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ANOTACE 
 
V oblastech budoucí zástavby je nezbytné znát geologické prostředí a vlastnosti 
základových půd. K tomu slouží různé etapy průzkumu v rámci daného úkolu, ale do 
jisté míry mohou být užitečná i archivní data. V této práci jde o zhodnocení 
prozkoumanosti na základě archivní studie v zájmovém území, kterým je širší okolí 
obcí Orlová, Petřvald a Rychvald. Charakter plošného rozmístění vrtů na různých 
funkčních plochách podle územních plánů obce je zhodnocen pomocí překryvných 
analýz. Součástí práce je i vyhodnocení mechanických vlastností základových půd, 
které vstupují například do výpočtů geotechnických parametrů, a v oblasti 
prozkoumanosti území mohou představovat dostupný zdroj.  
Klíčová slova: inženýrskogeologický průzkum, základová půda, vrtná prozkoumanost 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
Knowledge of the geological environment and properties of foundation soils is 
necessary in the areas of future development. Various phases of a survey within the 
framework of specified task are suitable for this, but archive information can be useful 
too. This thesis assesses the exploration based on archive studies in the interest area, i.e. 
broader environs of the towns Orlová, Petřvald and Rychvald. The character of the 
location of boreholes on the various functional areas according to land-use plans is 
evaluated using overlay analyses. The thesis contains assessment of the mechanical 
properties of foundation soils, which enter into the calculation of the geotechnical 
parameters, and may represent available resource within the domain investigation. 
Key words: engineering-geological investigation, borehole exploration, foundation soil, 
mechanical properties 
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1. Úvod 

 

Studium archivních dat je prvním krokem při řešení každého průzkumného 

úkolu. Archivní materiály jsou významným zdrojem informací o podloží v oblasti 

zadaného průzkumu. Dokumentaci k veškerým provedeným průzkumným pracím 

na území České republiky shromažďuje, uchovává, odborně zpracovává a zpřístupňuje 

Geofond - Česká geologická služba. Ve srovnání s průzkumnými pracemi je archivní 

dokumentace velmi levná a umožňuje získat komplexnější informace o lokalitě. Jejich 

znalost často vede k vyšší efektivitě dalších průzkumných prací. 

Využitelnost archivní dokumentace je závislá na charakteru a vrtné 

prozkoumanosti lokality zadaného inženýrskogeologického průzkumu. Oblasti 

s monotónnější morfologií a geologickou stavbou jsou z hlediska využívání výsledků 

starších průzkumů nejvhodnější. Čím složitější je geologie území, tím je vypovídající 

hodnota blízkých vrtů a z nich odebraných vzorků menší. Nejméně použitelné jsou pak 

jednotlivé mocnosti vrstev, větší váhu mají provedené laboratorní zkoušky na vzorcích, 

například spraše, říčního štěrku atp. Fyzikální a mechanické vlastnosti jednotlivých 

zastoupených zemin se v prostoru mění pomaleji než jejich konkrétní vertikální sled 

a mocnosti. 

Cílem bakalářské práce je zpracování orientačních charakteristik základových 

půd v oblasti dané čtyřmi mapovými listy v měřítku 1 : 10 000. Pro splnění tohoto cíle 

bude potřeba vypracovat databázi vzorků s fyzikálně-mechanickými vlastnostmi zemin 

v daném území na základě závěrečných zpráv z inženýrskogeologických 

a geotechnických průzkumů, které jsou archivované v Geofondu. Předmětem zájmu 

bakalářské práce je také zjištění vrtné prozkoumanosti v oblastech budoucí zástavby dle 

územních plánů, které bude proto vhodné digitalizovat.  
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 2. Vymezení zájmového území 

 

Zájmové území bakalářské práce se nachází v Moravskoslezském kraji České 

republiky. Je vymezeno mapovými listy 15-44-01, 15-44-02, 15-44-06 a 15-44-07 

v měřítku 1 : 10 000 (Obr. 1). Tuto oblast reprezentují obce Orlová, Rychvald, Petřvald 

a části města Ostravy, Michálkovice a Radvanice. 

 

 

 
Obr. 1 Mapa s vyznačenou zájmovou oblastí tvořenou mapovými listy 15-44-01, 15-44-02, 15-44-
06 a 15-44-07 v měřítku 1 : 10 000 (podklad Automapa 1:100 000). 
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 3. Přírodní poměry 

 

V této kapitole jsou charakterizovány základní přírodní poměry zájmového 

území. Celá oblast je silně antropogenně ovlivněná, proto na úvod nelze stručně 

nezmínit i socioekonomickou sféru. V zájmovém území se těží černé uhlí od 19. století. 

V devadesátých letech bylo mnoho menších dolů zavřeno a v současnosti spadá veškerá 

těžba pod Důl Karviná, závod Lazy, který se nachází jižně od Orlové. Dobývací prostor 

má rozlohu přibližně 6 km2 a produkce černého uhlí dosáhla v roce 2007 cca 

1,9 milionů tun. Uhlí je dobýváno v sedlových slojích karvinského souvrství, které mají 

mocnost až šest metrů. Dále je dobývaná sloj porubských vrstev ostravského souvrství 

o mocnosti 0,9 m (OKD online, 2007). V krajině najdeme typické haldy a výsypky, 

v terénních poklesech jsou situována odkaliště. Poddolování území vyvolalo četné 

poklesy a poškodilo řadu budov, které byly a jsou průběžně sanovány. Většina obyvatel 

je soustředěna do obcí Orlové, Rychvaldu a východní části Ostravy – městské obvody 

Michálkovice a Radvanice. Ostatní plocha zájmového území je využívaná především 

pro zemědělské účely a poddolovaná území jsou postupně rekultivována. Lesy 

pokrývají jen malé plochy. 

 

3.1 Geomorfologické poměry 
 

Zájmová oblast náleží podle geomorfologického členění Demka z roku 1987 

do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Severní 

Vněkarpatské sníženiny a do celku Ostravská pánev.  

Podle Mapy vyšších geomorfologických jednotek České republiky z roku 1996 

(Boháč, 1996) se zájmová oblast nachází v Alpsko-himalájském systému, v subsystému 

Karpaty, v provincii Západní Karpaty-III, v subprovincii Vněkarpatské sníženiny-III1, 

v oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny-III1B, v celku Ostravská pánev- III1B-1. 

Ostravská pánev je poměrně mladá, čtvrtohorního stáří. Její reliéf byl vytvořen 

kvartérní akumulací glacigenních, fluviálních a eolických sedimentů. Po svém vzniku 
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byly tyto tvary vystaveny působení erozních a denudačních procesů, neporušeny zůstaly 

pouze nejmladší roviny údolních niv.  

 

 
Obr. 2 Geomorfologické okrsky v zájmovém území: 8B-1-g Orlovská plošina, 8B-1-b Ostravská 
niva, 8B-1-d Havířovská plošina (Demek, 1987).  

 

Pánev nemá výraznou orografickou hranici. Je převážně rovinného charakteru, 

nadmořská výška se ve většině případů pohybuje mezi 200 – 300 m n. m. Základy 

dnešní morfologie byly vytvořeny ve svrchním oligocénu a spodním miocénu. 

Tektonickými pochody došlo k vytvoření výrazných linií směru JZ-SV a JV-SZ, které 

podmínily vznik dnešní říční sítě. Ostravská pánev je podrobněji členěna do šesti 

geomorfologických okrsků: Porubská plošina, Novobělská rovina, Ostravská niva, 

Havířovská plošina, Orlovská plošina a Karvinská plošina (Demek, 1987). 

Obr. 2 dokládá, že téměř celé zájmové území leží v okrsku Orlovská plošina. 

Jedná se o plochou pahorkatinu s různě mocným souvrstvím glacigenních štěrků, písků 

a hlín, pod nímž se nachází vrstva sprašových hlín a uhlonosného karbonu. V reliéfu 

jsou výrazné antropogenní haldy, násypy a poklesové sníženiny. 

SZ a SV okraj zájmové oblasti zasahuje do okrsku Ostravské nivy. Terén je 

rovinný, tvoře převážně souvrstvím čtvrtohorních říčních sedimentů. Štěrkopísky jsou 
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pleistocénního stáří, písčitohlinité náplavy holocenního. Terén je pozměněn četnými 

haldami a násypy antropogenního původu.  

JV okraj zasahuje nepatrně do okrsku Havířovská plošina. Plochá pahorkatina 

je tvořena rovněž glacifluviálními a fluviálními sedimenty překrytými vrstvou 

sprašových hlín. Terén je rozčleněn periglaciálními humidními destrukčními procesy 

na zbytky akumulačních plošin, asymetrická údolí a strže se sesuvy (Demek, 1987). 

 

3.2 Geologické poměry 
 

V širším okolí zájmového území se stýkají dvě zcela odlišné geologické 

jednotky: Český masív a Karpatská soustava. Zájmové území leží v oblasti Českého 

masívu, konkrétně v moravskoslezské oblasti.  

Nejstarší horniny patří předkambrickému – kadomskému krystaliniku. Skládá 

se z biotitických pararul a z masívů hlubinných vyvřelin. Sedimenty staršího paleozoika 

nejsou známy, na kadomské krystalinikum transgredují až bazální klastika středního 

devonu ve facii „old-red“ a výše různě intenzivně dolomitizované vápence středního až 

vyššího devonu. Mezi devonem a karbonem došlo k přerušení sedimentace.  

Nová transgrese přišla pravděpodobně ve spodním visé. Zpočátku měla 

vápencový charakter, který se brzy změnil v sedimentaci klastů. Ta pokračovala 

nepřetržitě až do westphalu. Klastické sledy začínají kulmským vývojem pískovce 

a jílovce, ekvivalentem kulmu nízkého Jeseníku (Müller, 1998).  

Od namuru nastupuje sedimentace paralické a limnické uhlonosné molasy 

české části hornoslezské pánve, která je od neproduktivního karbonu oddělena polohou 

spiriferových pískovců. Vývoj produktivního karbonu vykazuje značné odlišnosti jak 

ve směru severojižním, tak východozápadním. Orlovská porucha odděluje ostravskou 

pánev od karvinské. V ostravské části území je rozšířeno ostravské souvrství, které má 

paralický vývoj s častými mořskými transgresemi. Dělí se na vrstvy petřkovické, 

hrušovské, jaklovecké a porubské. Je typické rychlejším střídáním vrstev pískovců, 

prachovců a uhelných slojí, menšími mocnostmi slojí, intenzivnější deformací a tedy 

i složitější stavbou. Paralickou sedimentaci ukončil hiát v podloží sloje Prokop. Další 

sedimentace už měla limnický charakter. Toto souvrství nazýváme karvinské. 

Rozšířené je na východ od orlovské struktury a dělíme jej na vrstvy sedlové, sušské 
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a doubravské. Karvinská část uhlonosného revíru má menší množství uhelných slojí než 

ostravská část. Dosahují zato větších mocností a jsou deformovány jen velmi slabě 

(Müller, 1998). 

 

Obr. 3 Geologická mapa 
odkrytá. Neogenní horniny 
vystupují na téměř celé ploše 
zájmového území. (Cháb, 
2007). Cn23 – střední až 
svrchní namur: převážně šedé 
kalovce, pískovce, slepence, 
uhelné sloje; pCn1 – spodní 
namur: šedé kalovce, pískovce, 
arkózy, droby, uhelné sloje, 
paralický vývoj; Cvn – kulm sv. 
visé – sp. namur: převážně 
droby, podřízeně břidlice; K, 
KP, KO – svrchní křída až 
oligocén karpatských příkrovů; 
b1 – spodní baden: jíly, vápnité 
jíly, podřízeně písky, štěrky a 
řasové vápence; b23 – stř.-
sv.baden: jíly, slíny, podřízeně 
písky, štěrky, řasové vápence a 
sádrovec, marinní vývoj. 

 

Karbonskou sedimentaci doprovázela vulkanická činnost. Doklady 

synsedimentárního, vněpánevního vulkanismu můžeme rozdělit na uhelné tonsteiny, 

brousky, klastické horniny s tufitickou příměsí a klasty vulkanogenních minerálů 

v klastických sedimentech. Uhelné tonsteiny vznikly eolickým přínosem 

pyroklastického materiálu do živého rašeliniště, kde rychle podléhal kaolinizaci. 

Zachoval se v podobě málo mocných proplástků ve slojích. Místní souborný termín 

brousky označuje světlešedé tufity, křemité pelity nebo metabentonity. Vulkanický 

materiál tvoří významné korelační horizonty. Ze svrchního karbonu známe také 

magmatity stáří svrchnopaleozoického, mezozoického a neogenního. Do produktivního 

karbonu pronikají jako pravé nebo ložní žíly. Intruze způsobily kontaktní přeměnu 

okolních hornin, zrohovcovatění pískovců, metamorfózu jílovců až na porcelanity 

a přeměnu uhlí na koks. V okolí Orlové byly nalezeny paleobazalty a porfyrity (Dopita, 

1997). 

Variské vrásnění postihlo českou část hornoslezské pánve s různou intenzitou. 

Vzniklá vrásově-zlomová stavba je značně asymetrická, protože mobilní zóna ležela 

na západě. Hlavní podélné vrásy mají převládající směr SSV-JJZ, druhý významný 
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směr je přibližně kolmý, tedy SSZ-JJV. Orlovská struktura má v zájmové oblasti 

charakter překocené flexury s rozlámáním vrstev a odděluje mobilnější západní část 

hornoslezské pánve od východní stabilnější části, kde převažují zlomové deformace, ale 

byly zjištěny i podélné vrásy a násuny nízké amplitudy. Vrstvy jsou uloženy 

subhorizontálně a jsou porušeny zlomy směrů S-J, Z-V a ZSZ-VJV (Dopita, 1997).  

Karbonské horniny vystupují na povrch jen ojediněle, například ve dvou 

výchozech u Orlové, převážně jsou ale překryty miocénními a kvartérními uloženinami 

(Obr. 3). Po variském vrásnění bylo popisované území po dlouhou dobu vystaveno 

erozi a denudaci. 

 

 

 
Obr. 4 Geologická mapa 1 : 50 000, ČGS. 
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Obr. 5 Legenda ke geologické mapě 1 : 50 000, ČGS. 

 

V eggenburgu se celá oblast stává předpolím vznikající karpatské soustavy. 

Zastoupeny jsou sedimenty transgrese eggenburské, karpatské a především bádenské. 

Eggenburské uloženiny se vyskytují jen lokálně v dětmarovickém výmolu. Sedimenty 

karpatu začínají bazálními klastiky a rozlišujeme u nich tři facie: pestré prachovcové 

vrstvy, šedé šlírové vrstvy a pestré vrstvy se sádrovcem. Nejrozšířenější facií jsou šedé 

šlírové vrstvy, většinou vápnité, proměnlivě písčité jílovce s laminami jílovitých 
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pískovců, jemně až středně vápnitých. Buď navazují na pestré prachovcové vrstvy, nebo 

transgredují přímo na paleozoické podloží. Po sedimentaci karpatu se začíná nasouvat 

spodní mladoštýrský příkrov podslezské jednotky. Jeho tíže vyvolala prohnutí předpolí, 

pokles a hromadění dalšího materiálu ve spodním badenu (moravu). Sledy začínají 

bazálními a okrajovými klastiky a pokračují pelitickými sedimenty. Bazální klastika 

jsou značně faciálně rozrůzněná v závislosti na reliéfu a způsobu transportu. Jsou 

zastoupeny suť ové brekcie, fluviální štěrky až balvany a vápnitojílovité polymiktní 

písky až drobnozrnné štěrky. Charakter klastů i nalezené fauny vypovídá o mělkém 

prostředí. Pozdější usazování pelitických sedimentů prozrazuje rozšíření a prohloubení 

pánve. Převažují šedé vápnité jíly s prachovitou až jemně písčitou příměsí, která může 

být rozptýlená nebo koncentrovaná v laminách. K sedimentům moravu patří také tufy 

a tufity ryodacitového složení. Z třetihorních sedimentů vystupují v zájmové oblasti 

na povrch právě uloženiny moravu. Sedimentaci spodního badenu ukončil násun 

mladších mladoštýrských příkrovů a sedimenty středního a svrchního badenu se už 

ukládaly dále na Z, v opavské pánvi a v Polsku (Müller, 1998). 

Z kvartérních sedimentů jsou nejvýznamnější pleistocénní ledovcové 

sedimenty, dále pak uloženiny fluviální, proluviální, lakustrinní, eolické a deluviální. 

Tilly elsterského zalednění můžeme jednoznačně určit podle jejich polohy, v podloží 

sedimentů stonavského jezera. Tyto glacifluviální písky a písčité štěrky bývají světle 

šedé, rezavě skvrnité, silně písčité, s menším obsahem štěrkových zrn. Textura bývá 

masivní, jen místy s náznaky zvrstvení. Obsah křemene je obecně vyšší než u sedimentů 

sálských. Posledním členem sledu elsterských sedimentů jsou glacilakustrinní jíly 

a silty, které se ukládaly v jezerech v předpolí ustupujícího ledovce. Sedimenty 

stonavského jezera tvoří písky, jíly a silty s významnými polohami organických 

horizontů. Ukládaly se v klimatickém optimu interglaciálu mezi elsterským a sálským 

zaledněním. Sálské zalednění zanechalo na zájmovém území další tilly, glacifluviální 

a glacilakustrinní sedimenty. Tilly mají šedohnědou až rezivě hnědou barvu a charakter 

jílovito-prachovitého písku s malým podílem štěrkových zrn. V okolí Orlové i jinde 

jsou často doprovázeny intenzivní glacitektonikou. Glacifluviální písky a písčité štěrky 

obsahují také valouny beskydských hornin. Glacilakustrinní jíly a silty mají charakter 

varvů, jednoročních lamin. Pleistocénní fluviální sedimenty obsahují vesměs 

beskydský materiál. Štěrkové těleso hlavní terasy vznikalo z větší části mezi elsterským 
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a sálským zaledněním a nachází se ve výšce 0-18 m nad současnými toky. 

Během posledního glaciálu se usazovaly významné eolické sedimenty - spraše. 

Sprašové hlíny pokrývají větší část zájmové oblasti, bývají často odvápněné 

a mramorované. Lokálně jsou zachovány polohy fosilních půd z interstadiálů. Mocnost 

se pohybuje okolo 3-5 m, výjimečně i 8 m. Na územích budovaných předkvartérními 

horninami se vyskytují deluviální sedimenty. Jsou převážně kamenito-hlinité nebo 

písčito-hlinité. Jejich pleistocénní stáří dokazují nadložní sprašové sedimenty. 

Holocenní sedimenty můžeme rozdělit na fluviální, fluviodeluviální, deluviální 

a antropogenní. Fluviální sedimenty jsou tvořeny písčitými štěrky a štěrky, které jsou 

vesměs překryty povodňovými hlínami. Štěrky patří stratigraficky poslednímu glaciálu 

až spodnímu holocénu. Jejich mocnost se pohybuje okolo 3-5 m. Povodňové hlíny 

bývají silně písčité a lokálně jsou tvořeny přeplavenými sprašovými hlínami. 

Deluviofluviální sedimenty jsou rozšířeny jen na malých plochách v lokálních 

depresích. Deluviální sedimenty jsou převážně tvořeny hlinitým ronovým materiálem 

a lemují převážnou většinu dnešních údolí. Značný rozsah mají sedimenty 

antropogenní. Jsou tvořeny řízenou deponací komunálního odpadu, ale také množstvím 

menších divokých skládek, dále navážkami, haldami hlušiny a strusky, stavebním 

odpadem. V depresích se nachází odkalovací nádrže s uhelným kalem (Müller, 1998). 

 

 

3.3 Inženýrskogeologické poměry 
 

Podle Mapy inženýrskogeologického rajónování ČR z roku 1996, jejíž část 

ukazuje Obr. 6, patří většina plochy zájmového území do rajónu polygenetických 

sprašových sedimentů (Lp). Nejtypičtější zeminy jsou zde svrchnopleistocénní spraše, 

sprašové hlíny a přeplavené spraše. Při tuhé až pevné konzistenci představují středně 

únosnou a středně stlačitelnou základovou půdu. Nelze u nich vyloučit prosedavost, 

proto je nutné stanovit jejich součinitel prosedavosti vždy, když mají suchou objemovou 

hmotnost nižší než 15 kN/m3. Typické třídy zemin podle ČSN 73 1001 Zakládání 

staveb. Základová půda pod plošnými základy jsou F4 a F6, těžitelnost dle ČSN 73 3050 

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia třetí třídy. V zájmovém území je zastoupeno 

devět podrajónů (45, 47, 57, 58, 59, 61, 62, 63 a 64). 
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Obr. 6 Mapa IG rajónování z roku 1996. 
Rajón polygenetických sprašových sedimentů 
(Lp) je vyznačen žlutou barvou. Odstíny modré 
až zelené patří především rajónům glaciálních 
a fluviálních sedimentů. 

 

 

 

 

 

Na velmi malých plochách vystupují k povrchu mořské vápnité jíly a písky 

miocénu. Řadí se k rajónu střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkových 

sedimentů (Nk). Kvůli velké mocnosti kvartérních sedimentů se s nimi setkáme jen 

v úzkých pruzích u pat údolních svahů, například u Rychvalské Stružky. Střídají se 

zeminy tříd F4 a F6 s písky S3 a S5, třídy těžitelnosti 2-3. Jako základové půdy jsou 

vhodné jen pro méně náročné objekty. Soudržné zeminy mají převážně tuhou 

konzistenci, naopak písky bývají nakypřeny mrazem. Písčité zeminy jsou proto 
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maximálně středně ulehlé a dosti stejnozrnné, takže hrozí riziko jejich ztekucení 

a mohou se objevit i sufózní jevy. Vyčleňuje se pouze jeden podrajón, č. 6. Vrstva 

kvartérních sedimentů je mocná méně než dva metry a má charakter kombinace 

soudržných a nesoudržných zemin, stejně jako předkvartérní podklad. 

Tilly elsterského a sálského zalednění se vyskytují většinou v pruzích o šířce 

do 100 m a řadíme je do rajónu morénových sedimentů (Gm). Převážně se jedná 

o proměnlivě písčité jíly jen s malým podílem klastického materiálu. Mají obvykle 

nízkou a střední plasticitu a náleží do třídy F6, z menší části do F4 a F2, konzistence 

bývá tuhá až pevná. Podle rozpojitelnosti spadají obvykle do tříd 3 až 4. V zájmovém 

území je zastoupeno sedm podrajónů (8, 9, 14, 15, 16, 17 a 18). 

Podobné rozšíření jako morénové tilly má i rajón glacifluviálních 

a glacilakustrinních sedimentů (Gf-Gl). Faciální vývoj je značně složitý a mocnosti 

kolísají okolo 20 m. Odlišujeme glacifluviální písky a silně písčité štěrky elsterského 

stáří, glacifluviální písky a štěrky sálského zalednění, glacilakustrinní jílovité písky 

a písčité jíly a dále sedimenty „stonavského jezera“ v nadloží elsterských uloženin. Byly 

odkryty teprve mladou erozní činností, a tak se s nimi setkáváme zvláště na úpatí 

erozních svahů. I na krátkých vzdálenostech se rychle mění mocnosti a granulometrie 

uloženin, časté je střídání soudržných a nesoudržných zemin. Soudržné zeminy se 

vyskytují převážně s tuhou konzistencí a spadají pro svou nízkou až střední plasticitu do 

třídy F6, nesoudržné zeminy mají značně různorodé zrnitostní složení, bývají dobře 

ulehlé a náleží ke třídám S1, S3, S5, G1, G2 a G3. Podobně proměnlivá je 

i rozpojitelnost, vyskytují se nejčastěji třídy těžitelnosti 2, 3 a 4. V zájmovém území je 

zastoupeno pět podrajónů (20, 25, 26, 30 a 31). 

Rajón pleistocénních říčních teras (Ft) je tvořen převážně velmi dobře 

ulehlými písčitými štěrky tříd G1 a G3 a těžitelnosti 3-4. Jako základová půda jsou 

velmi únosné, jen nepatrně stlačitelné a dobře těžitelné. Jsou průlinově propustné 

a podzemní voda mívá hladinu 2-5 m pod povrchem. V zájmovém území se vyskytuje 

pouze podrajón 35, který je v první vrstvě typický střídáním písčitých a štěrkovitých 

zemin o mocnosti 2-5 m a v podloží střídáním skalních a poloskalních hornin. 

Svahové uloženiny tvoří nejtypičtější materiál rajónu deluviálních sedimentů 

(D). Jíly mají střední až vysokou plasticitu a spadají do tříd F6 a F8. Granulometrické 

složení i konzistence je značně proměnlivá. Sezónně vedou průlinově podzemní vodu, 
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jsou méně stabilní a za konkrétních okolností se tak mohou podílet na sesuvech. 

Těžitelností je řadíme do třídy 4 nebo 5. V zájmovém území se nachází čtyři podrajóny 

(72, 74, 80 a 81). 

Úzké oblasti vázané na údolní nivy toků jsou řazeny k rajónu náplavů 

nížinných a horských toků (Fn-Fh). Soudržné i nesoudržné holocenní fluviální 

zeminy jsou značně nestejnorodé, málo únosné, středně až vysoce stlačitelné základové 

půdy. Jsou jen obtížně využitelné pro náročnější stavby. Hladina podzemní vody 

výrazně kolísá a převážně se nachází v hloubkách do 2 m. Často vykazuje síranovou 

i uhličitanovou agresivitu. Nejrozšířenější třídy zemin jsou prachovité až písčité 

fluviální jíly tříd F4 a F6, v jejichž podloží se nachází různě mocné vrstvy písčitých 

štěrků a podobných sedimentů tříd S3, S5 a G5 s těžitelností 2-3. V zájmovém území se 

nachází čtyři podrajóny (89, 90, 92 a 93). 

Plošně zanedbatelný rozsah má rajón deluviofluviálních sedimentů (Du). 

Zeminy mají charakter jemně písčitých hlín a jílů tříd F3 a F4 a těžitelnost se pohybuje 

mezi 2. a 3. třídou. V zájmovém území se nachází pouze podrajón 98 s první kvartérní 

vrstvou do 2 m tvořenou soudružnými zeminami, druhou vrstvou o mocnosti od 2 do 

5 m tvořenou sprašovými zeminami a s předkvartérní vrstvou tvořenou kombinací 

soudržných a nesoudržných zemin. 

Značné plošné rozšíření má rajón násypů, hald a odkališť  (An). K 

nejběžnějším antropogenním uloženinám patří karbonská hlušina, struska, škvára, 

popílek a další, v mocnostech často větších než 10 m. Jako základová půda jsou 

nevyužitelné, podle ČSN 73 1001 je řadíme do třídy Y. Ve svém okolí často negativně 

ovlivňují chemismus podzemní vody. Jejich těžitelnost značně kolísá podle 

převládajícího materiálu a ulehlosti mezi 1. až 5. třídou těžitelnosti. V zájmovém území 

se nachází šest podrajónů: 101, 102, 103, 104, 105 a 106 (Müller, 1998). 
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3.4 Hydrologické a hydrogeologické poměry 
  

Zájmové území leží v klimatické oblasti mírně teplé a mírně vlhké MT10. 

Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek se pohybuje okolo 740 mm, dlouhodobá 

roční průměrná teplota vzduchu 8,3 °C. Maximální měsíční úhrny srážek připadají 

na červenec (106 mm), minimální na leden (25 mm). Hodnota výparu byla 

stanovena na 542 mm, podzemní odtok je nízký, v rozmezí 1-2 l.s-1.km-2, tedy 

méně než 10 % celkového úhrnu srážek (Quitt, 1971). V roce 2009 byla 

meteorologickou stanicí v Mošnově naměřena průměrná teplota vzduchu 9,5 °C. 

Úhrn srážek za rok 2009 činil 715,9 mm, maximální měsíční úhrn srážek připadl 

na červen (150,6 mm) a minimální úhrn na měsíc duben (9,4 mm). Ve srovnání 

s dlouhodobým normálem let 1961–1990 byl pro celý Moravskoslezský kraj rok 

2009 vlhčí, spadlo úhrnem o 10 % více srážek (ČHMÚ, 2010). 

Hydrograficky leží zájmová oblast podle správního i evropského zařazení 

v povodí Odry (2-00-00). Mezi významné vodní toky ve smyslu Vyhlášky Ministerstva 

zemědělství 470/2001 Sb. patří ze zájmového území pouze Orlovská Stružka s číslem 

hydrologického pořadí 2–03–02–006. Střed a severozápad zájmové oblasti je protkán 

rameny potůčků, tzv. "stružek" (Orlovská, Doubravská, Petřvaldská a Rychvaldská 

Stružka), které se vlévají do několika rybníků. Z nich vytéká Vrbická Stružka, která ústí 

až do Odry v Ostravě-Heřmanicích. Východní část je odvodňována přítoky Olše a jižní 

část oblasti odvodňují přítoky Lučiny. 

Zájmová oblast spadá do hydrogeologických rajónů 2261 a 2262. Celý rajón 

2261 Ostravská pánev – ostravská část zaujímá plochu 249,5 km2, rajón 2262 

Ostravská pánev – karvinská část zaujímá plochu 139,05 km2. 

Oba rajóny a tedy i celé zájmové území patří do skupiny rajónů neogenních 

sedimentů vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví a do geologické jednotky 

terciérních a křídových sedimentů pánví. Převažujícím litologickým typem je 

štěrkopísek. Hladina podzemní vody je převážně volná, propustnosti průlinová. 

Transmisivita je vysoká, přes 1*10-3 m2.s-1, mineralizace nad 1 g.l-1 a převládající 

chemický typ vod je Ca-Na-HCO3-SO4 (Prchalová a kol., 2005).  

Hydrogeologické poměry jsou v zájmové oblasti značně složité, což je 

podmíněno různorodostí systémů kolektorů a izolátorů karbonských, miocénních 
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i kvartérních. Celou situaci značně komplikují vlivy těžby uhlí a další antropogenní 

činnosti. 

 

 
Obr. 7 Hydrogeologická mapa 1 : 50 000, ČGS.  
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Obr. 8 Legenda k hydrogeologické mapě 1 : 50 000, ČGS. 
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Obr. 9 Transmisivita hornin, ČGS. 

 

Podklad území tvoří relativně nepropustné karbonské horniny. Vlivem 

diagenetického zpevnění horniny téměř postrádají průlinovou propustnost, přirozená 

puklinová porozita je nepravidelná a významná jen v okolí tektonických poruch. 

Nezvětralý karbon vykazuje koeficient filtrace je v řádech 10-8 – 10-12 m.s-1. Kolektorem 

může být pouze fosilně zvětralý povrch karbonu. Svými hydrogeologickými 

charakteristikami je podobný nadložním sedimentům neogénu, koeficient filtrace je 

v řádech 10-5 – 10-8 m.s-1. Původ karbonských vod není znám, někteří autoři 

předpokládají synsedimentární původ, jiní se domnívají, že voda infiltrovala 

z platformního pokryvu zlomovými pásmy. Relativně stabilní chemický i teplotní režim 

naznačuje, že se jedná o systém s omezenou výměnou se zvodněnými kolektory 

nadložních pokryvných vrstev. Karbonské vody mají charakter výrazných Na-Cl 

solanek, teplých přes 35 °C, s absencí síranových iontů a celkovou mineralizaci více než 
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100 g.l-1. Extrémní hodnota celkové mineralizace byla zjištěna v důlním vrtu na Dole 

Lazy 172 g.l-1. Vody infiltrující do důlních děl v karbonských horninách jsou převážně 

směsnými vodami, na kterých se odráží změny způsobené umělým prouděním vody 

v poddolovaných oblastech, snížením tlaku, odplyněním, ochlazením masivu a dalšími 

důsledky důlních činností (Müller, 1998). 

Sedimenty spodního badenu mají převážně funkci izolátorů, významný kolektor 

tvoří pouze hrubozrnná bazální klastika a písčité polohy v pelitech. Bazální klastika 

badenu tvoří nejvýznamnější hydrogeologickou strukturu oblasti. Má dominantní vliv 

na problémy při dobývání uhlí, ale je také využívána pro balneologické účely. Bazální 

klastika mají největší mocnosti (až přes 150 m) v bludovickém a dětmarovickém 

výmolu. Plošně nejvíce rozšířeným typem sedimentů jsou štěrkovité písky (detrit 

v užším slova smyslu), méně hrubozrnné štěrky a suť ové brekcie. Koeficient filtrace se 

pohybuje v mezích 5*10-8 až 2*10-5 m.s-1. Hladina podzemní vody je napjatá, její 

původní piezometrická úroveň před zahájením těžby černého uhlí se klade 

v bludovickém výmolu přibližně na kótu +175 m n.m., v dětmarovickém výmolu až 

+193 m n.m. Dlouhodobé intenzivní ovlivnění kolektoru hlubinnou těžbou snižuje 

piezometrickou úroveň v dětmarovickém výmolu o 10 až 15 m za rok, zatímco 

v bludovickém výmolu se odhaduje ustálená tlaková hladina (Müller, 1998). 

Písčité polohy v badenských pelitech se vyskytují ve dvou hlavních výškových 

úrovních: svrchní písčité polohy v úrovni -50 m n. m. až +50 m n. m. a spodní písčité 

polohy ve výmolech přibližně mezi kótami -400 až -450 m n. m. Koeficient filtrace 

dosahuje přibližně 5*10-6 m.s-1, koeficient specifické storativity 2,7*10-5 m-1. Efektivní 

pórovitost kolísá mezi 4 až 23 %. Vody mají marinní původ. Při procesu konsolidace 

sedimentů byly vytlačeny z pelitické facie do písčitých poloh. Jsou silně 

mineralizované, typu Na-Cl a mají balneologicky významný obsah jodidů a bromidů 

organického původu. Tyto písčité polohy obsahují lokálně drobné akumulace zemního 

plynu a ropy. Celková mineralizace je kolísá od několika g.l-1 až do 50 g.l-1. Kolektory 

jsou uzavřené, s napjatou hladinou.  

Nejrozšířenějšími kolektory při povrchu jsou kvartérní štěrky a písky fluviálního 

a glaciálního původu. Největší hydrogeologický význam mají fluviální štěrkopísky 

údolních niv, které jsou často překryté vrstvou náplavových hlín. Jejich podzemní voda 

je v bezprostřední spojitosti s vodou v korytech toků. Pokud dosahuje hladina 
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povrchové vody nad bázi hlín, je hladina podzemní vody ve štěrkopíscích napjatá. 

Koeficient filtrace se pohybuje v řádech 10-4 až 10-5 m.s-1, místy i 10-3 m.s-1 (Dopita, 

1997). Plošně rozsáhlé jsou rovněž polohy glacilakustinních písků s koeficientem 

filtrace v řádu 10-5 m.s-1. Podzemní vody průlinových kolektorů fluviálních i glaciálních 

sedimentů jsou převážně chemické typy Ca-Na-HCO3, Ca-Na-SO4 (Müller, 1998) 

a podle Dopity (1997) Ca-Mg-HCO3-SO4. Celková mineralizace je nízká, mezi 0,2 až 

0,5 g.l-1. Kvalita těchto podzemních vod většinou neodpovídá pitné vodě, v blízkosti 

průmyslových závodů, železničních staveb a skládek tuhého komunálního odpadu jsou 

kontaminovány ropnými látkami, fenoly, olovem, rtutí a dalšími kovy a polutanty 

(Müller, 1998).  

Ovlivnění režimu podzemních vod těžbou černého uhlí je značné. Jedná se 

především o odvodňování těžených ložisek, vznik depresních kuželů, propojování 

jednotlivých kolektorů vrty, jámami a zálomovými trhlinami nad poruby, změny 

v povrchovém odtoku jako důsledek poklesů terénu, sypání hald a odvalů, kontaminace 

podzemních i povrchových vod a další vlivy (Dopita, 1997). 
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4. Metodika 

 

4.1 Sběr dat 
 

Potřebná data pro zpracování bakalářské práce pocházejí ze závěrečných zpráv 

převážně inženýrskogeologických průzkumů (ojediněle hydrogeologických průzkumů), 

které jsou uchovávány prostřednictvím ČGS – Geofondu a byly poskytnuty podle 

ceníku ČGS. Vybrány byly ty zprávy, v nichž jsou vrtné sondy zaměřeny 

v souřadnicovém systému a byly z nich odebrány vzorky zemin a hornin pro provedení 

laboratorních analýz s uvedením jejich výsledků.  

Z vybraných závěrečných zpráv byly stěžejní informace ručně vkládány do 

databáze v programu MS Access. Důraz byl kladen na vrty a vzorky zemin. U vrtů byly 

přepsány základní identifikační údaje (číslo zprávy, lokalita, název vrtu, souřadnice), 

hloubka naražené a ustálené hladiny podzemní vody, stupeň agresivity vody 

na betonové a kovové konstrukce a především detailní popis vrstev. Do tabulky Vzorky 

byly vložené společně s identifikačními údaji (číslo zprávy, název vrtu, číslo vzorku, 

hloubka odběru vzorku, typ vzorku) data charakterizující fyzikálně-mechanické 

vlastnosti zemin (měrné a objemové hmotnosti, vlhkost, pórovitost, konzistenční meze, 

koeficient filtrace, mechanické vlastnosti, třída základové půdy a další, včetně každého 

pátého percentilu granulometrické křivky).  

V databázi je 238 vrtů a 368 vzorků zemin. 

Dále byly zdigitalizovány územní plány obcí v zájmovém území a sjednoceny 

kódy funkčních ploch (stávající zástavba hromadného i individuálního bydlení, zóny 

výrobní, občanské vybavenosti, sportu a rekreace, zemědělské výroby, lesy, vodní 

plochy a další), důraz byl kladen především na plochy uvolněné pro budoucí zástavbu. 

Rastrová data jsem převedla na vektorovou vrstvu v programu ArcMap firmy ESRI.  
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4.2 Kontrola dat 
 

Data o fyzikálně-mechanických vlastnostech zemin vložená do databáze jsem 

podrobila kontrole, která měla odhalit překlepy. Vzestupným seřazením hodnot 

číselných charakteristik (měrné hmotnosti, vlhkosti atd.) jsem našla extrémy 

a vybočující minima i maxima jsem znovu srovnala s údaji v naskenovaných 

závěrečných zprávách. Odhalila a opravila jsem tak několik překlepů, jako například 

chybějící desetinnou čárku u vlhkosti vzorku, jež má být 23,5 % místo 235 % 

a podobně. 

Vložené percentily 5*N (d5, d10, d15 …, d100) granulometrické křivky mají 

tvořit neklesající řadu, protože se jedná o kumulativní křivku. Pro kontrolu překlepů 

jsem spustila makro „Chyby“, které nachází hodnoty porušující tuto řadu. Srovnáním 

s původní křivkou jsem údaje opravila.  

 

4.3 Určení tříd základových půd 
 

Z 368 vzorků jich bylo 241 zatřízeno podle ČSN 73 1001 z roku 1987, 56 

vzorků bylo zatřízeno podle předcházející, již neplatné ČSN 73 1001 Základová půda 

pod plošnými základy z roku 1967 a 71 vzorků nebylo zatřízeno vůbec. Třídy 

základových půd normy ČSN 73 1001 a její předcházející verze navzájem nekorelují 

(Malík, 2009). Porovnala jsem vzorky, které lze jednoznačně převést, například navážka 

symbol E, nyní Y. Dále písky starých tříd C15 a C16 odpovídají nové třídě S2. Stále 

zbývalo mnoho vzorků bez třídy nebo s problematickou starou třídou (např. do staré 

třídy D21 mohou náležet zeminy z nových tříd F1, F2, F3, F4…F8).  

Z důvodu rozdílného stáří zpráv se u vzorků liší použitý klasifikační systém 

základových půd, proto jsem zatřídila všechny vzorky podle zažité normy ČSN 73 1001 

Základová půda pod plošnými základy z roku 1987. Nové zatřídění jsem realizovala 

s využitím makra a vzorců, které zohledňují procentuální zastoupení jednotlivých frakcí 

zemin (Obr. 10), číslo křivosti, číslo nestejnorodosti a konzistenční meze (Obr. 11). 

Toto zatřídění přímo vyhovuje postupu uvedenému v normě.  
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Obr. 10 Klasifikační diagram tříd základových půd podle ČSN 73 1001. 

 

ČSN 73 1001 z roku 1987 byla platná do 1. 4. 2010. Zatřízení zemin se 

v současné době řídí platnými evropskými normami ČSN EN ISO 14688-1 a ČSN EN 

ISO 14688-2 (Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - 

Část 1: Pojmenování a popis) a zatřízení hornin normou ČSN EN ISO 14689-1. 

Bakalářská práce zpracovává archivní data a proto nepracuje s novými evropskými 

normami.  

Procentuální podíl jemnozrnných zrn (F), písčité (S) a štěrkové (G) frakce byl 

z řady hodnot d5, d10, d15… vypočítán makrem, které pomocí logaritmické funkce 

a aproximace křivky vyhledalo průsečík granulometrické křivky a hraniční hodnoty zrn 

o průměru 0,063 a 2 mm. 

Při tvorbě konečného vzorce pro zatřídění vyplynula na povrch jedna nepřesnost 

normy ČSN 73 1001. Hranice mezi plasticitou nízkou, střední, vysokou, velmi vysokou 

a extrémně vysokou nejsou stanoveny jednoznačně. Vlhkost na mezi tekutosti 35 % 

jsem přiřadila už plasticitě střední. Také u hranice jílů a hlín není podle normy jasné, 

kam spadají vzorky umístěné přesně na čáře A (Ip = 0,73*(Wl-20)).  
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Obr. 11 Diagram plasticity pro jemnozrnné zeminy podle ČSN 73 1001. 

 

Na další straně uvádím vývojový diagram použitého vzorce pro zatřídění všech 

zemin za splnění podmínky dostupnosti křivky zrnitosti a konzistenčních mezí vzorku.  

Výsledkem bylo zatřídění všech vzorků, které měly vyplněnou granulometrickou 

křivku a případně konzistenční meze, ve tvaru GW, GP, SW …, CE. Nové výsledky 

jsem porovnala se zatříděním zemin laboratořemi v závěrečných zprávách, což bylo 

možné u 241 vzorků. V naprosté většině případů se třídy shodovaly. Každá nesrovnalost 

byla jednotlivě posouzena. V 16 případech jsem objevila chybné zatřídění vzorku 

v závěrečné zprávě, zatímco mé nové zatřídění vzorcem bylo podle trojúhelníkového 

klasifikačního diagramu a diagramu plasticity z normy správné. V případech, u kterých 

nebyly stanoveny konzistenční meze (třídy SM, SC, GM a GC), nebylo možné vzorky 

zatřídit. Takové případy jsem ručně opravila; pokud byl vzorek původně zatřízen, 

přihlédlo se ke třídě dle závěrečné zprávy, pokud vzorek zatřízen nebyl, vepsala jsem 

SM/SC. Devět vzorků nebylo možné zatřídit vůbec, protože chybí granulometrická 

křivka i konzistenční meze a uvedené třídy základové půdy ze závěrečných zpráv C14, 

D19 a D20 jsou bez dalších údajů nekorelovatelné s třídami normy ČSN 73 1001.  

Z toho vyplývá, že k dalšímu hodnocení dat je k dispozici 359 vzorků zemin.  
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Obr. 12 Vývojový diagram vzorce použitého v MS Excel pro zatřízení všech vzorků zemin. Dle 
konvence šipky nalevo pravda, šipky napravo nepravda. 



Šárka Vašíčková: Využívání dat prozkoumanosti v oblastech budoucí zástavby 

30 
 

4.4 Prostorová analýza 
 

Vedle fyzikálně-mechanických vlastností zemin na zájmovém území jsem také 

zkoumala prostorové rozmístění vrtů. To má velký vliv na praktickou využitelnost 

archivních dat vrtné dokumentace.  

S využitím souřadnic vrtů a zdigitalizovaných územních plánů zájmových obcí 

jsem provedla v programu ArcGIS několik dotazů a zjistila, kolik vrtů bylo realizováno 

na jednotlivých funkčních plochách. 

Prostorový aspekt vrtné prozkoumanosti ploch určených k zástavbě jsem 

zkoumala pomocí nástroje proximity analysis (analýza sousedství). Patří mezi 

vzdálenostní analýzy a je založena na vygenerování obalových zón (buffers) kolem 

definovaných geoprvků na základě definované vzdálenosti (Obr. 13).  

 

 
Obr. 13 Princip kvantitativního posouzení prozkoumanosti území pomocí obálek. 

 

Údaje z vrtného průzkumu mají zákonitě bodový charakter. Úplné poznání 

geologického prostředí není z praktických ani ekonomických důvodů možné. Je třeba 

vycházet z kusých údajů a odhadovat charakter horninového prostředí i v místech, ze 

kterých žádná přímá pozorování ani měření nemáme. Aby bylo možno kvantitativně 

zhodnotit vrtnou prozkoumanost zájmového území, je třeba si zvolit teoretickou 

maximální vzdálenost, do které mají ještě údaje z daného vrtu vypovídající hodnotu. 

Geologické prostředí je značně nehomogenní a přirozeně se v něm střídají oblasti 

kvazihomogenní s oblastmi, kde se mění zkoumané vlastnosti skokově na velmi malých 

vzdálenostech. Přesto se dá všeobecně v praxi říci, že údaje z vrtu vzdáleného 10 m, 
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provedeného dříve na parcele sousedící se zájmovou parcelou, mají velkou hodnotu, 

zatímco údaje vrtu vzdáleného 500 m již téměř žádnou. 

Zvolila jsem tedy tři poloměry obálek, a to 10, 25 a 50 m. Překrývající se plochy 

kruhů jsem sloučila. Tím jsem zjistila velikost plochy, která je za zvoleného 

předpokladu dosahu vrtu „prozkoumaná“. 
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5. Využívání dat prozkoumanosti v oblastech budoucí zástavby 

 

5.1 Využití archivní geologické dokumentace  
 

Nejpodstatnější částí geologické dokumentace je shrnutí výsledků provedených 

terénních, laboratorních a speciálních prací. Jsou v ní zhodnoceny inženýrskogeologické 

poměry, zvláště té části geologického prostředí, která bude v interakci s navrhovanými 

inženýrskými díly. Významné jsou parametry hornin vstupujících do geotechnických 

výpočtů, jež jsou nezbytné u všech objektů spadajících do tří geotechnických kategorií. 

Dále se sledují hydrogeologické poměry zájmové lokality, kterými jsou především typ 

zvodnění, hloubka naražené a ustálené hladiny podzemní vody, její chemizmus, 

agresivita na ocelové nebo betonové konstrukce s ohledem na způsob založení 

a materiál základu projektovaného inženýrského objektu, pozice hladiny podzemní vody 

k základům stavby, případné kolísání hladiny v průběhu hydrologického roku 

a intenzita přítoků podzemní vody do stavební jámy. Dále se hodnotí stabilitní poměry 

území, například náchylnost geologické stavby ke vzniku svahových pohybů, 

a posouzení zájmového území z hlediska seismicity. Velký význam má technické 

vyhodnocení realizace stavby. V dokumentaci se uvádí třídy těžitelnosti hornin, v nichž 

budou prováděny zemní práce, geotechnická kategorie stavby a v závislosti na ní 

únosnost základové spáry. 

Stěžejním výsledkem provedených průzkumných prací je návrh 

inženýrskogeologických podmínek realizace stavebního záměru. Návrh obsahuje 

konečné údaje a hodnoty, podle kterých bude technický záměr projektován, včetně 

jejich závažnosti (zda byly uváděné hodnoty získány z literatury, norem nebo 

z provedených zkoušek).  

Na základě zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém 

geologickém úřadu, v platném znění, shromažďuje, uchovává, odborně zpracovává 

a zpřístupňuje dokumentaci k veškerým provedeným průzkumným pracím na území 

České republiky Česká geologická služba – Geofond.  
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Tato archivní data jsou významným zdrojem informací o podloží v oblasti 

zadaného průzkumu. Jejich studium je prvním krokem při řešení každého průzkumného 

úkolu. Archivní materiály poskytované Geofondem jsou ve srovnání s průzkumnými 

prácemi velmi levné a umožňují získat komplexnější informace o lokalitě. Jejich znalost 

často vede k větší efektivitě nově navržených průzkumných prací. 

 

5.2 Vrtná prozkoumanost zájmového území 
 

Zájmové území zaujímá plochu 72,5 km2, na níž se nachází 238 vrtů 

zpracovaných podle výše uvedených kritérií, z toho u 140 vrtů byly odebrány vzorky. 

Tyto vrty jsou z hlediska použití archivních dat v podstatě nejdůležitější.  

Plochy jednotlivých urbanistických i neurbanistických zón podle územních 

plánů obcí a vrty nacházející se na daných plochách ukazuje Tab. 1.  

 

Tab. 1 Rozložení zpracovaných vrtů na funkčních plochách zájmového území. 

funkční plochy dle územních plánů plocha (km2) počet vrtů 

plochy urbanistické zástavby  16,6 89 

plochy budoucí zástavby 14,1 71 

lesy 16,8 6 

vodní plochy 2,9 0 

ostatní plochy 22,1 72 

celkem 72,5 238 

 

Ze všech zkoumaných vrtů jich bylo 37,4 % realizováno na plochách 

urbanistické zástavby, jež tvoří 22,9 % z celkové plochy zkoumané oblasti. Urbanistická 

zástavba zahrnuje zónu centrální, zóny individuální zástavby, občanské vybavenosti, 

sportu a rekreace, výrobní, zóny dolů a zóny určené k rekultivaci. Významné množství 

vrtů (29,8 %) se nachází i na plochách, které jsou podle dostupných územních plánů 

určené k budoucí zástavbě (zaujímají 19,4 % plochy), a na ostatních plochách (30,5 % 

plochy a 30,3 % vrtů), kterými jsou všechny plochy kromě lesních a vodních.  

Z tabulky by se dalo soudit, že prozkoumanost ploch určených k zástavbě je 

velmi dobrá, téměř tak podrobná, jako u ploch zastavěných. Využitelnost těchto 
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archivních dat ovšem závisí do značné míry na prostorovém rozptýlení realizovaných 

vrtů. Ideální by bylo co nejrovnoměrnější rozptýlení vrtů, nebo optimalizace rozmístění 

podle homogenity geologického prostředí, například nižší hustota vrtů v morfologicky 

monotónních oblastech pseudohomogenních sprašových sedimentů a vyšší hustota vrtů 

v oblastech rychlejšího střídání štěrků s jemnozrnnějšími náplavy, svahovými sutěmi, 

zbytky morén a podobně.  

Prostorový aspekt vrtné prozkoumanosti ploch určených k zástavbě jsem 

zkoumala pomocí nástroje buffer. Tab. 2 uvádí, jakou celkovou plochu v km2 

i v procentech pokrývají obálky 10, 25 a 50 m kolem každého vrtu a) v zájmovém 

území; b) na plochách určených k zástavbě. 

 

Tab. 2 Vrtná prozkoumanost vztažená k ploše a) celého zájmového 
území, b) k zónám určeným k zástavbě. 
a) Plocha prozkoumanosti zájmového území (72,5 km2) 

poloměr obálky (m) plocha obálek (km2) % z celkové plochy  

10 0,068 0,094 

25 0,334 0,461 

50 1,06 1,462 

   
b) Prozkoumanost ploch určených k zástavbě (14,1 km2) 

poloměr obálky (m) plocha obálek (km2) % z celkové plochy  

10 0,019 0,135 

25 0,085 0,603 

50 0,254 1,801 

 

 

I kdybychom předpokládali, že vrty mají vysokou vypovídající hodnotu až 

do vzdálenosti 50 m, stále je takto pokrytá plocha menší než 2 %. V případě menších 

poloměrů nedosahuje ani jednoho procenta. Je to dáno nejenom celkovým počtem vrtů, 

ale také faktem, že jsou rozptýleny velmi nerovnoměrně a tvoří často shluky.  



Šárka Vašíčková: Využívání dat prozkoumanosti v oblastech budoucí zástavby 

35 
 

5.3 Vlastnosti zemin v zájmovém území 
 

Směrné normové charakteristiky uvádějí hodnoty nejdůležitějších fyzikálně-

mechanických vlastností vybraných typů zemin (tříd základové půdy) pro účely 

zakládání staveb. Využívání směrných normových charakteristik je stále účelné i po 

přijetí nových evropských norem (ČSN EN ISO 14688-2), protože jsou levným 

a dlouhodobě ověřeným zdrojem orientačních hodnot fyzikálně-mechanických 

vlastností. Tyto hodnoty byly stanoveny analyzováním rozsáhlého souboru 

laboratorních i terénních zkoušek z celého území bývalé Československé republiky. 

Směrné normové charakteristiky jsou zpracovány zvlášť  pro jemnozrnné, písčité 

a štěrkovité zeminy. U písčitých a štěrkovitých zemin se uvádí Poissonovo číslo ν, 

přenosový součinitel β, objemová tíha γ, efektivní soudržnost cef a dále modul 

deformace Edef a efektivní úhel vnitřního tření φef, které závisí na relativní ulehlosti. 

Parametry směrných normových charakteristik jemnozrnných zemin závisí 

na konzistenci a oproti písčitým a štěrkovitým zeminám jsou rozšířeny o smykové 

parametry - totální úhel vnitřního tření φu a totální soudržnost cu. 

Vzorků, u kterých byla stanovena alespoň jedna normová charakteristika, je 24. 

Jeden vzorek byl z vyhodnocení vyřazen pro nesrovnalosti v zatřízení; přestože 

zemina spadá podle vlastního makra i ručního zatřízení dle normy do třídy S5, 

v původní závěrečné zprávě se uvádí dřívější třída D20 a také hodnoty totální 

soudržnosti a totálního úhlu vnitřního tření, které se u písků neurčují. Zbývajících 23 

vzorků bylo roztříděno podle třídy základových půd, konzistence a stupně nasycení. 

Třída F8 je zastoupena 10 vzorky, z toho 7 vzorků pevné konzistence a Sr > 0,8, jeden 

vzorek pevné konzistence a Sr < 0,8 a dva vzorky tuhé konzistence. Třídu F6 zastupuje 

5 vzorků tuhé konzistence. Třída F4 je zastoupena jedním vzorkem pevné konzistence 

a Sr > 0,8 a sedmi vzorky tuhé konzistence. 

Hodnoty charakteristik zájmového území jsou srovnány se směrnými 

normovými charakteristikami v Tab. 3 a Tab. 4. 

Vzhledem k malému počtu vzorků není možné data smysluplně statisticky 

zhodnotit. Z tabulek je ovšem patrné, že se laboratorně naměřené mechanické vlastnosti 

zemin v několika případech od hodnot směrných normových charakteristik významně 

liší. Pokud vyloučíme chybu špatného zatřídění vzorků, dá se předpokládat, že rozmezí 
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reálných hodnot mechanických vlastností zemin je širší než uvádí směrné normové 

charakteristiky. V ideálním případě by neměl inženýrskogeologický průzkum pouze 

přebírat hodnoty z normy, ale u přiměřené části odebraných vzorků provést laboratorní 

zkoušky a získat reálné hodnoty mechanických vlastností zemin ve zkoumané oblasti, 

které jsou vhodné především při navrhování objektů z 2. a nutné při navrhování objektů 

3. geotechnické kategorie. Z časových a ekonomických důvodů se však v praxi 

přinejmenším u 1. geotechnické kategorie u zemin předpokládají normové hodnoty 

charakteristik, které pak vstupují do potřebných výpočtů mezních stavů základových 

půd. 



Šárka Vašíčková: Využívání dat prozkoumanosti v oblastech budoucí zástavby 

37 
 

 

Tab. 3 Srovnání místních charakteristik se směrnými normovými pro třídu F8 

třída F8  
charakteristika 

hodnoty místní 
charakteristiky 

směrné normové 
charakteristiky 

(CH,CV,CE) Eoed (MPa)  6 – 38,8 10,81 – 16,22 

 cef (MPa) – 0,006 – 0,014 

Ic > 1,0 φef (°) – 13 – 17 

Sr > 0,8 cu (MPa) 0,053 – 0,214  0,08 

7 vzorků φu (°) 2 – 13 0 

      

třída F8  
charakteristika 

hodnoty místní 
charakteristiky 

směrné normové 
charakteristiky 

(CH,CV,CE) Eoed (MPa)  48,2 16,22 – 21,62 
 cef (MPa) – 0,014 – 0,028 

Ic > 1,0 φef (°) – 13 – 17 

Sr < 0,8 cu (MPa) – 0,08 – 0,09 

1 vzorek φu (°) – 3 - 10 

      

třída F8  
charakteristika 

hodnoty místní 
charakteristiky 

směrné normové 
charakteristiky 

(CH,CV,CE) Eoed (MPa)  8,8 5,41 – 10,81 
 cef (MPa) 0,011 0,002 – 0,008 

Ic = 0,5-1 φef (°) 17 13 – 17 

  cu (MPa) 0,079 0,04 

2 vzorky φu (°) 3 0 
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Tab. 4 Srovnání místních charakteristik se směrnými normovými pro třídy F6 a F4 

třída F6 
charakteristika 

hodnoty místní 
charakteristiky 

směrné normové 
charakteristiky 

(CL,CI) Eoed (MPa)  6,86 – 9,13 6,38 – 12,77 

 cef (MPa) 0,008 – 0,01 0,008 – 0,016 

Ic = 0,5-1 φef (°) 21 – 29 17 – 21 

  cu (MPa) 0,035 0,05 

5 vzorků φu (°) 4 0 

      

třída F4 
charakteristika 

hodnoty místní 
charakteristiky 

směrné normové 
charakteristiky 

(CS) Eoed (MPa)  13,18 8,06 – 12,9 

 cef (MPa) – 0,014 – 0,022 

Ic > 1,0 φef (°) – 22 – 27 

Sr > 0,8 cu (MPa) 0,045 0,07 

1 vzorek φu (°) 15,5 5 

      

třída F4 
charakteristika 

hodnoty místní 
charakteristiky 

směrné normové 
charakteristiky 

(CS) Eoed (MPa)  17,06 6,45 – 9,68 
 cef (MPa) 0,008 – 0,009 0,01 – 0,018 

Ic = 0,5-1 φef (°) 25 – 26 22 – 27 

  cu (MPa) 0,065 0,05 

7 vzorků φu (°) 3,5 0 
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6. Závěr 

 

Předmětem bakalářské práce bylo zpracování orientačních charakteristik 

základových půd v oblastech budoucí zástavby dle územních plánů a zhodnocení 

možnosti využití dalších dat vrtné prozkoumanosti, která jsou významná pro potřeby 

zakládání staveb.   

Bakalářská práce obsahuje následující základní části: úvod, přírodní poměry, 

metodiku, kapitolu Využívání dat prozkoumanosti v oblastech budoucí zástavby 

a závěr. 

Zvolené zájmové území má plochu 72,5 km2 a odpovídá čtyřem mapovým 

listům 15-44-01, 15-44-02, 15-44-06 a 15-44-07. Geomorfologicky představuje 

převážně celek Orlovskou plošinu. V zájmovém území se nacházejí tyto nejdůležitější 

inženýrskogeologické rajóny: rajón polygenetických sprašových sedimentů, 

r. morénových sedimentů, r. glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů, 

r. pleistocénních říčních teras, r. deluviálních sedimentů, r. náplavů nížinných 

a horských toků, r. deluviofluviálních sedimentů, r. střídajících se jemnozrnných, 

písčitých a štěrkových sedimentů a rajón násypů, hald a odkališť . 

Na základě překryvné analýzy realizovaných vrtů archivovaných v Geofondu – 

České geologické službě a vrstvy územních plánů v geografických informačních 

systémech bylo zjištěno, že ze všech 238 zkoumaných vrtů jich bylo 37,4 % realizováno 

na plochách urbanistické zástavby, jež tvoří 22,9 % z celkové plochy zkoumané oblasti. 

Významné množství vrtů (29,8 %) se nachází na plochách, které jsou podle dostupných 

územních plánů určené k budoucí zástavbě (zaujímají 19,4 % plochy). Využitelnost 

těchto archivních dat ovšem závisí do značné míry na tom, jak je zadaná lokalita nového 

inženýrskogeologického průzkumu vzdálená od starších vrtů, tedy také na prostorovém 

rozložení starších vrtů.  

Prostorový aspekt vrtné prozkoumanosti ploch určených k zástavbě byl 

hodnocen v geografických informačních systémech pomocí nástroje buffer. Za 

předpokladu, že vrty mají požadovanou vypovídající hodnotu až do vzdálenosti 50 m, 

byla by prozkoumanost celé zájmové oblasti asi 1,5 %. U ploch určených k zástavbě by 

pokrývala 0,254 km2, tedy přibližně 1,8 %, v případě menších poloměrů, například 
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25 m, ani jedno procento. Je to dáno nejenom celkovým počtem vrtů, ale také tím, že 

jsou rozptýleny velmi nerovnoměrně a tvoří často shluky.  

Dále byla vypracována databáze vzorků s fyzikálně-mechanickými vlastnostmi 

zemin ze zájmového území na základě závěrečných zpráv z inženýrskogeologických 

a geotechnických průzkumů, které jsou archivované v Geofondu – České geologické 

službě. Na zájmovém území se nachází 238 zpracovaných vrtů, ovšem jen u 140 vrtů 

byly odebrány vzorky s laboratorně určenými vlastnostmi, zejména měrnými 

hmotnostmi, vlhkostí, Atterbergovými mezemi, pórovitostí a granulometrickým 

složením. Pro budoucí potřeby inženýrskogeologického průzkumu je velmi negativní 

skutečnost, že pouze u 23 vzorků byla stanovena alespoň jedna laboratorně naměřená 

hodnota mechanických vlastností obsažených ve směrných normových 

charakteristikách. Tudíž je zapotřebí konstatovat, že takto zjištěné vlastnosti není možno 

považovat za orientační charakteristiky, ale pouze za příklady hodnot mechanických 

vlastností zemin.  
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