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ANOTACE 

 V předložené bakalářské práci je zpracováno studium geologické stavby 

v okolí Mošnova. V první části je, vedle základních charakteristik území, popsána 

jeho geologická stavba na základě dostupné literatury. Dále navazuje stručný 

popis průmyslového a dopravního využití oblasti v souvislosti se 

zhodnocením vrtné prozkoumanosti. Poslední část pojednává o průběhu 

podrobného studia podkladů z vrtného průzkumu, jejich analytického zpracování a 

zjištěných informacích o geologické stavbě oblasti. Zvlášť rozebírá předkvartérní 

horniny, kde studuje jejich prostorové rozložení v rámci vymezeného území. V 

případě hornin kvartérních je, kromě samotných typů hornin, studována jejich 

mocnost. Na tomto základě jsou vyhledávány hluboké deprese, neboli 

„subglaciální koryta“. Tyto závěry jsou doplněny o přehledné mapy, vytvořené 

pomocí modelovacích programů, které názorně zobrazují zjištěné závěry. 

Klíčová slova: kvartér, Mošnov, subglaciální koryto, vrtná dokumentace. 

 

 

SUMMARY 

 This thesis treats of studying of geological structure in Mosnov´s 

surroundings. In the first part basic characteristics of the area and mainly 

geological structure based on accesible publications are described. Then follows 

brief description of industrial and transportation´s use in connection with evaluation 

of drilling survey. Last part treats of process of detailed studying materials from 

drilling survey, analytical processing and discovered information about geological 

structure of the area. It separately analyses Pre-quaternary rocks and it studies 

their spatial distribution within defined area. In case of Quaternary rocks are 

studied rock types which were reached in drill holes and their thickness. On this 

basis deep depressions are searched, also known as subglacial bed. This finding 

out is completed with overviewing maps created using model programs, which 

illustratively depict discovered conclusions. 

Keywords: Quaternary, Mošnov, subglacial bed, drilling survey. 
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1 ÚVOD 

Západním směrem od obce Mošnov, kde se nachází zadané území, leží 

z průmyslového a logistického hlediska extrémně využívaná a pro Ostravsko 

důležitá oblast. Pro veřejnost je známá především letištěm, které zde bylo 

zbudováno v letech 1955 – 1959 pro vojenské účely. V současnosti slouží jako 

mezinárodní civilní letiště, ale díky kvalitnímu povrchu a dlouhé přistávací dráze 

může přijmout rovněž těžké vojenské letadla. Mošnov je však důležitým 

dopravním uzlem také v silniční dopravě. Tyto fakty nasvědčují tomu, že zadaná 

oblast bude dobře prozkoumaná a velmi využívaná po naplnění územních a 

dopravních plánů, a proto je potřeba upřesnit složitou geologickou situaci, která se 

v místě nachází.  

Z těchto faktů také vyplývají základní cíle práce, které jsou zhodnotit a 

interpretovat velký soubor dat získaný z průzkumných prací, upřesnit geologickou 

stavbu místa a vyhledat subglaciální koryto, jehož možnou existenci v této oblasti 

poprvé vyslovili Radan Šmíd a Svatopluk Valíček (dle ústního sdělení), a případně 

nalézt jeho průběh v rámci sledované oblasti. 

 
Obr.  1: Oblast připravované průmyslové zóny a pro její účely nově zbudovaná silnice 

(pohled od Z k V). Místo pořízení fotografie je vyznačeno na Obr.  4. Autor: K. Karasová, 23. 10. 

2011. 
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2 POPIS OBLASTI 

Sledované území se nachází přibližně 25 km jižně od města Ostrava (viz 

Obr.  2 a Obr.  3). Rozkládá se mezi obcemi Nová Horka, Albrechtičky, Mošnov a 

Skotnice, kde zabírá území o rozloze přibližně 9 km2. Má přibližně trojúhelníkový 

tvar a jeho hranici vedoucí jihovýchodním směrem tvoří silnice č. 58, jež vede přes 

Mošnov ke Skotnici. Na severozápadní straně je hranicí silnice č. 464, která 

přechází směrem od Studénky přes Novou Horku a napojuje se na silnici č. 58 

v jižním vrcholu trojúhelníka. Severní omezení tvoří komunikace, která vede 

z Nové Horky do obce Albrechtičky a pomyslná spojnice z Albrechtiček, přes 

přistávací dráhu letiště do obce Mošnov, kde se spojuje se silnicí č. 58. Přesné 

vymezení obvodu oblasti dlouhého 13 km je zobrazeno na Obr.  4.  

Mapové podklady k zadané oblasti jsou k dispozici ve dvou měřítcích, 

kterými jsou 1:50 000 a 1:25 000. Mapový list v měřítku 1:50 000, na kterém je 

území zakresleno v souřadném systému S – JTSK, zobrazení Křovákovo, má 

označení 25 – 21 Nový Jičín. V měřítku 1:25 000 je daná oblast rozložená na dvou 

mapových listech v souřadném systému S – 42, zobrazení Gauss – Krüger. 

Severní a střední část území náleží mapovému listu s označením M-34-73-C-c 

Studénka a jižní cíp oblasti je zobrazen na mapovém listu M-34-85-A-a Nový Jičín. 

 

Obr.  2: Zobrazení umístění dané oblasti v rámci České republiky. Fialový rámeček udává 

její přibližnou pozici jižně od Ostravy (upraveno, zdroj: maps.google.cz). 
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Obr.  3: Zobrazení dané oblasti v rámci Moravskoslezského kraje. Modrý rámeček 

zobrazuje přibližnou polohu oblasti. (upraveno, zdroj: maps.google.com). 

Obr.  4: Vymezení dané oblasti označené fialovou linií mezi obcemi Nová Horka, 

Albrechtičky, Mošnov a Skotnice. Červený bod udává přibližnou polohu pořízení Obr.  1 (upraveno, 

zdroj: www.mapy.cz). 
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3 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

3.1 Geomorfologické zařazení širšího okolí Mošnova 

Podle Demka et al. (2006) náleží Mošnov a jeho blízké okolí do provincie 

Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Západní 

Vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána a podcelku Bartošovická 

pahorkatina. 

Bartošovická pahorkatina je okrsek v jihovýchodní části Oderské brány. 

Charakterizovaná je jako plochá pahorkatina o rozloze 96,18 km2 budovaná 

pleistocénními sedimenty pevninského zalednění a fluviálními a eolickými 

sedimenty. Má povrch tvořený plošinami, širokými rozvodními hřbety a 

rozevřenými modelovanými kryogenními pochody v pleistocénu s často suchými a 

asymetrickými údolími. Ve střední části území je plošší akumulační fluviální 

povrch. Významnými body jsou Cihelňák (288,7 m) a Bartošovický kopec (276,9 

m). Na území Bartošovické pahorkatiny se nachází CHKO Poodří a 3 přírodní 

rezervace - PR Kotvice, PR Bařiny a NPR Bartošovický luh (Demek, et al., 2006). 

3.2 Hydrogeologické a hydrologické poměry 

Dle hydrologické rajonizace spadá okolí Mošnova do dvou rajónů s čísly 

2-01-01-114 a 2-01-01-141, jejichž rozložení je zobrazeno na Obr.  5 

(Hydrologické poměry ČSR. Díl I. mapy, 1965). Rajón 114 náleží toku I. řádu – 

Odře od Butovického potoka po Bílovku s celkovou plochou 33,462 km2 a 

s lesnatostí 0 %. Rajón 141 označuje Lubinu od Klokočovského potoka po 

Trnávku, která je tokem II. řádu a zaujímá celkovou plochu 20,949 km2, jejíž 

lesnatost je 10 % (Hydrologické poměry ČSR. Díl I. text, 1965). 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace zpracované Olmerem & Kesslem 

(1990) náleží sledované území do rajónu č. 156 - Glacigenní sedimenty 

Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pahorkatiny, které zabírají plochu 288 

km2.  

Z pohledu kvality podzemní vody pro využití na zásobování pitnou vodou 

spadá území do II. kategorie. Západně od obce Albrechtičky je zvýšený obsah 

NO3 nad 50 mg.l-1. V jižním výběžku sledované oblasti se nachází 3 vrty, z nichž 

se odebírá voda. Transmisivita kolektoru je 1,8.10-4 – 5,6.10-4 m2.s-1 (Krám, 2000). 
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Obr.  5: Přibližné zobrazení obvodu sledovaného území na podkladě mapy hydrologické 

rajonizace. Obrázek reprezentuje rozložení rajónů 114 a 141 na daném území a jejich pozice. 

Zelenou linií je naznačen obrys sledovaného území (upraveno, Hydrologické poměry ČSR. Díl I. 

mapy, 1965). 

3.3 Ostatní charakteristiky přírodních poměrů 

Z pohledu ložiskových charakteristik (Kratochvíla & Strakoš, 1993) do 

sledované oblasti zasahují v jižní části mošnovské oblasti dobývací prostory 

černého uhlí a zemního plynu, které se vzájemně téměř překrývají. Ložisko 

zemního plynu je ložisko, které je vedené v Bilanci zásob ložisek nerostů ČR. 

Okolí Mošnova ovlivňuje také několik konfliktních ploch a jevů, které jsou 

charakteristikami střetů zájmů v životním prostředí. Podle Jinochové (1997) jsou 

jimi zemědělské půdy vysokého produkčního potenciálu silně poškozeny nebo 

ohroženy plošnou vodní erozí, které se nachází v severním prostoru. Na jihu od 

obce Mošnov jsou konfliktní plochou bilanční kryté lesy vysoké až nadprůměrné 

produkční kategorie, převážně v přírodním parku Podbeskydí. V jižní a 

jihovýchodní části tvoří střet zájmů oblast s dobývacími prostory ložisek určených 

k hlubinné těžbě v místech středně průtočných hornin, v oblasti výskytu 

podzemních vod II. kategorie. 

Podle Skalického (1989) se pH povrchových vod pohybuje v rozmezí 6,5 a 

7,5. Charakteristiky geochemie povrchových vod poukazují na zvýšený obsah Cu 
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v obci Nová Horka, který dosahuje hodnot nad 2,5 μg.l-1 a v obci Albrechtičky na 

zvýšený obsah Zn s hodnotami nad 40 μg.l-1. V obou jmenovaných obcích se 

nachází odběrový bod. 

Podle půdní mapy ČR (Tomášek et al., 1995), jejíž výřez s rozložením půd 

na ploše zadaného území ukazuje Obr.  6, se v okolí Mošnova nachází tyto půdní 

jednotky (označeny písmenem) a půdní substráty (označeny číslem):  

 G6 – glej, nivní uloženina nekarbonátová střední, závažky;  

 Ig36 – illimetizovaná půda oglejená, sprašové hlíny;  

 M36 – hnědozem, sprašové hlíny;  

 Hag36 – hnědá půda kyselá oglejená, sprašové hlíny;  

 Oa36 – pseudoglej kyselý, sprašové hlíny;  

 G12 – glej, deluviofluviální uloženiny nekarbonátové střední;  

 Ig18 - illimetizovaná půda oglejená, terasové štěrky nekarbonátové,  

 NG6 – nívní půda glejová, nívní uloženiny nekarbonátové střední. 

 
Obr.  6: Půdní mapa ČR: list 25-21 Nový Jičín; 1:50 000 -  výřez sledovaného území v 

okolí Mošnova. Rozložení jednotlivých typů půd v mošnovské oblasti. Půdní typy jsou popsány 

v textu výše. Červenou linií je označena sledovaná oblast (upraveno, Tomášek et al., 1995). 
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4 GEOLOGICKÁ STAVBA OBLASTI 

4.1 Regionálně – geologická stavba oblasti 

Podle Chlupáče et al. (2002) tvoří podloží horninových souborů čítaných 

k Vnějším Západním Karpatům východní část Českého masívu zvaná 

moravskoslezská oblast, na níž jsou mladší karpatské jednotky nasunuty. Pod 

moravskoslezskou oblastí se nachází brunovistulikum, které tvoří 

svrchnoproterozoický podklad mladších uloženin pokračující i pod jednotky 

Vnějších Západních Karpat a samotná moravskoslezská oblast je reprezentována 

moravskoslezským paleozoikem. Moravskoslezské paleozoikum tvoří především 

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

postupně vystřídán flyšovými sedimenty spodního karbonu tvořící variskou 

předhlubeň. Ve spodním namuru se již uklidnily horotvorné procesy a začala 

sedimentace hornoslezské pánve, zařazené časově do svrchního karbonu.  

 
Obr.  7: Regionální členění Západních Karpat na našem území (podle usnesení České 

stratigrafické komise 1994, 1995). 1 – Český masív; 2 – spodní miocén karpatské předhlubně 

(eggenburg – karpat); 3 – střední miocén (baden); 4 – svrchní miocén (sarmat – pannon); 5 – 

pliocén; 6 – pouzdřanská jednotka; 7 – ždánická a podslezská j.; 8 – zdounecká j.; 9 – slezská j.; 

10 – předmagurská j.; 11 – 13 – jednotky magurské skupiny příkrovů; 14 – příkrovy a přesmyky; 15 

– zlomy; 16 – okraj transgrese; 17 – linie geologických řezů; 18 – vrty. Červeným kroužkem je 

přibližně označena pozice Mošnova a jeho okolí (upraveno, I. Chlupáč et al., 2002). 

Během mladšího terciéru (miocénu) byly na východní okraj Českého 

masívu nasunuty od jihu a jihovýchodu jednotky Západních Karpat. Na našem 

území se nachází pouze vnější část Západních Karpat, jež je tvořena 



Kateřina Karasová: Zhodnocení geologické stavby okolí Mošnova 

 

2011/2012 Stránka 8 

 

mezozoickými a terciérními horninami. Z vnějších Západních Karpat na naše 

území zasahuje pouze flyšové pásmo a miocénní karpatská předhlubeň, jak je 

zobrazeno na Obr.  7 (Chlupáč et al., 2002).  

 
Obr.  8: Tektonické členění slezské a podslezské jednotky; 1 – spodnobádenská 

předhlubeň; 2 – zvrásněné šupiny karpatu; 3 – podslezská jednotka; 4 – bloky štramberského 

vápence a jejich spodnokřídový obal (Š – Štramberk, J – Jasenice); 5 – bašský vývoj; 6 – 10 – 

godulský vývoj slezské jednotky (6 – dílčí příkrov těšínský; 7 – 10 – dílčí příkrov godulský); 11 – 

předmagurská jednotka; 12 – 14 – magurská jednotka; 15 – čelo mladoštýrských příkrovů slezské 

a podslezské jednotky; 16 – tektonické omezení dílčího příkrovu těšínského; 17 – nasunutí dílčího 

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

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

22 – osy výrazných antiklinálních struktur; 23 – kněhyňská flexura; 24 – dílčí jednotky (šupiny a 

struktury) v jádru godulského příkrovu (čísla v kroužku): 1 – šupina hostašovická, 2 – šupina 

domorazská, 3 – šupina javornická, 4 – tektonická zóna Zubří – Pindula, 5 – antiklinální pásmo 

starohamerské, 6 – antiklinální zóna Predmier – Kozubová, 7 – jablunkovská deprese; 25 – hlavní 

skupiny dílčího příkrovu těšínského (a – šupina chotěbuzská; b – mistřovická; c – šupina žukovsko-

střítežská; d – šupina Osůvky; e - šupina Jelenice; f – šupina oldřichovská); 26 – zkratky obcí: VM 

– Valašské Meziříčí, NJ – Nový Jičín, FR – Frenštát pod Radhoštěm, FD – Frýdlant nad Ostravicí, 

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

označuje hranici zadané oblasti (upraveno, Menčík et al., 1983). 

Z flyšového pásma do okolí Mošnova připadají dílčí jednotky vnější 

skupiny příkrovů (viz Obr.  8), které jsou tvořeny sedimenty převážně křídového až 

paleogenního stáří. Výše ležící jednotka se nazývá slezská a stářím hornin je 

zařazena do období jury až oligocénu. Do mošnovské oblasti zasahuje její 

těšínský příkrov, který spadá do godulského vývoje slezské jednotky (Menčík, et 

al., 1983). Níže ležící podslezská jednotka se přesouvá přes karpatskou 
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předhlubeň a je tvořena faciálně pestrými sedimenty křídy až eocénu, jak 

znázorňuje Obr.  9 (Chlupáč et al., 2002). Rovněž neogénní sedimenty karpatské 

předhlubně ovlivňují geologickou stavbu dané oblasti především na jejím severním 

okraji. Deprese založené v předpolí karpatského horstva byly vyplněny mořskými 

sedimenty miocénního stáří, ale i pliocénními sladkovodními sedimenty. Na 

východě se noří pod přesunuté příkrovy flyšového pásma podslezské jednotky 

(Chlupáč et al., 2002). Přesné vedení linie nasunutí příkrovů se liší dle jednotlivých 

autorů a map. 

 

 
Obr.  9: Schématický model sedimentární výplně podslezského bazénu: schématický 

profil podle poměrů v údolí Lubiny u Příbora; 11 - frýdecké vrstvy; 12 - pískovce a slepence 

strážského typu; 13 - skluzová tiloidní tělesa v souboru pískovců; 14 - třinecké vrstvy ve vývoji 

černošedých jílovců (upraveno, Menčík et al., 1983). 

4.2 Kvartérní pokryv 

Obecně lze podle Chlupáče et al., (2002) jednoduše rozdělit kvartér na 

území České republiky podle převládajících procesů na oblasti denudační a 

akumulační. Oblasti akumulační se dále dělí na areály kontinentálního zalednění a 

oblasti extraglaciální, které zaledněné nebyly. Sledované území v okolí Mošnova 

je z velké části oblastí akumulační, kde se rovněž nachází glacigenní sedimenty, 

jak dokazuje Obr.  11. Akumulační oblast má dominantní zastoupení říčních teras 

a sprašových hlín. Jižní část již můžeme podle Chlupáčova rozdělení považovat 

za denudační, kde je kvartérní pokryv s menší mocností.  

Do naší oblasti podle Menčíka et al. (1983) zasahuje na severu a ve 

střední části ostravská kvartérní pánev, již lze charakterizovat téměř souvislým a 

relativně mocným čtvrtohorním pokryvem. Podložní horniny vystupují na povrch 

ojediněle v dostatečně zahloubených údolích. K jižní části patří podhorská oblast 

s těšínsko – příborskou pahorkatinou, s třineckou i frenštátskou brázdou. Kvartérní 

sedimenty jsou vyvinuty v menším rozsahu a zpravidla i v redukovaných 



Kateřina Karasová: Zhodnocení geologické stavby okolí Mošnova 

 

2011/2012 Stránka 10 

 

mocnostech. Jsou to hlavně proluviální kužely, fluviální terasy a okrajové facie 

sedimentů kontinentálního zalednění, nepravidelně lalokovité, zasahující do 

depresí. Toto rozdělení území koresponduje s obecným rozdělením na denudační 

a akumulační oblasti podle Chlupáče (2002). Podle obrázku Obr.  11 je patrné, že 

do sledovaného území proniklo starší halštrovské i mladší sálské zalednění. Na 

tomto základě lze předpokládat, že sedimenty kvartérního pokryvu budou těmito 

zaledněními výrazně ovlivněny. Rozložení sedimentů kvartérního pokryvu na 

daném území zobrazuje Obr.  10 a Obr.  12 představuje schéma faciálního vývoje 

kvartérních sedimentů v Podbeskydí. 

 
Obr.  10: Mapa kvartéru Ostravska 1:500 000. Černou linií je vyznačena přibližná 

lokalizace mošnovského území (upraveno, Macoun, Šíbrava & Tyráček, 1966). 
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4.2.1 Sedimenty kontinentálního zalednění 

Sedimenty kontinentálního zalednění lze rozdělit do dvou celků. Jedním je 

oderská část Moravské brány, do níž spadá pouze okraj našeho území na severu 

v okolí obce Nová Horka. Druhým celkem, který zaujímá celý prostor, kromě 

zmíněné oderské oblasti, je ostravská glacigenní pánev a Podbeskydí. 

Oderská část Moravské brány je z hlediska stratigrafie středoevropského 

pleistocénu důležitá zejména proto, že představuje jedno z mála míst v Evropě, 

přicházející v úvahu pro spojení systému severoevropského zalednění se 

systémem zalednění alpského. Nejstaršími sedimenty spočívajícími na 

předkvartérním podloží jsou křemité písky. Tyto sedimenty jsou v obdobné pozici 

jako glacilakustrinní a glacifluviální sedimenty halštrovského zalednění, vyplňující 

staré údolí řeky Opavy a hluboké deprese v tortonských vápnitých jílech v okolí 

Zábřehu nad Odrou a Bohumína na Ostravsku, a také spadají do období 

halštrovského zalednění. Stratigrafické závěry pro území oderské části Moravské 

brány jsou velice podobné, jako pro část ostravské glacigenní pánve a 

Podbeskydí, do které je zařazena převážná část území. Tyto závěry je možno 

shlédnout v Tab. 1 (Macoun et al., 1965).  

Obr.  11: Rozsah halštrovského zalednění (vlevo) a sálského zalednění (vpravo) na 

území Ostravska a oderské části Moravské brány. Vlevo: 1 – souvkové hlíny halštrovského 

zalednění; 2 – glacifluviální štěrkopísky halštrovského zalednění; 3 – glacilakustrinní jíly 

halštrovského zalednění; 4 – glacilakustrinní písky halštrovského zalednění; 5 – výchozy hornin 

skalního podkladu; 6 – hranice předpokládaného rozsahu halštrovského zalednění. Vpravo: 1 - 

souvkové hlíny sálského zalednění; 2 – glacilakustrinní jíly a varvy sálského zalednění; 3 – 

glacilakustrinní písky sálského zalednění; 4 – výchozy hornin skalního podkladu; 5 – hřbetnice valů 

náporové morény; 6 - hranice maximálního rozsahu sálského zalednění (upraveno, J. Macoun et 

al., 1965). 
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Macoun et al. (1965) zařazuje podbeskydské pahorkatiny k ostravské 

pleistocenní sedimentační pánvi, kde bylo petrografické složení sedimentů 

kontinentálního zalednění a fluviálních sedimentů silně ovlivněno přínosem 

materiálu z Beskyd. Morfologicky i vývojem uloženin se ostravská pánev spolu 

s Podbeskydím rozpadá do dvou celků: prvním je pásmo čelní náporové morény, 

která je pokračováním hlučínské čelní náporové morény východním směrem. Na 

jihu je omezeno tokem řeky Lučiny, a proto do něj širší oblast Mošnova nespadá. 

Druhým celkem je vlastní ostravská glacigenní pánev, omezená na severu čelní 

náporovou morénou, na východě a jihovýchodě Beskydami a na západě výběžky 

Nízkého Jeseníku. Orograficky do této oblasti náleží i podbeskydské pahorkatiny. 

Podle K. Žebery (1956, In Macoun et al., 1965) byly určeny stratigrafické sledy 

sálských sedimentů v ostravské pánvi jako štěrkopísky, varvy a písky.  

 

V centru ostravské glacigenní pánve jsou nejstaršími pleistocénními 

sedimenty uloženiny halštrovského zalednění, ležící v podloží fluviálních 

štěrkopísků hlavní terasy řeky Odry a Ostravice. Sedimenty halštrovského 

zalednění jsou v údolí řeky Odry zastoupeny páskovanými jíly nebo 

Obr.  12: Kvartérní sedimenty v Podbeskydské pahorkatině - schéma faciálního vývoje: 1 

- předkvartérní podloží; 2 - staropleistocenní fluviální a proluviální štěrky (relikty); 3 - písky 

halštrovského zalednění; 4 - till halštrovského zalednění; 5 - spodní akumulace hlavní terasy; 6 – 

interglaciální sedimenty Stonavského jezera (holstein); 7 – jíly s organickou příměsí a organické 

sedimenty (Fryčovice); 8 – svrchní akumulace hlavní terasy; 9 – proluviální štěrky risského stáří; 

10 – glacilakustrinní a glacifluviální písčité štěrky sálského zalednění; 11 – glacilakustrinní písky 

sálského zalednění; 12 – varvy a varvové jíly sálského zalednění; 13 – fluvioglaciální štěrky 

sálského zalednění; 14 – till sálského zalednění; 15 – proluviální štěrky würmského stáří; 16 – 

sprašové hlíny. Facie: A – pánevní, B – přechodná, C – okrajová (Menčík et al., 1983). 
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glacilakustrinními písky a na některých místech se nalézají i souvkové hlíny. 

V nadloží sedimentů halštrovského zalednění leží zdvojené fluviální štěrkopísky 

hlavní terasy řeky Odry a Ostravice a na ně přímo nasedají glacilakustrinní jíly, 

Tab. 1: Stratigrafická tabulka sedimentů kontinentálního zalednění pro území ostravské 

glacigenní pánve a Podbeskydí (J. Macoun et al., 1965). 
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zatímco směrem k okrajům glacigenního jezera přechází jílová facie do facie 

glacilakustrinních varvových písků, které obsahují pouze menší a nepravidelné 

polohy jílů. Vedle sedimentů glacilakustrinních nacházíme v okrajových oblastech 

ostravského glacigenního jezera uloženiny glacifluviální. Převážná část 

glacilakustrinních sedimentů v ostravské glacigenní pánvi náleží postupovému 

stadiu sálského zalednění. Souvkové hlíny nebo glacilakustrinní písky jsou 

většinou přímo kryty sprašovými hlínami a uloženiny ústupového stádia se 

vyskytují pouze v ojedinělých reliktech.  Stratigrafické závěry pro území ostravské 

glacigenní pánve a Podbeskydí jsou uvedeny v Tab. 1. 

4.2.2 Fluviální sedimenty 

Macoun et al. (1965) uvádí, že skladba fluviálních sedimentů na Ostravsku 

a v oderské části Moravské brány je velice složitá, a proto docházelo v minulosti 

ke špatným interpretacím. Jednotlivé terasy jsou vůdčími stratigrafickými horizonty 

kvartéru. Starší terasy v oblasti severského zalednění jsou kryty mladšími 

sedimenty, takže se v terénu morfologicky uplatňují pouze tvary mladší, z doby po 

sálském zalednění. Říční činnost byla ovlivněna ledovcovou sedimentací, kdy 

docházelo ke střídavému zahlcování a vyklízení údolí. Z toho vyplývá, že výškové 

diference teras jsou nápadně malé. Někdy dokonce leží různé a časově od sebe 

vzdálené terasové akumulace v přímé superpozici, resp. mladší dosahuje větších 

relativních výšek než níže položená sedimentace starší. Systém teras je dobře 

vyvinutý a z větší části pohřbený pod sedimenty sálského zalednění, kombinovaný 

s mladým systémem erozních úrovní po sálském zalednění, platný v hrubých 

rysech pro všechny větší toky Ostravska.  

Vzhledem k tomu, že námi vybrané území leží mezi dvěma přítoky Odry - 

Lubinou a Sedlnicí, budeme se zabývat pouze popisem fluviálních sedimentů Odry 

a jejich malých přítoků, které náleží této oblasti. Dle mapy fluviálních sedimentů 

(podle Macouna et al., 1965; viz Obr.  13) se mezi tokem Lubiny a potokem 

Sedlnice nachází sedimenty hlavní terasy nečleněné, překryté sedimenty sálského 

zalednění, dále uloženiny hlavní terasy nečleněné – vypreparované (vyšší erozní 

terasa) a vyšší nivní stupeň. Tyto akumulace jsou níže podrobně zařazeny a 

popsány.  

Odra má pouze dvě samostatné akumulační terasy: hlavní terasu, kterou 

K. Žebera nazývá také jako terasu ostravskou (1955a, In Macoun et al., 1965) a 

údolní terasu.  

Hlavní terasa je plošně nejrozsáhlejší terasa, stratigraficky spadající do 

období mezi halštrovským a sálským zaledněním. Údolí Odry je specifické, na 
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rozdíl od ostatních toků Ostravska, pouze drobnými výskyty uloženin, které náleží 

přímo Odře. Většina fluviálních štěrků patří jejím přítokům. Členění úseků na 

pravém břehu Odry podléhá územním celkům se stejnou stavbou. Prvním 

úsekem, který končí obcí Vražnou, je vyústění řeky z Oderských vrchů do 

Moravské brány. Za ním pokračuje část v okolí Bernatic a Porubská brána. Na 

úroveň Bernatic navazují terasové pískoštěrky tvořící rozsáhlou akumulaci 

sledovatelnou od Kunína na levém břehu Jičínky až k Petřvaldíku a Košatce nad 

Odrou na levém břehu Lubiny. Do tohoto územního celku náleží také Mošnov. 

Původně souvislý štěrkový pokryv, vzniklý spojením kuželů Jičínky, 

Bartošovického potoka, Sedlnice a Lubiny, je dnes rozřezán na několik 

samostatných štěrkových plošin, mírně se sklánějících od jihovýchodu 

k severozápadu, které tvoří rozvodní hřbety mezi těmito toky. Celá rozsáhlá 

štěrková akumulace je překryta souvrstvím glacilakustrinních jílů a písků sálského 

zalednění s lokálně zachovanými relikty souvkových hlín bazální morény, takže 

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

na pravém břehu nivy Odry. Pouze v severovýchodní části štěrkového kužele 

Lubiny byly sedimenty sálského zalednění odstraněny, takže na štěrky nasedají 

přímo mladopleistocénní sprašové hlíny. Průměrná mocnost sálského zalednění 

se pohybuje mezi 10 – 20 m, nadložní sprašové hlíny dosahují mocnosti až 10 m. 

Celková stavba kvartéru v této oblasti je znázorněna na profilu Odra 7 (viz Obr.  

14), na profilu Lubiny (viz Obr.  15) a na profilu Sedlnice 1 - Obr.  16 (Macoun et 

al., 1965). 

Většinou horizonálně až subhorizontálně uložené souvrství kvartérních 

sedimentů různé geneze vytváří nápadné plošiny poměrně vysoko nad řekou. 

Jsou to mladé akumulační povrchy (původní povrch glacilakustrinních sedimentů 

nivelizovaný pleistocénními sprašovými hlínami), které nejsou v žádném bližším 

vztahu k říční činnosti. Fluviální pískoštěrky spočívají většinou přímo na horninách 

skalního podkladu. Pouze v přehloubených depresích jsou uloženy křemité písky 

halštrovského zalednění. Valouny ve štěrkovém souvrství dosahují velikosti kolem 

10 cm, maximálně 15 cm a jsou zpravidla slaběji opracované. Podstatná část 

valounů je tvořena světle šedými až zelenošedými glaukonitickými pískovci, zčásti 

brekciovitého charakteru. Méně jsou zastoupeny i modrošedé, slabě vápnité 

pískovce. Vzácněji se objevují dokonale opracované, silně zvětralé valouny 

kulmských hornin a dále pikrity a vápence. V drobnější frakci přistupuje křemen, 

lydity, dvojslídné žuly a pazourek. V písčité frakci se vedle křemene objevují 

drobná zrnka červenavých živců a severských žul (Macoun et al., 1965). 
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Obr.  13: Výřez z přehledné mapy fluviálních sedimentů Ostravska a Moravské brány. 

Sledovaná oblast se nachází mezi toky Lubiny a Sedlnice a je označena červenou linií. 1 - 

staropleistocénní terasy; 2 – terasa Bečvy; 3 – muglinovaská terasa; 4 – starší akumulace hlavní 

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

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

terasy překrytá sedimenty sálského zalednění; 8 – hlavní terasa nečleněná – vypreparovaná (vyšší 

erozní terasa); 9 – hlavní terasa nečleněná, překrytá sedimenty sálského zalednění; 10 – nižší 

erozní terasa; 11 – kunčická terasa (staroměstská) terasa; 12 – údolní terasa překrytá eolickými 

sedimenty; 13 – vyšší nivní stupeň; 14 – nižší nivní stupeň; 15 – státní hranice; 16 – hlavní 

evropské rozvodí; 17 – geologické profily (upraveno, podle J. Macouna et al. 1965). 

Hlavní terasu lze také rozčlenit na starší a mladší akumulaci. Ale 

vzhledem k umístění mošnovské oblasti mezi přítoky se silnými lokálními vlivy, 

můžeme podle Macouna et al. (1965) pouze usuzovat, že se jedná o ekvivalent 

mladší akumulace. Z toho důvodu označujeme všechny výskyty terasových štěrků 

mezi Odrami a ústím Lubiny, zapadající do úrovně hlavní terasy, jako hlavní 

terasu nečleněnou. V pískoštěrcích hlavní terasy rozlišujeme také dvě erozní 

úrovně – vyšší a nižší erozní úroveň. Do vyšší erozní úrovně řadíme severní a 

severovýchodní část štěrkového kužele Lubiny a celou plošinu ostravské terasy. V 
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obou případech je vyšší erozní stupeň přikryt pouze mladopleistocénními 

sprašovými hlínami. Nižší erozní úroveň je vyvinuta sporadicky a patří k ní plošina 

na levém břehu Lubiny mezi Mošnovem a Košatkou označovaná V. Ambrožem 

(1956 In Macoun et al., 1965) jako paskovská terasa. Erozní úrovně stratigraficky 

náleží do období po sálském zalednění. Teprve po vzniku nižší erozní terasy 

následuje v údolí Odry poslední velká eroze, prořezávající v celé mocnosti štěrky 

hlavní terasy a vytváří bázi pro terasu údolní. Hloubkový dosah poslední eroze je 

10 – 12 m (Macoun et al., 1965). 

 
Obr.  14: Profil Odra 7 východně od Albrechtiček. 1 – navážka; 2 – holocenní povodňové 

hlíny; 3 – svahové sedimenty; 4 – slatiny; 5 – slatinné zeminy; 6 – spraše a sprašové hlíny; 7 – 

soliflukční sedimenty; 8 – pískoštěrky údolní terasy; 9 – glacilakustrinní písky; 10 – glacilakustrinní 

štěrkopísky; 11 – varvy; 12 – glacilakustrinní jíly; 13 – souvkové hlíny sálského zalednění; 14 – 

pískoštěrky mladší akumulace hlavní terasy; 15 – pískoštěrky starší akumulace hlavní terasy; 16 – 

pískoštěrky hlavní terasy nečleněné; 17 – souvkové hlíny halštrovského zalednění; 18 – 

pískoštěrky staropleistocenních teras (Macoun et al., 1965).   

Údolní terasa je podle Macouna et al. (1965) datována do první poloviny 

würmu, před sprašovou fází hlavního würmu. Má zcela pravidelnou stavbu a její 

spodní část tvoří fluviální pískoštěrky, místy s nepravidelnými polohami proměnlivě 

jílovitých písků. Svrchní část je tvořená 4 – 5 metrů mocným souvrstvím 

povodňových hlín. Od Oderských vrchů se štěrky noří pod pokryv povodňových 

hlín a tvoří nápadnou poříční rovinu, kterou označujeme jako vyšší nivní stupeň, 

jehož povrch je jednotný. Povrch štěrků údolní terasy leží zhruba v úrovni 

nezvýšené hladiny Odry. Nižší nivní stupeň se v dané oblasti nenachází. Údolní 

terasa je tvořená dvěmi ostře odlišenými souvrstvími. Podložní pískoštěrkové 

souvrství je tvořeno v horní části studovaného území hrubými valouny o velikosti 

15 – 20 cm; směrem po proudu velikost valounů klesá až na 5 – 10 cm. Mezerní 

hmota je převážně písčitá, s proměnlivým podílem jílu. Místy vytvářejí písky a 

písčité jíly ve štěrcích větší souvislé polohy nebo čočky. V úseku od Oder po ústí 

Lubiny převládají ve štěrcích valouny kulmských hornin se slabší příměsí 

drobnějších valounků křemene a lyditů. Nordické horniny se objevují poměrně 

vzácně. Štěrky údolní terasy jsou pleistocénního stáří a klademe je do posledního 
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glaciálu – würmu. Nadložní povodňové hlíny jsou podstatně mladší a klademe je 

do mladého holocénu až recentu. 

Vzhledem k tomu, že terasové systémy malých přítoků Odry navazují na 

její vlastní terasový systém a významně ovlivňují geologickou stavbu fluviálních 

sedimentů, budou uvedeny rovněž terasy toků Sedlnice a Lubiny. Původní 

souvislý štěrkový pokryv na pravém břehu Odry je dnes rozčleněn mladými 

údolími Jičínky, Bartošovického potoka a Sedlnice na tři samostatné úseky. Na 

pravém břehu potoka Sedlnice přecházejí jeho fluviální pískoštěrky do kužele 

Lubiny a jsou z větší části překryty sedimenty sálského zalednění a sprašovými 

hlínami, takže na povrch vychází jen v údolních svazích potoka nebo při okrajích 

nivy Odry. Vedle hlavní terasy je v údolí Sedlnice vyvinuta pouze terasa údolní, 

navazující plynule na údolní terasu Odry (Macoun et al., 1965). 

  
Obr.  15: Profil Lubiny severně od Skorotína. (Macoun et al., 1965). Vysvětlivky viz Obr.  

14. 

V úseku mezi Skotnicí a ústím Lubiny do Odry rozlišujeme podle Macouna 

et al. (1965) tři samostatné terasy Lubiny. Z nich nejvyšší, ležící zde v relativní 

výšce 60 m a stratigraficky kladená do doby před prvním zaledněním Ostravska, je 

zachována jen v osamoceném reliktu severně od Skorotína, na temeni vrchu 

s kótou 324 m n. m. Výrazně je vyvinuta terasa hlavní, která je však v okolí 

Skotnice v celém rozsahu zakryta sedimenty sálského zalednění. Směrem na 

severu vychází z podloží těchto sedimentů (vyšší erozní úroveň) na povrch a 

vytváří výrazný kužel zasahující od Mošnova k Nové Horce. Směrem na 

severovýchod se zužuje a vybíhá až k Petřvaldíku. Vedle akumulačních teras jsou 

v údolí Lubiny zachovány dvě výrazné erozní úrovně, odpovídající stupňovitému 

zařezávání toků po ústupu sálského ledovce. Vyšší erozní úrovni odpovídá 

rozsáhlá plošina trojúhelníkovitého tvaru mezi Skorotínem na jihovýchodě a Novou 

Horkou a Petřvaldíkem na severozápadě a severu. Tvoří vypreparovaný původní 

akumulační povrch hlavní terasy, na němž se zastavila hloubková eroze po 

proříznutí sedimentů sálského zalednění v celé mocnosti. Nižší erozní úroveň do 

sledované oblasti nespadá. Členění Lubiny odpovídá terasovým systémům většiny 
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ostravských řek. Jedinou výjimkou jsou štěrky v nadloží sedimentů sálského 

zalednění ležící ve výšce 296 – 297 m. 

 
Obr.  16: Schéma vzniku vysokých teras s příměsí nordických hornin v Podbeskydí. 1 - 

holocénní povodňové hlíny; 2 - spraše a sprašové hlíny; 3 - pískoštěrky údolní terasy; 4 - 

glacifluviální pískoštěrky; 5 - glacilakustrinní písky sálského zalednění; 6 – pískoštěrky nečleněné 

hlavní terasy; 7 – neogén (vysvětlivka k jinému obrázku); 8 – předkvartérní podloží nečleněné; 9 – 

erozní terasa; (Macoun et al., 1965). 

4.2.3 Eolické sedimenty 

Plošně nejrozšířenějším eolickým sedimentem jsou podle Macouna et al. 

(1965) v okolí Mošnova sprašové hlíny. Jsou to většinou druhotně téměř úplně 

odvápněné spraše žlutohnědých odstínů, které jsou nezvrstvené, prizmaticky 

odlučné a obsahují limonitické bročky, konkrece, šmouhy a skvrny. Některé 

pokryvy sprašových hlín mají lístkovitou texturu, která je sekundárním, 

periglaciálním jevem. Na bázi pokryvů spraší a sprašových hlín se někdy nachází 

polohy písčitých spraší a písčitých sprašových hlín obdobného charakteru, které 

představují začátek eolické sedimentace a tvoří pozvolný přechod k ukládání 

vlastních spraší. V oblastech největšího rozšíření sprašových hlín, tj. v ostravské 

glacigenní pánvi, na hlučínské tabuli a v oderské části Moravské brány, pokrývají 

sprašové hlíny souvisle celé území, vyjma holocenní nivy potoků a ojedinělé, výše 

položené výchozy hornin skalního podkladu. Sedimenty sálského zalednění 
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vycházejí zpod jejich pokryvu zpravidla jen na západních údolních svazích, kde 

dosahují sprašové pokryvy nejmenší mocnosti. Z morfologického hlediska se 

uplatňují sprašové hlíny jako činitel zmírnění velké členitosti terénu, protože se 

vyskytují ve velkých plošných pokryvech a vyplňují nerovnosti v povrchu vytvořené 

činností ledovce. Rozložení a mocnost eolických sedimentů v rámci vymezeného 

území jsou znázorněny na Obr.  17. 

 

 
Obr.  17: Mapa rozšíření a mocností eolických sedimentů. Mocnosti pokryvů sprašových 

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

hranice; 6 – jiné genetické typy čtvrtohorních pokryvných útvarů a skalní podloží. Červený kroužek 

symbolizuje přibližnou polohu Mošnova a jeho okolí (upraveno, Macoun et al.,1965). 

4.2.4 Deluviální sedimenty 

Nejvýznamnějšími pleistocénními sedimenty jsou uloženiny soliflukční. 

Soliflukcí byly postiženy buď povrchové vrstvy ze souvrství ledovcových 

sedimentů, a to zpravidla na jejich styku s nadložními sprašovými pokryvy, anebo 

sprašové pokryvy ve značném rozsahu. Uloženiny, které byly přemístěny 

soliflukcí, změnily svůj vzhled a jsou tvořeny zpravidla hlinitými písky až písčitými 

hlínami proudovité textury s rozvlečenými jílovitými čočkami, s polohami štěrků 

nebo s ojedinělými zavlečenými valouny, popř. bloky nordických i domácích hornin 
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z blízkého okolí. Nejčastější jsou polohy soliflukcí přemístěných spraší a 

sprašových hlín ve sprašových komplexech, ve kterých buď vzájemně oddělují 

sprašové pokryvy jednotlivých stadiálů, anebo rozčleňují jeden sprašový pokryv 

jednotlivých stadiálů. V některých případech byly sprašové pokryvy a pokryvy 

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

pokryvů nad sebou ležících. Soliflukce spolupůsobila také při vzniku proluviálních 

sedimentů. Z holocénních deluvií se mohou uplatňovat především ronové 

sedimenty a deluviofluviální sedimenty, které sedimentují za dešťových přívalů do 

erozních údolíček (Macoun et al., 1965). 
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5 DOSAVADNÍ PROZKOUMANOST 

5.1 Využití mošnovské oblasti v návaznosti na její 

prozkoumanost 

Okolí obce Mošnov je z průmyslového i logistického hlediska ostravským 

regionem extrémně využívanou oblastí, a proto je toto území dobře prozkoumáno. 

Přítomnost mezinárodního civilního letiště Leoše Janáčka předurčuje místo 

k dopravním propojením a k umístění logistických a průmyslových center.  

V silniční dopravě je Mošnov důležitým dopravním uzlem, především díky 

otevření dálnice D47. Podle informačního letáku (Silnice I/58: Mošnov – obchvat; 

2011) vydaného Ředitelstvím silnic a dálnic je v územním plánu připraven 

mošnovský dálniční přivaděč procházející zadanou oblastí, jenž bude 

představovat hlavní komunikační napojení průmyslové zóny Mošnov a 

mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Napojení komunikační sítě 

průmyslové zóny a připravované veřejné logistické zóny na silnici I/58 zajistí 

mimoúrovňová křižovatka (viz Obr.  18). Obchvat obce bude rovněž spojnicí mezi 

komunikací R48 směrem na Příbor a dálnicí D47 a bude Mošnov obcházet po jeho 

západním okraji. 

  
Obr.  18: Schéma připravovaného obchvatu západně kolem obce Mošnov (Ředitelství 

silnic a dálnic, 2011). 
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Pro vytvoření kompletní mošnovské dopravní smyčky je plánována stavba 

jednokolejné elektrizované trati, která bude sloužit jako kolejové napojení Letiště 

Leoše Janáčka Ostrava a průmyslové zóny Mošnov veřejnou železniční dopravou. 

Trať bude začínat v obci Sedlnice a její ukončení je plánováno v přístřešku 

přestupního terminálu, který je propojen s odbavovací halou letiště (Stavební 

povolení, Letiště Leoše Janáčka, kolejové napojení, 2011).  

Strategická poloha blízko letiště dala také za vznik Strategické průmyslové 

zóně Ostrava – Mošnov, jejíž poloha je zobrazena na Obr.  19. Průmyslová zóna 

láká svým umístěním investory ke stavbě výrobních hal a objektů podobného 

charakteru. Připravována je také mimoúrovňová křižovatka na silnici II/464, která 

souvisí s budováním průmyslové zóny (Průmyslové zóny; rozvojová lokalita 

Mošnov). 

Tyto fakty nasvědčují tomu, že zadaná oblast bude kvůli plánovaným 

stavbám i díky přítomnosti letiště velmi dobře prozkoumaná, především inženýrsko 

– geologickými pracemi.  

 
Obr.  19: Vyznačení lokalizace oblasti průmyslové zóny (cca 200 ha, červeně) a areálu 

skladu firmy Čepro a.s. (zeleně). Na podkladové mapě je rovněž zobrazena oblast letiště 

(upraveno, zdroj: maps.google.cz). 
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5.2 Vrtná prozkoumanost 

Na ploše 9 km2, kterou zaujímá sledované území, se nachází přibližně 

kolem 400 vrtů různých hloubek (viz Obr.  20). Většina z nich je situovaná ve 

střední části oblasti, kde je rovněž lokalizována připravovaná průmyslová oblast. 

Zde se také nachází sanační a monitorovací vrty pro sanaci úniku leteckého oleje 

v okolí skladu pohonných hmot. Další větší množství vrtů bylo provedeno pod 

přistávacími dráhami letiště a letištními budovami. Od jihu na sever probíhá linie 

vrtů, které byly provedeny pro obchvat Mošnova (silnice I/58) a západně od této 

linie se nachází série vrtů situovaná v místě skladu pohonných hmot firmy Čepro 

a.s.  

 

Pro účely práce byla pořízena vrtná dokumentace z oddělení České 

geologické služby – Geofondu. Ze zkoumané plochy byly vybrány vrty, jejichž 

Obr.  20: Zobrazení distribuce vrtné prozkoumanosti v rámci vymezeného obvodu 

(upraveno, zdroj: Česká geologická služba - GEOFOND). 



Kateřina Karasová: Zhodnocení geologické stavby okolí Mošnova 

 

2011/2012 Stránka 25 

 

hloubka dosahuje více než 10 m a obsahují geologický profil. Z tohoto výběru byl 

z důvodu finanční náročnosti odstraněn jeden hlubinný vrt na vyhledávání ložisek 

uhlí, který je situován západně od obce Mošnov. V blízkém okolí tohoto vrtu je 

dostačující prozkoumanost okolními vrty pro určení geologické stavby, proto mohl 

být tento vrt vypuštěn. Několik vrtů bylo vybráno i za hranicemi vymezené oblasti 

pro upřesnění geologické stavby v místech, kde chybí větší počet vrtů nebo se zde 

nenachází žádné. Jedná se zejména o severozápadní prostor a prostor 

nacházející se jižně od průmyslové zóny. Celkově bylo jako podklad vybráno 173 

výpisů z vrtné dokumentace z Geofondu, kterým byly pro zpřehlednění přiřazena 

čísla. Čísla byla vrtům přiřazena pro jejich lepší označení při dalším zpracování, 

protože některé vrty mají stejné názvy a jedinečný 6 – ti místný klíč, kterým jsou 

označeny v databázích Geofondu, byl pro zpřehlednění příliš dlouhý. Vrty byly 

tedy označeny čísly 1 – 173 a sloužily jako podklad pro další zpracování. 
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6 ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT 

6.1 Příprava dat z vrtné dokumentace 

Vrty, které byly z Geofondu dodány jako jednotlivé html dokumenty a 

zároveň shrnuty jako celek v databázi Access, byly zpracovány do přehledné 

tabulky v programu Microsoft Excel. V tabulce jsou zapsány čísla vrtů (1 – 173), 

jimiž byly označeny na mapě a k nim náležící klíč, kterým jsou označeny 

v databázích Geofondu. Jeden řádek odpovídá jednomu vrtu a sloupce 

reprezentují jednotlivé parametry. Základními údaji ve sloupcích jsou souřadnice 

vrtu, jeho nadmořská výška a typ hladiny spolu s udáním její hloubky. Dále byly 

vyčleněny jednotlivé litologické typy hornin nacházející se v geologickém profilu 

daného vrtu. Tyto litotypy byly vybrány tak, aby charakterizovaly geologický profil 

vrtu co nejlépe. Základní rozdělení je člení na kvartér a předkvartér. U kvartéru 

jsou rozčleněny litotypy na antropogén, hlínu, štěrk a písek, u nichž je vždy 

zaznamenán jejich strop, mocnost a hloubka. Hloubkou se rozumí hloubka stropu 

od povrchu, tzn. odečtená od nadmořské výšky. Pokud se daný litotyp ve vrtném 

profilu nenachází, jemu přiřazená pole nejsou vyplněna. Zvláštní sloupec pak tvoří 

celková mocnost kvartéru zastiženého v daném vrtu. Předkvartérní horniny jsou 

rozčleněny podle útvarů na neogén, paleogén a křídu, u nichž je blíže popsáno, 

v jaké relativní hloubce se nachází jejich strop, jakou mají mocnost a hloubku. 

Při zápisu dat do tabulky byly odstraněny vrstvy s mocností menší než 0,5 

m, které můžeme považovat za méně významné vložky, a jejich mocnost byla 

přiřazena k nejbližšímu litologickému typu. K tomuto jevu docházelo nejvíce u 

kvartérních hornin, především u písků, jimž náleží v oblasti stejná úroveň jako 

štěrkům, a protože se jedná o horniny se stejnou genezí – říční terasy – byly 

většinou menší vložky písků připojeny ke štěrkům. V případě, že převažující byly 

písky, bylo tomu naopak a méně mocné polohy štěrků byly přiřazeny k pískům. 

Toto zjednodušení bylo provedeno, aby nedocházelo ke zkreslení při dalším 

zpracování v modelovacích programech. 

Během studia vrtné dokumentace byly u některých vrtů zjištěny chyby 

v popisech a především v časovém zařazení předkvartérních hornin. Na základě 

konzultací s vedoucím bakalářské práce - Ing. Luďkem Kovářem, PhD., byla 

provedena revize chybných vrtů. Celkem bylo opraveno zařazení předkvartéru v 

geologických profilech u 19 vrtů. U čtyř výpisů z geologické dokumentace byl 

původními autory předkvartér určen pouze jako terciér bez bližšího zařazení, proto 

byly tyto 4 vrty rovněž přezkoumány a byla podle podkladů z jejich geologického 

profilu doplněna zařazení do jednotlivých útvarů. Přestože je podezření na chyby v 
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určení i u dalších vrtů, nemohly být opraveny, protože jejich litologický popis pouze 

ze zkratkovitého výpisu nebyl k zrevidování dostačující. 

6.2 Podloží kvartéru 

Zasažené horniny, které byly starší než kvartér, byly rozděleny podle stáří, 

na křídu, paleogén a neogén, jak již bylo popsáno v předchozí kapitole. Neogenní 

sedimenty odpovídají karpatské předhlubni a paleogenní a křídové horniny patří 

příkrovům Vnějších Západních Karpat.  

Obr.  21: Zobrazení rozložení vrtů ve sledované mošnovské oblasti a jimi zasažených 

předkvartérních hornin před revizí. Zobrazeny jsou rovněž vrty, jež do předkvartérních hornin 

nezasáhly. Sestavila: K. Karasová v programu Surfer 9.11.947. 
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Sledy křídových hornin jsou podle Šibravy (1962) popsány následujícím 

způsobem. Od valarginu do spodního aptu se ve slezské jednotce střídají 

tmavošedé až černé vápnité jílovce těšínsko – hradišťského souvrství s většinou 

tenkými vložkami pískovce. Na ně ve spodním aptu navazují bašské vápnité, 

tmavě skvrnité jílovce s lavičkami vápnitých pískovců a černé nevápnité jílovce 

veřovických vrstev a do albu pokračující šedé mnohde tmavěji skvrnité, většinou 

nevápnité lhotecké vrstvy, místy s polohami pískovce. V cenomanu a spodním 

turonu není vyvinuto žádné souvrství, až ve svrchním turonu pokračují do senonu 

vápnité, většinou prachovité jílovce frýdeckých vrstev s tenčími polohami 

pískovce. Ve svrchním senonu již začínají třinecké vrstvy podslezsko – ždánické 

jednotky, pokračující do paleogénu. 

Obr.  22: Zobrazení předkvartéru zasaženého ve vrtech po revizi. Sestavila: K. Karasová 

v programu Surfer 9.11.947. 
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Paleogén je reprezentován jíly a jílovci třineckých vrstev, zčásti vápnitými 

s nehojnými slabšími vložkami pískovce, které přecházejí ze svrchní křídy přes 

paleocén do spodního eocénu. Ve svrchním eocénu je zastoupen jemně písčitými, 

slabě vápnitými jíly a jílovci menilitových vrstev ve svrchním eocénu. 

Dominantními paleogenními horninami jsou pískovce a slepence, které jsou 

řazené do jednotek podslezské a ždánické (Šibrava, 1962).  

Neogén je zde definován jako nezpevněný a vápnitý s dominujícími 

vápnitými jíly, podřízeně s písky, štěrky a řasovými vápenci, jež náleží do 

miocénu, přesněji do spodního badenu (moravu). Neogénní vývoj v Alpsko – 

Karpatské předhlubni je marinní (Cháb et al., 2007). 

Při revizi předkvartéru ve vrtech podezřelých z chybného zařazení, 

zasaženého vrtným průzkumem, byly sledovány určité rozlišující znaky. Mezi čtyři 

nejdůležitější patří konzistence, která jednoznačně rozděluje nezpevněné 

sedimenty karpatské předhlubně a zpevněné horniny náležící příkrovům Karpat. 

Dalším ukazatelem je přítomnost reziduí, které neogén nemá, zatímco 

Obr.  23: Zobrazení výřezu vrtů (v rozmezí čísel od 70 do 148) před revizí v oblasti 

průmyslové zóny. Sestavila: K. Karasová v programu Surfer 9.11.947. 
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v paleogénních a křídových útvarech jsou běžné. Neogén obsahuje rezidua pouze 

ve velkých hloubkách, ale všechny vrty byly vyhloubeny pouze na strop a svrchní 

část neogénních vrstev, jedná se tedy maximálně o první metry, které byly 

navrtány a promítly se do geologického profilu, proto v nich nemůžeme rezidua 

očekávat. Vápnitost je další určující vlastností, jež může být pro interpretaci 

stratigrafie ve sledované oblasti matoucí. Neogén je v celém vývoji vápnitý, a díky 

tomu by měl být snadno určitelný. Zároveň jsou však vápnité také některé polohy 

paleogénu, proto může dojít k záměně těchto dvou útvarů. Barva hornin je 

posledním ze sledovaných parametrů pro správné zařazení hornin. Dle barevného 

rozlišení je neogén vždy šedý a paleogén společně s křídou mohou mít pestré 

barvy, ale převažují tmavě šedé, hnědé až černé barvy. 

 
Obr.  24: Zobrazení předkvartérních hornin v místě průmyslové zóny po revizi. Sestavila: 

K. Karasová v programu Surfer 9.11.947. 

Vzhledem k tomu, že databáze vrtné dokumentace je digitalizovaná a vrty 

jsou vypsány na tzv. štítcích, kde jsou stratigrafie a litologický popis hornin 

popsány pouze heslovitými a zkratkovitými popisy hornin, nemohla být provedena 

oprava u některých vrtů, kde je podezření na jejich špatné určení. Dalšími z 

hlavních důvodů, proč nebyla revize těchto vrtů možná, jsou chybějící či špatně 
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zapsané údaje o vápnitosti, nejednotný popis barev a špatně popsané průvodní 

znaky pozorované na hornině. Přestože původní myšlenkou bylo rozdělit 

zasažené předkvartérní horniny časově do jednotlivých stratigrafických útvarů, ve 

velké většině nebylo možné rozeznat z popisu, zda se jedná o křídu či paleogén, a 

proto byly nakonec rozděleny pouze podle geneze na karpatskou předhlubeň 

(neogén) a příkrovy (paleogén a křída). 

 

Na základě těchto skutečností, byly pro znázornění sestaveny mapy, kde 

je srovnaná situace zasažených předkvartérních hornin před revizí a po ní. 

K tomuto účelu byl použit program Surfer, verze 9.11.947, vydaná v sprnu 2010 

Obr.  25: Rozdělení předkvartéru na karpatskou předhlubeň a příkrovy Vnějších 

Západních Karpat. Z tohoto zobrazení jsou odstraněny vrty, které předkvartérní horniny nezasáhly. 

Sestavila: K. Karasová v programu Surfer 9.11.947. 
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společností Golden Software. Na těchto mapách (Obr.  21 a Obr.  22) můžeme 

porovnat změnu po provedené revizi především v severní části průmyslové 

oblasti, kde bylo několik neogénních vrtů opraveno na křídu. Další změnou jsou 

vrty, kde chybělo bližší stratigrafické zařazení terciéru, jež byly nakonec podle 

popisu ve výpisu vrtné dokumentace určeny jako křída. Přestože byla provedena 

revize, stále můžeme na Obr.  22. pozorovat místa, kde jsou vrty pravděpodobně 

špatně určeny. Jedná se např. o oblast průmyslové zóny, jejíž detail změny před a 

po revizi je vyobrazen na Obr.  23 a Obr.  24, kde jsou ojedinělé neogénní výskyty 

obklopeny vrty s horninami určenými jako karpatské příkrovy. Konkrétním 

případem, z jižního výběžku oblasti, jsou vrty č. 155 a 156, kde by již předhlubeň 

neměla, dle geologické mapy (viz Obr.  26), zasahovat. Tyto dva vrty jsou od sebe 

vzdáleny, na základě výpočtu ze souřadnic, pouhých 7 metrů, přesto je vrt č. 156 

určen jako neogén a č. 155 jako paleogén. 

 V severním sektoru území byla pozice vrtů označující zasahující miocénní 

pánev srovnána s průběhem linie na Geologické mapě ČR 1:50 000, kterou 

sestavili Roth & Růžička (2001), označující násun karpatských příkrovů. Přestože 

linie, která je zakreslena v mapě, vede až za severní hranicí vymezené oblasti, na 

základě rozložení neogénních vrtů na Obr.  25., se domníváme, že by měla vést 

Obr.  26: Srovnání linie násunu karpatských příkrovů s linií vytvořenou na základě 

výsledků z vrtné dokumentace na podkladě Geologické mapy ČR 1:50 000. 3 – fluviální, převážně 

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

nerozlišené; 7 – deluviofluviální písčitohlinité sedimenty; 12 – sprašové hlíny (upraveno, Roth & 

Růžička, 2001). 
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jinak, tedy jižněji přes zadané území. Vzhledem k vyslovené nevěrohodnosti 

některých vrtů byly výpisy dotčených neogénních vrtů znovu detailně 

přezkoumány a jsou považovány za hodnověrné. Srovnání současné linie násunu 

příkrovů Vnějších Západních Karpat a nově vytvořené linie, jenž by na základě 

vrtné dokumentace, měla vést odlišnou trasou je naznačeno na Obr.  26. 

Předpokládané vedení nové linie bylo vytvořeno na podkladě rozložení 

zasaženého předkvartéru z Obr.  25, kde jsou vyobrazeny vrty v etapě po revizi 

s rozlišením na karpatskou předhlubeň a karpatské příkrovy.   

6.3 Kvartér 

Polohy kvartéru jsou pro účely této práce rozděleny na navážky, hlíny, 

štěrky a písky. Do navážek jsou, vedle samotných navážek různých druhů, 

zařazeny veškeré celky antropogenního charakteru, jako například ojedinělé 

výskyty betonu či stavebních sutí. Hlíně odpovídají sprašové sedimenty 

jemnozrnné frakce, a také je k ní připočítána ornice, pokud se v daném vrtu 

vyskytovala. Štěrky a písky náleží říčním terasám Odry a jejím přítokům a 

z hlediska geneze stojí na stejné úrovni. Polohy menší než 0,5 metrů, ve 

výjimečných případech i polohy do 1 metru, byly přiřazeny vždy k typu, jehož 

poloha dosahovala významnější mocnosti. 

Hlíny popsané ve výpisu z vrtné dokumentace jsou definovány většinou 

jako sprašové, tuhé, vyskytující se v různých odstínech hnědé barvy, nejčastěji 

však žlutohnědé či šedohnědé a často jsou smouhovité. Tento popis také souhlasí 

s uvedenou charakteristikou eolických sedimentů podle Macouna et al. (1965), 

který navíc uvádí, že jsou nezvrstvené a mají často lístkovitou texturu. Souhlasí 

také uvedené výskyty písčitých spraší na bázi sprašových hlín na některých 

místech.  Rovněž popis fluviálních sedimentů podle Macouna et al. (1965) a ve 

vrtech je souhlasný. Přesto je Macounovo rozdělení teras na hlavní a údolní 

uvedeno pouze v několika málo vrtech a v naprosté většině je určena pouze hlavní 

terasa – ostravská. Macoun popisuje štěrky s velikostí zrn okolo 10 cm, méně 

kolem 15 cm, což odpovídá velké části vrtů, přesto jsou častěji uvedeny velikosti 

do 5 centimetrů. Shoduje se také částečné opracování zrn a několik vrtů potvrzuje 

Macounovo tvrzení, že se mohou vyskytovat i zelenošedé štěrky, které jsou 

tvořeny glaukonitickými pískovci. Naproti tomu, Macounem popsané modrošedé 

výskyty nebyly ve vrtech zastiženy. V naprosté většině jsou štěrky ve vrtech hnědé 

či hnědošedé barvy. Sedimenty kontinentálního zalednění se v popisech vrtů příliš 

nenachází. Důvodem může být často chybějící geneze hornin, přesto ve vrtech, ve 

kterých byly zastiženy, jejich popis odpovídá definicím podle J. Macouna. 



Kateřina Karasová: Zhodnocení geologické stavby okolí Mošnova 

 

2011/2012 Stránka 34 

 

Obr.  27: Zobrazení izolinií mocnosti štěrků a písků pomocí modelu vzniklého díky 

gridovací metodě Radial Basis Function s vyznačením předpokládaného průběhu hlubokých 

depresí. Sestavila: K. Karasová v programu Surfer, verze 9.11.947. 

Hlavním cílem studia kvartérních uloženin je nalezení hluboké deprese 

neboli subglaciálního koryta, které pravděpodobně vede přes mošnovské území. 

Macoun, et al. (1965) uvádí, že pojmem subglaciální koryta na Ostravsku 

označujeme hluboké deprese, z nichž některé sahají až 100 m pod současný 

povrch. Samotný pojem „subglaciální koryta“ poprvé zavedl V. Ambrož v roce 

1958 (in Macoun et al., 1965). Výplň subglaciálních koryt tvoří glacifluviální nebo 

glacilakustrinní sedimenty halštrovského zalednění, proto předpokládáme, že tyto 

hluboké deprese vznikly prohloubením starších a původně mělčích preglaciálních 

údolí. Prohloubením byly také odstraněny preglaciální štěrkopísky, kterými byla 
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původní údolí primárně vyplněna. Časové zařazení je složitou otázkou, ale 

Macoun et al. (1965) předpokládá, že vznik hlubokých depresí byl vázán na erozi 

předcházející vlastnímu zalednění území, tj. na období, které je možno označit 

jako anaglaciální fázi halštrovského zalednění v širším slova smyslu. Sedimenty 

halštrovského zalednění, kterými jsou deprese nyní vyplněny, se ukládaly později, 

v době, kdy deprese v reliéfu terciéru byly již vytvořeny. Dnešní výskyty 

glacifluviálních a glacilakustrinních písků v hlubokých depresích reliéfu terciéru 

pak představují zbytky rozsáhlé glacifluviální nebo glacilakustrinní sedimentace 

před ledovcovým čelem, jejíž sedimenty se zachovaly nejvíce v místech 

chráněných před odnosem. Mohutná eroze, která hluboké deprese vyhloubila, 

může být vysvětlována klimaticky, avšak nejsou zde vyloučeny ani vlivy tektoniky. 

Obr.  28: Vyznačení mocnosti kvartéru pomocí izolinií s barevným rozlišením mocnosti a 

zobrazením předpokládaného průběhu koryta pomocí červené linie. Navazující modrá linie 

označuje možné mělčí pokračování koryta. Sestavila: K. Karasová v programu Surfer 9.11.947, 

použitá gridovací metoda – Radial Basis Function. 



Kateřina Karasová: Zhodnocení geologické stavby okolí Mošnova 

 

2011/2012 Stránka 36 

 

Vzhledem k tomu, že podle Macouna et al. (1965) tvoří výplně depresí 

převážně uloženiny halštrovského zalednění, bylo koryto vyhledáváno v 

komplexu kvartérních sedimentů.  

Prvním zkoumaným ukazatelem, jenž by mohl indikovat zahloubení v 

kvartéru, byla mocnost štěrků a písků. V programu Surfer, verze 9.11.947, bylo 

provedeno modelování pomocí gridovacích metod, jenž měly za cíl dokázat 

průběh koryta. Jako podklad sloužily data z již dříve popsané tabulky zpracované 

v programu Microsoft Excel. Z dostupných gridovacích metod byly vyzkoušeny 

metody inverzních vzdáleností s mocninami 1 a 2 (Inverse distance to a power), 

minimální křivosti (Minimum curvate), kriging - lineární model a základní radiální 

funkce (Radial basis function). Z připravených modelů vzniklých gridováním byly 

sestaveny mapy izolinií, které byly navzájem porovnány a byla z nich vybrána 

nejvíce reprezentativní mapa. Jako nejlepší se ukázal model metody Radial Basis 

Function díky velkému vyhlazení izolinií a dobré názornosti. Výsledek modelování 

je zobrazen na Obr.  27. 

Druhým postupem, jenž pomohl dokázat přesnější průběh subglaciálního 

koryta, byl model mocnosti kvartéru sestavený rovněž pomocí gridovacích metod. 

Za podklad opět sloužily výsledky z tabulky a bylo porovnáno několik gridovacích 

metod, ze kterých byly vytvořeny mapy izolinií mocnosti. Porovnávané gridovací 

metody byly stejné jako v předchozím případě, přičemž opět zvítězila metoda 

Radial Basis Function, která nejlépe prokázala průběh subglaciálního koryta 

pomocí celkového součtu mocností kvartérních hornin v jednotlivých vrtech. 

Výslednou mapu izolinií s barevným rozlišením mocností zobrazuje Obr.  28, kde 

je také zvýrazněno nalezené subglaciální koryto. 

Z porovnání provedených analýz mocností štěrků a písků i celkové 

mocnosti kvartérního pokryvu vyplývá poloha a rozsah tělesa přehloubené 

deprese. Hledané subglaciální koryto vede směrem od potoka Sedlnice a vykliňuje 

v prostoru budované průmyslové zóny. Směr vedení koryta je od východu k 

západu. V prostoru průmyslové zóny, kde dosahuje více než 22 metrů, je 

zakončeno skokovou změnou mocnosti a odtud předpokládáme jeho pokračování 

dále na jihovýchod, avšak pouze v mělké podobě. Průměrné hloubky báze 

kvartéru ve vrtech, které dokazují existenci koryta, se pohybují v rozmezí 15 až 22 

metrů, ale největší zasažená mocnost kvartéru dosahuje až 26,5 m ve vrtu č. 98. 

Výplň koryta tvoří převážně písky, ale přítomny jsou i štěrky písčité a hlinité. 

Uvedené horniny se v tělese koryta nachází vždy ulehlé. Hladina podzemní vody 

dokázaná ve vrtech provedených v tělese koryta je ustálena ve 12 metrech 

hloubky. 
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Provedenými gridy byla rovněž odhalena mělčí deprese na severu území 

zaujímající prostor východně od obce Albrechtičky (viz Obr.  27). Toto zahloubení, 

které může být rovněž subglaciálním korytem směřuje od severu k jihu a dosahuje 

hloubek okolo 15 metrů. Jeho velikost je v rámci sledovaného území výrazně 

menší než rozměry primárně hledaného koryta, které vede pod prostorem budoucí 

průmyslové zóny. 

Subglaciální koryta mohou mít velký vliv na stavby, které se nad nimi 

nachází. Prvním z nich je nerovnoměrné sedání budov. Koryto je v různých 

částech jinak zahloubeno a má jiný rozsah, proto je pro stavby nebezpečné, 

zejména jsou - li založeny částečně nad jeho průběhem a částečně mimo něj. 

Dalším nežádoucím jevem je písčitá výplň, která ztěžuje zhotovení 

velkoprůměrových vrtů pro piloty a může narušit i povrch piloty samotné. Z těchto 

důvodů je výskyt koryt v místě plánovaného založení stavby nutno zanést a dobře 

popsat do průzkumných zpráv. 
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7 ZÁVĚR 

Cíle práce stanovené v úvodu byly vedeny k objasnění předpokládané 

složité geologické situace a přezkoumání geologické stavby v zadaném území a 

k vyhledání subglaciálního koryta za pomocí studia archivních materiálů. Hlavním 

bodem, od kterého se odvíjí další cíle práce, bylo zhodnotit a interpretovat 

množství archivních dat získaných z průzkumných prací. Při plnění tohoto úkolu 

byly hodnoceny údaje týkající se hornin předkvartéru a kvartéru.  

Během studia předkvartérních hornin, zastižených ve vrtech, byly zjištěny 

nesrovnalosti v jejich prostorovém rozložení, které bylo přesněji odhaleno při 

zpracování v modelovacím programu Surfer. Zastižené útvary na mnoha místech 

netvořily spojité geologické celky, a proto byla vrtná dokumentace postoupena 

podrobnému studiu. V případě neshody byl popis dotyčného vrtu přezkoumán a na 

základě jeho geologického profilu opraven v některých případech upraven. 

Spolehlivé zařazení sporných vrtů nebylo v některých případech možné, 

především vlivem heslovitého či nejednotného popisu zastižených hornin. 

Přestože toto zjištění nebylo vymezeno jako hlavní cíl této práce, je zde zahrnuto 

především proto, aby upozornilo na možné nesrovnalosti při studiu a využívání 

archivních materiálů. 

Z výše uvedeného také vyplývá, proč úkol - upřesnění geologické stavby 

oblasti, nebyl naplněn v plném rozsahu. Původní rozdělení předkvarterních útvarů 

na neogén, paleogén a křídu bylo nahrazeno rozlišením pouze na horniny 

karpatské předhlubně a karpatských příkrovů. Toto zjednodušení má za cíl 

eliminovat další případné neshody v určení horninových typů. Přestože kvůli 

jednoduššímu rozdělení horninových celků nemohla být geologická stavba 

podrobněji určena, interpretací tohoto rozdělení je průběh linie násunu 

karpatských příkrovů. Její průběh předpokládáme, na rozdíl od stávající 

geologické mapy, v severním koridoru sledovaného území, odkud pokračuje 

v podobě úzkého pruhu do centrální části oblasti. 

Hodnocení dat kvartérních hornin bylo vedeno k vyhledání hluboké 

deprese – subglaciálního koryta. Vzhledem k tomu, že se deprese projevuje 

zejména svým zahloubením, byly sledovány dva postupy – sestavení izolinií 

mocnosti štěrků a písků (tvoří výplň koryt) a izolinií celkové mocnosti kvartéru, 

jejichž zhodnocení mělo objasnit, zda se deprese na sledovaném území nachází 

či ne. První z nich názorně prokázalo, že subglaciální koryto se zde opravdu 

nachází a navíc odhalilo další menší depresi na severu oblasti. Druhá metoda 

zobrazila velice podobný průběh koryta, jako při použití předchozího postupu, a 

rovněž prokázala od severu vedoucí zahloubení kvartérního pokryvu. Interpretací 
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jsou v tomto případě mapy, na kterých je zobrazen předpokládaný průběh 

subglaciálního koryta. 

Vzhledem k tomu, že v této práci budu pokračovat i během navazujícího 

magisterského studia, dalšími náměty pro podrobnější zpracování v budoucnu 

jsou podrobnější studium geologické stavby a zkoumání možného vlivu 

subglaciálních koryt a výrazně odlišných vlastností hornin karpatské předhlubně a 

karpatských příkrovů na náročné stavby, jejichž výstavba zde probíhá, resp. je zde 

projektována.  
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