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Anotace 

V diplomové práci je vytvořeno porovnání určitých fyzikálně-mechanických vlastností 

zemin zájmové oblasti se směrnými normovými charakteristikami. Nejprve je uvedena 

charakteristika zájmového území z hlediska přírodních poměrŧ a následně popsána metodika 

vytvoření databáze potřebné k vyhodnocení porovnávaných parametrŧ, opravy hodnot a 

zobrazení vrtné prozkoumanosti na podkladu digitalizovaných územních plánŧ.  Další část 

obsahuje popis zatřídění zemin, stanovení vrtŧ, ze kterých byly odebrány porovnávané vzorky 

a srovnání příslušných vlastností se směrnými normovými charakteristikami formou tabulek, 

coţ je také slovně a graficky vyhodnoceno. V závěru je uvedeno celkové zhodnocení 

s uvedením zjištěných hodnot fyzikálně-mechanických vlastností v třídách s největším 

zastoupením v zájmovém území. 

Klíčová slova: inţenýrská geologie, směrné normové charakteristiky, fyzikálně-mechanické 

vlastnosti zemin 

 

Summary 

The comparison of physico-mechanical properties of soils in the service area with the 

derived standard characteristics is made in this thesis. Firstly the service area in light of 

natural conditions is described and then the methodology of creation of database, which is 

needed for evaluation of compared parameters, corrections of values and display of boring 

exploration on basis of digitized ground plans. Next part includes the description of 

designation of soils, the assesment of drill holes, from which compared samples were taken 

and the confrontation of appropriate properties with the derived standard characteristics 

through tables, which is described verbally and graphically too. In conclusion there is the 

general estimation with the introduction of ascertained values of physico-mechanical 

properties in the most frequent grades in the service area.  

Keywords: engineering geology, derived standard characteristics, physico-mechanical 

properties of soils 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce bude zpracovat orientační charakteristiky základových pŧd 

v oblasti daném mapovými listy v měřítku 1:50 000. 

Pro splnění tohoto cíle bude potřeba vypracovat databázi vzorkŧ s fyzikálně 

mechanickými vlastnostmi v daném území na základě závěrečných zpráv 

z inţenýrskogeologického, resp. geotechnického prŧzkumu v dané oblasti, které jsou 

archivované v geofondu – České geologické sluţbě České republiky.  

Předmětem zájmu diplomové práce je také zjištění mnoţství provedených vrtných 

prací v budoucích zastavovaných oblastech dle územního plánu, čímţ se zjistí skutečná 

prozkoumanost těchto oblastí. 
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2 Přírodní poměry 

V této kapitole je nastíněna charakteristika zájmového území z pohledu přírodních 

poměrŧ. Podkapitoly geomorfologie, geologie, inţenýrskogeologické poměry a 

hydrogeologie postupně vystihují zájmovou oblast z rŧzných přírodních hledisek.  

2.1 Geomorfologie 

Z hlediska geomorfologie zasahuje zájmové území do tří provincií: 

 Západní Karpaty 

 Středoevropská níţina 

 Česká vysočina. 

 

Obr. 1: Geomorfologické členění zájmové oblasti (Demek et al., 1987) 

 

V následujícím textu je základní členění provincií v rámci zájmové oblasti a následně 

podrobněji popsány jejich podcelky a okrsky, poněvadţ ty nejlépe geomorfologicky 

vystihují danou oblast. 
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2.1.1 Provincie Západní Karpaty 

Tab. 1.: Jednotky provincie Západní Karpaty v zájmovém území (Demek et al., 1987) 

Provincie Subprovincie Oblast Celek Podcelek 

Západní 

Karpaty 

Vněkarpatské 

sníţeniny 

Severní vněkarpatské 

sníţeniny 

Ostravská 

pánev 

Ostravská 

pánev 

Podcelek Ostravská pánev (8B – 1) tvoří východní část zájmové oblasti. Jedná se o 

rovinu a plochou pahorkatinu o rozloze 486 km
2
. Střední výška pánve je 244 m, střední 

sklon 1° 38´. Pánev je tvořena rŧzně mocným souvrstvím třetihorních mořských sedimentŧ 

a glacigenních, fluviálních a eolických sedimentŧ kvartérních. Ty spočívají na zpevněných 

karbonských sedimentech, které obsahují uhelné sloje. Území je postiţeno dosud 

doznívající terciérní tektonikou. Kvartérní akumulační sníţenina je charakteristická 

rozsáhlými říčními terasami. V reliéfu jsou význačné antropogenní tvary, haldy a poklesy. 

Nejvyšším bodem Ostravské pánve jsou Kouty (333 m n. m.), dalším významným bodem 

je Doubrava (282 m n. m.) (Demek et al., 1987). 

Podcelek Ostravská pánev má v zájmovém území zastoupeny okrsky: 

 Ostravská niva 

 Antošovická rovina 

 Karvinská plošina 

 Orlovská plošina 

Okrsek Ostravská niva (8B – 1 – b) tvoří východní a jiţní část Ostravské pánve. Tato 

rovina je tvořena souvrstvím kvartérních říčních sedimentŧ, z nichţ jsou dominantní 

písčitohlinité nánosy a štěrkopísky. Místy mají zastoupení haldy a násypy antropogenního 

pŧvodu. Okrsek Ostravská niva náleţí severovýchodní části území. 

Antošovická rovina (8B – 1 – a) je okrsek tvořící severozápadní část Ostravské pánve 

a jedná se o souvrství říčních hlinitopísčitých holocenních sedimentŧ a pleistocenních 

štěrkopískŧ. 

Severovýchodní část Ostravské pánve představuje okrsek Karvinská plošina (8B – 1 – 

c). Souvrství štěrkŧ a pískŧ ledovcovo-říčního a říčního pŧvodu zde vytváří plochou 

pahorkatinu, erozí rozčleněnou, s četnými znaky periglaciální a humidní modelace. Jsou 

zde příznačné sesuvy, asymetrická údolí a strţe.    
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Okrsek Orlovská plošina (8B – 1 – g) představuje střední část Ostravské pánve. Jedná 

se o plochou pahorkatinu s rŧzně mocným souvrstvím glacigenních štěrkŧ, pískŧ a hlín, 

překrytým vrstvou sprašových hlín. Tato akumulační plošina eolického a glacigenního 

pŧvodu je rozčleněna procesy periglaciální a humidní destrukce. Objevují se zbytky 

akumulačních plošin, valŧ náporové morény, asymetrická údolí, sesuvy, strţe. 

Z antropogenních tvarŧ jsou zastoupeny haldy, násypy a poklesové sníţeniny (Demek et 

al., 1987). 

2.1.2 Provincie Středoevropská nížina 

Tab. 2.: Jednotky provincie Středoevropská nížina v zájmovém území (Demek et al., 1987) 

Provincie Subprovincie Oblast Celek Podcelek 

Středoevropská 

níţina 

Středopolské 

níţiny 

Slezská 

níţina 

Opavská 

pahorkatina 

Poopavská níţina 

Hlučínská pahorkatina 

Podcelek Poopavská nížina (7A – 1B) se nachází ve střední a jiţní části Opavské 

pahorkatiny. Jedná se o rovinu o rozloze 131 km
2
. Střední výška níţiny je 261,1 m a 

střední sklon 1°30´. Reliéf je plochý s širokými údolími, širokou nivou řeky Opavy a 

výraznou zábřeţskou terasou. Nejvyšší bod tvoří bezejmenná kóta na silnici Krnov – 

Opava, 2,5 km jjv. od Krnova. 

V zájmovém území má podcelek Poopavská níţina zastoupen okrsek Opavsko – 

moravická niva (7A – 1B – b), který tvoří střední a severozápadní část Poopavské níţiny. 

Jedná se o protáhlou rovinu na mladopleistocenních a holocenních sedimentech, tvořenou 

bezmála 2 km širokou údolní nivou s charakteristickými volnými meandry řeky Opavy.  

Druhým okrskem podcelku Poopavské níţiny je Kravařská rovina ( 7A – 1B – c). 

Reliéf této protáhlé roviny na pleistocenních fluviálních a eolických sedimentech je tvořen 

hlavní (zábřeţskou) terasou řeky Opavy a erozním povrchem typu kryopedimentu 

v podloţí sprašových hlín na styku s Hlučínskou pahorkatinou. 

Z malé části do zájmového území zasahuje i okrsek Komárovská nížina (7A – 1B – 

d). Jedná se o rovinu aţ plochou pahorkatinu na pleistocenních fluviálních, eolických, 

svahových a ledovcových sedimentech.  

Podcelek Hlučínská pahorkatina (7A – 1C) náleţí jihovýchodní části Opavské 

pahorkatiny. Je to pahorkatina plochá se střední výškou 259,1 m a středním sklonem 2°. Je 
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zde typický periglaciální erozně denudační reliéf s příznačnými suchými a asymetrickými 

údolími a četnými strţemi. Tento podcelek zaujímá severozápadní část území (Demek et 

al., 1987). 

V zájmovém území má podcelek Hlučínská pahorkatina zastoupen okrsek Kobeřická 

pahorkatina (7A – 1C – a). Jedná se o plochou pahorkatinu tvořenou sedimenty 

pleistocenního kontinentálního zalednění a sprašovými hlínami. Periglaciální reliéf je 

plochý, s plošinami a široce zaoblenými rozvodními hřbety. Suchá údolí jsou zde úvalovitá 

a neckovitá.  

Druhým okrskem Hlučínské pahorkatiny je Vřesinská pahorkatina (7A – 1C – b). 

Tato plochá pahorkatina na sedimentech pleistocenního kontinentálního zalednění a 

sprašových hlínách je tvořená periglaciálním reliéfem s široce zaoblenými rozvodními 

hřbety, plošinami, úvalovitými a neckovitými, často suchými, asymetrickými údolími. 

Četné jsou zde holocenní údolní a svahové strţe (Demek et al., 1987). 

2.1.3 Provincie Česká vysočina 

Tab. 3.: Jednotky provincie Česká vysočina v zájmovém území (Demek et al., 1987) 

Provincie Subprovincie Oblast Celek Podcelek 

Česká vysočina 
Krkonošsko–

jesenická 
Jesenická Nízký Jeseník 

Vítkovská 

vrchovina 

Podcelek Vítkovská vrchovina (IVC – 8F) tvoří východní část Nízkého Jeseníku. Tato 

plochá, kerná vrchovina o rozloze 988 km
2
, se střední výškou 429,8 m a středním sklonem 

5°12´ se uklání k východu. Oblast je charakteristická hlubokými údolími, prŧlomovými 

úseky údolí řeky Opavy, Odry a Kamenného potoka. Nejvyšším bodem je Stráţná (641 m 

n.m.). V zájmovém území vystupuje na jihozápadním okraji její okrsek Děhylovská 

pahorkatina. 

Okrsek Děhylovská pahorkatina (IVC – 8F – i) je nejvýchodnější částí Vítkovské 

vrchoviny. Tato členitá pahorkatina má plochý, erozně denudační reliéf s výrazným 

prŧlomovým, tektonicky podmíněným údolím řeky Opavy. 

Jihozápadní roh zájmové oblasti tvoří okrsek Těškovická pahorkatina (4C – 8F – h). 

Jedná se o členitou pahorkatinu s erozně denudačním reliéfem s plošinami, široce 

zaoblenými hřbety a hlubokými údolími (Demek et al., 1987). 
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2.2 Geologie 

Z hlediska regionálně geologického leţí oblast v místě styku dvou základních jednotek 

České republiky. Začátkem spodního karbonu se začal Český masiv, konkrétně silezikum, 

podsouvat pod Vnější Západní Karpaty, coţ se projevilo i na geologické stavbě území. 

Konvergencí vznikla synorogenní předhlubeň a nastoupila flyšová sedimentace, která tvoří 

jihozápadní lem oblasti (Cháb et al., 2007). 

 

 

Obr. 2: Geologie zájmového území (Cháb et al., 2007) 

Podloţí silezika a hornoslezské pánve zde tvoří brunovistulikum. Jedná se o rŧznorodý 

komplex, na jehoţ stavbě se podílejí především rŧzné typy magmatických hornin. 

Brunovistulikum je pravděpodobně samostatnou jednotkou, která se oddělila od okraje 
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Gondwany počátkem paleozoika a před variskou orogenezí byla samostatným 

mikrokontinentem (Chlupáč et al., 2002). 

Brunovistulikum spolu s pokryvem zejména devonských a spodnokarbonských 

sedimentŧ tvoří podloţí hornoslezské pánvi, coţ je sedimentační prostor přibliţně 

trojúhelníkovitého obrysu, který svým jihozápadním výběţkem zasahuje z polské části 

Slezska na naše území. Výběţek pánve na území České republiky dělíme na jiţnější 

podbeskydskou část a severnější část ostravsko-karvinskou, která v zájmovém území 

vystupuje na severu Ostravy.  

Stratigraficky se pak karbon hornoslezské pánve dělí na ostravské a karvinské 

souvrství. Ostravské souvrství náleţí spodnímu namuru a představuje paralickou 

uhlonosnou molasu, jejíţ uhelné sloje odráţejí období tektonického klidu a zarŧstání dna 

pánve rašeliništi s uhlotvornou vegetací. Toto souvrství se vyznačuje velkým počtem slojí. 

V jeho nadloţí je pak souvrství karvinské, stáří středního a svrchního namuru, v nejvyšších 

částech pak i spodního westphalu. Jedná se o kontinentální uhlonosnou molasu. Uhelné 

sloje jsou zde méně početné, mají však větší prŧměrnou mocnost (Chlupáč et al., 2002). 
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Obr. 3: Odkrytá geologická mapa Hornoslezské pánve  

 (upraveno dle Martinec et al., 2005)  

Hornoslezskou pánev překrývají mladší sedimenty karpatské předhlubně, která je 

součástí periferních alpsko-karpatských pánví v předpolí flyšových jednotek Západních 

Karpat. Zahrnuje soustavu miocenních pánví, které díky postupujícím příkrovŧm 

flyšových Karpat přemisťovaly svŧj prostor směrem do předpolí na okraj Českého masivu. 

První mořská transgrese zasáhla karpatskou předhlubeň v eggenburgu (Chlupáč et al., 

2002). Tato sedimentace proběhla na Ostravsku v podmínkách relativně mělkého moře bez 

brakických a sladkovodních vlivŧ. Sedimenty zde představují pouze relikty denudační, 

popřípadě i tektonické eliminace pŧvodního pokryvu (Přichystal et al., 1993). V karpatu 

dostala předhlubeň SV-JZ směr. Koncem karpatu se na vnitřní části předhlubně dosunula 
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čela příkrovŧ a pánev se změlčuje. Dosunutí příkrovŧ na Ostravsku bylo spojeno 

s výzdvihem karpatské předhlubně, takţe zanikl souvislý spodnobadenský sedimentační 

prostor a sedimentace zde pokračovala do konce badenu pouze v zálivu, který sem 

zasahoval z Polska, a neogenní sedimenty se pak ukládaly jiţ jen v místních depresích 

(Chlupáč et al., 2002). 

V následujícím textu je jiţ popsána uţší geologie zájmového území. 

2.2.1 Paleozoikum 

V jihozápadní části zájmové oblasti vystupují na povrch horniny náleţející kulmu. 

Jedná se o hradecko-kyjovické souvrství tvořené hradeckými drobami, které ve směru na 

východ přechází nejprve v kyjovické břidlice a dále se obě tyto horniny spodního karbonu 

střídají, aţ jsou ve směru na východ překryty mladšími nivními sedimenty (Macoun et al., 

1986). 

Hradecké droby jsou tmavě šedé, lavicovité, většinou horniny jemnozrnné s lokálními 

vloţkami prachovcŧ a břidlic. Některé polohy drob mají charakter gradačního zvrstvení, 

kdy hrubozrnné droby na bázi přechází aţ po prachovité slídnaté břidlice, jimiţ sled 

obvykle končí.  

Kyjovické vrstvy jsou tvořeny černošedými, lasturnatě odlučnými jílovitými 

břidlicemi, často laminovanými tenkými vrstvičkami slídnatých prachovcŧ a občas se 

objevují drobové vloţky. V nejvyšší části vrstev jsou hojnější vloţky černých prachovcŧ 

s vysokým podílem úlomkŧ flóry (Čurda et al., 1992). 

V mnohem menší míře je zastoupen svrchní karbon, a to namurským ostravským 

souvrstvím. V okolí Ostravy vystupuje zejména v podobě spodních hrušovských vrstev 

s převáţně písčitými horninami, ale vyskytují se i převáţně písčité vrstvy petřkovické, na 

bázi pozvolně přecházející z kyjovických břidlic (Macoun et al., 1986). 

2.2.2 Terciér 

Terciérní horniny se na povrchu objevují ve formě menších roztroušených výskytŧ. 

Jedná se o vápnité písčité jíly jiţně od Bolatic, kobeřický sádrovcový horizont spolu s jíly a 

jílovci, v oblasti Ostravy a Hrabyně pak šedé vápnité jíly a jílovce, lokálně s pestrou facií a 

bazální brekcií v podloţí. Zastoupeny jsou i neovulkanity (Macoun et al., 1986). 
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Spodní baden je zde vyvinut v několika litofaciích. Ve facii bazálních klastik jsou 

zastoupeny brekcie, slepence a štěrky, které se střídají s polohami jemně písčitých 

vápnitých jílovcŧ. Dosahuje mocnosti maximálně 30 m. Pestrou facii tvoří světle šedé aţ 

nazelenalé jíly a písky, ţlutě a cihlově červeně skvrnité, případně písčité jíly se smouhami 

a laminami písku. Místy jsou vyvinuty i jíly uhelné s polohami zemitého uhlí a lignitu. 

Nejspíš se jedná o kontinentální sedimenty, jeţ vznikly přemístěním fosilních zvětralin 

spodnokarbonských hornin do badenského zálivu nebo jezerní pánve. Zajímavá je facie 

šedých vápnitých jílŧ s neovulkanity. Jedná se o střídání tufŧ, bazaltŧ a tufitŧ se 

spodnobadenskými  vápnitými jíly, jeţ obsahují foraminifery. Neovulkanity byly na 

povrchu přístupné v zatopeném lomu severně od Kobeřic, kde ve stěně vyčnívající nad 

hladinu vystupoval zvětralý nefelinický bazanit, avšak dnes jiţ není odkryv přístupný. 

Celková mocnost moravu je variabilní, v závislosti na reliéfu podloţí. Ve vrtu západně od 

Hati byl mocný 309 m, avšak vrt v oblasti Kravař značil mocnost pouze 161 m, kde morav 

transgredoval na elevaci podloţí (Čurda et al., 1992). 

 Střední baden je ve své bazální části litologicky podobný šedým vápnitým jílŧm 

spodního badenu. Ve vyšší části se pak objevují vloţky pískŧ aţ pískovcŧ a sedimentace je 

ukončena uloţením sádrovcŧ s maximální mocností aţ 65 m. Celková mocnost kolísá a je 

ovlivněna předbadenským reliéfem.  

Svrchní baden je tvořen šedými, písčitými jíly aţ jílovci s hojnými rostlinnými zbytky. 

Ve spodní části jsou zastoupeny vloţky kompaktních vápencŧ a slínovcŧ. Svrchní části pak 

dominují aţ několikametrové polohy pískovcŧ a v nejsvrchnějších částech dochází 

k vytrácení dírkovcové fauny, coţ signalizuje počínající regresi moře v této oblasti (Čurda 

et al., 1992). 

2.2.3 Kvartér 

V zájmové oblasti kvartérní sedimenty výrazně převaţují nad ostatními, dosahují 

mocnosti aţ 100 m a zahrnují mnoţství genetických typŧ rozličné litologie i stáří.  Kvartér 

je zde charakteristický přítomností ledovcových sedimentŧ. Pevninský ledovec zasáhl na 

území České republiky ve dvou časově posloupných glaciálech, a to ve starším elsterském 

neboli halštrovském zalednění a v rozsáhlejším sálském glaciálu.  

Značně zastoupené sedimenty pleistocenního stáří lze rozdělit na dvě základní skupiny: 
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 preglaciální sedimenty, vzniklé ještě před nejstarším kontinentálním zaledněním, 

neobsahující příměs severských hornin 

 sedimenty vzniklé v období kontinentálního zalednění v jednotlivých glaciálech a 

interglaciálech, popřípadě v období po nejmladším kontinentálním zalednění, 

obsahující materiál severských hornin. 

Preglaciální sedimenty mohly vznikat jiţ v nejmladším pliocénu nebo mohou být 

staropleistocenního stáří. Spočívají totiţ diskordantně na sedimentech badenu a v jejich 

nadloţí jsou jiţ ledovcové sedimenty (Čurda et al., 1992). Preglaciální sedimenty ojediněle 

vystupují v západní části zájmové oblasti (Macoun et al., 1986).  

Sedimenty elsterského zalednění odpovídají dvěma sedimentačním cyklŧm 

kontinentálního zalednění, jeţ jsou odděleny meziledovcovým obdobím v dŧsledku 

oteplení a následnému ústupu ledovce.  Starší cyklus je označován jako zalednění opavské 

a mladší jako kravařské. Elsterské zalednění je v zájmovém území prezentováno jednak 

starším tillem, ale hlavně mladšími fluviálními písčitými štěrky spodní akumulace hlavní 

terasy řeky Opavy a Odry o mocnosti 3 – 5 m (Macoun et al., 1986). Till tvoří netříděné, 

jílovitopísčité sedimenty s nepravidelnou příměsí valounŧ a blokŧ severských i místních 

hornin. Vytváří bazální morénu 3 – 5 m mocnou, nebo morénu náporovou o mocnosti aţ 

40 m (Čurda et al., 1992). 

Zalednění sálské pak zastupují tilly, glacifluviální písky a písčité štěrky a ve větším 

mnoţství pak glacilakustrinní jíly, pro něţ jsou lokálně typické varvy se střídajícími se 

vrstvičkami jílu a jemnozrnného písku (Čurda et al., 1992). V malém mnoţství se objevuje 

i morénový štěrk (Macoun et al., 1986). Sedimenty sálského glaciálu mají ţlutohnědou aţ 

rezavěhnědou barvu, čímţ se odlišují od šedých uloţenin elsterského zalednění. 

Severovýchodní část území charakterizuje střídání glacifluviálních písčitých štěrkŧ a 

štěrkovitých pískŧ, pískŧ a tillŧ (Rŧţička, 1989). 

 Největší rozšíření mají v oblasti horniny mladého pleistocénu. Jedná se o eolické, 

deluviální a fluviální sedimenty (Macoun et al., 1986). 

Eolické sedimenty zastupují spraše a sprašové hlíny, tvořící v Hlučínské pahorkatině a 

Poopavské níţině téměř souvislý povrch s kolísavou mocností 2 – 10 m a taky četné závěje 

na východních svazích. Vápnité spraše jsou rozšířeny hlavně v severozápadní části území. 
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Odvápněny bývají aţ do hloubky okolo 1 m. Sprašové hlíny hojně vystupují jiţně od Dolní 

Lutyně a Dětmarovic (Rŧţička, 1989).  

Sedimenty fluviální jsou reprezentovány písčitými štěrky a vyplňují nivu řeky Odry a 

Opavy. 

Deluviální sedimenty představují zvláště soliflukční písčité hlíny s úlomky kulmských i 

jiných hornin. Vznikly přemístěním eluvií a jejich smíšením s prachovými pokryvy, 

případně i s relikty ledovcových sedimentŧ. V Hlučínské pahorkatině se vyskytují ve 

spraších, a to zejména na rozhraní sprašových komplexŧ a podloţních ledovcových 

sedimentŧ. Dosahují několikametrových mocností (Čurda et al. 1992). Z mladého aţ 

středního pleistocénu pochází i organické zeminy z okolí Bolatic a Štěpánkovic (Macoun 

et al., 1986). 

Z holocenních sedimentŧ mají největší rozsah fluviální, převáţně hlinitopísčité 

sedimenty niţšího a vyššího nivního stupně z oblasti Odry, Opavy, Olše a jejich přítokŧ, na 

které jsou vázány i deluviofluviální sedimenty reprezentované písčitohlinitými, většinou 

humózními splachovými sedimenty, vyplňujícími bezvodá erozní údolí. Zejména v okolí 

Odry a Opavy jsou ve větší míře zastoupeny i organické sedimenty, vyplňující mrtvá 

ramena těchto řek.  

Antropogenní uloţeniny jsou tvořeny skrývkami a odvaly hlušiny po těţbě nerostných 

surovin (Čurda et al., 1992). Naváţky, skládky a zatopené prostory po těţební činnosti jsou 

hojně zastoupeny ve městě Bohumíně (Rŧţička, 1989). 

2.3 Inženýrskogeologické poměry 

Tyto poměry byly zpracovány podle Mapy inţenýrskogeologických rajónŧ listŧ 15 – 

42 Bohumín a 15 – 41 Hlučín (Ústřední ústav geologický, 1986).  

V podkapitole je vystiţena základní inţenýrskogeologická charakteristika oblasti, 

z toho dŧvodu a také proto, ţe zájmová oblast je značně rozsáhlá, nejsou popsány 

podrajóny, ale pouze rajóny. Navíc pro mapový list 15 - 42 Bohumín nejsou popisy 

inţenýrskogeologických podrajónŧ dostupné. 

Jihozápadní část zájmové oblasti je charakterizována rajónem spodnokarbonských 

břidlic a drob (Sf), které poskytují dobrou základovou pŧdu s mocnějším zvětralinovým 
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pláštěm charakteru jílovité hlíny s úlomky. Podzemní voda je zde ve větších hloubkách, 

puklinová. 

Zejména povodí řek Opavy a Odry, ale i menší přítoky těchto řek, lemuje rajón 

pleistocenních terasových písčitých štěrků a písků se štěrkem (Ft). Tyto sedimenty také 

tvoří podloţí nivním hlínám, z nichţ místy ostrŧvkovitě vystupují. Prostředí poskytuje 

velmi dobrou základovou pŧdu. Podzemní voda zde tvoří souvislou hladinu v hloubce 

převáţně do 2 m, jen místy 2-5 m. 

V okolí vodních tokŧ je také zastoupen rajón holocenních jílovitopísčitých až 

jílovitých povodňových hlín údolních niv (Fn), v bazálních polohách pak místy tvořen 

hlinitými písky. Toto nestejně stlačitelné prostředí má kolísající hladinu podzemní vody 

v hloubce 2-5 m. 

Především v oblasti menších vodních tokŧ je zastoupen i rajón pleistocenních 

fluvioglaciálních písčitých štěrků, štěrkovitých písků a písků (Gfp) spolu s omezenými 

výskyty eolicko-limnických vápnitých křemitých pískŧ a morénových štěrkŧ. Poskytuje 

velmi dobrou základovou pŧdu, nicméně silně ovlivněnou přítomností nepravidelně se 

střídajících jílovitých poloh a zahliněním svrchních vrstev. Podzemní voda je v hlubších 

polohách. 

Mezi Hněvošicemi a Kobeřicemi, v oblasti těţeného miocenního sádrovcového 

horizontu, tvoří méně rozsáhlou oblast rajón vápnitých badenských písčitých jílů, jílů a 

jílovců (Nj). Tvoří dobrou, avšak citlivou základovou pŧdu ve smyslu objemových změn. 

Při přirozeném nebo umělém zásahu je území náchylné na sesouvání. Zpravidla agresivní 

podzemní voda se vyskytuje v propustnějších polohách a v rŧzných hloubkách. 

V podobě menších ostrovŧ se v zájmové oblasti, zejména mezi Rohovem a 

Kobeřicemi, v okolí Hlučína a Vřesiny, vyskytuje rajón pleistocenních, fluvioglaciálních 

jílů, jílovitých hlín a souvkových hlín (Gfh). Tvoří základové pŧdy proměnlivé kvality, 

charakteristické rozdílnou stlačitelností a rozbřídavostí. Na svém povrchu často zadrţují 

vodu a vznikají mělké izolované proudy. 

Většinu území tvoří spolu s výše uvedenými fluvioglaciálními sedimenty, rajón 

pleistocenních polygenních hlín (Es). Hlíny obsahují jílovité polohy pohřbených 

horizontŧ a bazálních poloh. Prostředí je zpravidla bez vody a je vhodné pro kaţdý druh 

zástavby. Jedná se o kvalitní cihlářské hlíny. (Papoušek et al., 1986) 
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Okolí občasných tokŧ představuje rajón pleistocenních proluviálních, zpravidla 

silně zahliněných štěrků (Pp). V těchto málo opracovaných aţ neopracovaných, 

zvodnělých sedimentech je zakládání náročné, jelikoţ materiál často ztekucuje. (Papoušek 

et al., 1986) 

V závislosti na morfologii se v oblasti vyskytuje rajón holocenních 

deluviofluviálních sedimentů (Du), převáţně písčitohlinitých, proměnlivě stlačitelých a 

granulometricky odlišných v souvislosti s litologií a okolím. Pro stavební činnost nemá 

prakticky význam, pouze s výjimkou menších nenáročných staveb. Podzemní voda je často 

jen sezonní, jelikoţ vsakuje do glacifluviálního podloţí. 

V menší míře je pak zastoupen rajón pleistocenních a holocenních deluviálních a 

ronových, převážně hlinitých, sedimentů (Dh). Sedimenty jsou granulometricky rozdílné 

ve směru horizontálním i vertikálním a často obsahují příměs klastického fluviálního nebo 

eluviálního materiálu. Pro výstavbu je prostředí vhodné pouze v morfologicky příznivých 

poměrech. Ojedinělá přítomnost podzemní vody značí závislost na propustnosti podloţí. 

V nivních sedimentech místy vystupuje rajón holocenních organických sedimentů 

(O). Poměr organické a hlinité sloţky zde kolísá ve směru horizontálním i vertikálním. Pro 

zakládání jsou tyto silně stlačitelné sedimenty nevhodné. Podzemní voda vykazuje 

závislost na okolních nivních sedimentech. 

Zejména severně od Ostravy a v oblasti kobeřického lomu se pak objevují menší 

výskyty antropogenních násypŧ, naváţek stavebního a komunálního odpadu. Prostředí je 

rŧznorodé, rŧznorodě ulehlé, pro stavební činnost bez praktického významu, zpravidla bez 

vody. 

Geodynamické jevy zde nejsou rozsáhlé. V jiţní části území je několik fosilních a 

uklidněných sesuvŧ i případŧ soliflukce a na březích řeky Opavy několik výplavových 

kuţelŧ (Papoušek et al., 1986). 

2.4 Hydrogeologie 

Horniny zájmového území se vyznačují značnou rŧznorodostí hydrogeologických 

poměrŧ, a to kvŧli pestré škále typŧ hydrogeologického prostředí. Místy jsou 

hydrogeologické poměry ovlivněny antropogenní činností. Podruţné karbonské horniny se 

podílejí na stavbě hydrogeologického masivu v celé ploše svého výskytu. Badenské 
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horniny nemají z hlediska hydrogeologického větší praktický význam a 

z vodohospodářského pohledu se jako nejvýznamnější jeví holocenní a pleistocenní 

fluviální sedimenty a pleistocenní glacigenní sedimenty. 

Podzemní odtok v oblastech rozšíření kvartérních sedimentŧ lze charakterizovat jako 

nízký, směrem k jihozápadu do kulmu se zvětšuje aţ na střední hodnotu. Dlouhodobý 

koeficient odtoku podzemní vody osciluje kolem 5 % (Čurda et al., 1992).  

V oblasti rozšíření hydrogeologického masivu kulmských hornin je hlavním 

kolektorem přípovrchová zóna rozvolněných hornin, spojená se zvětralinovým pláštěm. 

Probíhá v mocnostech prvních desítek metrŧ, zhruba konformně s povrchem terénu. Je to 

zóna vykazující o řád vyšší transmisivitu oproti hlubším partiím horninového masivu. 

Hydrogeologická funkce hornin v pánevním zvodněném systému je závislá na jejich 

litologickém vývoji. Izolátory zde tvoří spodnobadenské pestré vrstvy a šedé písčitojílovité 

sedimenty, pleistocenní tilly, glacilakustrinní jíly, spraše a sprašové hlíny. Kolektorem jsou 

fluviální a glaciální písčité a štěrkovité sedimenty. Také vrstvy štěrkŧ a pískŧ uvnitř 

převáţně pelitických sedimentŧ badenu vystupují jako výrazné kolektory. 

Kulmské horniny představují puklinový kolektor s mělkým prouděním podzemních 

vod a s nízkou transmisivitou. Hladina podzemní vody je většinou volná, popřípadě mírně 

napjatá a doplňování zásob podzemní vody probíhá pouze infiltrací atmosférických sráţek. 

K odvodnění dochází jednak přirozenými vývěry a jednak pravostrannými přítoky Opavy 

v místech, kde tektonické poruchy protínají údolí. 

Svrchní karbon je díky diagenezi a hojné přítomnosti základní hmoty bez prŧlinové 

porozity. Nepravidelná puklinová propustnost se projevuje zejména v okolí tektonických 

poruch. Kolektorem mŧţe být pouze fosilně zvětralý karbonský povrch. 

Sedimenty spodního badenu mají zejména izolační funkci. Významnějším kolektorem 

mohou být jen hrubozrnná klastika, zachovaná především v pŧvodních depresích 

karbonského reliéfu (Čurda et al., 1992). 

Nejvýznamnějšími kolektory zájmového území jsou kvartérní sedimenty, a to zejména 

fluviální štěrky a písky a glaciální písčité štěrky. Proměnlivou funkci zastávají 

hlinitokamenité proluviální uloţeniny. Izolátory tvoří jemnozrnné glacigenní, eolické a 

fluviální sedimenty. Kvartérní kolektory rŧzného stáří i geneze na sebe do značné míry 
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navazují a vytvářejí propojený systém se zásadním významem pro mělké proudění 

podzemních vod. 

Hydrogeologicky nejvýznamnější jsou fluviální štěrkopísky údolních niv kryté 

povodňovými hlínami. Podzemní voda je zde v přímé spojitosti s vodou povrchovou, coţ 

se negativně odráţí na kvalitě podzemní vody, která je tak znečišťována vodou 

z povrchových tokŧ. Štěrkopísky údolní terasy Odry mají mocnost většinou kolem 5 m, 

mocnost pokryvných hlín kolísá okolo 4 m. Proudění podzemní vody ve štěrcích ovlivňuje 

přítomnost zahliněné mezerní hmoty ve štěrcích. Proudění je ovlivněno i nevytříděností a 

nestejnorodostí sedimentŧ a jejich proměnlivou mocností. K doplňování zásob podzemní 

vody dochází prostřednictvím přímé infiltrace atmosférických sráţek, břehovou infiltrací a 

infiltrací z glaciálních sedimentŧ (Čurda et al., 1992). 

V oblasti rozšíření pleistocenních glaciálních sedimentŧ nedochází ke vzniku 

jednotného zvodněného systému. Zvodnění je díky velké mocnosti glaciálních sedimentŧ 

omezeno pouze na bazální polohy. Prŧměrná mocnost zvodní je 5 – 10 m. 

Hydrogeologické poměry také ovlivňuje tvar reliéfu neogenního podloţí, kdy vlivem 

ledovcové modelace došlo k vzniku elevací a depresí, které ovlivňují mocnost zvodnění i 

proudění podzemní vody. Hladina podzemní vody je buď volná, nebo v místech 

mocnějšího pokryvu sprašových hlín nebo jílovitých vloţek mírně napjatá. Podzemní vody 

se doplňují převáţně prostřednictvím atmosférických sráţek a odvodnění glaciálních 

sedimentŧ probíhá přehloubenými koryty, přirozenými vývěry a umělými vodárenskými 

odběry.  

Propustnost a transmisivita glaciálních sedimentŧ je vlivem jejich značné petrografické 

pestrosti velmi proměnlivá.  V glacigenních sedimentech nejsou vyvinuty významnější 

kolektorské polohy. Z glacifluviálních sedimentŧ mají největší význam subglaciální 

koryta, coţ jsou sedimenty písčitého nebo štěrkopísčitého charakteru vyplňující hluboké 

deprese vzniklé erozní činností řek za periglaciálního klimatu.  

Kvalita podzemních vod v zájmovém území celkově neodpovídá kritériím snadné 

upravitelnosti. Hlavními znečišťovateli podzemních vod je nejen zemědělská činnost, ale 

především koncentrace prŧmyslu v oblasti (Čurda et al., 1992). 
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3 Metodika 

V rámci metodiky proběhlo několik etap. Stěţejní a počáteční fází byl sběr dat ze 

závěrečných zpráv, které jsou uloţeny v ČGS - Geofondu a byly za poplatek poskytnuty 

Institutu geologického inţenýrství. Pro zvolenou oblast dvou mapových listŧ 15-41 Hlučín 

a 15-42 Bohumín byly podle kritérií vybrány závěrečné zprávy. Kritérii je myšleno, ţe 

daná zpráva musí obsahovat vrtnou dokumentaci se zaměřením v souřadnicovém systému 

a výsledky laboratorních analýz na odebraných vzorcích zemin. 

K posouzení orientačních vlastností zemin v daných mapových listech bylo nutné 

vytvořit databázi těchto vrtŧ a jejich příslušných vzorkŧ v programu Microsoft Office 

Access 2007.  

Potřebné parametry databáze jsem vypsal z 93 závěrečných zpráv inţenýrsko-

geologického prŧzkumu, zasahujících do mapového listu 15-41, a z 95 závěrečných zpráv 

náleţejících mapovému listu 15-42. Výsledkem je databáze čítající dokumentace 1848 vrtŧ 

a 3327 vzorkŧ. 

V příloze č. 1 je zobrazena vrtná prozkoumanost na podkladu digitalizovaných 

územních plánŧ, ve kterých se nacházejí plochy současné zástavby, plánované zástavby, 

lesŧ, vodní plochy a ostatní. Z celkového počtu vrtŧ v databázi se nachází 25,45 % na 

plochách současné zástavby a 13,75 % na plochách plánované zástavby podle územních 

plánŧ obcí (příloha č. 2 a 3), coţ odpovídá většímu osídlení ve východní části zájmového 

území.   

3.1 Parametry databáze 

Z vrtných dokumentací závěrečných zpráv byly vypsány následující informace: 

 číslo zprávy, 

 lokalita, 

 název vrtu, 

 souřadnice, 

 naraţené hladiny podzemní vody, ustálená hladina podzemní vody, 

 agresivita podzemní vody na ocel (dle ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí 

uloţených v pŧdě nebo ve vodě proti korozi) a chemické pŧsobení podzemní vody 
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na beton (dle ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a 

shoda), 

 popis jednotlivých vrstev, jejich geneze, hloubka, zatřídění dle normy ČSN 73 1001 

(Základová pŧda pod plošnými základy) a těţitelnost dle normy ČSN 73 3050 

(Zemní práce). 

 

 
 

Obr. 4: Formulářové zobrazení databáze vrtů 

Z laboratorních analýz vzorkŧ byly do databáze zaznamenány hodnoty: 

 číslo zprávy, 

 číslo vzorku, 

 název vrtu, ze kterého byl vzorek odebrán, 

 hloubka odběru vzorku, 

 druh vzorku (neporušený, poloporušený, porušený, technologický), 

 fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin: vlhkost, měrná hmotnost, objemová 

hmotnost, objemová hmotnost zcela vysušené zeminy, vlhkost na mezi 

tekutosti, vlhkost na mezi plasticity, index plasticity, index konzistence, 

pórovitost, stupeň nasycení, obsah organických látek, ztráta ţíháním, efektivní, 

totální a reziduální soudrţnost, efektivní, totální a reziduální úhel vnitřního 

tření, modul přetvárnosti s tlakovým intervalem, Proctor Standard, poměr 

únosnosti zemin, součinitel konsolidace, 
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 zatřídění dle normy ČSN 731001 (Základová pŧda pod plošnými základy), 

 koeficient filtrace, 

 namrzavost, 

 prŧměr zrn pro procentuální zastoupení v hodnotách od 5% do 100% (s 

intervalem 5%) z křivky zrnitosti.  

 

 

 
 

Obr. 5: Formulářové zobrazení databáze vzorků 

3.2 Opravy hodnot databáze 

Po vytvoření databáze bylo dále nutné vyřadit chybně zadané hodnoty. Nejprve jsem 

tedy v tabulkovém zobrazení databáze seřadil určitou vlastnost od nejniţších po nejvyšší 

hodnoty. Tyto extrémní hodnoty se ve většině případŧ jevily neracionálně, jelikoţ 

dosahovaly hodnot, kterých daný parametr v praxi nedosahuje. Jejich následným 

porovnáním s příslušnými závěrečnými zprávami byly extrémy všech parametrŧ 

odstraněny nebo opraveny. Zpětnou kontrolou se zprávami došlo i k opravě těch hodnot, 

které sice byly reálné, avšak dosahovaly vysokých nebo nízkých čísel. 

Diplomová práce porovnává data, která se řídí normou 73 1001. Ta pozbyla platnosti 

k 1. 4. 2010 a byla nahrazena evropskými normami ČSN EN ISO 14688-1 a ČSN EN ISO 

14688-2 (Geotechnický prŧzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: 

Pojmenování a popis) a zatřídění hornin se řídí normou ČSN EN ISO 14689-1. Závěrečné 

zprávy, z nichţ byla vytvořena databáze, však pracovaly pouze s normou 73 1001, a proto 

nejsou evropské normy v diplomové práci zohledněny. 

Soubor závěrečných zpráv obsahoval i zprávy staršího data. S tím vyvstal problém 

se zatřiďováním základových pŧd. Zatřídění dle normy ČSN 73 1001 Základová pŧda pod 

plošnými základy z roku 1967 se liší od dosud platné z roku 1987 v označení základové 
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pŧdy. Problematické bylo sjednocení těchto označení, jelikoţ starší norma v zatřídění 

přihlíţí k petrografickému popisu. 

Korelací a porovnáním těchto dvou norem se zabýval Bc. Jan Malík ve své diplomové 

práci, pomoci níţ jsem dosáhl transformace starého zatřídění na nové. Změna se však 

týkala pouze několika vzorkŧ s jednoznačným nahrazením tříd. Ve většině případŧ nebyla 

změna moţná, jelikoţ jedno staré zatřídění lze nahradit větším mnoţstvím nových, nebo 

naopak, jedno zatřídění nové má více významŧ ve staré normě (Malík, 2009). 

Závěrečné zprávy obsahovaly mnoţství dokumentací vzorkŧ bez zatřídění dle normy 

ČSN 73 1001, které je však zásadní pro následující část diplomové práce. Bylo potřeba 

zkontrolovat a popřípadě opravit hodnoty křivek zrnitosti a dalším krokem bylo zatřídění 

vzorkŧ zemin podle parametrŧ a podmínek uvedených v normě ČSN 73 1001, k čemuţ byl 

pouţit program Microsoft Office Excel 2007. 

3.3 Zatřídění zemin základových půd dle ČSN 731001 

 K zatřídění zeminy je třeba znát její granulometrické sloţení, které se stanoví 

mechanickým rozborem. Jemné částice vymezí hustoměrná metoda, zaloţená na principu 

měření rychlosti usazování zrn ve vodě. Zrna štěrková a písčitá jsou prosívána sadou 

normovaných sít. Z těchto výsledkŧ je vytvořena zrnitostní křivka (obr. 6). 

 

Obr. 6: Příklad zrnitostní křivky (upraveno dle Ondra, 2000) 

Ze zrnitostní křivky lze odečíst podíl jednotlivých frakcí a zatřídit zeminu dle 

klasifikačního diagramu pro zakládání staveb (obr. 7). 
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Obr. 7: Klasifikační diagram zemin dle ČSN 73 1001 (Marschalko et al., 2010) 

3.3.1 Zatřídění jemnozrnných zemin 

Z klasifikačního diagramu vyplývá, ţe jemnozrnné zeminy (třídy F1 – F8) obsahují 35 

– 100 % jemnozrnné frakce (f). Třídy F1 – F4 se dělí podle převaţující štěrkovité (g) nebo 

písčité (s) frakce na jemnozrnné zeminy štěrkovité nebo písčité a všechny jemnozrnné 

zeminy se dělí pomocí indexu plasticity (Ip) a vlhkosti na mezi tekutosti (wL) v diagramu 

plasticity (obr. 8). Všechny zeminy nad čarou A jsou jíly (C), pod čarou hlíny (M). Třídy 

F5 – F8 jsou navíc rozděleny podle plasticity, která dle hodnot indexu plasticity (Ip) 

rozlišuje nízkou (L), střední (I), vysokou (H), velmi vysokou (V) a extrémně vysokou 

plasticitu (E). 

 

Obr. 8: Diagram plasticity pro jemnozrnné zeminy (ČSN 73 1001) 
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3.3.2 Zatřídění písčitých a štěrkovitých zemin 

Dle klasifikačního diagramu obsahují štěrkovité a písčité zeminy do 35% jemnozrnné 

frakce. Podle toho, zda převaţuje štěrkovitá (g) nebo písčitá (s) frakce, dělí se na štěrky a 

písky. K určení, zda je zemina dobře (W) nebo špatně (P) zrněná, pro třídy G1, G2, S1 a 

S2 slouţí číslo nestejnozrnnosti (Cu) a číslo křivosti (Cc). 

                                      

  Na principu zatřídění dle ČSN 73 1001 byl ing. Lucií Fojtovou vytvořen vzorec, 

kterým byly zatříděny veškeré vzorky, obsahující potřebná data, jimiţ jsou křivky zrnitosti, 

vlhkost na mezi tekutosti a vlhkost na mezi plasticity. Takových vzorkŧ je 2533 a jsou nyní 

vhodné pro následné vyhodnocení. Bez křivek zrnitosti je 659 vzorkŧ. 

4 Orientační vlastnosti zemin zájmové oblasti 

4.1 Vlastnosti zemin 

Analyzovanými vlastnostmi jsou mechanické vlastnosti, které jsou dŧleţité při dalším 

zpracování výsledkŧ geologického prŧzkumu. Hodnoty nejdŧleţitějších fyzikálně-

mechanických vlastností tříd základových pŧd uvádí směrné normové charakteristiky, 

které jsou součástí normy ČSN 731001.  

V tabulkách směrných normových charakteristik jsou uvedeny hodnoty nejdŧleţitějších 

fyzikálně-mechanických vlastností všech tříd základových pŧd. Intervaly hodnot v 

tabulkách byly stanoveny na základě analýzy velkého souboru dat získaných terénními a 

laboratorními zkouškami a slouţí jako orientační hodnoty pro výpočet mezních stavŧ. 

Nově přijaté evropské normy směrné normové charakteristiky neobsahují, přesto je jejich 

vyuţívání stále praktické, jelikoţ poskytují levný a uţitečný zdroj dŧleţitých informací pro 

potřeby zakládání staveb a inţenýrské geologie. 

Směrné normové charakteristiky obsahují tyto fyzikálně-mechanické vlastnosti: 

modul přetvárnosti Edef – stanoví se zatěţovací deskou terénu jako změna délky měrné 

základny vytyčené na zkušebním tělese v příslušném směru, zahrnuje celkové i pruţné 

deformace  
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poissonovo číslo υ – vyjadřuje poměr osového a příčného přetvoření, při překročení 

hodnoty 0,5 přesáhlo napětí mez pruţnosti a horninová struktura se začíná porušovat 

součinitel β – vyjadřuje závislost mezi modulem přetvárnosti a oedometrickým 

modulem, je funkcí poissonova čísla 

konzistence – stav soudrţné zeminy v závislosti na vlhkosti, podle čísla konzistence 

(Ic) se dělí na kašovitou, měkkou, tuhou, pevnou a tvrdou 

stupeň nasycení (Sr) – vyjadřuje poměr objemu pórŧ vyplněných vodou k celkovému 

objemu pórŧ, stanoví se výpočtem z objemové vlhkosti a pórovitosti 

relativní ulehlost (ID) - stav ulehlosti zeminy vzhledem k minimální a maximální 

ulehlosti a stanoví se výpočtem z maximálního a minimálního čísla pórovitosti nebo objemové 

hmotnosti  

objemová tíha (γ) – poměr tíhy zeminy k jejímu objemu 

(Marschalko et al., 2010). 

Vrty, ze kterých byly odebrány vzorky zemin se stanovenými mechanickými 

vlastnostmi, představují 21 % z celkového počtu vrtŧ v databázi, coţ je vzhledem 

k velkému rozsahu zájmového území a zpracovaným závěrečným zprávám malé procento 

(příloha č. 4).  

4.2 Jemnozrnné zeminy v zájmovém území 

Mechanické vlastnosti tříd jemnozrnných zemin F1 – F8 jsou ve směrných normových 

charakteristikách rozděleny podle stupně konzistence (Ic) na měkkou, tuhou, pevnou a 

tvrdou. Charakteristiky se u pevné a tvrdé konzistence navíc dělí podle stupně nasycení 

(Sr).  

V databázi jsem vybral vzorky příslušné třídy s výsledky laboratorních analýz – 

hodnoty Eoed, cu, φu, cef, φef, index konzistence a v případě pevné konzistence stupeň 

nasycení (Sr). Ţádný z porovnávaných vzorkŧ neměl takovou hodnotu Ic, která by 

odpovídala tvrdé konzistenci. V tabulce směrných normových charakteristik není uveden 

oedometrický modul (Eoed), ale modul přetvárnosti (Edef). Potřebný modul byl získán 

pomocí součinitele β přepočtem dle vzorce: 

Edef = Eoed . β 
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Výsledkem selekce vzorkŧ jemnozrnných zemin podle výše uvedených parametrŧ byl 

poměrně malý počet pouţitelných záznamŧ, které by bylo moţno srovnat se směrnými 

normovými charakteristikami. Následující tabulka č. 4 zobrazuje počet vzorkŧ, které bylo 

moţné zatřídit.  

Tab. 4: Počet použitelných vzorků pro srovnání smykových parametrů se směrnými 

normovými charakteristikami 

Třída 

Konzistence 

měkká tuhá 
pevná 

Sr>0,8 Sr<0,8 

F3 (MS) 0 1 0 1 

F4 (CS) 2 9 7 0 

F5 (ML, MI) 2 1 1 0 

F6 (CL,CI) 5 43 7 3 

F8 (CH, CV, CE) 0 48 24 2 

 

Třídy F1, F2 a F7 nebylo moţné porovnat, poněvadţ chyběl index konzistence nebo 

příslušné charakteristiky. Počet pouţitelných vzorkŧ pro modul přetvárnosti výše 

uvedených tříd dosáhl jiných hodnot, coţ znázorňuje tabulka č. 5.  

Tab. 5: Počet použitelných vzorků pro srovnání modulu přetvárnosti se směrnými 

normovými charakteristikami 

Třída 

Konzistence 

měkká tuhá 
pevná 

Sr>0,8 Sr<0,8 

F3 (MS) 0 1 0 1 

F4 (CS) 7 30 7 0 

F5 (ML, MI) 2 0 0 0 

F6 (CL,CI) 8 79 8 3 

F8 (CH, CV, CE) 0 40 7 75 

 

Ostatní třídy jiţ byly porovnatelné, i kdyţ v některých třídách byl relativně malý počet 

hodnot. Srovnání je uvedeno v tabulce 6 a následně je ve dvou kapitolách slovně popsáno 

porovnání smykových parametrŧ a modulu přetvárnosti. 
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Tab. 6: Srovnání zjištěných hodnot určitých charakteristik s hodnotami směrných 

normových charakteristik 

Třída Charakteristika Zjištěné hodnoty 
Hodnoty směrných 

normových charakteristik 

  Edef [MPa] 4,8 12 - 15 

F3 (MS) cu  [MPa]     

Pevná konzistence φu [°]     

Sr<0,8 cef  [MPa] 0,008 0,02 - 0,04 

  φef [°] 27 24 - 29 

  Edef [MPa] 5,07 5 - 8 

F3 (MS) cu  [MPa]     

Tuhá konzistence φu [°]     

  cef  [MPa] 0,056 0,008 - 0,016 

  φef [°] 18,5 24 - 29 

  Edef [MPa] 1,73 - 5,88 2,4 - 4 

F4 (CS) cu  [MPa]     

Měkká φu [°]     

konzistence cef  [MPa] 0,015 0,01 - 0,018 

  φef [°] 22 - 25 22 - 27 

  Edef [MPa] 1,73 - 8,55 4 - 6 

F4 (CS) cu  [MPa] 0,015 - 0,1 0,05 

Tuhá konzistence φu [°] 5,46 - 11 0 

  cef  [MPa] 0,002 - 0,029 0,01 - 0,018 

  φef [°] 19,36 - 29,46 22 - 27 

  Edef [MPa] 2,41 - 5,64 5 - 8 

F4 (CS) cu  [MPa]     

Pevná konzistence φu [°]     

Sr>0,8 cef  [MPa] 0,002 - 0,033 0,014 - 0,022 

  φef [°] 24 - 33,7 22 - 27 

  Edef [MPa] 3,06 - 5,54 1,5 - 3 

F5 (ML, MI) cu  [MPa] 0,081 0,03 

Měkká φu [°] 6,4 0 

konzistence cef  [MPa] 0,007 0,008 - 0,016 

  φef [°] 25 19 - 23 
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Třída Charakteristika Zjištěné hodnoty 
Hodnoty směrných 

normových charakteristik 

  Edef [MPa]     

F5 (ML, MI) cu  [MPa]     

Tuhá konzistence φu [°] 9 0 

  cef  [MPa]     

  φef [°]     

  Edef [MPa]     

F5 (ML, MI) cu  [MPa]     

Pevná konzistence φu [°]     

Sr>0,8 cef  [MPa] 0,008 0,012 - 0,02 

  φef [°] 23 19 - 23 

  Edef [MPa] 1,86 - 5,7 1,5 - 3 

F6 (CL, CI) cu  [MPa] 0,083 0,025 

Měkká φu [°] 10,42 0 

konzistence cef  [MPa] 0,007 - 0,011 0,008 - 0,016 

  φef [°] 25,86 - 30 17 - 21 

  Edef [MPa] 1,31 - 15,22 3 - 6 

F6 (CL, CI) cu  [MPa] 0,018 - 0,135 0,05 

Tuhá konzistence φu [°] 0 - 30 0 

  cef  [MPa] 0 - 0,023 0,008 - 0,016 

  φef [°] 19 - 34 17 - 21 

  Edef [MPa] 3,57 - 9,95 8 - 12 

F6 (CL, CI) cu  [MPa] 0,06 0,08 

Pevná konzistence φu [°] 12 - 15 0 

Sr<0,8 cef  [MPa] 0,014 - 0,033 0,012 - 0,02 

  φef [°] 19 - 21 17 - 21 

  Edef [MPa] 2,44 - 10,9 6 - 8 

F6 (CL, CI) cu  [MPa] 0,058 - 0,075 0,08 - 0,09 

Pevná konzistence φu [°] 1,6 - 17 4 - 12 

Sr>0,8 cef  [MPa] 0 - 0,014 0,02 - 0,04 

  φef [°] 22 - 31 17 - 21 
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Třída Charakteristika Zjištěné hodnoty 
Hodnoty směrných 

normových charakteristik 

  Edef [MPa] 1,46 - 7,77 2 - 4 

F8 (CH, CV, CE) cu  [MPa] 0,025 - 0,129 0,02 

Tuhá konzistence φu [°] 1,5 - 22 0 

  cef  [MPa] 0 - 0,17 0,002 - 0,008 

  φef [°] 10 - 30 13 - 17 

  Edef [MPa] 1,11 - 14,28 4 - 6 

F8 (CH, CV, CE) cu  [MPa] 0,124 - 0,197 0,08 

Pevná konzistence φu [°] 0 - 25 0 

Sr>0,8 cef  [MPa] 0 - 0,072 0,006 - 0,014 

  φef [°] 7 - 34 13 - 17 

  Edef [MPa] 3,33 - 14,32 6 - 8 

F8 (CH, CV, CE) cu  [MPa] 0,104 0,08 - 0,09 

Pevná konzistence φu [°] 20 3 - 10 

Sr<0,8 cef  [MPa] 0 - 0,003 0,014 - 0,028 

  φef [°] 23 - 24 13 - 17 

 

4.2.1 Porovnání smykových parametrů 

Z velkého souboru dat vyplynulo relativně malé mnoţství pouţitelných vzorkŧ, které 

jsou navíc rozděleny dle výše uvedených kritérií směrných normových charakteristik. Čísla 

v tabulce č. 4 tedy značí, ţe výsledky posouzení v některých třídách nebudou mít 

významnou vypovídající hodnotu.  

U třídy F3 (MS) nebylo pro ţádnou konzistenci moţné vytvořit interval porovnatelný 

s hodnotami směrných normových charakteristik, jelikoţ parametrŧm charakteristik 

odpovídaly pouze 2 vzorky, navíc kaţdý pro jinou konzistenci. Podobného výsledku 

dosáhla i třída F5 (ML, MI), která jiţ u měkké konzistence vykázala interval, avšak 

tvořený pouze dvěma hodnotami. Tyto dvě třídy mají tedy v porovnání se směrnými 

normovými charakteristikami nejmenší validitu. 

Většího počtu srovnatelných hodnot dosahuje třída F4 (CS), zejména pak v tuhé 

konzistenci, kde bylo moţné srovnat všechny vlastnosti uvedené v tabulce č. 5. Interval 

hodnot totálních parametrŧ smykové pevnosti lze srovnat pouze s jedinou hodnotou ze 

směrných normových charakteristik, kdy hodnota totální soudrţnosti leţí v intervalu 

zjištěných hodnot a hodnota úhlu vnitřního tření do intervalu zjištěných hodnot nezasahuje. 
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Efektivní soudrţnost a úhel vnitřního tření vykazovaly relativně velké rozmezí hodnot, kdy 

maxima i minima přesahovaly krajní hodnoty tohoto parametru ve směrných normových 

charakteristikách, coţ znázorňují grafy č. 1 a 2.  

 

Graf č. 1: Srovnání hodnot efektivního úhlu vnitřního tření třídy F4 (CS), tuhé konzistence 

 

 

Graf č. 2: Srovnání hodnot efektivní soudržnosti třídy F4 (CS), tuhé konzistence 

Poměrně příznivého výsledku bylo dosaţeno u třídy  F6 (CL, CI), která měla 

srovnatelné všechny uvedené vlastnosti u všech konzistencí, a oproti maximálním devíti 

hodnotám u třídy F4 (CS) v tuhé konzistenci dosahuje tato třída svého maxima 43 

hodnotami, také v tuhé konzistenci.  

Totální parametry smykové pevnosti lze srovnat vţdy jen s jedinou hodnotou, která 

zasahuje do intervalu zjištěných hodnot. Interval parametrŧ efektivních pak bylo moţné 

porovnat. Zjištěné hodnoty efektivní soudrţnosti opět přesahovaly maxima i minima 

směrných normových charakteristik, podobně jako v případě třídy F4 (CS), avšak při 
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porovnání obou intervalŧ efektivního úhlu vnitřního tření lze říci, ţe hodnoty zjištěné 

dosahují celkově vyšších hodnot, kdy prŧměr tohoto parametru v tabulce směrných 

normových charakteristik se rovná minimu z intervalu zjištěných hodnot (graf č. 3 a 4). 

 

 

Graf č. 3: Srovnání hodnot efektivního úhlu vnitřního tření  třídy F6 (CL, CI), tuhé 

konzistence 

 

 

Graf č. 4: Srovnání hodnot efektivní soudržnosti třídy F6 (CL, CI), tuhé konzistence 

Největší počet porovnatelných vzorkŧ vykazuje třída F8 (CH, CV, CE), v jejíţ tuhé 

konzistenci je celkově 48 pouţitelných hodnot. Totální parametry smykové pevnosti lze 

opět srovnat pouze s jedinou hodnotou, v parametrech efektivních je moţné porovnat 

intervaly hodnot. Zde podobně jako u třídy F4 (CS) byla překročena maxima a minima 

směrných normových charakteristik, coţ znázorňuje i graf č. 5 a 6.     
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Graf č. 5: Srovnání hodnot efektivního úhlu vnitřního tření třídy F8 (CH, CV, CE), tuhé 

konzistence 

 

Graf č. 6: Srovnání hodnot efektivní soudržnosti třídy F8 (CH, CV, CE),  

tuhé konzistence 

4.2.2 Porovnání modulu přetvárnosti 

Pouţitelných vzorkŧ pro srovnání modulu přetvárnosti bylo ve výsledku více neţ 

vzorkŧ vhodných k porovnání smykových parametrŧ. Některé třídy nebylo moţné 

porovnat vŧbec, avšak například třídy F6 a F8 vykazovaly poměrně velké soubory hodnot 

v porovnání s ostatními třídami, ať jiţ v hodnotách smykových parametrŧ, nebo i modulu 

přetvárnosti jiných tříd. 

U třídy F3 (MS) pevné i tuhé konzistence nebylo moţné vytvořit interval, jelikoţ byla 

zaznamenána vţdy pouze jediná hodnota, která v případě tuhé konzistence zasahuje do 

intervalu směrných normových charakteristik, hodnota pevné konzistence pak intervalu 

charakteristik nepatří.  
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Třída F4 (CS) jiţ vykazuje větší počet srovnatelných vzorkŧ a hodnoty příslušných 

konzistenčních stavŧ tedy vytváří porovnatelné intervaly. V pevné konzistenci interval 

zjištěných hodnot leţí v intervalu hodnot směrných normových charakteristik, hodnoty 

tuhé a měkké konzistence přesahují maxima i minima směrných normových charakteristik. 

Největšího počtu vzorkŧ vhodných pro srovnání dosáhla třída F4 (CS) v tuhé konzistenci 

(graf č. 7). 

 

Graf č. 7:  Srovnání hodnot modulu přetvárnosti třídy F4 (CS), tuhé konzistence 

Pouze dvou srovnatelných hodnot, a to v měkké konzistenci, dosáhla třída F5 (ML, 

MI). Tyto hodnoty nezasahují do intervalu směrných normových charakteristik a dosahují 

vyšších čísel. 

U třídy F6 (CL, CI) bylo moţné vytvořit intervaly ve všech konzistenčních stavech, 

přičemţ nejmenšího intervalu, se třemi hodnotami, dosahuje pevná konzistence se Sr<0,8. 

Tuhá a pevná konzistence (se Sr>0,8) tvoří interval, jehoţ maximum i minimum přesahují 

maximální a minimální hodnoty směrných normových charakteristik. Hodnoty pevné 

konzistence se Sr<0,8 mají niţší minimální hodnotu oproti charakteristikám, maximum 

však leţí v intervalu směrných normových charakteristik. U konzistence měkké naopak 

minimum leţí v intervalu charakteristik a maximum přesahuje jejich maximální hodnotu. 

Největšího počtu porovnatelných hodnot dosahuje třída F6 (CL, CI) ve své tuhé 

konzistenci (graf č. 8), jejíţ interval hodnot přesahuje interval směrných normových 

charakteristik v minimu a výrazně v maximu. 
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Graf č. 8:  Srovnání hodnot modulu přetvárnosti třídy F6 (CL, CI), tuhé konzistence 

   Hodnoty třídy F8 (CH, CV, CE) přesahovaly ve všech porovnatelných konzistencích 

maximum i minimum směrných normových charakteristik. V grafu č. 9 je zobrazeno 

srovnání její pevné konzistence pro Sr<0,8, kde dosahovala největšího počtu 

porovnatelných hodnot. 

 

Graf č. 9:  Srovnání hodnot modulu přetvárnosti třídy F8 (CH, CV, CE), pevné 

konzistence, Sr<0,8  

4.3 Hrubozrnné zeminy v zájmovém území 

Modul přetvárnosti (Edef) a efektivní úhel vnitřního tření (φef) hrubozrnných zemin jsou 

v tabulce směrných normových charakteristik rozděleny vţdy do dvou skupin podle 

relativní ulehlosti (ID). Tento parametr se pro běţné prŧzkumy nestanovuje, jelikoţ se 

jedná o poměrně sloţitou zkoušku a nebyl tudíţ ani zahrnut do databáze.  
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Proto jsem při srovnávání efektivního úhlu vnitřního tření (φef) a modulu přetvárnosti 

(Edef) zanedbal rozdělení těchto parametrŧ podle relativní ulehlosti a zjištěné hodnoty byly 

porovnány s celým intervalem hodnot směrných normových charakteristik. 

V databázi jsem tedy vybral pro vzorky příslušných tříd hodnoty efektivní soudrţnosti, 

efektivního úhlu vnitřního tření a oedometrického modulu, který byl opět přepočten na 

modul přetvárnosti pomocí koeficientu β. Zatříděných vzorkŧ hrubozrnných zemin bylo 

658. Následující tabulka č. 7 však ukazuje relativně malé mnoţství pouţitelných vzorkŧ 

příslušných tříd.   

Tab. 7: Počet použitelných vzorků pro srovnání se směrnými normovými charakteristikami 

Třída Počet vzorků 

S3 (S-F) 2 

S4 (SM) 1 

S5 (SC) 4 

 

Nízký počet pouţitelných vzorkŧ pro třídy hrubozrnných zemin lze vysvětlit poměrně 

malým zastoupením těchto zemin v prostředí zakládání staveb. Porovnávané vlastnosti 

jsou dŧleţité zejména pro zeminy, které jsou v bezprostředním kontaktu se stavbami nebo 

v jejich blízkém okolí, čili v mělkých hloubkách, kde převládají zeminy jemnozrnné. Proto 

je zde značný nepoměr mezi jemnozrnnými a hrubozrnnými zeminami.  

Porovnání hrubozrnných zemin se směrnými normovými charakteristikami je uvedeno 

v následující tabulce č. 8. 

Tab 8: Srovnání zjištěných hodnot určitých charakteristik s hodnotami směrných 

normových charakteristik 

Třída Charakteristika Zjištěné hodnoty 
Hodnoty směrných  

normových charakteristik 

S3 (S-F) 

cef  [MPa] 0,008 0 

φef [°] 35 28 - 33 

Edef  [MPa] 3,77 - 4,81 12 - 15 

S4 (SM) Edef  [MPa] 21,03 5 - 15 

S5 (SC) Edef  [MPa] 2,83 - 7,03 4 - 12 

 

Pouze třída S3 (S-F) má zastoupeny hodnoty všech tří vybraných parametrŧ, u tříd S4 

(SM) a S5 (SC) byl porovnatelný jen modul přetvárnosti (Edef).  
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Třída S3 (S-F) vykazuje určitý interval pouze dvěma hodnotami modulu přetvárnosti. 

Tyto hodnoty se tedy v grafu č. 10 zobrazí jako maximum a minimum intervalu, který 

značí výrazně niţší hodnoty neţ interval směrných normových charakteristik. Efektivní 

soudrţnost a efektivní úhel vnitřního tření nejsou graficky znázorněny, jelikoţ jsou 

zastoupeny vţdy jen jedinou hodnotou.  

 

Graf č. 10: Srovnání hodnot modulu přetvárnosti třídy S3 (S-F) 

Pouze jednu hodnotu jednoho parametru, modulu přetvárnosti, má zastoupenu třída S4 

(SM), takţe opět nelze zhotovit srovnávací interval. Naopak určitý interval vytvořila 

čtyřmi hodnotami modulu přetvárnosti třída S5 (SC). Jeho srovnání se směrnými 

normovými charakteristikami znázorňuje graf č. 11. Hodnoty zde z velké části zasahují do 

intervalu směrných normových charakteristik, menší část dosahuje niţších hodnot neţ je 

minimum intervalu směrných normových charakteristik. 

 

 

Graf č. 11: Srovnání hodnot modulu přetvárnosti třídy S5 (CS) 
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5 Závěr 

V rámci diplomové práce byly zjištěny orientační charakteristiky základových pŧd 

v zájmové oblasti mapových listŧ 15-41 Hlučín a 15-42 Bohumín, které představují dle 

geomorfologické klasifikace celky: Ostravská pánev, Opavská pahorkatina a Nízký 

Jeseník. 

Pro splnění cílŧ diplomová práce obsahuje následující základní části: Úvod, Přírodní 

poměry, Metodika, Zhodnocení orientačních vlastnosti zemin zájmové oblasti a celkový 

Závěr. 

Byla vypracována databáze vzorkŧ s geotechnickými vlastnostmi základových pŧd 

v daném území na základě závěrečných zpráv z inţenýrskogeologického, resp. 

geotechnického prŧzkumu v dané oblasti, které byly archivované v geofondu – ČGS České 

republiky.  

Co se týče charakteru základových pŧd, které byly zjištěny na zájmovém území, tak 

zcela jednoznačně se zde nachází pouze horniny charakteru zemin. V zájmovém území se 

nacházejí tyto nejdŧleţitější inţenýrsko-geologické rajóny: rajón spodnokarbonských 

břidlic a drob, rajón pleistocenních terasových písčitých štěrkŧ a pískŧ se štěrkem, rajón 

holocenních jílovitopísčitých aţ jílovitých povodňových hlín údolních niv, rajón 

pleistocenních fluvioglaciálních písčitých štěrkŧ, štěrkovitých pískŧ a pískŧ, rajón 

vápnitých badenských písčitých jílŧ, jílŧ a jílovcŧ, rajón pleistocenních, fluvioglaciálních 

jílŧ, jílovitých hlín a souvkových hlín, rajón pleistocenních polygenních hlín, rajón 

pleistocenních proluviálních, zpravidla silně zahliněných štěrkŧ, rajón holocenních 

deluviofluviálních sedimentŧ, rajón pleistocenních a holocenních deluviálních a ronových, 

převáţně hlinitých, sedimentŧ, rajón holocenních organických sedimentŧ 

Z hlediska tříd základových pŧd se jedná o třídy F3, F4, F5, F6, F8, přičemţ 

jemnozrnné zeminy byly vyhodnocovány ve vztahu ke konzistenčním stavŧm a je zcela 

jasné, ţe kaţdá třída základové pŧdy obsahuje pouze některé konzistenční stavy, jako 

například F6 obsahuje měkký, tuhý a pevný konzistenční stav. Všechny zastoupené třídy 

jemnozrnných zemin obsahují prŧměrně 2,6 konzistenčních stavŧ z 5 moţných stavŧ 

uváděných v teorii mechaniky zemin. 

Nejrozšířenějšími zjištěnými třídami základových pŧd jsou F8 konzistenčního stavu 

pevný pro Sr<0,8, F6 konzistenčního stavu tuhý a F4 konzistence tuhé. 
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Bylo zjištěno, ţe třída F8 konzistenčního stavu pevný pro Sr<0,8 má následující 

hodnoty charakteristik: modul přetvárnosti 3,33 – 14,32 MPa, totální soudrţnost 0,104 

MPa, totální úhel vnitřního tření 20°, efektivní soudrţnost 0 – 0,003 MPa, efektivní úhel 

vnitřního tření 23 – 24°. Třída F6, konzistenčního stavu tuhý má hodnoty charakteristik: 

modul přetvárnosti 1,31 – 15,22, totální soudrţnost 0,018 – 0,135 MPa, totální úhel 

vnitřního tření 0 – 30°, efektivní soudrţnost 0 – 0,023 MPa, efektivní úhel vnitřního tření 

19 – 34°. Třída F4, konzistence tuhé má následující hodnoty charakteristik: modul 

přetvárnosti 1,73 – 8,55 MPa, totální soudrţnost 0,015 – 0,1 MPa, totální úhel vnitřního 

tření 5,46 – 11°, efektivní soudrţnost 0,002 – 0,029 MPa, efektivní úhel vnitřního tření 

19,36 – 29,46°. 

Dŧleţitou skutečností pro zjištění validity uvedených orientačních charakteristik je 

doplňkový údaj ve zpracovaných tabulkách s počtem vzorkŧ, přičemţ je potřeba u dané 

třídy myslet i na charakter inţenýrskogeologického rajónu a jeho faciální rŧznorodost. 

Co se týče vyhodnocení mnoţství provedených vrtných prací v budoucích 

zastavovaných oblastech dle územního plánu, tak bylo zjištěno, ţe se zde nachází 1848 

vrtŧ a 3327 vzorkŧ s vyhodnocením vybraných vlastností, které bude moţno vyuţít jako 

doplňující korelační údaje pro budoucí inţenýrskogeologické prŧzkumy.  
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