyskytující se třídou těžitelnosti je 6. třída, což jsou pevné horniny těžce trhatelné, 

rozrušitelné těžkými rozrývači a trhavinami. Tato těžitelnost odpovídá dle nové normy ČSN 

73 6133 III. třídě. Výskyt této třídy těžitelnosti je vázán na mapový list č. 6 Frýdek-Místek. 

Z hodnocení těžitelnosti můžeme konstatovat, že těžitelnost tohoto inženýrskogeologického 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  137 

rajonu úzce souvisí s pevností v prostém tlaku. Základové půdy tvořené tímto 

inženýrskogeologickým rajonem lze hodnotit jako velmi únosné, na úkor vyšší náročnosti 

na těžitelnost. 

 

 

Obrázek 58 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu vápencovo-dolomitických sedimentů [Sv] 

 

 

7.24 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu  

jílovcovo-prachovcových hornin [Sj] 

 Tento typ rajonu je tvořen horninami křídové až paleogenní, slezské až podslezské 

jednotky, v níž převládají jílovce nad prachovci, pískovci, popřípadě rohovci a vápenci. 

Zmíněné horniny tohoto rajonu vystupují k povrchu území pouze v ojedinělých případech a 

většinou jsou pokryty kvarterními sedimenty. Jako výchozy lze uvést západní a severní úpatí 

Lysohorské pahorkatiny, údolí vodních toků Lučina, Frýdecký potok a Datyňka (Kašpárek 

et al. 1990). 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  138 

 V rámci zakládání staveb představují tyto horniny středně únosné poloskalní horniny 

s velkou hustotou diskontinuit a se střední až velmi nízkou pevností. Únosnost těchto hornin 

je značně ovlivněna stupněm zvětrání a hustotou diskontinuit. Je nutno dbát zvýšené 

pozornosti na fakt, že při styku jílovců s vodou dochází k jejich rychlému zvětrávání na jíl a 

s tím spojené rapidní změně jejich fyzikálně-mechanických vlastností. Z tohoto důvodu je 

nutno při zakládání staveb chránit základovou spáru proti působení povětrnostních vlivů. V 

závislosti na nízké odolnosti vůči zvětrávacím procesům mají horniny tohoto rajonu místy 

charakter soudržných zemin. V takovémto případě řadíme tyto erodované materiály mezi 

hlíny a jíly se střední či vysokou plasticitou (Kašpárek et al. 1998). 

Výskyt jílovců a jílovcových zvětralin v oblastech s nevhodnou geomorfologickou 

predispozicí na svazích může být jedním z důvodů vzniku svahových nestabilit. 

Nejzřetelněji jsou tyto problémy patrné podél pravého břehu řeky Ostravice od Frýdku po 

Vratimov. V této oblasti se nachází území šířky 500 metrů a dosahující délky 8 kilometrů. 

V tomto území se setkáváme se sérií aktivních, potenciálních a fosilních svahových 

nestabilit. Proto je nutno počítat se zvýšenými náklady na zajišťováním stěn stavebních jam 

a rýh (Sloboda et al. 1992). V případě budování trvalých zářezů a odřezů je dále nutno počítat 

s geotechnickými metodami zajištění proti svahovým nestabilitám těchto materiálů. Jílovité 

horniny navíc zadržují vodu a působí jako hydrogeologické izolátory (Sloboda 1990). Ve 

spojitosti s těmito riziky představuje tento rajon spíše podmínečně vhodnou základovou 

půdu, jejíž únosnost a stlačitelnost může být horizontálně i hloubkově proměnlivá. 

(Kašpárek et al. 1990). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 4. až 5., dle nové normy ČSN 73 6133 je to II. 

Třída pevnosti v prostém tlaku dle ČSN 73 1001 je uváděna R 3 až 6. Hodnota pevnost 

v prostém tlaku se pohybuje v rozpětí σc = 0,5 až 50 MPa.  
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Obrázek 59 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu jílovcovo-prachovcových  

hornin [Sj]. Lokalizace GPS: N 49°46'36.985", E 18°25'32.372" 

 a) celkový pohled na lokalitu, b) profil  
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7.24.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Sj] jílovcovo-

prachovcových hornin 

Výskyt tohoto inženýrskogeologického rajonu je vázán na oblast vymezenou 

mapovými listy č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná č. 6 Frýdek-Místek.  

Z hlediska hodnocení inženýrskogeologického rajonu [Sj] jílovcovo-prachovcových 

hornin z hlediska pevností v prostém tlaku je tento inženýrskogeologický rajon tvořen 

poměrně širokým rozpětím pevností v prostém tlaku sestávajícím ze čtyř tříd. V rámci 

přehlednosti bude provedeno rozdělení do dvou skupin. První skupina je tvořena třídami 

pevností v prostém tlaku, které se vyskytují pouze v jediném mapovém listu a to č. 4 Ostrava. 

Těmito třídami jsou R4, u které se pevnost v prostém tlaku σc pohybuje v rozmezí 5 až 15 

Mpa a pevnost je hodnocena jako nízká. Horniny spadající do této třídy lze škrábat nožem. 

Druhou třídou spadající do této skupiny je R3, jejiž hodnoda pevnosti v prostém tlaku σc 

nabývá hodnot 15 až 50 Mpa. Pevnost je hodnocena jako střední a horninu lze lehce rozbíjet 

kladívkem. Druhá skupina je tvořena dvěma třídami pevností v prostém tlaku, kterými jsou 

R6, jejichž pevnost v prostém tlaku σc je v rozmezí 0,5 až 1,5 Mpa. Pevnost je klasifikována 

jako extrémně nízká a horninu lze škrábat nehtem. Horniny klasifikované touto nejnižší 

třídou je v určitých případech již možno hodnotit podle klasifikace zemin. Výskyt této třídy 

je vázán na mapové listy č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Výskyt poslední třídy pevnosti 

v prostém tlaku inženýrskogeologického rajonu [Sj] jílovcovo-prachovcových hornin je 

vázána na všechny mapové listy, ve kterých se tento inženýrskogeologický rajon vyskytuje 

a jsou to č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Jedná se o třídu R5, jejíž hodnota 

pevnosti v prostém tlaku σc nabývá hodnot v rozmezí 1,5 až 5 Mpa. Pevnost hornin této 

třídy je klasifikována jako velmi nízká, přičemž lze horninu rozdrobit rukou. Můžeme 

konstatovat, že vyšší pevnosti v prostém tlaku jsou v rámci tohoto inženýrskogeologického 

rajonu vázány na mapový list č. 4 Ostrava, u něhož dosahují tříd R4 a R3 

Těžitelnost tohoto inženýrskogeologického rajonu je v rámci normy ČSN 73 3050 

klasifikována dvěma třídami těžitelnosti, kterými jsou 4. třída drobivé pevné horniny 

rozpojitelné klínem nebo rypadlem vázané na mapové listy č. 4 Ostrava a č. 6 Frýdek-

Místek. Dále se zde vyskytuje 5. třída těžitelnosti, do které jsou řazeny lehce trhatelné, pevné 

horniny, rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem nad 40 tun a trhavinami. Tato třída je 

vázána na mapové listy č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Obě tyto třídy 
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težitelnosti odpovídaj II. třídě těžitelnosti u nové normy ČSN 73 6133. V rámci hodnocení 

výskytu tříd těžitelnosti můžeme říci, že nejvyšší pátá třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 se 

vyskytuje ve všech mapových listech, na které je svým výskytem vázán tento 

inženýrskogeologický rajon. 

 

Obrázek 60 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu jílovcovo-prachovcových hornin [Sv] 

  



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  142 

7.25 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu flyšoidních hornin 

nerozlišených – [Sf] 

 Rajon flyšoidních hornin nerozlišených je prezentován sedimentárními horninami 

vytvářejícími rytmický flyš Hornobenešovského a Moravického souvrství, Hradecko-

Kyjovické souvrství, oblastí spodního karbonu (kulmu) Nízkého Jeseníku a okraj Těšínské 

pahorkatiny, včetně svrchnokarbonského ostravského souvrství. Litologicky je tento rajon 

tvořen siltovci, jílovci, jílovitými břidlicemi, prachovci, drobami, pískovci, slepenci a 

v ostravském souvrství slojemi uhlí. Územně se tento rajon vyskytuje především v linii 

Úvalno, Kolná, Velké Heraltice Mladecko, Podlesí, západní okraj Střítěže v oblasti výskytu 

vápencových hornin. 

 V rámci inženýrskogeologické praxe se jedná o rajon vhodných základových půd. 

V oblasti pahorkatiny Nízkého Jeseníku jsou horniny tohoto rajonu pokryty eluviálními a 

deluviálními zvětralinami, místy i pokryvy sprašových hlín (Sloboda et al. 1992). V 

závislosti na nízké odolnosti vůči zvětrávacím procesům mají horniny tohoto rajonu místy 

charakter soudržných zemin. Jelikož se však skalní podloží většinou nalézá 1-2 m pod úrovní 

terénu, tyto zvětraliny výrazně neovlivňují základové poměry (Kašpárek et al. 1990). 

 Kompaktnost horninového masivu bývá ve svrchních partiích silně narušena vlivem 

navětrání. V případě břidlic a jílovců se často setkáváme s velmi vysokou hustotou 

diskontinuit u pískovců a u drob bývá hustota diskontinuit střední až malá. V eluviálních 

zónách se můžeme setkat s pískovci a drobami, jenž mají charakter štěrkovitých zemin. U 

břidlic ležících v eluviálních zónách se můžeme setkat s rozrušením soudržné zeminy se 

zachováním úlomků matečné horniny (Lysenko et al. 1992). Z tohoto důvodu je pro 

inženýrskogeologickou praxi nutno rozlišovat vrstvy s převahou jílovců a břidlic, jenž jsou 

méně odolné vůči zvětrávání od vrstev odolnějších drob. Polohy drob tvoří deskovitě až 

lavicovitě vrstevnaté a odolnější slabě rozpukané vrstvy (Sloboda et al. 1992). 

Odlišné fyzikálně-mechanické vlastnosti je nutno také zohledňovat při budování 

liniových staveb, jelikož se jedná o horniny s rozdílnou rozpojitelností (Sloboda et al. 1992). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 4. až 6., dle nové normy ČSN 73 6133 je to II. 

až III. Třída pevnosti v prostém tlaku dle ČSN 73 1001 je uváděna R 2 až 6. Hodnota 

pevnosti v prostém tlaku je σc = 0,5-150 MPa.   
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Obrázek 61 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu flyšoidních hornin [Sf]. 

 Lokalizace GPS: N 49°52'6.528", E 18°16'38.830" 

 a) celkový pohled na lokalitu, b), c) profil. Pole na měřítku = 10cm 

 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  144 

7.25.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Sf] flyšoidních 

hornin nerozlišených 

Inženýrskogeologický rajon [Sf] flyšoidních hornin nerozlišených se v rámci 

studované oblasti vyskytuje ve všech mapových listech, u nichž se vyskytují 

inženýrskogeologické rajony skalních hornin, kterými jsou č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 4 

Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Jak již bylo popsáno v úvodní kapitole, v rámci 

mapového listu č. 2 Bohumín nebyl zaznamenán výskyt žádného inženýrskogeologického 

rajonu skalních hornin.  

Co se týká klasifikace pevnosti v prostém tlaku, je tento inženýrskogeologický rajon 

klasifikován nejširším spektrem tvořeným pěti třídami pevností v prostém tlaku, z celkového 

počtu šesti možných. Těmito třídami jsou R6, u které pevnost v prostém tlaku σc se pohybuje 

v rozmezí 0,5 až 1,5 Mpa. Pevnost je hodnocena jako extrémně nízká a horninu lze škrábat 

nehtem. Horniny klasifikované touto nejnižší třídou je v určitých případech již možno 

hodnotit podle klasifikace zemin. Tato nejnižší třída je vázána na jediný mapový list č. 5 

Karviná. Další třídou pevnosti v prostém tlaku vázanou na jediný mapový list, a to č. 2 

Hlučín, je třída R5, jejíž hodnota pevnosti v prostém tlaku σc dosahuje hodnot v rozmezí 

1,5 až 5 Mpa. Pevnost hornin této třídy je klasifikována jako velmi nízká, přičemž lze 

horninu rozdrobit rukou. Další třída R4, u které se pevnost v prostém tlaku σc pohybuje v 

rozmezí 5 až 15 Mpa, je pevnost hodnocena jako nízká a horniny spadající do této třídy lze 

šktábat nožem. Výskyt této třídy je vázán na všechny mapové listy č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, 

č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek, výjma mapového listu č. 3 Bohumín. 

Předposlední vyskytující se třídou pevností v prostém tlaku je R3, u které se pevnost v 

prostém tlaku σc pohybuje v rozmezí 15 až 50 Mpa. Pevnost horniny je hodnocena jako 

střední a spadá do klasifikace poloskalních hornin. Výskyt této třídy byl zaznamenán u dvou 

mapových listů č. 1 Opava a č. 4 Ostrava. Poslední vyskytující se třídou je R2, u které 

pevnost v prostém tlaku σc dosahuje hotnoty v rozmezí hodnot 50 až 150 Mpa. Pevnost 

horniny je klasifikována jako vysoká a spadá do klasifikace skalních hornin. 

Z provedené analýzy vyplývá přítomnost velmi širokého spektra tříd pevností v 

prostém tlaku, pomocí kterého je možno tento inženýrskogeologický rajon hodnotit. Povaha 

hornin tohoto inženýrskogeologického rajonu se pohybuje v rozmezí klasifikace skalních 
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hornin R2, až takřka zemin R6, což se odráží v jejich inženýrskogeologických vlastnostech, 

na což je nutno myslet. 

Hodnocení těžitelnosti tohoto inženýrskogeologického rajonu bude v rámci 

přehlednosti rozděleno na dvě skupiny v závislosti na tom, v kterých mapových listech se 

dané třídy těžitelnosti nacházejí.  

První skupina je dle hodnocení normou ČSN 73 3050 tvořena jedinou 4. třídou 

těžitelnosti, do které jsou řazeny drobivé pevné horniny, rozpojitelné klínem a rypadlem a 

dle nové normy ČSN 73 6133 odpovídá II. třídě. Tato třída je vázána na mapový listy č. 4 

Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek.  

Druhá skupina je dle normy ČSN 73 3050 tvořena dvěma třídami těžitelnosti, jimiž 

jsou 5. třída těžitelnosti, ke které jsou přiřazeny lehce trhatelné, pevné horniny rozpojitelné 

rozrývačem nebo těžkým rypadlem nad 40 tun a trhavinami a 6. třída těžitelnosti, což jsou 

pevné horniny těžce trhatelné, rozrušitelné těžkými rozrývači a trhavinami. Tyto dvě třídy 

těžitelnosti byly zastiženy ve všech mapových listech, v nichž se inženýrskogeologický rajon 

[Sf] flyšoidních hornin nerozlišených vyskytuje a jsou to č. 1 Opava, č. 2 Hlučín, č. 4 

Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Dle nové normy ČSN 73 6133 odpovídají výše 

uvedené třídy těžitelnosti II. a III. třídě. 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  146 

 

Obrázek 62 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu flyšoidních hornin nerozlišených [Sf] 
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7.26 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu  

pískovcovo-slepencových hornin [Ss] 

 Rajon je tvořen flyšoidním souvrstvím pískovců a slepenců s polohami pelitů. Oblast 

tohoto rajonu územně zaujímá oblasti tvořenou horninami slezské a podlsezské jednotky 

vněkarpatských příkrovů. Výskyt tohoto rajonu je vázán výhradně na jihovýchodní okolí 

Krmelína, Paskova, západně od Českého Těšína, godulské vrstvy mezi Čeladnou - Komorní 

Lhotkou, poblíž Žermanic mezi vrcholy Šachta a Babí.  

 Zdravé až navětralé horniny tohoto rajonu jsou stabilními, únosnými, nestlačitelnými 

a suchými základovými půdami. Horniny se vyznačují střední až vysokou pevností 

v prostém tlaku a velkou až střední hustotou diskontinuit (Sloboda et al. 1992). 

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 5. až 7., dle nové normy ČSN 73 6133 je II. až 

III. Třída pevnosti v prostém tlaku je dle ČSN 73 1001 uváděna R 3 až 4. Pevnost v prostém 

tlaku je σc = 5 - 150 MPa. 

7.26.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [Ss] 

pískovcovo-slepencových hornin  

Budeme-li hodnotit výskyt tohoto inženýrskogeologického rajonu v rámci studované 

lokality, tak jeho výskyt byl zaznamenán na třech mapových listech, kterými jsou č. 4 

Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Absence tohoto inženýrskogeologického rajonu 

v jiných mapových listech je dána geologickou stavbou. V mapovém listu č. 3 Bohumín se 

nevyskytují žádné inženýrskogeologické rajony skalních hornin a v listech č. 1 Opava a č. 2 

Hlučín je již spíše zastoupena stavba kulmských hornin jiné geologické povahy. 

Co se týče tříd pevností v prostém tlaku, tak je tento inženýrskogeologický rajon 

hodnocen třemi třídami z celkového počtu šesti možných. Těmito třídami jsou R4, u které 

se pevnost v prostém tlaku σc pohybuje v rozmezí 5 až 15 Mpa. Pevnost je hodnocena jako 

nízká. Horniny spadající do této třídy lze škrábat nožem a spadají do klasifikace poloskalních 

hornin. Tato třída pevnosti v prostém tlaku byla zaznamenána v jediném mapovém listu č. 5 

Karviná. Další zaznamenanou třídou je R3, u které je pevnost v prostém tlaku σc dána 

hodnotami v rozmezí 15 až 50 Mpa. Pevnost horniny je udávána jako střední a patří do 

klasifikace poloskalních hornin. Tato třída je vázána na mapové listy č. 4 Ostrava a č. 5 
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Karviná. Poslední zaznamenanou třídou pro tento inženýrskogeologický rajon byla R2, u 

které pevnost v prostém tlaku σc dosahuje hotnoty v rozptylu 50 až 150 Mpa. Pevnost je 

klasifikována jako vysoká a třída již spadá do klasifikace skalních hornin.  

Hodnocení tohoto inženýrskogeologického rajonu v rámci těžitelnosti dle normy ČSN 

73 3050 je klasifikováno třemi třídami, které představují 5. třídu těžitelnosti, do které jsou 

řazeny lehce trhatelné, pevné horniny rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem nad 40 tun 

a trhavinami. Tato třída je vázána na dva mapové listy č. 4 Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek. 

Dle nové normy ČSN 73 6133 pak 5. třída odpovídá II. třídě těžitelnosti. Dle hodnocení 

normou ČSN 73 3050 byla u tohoto inženýrskogeologického rajonu dále zaznamenána 6. 

třída těžitelnosti, která odpovídá pevným horninám těžce trhatelným, rozpojitelným těžkými 

rozrývači a trhavinami. Tato třída těžitelnosti byla zaznamenána v mapových listech č. 4 

Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Poslední třídou těžitelnosti zaznamenanou u 

tohoto inženýrskogeologického rajonu byla 7. třída dle ČSN 73 3050, přičemž horniny 

zařazené do této třídy jsou hodnoceny jako velmi těžko trhatelné a lze je rozpojovat pouze 

trhavinami. Tato třída byla zastižena pouze u jediného mapového listu č. 6 Frýdek-Místek. 

Poslední dvě zmíněné třídy těžitelnosti spadají podle nové normy ČSN 73 6133 do III. třídy. 
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Obrázek 63 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu pískovcovo-slepencových hornin [Ss] 
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7.27 Charakteristika inženýrskogeologického rajonu vulkanických 

hornin nerozlišených– [V] 

 Tento rajon je tvořen především horninami olivinického nefelinitu a vulkanity 

těšinitové asociace (Pikrit, Diabas, Těšinit). Územně se rajon vyskytuje na Hůrce u 

Štemplovic, Kamenné hoře u Otic, mezi Bruzovicemi a Životicemi, mezi Frýdkem a 

Místkem, nad svahem Morávky, v okolí Krmelína a Paskova. (Kašpárek et al. 1992) 

 Horniny tohoto rajonu jsou zdravé, až navětralé, představují velmi slabě stlačitelnou, 

únosnou a stabilní základovou půdu. V rámci inženýrskogeologické praxe se jedná o velmi 

vhodné základové půdy. Horniny tohoto rajonu se dále vyznačují vysokou pevností 

v prostém tlaku a velkou až střední hustotou diskontinuit. Podzemní voda je vázána na 

pukliny a její hladina se nachází ve větších hloubkách. Na úkor příznivých geotechnických 

vlastností jsou horniny tohoto rajonu těžce rozpojitelné, s nutností využití trhacích prací. 

(Sloboda et al. 1992).  

Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 5. až 6., dle nové normy ČSN 73 6133 je II. až 

III. Třída pevnosti v prostém tlaku dle ČSN 73 1001 je uváděna R 1. až 3. Hodnota pevnosti 

v prostém tlaku je σc 15 až více než 150 MPa.  
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Obrázek 64 Fotodokumentace odkryvu inženýrskogeologického rajonu vulkanických hornin [V]. 

 Lokalizace GPS: N 49°44'4.138", E 18°26'53.055" 

a) celkový pohled na lokalitu, b) profil c) detail profilu. Pole na měřítku = 10cm 

 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

 

2017  152 

7.27.1 Vyhodnocení základových půd v inženýrskogeologickém rajonu [V] 

vulkanických hornin nerozlišených 

Hodnocení výskytu inženýrskogeologického rajonu [V] vulkanických hornin 

nerozlišených v rámci studované lokality byl zaznamenán u čtyř mapových listů č. 1 Opava, 

č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Absence tohoto 

inženýrskogeologického rajonu u mapového listu č. 2 Hlučín a č. 3 Bohumín je dána čistě 

geologickou skladbou. 

Pokud budeme hodnotit pevnost v prostém tlaku tohoto inženýrskogeologického 

rajonu, je klasifikován třemi třídami z celkového počtu šesti možných. Těmito třídami jsou 

R3, jejíž pevnost v prostém tlaku σc je v rozmezí 15 až 50 Mpa. Pevnost horniny je udávána 

jako střední a spadá do klasifikace poloskalních hornin. Výskyt této třídy je vázán na jediný 

mapový list č. 6 Frýdek-Místek. Druhou třídou pevnosti v prostém tlaku je R2. U této třídy 

se pevnost v prostém tlaku σc pohybuje v rozmezí hodnot 50 až 150 Mpa. Pevnost je 

klasifikována jako vysoká a spadá do klasifikace skalních hornin. Z hlediska zastoupení v 

mapových listech se tato třída vyskytuje na území vymezeném mapovými listy č. 4 Ostrava, 

č. 5 Karviná a č. 6 Frýdek-Místek. Poslední a zároveň nejvyšší třída pevnosti je R1, u které 

hodnoty pevnosti v prostém tlaku σc dosahují hodnot překračující 150 Mpa. Pevnost takto 

klasifikovaných skalních hornin je hodnocena jako velmi vysoká, přičemž lze horninu 

kladívkem těžce otloukat. Tato nejvyšší třída byla zaznamenána u hornin tohoto 

inženýrskogeologického rajonu u mapových listů č. 1 Opava, č. 4 Ostrava a č. 5 Karviná. Z 

provedené klasifikace vyplývá, že tento inženýrskogeologický rajon je v rámci pevností v 

prostém tlaku hodnocen poměrně vysokými třídami, s přítomností nejvyšší třídy R1. Výskyt 

hornin s pevností v prostém tlaku R1 bude situován do nižších poloh tohoto 

inženýrskogeologického rajonu. 

Co se týká klasifikace inženýrskogeologického rajonu [V] vulkanických hornin 

nerozlišených, je dle normy ČSN 73 3050 hodnocen dvěma třídami, kterými jsou 5. třída 

těžitelnosti, ke které jsou řazeny lehce trhatelné, pevné horniny rozpojitelné rozrývačem, 

těžkým rypadlem nad 40 tun a trhavinami. Tato třída byla zaznamenána u mapových listů č. 

4 Ostrava a č. 6 Frýdek-Místek. Rovněž tato třída dle nové normy ČSN 73 6133 odpovídá 

II. třídě těžitelnosti. Druhou třídou těžitelnosti zaznamenanou v rámci tohoto 

inženýrskogeologického rajonu je dle normy ČSN 73 3050 6. třída, do které jsou řazeny 
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pevné horniny těžce trhatelné, rozrušitelné těžkými rozrývači a trhavinami. Dle nové normy 

ČSN 73 6133 tato třída odpovídá III. třídě těžitelnosti. Z hlediska zastoupení v mapových 

listech se tato třída vyskytuje v celé oblasti výskytu tohoto inženýrskogeologického rajonu 

vymezeném mapovými listy č. 1 Opava, č. 3 Bohumín, č. 4 Ostrava, č. 5 Karviná a č. 6 

Frýdek-Místek. U klasifikace hodnocení těžitelnosti tohto inženýrskogeologického rajonu je 

nutno zdůraznit skutečnost, že navzdory přítomnosti nejvyšší třídy pevnosti v prostém tlaku 

R1 přesahující hodnotu 150 Mpa se zde nevyskytuje nejvyšší sedmá třída těžitelnosti dle 

ČSN 73 3050.   

 

Obrázek 65 Záznamový list inženýrskogeologického rajonu vulkanických hornin nerozlišených 
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Na následujících stranách jsou zobrazeny souhrnné znázornění všech 

inženýrskogeologických rajonů, u nichž jsou uvedeny základní inženýrskogeologické 

parametry, týkající se tříd základových půd. Dále jsou v tomto zobrazení pro přehlednost 

uvedeny základní znaky, charakteristiky a rizika, s nimiž se u konkrétních 

inženýrskogeologických rajonů můžeme setkat. viz (Obrázek 66 a Obrázek 67). 
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Obrázek 66 Souhrnné zobrazení základních inženýrskogeologických charakteristik 1. část 
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Obrázek 67 Souhrnné zobrazení základních inženýrskogeologických charakteristik 2. část. 
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8 ANALÝZA ZÁKLADOVÝCH PŮD VE VZTAHU K ZEMINOVÝM 

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝM RAJONŮM 

Na začátku hodnocení výskytu tříd základových půd u inženýrskogeologických rajonů 

je potřeba rozlišit čtyři základní skupiny rajonů. První skupina je charakterizována 

výskytem jedné třídy základových půd. Druhá skupina je tvořena středním počtem tříd 

základových půd. Třetí skupina je typická výskytem velkého spektra tříd základových půd 

a čtvrtá skupina je tvořena inženýrskogeologickými rajony, které nejsou v mapách 

klasifikovány dle zrnitostní klasifikace. Níže popsaná hodnocení vycházejí z grafického 

zobrazení (Obrázek 68). 

Pokud budeme hodnotit výskyt jednotlivých tříd základových půd 

v inženýrskogeologických rajonech, tak nejméně početnou první skupinou je výskyt pouze 

jedné třídy základových půd, a to u jediného inženýrskogeologického rajonu [Jf] 

lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů.  Dále je typickým trendem výskyt dvou až 

deseti tříd základových půd, které jsou tvořeny druhou skupinou. Těmito 

inženýrskogeologickými rajony jsou [Lp] Rajon polygenetických sprašových sedimentů, 

[Du] Rajon deluviofluviálních sedimentů, [Ft] Rajon říčních teras, [Dh] Rajon deluviálních 

ronových převážně hlinitých sedimentů, [Es] Rajon spraší, [Fh] Rajon náplav horských toků, 

[Fn-Fh] Rajon náplav nížinných a horských toků, [Gfh] Rajon glacifluviálních jílovitých 

sedimentů, [Gfp] Rajon glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů, [Pp] Rajon 

proluviálních, silně zhliněných štěrků. Zbývající inženýrskogeologické rajony jsou 

charakterizovány vysokou početností tříd základových půd a tvoří ji rajony s velkým počtem 

tříd základových půd (10 a více tříd). Těchto inženýrskogeologických rajonů třetí skupiny 

se v zájmovém území nachází šest, přičemž se jedná o [Fn] Rajon náplav nížinných toků, 

[D] Rajon deluviálních sedimentů, [Gf-Gl] Rajon glacifluviálních a glacilakustrinních 

sedimentů, [Gm] Rajon morénových sedimentů, [Nk] Rajon střídajících se jemnozrnných 

písčitých a štěrkovitých sedimentů a Rajon [P] proluviálních sedimentů. Tato situace je 

patrna na (Obrázek 68).  Poslední skupinou jsou inženýrskogeologické rajony, jenž nejsou 

v mapách inženýrskogeologického rajonování klasifikovány dle zrnitostních frakcí [An] 

Rajon násypů, výsypek a hald, [Ao] Rajon odkališť a navážek odpadu, [An-Ao] Rajon 

odkališť, navážek odpadu, násypů, výsypek a hald a [O] Rajon organogenních a organických 

zemin. 
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Dalším úhlem pohledu, dle kterého můžeme charakterizovat základové půdy, je 

skutečnost, zda se v daných inženýrskogeologických rajonech nachází třídy základových 

půd pouze v jedné granulometrické frakci (písky, štěrky, jemnozrnné zeminy), nebo se zde 

nachází třídy z více granulometrických skupin. Do první skupiny patří osm 

inženýrskogeologických rajonů, kterými jsou [Gfh] Rajon glacifluviálních jílovitých 

sedimentů, [Dh] Rajon deluviálních ronových převážně hlinitých sedimentů, [Es] Rajon 

spraší, [Fh] Rajon náplav horských toků, [Gfp] Rajon glacifluviálních písčitoštěrkovitých 

sedimentů, [Jf] Rajon lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů, [Lp] Rajon 

polygenetických sprašových sedimentů a [Pp] Rajon proluviálních silně zhliněných štěrků. 

Do druhé, více zrnitostně variabilní skupiny patří [D] Rajon deluviálních sedimentů, [Du] 

Rajon deluviofluviálních sedimentů, [Fn] Rajon náplav nížinných toků, [Fn-Fh] Rajon 

náplav nížinných a horských toků, [Ft] Rajon říčních teras, [Gf-Gl] Rajon glacifluviálních a 

glacilakustrinních sedimentů, [Gm] Rajon morénových sedimentů, [Nk] Rajon střídajících 

se jemnozrnných písčitých a štěrkovitých sedimentů, [P] Rajon proluviálních sedimentů.  

Dalším úhel pohledu, kterým můžeme na třídy základových půd pohlížet, je 

zohledňování největší a nejmenší granulometrické variability. Tento přístup úzce souvisí 

s přístupem, který je v předchozím odstavci. Logičnost zde uváděného úhlu pohledu je 

zřejmá, jelikož se staví k variabilitě tříd základových půd ještě jiným způsobem, a to pomocí 

nejvyšší a nejnižší početnosti vyskytujících se tříd základových půd v daném 

inženýrskogeologickém rajonu, se zohledněním různých granulometrických frakcích.  

Největší variabilitu tříd základových půd tvořených třemi třídami zrnitostních frakcí 

(štěrkovitou, písčitou a jemnozrnnou) má z tohoto úhlu pohledu Rajon [Gf-Gl] 

glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, který je tvořen čtrnácti třídami základových 

půd, přičemž štěrkovité a písčité frakce se vyskytují shodně po pěti třídách a zbylé čtyři třídy 

jsou tvořeny jemnozrnnými třídami základových půd. Zároveň můžeme říci, že u tohoto 

rajonu se díky variabilitě mohou nacházet méně vhodné základové půdy, tvořené 

plastickými jemnozrnnými zeminami. Význam této variability je i v tom, že s větší 

variabilitou souvisí možnost výskytu méně vhodných tříd základových půd. S podobnou 

situací se setkáváme také u inženýrskogeologického rajonu [Fn] náplav nížinných toků, kde 

se také nacházejí 3 granulometrické frakce. Zde není zde však tolik vyrovnané zastoupení, 
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jako u předchozího inženýrskogeologického rajonu. V rámci štěrkovité frakce se zde 

vyskytují 4 třídy základových půd, v písčité frakci 3 třídy základových půd a v jemnozrnné 

frakci 7 tříd základových půd. Co se týče jemnozrnné frakce tohoto inženýrskogeologického 

rajonu, tak se zde vyskytuje i v rámci zakládání staveb problematická třída F8 typ (CH), což 

je Jíl s vysokou plasticitou. Dalším inženýrskogeologickým rajonem s velkou variabilitou tří 

tříd základových půd je rajon [D] deluviálních sedimentů, u něhož se vyskytuje 13 tříd 

základových půd, z toho 3 třídy připadají k štěrkovité frakci. Jedna třída základových půd je 

tvořena písčitou frakcí a zbývajících 9 tříd (ve smyslu rozšíření jednotlivých symbolů) náleží 

k jemnozrnným zeminám. Předposledním inženýrskogeologickým rajonem, u něhož se 

setkáváme se všemi třemi zrnitostními frakcemi, je rajon [P] proluviálních sedimentů, kde 

četnost tříd základových půd ve smyslu rozšíření symbolů je deset, přičemž štěrkovitá frakce 

je tvořena pěti třídami, písčitá čtyřmi a jedna třída základových půd připadá jemnozrnné 

frakci. Posledním inženýrskogeologickým rajonem, u kterého se vyskytují všechny tři 

zrnitostní frakce, je rajon [Fn-Fh] náplav nížinných a horských toků. Tento 

inženýrskogeologický rajon je tvořen pěti třídami základových půd, přičemž štěrkovitá 

frakce je tvořena jednou třídou a písčitá frakce je shodně jako frakce jemnozrnná tvořena 

dvěma třídami základových půd. Tento nízký počet tříd základových půd je ovlivněn malým 

plošným výskytem tohoto inženýrskogeologického rajonu a charakteristikou geologické 

stavby dané oblasti. 

Do kategorie střední variability tříd základových půd zahrnujeme 

inženýrskogeologické rajony, u nichž se vyskytují pouze třídy základových půd tvořené 

dvěma zrnitostními frakcemi. Prvním a co se týče této kategorie počtem tříd základových 

půd také nejpočetnějším inženýrskogeologickým rajonem je [Nk] rajon střídajících se 

jemnozrnných písčitých a štěrkovitých sedimentů, u něhož se vyskytuje třináct tříd 

základových půd. Čtyři třídy spadají do kategorie písčitých tříd základových půd a zbylých 

devět do kategorie jemnozrnných tříd základových půd. Vzhledem k přítomnosti širokého 

spektra jemnozrnných tříd základových půd s vyšší plasticitou můžeme u tohoto 

inženýrskogeologického rajonu predikovat zhoršené geotechnické vlastnosti. Druhým 

inženýrskogeologickým rajonem patřícím do této kategorie je rajon [Gm] morénových 

sedimentů. Tento inženýrskogeologický rajon je tvořen deseti třídami základových půd, 

z nichž dvě třídy náleží kategorii písčitých tříd základových půd, a zbylých osm je tvořen 

třídami jemnozrnnými. Třetí inženýrskogeologický rajon [Du] deluviofluviálních sedimentů 
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je tvořen sedmi třídami základových půd, přičemž dvě třídy připadají do kategorie písčitých 

tříd základových půd, a zbylých pět do kategorie jemnozrnných. Poslední 

Inženýrskogeologický rajon [Ft] je na rozdíl od předchozích tří tvořen dvojicí skupin 

písčitých a štěrkovitých základových půd. Celkově se v tomto rajonu vyskytuje osm tříd 

základových půd, přičemž obě tyto zrnitostní skupiny jsou zde tvořeny čtyřmi třídami 

základových půd (Obrázek 68). Díky absenci jemnozrnných tříd základových půd a 

přítomnosti štěrkovitých a písčitých tříd základových půd můžeme z geotechnického 

hlediska hodnotit tento inženýrskogeologický rajon velmi kladně. 

Do poslední a početně nejméně variabilní skupiny tříd základových půd jsou řazeny 

rajony, u nichž se vyskytuje pouze jedna zrnitostní třída základových půd. Tuto podmínku 

splňuje celkově osm inženýrskogeologických rajonů z celkového počtu jedenadvaceti. Co 

se týče zrnitostních skupin, jsou tyto rajony tvořeny pouze dvěma typy a to jemnozrnnou 

nebo štěrkovitou frakcí, kdy v rámci přehlednosti budou rajony podle tohoto kritéria 

rozděleny do dvou skupin. První skupina inženýrskogeologických rajonů je tvořena 

jemnozrnnými třídami základových půd, přičemž toto kritérium splňuje šest 

inženýrskogeologických rajonů s různými počty tříd jemnozrnných základových půd. 

Těmito inženýrskogeologickými rajony jsou [Lp] rajon polygenetických sprašových 

sedimentů se sedmi třídami jemnozrnných základových půd, [Gfh] rajon glacifluviálních 

jílovitých sedimentů s pěti třídami, rajony [Fh] náplav horských toků a [Es] rajon spraší, jsou 

tvořeny shodně čtyřmi třídami, [Dh] rajon deluviálních ronových, převážně hlinitých 

sedimentů je tvořen dvěmi třídami a u posledního rajonu této skupinu [Jf] rajonu 

lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů se vyskytuje jediná třída základových půd. 

Poslední skupina inženýrskogeologických rajonů, a to štěrkovitých tříd základových půd, je 

tvořena dvěma inženýrskogeologickými rajony. Je to [Gfp] rajon glacifluviálních 

písčitoštěrkovitých sedimentů tvořeného třemi třídami a [Pp] rajon proluviálních silně 

zhliněných štěrků tvořeným dvěma třídami štěrkovitých základových půd. 
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Obrázek 68 Počty tříd základových půd vyskytující se v inženýrskogeologických rajonech    
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8.1 Třídy základových půd 

Popis této části je určitou duplicitou, protože máme samostatnou část věnovanou 

popisu štěrkovitých, písčitých a jemnozrnných základových půd. Navzdory tomu, smyslem 

tohoto popisu je lepší vizualizace a lepší uvědomění si distribuce jednotlivých samostatných 

tříd základových půd. Tento přístup nám umožní vidět ještě určité jemné niance tohoto 

aspektu, které jsme nebyli schopni zhodnotit v předchozím přístupu.  

Na začátku tohoto hodnocení popíšeme štěrkovité třídy základových půd G1 (GW) 

Štěrk dobře zrněný a G2 (GP) Štěrk špatně zrněný, kdy zajímavostí je, že obě třídy se 

vyskytují ve stejných inženýrskogeologických rajonech. Obecně pro všechny třídy 

štěrkovitých zemin je charakteristické, že geodynamický proces vytvářející určitý 

inženýrskogeologický rajon musí mít dostatečnou fyzikální sílu a mechanismy pro to, aby 

byl schopen vytvořit sediment, který si vyžaduje vytvoření větších zrnitostních frakcí ale 

také jejich přesun na jiné místo. To znamená, že této charakteristice odpovídají takzvané 

“silovější“ geodynamické procesy. Určitým způsobem nejsilovějším 

inženýrskogeologickým rajonem je rajon [D] deluviálních sedimentů, který navíc spolu 

s štěrkovitou frakcí přemisťuje ještě (kameny Cb), což je znatelně větší zrnitostní frakce než 

u jiných inženýrskogeolgických rajonů. Tento úhel pohledu na tento inženýrskogeologický 

rajon je však ovlivněn malou transportní vzdáleností uloženin tohoto rajonu, jelikož během 

tak krátkého transportu není možno více zmenšit rozměr zrnitostních frakcí. Z  tohoto úhlu 

pohledu jsou více silovými rajony [Gm] rajon morénových sedimentů, [Gfh] rajon 

glacifluviálních jílovitých sedimentů, [Gf-Gl] rajon glacifluviálních a glacilakustrinních 

sedimentů, [Gfp] rajon glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů. U těchto rajonů bylo 

zaznamenáno určité překvapivé zjištění, že se zde nevyskytují konkrétní větší zrnitostní 

frakce. Tato skutečnost byla pravděpodobně ovlivněna větší transportní vzdáleností 

kontinentálního ledovce, než je tomu u ledovců horských, u nichž je větší kamenitá frakce 

častější.  

Pokud budeme hodnotit podobnost vyskytujících se inženýrskogeologických rajonů 

v rámci tříd základových půd, tak největší míra podobnosti byla zaznamenána u štěrkovitých 

tříd základových půd, u nichž se setkáváme s takzvanými „nejsilovějšími“ geodynamickými 

procesy. Jak bylo zmíněno výše, silovost těchto rajonů se projevuje ne jen v rozdružovací 

schopnosti, ale také v jejich velké transportní schopnosti. 
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V rámci největší podobnosti se jedná o dvě skupiny inženýrskogeologických rajonů. 

První skupinou je výskyt čtyř nebo všech pěti tříd štěrkovitých základovývh půd, kdy jsou 

pro rajony [Ft] rajon říčních teras a [Fn] náplav nížinných toků společné třídy G1 (GW), G2 

(GP), G3 (G-F), G4 (GM), a pro rajony [P] proluviálních sedimentů a [Gf-Gl] 

glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů společné tyto třídy G1 (GW), G2 (GP), G3 

(G-F), G4 (GM), G5 (GC). Druhá skupina je tvořena inženýrskogeologickými rajony, pro 

něž je společný výskyt jedné až tří tříd štěrkovitých základových půd, kterými jsou pro rajon 

[D] deluviálních sedimentů třídy G3 (G-F), G4 (GM), G5 (GC), pro rajon [Gfp]  

glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů třídy G1 (GW), G2 (GP), G3 (G-F) a pro 

rajon [Pp] proluviálních silně zhliněných štěrků jsou to třídy G4 (GM), G5 (GC). Tato 

situace vychází grafického znázornění, viz.  (Obrázek 69). 

 

Obrázek 69 Vizualizace distribuce inženýrskogeologických rajonů ve vztahu k třídám štěrkovitých 

základových půd 

 

Střední podobnost výskytu inženýrskogeologických rajonů byla zaznamenána u 

písčitých tříd základových půd s větším mixem genetických typů, v rámci jednotlivých tříd 

základových půd. Můžeme konstatovat, že rajon [Gf-Gl] se vyskytuje u všech tříd písčitých 

základových půd a zaujímám v této třídě nejdominantnější zastoupení. Druhou největší 

četnost zaujímají inženýrskogeologické rajony [Ft] rajon říčních teras, [P] rajon 

proluviálních sedimentů [Nk] a rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých 

sedimentů, které se shodně vyskytují u čtyř tříd písčitých základových půd. U tří tříd 

písčitých základových půd se vyskytuje rajon [Fn] náplav nížinných toků. U dvou tříd 
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písčitých tříd základových půd jsou zastoupeny rajony [Fn-Fh] náplav nížinných a horských 

toků, [Du] rajon deluviofluviálních sedimentů a v jediné třídě se zde vyskytuje 

inženýrskogeologický rajon [D] deluviálních sedimentů (Obr 8.1). 

 

Obrázek 70 Vizualizace distribuce inženýrskogeologických rajonů ve vztahu k třídám písčitých základových 

půd 

Nejmenší podobnost výskytu inženýrskogeologických rajonů byla zaznamenána u tříd 

jemnozrnných základových půd. Zde je možno rozdělit genetické typy do tří skupin 

podobnosti. Jednu skupinu podobnosti tvoří inženýrskogeologické rajony vytvářející určité 

typy jemnozrnných tříd základových půd, kde je největší podobnost patrná pro třídy F3 

(MS), F4 (CS), F5 (ML), F5 (MI), F6 (CL), F6 (CI). U těchto šesti tříd jemnozrnných 

základových půd se mimo jiné inženýrskogeologické rajony nachází skupina shodných 

inženýrskogeologických rajonů, kterými jsou [Lp] rajon polygenetických sprašových 

sedimentů, [Fn] rajon náplav nížinných toků, [D] rajon deluviálních sedimentů, [Du] rajon 

deluviofluviálních sedimentů a [Gm] rajon morénových sedimentů. Druhou skupinu 

podobnosti vytváří pouze [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých 

sedimentů, který představuje jemnozrnné miocenní sedimenty, ve kterých byly 

zaznamenány nejvyšší hodnoty plasticity ze všech inženýrskogeologických rajonů F7 (MH), 

F7 (MV), F7 (ME). Třetí skupina je tvořena třídami F1 (MG) Hlína štěrkovitá, F2 (CG) Jíl 

štěrkovitý a F8 (CH) Jíl s vysokou plasticitou, u nichž je podobnost výskytu tříd základových 

půd v rámci ostatních inženýrskogeologických rajonů nejmenší, viz (Obrázek 71). 

Znázornění všech zrnitostních tříd je zobrazeno viz (Obrázek 72).
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Obrázek 71 Vizualizace distribuce inženýrskogeologických rajonů ve vztahu k třídám jemnozrnných základových půd
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Obrázek 72 Vizualizace distribuce inženýrskogeologických rajonů ve vztahu k třídám základových půd 
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8.1.1 Zhodnocení výskytu štěrkovitých tříd základových půd 

v inženýrskogeologických rajonech 

Štěrkovité základové půdy jsou svým výskytem vázány na osm 

inženýrskogeologických rajonů z celkového počtu jedenadvaceti, týkajících se zeminových 

základových půd. K tomuto hodnocení je nutno uvést, že čistě štěrkovité třídy základových 

půd se vyskytují u dvou inženýrskogeologických rajonů, jimiž jsou [Gfp] rajon 

glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů a [Pp] rajon proluviálních silně zhliněných 

štěrků. U zbylých inženýrskogeologických rajonů se spolu se štěrkovitými třídami vyskytují 

navíc písčité, případně jemnozrnné třídy základových půd nebo jejich kombinace. 

Inženýrskogeologickými rajony, u nichž se vyskytují třídy štěrkovitých základových 

půd jsou [Fn] rajon náplav nížinných toků, [D] rajon deluviálních sedimentů, [Gf-Gl] rajon 

glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, [Ft] rajon pleistocenních říčních teras, [P] 

rajon proluviálních sedimentů, [Fn-Fh] rajon náplav nížinných a horských toků, [Gfp] rajon 

glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů a [Pp] rajon proluviálních silně zhliněných 

štěrků. U štěrkovitých základových půd se nevyskytují [Lp] rajon polygenetických 

sprašových sedimentů, [An-Ao] rajon odkališť, navážek odpadu, výsypek a hald, [Du] rajon 

deluviofluviálních sedimentů, [Gm] rajon morénových sedimentů, [Or] rajon organogenních 

a organických zemin, [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných písčitoštěrkovitých sedimentů, 

[Jf] rajon lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů, [Dh] rajon deluviálních ronových 

hlinitých sedimentů, [Es] rajon spraší, [Fh] rajon náplav horských toků, [Gfh] rajon 

glacifluviálních jílovitých sedimentů, [An] rajon násypů, výsypek a hald, [Ao] rajon odkališť 

a navážek odpadu. Tyto inženýrskogeologické rajony jsou vyznačeny na viz (Obrázek 73). 
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Obrázek 73 Třídy štěrkovitých základových půd vyskytující se v inženýrskogeologických rajonech 



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

2017   169 

Každý z těchto rajonů má nějaký konkrétní fyzikální důvod, proč se v něm nevyskytují 

štěrkovité sedimenty. U některých inženýrskogeologických rajonů je to zcela evidentní 

důvod, jako například u rajonu [Or] organogenních a organických zemin, protože rostlinné 

zbytky nemohou obsahovat takto velké granulometrické částice. Dalším takovýmto rajonem 

je rajon [Lp] polygenetických sprašových sedimentů. Zde tento důvod není tolik zřejmý jako 

u [Or] organogenních a organických zemin. Vítr totiž nejlépe přenáší jemnozrnné 

granulometrické frakce. Dokáže však přenášet i písek, avšak štěrk je příliš těžký pro přenos 

větrem. U některých dalších rajonů tento fyzikální důvod není tolik zřetelný, ale vždy 

existuje. Výskyt štěrkovitých tříd základových půd je znázorněno viz (Obrázek 73). 

Pokud budeme hodnotit osm inženýrskogeologických rajonů s výskytem štěrkovitých 

základových půd, nejdříve je rozdělíme do dvou skupin. První skupinou jsou rajony, kde 

geodynamické procesy vytvořily u daného rajonu všech pět tříd základových půd (G1=GW, 

G2=GP, G3=G-F, G4=GM, G5=GC), takovýmito rajony jsou [P] rajon proluviálních 

sedimentů a [Gf-Gl] rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů. U těchto rajonů 

se mimo třídy štěrkovitých základových půd vyskytují také písčité a jemnozrnné třídy 

základových půd. Co se týče proluviálních sedimentů, tak fyzikálním důvodem existence 

všech pěti základových tříd je následující skutečnost. Vzhledem k tomu, že proluviální 

sedimenty byly vytvořeny náhlými přívalovými dešti, jenž na svazích uvolnili a spláchly 

více zrnitostních frakcích, je tato velká variabilita podmíněna tímto fyzikálním principem. 

U rajonů [Gf-Gl] glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů není situace takto 

jednoduchá. Vnímám, že tento inženýrskogeologický rajon by měl být rozdělen na dvě části 

([Gf] rajon glacifluviálních sedimentů a [Gl] rajon glacilakustrinních sedimentů). U rajonu 

glacifluviálních sedimentů [Gf] bych vnímal existenci všech 5 tříd jako logickou, z důvodu 

větší unášecí síly v glacigenních řekách nežli v jezerech. 

Zbývajících 5 inženýrskogeologických rajonů již obsahuje jednu až čtyři třídy 

štěrkovitých základových půd. Dva inženýrskogeologické rajony obsahují 4 třídy 

štěrkovitých základových půd a jsou to rajon [Fn] Rajon náplav nížinných toků a [Ft] Rajon 

pleistocenních říčních teras. Tyto dva rajony neobsahují třídu základové půdy G5, což je 

jílovitý štěrk. Důvod absence této frakce není zcela zřejmý. Může jím být pouze regionální 

důvod, že se zde tato frakce vyskytuje v menší míře. Druhým důvod může být fyzikální, 

který však není na první pohled zřejmý. Další dva inženýrskogeologické rajony mají tři třídy 
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štěrkovitých základových půd. Jedná se o rajon deluviálních sedimentů [D] a [Gfp] rajon 

glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů. Zajímavostí je to, že všechny tři třídy 

základových půd jsou odlišné. Inženýrskogeologický rajon deluviálních sedimentů [D] je 

tvořen třídami (G3=G-F, G4=GM, G5=GC) a rajon [Gfp] glacifluviálních 

písčitoštěrkovitých sedimentů je tvořen třídami (G1=GW, G2=GP, G3=G-F), to znamená, 

že pohyb svahových sedimentů je více granulometricky rozptýlený a hrubozrnný, kdežto 

proces vzniku [Gfp] probíhal více ve vodním prostředí glacifluviálu, což umožňuje větší 

vytříděnost. 

8.1.2 Zhodnocení výskytu písčitých tříd základových půd v inženýrskogeologických 

rajonech zemin 

Pokud budeme hodnotit výskyt tříd písčitých základových půd, tak z celkového počtu 

jedenadvaceti inženýrskogeologických rajonů zemin se písčité třídy základových půd 

vyskytují u devíti inženýrskogeologických rajonů. V rámci hodnocení je nutno zdůraznit 

skutečnost, že žádný inženýrskogeologický rajon není tvořen čistě písčitými třídami 

základových půd a spolu s nimi se vždy vyskytují navíc štěrkovité, případně jemnozrnné 

třídy základových půd nebo jejich kombinace. Těmito rajony jsou [Fn] rajon náplav 

nížinných toků, [D] rajon deluviálních sedimentů, [Du] rajon deluviofluviálních sedimentů, 

[Gf-Gl] rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, [Ft] rajon pleistocenních 

říčních teras, [Gm] rajon morénových sedimentů, [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných 

písčitoštěrkovitých sedimentů, [P] rajon proluviálních sedimentů, [Fn-Fh] rajon náplav 

nížinných a horských toků. V kategorii písčitých základových půd se nevyskytují [Lp] rajon 

polygenetických sprašových sedimentů, [An-Ao] rajon odkališť navážek odpadu, výsypek a 

hald, [Or] organogenních a organických zemin, [Jf] rajon lakustrinních a fluvilakustrinních 

sedimentů, [Dh] rajon deluviálních ronových hlinitých sedimentů, [Es] rajon spraší, [Fh] 

rajon náplav horských toků, [Gfh] rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů, [Gfp] rajon 

glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů, [Pp] rajon proluviálních silně zhliněných 

štěrků, [An] rajon násypů, výsypek a hald a [Ao] rajon odkališť a navážek odpadu. Absence 

výskytu písčitých půd u těchto rajonů je opodstatněná určitým fyzikálním důvodem. Někdy 

je tento důvod naprosto zřejmý, někdy je jeho objasnění složitější. Znázornění výskytu tříd 

písčitých základových půd je znázorněno na viz (Obrázek 74). 
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Obrázek 74 Třídy písčitých základových půd vyskytující se v inženýrskogeologických rajonech
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Pokud budeme hodnotit všech devět inženýrskogeologických rajonů, u nichž se 

vyskytují třídy písčitých základových půd, provedeme jejich rozdělení do tří kategorií. 

První kategorii tvoří [Gf-Gl] rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, u 

něhož se vyskytuje všech 5 tříd písčitých základových půd (S1=SW, S2=SP, S3=S-F, 

S4=SM, S5 (SC). Jak již bylo uvedeno výše v kapitole věnující se výskytu 

inženýrskogeologických rajonů v třídách štěrkovitých základových půd, bylo by vhodno 

tento rajon rozdělit na dva samostatné inženýrskogeologické rajony [Gf] rajon 

glacifluviálních sedimentů a [Gl] rajon glacilakustrinních sedimentů.  Zde by pak u rajonu 

[Gf]  glacifluviálních sedimentů byla přítomnost všech pěti tříd písčitých základových půd 

opodstatněná s ohledem na značnou unášecí schopnost tekoucích glacigenních vod. V 

případě rajonu [Gl] glacilakustrinních sedimentů by se dala očekávat spíše přítomnost tříd s 

příměsí jemnozrnných zemin (S4=SM, S5=SC), kvůli vzniku uloženin v jezerním prostředí 

s pomalým průtokem glacigenních vod. 

Druhá kategorie je tvořena inženýrskogeologickými rajony, u nichž se vyskytují 

pouze dvě třídy písčitých základových půd. Jedná se o rajony [Du] rajon deluviofluviálních 

sedimentů, [Gm] rajon morénových sedimentů a [Fn-Fh] rajon náplav nížinných a horských 

toků. První dva inženýrskogeologické rajony [Du] rajon deluviofluviálních sedimentů a 

[Gm] rajon morénových sedimentů, jsou tvořeny dvěma stejnými třídami písčitých 

základových půd (písek hlinitý S4=SM a písek jílovitý S5=SC). V případě rajonu [Du] 

deluviofluviálních sedimentů je přítomnost těchto typů uloženin opodstatněná mechanismem 

vzniku. Tento rajon je tvořen svahovými sedimenty vzniklými působením gravitace a 

tekoucí vody s nevelkou unášecí schopností. Díky malé unášecí schopnosti nebyla voda 

schopna transportovat zrnitostně větší materiál. U rajonu [Gm] morénových sedimentů je 

přítomnost této frakce opodstatněna opět mechanismem vzniku, kdy značné silové účinky 

ledovce při transportu geologického materiálu na velké vzdálenosti rozrušili materiál na 

písčitou frakci s příměsí jílovité a hlinité složky. V případě rajonu [Fn-Fh] náplav nížinných 

a horských toků se vyskytují třídy písčitých základových půd (S3=S-F a S5=SC), kdy chybí 

třída (S4=SM). Absence této třídy není jednoduše zdůvodnitelná a její nepřítomnost lze 

přisoudit specifickým místním fyzikálním podmínkám, případně nezastižením při 

prováděném inženýrskogeologickém průzkumu. Situace hodnocení není toliko jednoduchá. 

Opět vnímám skutečnost, že by měl být rajon členěn na dva samostatné 

inženýrskogeologické rajony a to na [Fn] rajon náplav nížinných toků a [Fh] rajon náplav 
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horských toků. Výskyt hrubší zrnitostní frakce by byl logičtější u rajonu [Fh] náplav 

horských toků a jemnější frakce k rajonu [Fn] náplav nížinných toků. 

Třetí kategorie hodnocení je tvořena inženýrskogeologickými rajony, u nichž se 

vyskytuje jedna až čtyři třídy písčitých základových půd. Jedná se o rajony [Fn] rajon náplav 

nížinných toků, [D] rajon deluviálních sedimentů, [Ft] rajon pleistocenních říčních teras, 

[Nk] rajon střídajících se jemnozrnných písčitoštěrkovitých sedimentů, [P] rajon 

proluviálních sedimentů. V případě rajonu [Ft] pleistocenních říčních teras se vyskytují 

čtyři třídy písčitých základových půd (S1=SW, S2=SP, S3=S-F, S4=SM). Jejich přítomnost 

je dána značnou unášecí schopností vodních toků, jenž je podmíněna zvýšenými vodními 

stavy v povodňových obdobích. U tohoto rajonu se nevyskytuje třída S5=SC. Důvod 

nepřítomnosti není zcela zřejmý a může být zapříčiněn regionálním důvodem. Druhý důvod 

může být fyzikálně-regionální, ovšem není na první pohled patrný. Rajon [Nk] střídajících 

se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů je tvořen čtyřmi třídami píčitých 

základových půd (S2=SP, S3=S-F, S4=SM, S5=SC). Jejich přítomnost vychází 

z materiálového složení matečné horniny, která tvoří eluvia tohoto inženýrskogeologického 

rajonu. Matečná hornina je tvořena jemnozrnnými písčitoštěrkovitými sedimenty, při jejichž 

eroznímu rozrušování dochází k vzniku výše zmíněných tříd základových půd. V případě 

rajonu [P] proluviálních sedimentů je tento rajon tvořen čtyřmi třídami písčitých 

základových půd (S1=SW, S2=SP, S4=SM, S5=SC). Široká variabilita tříd písčitých 

základových půd je dána způsobem vzniku. Uloženiny tohoto rajonu vznikají při náhlých 

dešťových přívalech se značnou unášecí schopností, což umožnilo odnos širokého spektra 

zrnitostních frakcí písčitých základových půd. V tomto rajonu však chybí třída S3 (S-F) 

písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ačkoliv jsou zde jemnozrnné zeminy uvedeny v třídách 

Písek hlinitý S4 (SM) a Písek jílovitý S5 (SC).  Absence třídy S3 (S-F) je vysvětlitelná nízkým 

podílem jemnozrnné frakce v píscích pod 5 %, což může být způsobeno místně specifickými 

fyzikálními podmínkami.  Rajon [Fn] náplav nížinných toků je tvořen třemi třídami písčitých 

základových půd (S3=S-F, S4=SM, S5=SC). Jejich výskyt je dán skutečností, že nížinné 

toky unášejí značně široké zrnitostní spektrum materiálu, které je při usazování navzájem 

promíseno. Z tohoto důvodu se zde nesetkáváme s třídami S1=SW Písek dobře zrněný, a 

S2=SP Písek špatně zrněný. Při hodnocení rajonu [D]  deluviálních sedimentů se setkáváme 

pouze s jednou třídou písčitých základových půd a to S4=SM, což je Hlinitý písek. 
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Přítomnost pouze jedné třídy písčitých tříd základových půd je způsobena absencí širšího 

spektra zdrojového písčitého materiálu. 

8.1.3 Zhodnocení výskytu jemnozrnných tříd základových půd 

v  inženýrskogeologických rajonech zemin 

Ve skupině tříd jemnozrnných základových půd je z celkového počtu jedenadvaceti 

inženýrskogeologických rajonů zastoupen největší počet a to čtrnácti 

inženýrskogeologických rajonů. Těmito rajony jsou [Lp] rajon polygenetických sprašových 

sedimentů, [Fn] rajon náplav nížinných toků, [D] rajon dluviálních sedimentů, [Du] rajon 

deluviofluviálních sedimentů, [Gf-Gl] rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, 

[Gm] rajon morénových sedimentů, [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a 

štěrkovitých sedimentů, [P] rajon proluviálních sedimentů, [Jf] rajon lakustrinních a 

fluvilakustrinních sedimentů, [Dh] rajon deluviálních ronových hlinitých sedimentů, [Es] 

rajon spraší, [Fh] rajon náplav horských toků, [Fn-Fh] rajon náplav nížinných a horských 

toků a [Gfh] rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů. Z těchto 14 

inženýrskogeologických rajonů se nachází čistě jemnozrnné zeminy pouze v šesti 

inženýrskogeologických rajonech. [Lp] rajon polygenetických sprašových sedimentů, [Jf] 

rajon lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů, [Dh] rajon deluviálních ronových 

převážně hlinitých sedimentů, [Es] rajon spraší, [Fh] rajon náplav horských toků, [Gfh] 

rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů. Ve zbývajících osmi rajonech se nachází spolu 

s jinými zrnitostními frakcemi. Zbylými inženýrskogeologickými rajony, které nejsou 

tvořeny jemnozrnnými třídami základových půd, jsou [An-Ao] rajon odkališť navážek 

odpadu, výsypek a hald, [Ft] rajon pleistocenních říčních teras, [Or] organogenních a 

organických zemin, [Gfp] rajon glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů, [Pp] rajon 

proluviálních, silně zhliněných štěrků, [An] rajon násypů, výsypek a hald, [Ao] rajon 

odkališť a navážek odpadu. Důvod, proč se v těchto rajonech nevyskytují jemnozrnné třídy 

základových půd, je vždy opodstatnitelný konkrétním případem. Znázornění výskytu tříd 

jemnozrnných základových půd je znázorněno viz (Obrázek 75).
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Obrázek 75 Třídy jemnozrnných základových půd vyskytující se v inženýrskogeologických rajonech
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Nejmenší počet tříd jemnozrnných základových půd se vyskytuje u 

inženýrskogeologického rajonu lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů [Jf]. Tento 

rajon je tvořen pouze jednou třídou jemnozrnných základových půd a to F4 (CS), což je 

Hlína se střední plasticitou. Tato třída se zde vyskytuje z jednoduchého důvodu. Unášecí 

schopnost tekoucí vody klesá s rychlostí jejího proudění, kdy rozměrnější částice jsou 

pomalu usazovány a dále jsou transportovány stále jemnější zrnitostní frakce. Sedimentační 

prostředí tohoto rajonu bylo tvořeno jezery v oblasti s pomalu tekoucí nebo stojatou vodou, 

kde je již vyloučena možnost unášení větších zrnitostních frakcí. Druhým důvodem je 

absence zdrojového materiálu s většími zrnitostními frakcemi. Druhým 

inženýrskogeologickým rajonem, u něhož se vyskytuje pouze jedna třída jemnozrnných 

základových půd, je rajon [P] proluviálních sedimentů s třídou F2 (CG), což je Hlína 

štěrkovitá. Ovšem mimo jemnozrnné zeminy se v tomto rajonu vyskytují také třídy 

štěrkovité a písčité. Přítomnost pouze jedné jemnozrnné třídy může být zdůvodnitelný 

krátkou transportní vzdáleností zemin tohoto rajonu spolu s nedostatkem jemnozrnného 

zdrojového materiálu.   

Co se týče největšího počtu, a to 9 tříd jemnozrnných základových půd, setkáváme se 

s ním u dvou inženýrskogeologických rajonů. Prvním rajonem je rajon [D] deluviálních 

sedimentů, u něhož se vyskytují třídy F1 (MG), F2 (CG), F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML), F5 

(MI), F6 (CL), F6 (CI), F8 (CH). Široké spektrum tříd základových půd je dáno mixační 

schopností geodynamického procesu vytvářejícího deluviální sedimenty. Druhým 

inženýrskogeologickým rajonem je [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a 

štěrkovitých sedimentů, u něhož se setkáváme s těmito třídami jemnozrnných základových 

půd F4 (CS), F5 (ML), F5 (MI), F6 (CL), F6 (CI), F7 (MH), F7 (MV), F7 (ME),  F8 (CH) 

Vysoký počet tříd jemnozrnných základových půd je v případě tohoto 

inženýrskogeologického rajonu dán materiálovým složením tvořeným bádenskými písčito-

štěrkovitými jíly, které mají mezi ostatními zrnitostními frakcemi vysoký podíl jemnozrnné 

frakce. U tohoto inženýrskogeologického rajonu je nutno zohlednit přítomnost vysoce, velmi 

vysoce a extrémně vysoce plastických tříd základových půd F7 (MH), F7 (MV), F7 (ME),  

F8 (CH), které představují problematickou základovou půdu. U obou výše zmíněných 

inženýrskogeologických rajonů se setkáváme také se štěrkovitými a písčitými třídami 

základových půd. 
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Zbylé inženýrskogeologické rajony byly pro přehlednost rozděleny do dvou skupin. 

První skupina je tvořena inženýrskogeologickými rajony, u nichž se mimo jemnozrnné 

třídy základových půd vyskytují také štěrkovité a písčité třídy základových půd. [Fn] Rajon 

náplav nížinných toků, kde se mimo štěrkovité a písčité třídy základových půd vyskytuje 

sedm tříd jemnozrnných základových půd F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML), F5 (MI), F6 (CL), 

F6 (CI), F8 (CH). Tato skutečnost je dána značnou schopností vodního toku unášet značné 

množství materiálu se širokou škálou zrnitostního spektra. Vzhledem k tomu, že říční toky 

v nížinných meandrujících oblastech dosahují již menší rychlosti, je umožněno ukládání 

větší rozmanitosti tříd jemnozrnných základových půd, nežli u toků s vyšší rychlostí 

proudění (u tohoto rajonu se dále vyskytují písčité i štěrkovité zrnitostními frakce). 

Co se týče hodnocení jemnozrnných tříd základových půd u rajonu [Gf-Gl] 

glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, vyskytují se zde tyto čtyři třídy F3 (MS), F4 

(CS), F5 (ML), F6 (CL). Vznik jemnozrnných tříd základových půd souvisí 

s glacilakustrinním prostředím, v němž docházelo k jejich usazování. Jak bylo uvedeno v 

předešlých případech, i zde bych považoval za vhodné při klasifikaci tento 

inženýrskogeologický rajon rozdělit na dva samostatné rajony, a to na [Gf] rajon 

glacifluviálních sedimentů a [Gl] rajon glacilakustrinních sedimentů. Mimo jemnozrnnou 

zrnitostní frakci se zde setkáváme s bohatým zastoupením štěrkovitých a písčitých 

základových půd. V případě hodnocení rajonu [Gm] morénových sedimentů se u tohoto 

rajonu vyskytuje osm tříd jemnozrnných základových půd F1 (MG), F2 (CG), F3 (MS), F4 

(CS), F5 (ML), F5 (MI), F6 (CL), F6 (CI). Takto široké spektrum výskytu jemnozrnných 

tříd základových půd lze vysvětlit velkou energií ledovce spolu se značnou transportní 

vzdáleností, která umožnila dostatečné rozdrcení transportovaných materiálů. Mimo 

jemnozrnnou zrnitostní frakci se zde setkáváme již jen s frakcí písčitou. Dalším hodnoceným 

inženýrskogeologickým rajonem je [Fn-Fh] rajon náplav nížinných a horských toků, který 

je tvořen pouze dvěma třídami jemnozrnných základových půd F4 (CS), F6 (CL). Mimo 

jemnozrnnou frakci se u tohoto rajonu setkáváme s štěrkovitými a písčitými třídami 

základových půd. Posledním inženýrskogeologickým rajonem patřícím do této skupiny je 

rajon [Du] deluviofluviálních sedimentu tvořený pěti třídami jemnozrnných základových 

půd  F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML), F6 (CL), F8 (CH). U tohoto inženýrskogeologického 

rajonu je přítomnost jemnozrnné frakce spojena s proudící vodou, spolu s přítomností 

jemnozrnné frakce v eluviích matečné horniny. 
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Druhá skupina inženýrskogeologických rajonů v klasifikaci jemnozrnných zemin je 

tvořena rajony, v nichž se vyskytují pouze třídy jemnozrnných základových půd. Prvním 

takto klasifikovaným inženýrskogeologickým rajonem je rajon [Gfh] glacifluviálních 

jílovitých sedimentů, u kterého se v rámci čistě jemnozrnných inženýrskogeologických 

rajonů vyskytuje nejvíce a to 5 tříd jemnozrnných základových půd F4 (CS), F5 (ML), F5 

(MI), F6 (CL), F8 (CH).  

 Dalšími takto klasifikovanými inženýrskogeologickými rajony jsou [Lp] rajon 

polygenetických sprašových sedimentů (F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML), F5 (MI), F6 (CL), F6 

(CI), F8 (CH)) a rajon [Es] spraší (F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML), F5 (MI), F6 (CL). U těchto 

rajonů je přítomnost širokého spektra tříd jemnozrnných základových půd naprosto zřejmá. 

Vznik těchto dvou rajonů je spojen s aridním období s omezeným výskytem vegetace, kdy 

docházelo k usazování nejjemnějších zrnitostních frakcí transportovaných na značné 

vzdálenosti větrem. Vítr nedokáže na velké vzdálenosti unášet rozměrnější zrnitostní frakce, 

což je důvodem jejich nepřítomnosti v těchto dvou inženýrskogeologických rajonech a 

výskytu pouze jemnozrnné frakce. Při hodnocení rajonu [Fh] náplav horských toků byl 

zjištěn výskyt pouze čtyř tříd jemnozrnných základových půd (F5 (ML), F5 (MI), F6 (CL), 

F8 (CH). Na první pohled je zřejmé, že se u tohoto rajonu vyskytuje menší množství tříd 

jemnozrnných základových půd nežli u rajonu [Fn] náplav nížinných toků. Důvod je zde 

jednoduchý. Rychlost proudění v oblasti horských toků dosahuje vyšších rychlostí, nežli v 

nížinách díky čemuž neumožňuje ukládání většího spektra jemnozrnných frakcí, ty 

sedimentují níže po proudu v oblastech s nižší rychlostí proudění jako například právě 

zmíněný rajon [Fn] náplav nížinných toků. Zde u rajonu [Fn] náplav horských toků však 

hraje významnou roli také charakter geologické stavby, ve které se tyto toky vyskytují spolu 

s dostupným zdrojovým materiálem, který do značné míry ovlivňuje zrnitostní skladbu. 

Posledním inženýrskogeologickým rajonem patřícím do této skupiny je rajon [Dh] 

deluviálních ronových, hlinitých sedimentů, u něhož se vyskytují pouze dvě třídy 

jemnozrnných základových půd, kterými jsou F6 (CL), F8 (CH). Výskyt jemnozrnných tříd 

v rámci tohoto inženýrskogeologického rajonu je spojen s mechanismem jeho vzniku. 

Pojmem Ron je označován povrchový plošný splach, jehož unášecí síla nedosahuje takové 

míry, aby mohla transportovat větší nežli jemnozrnnou frakci. 
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8.2 Plasticita zemin 

Plasticita zemin je v rámci klasifikace zaznamenávána pomocí plasticitního diagramu 

viz (Obrázek 76). Celý diagram plasticity je rozdělena do pěti zón označených symboly L - 

nízká plasticita, I - střední plasticita, H - vysoká plasticita, V - velmi vysoká plasticita, E - 

extrémně vysoká plasticita. Pro všechny inženýrskogeologické rajony platí, že absolutní 

většina výskytu inženýrskogeologických rajonů je vázána na výskyt plasticity, týkající se 

prvních tří zón z leva, tedy L – nízké, I - střední a H - vysoké.  

 

Obrázek 76 Diagram plasticity upraveno dle ČSN 73 1001 

 

Jinými slovy můžeme tvrdit, že pokud budeme hodnotit charakter plasticity zemin v 

rámci inženýrskogeologických rajonů, tak nejvýznamnějším trendem všech 

inženýrskogeologických rajonů je výskyt tříd s nížší plasticitou - L až vysokou plasticitou – 

H. Nejčastěji se vyskytující úroveň plasticity je u třídy základových půd F6  (CL), což je Jíl 

s nízkou plasticitou. Ten se vyskytuje u dvanácti inženýrskogeologických rajonů, kterými 

jsou [Lp] rajon polygenetických sprašových sedimentů, [Fn] rajon náplav nížinných toků, 

[D] rajon deluviálních sedimentů, [Gf-Gl] rajon glacifluviálních a glacilakustrinních 

sedimentů, [Gm] rajon morénových sedimentů, [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných, 
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písčitých a štěrkovitých sedimentů, [Dh] rajon deluviálních a ronových převážně hlinitých 

sedimentů, [Es] rajon spraší, [Fh] rajon náplav horských toků, [Fn-Fh] rajon náplav 

horských a nížinných toků, [Gfh] rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů. 

Pro všechny inženýrskogeologické rajony je typický trend absence tříd plasticity s 

velmi vysokou plasticitou – V a extrémně vysokou plasticitou – E. Vyjímkou je pouze 

inženýrskogeologický rajon [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a 

štěrkovitých sedimentů. Zde se jedná o F7 (MV) Jíl s velmi vysokou plasticitou a F7 (ME) 

Jíl s extrémně vysokou plasticitou. 

 Pro přehlednost bylo vytvořeno znázornění na (Obrázek 77), s vyznačením četností 

výskytů shodných kombinací plasticity pro konkrétní inženýrskogeologické rajony. 

 

Obrázek 77 Znázornění četnosti výskytu společných kombinací plasticity 

 

 Pokud budeme hodnotit kombinace nejčastěji společně se vyskytujících úrovní 

plasticity, tak nejčatěji, a to třikrát, se vyskytuje kombinace tříd ML (F5), MI (F5), CL (F6), 
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CI (F6), CH (F8), která byla zaznamenána u tří inženýrskogeologických rajonů, kterými 

jsou [D] rajon deluviálních sedimentů, [Lp] rajon polygenetických sprašových sedimentů a 

[Fn] rajon náplav nížinných toků. Druhá nejtypičtější kombinace je kombinace výskytu ML 

(F5), MI (F5), CL (F6), CH (F8), jenž je shodná pro dva inženýrskogeologické rajony [Fh] 

rajon náplav horských toků a [Gfh] rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů.  

U ostatních inženýrskogeologických rajonů, které je možno hodnotit dle plasticity, 

nebyla vzájemná podobnost kombinací žádná. Těmito rajony jsou [Dh] rajon deluviálních a 

ronových převážně hlinitých sedimentů, [Du] rajon deluviofluviálních sedimentů, [Es], rajon 

spraší, [Fn-Fh] rajon náplav horských a nížinných toků, [Gf-Gl] rajon glacifluviálních a 

glacilakustrinních sedimentů, [Gm] rajon morénových sedimentů a [Nk] rajon střídajících 

se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů. 

Co se týče největšího počtu sektorů plasticity, byla tato situace zaznamenána opět u 

inženýrskogeologického rajonu [Nk] střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých 

sedimentů, který v plasticitním diagramu zaujímá 8 sektorů a tvoří jej tyto třídy 

jemnozrnných základových půd F5 (ML),  F5 (MI), F6 (CL), F6 (CI), F7 (MH), F7 (MV), 

F7 (ME), F8 (CH). Naopak nejmenší počet sektorů plasticit byl zastižen u rajonu [Fn-Fh] 

náplav horských a nížinných toků, který je tvořen pouze jedním sektorem pro třídu 

základových půd F6 (CL). 

8.3 Těžitelnost základových půd v inženýrskogeologických rajonech 

Hodnocení distribuce jednotlivých tříd těžitelnosti viz (Obrázek 78) v zájmové oblasti 

je charakterizováno rozdělením všech inženýrskogeologických rajonů do dvou základních 

skupin tříd těžitelnosti.  

První skupinu tvoří inženýrskogeologické rajony, v nichž se vyskytuje některá z třidy 

těžitelnosti v intervalu 1 až 4 dle ČSN 73 3050 Zemní práce všeobecná ustanovení (dále jen 

ČSN 73 3050), která zhruba odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti dle normy ČSN 73 6133 

Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (dále jen 73 6133). 

Vzhledem k tomu, že v ostravské pánvi dominuje kvarterní geologická stavba a převládají 

inženýrskogeologické rajony s výskytem zemin, má největší zastoupení právě tato skupina 

tříd těžitelnosti. Jedná se o následující inženýrskogeologické rajony [Lp] rajon 

polygenetických sprašových sedimentů, [Fn] rajon náplav nížinných toků, 
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Obrázek 78 Distribuce těžitelnosti v inženýrskogeologických rajonech vyskytujících se v zájmovém území 
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[D] rajon deluviálních sedimentů, [An-Ao] rajon odkališť navážek odpadu, výsypek a hald, 

[Du] rajon deluviofluviálních sedimentů, [Gf-Gl] rajon glacifluviálních a glacilakustrinních 

sedimentů, [Ft] rajon pleistocenních říčních teras, [Gm] rajon morénových sedimentů, [Or] 

rajon organogenních a organických zemin, [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných 

písčitoštěrkovitých sedimentů, [P] rajon proluviálních sedimentů, [Jf] rajon lakustrinních a 

fluvilakustrinních sedimentů, [Dh] rajon deluviálních ronových hlinitých sedimentů, [Es] 

rajon spraší, [Fh] rajon náplav horských toků, [Fn-Fh] rajon náplav nížinných a horských 

toků, [Gfh] rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů, [Gfp] rajon glacifluviálních 

písčitoštěrkovitých sedimentů a [Pp] rajon proluviálních silně zhliněných štěrků, [An] rajon 

násypů výsypek a hald, [Ao] rajon odkališť a navážek odpadu. 

Druhou skupinou inženýrskogeologických rajonů, ve vztahu k třídám těžitelnosti jsou 

skupiny tříd těžitelnosti 5,6,7, dle ČSN 73 3050, která zhruba odpovídá II. a III. třídě 

těžitelnosti dle normy ČSN 73 6133. V této skupině je o poznání méně 

inženýrskogeologických rajonů, přičemž sem patří především rajony s výskytem eluvií 

skalních hornin s různou třídou pevnosti v prostém tlaku. Logicky eluvia dosahují nižší 

pevnosti a zdravé skalní horniny pevnosti vyšší, což se promítá na vyšší třídě těžitelnosti. 

Jedná se o rajony [D] Rajon Deluviálních sedimentů, [Gm] Rajon morénových sedimentů, 

[P] Rajon proluviálních sedimentů, [Sf] Rajon flyšoidních hornin, [Sj] Rajon jílovcovo-

prachovcových hornin [V] Rajon vulkanických hornin nerozlišených, [Sv] Rajon vápencovo-

dolomitických hornin, [Ss] Rajon pískovcovo-slepencových hornin.  

Tuto druhou skupinu bych dále rozdělil na dvě podskupiny. První podskupina je 

tvořena 5. třídou těžitelnosti dle ČSN 73 3050, která zhruba odpovídá II. třídě těžitelnosti 

dle normy ČSN 73 6133, ve které jsou tyto rajony [D] rajon deluviálních sedimentů, [Gm] 

rajon morénových sedimentů, [P] rajon proluviálních sedimentů, [Sf] rajon flyšoidních 

hornin, [Sj] rajon jílovcovo-prachovcových hornin [V] rajon vulkanických hornin 

nerozlišených, [Sv] rajon vápencovo-dolomitických hornin, [Ss] rajon pískovcovo-

slepencových hornin. 

Druhou podskupinou jsou 6. a 7. třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050, která zhruba 

odpovídá II. a III. třídě těžitelnosti dle normy ČSN 73 6133. Třída těžitelnosti 6 dle ČSN 73 

3050 má větší zastoupení, a to u inženýrskogeologických rajonů [Ss] rajon pískovcovo-

slepencových hornin, [Sf] rajon flyšoidních hornin [V] rajon vulkanických hornin 
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nerozlišených, [Sv] rajon vápencovo-dolomitických hornin, [Ss] rajon pískovcovo-

slepencových hornin. Třída těžitelnosti 7 dle ČSN 73 3050 se vyskytuje pouze u rajonu [Ss] 

pískovcovo-slepencových hornin. Zde je vidět, že zájmová oblast je charakterizována 

nižšími třídami těžitelnosti, kdežto v jiných oblastech České republiky mohou převládat 

vyšší třídy těžitelnosti, zejména v oblastech magmatických plutonů. 

Pokud budeme hodnotit četnost výskytu jednotlivých tříd těžitelnosti v jednotlivých 

inženýrskogeologických rajonech, můžeme z tohoto úhlu pohledu rozdělit všechny typy 

rajonů na pět základních skupin. Toto níže popsané hodnocení je znázorněno viz (Obrázek 

79). Ještě dříve než uvedeme tyto skupiny, je vhodné zmínit, že žádný 

z inženýrskogeologických rajonů nedosáhl z pohledu těžitelnosti dle normy ČSN 73 3050 

všech 7 tříd těžitelnosti. Toto stejné tvrzení je platné i dle nové ČSN 73 6133, kde ani jeden 

z inženýrskogeologických rajonů nedosáhl stavu, kdy by zaujímal všechny tři třídy 

těžitelnosti.  

První skupinou inženýrskogeologických rajonů ve vztahu k třídám těžitelnosti jsou 

rajony, jenž mají pouze jednu třídu těžitelnosti. To jsou [Gfp] rajon glacifluviálních 

písčitoštěrkovitých sedimentů, jenž spadá do 3. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což 

odpovídá I. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Pp] rajon proluviálních silně zhliněných 

štěrků, který spadá do 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá II. třídě těžitelnosti 

dle ČSN 73 6133. 

Druhá skupina je tvořena inženýrskogeologickými rajony, které mají dvě třídy 

těžitelnosti. Tuto podmínku splňuje dvanáct inženýrskogeologických rajonů a jsou to [Lp] 

rajon polygenetických sprašových sedimentů, jenž spadá do 2. a 3. třídy těžitelnosti dle ČSN 

73 3050 což odpovídá I. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Ft] rajon pleistocenních říčních 

teras sedimentů, tento spadá do 3. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 což odpovídá I. a 

II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Jf] rajon lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů, 

který spadá do 2. a 3. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá I. třídě těžitelnosti 

dle ČSN 73 6133, [Dh] rajon deluviálních ronových hlinitých sedimentů. Tento spadá do 3. 

a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 

6133, [Es] rajon spraší, jenž spadá do 3. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což 

odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Fh] rajon náplav horských toků. Tento 

inženýrskogeologický rajon spadá do 2. a 3. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá 
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I. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Fn-Fh] rajon náplav nížinných a horských toků, který 

spadá do 2. a 3. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá I. třídě těžitelnosti dle ČSN 

73 6133, [Gfh] rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů, jenž spadá do 3. a 4. třídy 

těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Sj] 

rajon jílovcovo-prachovcových hornin. Tento spadá do 4. a 5. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 

3050, což odpovídá II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [V] rajon vulkanických hornin 

nerozlišených, který spadá do 5. a 6. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá II. a 

III. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Sv] rajon vápencovo-dolomitických hornin. Tento 

rajon stejně jako předešlý spadá do 5. a 6. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá 

II. a III. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133 a [Nj] rajon mioceních písčitých jílů a jílovců, 

jenž spadá do 3. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti 

dle ČSN 73 6133. 

Třetí skupina inženýrskogeologických rajonů je tvořena rajony, jenž mají dle normy 

ČSN 73 3050 tři třídy těžitelnosti. Z celkového počtu sedmadvaceti inženýrskogeologických 

rajonů je takto hodnotitelných osm. Těmito rajony a k nim náležící třídy těžitelnosti jsou 

[Fn] rajon náplav nížinných toků, jenž spadá do 2., 3. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, 

což odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Du] rajon deluviofluviálních 

sedimentů. Tento spadá do 2., 3. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá I. a 

II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Gf-Gl] rajon glacifluviálních a glacilakustrinních 

sedimentů, který spadá do 2., 3. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá I. a II. 

třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Or] rajon organogenních a organických zemin, jenž 

spadá do 2., 3. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti 

dle ČSN 73 6133, [P] rajon proluviálních sedimentů. Tento rajon spadá do 3., 4. a 5. třídy 

těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [An] 

rajon násypů, výsypek a hald, jenž spadá do 2., 3. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, 

což odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Sf] rajon flyšoidních hornin, rajon 

násypů výsypek a hald, jenž spadá do 4., 5. a 6. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což 

odpovídá II. a III. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Ss] rajon pískovcovo-slepencových 

hornin. Tento spadá do 5., 6. a 7. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá II. a III. 

třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133. 
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Obrázek 79 Četnost výskytu skupin tříd těžitelnosti dle ČSN 73 1001 

 

Čtvrtou skupinou inženýrskogeologických rajonů jsou ty, jenž mají čtyři třídy 

těžitelnosti. Takové rajony jsou čtyři z celkového počtu sedmadvaceti rajonů. Těmito rajony 

jsou [D] rajon deluviálních sedimentů. Tento patři do 2., 3., 4. a 5. třídy těžitelnosti dle ČSN 

73 3050, což odpovídá II. a III. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133. [Gm] rajon morénových 

sedimentů, jenž patři do 2., 3., 4. a 5. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá II. a 

III. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133. [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných 

písčitoštěrkovitých sedimentů, který náleží do 1., 2., 3. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 

3050, což odpovídá I. a II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133, [Ao] rajon odkališť a navážek 

odpadu. Tento rajon náleží do 1., 2. 3. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050, což odpovídá 

I. a II. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133. 

Pátá a poslední skupina je tvořena pouze jedním inženýrskogeologickým rajonem, 

jehož těžitelnost se pohybuje v rozmezí pěti tříd. Dle ČSN 73 3050 jsou třídy těžitelnosti 

tohoto rajonu 1, 2, 3, 4 a 5, což je také nejvíce ze všech inženýrskogeologických rajonů. 

Tímto rajonem je rajon [An-Ao] odkališť navážek odpadu, výsypek a hald. 
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Specifickou třídou těžitelnosti je třída 5 dle normy ČSN 73 3050, jelikož tato třída 

integruje dva z pohledu mechaniky hornin rozdílné typy hornin, jimiž jsou zeminy a skalní 

horniny. Tato třída těžitelnosti 5 dle normy ČSN 73 3050, a II. z pohledu normy ČSN 73 

6133 se vyskytuje u tří inženýrskogeologických rajonů zemin [D] rajon deluviálních 

sedimentů, [Gm] rajon morénových sedimentů a [P] rajon proluviálních sedimentů a u pěti 

inženýrskogeologických rajonů skalních respektive poloskalních hornin kterými jsou [Sf] 

rajon flyšoidních hornin, [Sj] rajon jílovcovo-prachovcových hornin, [V] rajon vulkanických 

hornin nerozlišených, [Sv] rajon vápencovo-dolomitických hornin, [Ss] rajon pískovcovo- 

slepencových hornin.  

Budeme-li hodnotit nejčastěji se vyskytující distribuci inženýrskogeologických rajonů 

v rámci nejpočetněji zastoupených tříd těžitelnosti, bude se jednat o interval 2. až 4. třídy 

těžitelnosti dle ČSN 73 3050. V tomto intervalu se vyskytuje nejvíce a to dvacet čtyři 

z celkového počtu sedmadvaceti inženýrskogeologických rajonů. Jedná se o rajony [Lp] 

rajon polygenetických sprašových sedimentů, [Fn] rajon náplav nížinných toků, [D] rajon 

deluviálních sedimentů, [An-Ao] rajon odkališť navážek odpadu, [Du] rajon 

deluviofluviálních sedimentů, [Gf-Gl] rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, 

[Ft] rajon pleistocenních říčních teras, [Gm] rajon morénových sedimentů, [Or] rajon 

organogenních a organických zemin, [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných 

písčitoštěrkovitých sedimentů, [P] rajon proluviálních sedimentů, [Jf] rajon lakustrinních a 

fluvilakustrinních sedimentů, [Dh] rajon deluviálních ronových hlinitých sedimentů, [Es] 

rajon spraší, [Fh] rajon náplav horských toků, [Fn-Fh] rajon náplav nížinných a horských 

toků, [Gfh] rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů, [Gfp] rajon glacifluviálních 

písčitoštěrkovitých sedimentů, [Pp] rajon proluviálních silně zhliněných štěrků, [An] rajon 

násypů výsypek a hald, [Ao] rajon odkališť a navážek odpadu, [Sf] rajon flyšoidních hornin, 

[Sj] rajon jílovcovo-pískovcových hornin, [Nj] rajon miocénních písčitých jílů a jílovců. 

Dále bude provedeno dělení inženýrskogeologických rajonů do společných skupin, 

v závislosti na jejich četnosti v skupinách tříd těžitelnosti. Tato situace je znázorněna na 

(Obrázek 80).
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Obrázek 80 Četnost výskytu skupin tříd těžitelnosti dle ČSN 73 1001 
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První velmi početnou skupinou jsou inženýrskogeologické rajony, jež mají právě tři 

třídy těžitelnosti a to 2,3,4 dle ČSN 73 3050. Tuto podmínku splňuje pět 

inženýrskogeologických rajonů, kterými jsou [Fn] rajon náplav nížinných toků, [Du] rajon 

deluviofluviálních sedimentů, [Gf-Gl] rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, 

[Or] rajon organogenních a organických zemin a [An] rajon násypů výsypek a hald. Tato 

skupina spolu s druhou skupinou tvoří dvě nejpočetnější skupiny inženýrskogeologických 

rajonů ve třídách těžitelnosti 

Druhá velmi početná skupina je tvořena inženýrskogeologickými rajony, které mají 

právě dvě třídy těžitelnosti, které dle ČSN 73 3050 jsou 3 a 4. Počet rajonů tvořící tuto 

skupinu je také pět a jsou to [Ft] rajon pleistocenních říčních teras, [Dh] rajon deluviálních 

ronových hlinitých sedimentů, [Es] rajon spraší, [Gfh] rajon glacifluviálních jílovitých 

sedimentů, [Nj] rajon miocénních písčitých jílů a jílovců.  

Třetí skupinu reprezentují inženýrskogeologické rajony mající 2 a 3 třídu těžitelnosti 

dle ČSN 73 3050 a tvoří ji čtyři rajony. [Lp] rajon polygenetických sprašových sedimentů, 

[Jf] rajon lakustrinních a fluvilakustrinních sedimentů, [Fh] rajon náplav horských toků, 

[Fn-Fh] rajon náplav nížinných a horských toků. 

Čtvrtou skupinu tvořící tři inženýrskogeologické rajony mající 1., 2., 3. a 4. třídu 

těžitelnosti dle ČSN 73 3050, těmito rajony jsou [An-Ao] rajon odkališť navážek odpadu, 

výsypek a hald, [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných písčitoštěrkovitých sedimentů, [Ao] 

rajon odkališť a navážek odpadu. 

Do páté skupiny jsou zařazeny dva inženýrskogeologické rajony, jenž mají 2., 3., 4. a 

5. třídu těžitelnosti dle ČSN 73 3050. To jsou [D] rajon deluviálních sedimentů, [Gm] rajon 

morénových sedimentů. 

Šestá skupina je tvořena opět dvěma inženýrskogeologickými rajony, jejich 

těžitelnost však spadá do 5. a 6. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Těmito 

inženýrskogeologickými rajony jsou [V] rajon vulkanických hornin nerozlišených a [Sv] 

rajon vápencovo-dolomitických hornin. 

  



Ing. Jan Durďák: Analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům 

2017   190 

Sedmou skupinu tvoří několik kombinací tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050, k nimž 

náleží vždy jen jeden inženýrskogeologický rajon. Těmito kombinacemi tříd těžitelnosti 

jsou: 3., 4., 5. třída těžitelnosti pro rajon [P] proluviálních sedimentů 4., 5., 6. třída 

těžitelnosti pro [Sf] rajon flyšoidních hornin. Třídy těžitelnosti 5,6 a 7 pro rajon [Ss] 

pískovcovo-slepencových hornin a 4., 5. třída těžitelnosti pro [Sj] rajon jílovcovo-

pískovcových hornin. 

Osmá skupina je tvořena inženýrskogeologickými rajony, z nichž každý má pouze 

jednu třídu těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Těmito rajony jsou, [Gfp] rajon glacifluviálních 

písčito-štěrkovitých sedimentů s 3. třídou těžitelnosti a [Pp] rajon proluviálních silně 

zhliněných štěrků s 4. třídou těžitelnosti. 
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9 ANALÝZA ZÁKLADOVÝCH PŮD VE VZTAHU 

K INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝM RAJONŮM SKALNÍCH A 

POLOSKALNÍCH HORNIN 

Na úvod je u této kapitoly potřeba zmínit, že výskyt inženýrskogeologických rajonů 

skalních a poloskalních hornin je v rámci studované oblasti menšinový, přičemž dostupnost 

informací k těmto rajonům je také mnohem nižší než u zeminových inženýrskogeologických 

rajonů. Tato skutečnost je dána také charakteristikou skalních a poloskalních hornin, kdy 

klasifikační princip vychází z pevnosti v prostém tlaku, charakteru a stavu diskontinuit 

v daném místě, který se následně řeší individuálně. V zájmové oblasti se nachází šest 

následujících inženýrskogeologických rajonů skalních a poloskalních hornin [Sf] rajon 

flyšoidních hornin nerozlišených, [Sj] rajon jílovcovo-prachovcových hornin, [Ss] rajon 

pískovcovo-slepencových hornin, [Sv] rajon vápencovo-dolomitických hornin, [V] rajon 

vulkanických hornin nerozlišených, [Nj] rajon střídajících se kombinovaných jemnozrnných 

písčitých a štěrkovitých sedimentů. Je nutno podotknout že v rámci jediného mapového listu 

a to č. 3 Bohumín nebyl zaznamenán výskyt žádného inženýrskogeologického rajonu 

skalních hornin. 

Co se týče výskytu rajonu [Nj] střídajících se kombinovaných jemnozrnných písčitých 

a štěrkovitých sedimentů, tak je víceméně spíše teoretický, jelikož je dán interpretací a 

metodikou mapování v rámci mapového listu č. 2. Hlučín. U tohoto mapového listu 

mapérská skupina vytvořila odlišný přístup k hodnocení určitých inženýrskogeologických 

rajonů. Ovšem nejcitelněji se tato skutečnost týká zejména tohoto inženýrskogeologického 

rajonu. U zbytku zájmového území byl rajon hodnocen jako inženýrskogeologický rajon 

zeminový a to jako [Nk] rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých 

sedimentů. Z pohledu fyzikálně-mechanických vlastností je to v zásadě rovnocenné, jelikož 

tento inženýrskogeologický rajon tvoří pouze třída pevnosti v prostém tlaku R6 nabývající 

hodnot σc = 0,5 až 1,5 Mpa, což je dle staré normy ČSN 73 3050 a také dle nové normy 

ČSN EN ISO 14689 možno hodnotit pomocí klasifikačního systému zemin.  
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9.1 Zhodnocení pevnosti v prostém tlaku a těžitelnosti skalních a 

poloskalních hornin.  

Co se týče hodnocení výskytu inženýrskogeologických rajonů skalních a poloskalních 

hornin, je pro zájmové území charakteristický menšinový výskyt skalních hornin, jejichž 

pevnost v prostém tlaku dosahuje tříd R1 a R2. Třída R2, která je formální hranicí pro skalní 

horniny, byla mimo jiné nižší třída pevnosti v prostém tlaku zaznamenána u těchto 

inženýrskogeologických rajonů [Ss] rajon pískovcovo-slepencových hornin, [Sv] rajon 

vápencovo-dolomitických hornin, [V] rajon vulkanických hornin nerozlišených, [Sf] Rajon 

flyšoidních hornin nerozlišených. Nejvyšší třída R1, pro kterou je charakteristická pevnost 

v prostém tlaku σc > 150 Mpa, byla zastižena pouze u jediného inženýrskogeologického 

rajonu [V] rajon vulkanických hornin nerozlišených viz (Obrázek 81). Důvod minoritního 

výskytu hornin s pevností v prostém tlaku třídy R1 je jednoduchý. Je způsoben absencí 

hlubinných magmatických a metamorfovaných hornin, pro které je v zdravém stavu typická 

právě třída  R1.  

 

Obrázek 81 Distribuce inžrnýrskogeologických rajonů skalních a poloskalních hornin v třídách pevností 

v prostém tlaku 

 

Největší variabilitu tříd pevností v prostém tlaku se vyskytuje u inženýrskogeologického 

rajonu [Sf] rajon flyšoidních hornin nerozlišených, který zahrnuje škálu pěti tříd nabývající 

hodnot v rozmezí od R6 po R2, což odpovídá hodnotám σc = 0,5 až 150 Mpa, Je nutno 

zopakovat, že pouze od třídy R2 je pevnost v prostém tlaku řazena do kategorie skalních 
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hornin, přičemž ostatní nižší třídy již patří do kategorie hornin poloskalních. Další v pořadí 

z pohledu rozpětí pevností v prostém tlaku je inženýrskogeologický rajon [Sj] jílovcovo-

prachovcových hornin, u něhož se rozpětí pohybuje od R6 po R3, což odpovídá pevnostem 

v prostém tlaku σc 0,5 až 50 Mpa a řadí tento inženýrskogeologický rajon do kategorie hornin 

poloskalních (Obrázek 82). 

 

Obrázek 82 Distribuce tříd těžitelnosti v inženýrskogeologických rajonech skalních a poloskalních hornin 

 

  Co se týče inženýrskogeologických rajonů, u nichž se rozpětí pevnosti v prostém 

tlaku pohybuje v rozmezí tří tříd, můžeme takto hodnotit dva rajony. Prvním 

inženýrskogeologickým rajonem se třemi třídami pevností v prostém tlaku je rajon [Ss] 

pískovcovo-slepencových hornin, u kterého je rozpětí pevností v prostém tlaku R4 až R2, 

což odpovídá σc = 5 až 150 Mpa. Drůhý inženýrskogeologický rajon hodnocený třemi 

třídami těžitelnosti je rajon [V] vulkanických hornin, u něhož se rozpětí tříd pohybuje R3 až 

R1, což odpovídá pevnosti v prostém tlaku σc = 15 až více jak 150 Mpa. Co se dále počtu 

tříd pevností v prostém tlaku týče, tak inženýrskogeologickým rajonem s druhým nejmenším 

počtem je [Sv] rajon vápencovo-dolomitických hornin. Tento inženýrskogeologický rajon je 

tvořen dvěma třídami a to R3 a R2, což odpovídá pevnosti v prostém tlaku σc 15 až 150 

Mpa. Jediným inženýrskogeologickým rajonem majícím pouze jednu třídu pevnosti 
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v prostém tlaku je rajon [Nj] střídajících se kombinovaných jemnozrnných písčitých a 

štěrkovitých sedimentů. U tohoto inženýrskogeologického rajonu se vyskytuje pouze jediná 

třída pevnosti a to R6 odpovídající nejnižší pevnosti v prostém tlaku jež nabývá hodnoty  σc 

= 0,5 až 1,5 Mpa. Jak již bylo uvedeno výše, při takto nízké třídě pevnosti v prostém tlaku 

je dle staré normy ČSN 73 3050 a také dle nové normy ČSN EN ISO 14689-1 takovouto 

poloskalní horninu možno hodnotit pomocí klasifikačního systému zemin. 

Z hlediska hodnocení těžitelnosti v rámci inženýrskogeologických rajonů skalních a 

poloskalních hornin byla největší variabilita a to tří vyskytujících se tříd dle ČSN 73 3050 

zaznamenána u rajonu [Sf] rajon flyšoidních hornin nerozlyšených, tvořeném třídami 4, 5, 6 

a u rajonu [Ss] pískovcovo-slepencových hornin tvořeném třídami 5, 6, 7.  

Nejčastěji se vyskytující třídou těžitelnosti dle normy ČSN 73 3050 je 5. třída, kterou 

jsou hodnoceny všechny inženýrskogeologické rajony, vyjma rajonu [Nj] střídajících se 

kombinovaných jemnozrnných písčitých a štěrkovitých sedimentů (Obrázek 83) níže. 

 

Obrázek 83 Ditribuce inženýrskogeologických rajonů skalních a poloskalních hornin 

 V rámci počtu vyskytujících se tříd těžitelnosti inženýrskogeologických rajonů 

skalních a poloskalních hornin je na první pohled patrné, že všechny rajony mají minimálně 

2 a maximálně 3 třídy těžitelnosti (hodnoceno dle ČSN 73 3050). Přítomnost šesté třídy 

těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je provázána s inženýrskogeologickými rajony, u nichž 

koreluje s výskytem pevností v prostém tlaku třídy R2. Nejvyšší třída těžitelnosti 7. byla 

zaznamenána v rajonu [Ss] pískovcovo-slepencových hornin a naopak s nejnižší třídou 

těžitelnosti 1 se setkáváme u rajonu [Nj] střídajících se kombinovaných jemnozrnných 

písčitých a štěrkovitých sedimentů viz (Obrázek 84). 
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Obrázek 84 Třídy těžitelnosti vyskytující se v rajonech skalních a poloskalních hornin 
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10 ZÁVĚR 

V rámci dizertační práce byly zpracovány úvod a motivace dizertační práce, současný 

stav poznání ve vztahu k řešené problematice, teorie disertační práce, přírodní poměry, 

záznamové listy základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům zemin a 

analýza základových půd ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům skalních a 

poloskalních hornin.  

Hlavním cílem dizertační práce byla analýza základových půd ve vztahu 

k inženýrskogeologickým rajonům.  

Dílčím cílem práce bylo rešeršní zpracování teorie k dvěma hlavním okrajovým 

podmínkám vstupujících do dizertační práce a charakterizujících úhel pohledu na 

studovanou problematiku. Jednalo se o zpracování teorie k mapám inženýrskogeologického 

rajonování a teorii ke klasifikaci tříd základových půd.   

Dalším dílčím cílem práce byla překryvná analýza inženýrskogeologických rajonů a 

třid základových půd v nich se nacházejících, s následnou srovnávací analýzou takto 

získaných výsledků. Informacemi záskanými z inženýrskogeologických rajonů a 

z klasifikačního systémů tříd základových půd ve staré normě ČSN 73 1001 Zakládání 

staveb, Základová půda pod plošnými základy a v nové normě ČSN EN ISO 14688-2 

Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro 

zatřiďování, byly vytvořeny záznamové listy každého jednotlivého inženýrskogeologického 

rajonu zájmové oblasti. Tím, že byly vytvořeny záznamové listy 21 inženýrskogeologických 

zeminových rajonů a 6 inženýrskogeologických rajonů s výskytem skalních a poloskalních 

hornin, byly získány přehledné informace o charakteru základových půd v rámci klasifikace 

tříd základových půd štěrkovitých, písčitých, jemnozrnných, skalních a poloskalních 

základových půd. Charakter základových půd byl vyznačen v obou normách (ČSN 73 1001 

i ČSN EN ISO 14688-2), to znamená, že klasifikační trojuhelník nové normy byl 

přizpůsoben pozici staré normy. Dále, v případě jemnozrnných zemin byla vyjádřena míra 

plasticity v plasticitním diagramu. 

Bylo zjištěno, že v rámci základních zrnitostních skupin základových půd 

štěrkovitých, písčitých a jemnozrnných zemin se s největší podobností výskytu 

inženýrskogeologických rajonů setkáváme v rámci štěrkovitých zemin. Zde se vyskytují 

zejména následující inženýrskogeologické rajony [Fn] Rajon náplav nížinných toků, [Gf-Gl] 
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Rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, [Ft] Rajon říčních teras, [P] Rajon 

proluviálních sedimentů, které se nacházející minimálně ve 4 třídách štěrkovitých 

základových půd. U tříd základových půd písčitých zemin je podobnost střední, kdy Rajon 

[Gf-Gl] glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů je přítomen u všech tříd 

základových půd a rajony [P] Rajon proluviálních sedimentů, [Ft] Rajon říčních teras, [Nk] 

Rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů se nacházejí u čtyř 

tříd písčitých základových půd. Vyskytuje se zde však velký rozdíl v početnosti výskytu 

inženýrskogeologických rajonů kdy u třídy S1 (SW), což je Písek dobře zrněný, se vyskytují 

3 inženýrskogeologické rajony a u třídy S4 (SM), což je Písek hlinitý, se vyskytuje 8 

inženýrskogeologických rajonů. Narozdíl od toho u štěrkovitých tříd základových půd je 

maximální rozptyl početnosti jednotlivých tříd základových půd v rozmezí 5 nebo 6 různých 

inženýrskogeologických rajonů. U jemnozrnných tříd základových půd je podobnost 

výskytu různých inženýrskogeologických rajonů charakteristická nízkou podobností. 

Početnost inženýrskogeologických rajonů je v intervalu 0 až 12 a existují zde 3 různé bloky 

podobnosti. První blok, kde se vyskytují třídy F3 (MS), F4 (CS), F5 (ML, MI), F6 (CL, CI), 

se vyznačuje jistou podobností výskytu inženýrskogeologických rajonů. Druhý blok je 

tvořen pouze třídou F7 (MH, ME, ME), u které je podobnost výskytu způsobena skutečností, 

že se zde vyskytuje pouze jeden inženýrskogeologický rajon [Nk] Rajon střídajících se 

jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů. U zbývajících tříd základových půd 

jemnozrnných zemin  F1 (MG) Hlína štěrkovitá, F2 (CG) Jíl štěrkovitý a F8 (CH) Jíl 

s vysokou plasticitou je vzájemná podobnost minimální.  

V disertační práci bylo zjištěno, že v rámci inženýrskogeologických rajonů je 

obrovská variabilita tříd základových půd. Existují inženýrskogeologické rajony, které mají 

pouze jednu třídu základových půd jako je Rajon [Jf] lakaustrinních a fluvilakustrinních 

sedimentů. A naproti tomu některé inženýrskogeologické rajony mají až 14 typů tříd 

základových půd. Mezi těmito inženýrskogeologickými rajony můžeme uvést rajony [Gf-

Gl] Rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů (14 třídami základových půd), 

[Fn] Rajon náplav nížinných toků (14 tříd základových půd), Rajon [D] deluviálních 

sedimentů, Rajon [Nk] střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů, u 

nichž se vyskytuje 13 tříd základových půd. Obecně lze rozdělit rajony do dvou základních 

skupin. První skupinou tvoří početně nízkotřídové inženýrskogeologické rajony s výskytem 

do 5 typů tříd základových půd, kterými jsou Rajon [Jf] lakustrinních a fluvilakustrinních 
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sedimentů, Rajon [Dh] deluviálních ronových převážně hlinitých sedimentů, [Es] Rajon 

spraší, [Fh] Rajon náplav horských toků, [Fn-Fh] Rajon náplav nížinných a horských toků, 

[Gfh] Rajon glacifluviálních jílovitých sedimentů, [Gfp] Rajon glacifluviálních 

písčitoštěrkovitých sedimentů, [Pp] Rajon proluviálních silně zhliněných štěrků. Druhá 

skupina je tvořenou inženýrskogeologickými rajony s vysokým počtem, tedy více než 5 

třídami základových půd, a jsou to [Lp] Rajon polygenetických sprašových sedimentů, [Fn] 

Rajon náplav nížinných toků, [D] Rajon deluviálních sedimentů, [Du] Rajon 

deluviofluviálních sedimentů, [Gf-Gl] Rajon glacifluviálních a glacilakustrinních 

sedimentů, [Ft] Rajon říčních teras, [Gm] Rajon morénových sedimentů, [Nk] Rajon 

střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů a [P] Rajon proluviálních 

sedimentů.  

Z pohledu hodnocení distribuce tříd těžitelnosti můžeme konstatovat, že 

nejrozšířenějšími třídami těžitelnosti jsou třídy v intervalu mezi 2. až 4. třídy těžitelnosti dle 

ČSN 73 3050. Početnost výskytu jednotlivých rajonů je zde větší než 11 rajonů. Dokonce 

ve třetí třídě těžitelnosti se vyskytuje 21 inženýrskogeologických rajonů. Střední výskyt 8 

inženýrskogeologických rajonů má 5. třída těžitelnosti. Nízkovýskytové třídy těžitelnosti 

v zájmové oblasti jsou třídy 1,6,7. Důvodem, proč se vysoké třídy těžitelnosti nevyskytují 

ve větší míře, je dominance kvarterní geologické stavby v zájmové oblasti, kde máme 

zejména soudržné a nesoudržné zeminy. Výskyt skalních a poloskalních hornin je zde 

v menší míře. Co se týče tvrdších zdravých magmatických nebo metamorfovaných hornin, 

tak ty se zde nevyskytují vůbec. Minimální výskyt první třídy těžitelnosti můžeme zdůvodnit 

skutečností, že zeminy všech inženýrskogeologických rajonů disponují jistou ulehlostí, která 

je dána jejich stářím. S první třídou těžitelnosti se setkáme pouze u dvou 

inženýrskogeologických rajonů a to [An-Ao] Rajon odkališť, navážek odpadu, násypů 

výsypek a hald, u něhož byla ulehlost zemin narušena přemístěním z původného místa. 

Druhý inženýrskogeologický rajon klasifikovaný mimo jiné také 1. třídou těžitelnosti je 

rajon [Nk] Rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů. Tato 

nízká třída těžitelnosti je u tohoto rajonu dána jeho povahou, jelikož je tento rajon značně 

erozibilní. 

Zajímavým zjištěním je skutečnost, že v rámci zájmové oblasti se vyskytují pouze 2 

inženýrskogeologické rajony, které jsou charakterizovány jednou třídou těžitelnosti, 12 

inženýrskogeologických rajonů, jenž jsou charakterizovány dvěma třídami těžitelnosti, 
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počtem tří tříd těžitelnosti je charakterizováno 8 inženýrskogeologických rajonů, čtyřmi 

třídami těžitelnosti jsou charakterizovány 4 inženýrskogeologické rajony a pouze 1 

inženýrskogeologický rajon je tvořen pěti třídami těžitelnosti. Transformace tříd těžitelnosti 

dle obou norem ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133 je uvedena na každém záznamovém listu. 

Zhodnocení této transformace je jednoznačně patrné ze všech grafických příloh. 

Dále je důležité zmínit, že žádný z inženýrskogeologických rajonů nedosáhl z pohledu 

těžitelnosti všech 7 tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Toto stejné tvrzení je platné i dle nové 

ČSN 73 6133, kde ani jeden z rajonů nedosáhl stavu, kdy by zaujímal všechny tři třídy 

těžitelnosti.  

Maximální počet tříd těžitelnosti v jednotlivých inženýrskogeologických rajonech 

dosáhl Rajon [An-Ao] odkališť navážek odpadu, výsypek a hald, u kterého se dle normy 

ČSN 73 3050 pohybuje těžitelnost v rozmezí 1. - 5. třídy. Dle normy ČSN 73 6133 je 

těžitelnost tohoto rajonu hodnocena dvěma třídami I. a II. 

Naopak nejmenší variabilitu z pohledu tříd těžitelnosti mají dva inženýrskogeologické 

rajony, kterými jsou [Gfp] Rajon glacifluviálních písčitoštěrkovitých sedimentů dle ČSN 73 

3050 dosahuje 3. třídu těžitelnosti a dle 73 6133 I. třídu těžitelnosti. Druhý Rajon [Pp] 

proluviálních silně zhliněných štěrků dosahuje dle ČSN 73 3050 4. třídu těžitelnosti a dle 

normy ČSN 73 6133, II. třídu těžitelnosti. 

Vědeckým přínosem práce jsou důležité poznatky týkající se vztahu distribuce 

určitého charakteru tříd základových půd a tříd těžitelnosti v jednotlivých typech geologické 

stavby vybrané zajmové oblasti části moravskoslezského kraje, která byla vymezena 

mapovými listy č. 1 Opava 15-32, list č. 2 Hlučín 15-41, list č. 3 Bohumín 15-42, list č. 4 

Ostrava 15-43, list č. 5 Karviná 15-44 a list č. 6 Frýdek-Místek 25-22. Použitou metodiku 

lze využit i v jiných oblastech České republiky. V inženýrské geologii je geologická stavba 

z praktických důvodů reprezentovaná v mapách tzv. inženýrskogeologickými rajony, které 

jsou charakterizovány přibližně stejnými inženýrskogeologickými poměry především 

z pohledu zakládání staveb. To znamená, že zhodnocení tohoto vztahu nám pomůže lépe 

uvažovat a vyhodnocovat inženýrskogeologické průzkumy, jelikož budeme uvažovat více 

v kontextu regionální geologické stavby. Můžeme tak lépe zevšeobecňovat získané 

empirické poznatky tykající se základových půd.  
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Práce má kromě vědeckého rozměru také rozměr didaktický, jelikož umožnuje 

začínajícím inženýrským geologům a geotechnikům lépe proniknout do problematiky 

rozšíření typů základových půd a tříd těžitelnosti v určité geologické stavbě, což jsou dvě 

nejpraktičtější charakteristiky pro inženýrského geologa a geotechnika.  
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