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ABSTRAKT  

Disertační práce se zabývá hodnocením náchylností k sesouvání v zájmové oblasti 

severovýchodní části moravskoslezského kraje na území šesti mapových listů Ostrava 15 – 

43, Frýdek – Místek 25 – 22, Karviná 15 – 44, Nový Jičín 25 – 21, Bohumín 15 – 42, 

Hlučín 15 – 23 v měřítku 1 : 50 000 a s rozlohou 2 123,47 km2. Na tomto území byla 

vytvořena prognózní mapa náchylností k sesouvání prostřednictvím kvantitativní metody 

podmínkové analýzy v prostředí GIS. Na základě podmínkové analýzy bylo ve výsledné 

mapě vymezeno 5 tříd, které reprezentují různou náchylnost k sesouvání. 

Součástí zájmové oblasti je i studovaná oblast dobývacího prostoru Staříč a Paskov 

v katastrálním území Frýdek – Místek a Ostrava, lokalizována na mapovém listu 25 - 22 

Frýdek – Místek a 25 - 21 Nový Jičín a zaujímá plochu 110, 05 km². Na tomto studovaném 

území byla vytvořena metodika a provedena analýza vlivu poklesu vzhledem k  mapě 

náchylností k sesouvání na území dobývacího prostoru Staříče a Paskova. Pomocí 

Pearsonova korelačního koeficientu R byla provedena statistická analýza míry závislosti 

mezi náchylností k sesouvání a poddolováním. Na základě statistické analýzy nelze 

jednoznačně prokázat, že poklesová kotlina, jakožto důsledek hlubinné těžby uhlí 

v zájmovém území, zvyšuje náchylnost k sesouvání. Pro ověření výše zjištěných 

skutečností byla vytvořena mapa výskytu známých svahových deformací a interpretován 

počet a finanční náročnost důlních škod. Výsledky a shrnutí četnosti svahových deformací 

a důlních škod korelují s výsledky provedené studie vztahu náchylností k sesouvání a 

poklesové kotliny, protože jsou překvapivě nízké, což je v souladu se zjištěnými závěry 

nízké korelace mezi nimi.   
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ABSTRACT 

The dissertation thesis deals with the evaluation of susceptibility to landsliding in 

the area of interest northeastern part of the Moravian-Silesian region in the six map sheets 

Ostrava 15-43, Frýdek - Místek 25-22, Karviná 15-44, New Jicin 25-21, Bohumín 15-42, 

Hlučín 15 - 23 on a scale of 1: 50,000 and an area of 123.47  km². On this territory was 

created predictive map of susceptibility to landsliding through quantitative methods 

conditional analysis in a GIS environment. Based on the conditional analysis, the resulting 

map was defined five classes that represent different susceptibility to landsliding.The area 

of interest is studied mining area Staříč and Paskov in the cadastral Frýdku - Místku and 

Ostrava, located on the map list 25-22 Frýdek - Místek a 25-21 Noý Jičín and covers an 

area of 110, 05 km ². In this study area was established methodology and analysis of the 

impact of decline due to map susceptibility to landsliding in the mining area Staříč and 

tape. Using Pearson's correlation coefficient R was performed statistical analysis of the 

degree of dependence between susceptibility to landsliding and undermining. Based on 

statistical analysis can be clearly demonstrated that the settlement trough as a result of 

underground coal mining in the area of interest increases susceptibility to landsliding. To 

verify the above findings were made known map of slope deformation and interpreted in a 

number of financial demands of mining damage. Results and summary of the frequency of 

slope failures and mining damage correlate with the results of the studies related 

susceptibility to slumping and subsidence trough, they are surprisingly low, which is 

consistent with the findings identified low correlation between them. 

 

 

Key words: GIS, landslide susceptibility maps, underground mining area,  conditional 
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1. Úvod 

Disertační práce bude řešit problematiku významného geodynamického procesu, 

svahových pohybů, dlouhodobě ovlivňovaného významným antropogenním procesem, 

poddolováním. 

Svahovými deformacemi rozumíme pohyb hornin a zemin po svahu působením 

gravitační síly do nižší nadmořské výšky s výjimkou těch pohybů, při kterých materiál 

odnášejí transportační média (voda, sníh, led a vítr). Poddolované území lze definovat jako 

oblast v dosahu účinků hlubinného dobývání užitkových nerostů. Pro disertační práci byl 

zvolen dobývací prostor Staříče a Paskova, který dobývá černé uhlí v české části 

hornoslezské pánve. 

Moderním způsobem predikce intenzity ohrožení určitého území svahovými 

pohyby je v současné době konstrukce map náchylnosti k sesouvání. Mapy náchylnosti k 

sesouvání patří mezi vědecké přístupy znázorňování rizika svahových pohybů, které 

vymezují územní celky podle různé náchylnosti k sesouvání.  

Problematika sestavování map náchylnosti k sesouvání je ve vědeckém světě velice 

progresivním tématem, o čemž svědčí množství prací publikovaných ve významných 

vědeckých časopisech, jakými jsou například Engineering Geology, Bulletin ofEngineering 

Geology and theEnvironment, International Journalof Rock Mechanics and Mining 

Science, Geomorphology, atd. To však neznamená, že tato problematika je jednoznačně 

přijatelná pro všechny odborníky v inženýrské geologii. Důvodem je to, že vypracovat 

jednoznačný model, který bude odrážet tyto přírodní geodynamické procesy, je těžké a 

kvalita výsledků je závislá na odpovídající kvalitě vstupních dat a zvolené metodice, která 

řeší tuto problematiku. Ať je to jakkoliv, pokud budeme využívat výsledky takto 

provedených analýz, je potřeba s nimi pracovat uvážlivě a vnímat je v rámci okrajových 

podmínek, které je omezují. Avšak nevyužít tento nový nástroj by bylo chybné a jeho 

využívání obzvláště v územně plánovacích rozhodovacích procesech je výhodné a 

profesionální, obzvláště pro nově zastavovaná území. Je dobré vědět předem o nebezpečí 

svahových pohybů a zohlednit je. Platí však jednoznačné pravidlo, že žádný takovýto 

podklad nemůže nahradit plnohodnotný inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu 

inženýrských objektů.  
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V poddolovaných územích je tato problematika ještě komplikovanější o její 

ovlivnění hlubinou těžbou nerostných surovin a celý tento proces jednoznačně ovlivňuje 

poddolování, které mění sklonitosti svahů, hydrogeologické poměry, fyzikální mechanické 

vlastnosti hornin, napjatost svahu a strukturu materiálů. 

Problematikou map náchylnosti k sesouvání na poddolovaném území se ještě nikdo 

nezaobíral, což dokládá kapitola zpracování současného stavu. Tento problém tímto 

přístupem je potřeba řešit, protože zpracování takovéto analýzy by umožnilo do územního 

plánování zahrnout tento významný fenomén prostřednictvím nově vytvořeného územně 

plánovacího podkladu map náchylností k sesouvání i na poddolovaných územích.  
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2. Cíle práce 

Hlavním cílem disertační práce je implementace vlivů poddolování při sestavování 

map náchylností k sesouvání. 

Praktickým výsledkem práce by měla být zejména metodika implementace vlivů 

poddolování, která by byla využitelná při sestavování map náchylností k sesouvání na 

jakémkoliv poddolovaném území postiženém zároveň geodynamickými procesy 

svahových deformací. Jedná se o aplikaci a zhodnocení obecně využitelné metodiky. 

Různé studie a analýzy jsou v inženýrské geologii často využívány pouze 

v analogických geologických poměrech, kdežto u navrhované disertační práce nebude 

platit toto omezení. 

Tento hlavní cíl bude realizován prostřednictvím pěti dílčích cílů.  

První z nich bude zpracování mapy náchylnosti k sesouvání v oblasti 

severovýchodní části moravskoslezského kraje. Jedná se o modelové území 6 mapových 

listů Ostrava 15 – 43, Frýdek – Místek 25 – 22, Karviná 15 – 44, Nový Jičín 25 – 21, 

Bohumín 15 – 42, Hlučín 15 – 23 v měřítku 1 : 50 000, kde se nachází tři základní typy 

různého geologického prostředí s různou intenzitou svahových deformací.  

Dalším dílčím cílem bude chronologie změn poklesových kotlin na poddolovaném 

území Staříče a Paskova v katastrálním území Frýdek – Místek a Ostrava, jež je součástí 

celé zájmové oblasti (viz první cíl). Oblast je lokalizována na mapovém listu 25 - 22 

Frýdek – Místek a 25 - 21 Nový Jičín. Tato kapitola popisuje vývoj a chronologii 

poklesové kotliny ve studovaném území v čase, neboť poklesy představují nejdůležitější 

parametr ovlivnění území poddolováním. Tento cíl bude zaměřen na upozornění stavu, 

který je typický pro území ovlivněná hlubinou hornickou činností. A to je neustále měnící 

se situace z pohledu času. V tomto dílčím cíli budou kvantifikovány případové studie 

časových změn poklesových kotlin ve Staříči a Paskově.  

Třetím dílčím cílem bude chronologie kategorie stavenišť z normy „ČSN 730039 

Navrhování objektů na poddolovaném území“ na mapy náchylnosti k sesouvání rovněž 

na území poklesových kotlin Staříče a Paskova. Tato norma je základním legislativním 

nástrojem řešícím projektování inženýrských objektů na poddolovaném území. Izolinie 

omezující každou z pěti kategorií stavenišť vyjadřují určité rajóny s obdobným ovlivněním 

území hlubinnou těžbou uhlí. Každá kategorie stavenišť, resp. rajón, je vymezen nejméně 
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příznivou hodnotou jednoho z parametrů přetvoření terénu (poměrné vodorovné 

přetvoření, poloměr zakřivení a naklonění). Na základě těchto parametrů je hodnocena 

změna horizontální nebo vertikální pozice předem definovaných bodů v poklesové 

kotlině. Toto hodnocení umožňuje klasifikovat intenzitu vlivu poddolování na povrch 

terénu a inženýrské objekty. Z těchto skutečností vyplývá, že poklesy jakožto hodnotící 

kritérium jsou v kategoriích stavenišť vztahově zohledněny. 

Čtvrtým cílem je analýza vlivu poklesu vzhledem k mapě náchylnosti k sesouvání 

v oblasti poklesových kotlin Staříče a Paskova. Toto území představuje komplexně 

dokumentovanou poddolovanou oblast, kde známe okrajové podmínky hlubinné těžby 

černého uhlí a známe ohraničení celé poklesové kotliny, což je důležité pro navrhovanou 

analýzu. Bude provedena analýza vlivu poklesu vzhledem k rozložení  jednotlivých tříd 

náchylností k sesouvání z výsledné prognózní mapy náchylností k sesouvání. Pomocí 

Pearsonova korelačního koeficientu R bude provedena statistická analýza míry závislosti 

mezi náchylností k sesouvání a poddolováním. 

Posledním dílčím cílem je analýza změn pomocí dvou digitálních modelů reliéfu 

(původ bez vlivu poddolování, respektive s dílčím vlivem ve smyslu času a současného 

modelu s vlivem poddolování). Morfologie terénu je nejvýznamnějším poměrem 

ovlivňující mapy náchylnosti k sesouvání, protože tvar terénu souvisí s výše zmiňovanou 

sklonitostí, ale také s jinými morfologickými projevy, které ovlivňují existenci a 

mechanismus svahových pohybů. Morfologie terénu bude vyjádřena v analýze dvěma 

digitálními modely reliéfu. První z nich bude digitální model reliéfu před započetím těžby, 

respektive, některý vybraný digitální model reliéfu ve vybraném konkrétním stádiu těžby. 

Druhým bude digitální model reliéfu současný ovlivněný provedenou těžbou.  
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3. Zhodnocení současného stavu  

Problematikou hodnocení rizika svahových pohybů se zabývá odborná společnost 

už po desetiletí. Jedná se o celosvětově rozšířený rizikový geofaktor, který se řadí na třetí 

místo za povodně a zemětřesení, co do rozsahu vzniklých škod. Jedním ze základních 

předpokladů svahových pohybů jsou přírodní podmínky dané geologickými, klimatickými, 

hydrogeologickými a geomorfologickými poměry. V České a Slovenské republice 

představuje karpatský flyš (je součástí zájmového území) z hlediska četnosti výskytu 

svahových deformací, jednu z nejpostiženějších geologických jednotek. 

Faktory, které podmiňují svahové deformace, můžeme rozdělit na přírodní a 

antropogenní. Mezi základní přírodní faktory řadíme morfologické poměry, a to změny 

výšky a sklonu svahu, geologicko-tektonickou strukturu, klimatické poměry - především 

srážky, působení podzemní vody, zvětrávání, vliv promrzání, vulkanické erupce a 

zemětřesení. Mezi základní antropogenní faktory patří změna geometrie svahu, přitížení 

horní části svahu, technická seismicita, odstranění vegetace a poddolování vlivem hlubinné 

těžby užitkových nerostů. Při vzniku a vývoji svahových pohybů je důležitá funkce času. 

Některé faktory se postupem času mění, takže každý svahový pohyb se postupně vyvíjí. 

Podle vývoje, rychlosti pohybů a jejich různých projevů existuje široké spektrum 

klasifikace svahových pohybů.  

Nejúčinnější ochranou před sesuvy je jejich predikce (např. vytváření map 

náchylnosti na sesouvání), lokalizace a prevence (zachycení a odvedení povrchové vody, 

umělá úprava terénu, kotvení svahů, výsadba vhodné zeleně atd.). Základním podkladem 

pro jakékoliv rozhodování či projektovou činnost v oblasti postižené sesuvy je 

inženýrskogeologický, hydrogeologický nebo geotechnický průzkum. Z těchto skutečností 

vychází celá řada metod a přístupů pro hodnocení oblastí, které jsou náchylné na vznik 

svahových procesů. Na základě velikosti studované oblasti, hustoty a typu dat existují dva 

hlavní přístupy tvorby map náchylnosti ke svahovým deformacím (viz obr. 1).  

Kvalitativní přístup s použitím přímých průzkumných metod je možno aplikovat 

na plošně menší oblast, v rámci něhož jsou nejčastěji pro posouzení stabilitních poměrů 

(Atkinson, 1993; Bernardet and Sekyra, 1999) využívány inženýrskogeologické metody 

nebo geomorfologické analýzy. Princip kvalitativního přístupu a inženýrskogeologických 

metod je založen na principech inženýrskogeologického průzkumu s využitím mapování, 
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přímých průzkumných metod, geofyzikálních metod, laboratorních a polních zkoušek a 

geotechnického monitoringu. 

Pro velká plošně rozsáhlá území však není kvalitativní přístup z hlediska finančních 

a kapacitních důvodů proveditelný (Klimeš, 2003). 

Z těchto důvodů se zavádí kvantitativní přístup, ve kterém byla vyvinuta široká 

škála metod. Významnou roli u kvantitativních metod tvoří statistické analýzy, 

geotechnické metody a různé matematické modely, např. pomocí neuronové sítě a dalších. 

Pomocí těchto metod je prováděna rajonizace územních celků z hlediska možnosti vzniku 

svahových deformací. Velmi často jsou pro rajonizaci využívány další sofistikované 

nástroje, nejčastěji se jedná o mapové algebry v prostředí GIS (geografické informační 

systémy).  

Statistické metody jsou založeny na exaktním porovnání plošného rozšíření 

existujících sesuvů v určité oblasti s prostorovou distribucí různých parametrů, 

představujících nezávislé vstupní proměnné. Výsledkem jsou zóny rajónů se stejným 

stupněm náchylnosti území na tvorbu svahových poruch (Pauditš, 2005), které vznikly 

syntézou všech dílčích prostorově distribuovaných parametrů v rámci vstupních 

parametrických map.  

Mezi statistické metody řadíme vícerozměrné (multivariační) a dvojrozměrné 

(bivariační) analýzy. Dvojrozměrné analýzy hodnotí každý faktor odděleně (hodnocení 

jedné závislé a jedné nezávislé proměnné), přičemž jsou jednotlivé faktory hodnoceny na 

základě hustoty výskytu svahových deformací v jednotlivých třídách faktorů (Bednarik et 

al., 2010). Výsledkem statistické bivariační analýzy jsou statistické kombinace se 

stanovením celkového počtu pozitivních a negativních buněk gridu, tvořící danou vstupní 

mapu na přítomnost sesuvu v jednotlivých třídách parametrů. Ty jsou následně přepočítané 

na jednotku plochy a procenta. Jednotlivé kombinace jsou uložené v tabulce, kde každá 

třída dané vstupní mapy obsahuje údaje o pozitivním a negativním záznamu (počet buněk) 

o výskytu sesuvů, které jsou doplněné o přepočet na jednotku plochy a procento. 

(Petrýdesová, 2012; Sterlacchini et al., 2011; Regmi et al., 2010) 

Metoda vícerozměrných analýz se snaží předpovědět vznik svahových deformací 

(závislé proměnné) na základě souboru známých faktorů (nezávislých proměnných). 

Nejčastěji se u těchto metod používají diskriminační analýzy, podmínkové analýzy a 

analýzy logistické regrese (Carrara et. al, 1995; Van Westen and Soeters, 1997).  
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Diskriminační analýza je vhodná v situaci, kdy vzniká potřeba zařadit svahové 

jednotky do tříd na základě jejich největší míry podobnosti (Meloun and Militký, 2002; 

Baeza et al., 2010;). Vznikne tak predikční model zařazení jednotlivých svahových 

jednotek do skupin "stabilní" nebo "nestabilní" na základě známých faktorů prostředí 

vedoucích ke vzniku sesuvů, tzv. diskriminátorů (Klimeš, 2003). 

 Při použití podmínkové analýzy získáme vzájemnou kombinací všech prostorově 

souvisejících vstupních parametrů z parametrických map ve výsledné mapě nové územní 

jednotky, kvazihomogenní celky, které označujeme UCU - Unique Condition Unit. Každý 

UCU vyjadřuje pravděpodobnost výskytu svahové deformace. Vzájemnou kombinací 

všech těchto vstupních parametrů získáme rozsáhlou tabulku obsahující všechny 

kombinace kategorií ve všech vstupních parametrických mapách, které jsou ve vzájemné 

superpozici. Podmínková analýza patří mezi jedny z nejpoužívanější multivariačních 

statistických metod a byla využita pro hodnocení náchylností k sesouvání v mé disertační 

práci.  (Clerici et al., 2002) 

Logistické regresní modely řadíme mezi zobecněné lineární modely. Tato metoda 

vznikla v 60tých letech a jejím hlavním cílem je odhad pravděpodobnosti určitého jevu, 

reprezentovaného binární závislou proměnnou na základě nám známých skutečností – 

nezávisle proměnných, které mohou výskyt jevu ovlivnit. Logistická regrese je užitečná 

v situacích, ve kterých chceme předpovědět přítomnost či nepřítomnost charakteristického 

zkoumaného jevu. Proměnná tedy může nabývat hodnot 1 či 0 podle toho, zda zkoumaný 

jev nastal nebo nenastal. Lineární modely se tedy používají na predikci závislé proměnné 

Y, která má diskrétní rozdělení (může nabývat pouze omezený počet hodnot 0 po 1) a 

proměnná Y má nelineární vztah k prediktoru X. Odhaduje tak pravděpodobnost určité 

události vzhledem k různým faktorům (Magulova, 2011), (Lee and Sambath, 2006; Su et 

al., 2010). 

Mezi geotechnický přístup řadíme deterministickou analýzu (např. modely 

SINMAP – výpočet stability (Paulin et al., 2010; Lee et al., 2007)), fyzikální analýzu 

(výpočet stupni bezpečnosti) a pravděpodobnostní postupy. 

Autory velmi často využívaná deterministická metoda je založená na předpokladu, 

že vlastnosti každého zkoumaného jevu jsou jednoznačně určené (determinované) 

předcházejícím stavem. Vylučuje náhodné jednání zkoumaného systému (Petro et al., 

2008). Někdy bývá označovaná jako fyzikální model (respektive jako white – box model), 

který vychází z fyzikálně-mechanických zákonů zachování hmoty, energie, momentu a 
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rovnováhy sil (Terlien et al., 1995). V současnosti se už při hodnocení sesuvného hazardu 

deterministickou metodou využívají různé deterministické modely od nejjednodušších 

modelů nekonečného svahu až po komplexní 3D modely. Deterministický přístup je 

z všeobecného hlediska považovaný za dostatečně postačující pro homogenní a do jisté 

míry i pro heterogenní svahy ( Aleotti, Chowdhury, 1999). Podle van Westena je 

nejvhodnější metodu aplikovat na malé oblasti ve velkém měřítku s homogenními 

geomorfologickými a geologickými podmínkami. Při použití malých a středních měřítek 

chybí detailní údaje především fyzikálněmechanických vlastností zemin a hloubce hladiny 

podzemní vody. Vstupní údaje o fyzikálně - mechanických vlastnostech zemin se zjišťují 

laboratorními zkouškami nebo přímo v terénu. Mimo údaje o vlastnosti zemin a 

hydrogeologických poměrů je důležité mít údaje také o geomorfologii svahu (sklon svahu) 

a hloubce smykové plochy.  (Petrýdysová, 2012) 

Dále mezi kvantitativní metody řadíme matematické analýzy, z nichž jsou hojně 

užívané analýzy pomocí neuronové sítě (artificial neural networks), které jsou jedním z 

výpočetních modelů používaných v umělé inteligenci (jejím vzorem je chování 

odpovídajících biologických struktur) a analýzy pomocí tzv. fuzzy operator, které patří 

mezi vícehodnotové logické metody (multi valued logic),  

Existují různé přehledné klasifikace hodnocení sesuvného hazardu, například ty, 

které jsou uvedeny v publikacích Carrara et al. (1995, 1999), Guzzetti et al. (1999), avšak 

nejpoužívanější je klasifikace podle autorů Aleotti a Chowdhury (1999)  viz obrázek č.1, 

která vychází z volby všech dostupných vstupních faktorů (parametrů). Výběr vhodné 

metody hodnocení závisí na mnoha faktorech. V první řadě ji ovlivňuje velikost studované 

oblasti, dále pak kvalita vstupních údajů, pracovní měřítko, požadavky projektu, ale i 

finanční prostředky (Aleotti et Chowdhury, 1999).  
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Obr. 1 Upravený přehled metod sesuvného hazardu (podle Aleotti and 

Chowdhury,1999) 

Studiem svahových pohybů se zabývalo a zabývá mnoho autorů, z nichž každý 

přináší na problematiku vlastní pohled. Hodnocením a tvorbou map sesuvného hazardu 

pomocí GIS aplikace se zabývá odborná společnost přibližně 30 let. Nejznámější a 

nevýznamnější jsou studie Carrary (1983, 1988, 1990, 1991, 1995), na něhož postupně 

navázali další autoři (např. Guzzeti et al., 1999; Dai et al., 2002; Van Westen, 1993).  

Z českých a slovenských autorů se mezi prvními začal zabývat problematikou 

hodnocení stability svahů větších územních celků pomocí metody určení vah vstupních 

parametrů Vlčko et al. v roce 1980. Náchylnost ke svahovým pohybům také řešil Bednarik 

(2001) a Jurko (2003) ve své diplomové práci. Bednarik, 2007 následně zhodnotil sesuvné 

riziko ve své disertační práci a vytvořil metodiku pro různá území postižená svahovými 

deformacemi. Paudišt (2005) ve své disertační práci využil k hodnocení náchylností 

k sesouvání multivariační podmínkovou analýzu a bivariační statistickou analýzu, které 

následně porovnal s běžně používanými empirickými a geotechnickými metodami. Spolu 

se pak Bednarik a Pauditš (2010) mimo hodnocení náchylností k sesouvání zabývali také 

různými způsoby interpretace geometrie svahových deformací. 

Hodnocením náchylnosti k sesouvání pro liniovou stavbu se zabýval Bednarik et al. 

v letech 2008 a 2010. Havlín (2012) pro danou problematiku využil metody logistické 

regrese a bivariační statistickou metodu, jež následně porovnal s kvalitativní analýzou.  
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Hodnocením geohazardů, svahovými deformacemi, erozními rýhami a záplavami se 

zabývala Magulová (2010). Pro vytvoření prognózních map náchylnosti k sesouvání 

využila multivariační podmínkovou analýzu a analýzu logistické regrese.  

Pro hodnocení náchylnosti k sesouvání využil fyzikální model SINMAP pro oblast 

Chřibů ve své disertační práci Klimeš (2007). Tento model spojuje jednoduchý statický 

hydrologický model založený na DMR s výpočtem stability svahu na základě nekonečného 

svahového modelu. Následně se Klimeš a Novotný (2011) zabývali hodnocením 

náchylností k sesouvání v zastavěných městských urbanizovaných oblastech, kde si jako 

studovanou oblast vybrali město Zlín. Pro své prognózní mapy využili multivariační 

podmínkovou analýzu. 

 Deterministickou analýzu pak pro hodnocení sesuvného hazardu využila ve své 

disertační práci Petrýdesová (2012) a Jelínek (2005).  

V zahraniční literatuře je velmi častým tématem hodnocení sesuvného hazardu 

pomocí různých metod (multivariační, bivariační statistické metody, matematické modely), 

které jsou mezi sebou porovnávány a je hodnocena použitelnost na daném území (Pradhan 

and Lee, 2010; Nandi and Shakoor, 2009; Baeza et al., 2010). 

Jednou z nejvíce autory takto využívaných analýz pro vytváření map náchylnosti k 

sesouvání jsou multivariační statistické metody, jejíchž výhodou je, že při hodnocení 

s reálnými svahovými pohyby dosahují vždy velmi dobrých hodnot a to shodu až kolem 

90% (Lee et al., 2007; Lee and Sambath, 2006; Su et al., 2010; Pradhan and Lee, 2010; 

Kincal et al., 2009, Greco et al., 2007). Přesto existuje v poslední době snaha některých 

autorů o vylepšení multivariačních statistických metod a to například začleněním různého 

počtu chyb měření např. u analýzy logistické regrese (Van Den Eeckhaut et al., 2006).  

Velmi často jsou autory vzájemně porovnávány předpovědní modely náchylnosti k 

sesouvání vytvořené pomocí analýz multivariační statistické metody a analýz neuronové 

sítě v různých geologických prostředích. Předpovědní modely pomocí multivariační 

statistické metody vychází s procentuální shodou okolo 90%, předpovědní model 

neuronové sítě 80 – 90%. Obě metody tak ve svých predikčních modelech vykazují velkou 

podobnost a shodu (Pradhan and Lee, 2010; Parka et al., 2011; Oh et al., 2010; Lee et al., 

2007; Falaschi et al., 2009).  

Srovnáním multivariační statistické metody s metodou bivariační analýzy se 

zabývali autoři Nandi and Shakoor, 2009, matematickými modely tzv. fuzzy operator  se 
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zabývali například autoři Akgum and Türk, 2010 a  modely frequency ratio autoři Lee, 

2007 a Regmi et al., 2010. Výsledné mapy náchylností k sesouvání u výše uvedených 

metod rovněž vykazují vysokou podobnost a shodu.  

Další část kapitoly zhodnocení současného stavu bude věnována vlivům 

geodynamických procesů na vytváření map náchylnosti ke svahovým pohybům. 

Velmi populární je zhodnocení náchylnosti k sesouvání vyvolané zemětřesením, 

jakožto jednoho z hlavních podmiňujících faktorů na svahové procesy (Su et al., 2010; 

Khattak et al., 2010; Rapolla et al., 2010). Vytváření map náchylnosti na svahové procesy 

je v těchto případech velmi důležité a cenné, protože výsledné predikční modely poskytují 

jakoby průvodce post-zemětřesné rekonstrukce v dané oblasti. Všichni autoři shodně 

využívají nástroje mapového prostředí GIS. Velký význam v této problematice má také 

výskyt hlavních zlomů, podél kterých nejvíce dochází ke svahovým procesům při 

zemětřesení (Su et al., 2010). Mapy náchylností zde velmi dobře odkrývají 

pravděpodobnost budoucích poruch a jsou velmi užitečné pro budoucí územní plánování 

v dané oblasti.   

Náchylnost ke svahovým procesům bývá řešena i z hlediska dalšího významného 

faktoru podmiňující svahové procesy – vydatných srážek (Can et al., 2005). Jedná se 

především o studie řešící problematiku náchylností na půdotoky, kde podstatnou roli hraje 

geologická stavba dané oblasti (např. ve flyšových horninách nejvíce docházelo 

k půdotokům).  

Poddolování, jakožto další významný činitel podmiňující svahové procesy, není 

v zahraniční literatuře zatím řešen ve vztahu k náchylnosti ke svahovým procesům. 

Existují studie, které hodnotí poklesy způsobené poddolováním v mapovém prostředí GIS 

s využitím různých metod (například weights of evidence či stochastických metod fuzzy 

relations), avšak neřeší náchylnost k sesouvání vlivem poddolování. (Choi et al., 2010; Oh 

a Lee, 2010). Podobně založené studie se v zahraniční literatuře věnují především 

vytváření předpovědních modelů poklesů v poddolované oblasti a využívají při tom 

modelů neuronové sítě či pravděpodobnostní integrační metody. (Cui et al.,2001; 

Ambrožič and Turk, 2003; Lin et al., 2010; Sheorey et al., 2000). 

Častěji je však autory řešena problematika poddolování z hlediska hodnocení 

problémů vlivů na životní prostředí (Bell et al.,2000; Sengupta, 1993). Autoři nabízí 
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řešení pro minimalizaci škod na životním prostředí a nápravu či revitalizaci 

znehodnoceného území.  

Vlivy poddolování bývají řešeny i z hlediska inženýrské geologie (Bell, 2007), 

například při řešení vzniklých problémů na stávajících inženýrských objektech nebo jsou 

posuzovány v rámci kategorií stavenišť (Malinowska and Hejmanowski, 2010). Autoři 

rovněž využívají mapové aplikace GIS pro znázornění rizika poškození budov ve vztahu k 

velikosti deformace terénu.  

Méně často je však řešena problematika hodnocení svahových procesů na 

poddolovaném území (Marschalko et al., 2008). V těchto případech slouží ke zhodnocení 

vlivů metody přesné inklinometrie, mapy izokatabáz, délková měření pásmovou 

extenzometrií,  dilatometrická měření a nivelační měření.  

Avšak tyto články ani jiné dosavadní studie neřešily danou problematiku svahových 

procesů na poddolovaném území takovým způsobem, jaký je náplní mé disertační práce. 

Doposud nebyly vytvářeny mapy náchylností (susceptibility) ke svahovým pohybům na 

poddolovaném území, které jsou hlavním cílem mé disertační práce. 
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4. Přírodní poměry 

Zájmová oblast se nachází v severovýchodní části České republiky 

v Moravskoslezském kraji a má rozlohu 2123,47 km². Studovaná oblast je lokalizována 

v okrese Frýdek – Místek, Nový Jičín, Ostrava a Karviná a území je vymezeno šesti 

mapovými listy Ostrava 15 – 43, Frýdek – Místek 25 – 22, Karviná 15 – 44, Nový Jičín 25 

– 21, Bohumín 15 – 42, Hlučín 15 – 23 v měřítku 1 : 50 000 (viz obr. 2). 

 

Obr. 2 Vyznačení zájmového území v topografické mapě oblasti moravskoslezského 

kraje (risy.cz) 
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4.1 Geomorfologické poměry 

Na základě geomorfologické regionalizace náleží zájmové území ke třem 

odlišným oblastem. 

První oblast náleží Alpsko-himalájskému systému, subsystému Karpaty, provincii 

Západní Karpaty a třem odlišným subprovinciím. Území, které patří první subprovincii 

Vnější Západní Karpaty, lze dále rozčlenit na oblast Západobeskydské podhůří a celek 

Podbeskydská pahorkatina. Území, které náleží druhé subprovincii Vněkarpatské 

sníženiny, se dále člení na oblast Severní vněkarpatské sníženiny a celek Ostravská pánev. 

Třetí subprovincii lze zařadit do oblasti Západní vněkarpatské sníženiny a celku Moravská 

brána (obr. 3), (Demek et al., 2006). 

Druhá oblast náleží Hercynskému systému a subsystému Hercynská pohoří, 

provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko - jesenické, dále Jesenické oblasti a 

celku Vítkovská vrchovina.  

Třetí oblast patří do Hercynského systému a subsystému Epihercynské nížiny, 

provincii Středoevropské nížiny, subprovincii Středopolské nížiny, oblasti Slezská nížina a 

celku Opavská pahorkatina.  

Ostravská pánev je sníženina vzniklá poklesem Českého masivu při podsouvání 

pod Karpaty. Osu pánve tvoří široká niva řeky Odry, která v pánvi přijímá ze 

severovýchodu řeku Opavu, z jihu Ostravici a Olši. Ostravská pánev je vyplněna různě 

mocnými souvrstvími mořských třetihorních sedimentů a čtvrtohorních glacigenních 

fluviálních i eolických usazenin. Karbonské sedimenty v podloží obsahují sloje černého 

uhlí, které se v pánvi těží. Povrch pánve je značně změněný zástavbou měst, hornickou a 

průmyslovou činností, nachází se zde význačné a četné antropogenní tvary, těžební haldy, 

poklesy, četné rybníky atd.  

Podbeskydská pahorkatina je členitá pahorkatina budována křídovými a 

paleogenními flyšovými horninami vnější skupiny příkrovů (podslezskou a slezskou 

jednotkou) s vyvřelinami těšinitů, krami kulmských a bradly jurských hornin, neogenními 

a kvartérními sedimenty. Jedná se o pásmo vrchovin, pahorkatin a brázd SV-JZ směru 

s převážně erozně denudačním povrchem, na hloubce denudované příkrovové struktuře 

s četnými příkrovovými troskami. Ve sníženinách se objevují velké náplavové kužely 

(Demek et. al, 2006).  
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Moravská brána je plochá pahorkatina v povodí Moravy a Odry, tvořena 

badenskými sedimenty, uloženinami pleistocenního kontinentálního zalednění a doby 

halštrovského a sálského zalednění. Nachází se zde rozsáhlé pokryvy spraší a sprašových 

hlín. Příkopová propadlina se nachází SV-JZ směrem na sv. Moravě a ve Slezsku, 

s plochým periglaciálním povrchem, který přechází na JZ plynule do Hornomoravského 

úvalu a na SV do Ostravské pánve. Příznačné pro území jsou rozsáhlé plošiny, široce 

zaoblené rozvodní hřbety a plochá, často suchá a asymetrická údolí (Demek et al., 2006). 

Opavská pahorkatina je celek Slezské nížiny s plochou 395, 52 km², která je 

tvořena kvartérními převážně pleistocenními sedimenty kontinentálního zalednění. Tato 

plochá pahorkatina představuje periglaciální povrch většinou pokrytý sprašovými hlínami 

a převažují zde především pole a louky.  

Vítkovská vrchovina zabírá plochu 999,08 km² a je tvořena především 

spodnokarbonskými břidlicemi a droby. V údolích se nachází četné denudační zbytky 

bádenských sedimentů a v okrajové severní a východní části území se pak nachází 

denudační zbytky sedimentů pleistocenního kontinentálního zalednění. Pro tuto vrchovinu 

jsou příznačné průlomové úseky údolí řeky Odry, Kamenného potoka, řeky Opavy a 

pravoúhlý ohyb řeky Moravice.  

 

 

Obr. 3Geomorfologické členění ČR s vyznačením zájmové oblasti 
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4.2. Geologické poměry 

Na studovaném území rozlišujeme dvě odlišné geologické jednotky – Český masiv 

a Karpatskou soustavu (viz obr. 4). 

Český masiv je v oblasti zastoupen svou severovýchodní částí, tzv. 

moravskoslezskou oblastí. Je tvořen transgresivním devonem a na něj navazujícím 

spodním karbonem, na němž spočívají molasové sedimenty svrchního (uhlonosného) 

karbonu (hornoslezská pánev). K oblasti Českého masivu patří i sedimentární výplň tzv. 

vněkarpatské předhlubně. Je tvořena sedimenty miocénu, které jsou autochtonním obalem 

východních svahů Českého masivu (jeho moravskoslezské oblasti). Nejstarší horniny 

náleží předprvohornímu kadomskému krystaliniku k brunovistuliku, uložené v strukturních 

hloubkách -1000 až -4000m, které výrazně ovlivnilo paleozoickou sedimentaci a projevy 

variské orogeneze. Jeho dnešní pozice byla výrazně ovlivněna alpínským vývojem (Čurda 

et al. 1992). 

Karpatská soustava je zastoupena vněkarpatskými příkrovy, budovanými slezskou 

a podslezskou jednotkou. Ty byly ve štýrské fázi alpínské orogeneze přesunuty přes 

miocenní sedimenty vněkarpatské předhlubně (viz obr. 4). 

 

Obr. 4 Zjednodušený tektonicko-geologický profil Západních Karpat (upraveno dle 

Lexy et al. 2000) 
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Tyto geologické jednotky jsou pokryty geneticky různorodými sedimenty kvartéru, 

které ve východní polovině zájmového území dosahují průměrné mocnosti kolem 20 m. Na 

skladbě kvartéru se kromě uloženin ledovcových uplatňují i sedimenty fluviální, 

lakustrinní, organické, deluviální a eolické (Čurda et al. 1992). 

Devon 

Na kadomském krystaliniku došlo k transgresi nejprve bazálních klastik středního 

devonu, na nich spočívají vápence různou intenzitou dolomitizované. Na rozhraní devonu 

a karbonu došlo k přerušení sedimentace. Po písčité sedimentaci, která odráží postupné 

změlčení moře, nastupuje sedimentace paralické a limnické uhlonosné molasy. 

Karbon 

V území je zastoupen spodní karbon v kulmském vývoji (slezský kulm) 

a uhlonosný svrchní karbon. 

Spodní karbon na území vystupuje jako hradecko – kyjovické souvrství, které 

dělíme na část s převahou drob (hradecké vrstvy) a část, v níž se droby střídají s hojnějšími 

jílovitými břidlicemi (kyjovické vrstvy). Mořská sedimentace spodního karbonu (slezského 

kulmu) pokračuje bez přerušení do svrchnokarbonské molasy, která je naspodu paralická, 

výše již ryze kontinentální.(Čurda et al. 1992) 

Sedimenty svrchního karbonu jsou součástí hornoslezské pánve, v zájmovém 

území zasahuje jen její jihozápadní cíp nazývaný ostravsko-karvinský revír. 

Svrchnokarbonské sedimenty jsou téměř úplně překryty neogenními sedimenty 

vněkarpatské předhlubně a vněkarpatskými příkrovy. Svrchní karbon je v hornoslezské 

pánvi statigraficky členěn na ostravské (paralická uhlonosná molasa) a stratigraficky výše 

uložené karvinské souvrství (kontinentální uhlonosná molasa). 

Na stavbě ostravského souvrství se podílí sedimenty peleticko- psamitické facie 

(jílovce, prachovce a pískovce) a uhelná hmota koncentrovaná v uhelných slojích. 

Ostravské souvrství se stratigraficky dělí na pět členů: vrstvy petřkovické, hrušovské, 

jaklovecké, porubské a vrstvy sloje Prokop. 

Petřkovické vrstvy tvoří spodní část produktivního karbonu. Jsou charakterizovány 

střídáním jemnozrnných až středně zrnitých pískovců s prachovitými sedimenty 

přechodných facií. Hrušovské vrstvy tvoří podstatnou součást uhlonosného komplexu. 

Spodní část patří kontinentálním a přechodným faciím s nízkou uhlonosností. Svrchní část 
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patří přechodným faciím s 50 % pískovci a ojedinělými uhelnými slojemi. Jaklovecké 

vrstvy sahají od mořského patra sloje Ema až po strop mořského patra sloje Barbora. 

Skládají se převážně z prachovců, které doprovázejí jemnozrnné pískovce. Porubské vrstvy 

mají ve spodní části vyvinuty slepence tvořené středně až hrubě zrnitými arkózami 

a drobnozrnnými slepenci, někdy s vápnitým tmelem. Dále následují pískovce a jílovce. 

Karvinské souvrství (namur B až westphal A) tvoří vrstvy sedlové, sušské a 

doubravské. Sedlové vrstvy jsou charakteristické převahou pískovců s vložkami slepenců, 

sušské ve spodní části převahou prachovců nad pískovci, ve svrchní pak naopak převahou 

pískovců nad prachovci. Spodní část doubravských vrstev sestává převážně z pískovců 

říčního původu, svrchní je typická střídáním aleuropelitů s pískovci (Čurda et al., 1998). 

Uhlonosný karbon v zájmovém území je zvrásněn a zlomově porušen. 

Pokarbonskou erozní činností vznikl v uhlonosných sedimentech svrchního karbonu 

výrazný reliéf se soustavou hřbetů a otevřených údolí. Tento reliéf byl vyplněn sedimenty 

spodního badenu karpatské předhlubně. 

Mezozoikum až Terciér 

V jihozápadní části zájmového území vycházejí na povrch horniny mezozoického 

stáří až terciérního stáří náležející k příkrovům vnějšího flyšového pásma Karpat. Vznikly 

ve vzdáleném sedimentačním prostoru a na našem území byly přesunuty opakovaným 

horizontálním transportem, především ve štýrské fázi alpínské orogeneze. Spočívají na 

miocenních sedimentech vněkarpatské předhlubně. Sedimenty vnějších Karpat tvoří dvě na 

sobě spočívající strukturně tektonické jenotky: jednotku slezskou a jednotku podslezskou. 

Horniny slezské jednotky jsou na tomto území zastoupeny v drobnějších 

tektonických útržcích řazených do vývojů godulského a bašského. Nejrozšířenější je 

těšínsko-hradišťské souvrství, kde základním typem tohoto vývoje jsou černošedé jílovce a 

vápnité pískovce. Lhotecké souvrství je zastoupeno jílovci s velmi vzácnými vložkami 

pískovců. Bašský vývoj slezské jednotky je na tomto území zastoupen bašským souvrstvím 

tvořeným flyšovým střídáním vápenců nebo jílovitých vápenců až vápnitých 

jílovců.(Adamová, 1992) 

Podslezská jednotka je v oblasti tvořena neflyšovým vývojem svrchní křídy až 

oligocénu, zastoupeno je frýdecké souvrství, charakteristické naprostou převahou šedých 

až tmavošedých písčito-prachovitých vápnitých jílovců až jílovitých vápenců. 
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Terciér 

Nejstarší miocenní sedimenty vznikaly již ve spodním miocénu, po usazení karpatu 

se do území nasunula ve starší mladoštýrské fázi podslezská jednotka. V předhlubni ležící 

před čelem takto vzniklých příkrovů (tj. Na S a SZ) probíhala sedimentace spodního 

badenu, který transgredoval jak na varisky zvrásněné sedimenty karbonu a na sedimenty 

karpatu, tak i na příkrovy podslezské jednotky. Sedimentace spodního badenu začala 

ukládáním bazálních klastik. Jsou to faciálně velmi různorodé uloženiny (brekcie, 

slepence, štěrky, písky a pískovce) dosahují mocnosti 100 – 280 m. Po usazení bazálních 

klastik došlo k prohloubení sedimentačního prostoru a k nástupu pelitické sedimentace, 

která dosahuje největšího rozšíření (viz obr. 5).(Čurda et al. 1992) 

 

                                    

Obr. 5 Výřez z geologické mapy ČR (1 : 500 000) s vyznačením zájmového území 

Cháb et al., 2007) 

Kvartér 

Na tomto území dosahují čtvrtohorní sedimenty mocnosti až 100 m a zahrnují celou 

řadu genetických typů odlišné litologie a stáří (viz obr 6). Kvartér zájmové oblasti je 

významný přítomností ledovcových sedimentů. Pevninský ledovec zasáhl na naše území 

ve dvou časově posloupných glaciálech - ve starším elsterskérn (halštrovském) a 

v mladším, rozsáhlejším glaciálu sálskérn. Na území se rozkládá značná část glacigenní 

pánve, v níž se hromadily glacifluviální a glacilakrustrinní sedimenty (viz obr. 6). 
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Z hlediska rozšíření kvartérních sedimentů představuje oblast Moravskoslezských Beskyd 

denudační oblast. Kvartérní pokryv se zde omezuje na nerovnoměrně rozmístěné 

deluviální sedimenty v podobě hlinitokamenitých až balvanitých sutí. Naproti tomu 

v oblasti Podbeskydské pahorkatiny se setkáváme s výrazně mocnějším kvartérním 

pokryvem, tvořeným sedimenty fluviálního, proluviálního, eolického a glaciálního původu. 

 Největší mocnosti dosahují sedimenty v přehloubených subglaciálních depresích. 

(Macoun et al. 1965) 

 

Obr. 6 Upravená mapa kvartérního pokryvu Ostravska v měřítku 1:500000  

(Macoun et al., 1965) 

Pleistocén 

Spodnímu elsterskému zalednění odpovídají zejména glaciofluviální písky a písčité 

štěrky, které vyplňují přehloubenou subglaciální depresi v Ostravě. Svrchnoelsterskému 

zalednění odpovídají tilly (glacigenní sedimenty různého zrnitostního složení). Do 

časového úseku mezi svrchnoelsterské zalednění a anglaciální fázi spodního sálského 

zalednění spadá sedimentace písčitých štěrků fluviálního komplexu nečleněné tzv. hlavní 

terasy toků. Na lokalitě v Ostravě - Muglinově byly v nadloží vyšší, tzv. muglinovské 

terasy zjištěny organické sedimenty s interglaciálním (elstersko- sálským), tzv. 

muglinovským půdním komplexem. Sedimenty sálského zalednění jsou zastoupeny tilly a 

uloženinami ledovcového původu: glaciofluviální písky, písčitými štěrky 
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a glacilakustrinními jíly. Svrchní pleistocén je reprezentován eolickými a v okrajových 

podhorských částech i deluvioeolickými sedimenty. Plošně nejrozšířenější je komplex 

sprašových hlín, který místy dosahuje až 10 m mocnosti (viz obr. 7 ). Bývá rozčleněn 

fosilními půdami, z nichž je pro tuto oblast typická ostravská fosilní půda (tundrový 

pseudoglej) z posledního viselského interstadiálu. Někdy bývá na bázi sprašového 

komplexu rozlišitelný i samostaný starší, tzv. warhtský sprašový pokryv. (Čurda et al. 

1992, Macoun et al. 1965) 

 

Obr. 7 Mapa mocností pokryvu sprašových hlín a spraší v měřítku 1:500000 

v zájmovém území (upraveno dle Macoun et al. 1965) 

 

Pleistocén až holocén 

Jedná se převážně o deluviální kamenité a hlinitokamenité sedimenty, které nelze 

stratigraficky přesně zařadit. 

Holocén 

Z holocenních uloženin mají největší význam říční (fluviální) sedimenty, které 

vyplňují údolní nivy vodních toků. Jsou tvořeny jednak písčitými štěrky ,jednak 

povodňovými písčitými hlínami nebo hlinitými písky (viz obr. 8). V údolí Odry v úseku od 

okrajových svahů Oderských vrchů až po státní hranici rozlišujeme pouze dvě samostatné 

akumulační terasy, a to hlavní terasu (plošně nejrozsáhlejší) a terasu údolní. Na rozdíl od 
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ostatních ostravských řek má hlavní terasa specifický vývoj, neboť vlastní Odře náleží jen 

nepatrné výskyty a většina fluviálních pískoštěrků po obou stranách řeky patří přítokům. 

Oproti tomu údolní terasa má v celém úseku zcela pravidelnou stavbu. Štěrky v údolních 

nivách dosahují mocnosti kolem 6 m, ale pouze jejich svrchní část byla znovu přeplavena 

v holocénu. Spodní část vrstevního sledu odpovídá viselskému glaciálu. Povodňové 

sedimenty mají mocnost od 2 do 4 m. Deluviofluviální uloženiny vyplňují většinou 

bezvodá mělká údolí. Mocnost těchto uloženin kolísá mezi 1 – 2 m. V nivách se místy 

vyskytují hnilokalové a slatinné uloženiny, které často vyplňují mrtvá ramena vodních 

toků. (Macoun et al. 1965) 

 

Obr. 8 Mapa fluviálních sedimentů zájmového území (upraveno dle Macoun et al., 

1965) 

 

Vliv průmyslové aglomerace se projevuje přítomností sedimentů, vytvořených 

lidskou činností. Jsou to haldy, hlušiny z uhelných dolů, haldy z hutních a chemických 

závodů a různé navážky a skládky. (Čurda et al. 1992) 
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4.3. Inženýrskogeologické poměry 

Z hlediska inženýrskogeologického rajónování leží zájmová oblast v 8 rajónech 

kvartérních sedimentů a ve 3 rajónech předkvartérních sedimentů (viz obr. 9). 

Mezi rajóny kvarteních sedimentů patří rajón nížinných toků, který se rozprostírá 

převážně v nadloží různě mocných písčitých a písčitojílovitých štěrků údolních teras 

jednotlivých vodních toků. Dále se zde nachází rajón spraší a sprašových hlín, který 

vytváří téměř celoplošný pokryv starších hornin a zemin od křídy až po svrchní pleistocén. 

Rajón glacigenních sedimentů má díky sálskému a elsterskému zalednění složitý faciální 

vývoj a dosahuje mimořádných mocností až 40 m. Staratigraficky a litologicky v nich byly 

odlišeny glacilofluviální písky a silně písčité štěrky elsterského stáří, glacilofluviální písky 

a štěrky elsterského stáří, glacilofluviální písky a štěrky sáslkého zalednění, 

glacilakustrinní jílovité písky a písčité jíly. Rajón pleistocenních říčních teras, mezi 

který řadíme písčité štěrky říčních teras, reprezentuje velmi dobře ulehlé a velmi únosnou a 

dobře těžitelnou základovou půdu. Rajón koluviálních a polygenetických 

deluviofluviálních sedimentů zahrnuje kromě svahových sedimentů i periglaciálními 

pochody silně narušené nebo zcela rozložené paleogenní a křídové horniny. Rajón vatých 

písků a rajón organogenních a organických zemin je z hlediska plošného rozšíření méně 

významný, avšak pro zakládaní staveb velmi nevhodný. Rajón antropogenních uloženin, 

který obsahuje především sedimenty hald a navážek, řadíme mezi materiály, které nejsou 

využitelné jako základová půda (Demek et al., 2011). 

Mezi rajóny předkvarteního stáří se v zájmové oblasti nachází rajón jílovcových a 

prachovcových hornin, rajón flyšoidních hornin a rajón se střídajícími se písčitými a 

štěrkovitými sedimenty (Demek et al., 2011). 
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Obr. 9 Výřez mapy inženýrskogeologických rajónů ČR 1:500 000 (zeměpisný 

lexikon ČR, Demek, 2011) 

4.4 Hydrogeologické poměry 

Z hydrogeologického hlediska mohou mít vliv na činnost člověka a na povrch 

území i podmínky a změny v kolektorech karbonských sedimentů, v sedimentech 

karpatské předhlubně. (Tišnovský a Hufová 1975). Zvodnění karbonských uloženin je 

vázáno především na pukliny a tektonické poruchy. Kolektorem v těchto horninách může 

být jen až 50m mocný fosilně zvětralý reliéf, jehož mocnost je značně nevyrovnaná se 
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stupněm propustnosti (koeficient filtrace řádu 10-5 až 10-8 m.s-1) podobným nadložním 

bazálním neogenním klastikám (detrit). Ta jsou litologicky zastoupena plážovými písky, 

hrubozrnnými štěrky a suťovými brekciemi a ve svrchní části jsou izolována 

nepropustnými jíly (Čurda et al., 1998; Grmela et al., 1998). 

Na karbonské sedimenty transgresně nasedají sedimenty spodního badenu 

karpatské předhlubně o mocnosti až 1000 m. Sedimentace začíná relativně propustnými 

bazálními klastiky (detrit) s koeficientem filtrace v řádech 10-8 až 10-5 m.s-1 a koeficientem 

transmisivity 1.10-3 až 2.10-3 m2.s-1, přičemž výrazně převažuje řád 10-4 (Čurda et al,. 1998, 

Kačura et al., 1970). Podzemní vody karbonských sedimentů a bazálních klastik jsou 

napjaté a v oblastech s těžbou negativně ovlivňují těžbu uhlí a následně i kvalitu důlních 

vod vypouštěných do vodotečí. Propustnost suťových brekcií je nižší, nemají však 

charakter izolátoru. 

V sedimentech karpatské předhlubně následují polohy nepropustných pelitů 

s čočkami písků, v kterých jsou uzavřeny stagnující vody. Koeficient filtrace kolísá 

v řádech 10-6 až 10-9 m.s-1, nejčastěji však v 10-8 až 10-7 m.s-1 (Skořepa, 1971). Hladina 

vody je napjatá, piezometrická úroveň je negativní.  

V nadloží karpatské předhlubně jsou kvartérní příkrovy slezské a podslezské 

jednotky. Jsou tvořeny flyšoidními horninami třineckých a menilitových vrstev a těšínsko-

hradišťského souvrství. Třinecké a menilitové vrstvy mají charakter hydrogeologického 

izolátoru, těšínsko-hradišťského souvrství představuje komplex puklinových kolektorů a 

izolátorů. Koeficient transmisivity T u těšínsko-hradišťského souvrství kolísá v mezích  

1.10-5 – 1.10-4 m2.s-1. 

Z kvartérních sedimentů jsou hydrogeologicky významnější  proluviální štěrky a 

písky. Koeficient transmisivity dosahuje  řádu 10-5 až 10-4 m2.s-1. Kvalita vod se 

v jednotlivých kolektorech velmi liší. Podzemní vody v kolektorech svrchního karbonu 

jsou Cl-Na-Ca typu s mineralizacemi 11-25 g.l-1 (Čurda a kol. 1998). Nejčastější obsahy 

jodidů kolísají mezi 10 – 20 mg. l-1. Podzemní vody v písčitých polohách karpatské 

předhlubně jsou Na – Cl typu s vysokými obsahy J (až 90 mg.l-1) a Br a rozpuštěným 

metanem. Mineralizace těchto vod dosahuje v hlubších polohách až 50 g.l-1, ve výše 

položených zvodních pouze několika g.l-1. Podzemní vody flyšových sedimentů jsou 

nejčastěji Ca – Na – HCO3 typu s celkovou mineralizací nejčastěji v rozpětí 0,1 -0,6 g/l. 

Vyskytují se však i vody se zvýšeným obsahem síranů a vzácně se mohou vyskytovat i 

sirovodíkové vody. Podzemní vody fluviálních a glaciálních kolektorů jsou převážně Ca-
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Na-HCO3 nebo Ca-Na- SO4 typu s celkovou mineralizace 0,1 – 0,4 g.l-1 (Dubec a kol., 

1998). 

Výskyty mělkých zvodní jsou závislé na zrnitostním složení eluvií a modelaci 

povrchu frýdeckých vrstev, představujících počvový izolátor. Povrch je odvodňován 

Ondřejnicí a Olešnou, které náleží hlavnímu toku I. Řádu č. 2-01-01 Odra. 

4.5. Klimatické poměry 

Klimaticky spadá studované území do mírně teplé oblasti MT 10, MT 9, MT 

7, MT 2, (viz obr. 10, tab. 1), kterou lze slovně charakterizovat dlouhým létem, 

teplým a mírně suchým, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a 

mírně teplým podzimem, krátkou zimou mírně teplou a velmi suchou s krátkým 

trváním sněhové pokrývky (Quitt, 1971). Kvantitativní hodnoty pro klimatickou 

oblast MT 10 jsou uvedeny v tab. 1. E. Quitta (1971).  

 

Obr. 10 Výřez z mapy klimatických poměrů ČR v oblasti zájmového území 

(upraveno dle Quitt E., 1971) 
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Tab.1 Klimatologické charakteristiky dle E. Quitta (1971) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Veronika Křístková: Implementace vlivu poddolování při sestavování map náchylnosti k sesouvání 
 

2013 Stránka 38 
 

5. Metodika vytváření map náchylností k 

sesouvání 

Při hodnocení náchylnosti ke svahovým procesům v zájmovém území byla využita 

multivariační statistická metoda a analytické nástroje implementované v prostředí 

geografických informačních systémů. Hodnocení náchylnosti na svahové procesy je 

založeno na porovnání a následném statistickém posouzení prostorových závislostí 

vstupních faktorů ovlivňujících stabilitu svahů (např. geologie území, sklon svahu atd.). 

V disertační práci byla pro hodnocení faktorů ovlivňujících stabilitu svahů využita 

multivariační podmínková analýza. 

Pro uvedené analýzy je nezbytné vybrat soubor všech významných faktorů 

ovlivňujících stabilitu svahů a ty následně porovnat s reálným výskytem svahových 

deformací v zájmovém území (viz obr. 11). Všechny metody hodnocení náchylnosti na 

vznik svahových deformací vycházejí z předpokladu, že na základě studia již vzniklých 

deformací je možné předpovědět postižení území v budoucnu. 

 

Obr. 11 Proces tvorby prognózní mapy náchylností k sesouvání 

Pro dosažení všech cílů práce byl metodický postup rozdělen do tří základních 

etap viz obr. 12.  

První etapa - přípravná, zahrnovala výběr zájmového území severovýchodní části 

moravskoslezského kraje, jehož součástí je i poddolována oblast Staříč – Paskov, na kterou 
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byla zaměřena analýza vlivu náchylnosti k sesouvání na poddolovaném území. Byla 

provedena rekognoskace tohoto terénu s následným mapováním a přípravou dat.  

Druhá etapa – statistické zpracování, obsahovala technickou přípravu vstupních 

parametrů, vytvoření map s následnou reklasifikací a provedením multivariační 

podmínkové analýzy.  

Třetí etapa – výsledné analýzy, byla rozdělena do pěti podkapitol, které zhodnocují 

výslednou mapu chylnosti k sesouvání na daném území, hodnotí poklesy na poddolovaném 

území v čase i vzhledem ke kategoriím stavenišť dle normy „ČSN 730039 Navrhování 

objektů na poddolovaném území“ a analyzují změny dvou digitálních modelů reliéfu 

z doby před těžbou a s vlivem poddolování.   

 

 

Obr. 12 Metodický postup disertační práce 
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5.1.  Technická příprava vstupních parametrů  

Hlavním nástrojem, pomocí něhož byla hodnocena náchylnost na sesouvání, je 

prostředí geografických informačních systému. Konkrétně se jedná o systém ArcGIS řady 

9 společnosti ESRI (Environmental Systems Research Institute. Definováním 

geografických informačních systémů se zabývá mnoho autorů a publikací, obecně se ale 

jedná o systém softwaru, do kterého mohou vstupovat data k analytickému zpracování a 

následnému prostorovému prezentování. Pro všechny prostorové operace byl využit 

souřadnicový systém S-JTSK (jednotné trigonometrické sítě katastrální). Jedná se o 

Křovákovo zobrazení (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze), které je platné 

pro celou Českou republiku.  

 V geografických informačních systémech se pro popis modelu reálného světa 

používají geobjekty. Jsou to prostorové objekty, ve kterých se často omezujeme jen na tři 

faktory – polohu, atributy a čas. Modely v prostředí GIS lze rozdělit na dvě skupiny. První 

skupina jsou modely založené na polích, jedná se o spojitě rozloženou informaci. Druhá 

skupina jsou objektové modely, jedná se o seznam diskrétních objektů. Z tohoto rozdělení 

vyplývá použití vektorového a rastrového modelu. Vektor je výčet konečného množství 

ohraničených geoobjektů. Model reality je reprezentovaný pomocí geometrických prvků 

složených z bodů, linií a ploch (například zobrazení cest a řek), (Hofierka, 2003).  Atributy 

uvedených geometrických prvků jsou ukládány v oddělené databázi. Jednotlivé vstupní 

parametry pro analýzy náchylností k sesouvání byly zpracované ve vektorové podobě a 

následně převedeny do rastru v mapové algebře pomocí statické metody (Bednarik, 2007). 

Rastr je popis spojitě rozložené informace v ohraničeném prostoru a atribut je 

uložen v buňce rastru (rozsah jeho platnosti určují hranice buňky). Rastrový model 

představuje pravidelnou mřížku hodnot atributů prostoru krajiny. Používá se při 

modelování prvků krajiny vyjádřených pomocí fyzikálních polí a spojitých matematických 

funkcí (Hofierka, 2003). Rastr může mít čtvercový nebo obdélníkový tvar, nebo může 

představovat pravidelnou trojúhelníkovou mřížku. Jednotlivé hodnoty v rastrech se různě 

označují, například buňka (cell) nebo pixel (společnost ESRI). V prostředí GIS je rastr 

uložením čísel. Nejčastější forma rastru je matice buněk (pixelů) organizovaných do řádků 

a sloupců (mřížka). Každá buňka (pixel) obsahuje hodnotu reprezentující informaci o 

veličině, kterou rastr popisuje (například nadmořská výška, využití území).   
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V rámci procesu hodnocení území z hlediska náchylností na sesouvání v prostředí 

GIS byly aplikovány oba dva modely, rastru a vektoru.  Vektorovou formou byly 

zpracovány některé vstupní parametrické mapy, které byly následně konvertovány do 

rastrové podoby pro další statistické zpracování pomocí mapové algebry v prostředí GIS. 

Před samotnou konverzí bylo však nutné vykonat typologickou korekci. Typologický 

model používá na zápis vektorových dat datovou strukturu linie – uzel (arc – node). 

Důležitý je převod analogové rastrové formy do digitální, při kterém často dochází 

k chybám. Při samotné konverzi vektorové formy do rastrové je nutné přesně vydefinovat 

geometrii rastru (gridu). Každá parametrická mapa musí mít stejný počet buněk se stejnou 

velikostí při vstupu do analýz. Čím menší budou mít buňky rozměry, tím přesnější data 

budou v rastru zaznamenána. Velikost buňky se volí podle měřítka - pro střední a velké 

měřítko je vhodná základní velikost buňky 10 x 10 m. Pro malé měřítko je velikost buňky 

25 x 25 m, 50 x 50 m atd.   (Bednarik, 2007) 

V zájmovém území byl použitý grid se čtvercovými buňkami s velikostí 10 x 10 m. 

Velikost plochy je 2123, 47 km2 počet buňek je 4969 x 6109.  

Nejpoužívanějším způsobem vytváření topografických a jiných map je použití tzv. 

vrstvového přístupu, přičemž jednotlivé vrstvy obsahují sady dat. Kombinací těchto vrstev 

vznikne celková mapa. V prostředí geografických informačních systémů lze jednotlivé 

vrstvy kombinovat pomocí analytických funkcí a postupů, čímž mohou vznikat nové 

geoobjekty. Tato schopnost odlišuje geografické informační systémy od jiných 

informačních systémů (Hupšil, 2008). 

5.2. Podmínková analýza (Conditional analysis) 

Jedná se o multivariační statistickou metodu, pomocí které je vzájemnou kombinací 

všech vstupních parametrů ze všech parametrických map získána nová mapa (tabulka). 

Každý vstupní parametr z jakékoliv parametrické mapy prostorově souvisí s jiným 

vstupním parametrem z ostatních parametrických map. Vzájemnou kombinací všech 

prostorově souvisejících vstupních parametrů z parametrických map jsou ve výsledné 

mapě vytvořeny nové územní jednotky, tzv. kvazihomogenní celky (UCU - Unique 

Condition Unit). Každý UCU tedy vyjadřuje pravděpodobnost výskytu svahové deformace 

(Pauditš, 2005). 
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Následně je výsledná parametrická mapa obsahující jednotky UCU porovnána 

s parametrickou mapou sesuvů. Jestliže pracujeme se statistickou metodou, v níž hustota 

určitého jevu odpovídá pravděpodobnosti jeho výskytu a za předpokladu, že svahová 

deformace nastane pravděpodobněji při takových podmínkách, které přispívají 

k nestabilitě, je výsledná hustota svahových deformací rovna náchylnosti k sesouvání. 

Výsledkem jsou tedy takové kombinace kategorií ze vstupních parametrických map, které 

jsou z hlediska náchylnosti na sesouvání nejnebezpečnější. Formálně je podmíněná 

pravděpodobnost dána: 

P(L/UCU) =lanslide area/UCU area 

kdy, pravděpodobnost výskytu svahové deformace nebo eroze (daná jednoznačnou 

kombinací faktorů) je rovna hustotě svahových deformací na konkrétním 

kvazihomogenním celku (UCU), (Petrýdesová, 2012). 

5.3. Vstupní parametry 

Při zpracování map náchylností k sesouvání v zájmové oblasti bylo využito 6 

vstupních faktorů, které nejvýrazněji ovlivňují stabilitu svahů. Jedná se o parametry, které 

odráží geologické, klimatické a hydrologické poměry území, morfometrické 

charakteristiky reliéfu, současné využití krajiny a výskyt svahových deformací, se kterou 

jsou výše uvedené parametry porovnávany.  

Geologická stavba území 

Geologická stavba je jeden z nejdůležitějších vstupních faktorů ovlivňujících vznik 

a vývoj svahových deformací. Jako podklad geologické stavby území sloužila digitální 

geologická mapa České republiky v měřítku 1:100 000 v souřadnicovém systému S-JTSK. 

U této digitální mapy bylo nutné propojení kvartéru a předkvartéru prostřednictvím 

modulu Merge v prostředí arcGIS. Následně byla tato mapa oříznuta na oblast zájmového 

území 6 mapových listů prostřednictvím funkce Clip. Pro statistické zpracování bylo 

zredukováno původní množství litologických celků (80) do menšího počtu 12 tříd (viz obr. 

13), a to na základě geneze a podobných fyzikálních – mechanických vlastností 

horninového prostředí. Jedná se o prvotní rektifikaci, jejímž cílem je zjednodušit původní 

mapu a zachovat při tomto procesu důležité informace, které se týkají náchylností 

k sesouvání. Tato upravená geologická mapa ve vektorové formě byla konvertována do 

rastrové podoby a v této podobě vstupuje do multivariační statistické analýzy. Výsledkem 
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je nová parametrická mapa litologických celků zájmového území 6 mapových listů. Z obr. 

13 vyplývá, že největší plošné rozšíření v zájmovém území zaujímají horniny s genezí 

deluviální a deluviofluviální. 

          

 

Obr. 13 Parametrická mapa litologických celků 
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Digitální model reliéfu 

Povrch reliéfu je považován za další faktor, který výrazně ovlivňuje svahové 

procesy v daném území. Digitální model reliéfu (Digital Elevation Model) v měřítku 1:10 

000 (velikost buňky 10 x 10 m) reprezentuje soubor výškopisných údajů terénu, které jsou 

ve vztahu k definovanému polohopisnému a výškovému systému (S-JTSK, Bpv). Tento 

model představuje pravidelnou síť (rastr), kde je ke každé buňce přiřazena nadmořská 

výška (Hoffierka, 2003). Zdrojem pro sestavení a výpočet digitálního modelu terénu byly 

topografické mapy v měřítku 1:10 000 pro zájmovou oblast 6 mapových listů. Tyto mapy 

bylo nutné pro vytvoření digitálního modelu terénu zvektorizovat a přiřadit jednotlivým 

vrstevnicím a výškovým kótám nadmořskou výšku. Výsledkem tohoto procesu- 

zvektorizování (v prostředí ArcGIS) je výškopisná mapa ve vektorové podobě (Bednarik, 

2007).  

Pro statistické zpracování problematiky náchylnosti k sesouvání bylo nutné 

zredukovat původní rozsah nadmořské výšky (189,17 až1323 m. n. m) do 8 tříd 

prostřednictvím modulu Reclassify. Výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem je 

1133,83 metrů. Výsledkem je nová parametrická mapa povrchu reliéfu v rastrové podobě 

(viz obr. 14).  
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Obr. 14 Parametrická mapa digitálního modelu reliéfu 
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Sklon svahu 

Sklon svahu patří mezi důležité faktory, které výrazně ovlivňují stabilitní poměry 

svahu a řadíme ho mezi nejdůležitější morfometrické parametry. Podkladem pro vytvoření 

parametrické mapy sklonu svahu byl digitální model území (viz obr. 14), z něhož byla 

vypočítaná síť (grid) sklonů svahu po 1°, který byl následně reklasifikován do 9 kategorií 

(viz obr. 16).  

Sklon svahu se v prostředí GIS počítá pomocí nástroje „Slope“. Hodnota 

reprezentující sklon buňky (velikost 10x10m) je počítána jako maximální poměr sklonu a 

vzdálenosti (obr. č. 15) mezi danou buňkou a osmi vzájemně sousedícími buňkam, to 

znamená, že se najde nejstrmější sklon svahu (maximální změna v počítané z-tové hodnotě 

a sousedících buněk) (Petrýdesová, 2012). 

 

                   Obr. 15 Princip výpočtu sklonu reliéfu (ArcGis Desktop Help, 2012) 

Aplikována byla klasifikace sklonitosti svahů dle Hrašny (1980, in Matula et al., 

1983) uvedena v tabulce č. 2, která je nejvíce používaná v inženýrskogeologickém 

mapování. Sklony svahu jsou rozdělené do 9 kategorií. Obecně platí, že čím větší stupeň 

sklonu svahu v daném území je, tím je větší pravděpodobnost k náchylnosti k sesouvání. 
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Tab. 2 Klasifikace sklonitosti svahu dle Hrašny (1980, in Matula et al., 1983) 

Kategorie Typ Sklon 
I. Ploché (s malým 

sklonem) 
velmi ploché ˂ 2° 

středně ploché 2-3° 
poměrně ploché 3-5° 

II.Mírné (se středním 
sklonem) 

velmi mírné 5-7° 
středně mírné 7-11° 

poměrně mírrné 11-17° 
III.Strmé (s velkým 

sklonem) 
velmi strmé 17-20° 

středně strmé 20-31° 
poměrně strmé ˃31° 

 

Obr. 16 Parametrická mapa sklonitosti svahu 
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Orientace svahu vůči světovým stranám 

Stejným způsobem jako u sklonitosti svahu byla z digitálního modelu vypočítána a 

vyvozena orientace svahu vůči světovým stranám (viz obr. 17). Tato mapa představuje 

spojité datové pole udávající hodnoty úhlu od severu ve směru otáčení hodinových ručiček 

(Pauditš, 2005). Výsledná mapa je ve stupních s velikostí základní buňky 10 x 10 m a byla 

reklasifikována do 9 tříd (rovina, sever, severovýchod, východ, jihovýchod, jih, jihozápad, 

západ, severozápad). Orientace svahů vůči světovým stranám bývá často hodnocena 

vzhledem k meteorologickým podmínkám v zájmovém území. Reprezentuje například 

převládající směr větru, sluneční záření, které ovlivňuje evapotranspiraci, stav spodní 

vlhkosti a další faktory. 
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Obr. 17 Parametrická mapa orientace svahu vůči světovým stranám 

Současné využití krajiny 

Současné využití území je další vstupní parametr, který ovlivňuje náchylnost 

k sesouvání. Jedná se především o zobrazení krajinných prvků a antropogenního vlivu. 

Důležitý je zejména vegetačního pokryv, který výrazně ovlivňuje stabilitu svahu svým 

kořenovým systémem, schopností zadržování srážek a výparu. Vzhled a prostorové 

rozložení současné krajinné struktury se neustálé dynamicky vyvíjí. Podléhá časovým 

změnám především v závislosti na antropogenní činnosti a nemůže být proto považována 

za konstantní parametr. Na vznik a rozvoj svahových deformací mají vliv především přímé 
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(ve většině případů nevhodné) zásahy člověka do krajiny. Nejedná se jen o výstavbu 

obytných budov či inženýrských sítí v území náchylném na sesouvání, ale také 

odstraňování vegetační pokryvu (především lesů) a přeměna území na ornou půdu. 

Odstraňování vegetačního pokryvu (odlesňování) negativně ovlivňuje vznik plošné a 

hloubkové eroze. Obnažená půda je vystavena působení rónové vody a větru. Vegatace 

ovlivňuje stabilitu svahu hlavně zadržováním (retencí) srážek, rozdílnou schopností výparu 

a taky rozložením a hloubkovým dosahem kořenového systému (Paudišt 2005). Mezi další 

hlavní vlivy vegetace na působení stability svahu patří zvyšování drsnosti pomocí 

organického humusu, stonků a kořenů, čímž se snižuje rychlost povrchového odtoku, který 

by jinak na vegetaci nepokrytém povrchu výrazně degradoval půdní kryt. Dále silně 

zakořeněné kořeny působí principem pilot a přenášejí část smykových napětí – podpíraní 

svahu. Vlastní tíže stromů (přitižování) působí svým zvyšujícím účinkem na normalovou, 

ale i tangenciální sílu, v patě svahu zvyšují stabilizaci svahu, ale v případě, že se nacházejí 

ve vyšších částech svahu, mohou působit destabilizačně. Podkladem pro sestavení mapy 

využívání území byla mapa Corine land cover Czech Republic vytvořená agenturou 

evropské unie EEA (European Enviroment Agency) v měřítku 1 : 50 000. Tato mapa byla 

konvertována do rastrové parametrické mapy s velikostí základní buňky 10 x 10 m a 

reklasifikována do 9 tříd (viz obr. 18).  
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Obr. 18 Parametrická mapa využití krajiny 
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Srážky 

Klimatické poměry, dané především množstvím srážek v daném území, řadíme 

mezi další vstupní faktor, který výrazně ovlivňuje vznik a vývoj svahových deformací. 

Nejčastějším používaným parametrem v hodnocení množství srážek vzhledem 

ke svahovým deformacím je průměrný roční úhrn srážek v modelovém území 

interpolovaný z údajů z měřících meteorologických stanic (viz obr. 19), nacházející se 

v daném území či jeho blízkosti. Při interpolaci srážek hraje důležitou roli zjevný lineární 

vztah mezi nadmořskou výškou a množstvím srážek. Tento vztah lze zjistit na základě 

regresní analýzy, kdy se využívá vztahu mezi reliéfem a závislou proměnnou (roční 

průměr srážek) v procesu modelování této proměnné v konkrétních měřících bodech. 

Obecně platí, že s nadmořskou výškou se úměrně zvyšuje i srážkový úhrn. Jako podklad 

sloužily měsíční srážkové úhrny z období 1991 – 2010 z 6 meteorologických stanic 

v zájmovém území severovýchodní části moravskoslezského kraje (viz tab. 3, 4), 

poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).  

 

 
Obr. 19 Vyznačení měřících stanic v zájmovém území 
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Tab.3 Lokalizace srážkoměrných stanic ČHMÚ 
Název Stanice Z X Y 

Lysá hora 1323,  493246,  182652,  
Karviná Staré Město 224,  495118,  183200,  
Bohumín 237,  495255,  182209,  
Slezská Ostrava 267,  495052,  181932,  
Ostrava Poruba 242,  494931,  180934,  
Frýdek - Místek Olešná 308,  494000,  181900,  

  

Tab. 4 Průměrný roční úhrn srážek za období 1991 až 2010 
Název Stanice Průměrný roční úhrn srážek (mm) 

Lysá hora 122,52 
Karviná Staré Město 52,74 

Bohumín 48,51 
Slezská Ostrava 54,46 
Ostrava Poruba 58,59 

Frýdek - Místek Olešná 54,25 

 

Pro tuto zájmovou oblast byl sestaven lineární model regresní analýzy, kterým se 

odvodila závislost mezi nadmořskou výškou a průměrným srážkovým úhrnem 

(hypsografické stupně).  

Z hlediska srážkového úhrnu vykazovalo období let 1991 – 2010 anomální 

srážkové úhrny v letech 1996 – 1999, proto byl lineární model regresní analýzy sestaven i 

pro toto extrémní období (viz tab. 5).  

 

                   Tab. 5 Průměrný roční úhrn srážek za období 1996 až 1999 
Název Stanice Průměrný roční úhrn srážek (mm) 
Lysá hora 150,33 
Karviná Staré Město 58,46 
Bohumín 56,46 
Slezská Ostrava 61,20 
Ostrava Poruba 66,55 
Frýdek - Místek Olešná 81,27 
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Rovnice lineárního modelu za období 20 let (1991 – 2010) má podobu:  

Srážky mm = 37,318 + 0,0643 * nadmořská výška (m) 

V regresní analýze se určuje koeficient kolerace (viz kap. 8), který nám říká, jaká je 

závislost mezi vstupními daty, to znamená, že čím je jeho hodnota bližší 1,0, tím je 

závislost vyšší. V regresní analýze za období 20 let je koeficient kolerace 0,99809.  

Rovnice lineárního modelu za extrémní období (1996 – 1999) má podobu: 

Srážky mm = 43,936 + 0,081 * nadmořská výška (m) 

Koeficient kolerace v tomto případě je 0,99599.  

Z regresních analýz vyplývá, že koeficient kolerace v obou případech (extrémní 

srážkové období a období za 20 let) je vysoký, to znamená, že závislost mezi úhrnem 

srážek a nadmořskou výškou je taktéž vysoká.  

Dle výše uvedených faktů byla v mapové algebře s využitím modulu raster 

calculator sestavena z digitálního modelu terénu a regresní rovnice (období 20 let) mapa 

distribuce srážek.  Následně byla mapa reklasifikována z původního rozptylu srážek od 48 

mm za rok do 122 mm za rok po 1 cm úhrnu do 6 tříd. Tento postup byl aplikován i pro 

regresní rovnici extrémního období (1996 – 1999). Tyto dvě nové parametrické mapy byly 

porovnány, a jelikož mezi nimi není rozdíl, pro multivariační statistickou analýzu bude 

využita jen parametrická mapa distribuce srážek za období 20 let, to je od roku 1991 až do 

roku 2010. Jedná se o nový přístup ve tvorbě parametrické mapy srážek, která obsahuje 6 

tříd polygonů s konstantní hodnotou úhrnu srážek a je v rastrové podobě (viz obr. 20).    
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Obr. 20 Parametrická mapa srážek 

Svahové deformace 

Svahové deformace, vyjádřené ve formě parametrické mapy svahových deformací, 

představují závislou binární proměnnou, se kterou se všechny výše uvedené vstupní 

parametrické mapy v procesu multivariační statistické analýzy porovnávají. Rastr 

svahových deformací obsahuje pouze hodnoty 0 a 1 (False/True), což znamená, že 1 



Ing. Veronika Křístková: Implementace vlivu poddolování při sestavování map náchylnosti k sesouvání 
 

2013 Stránka 56 
 

představuje existenci svahových deformací v základní buňce (10 x 10 m) a 0 její absenci. 

Zdrojem informací o rozšíření svahových deformací je mapa Svahové deformace 

Ostravska Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (Mullerova, J. et Ides, D., 

2004) (viz obr.21). Tato zdrojová mapa byla zvektorizována v prostředí ArcGIS a 

doplněna o další aktuální svahové deformace z geofondu (ČGS). Následně proběhla 

rekognoskace terénu zájmového území a došlo ke zpřesnění všech hranic evidovaných 

svahových deformací pomocí měření GPS přístroje. Tato vektorová mapa byla 

konvertována do rastru (gridu). 

 

Obr. 21 Svahové deformace Ostravska (Müllerova J. a Ides D., 2004) 
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 Důležitý je způsob zápisu svahových deformací v mapě, který lze vyjádřit mnoha 

způsoby (polygon, bodový sesuv, linie). Svahovou deformaci lze také zobrazit 

s akumulační oblastí, která zasahuje již do stabilní oblasti, nebo bez ní. V mém případě 

byly sesuvy zobrazeny bez akumulační oblasti, neboť pro vytváření map náchylností 

k sesouvání je tento způsob nevhodný (akumulační oblast na stabilním horninovém 

prostředí). Výsledkem je parametrická mapa svahových deformací v rastrové podobě (viz 

obr. 22). V zájmové oblasti se nachází 815 svahových deformací, a z celkové plochy 

2123,47 km² zaujímají plochu 104, 57 km², což je 4, 92 % z celého území.  
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Obr. 22 Parametrická mapa svahových deformací 
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6. Vytváření map náchylnosti k sesouvání 

v zájmovém území severovýchodní části 

Moravskoslezského kraje  

Tato kapitola se zabývá hodnocením náchylnosti k sesouvání na celém zájmovém 

území severovýchodní části Moravskoslezského kraje bez hodnocení vlivu poddolování. 

Studovaná oblast se nachází a je ohraničena plochou šesti mapových listů: Ostrava 15 – 43, 

Frýdek – Místek 25 – 22, Karviná 15 – 44, Nový Jičín 25 – 21, Bohumín 15 – 42, Hlučín 

15 – 23 v měřítku 1 : 50 000 a má rozlohu 2123,47 km². V této části práce byla provedena 

náchylnost k sesouvání prostřednictvím podmínkové analýzy v prostředí GIS, pomocí 

které jsou vzájemnou kombinací všech prostorově souvisejících vstupních parametrů 

z parametrických map ve výsledné mapě vytvořeny nové územní jednotky, tzv. 

kvazihomogenní celky – UCU. V této analýze je využito nového přístupu ve tvorbě 

parametrické mapy „množství srážek“ – jakožto jednoho z důležitých faktorů, který 

ovlivňuje vznik a vývoj svahových deformací. Tato parametrická mapa nebyla doposud 

žádným autorem takovýmto způsobem zpracována a vstupuje spolu s dalšími 

parametrickými mapami do procesu podmínkové analýzy.  

V analýze bylo využito celkem 6 vstupních faktorů, které nejvýrazněji ovlivňují 

stabilitu svahů. Jedná se o parametrické mapy litologických celků, povrch reliéfu 

(nadmořské výšky), sklonitosti svahů, orientace vůči světovým stranám, současného 

využití území, množství srážek a parametrické mapy sesuvů, se kterou jsou výše uvedené 

mapy následně porovnávány (viz obr. 23).   
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Obr. 23 Schematický postup procesu vytváření prognózní mapy náchylností k sesouvání 
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Princip podmínkové analýzy je založený na vzájemném porovnání všech vstupních 

parametrických map s mapou sesuvů. Výsledkem tohoto porovnání je nepravidelná matice 

hodnot obsahující všechny kombinace tříd ve všech parametrických mapách, které jsou ve 

vzájemné prostorové superpozici. Takto vznikne nová mapa tzv. kvazihomogenních 

terénních jednotek (UCU). Bylo zjištěno 17 043 kombinací tříd, které tvoří nové UCU 

jednotky. Celková rozloha území tvořená kombinací se sesuvy zaujímá 48,6 % ze všech 

uvedených kombinací. Toto území bylo získáno extrapolací podmínek z postižených UCU 

do doposud nepostižených oblastí. Zbylých 51,4 % je tvořené UCU bez dosavadního 

výskytu sesuvů. Plocha území tvořená UCU, ve kterých byly zjištěny sesuvy (48,6%), byla 

rozdělená na 5 částí podle intenzity výskytu sesuvů v tomto území a byl stanoven střední 

interval, podle kterého byly určeny hodnoty rozsahu 5 intervalů. 

Na základě této analýzy bylo ve výsledné mapě vymezeno 5 tříd (Clerici, 2002), 

které reprezentují různou náchylnost k sesouvání (viz obr. 25). První třída představuje 

velmi nízkou náchylnost k sesouvání a v oblasti zaujímá 16% z celkové plochy území. 

Druhá třída reprezentuje nízkou náchylnost k sesouvání s 32% plošným rozšířením. Třetí 

třída představuje střední náchylnost k sesouvání a zabírá 13% z celkové plochy zájmové 

oblasti. Čtvrtá třída představuje vysokou náchylnost k sesouvání s 10% a poslední pátá 

třída s velmi vysokou náchylností k sesouvání zaujímá 29% z celkové plochy zájmové 

oblasti (viz obr 24, tab. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Procentuální plošné zastoupení jednotlivých tříd náchylnosti k sesouvání 

v zájmovém území 

16 % 

32 % 

13 % 
10 % 

29 % 

Plocha (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Třída:  



Ing. Veronika Křístková: Implementace vlivu poddolování při sestavování map náchylnosti k sesouvání 
 

2013 Stránka 62 
 

 

                 Tab. 6 Procentuální zastoupení tříd náchylnosti k sesouvání 

Třída náchylností 

k sesouvání 

Plocha (%) 

1 – velmi nízká 16 

2 - nízká 32 

3 - střední 13 

4 – vysoká 10 

5 – velmi vysoká 29 

 

Výsledná mapa náchylnosti k sesouvání byla porovnána s reálnými svahovými 

deformacemi v  parametrické mapě svahových deformací, a byla tak ověřena její úspěšnost 

(viz kap 8).  
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Obr. 25 Výsledná mapa náchylnosti k sesouvání ve studované oblasti (Křístková et al., 

2013) 
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Velmi vysoká náchylnost k sesouvání (pátá třída) je plošně nejrozšířenější v jižní 

části zájmové oblasti ve flyšovém pásmu Západních Karpat. Jedná se o vněkarpatské 

příkrovy, pro které je charakteristické rytmické střídání pískovců, slepenců a jílovců. V 

karpatském flyši se vyskytují téměř všechny základní druhy svahových pohybů a jsou zde 

vhodné podmínky pro jejich vznik. Flyšové horniny jsou tvořeny mocnými komplexy 

pískovcových souvrství s podřízenou pelitickou složkou a často tak dochází k vytváření 

smykových ploch. Svahové pohyby výrazně ovlivňuje periglaciální klima, intenzivní eroze 

toků, snížení smykové pevnosti na styku rigidních a plastických hornin, teplotní změny a  

kolisání hladiny podzemní vody (Aldorf et Müllerová, 1984). 

Druhá a třetí třída, respektive střední a nízká náchylnost k sesouvání je plošně 

nejrozšířenější v centrální části zájmové oblasti, která přísluší miocenní pánvi. Pánev je 

tvořena písčitými a jílovitými sedimenty, které jsou autochtonním obalem východních 

svahů Českého masivu (jeho moravskoslezské oblasti) a vyplňuje tzv. vněkarpadskou 

předhlubeň. Oblast miocenní pánve je postižena rozmanitými svahovými pohyby, které 

probíhaly v geologické minulosti a jsou oživovány nebo nově vznikají v současnosti. 

Podnětem k těmto geodynamickým procesům je vedle přirozených faktorů i těžební 

povrchová a podpovrchová činnost uhelných slojí svrchního karbonu. Přirozenými 

příčinami svahových pohybů jsou tektonické pohyby podloží pánve, gravitační pohyby 

nezpevněných sedimentů na svazích i ve dnech údolí, uvolňování reziduálního 

horizontálního napětí, účinky periglaciálního klimatu a vlivy kontinentálního zalednění 

(Aldorf et Müllerová, 1984). 

Nejnižší, velmi nízká náchylnost k sesouvání (první třída) má největší plošné 

rozšíření v západní části studované oblasti v kulmu Českého masivu. Kulm (spodní 

karbon) je tvořen hradecko – kyjovickým souvrstvím, které dělíme na část s převahou drob 

(hradecké vrstvy) a část, v níž se droby střídají s hojnějšími jílovitými břidlicemi 

(kyjovické vrstvy).  Sesuvy se v tomto území vyskytují jen ve velmi omezeném rozsahu 

vzhledem k výskytu skalním horninám. Zmenšenou stabilitu vykazují svahy s nepříznivým 

sklonem vrstev, kde dochází k vyvlečení navětralých výchozů hornin skalního podkladu 

pohybující se vrstvou suti. Při bázi svahů sjíždějí mocnější polohy deluviálních hlín v 

důsledku boční eroze vodních toků. 

Výsledná tabulka č. 7 uvádí z hlediska sesuvného hazardu ty nejméně příznivé 

kombinace tříd jednotlivých parametrů UCU, seřazených podle intenzity výskytu sesuvů. 

Z výsledné tabulky vychází, že nejdůležitějším vstupním faktorem, který ovlivňuje 
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náchylnost ke svahovým deformacím v zájmové oblasti, je litologická struktura. Více než 

90% nejméně příznivých UCU má deluviální charakter a nachází se ve vyšších 

nadmořských výškách (500 mn.m. až 1100 mn.m.), s čímž souvisí i následné vyšší 

množství srážek (viz mapa srážek obr. 20). Neméně důležitý faktor v zájmovém území je i 

sklonitost svahu, protože všechny výsledné jednotky se nacházejí v rozmezí tříd 5 až 9 (7° 

až ˃31°), přičemž více než 50% výslednýc h jednotek se nachází v oblasti se sklonem 

svahu 17°a výše.  

 

Tabulka č. 7 Nejméně příznivé kombinace jednotek UCU 

 
 

UCU 
 

 
 

DMT 
(mn.m) 

třída/popis 

 
 

Sklon 
svahu 

(°) 
třída/popis 

 
Orientace 
svahu vůči 
světovým 
stranám 

třída/popis 

 
 

Geologie 
třída/popis 

 
 

Srážky 
(mm) 

třída/popis 

 
 

Využití území 
třída/popis 

 
1 

 
5/650-800 

 
5/7-11 

 

 
2/sever 

 

 
3/eolickodeluviální 

 

 
5/85-95 

 

 
3/lesy 

 
 

2 
 

4/500-650 
 

6/11-17 
 

 
5/jihovýchod 

 

 
2/deluviofluviální 

 

 
4/75-85 

 

 
3/lesy 

 
 

3 
 

6/800-950 
 

7/17-20 
 

 
3/severovýchod 

 

 
11/pelity,skalní 

horniny 
 

 
5/85-95 

 

 
2/polnohospodářská 

půda 
 

 
4 

 
7/950-1100 

 
7/17-20 

 

 
6/jih 

 

 
11/pelity, skalní 

horniny 
 

 
6/nad 95 

 

 
2/polnohospodářská 

půda 

 
5 

 
7/950-1100 

 
7/17-20 

 

 
6/jih 

 

 
3/eolickodeluviální 

 

 
6/nad 95 

 

 
2/polnohospodářská 

půda 
 

 
6 
 

 
6/800-950 

 

 
5/7-11 

 

 
8/západ 

 

 
3/eolickodeluviální 

 

 
6/ nad 95 

 

 
3/lesy 

 

 
7 
 

 
4/500-650 

 

 
9/˃31 

 

 
5/jihovýchod 

 

 
2/deluviofluviální 

 

 
3/65-75 

 

 
2/polnohospodářská 

půda 
 

 
8 
 

 
5/650-800 

 

 
6/11-17 

 

 
4/východ 

 

 
2/deluviofluviální 

 

 
4/75-85 

 
3/lesy 

 

 
9 
 

 
4/500-650 

 

 
5/7-11 

 

 
4/východ 

 

 
3/eolickodeluviální 

 

 
3/65-75 

 
 

 
1/zástavba 

 

 
1o 

 
7/950-1100 

 
8/20-31 

 
6/jih 

 
11/pelity, skalní 

horniny 

 
6/nad 95 

 
2/plnohospodářská 

půda 
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7. Chronologie změn poklesové kotliny 

v zájmovém území Staříče a Paskova 

Zájmová oblast poklesových kotlin je součástí studované oblasti 6 mapových listů 

severovýchodní části moravskoslezského kraje a nachází se v okrese Frýdek – Místek a 

Ostrava, v dobývacím prostoru Staříče a Paskova (obr. 26). Oblast je lokalizována 

na mapovém listu 25 - 22 Frýdek – Místek a 25 - 21 Nový Jičín. Oblast je vydefinovaná 

okraji a hranicemi poklesových kotlin a zaujímá plochu 110 050 530 m² (viz obr. 27).  

 

 

 

Obr. 26 Lokalizace zájmové území v rámci moravskoslezského kraje 

zájmové území 
poklesových kotlin 
Staříče a Paskova 
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Obr. 27 Vyznačení poklesových kotlin v dobývacím prostoru Staříče a Paskova 

Na základě geomorfologické regionalizace náleží zájmová oblast (Paskov-Staříč) 

Alpsko-himalájskému systému, subsystému Karpaty, provincii Západní Karpaty a třem 

odlišným subprovinciích. Území, které patří první subprovincii Vnější západní Karpaty, 

lze dále rozčlenit na oblast Západobeskydské podhůří a celek Podbeskydská pahorkatina. 

Území, které náleží druhé subprovincii Vněkarpatské sníženiny, se dále člení na oblast 

Severní vněkarpatské sníženiny a celek Ostravská pánev. Třetí subprovincii lze zařadit do 

oblasti Západní vněkarpatské sníženiny a celku Moravská brána, (Demek et al., 2006). 

Z hlediska regionální geologie je předkvartérní podloží v nejhlubších partiích 

(1000 - 4000 p.t.) reprezentováno proměnlivě migmatitizovanými biotitickými pararulami 

a metamorfovanými masivy hlubinných vyvřelin patřící k Brunovistuliku (Český masiv). 

Paleozoikum transgredovalo prokazatelně až klastiky středního devonu. Devonská 
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sedimentace komplexu proměnlivě intenzívně dolomitizovaných vápenců trvala až do 

nejvyššího devonu, po přerušení sedimentace diskordantně nasedala bazální klastika 

spodního karbonu. Plynule nastupuje cyklická uhlonosná sedimentace svrchního karbonu, 

který je v hornoslezské pánvi statigraficky členěn na ostravské (paralická uhlonosná 

molasa) a stratigraficky výše uložené karvinské souvrství (kontinentální uhlonosná 

molasa). Ostravské souvrství namurského stáří se dělí na vrstvy petřkovické, hrušovské, 

jaklovecké a porubské, přičemž všechny lze charakterizovat celkově nerovnoměrným 

střídáním prachovců a pískovců s uhelnými slojemi (Čurda et al., 1998). Členitý 

paleoreliéf karbonu byl po stratigrafickém hiátu překryt až stovky metrů mocnými 

miocénními sedimenty karpatské čelní předhlubně, především se jedná z litologického 

hlediska o jíly a jílovce s hojným podílem prachovité a písčité složky (Čurda et al., 1998). 

Důl Paskov dobývá spodní část hrušovských a svrchní část petřkovických vrstev 

ostravského souvrství. Stratigraficky vyšší části ostravského souvrství jsou zastoupeny 

pouze relikty jakloveckých vrstev, karvinské souvrství chybí zcela. Karbonské nadloží 

tvoří sedimenty karpatské předhlubně. Nacházejí se pod příkrovy hornin podslezské a 

slezské jednotky křídového stáří, zčásti jsou uvedené jednotky vzájemně provrásněny. 

V dobývacím prostoru Dolu Paskov (viz obr. 28, 29, 30) jsou sloje černého uhlí štěpeny na 

řadu menších a plošně nestálých slojí, využívá se zde dobývací metoda směrného 

stěnování na řízený zával a dobývá se pomocí uhelných pluhů s podporou individuální 

hydraulické výztuže. 

 

Obr. 28 Pohled na důl Staříč II 
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Obr. 29 Dobývací prostor Staříče – pohled na vrchol Okrouhlá (378 m n.m. ), v pozadí 
Palkovické hůrky 

 
 

 

Obr. 30 Dobývací prostor Staříče – pohled na Frýdek – Místek z vrcholu Kamenná (384 m 

n. m.) 
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7.1. Teorie poklesové kotliny 

V zájmovém území je hlubinně dobýváno černé uhlí se značným plošným 

rozsahem. Jeho dobývání obvykle způsobuje projevy na povrchu, jejichž plošný rozsah je 

většinou větší, než rozsah dobývané plochy. Při hlubinném dobývání uhlí v sedimentárním 

souvrství dochází zpravidla ke spojitému přetvoření terénu. Jedná se o plynulé přetvoření, 

neprovázené výskytem terénních stupňů a propadů základové půdy. Naopak nespojité 

přetvoření terénu je charakteristické výskytem terénních stupňů a propadů základové půdy. 

Lze ho pozorovat při těžbě rudních ložisek v menších hloubkách, kde skalní horniny 

dosahují až k povrchu. 

Hlavním projevem plynulého přetvoření terénu je poklesová kotlina (viz obr. 31), 

která představuje část zemského povrchu mísovitého nebo nálevkovitého tvaru, která 

vznikla poklesem nadložních vrstev do vyrubaného prostoru. Podoba a rozsah deformací 

povrchu závisí především na mechanických vlastnostech nadložních a okolních hornin, 

hloubce, mocnosti a úklonu ložiska, plošném rozsahu a časovém průběhu dobývacích prací 

a způsobech dobývání užitkového nerostu. Důležitým faktorem v otázce vlivů dobývání na 

povrch je určení rozsahu těchto vlivů neboli stanovení okrajů vzniklé poklesové kotliny. 

Ta se samozřejmě vyvíjí s postupující porubní frontou, ale i po přímém skončení dobývání 

ještě vlivy hlubinné těžby doznívají. Prostorový pohyb bodů v poklesové kotlině lze 

charakterizovat svislou složkou, tedy poklesem terénu, a vodorovnou složkou, tedy 

vodorovným posuvem terénu. 

S rostoucí mocností dobývaného ložiska rostou také pohyby nadloží, stejně jako 

pohyby na povrchu terénu. Maximální pokles terénu je ale vždy v důsledku nakypření 

nadložních hornin menší než mocnost ložiska.  

V průřezu lze poklesovou kotlinu postupně popsat od neovlivněného terénu 

konvexní částí svahu poklesové kotliny, inflexním bodem, konkávní částí svahu a dnem 

poklesové kotliny (viz obr. 31). Okraj poklesové kotliny udává tzv. mezní úhel vlivu těžby, 

který představuje úhel mezi spojnicí okraje vydobyté plochy s bodem s nulovým poklesem 

na povrchu a horizontální rovinou. V zájmové oblasti české části hornoslezské pánve byly 

stanoveny hodnoty mezních úhlů vlivu pro karbonský masiv μ k ≈ 65° a pro terciérní 

pokryv μt ≈ 55°(Neset, 1984). Zálomový úhel je úhel, který svírá s vodorovnou rovinou 

spojnice okraje porubu s místem největšího protažení v poklesové kotlině. Oblast 
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největšího protažení terénu lze vymezit v místě přechodu mezi mírnými a výraznými 

poklesy terénu. (Marschalko et. al., 2012) 

 

 

Obr. 31 Poklesová kotlina a její parametry 
 

Půdorysný tvar poklesové kotliny přibližně odpovídá tvaru exploatované plochy, je 

ale zpravidla rozsáhlejší v závislosti na hloubce ložiska a mezním úhlu vlivu těžby. 

S rostoucí mocností dobývaného ložiska rostou také pohyby nadloží, stejně tak jako 

pohyby na povrchu terénu. Maximální pokles terénu je determinován mocností vydobyté 

části ložiska v důsledku nakypření nadložních hornin, je však vždy menší než mocnost 

ložiska. V případě hlubinného dobývání černouhelných ložisek je často dobýváno několik 

slojí nad sebou s určitým časovým odstupem, proto můžeme u pozdějších dobývacích prací 

pozorovat větší poklesy povrchu v porovnání s dobývanou mocností v důsledku 

dlouhodobého stláčení dříve vydobytých prostor. Časový úsek od počátku zavalování 

nadložních hornin po ukončení poklesů na povrchu je označován jako časový faktor a 

závisí zejména na fyzikálně-mechanických a petrografických vlastnostech souvrství. 

7.2. Vývoj poklesové kotliny 

Tato podkapitola popisuje vývoj a chronologii poklesové kotliny ve studovaném 

území v čase. Pokud budeme dokumentovat vývoj poklesové kotliny, je potřeba jej rozdělit 
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z pohledu logiky a potřebnosti do dvou základních období. První období představuje etapa 

od začátku těžby v roce 1961 po současnost (2010). Porovnání plynulého rozvoje 

poklesových kotlin od začátku těžby se současností (vždy po 10 letech) v tomto období je 

uvedeno na obrázku 32 a 33. 

Druhou etapu je období budoucí plánované až do stavu předpokládaného ukončení 

těžby. V současné době se  předpokládá, že ukončení nastane v roce 2020. Z tohoto 

pohledu bude hodnoceno první období jako skutečný historický reálný vývoj poklesové 

kotliny. Toto druhé období má větší praktický význam pro územní plánování, protože nám 

určí okrajové podmínky budoucího stavu území ovlivněného těžbou, se kterým musíme 

počítat v územním plánování zejména pro rozvoj a regulaci-optimalizaci budoucí zástavby. 

Co se týče kvantifikace vývoje poklesové kotliny v prvním historickém období, tak 

můžeme konstatovat, že zjištěné projevy ukazují plynulý rozvoj poklesové kotliny v čase 

(viz tab. 8 a graf 34).  
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Obr. 32 Porovnání plošného rozsahu poklesových kotlin od počátku těžby 1961 do roku 

1990 (vrstevnice) s poklesovými kotlinami ze současnosti 1961 – 2010 (polygony barevně) 
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Obr. 33 Porovnání plošného rozsahu poklesových kotlin od počátku těžby 1961 do roku 

2000 (vrstevnice) s poklesovými kotlinami ze současnosti 1961 – 2010 (polygony barevně) 
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Plynulý rozvoj v prvním uvedeném historickém období charakterizují dva základní 

trendy dokumentující uvedený stav (viz tab. 8 a graf 35). První z nich je charakterizován 

zvyšující se dynamikou projevu poklesu od menších hodnot k vyšším. Ten se projevuje u 

poklesů, které stoupají v čase od hodnot 26,67% (29 355 840,4m²) z celkové plochy území 

až po 34,1 % plošného zastoupení (37 509 440 m²) u poklesů 0,5 až 50 cm. U poklesů 50 

cm až 100 cm je nárůst od 2,69 % plošného zastoupení (2 966 004,6m²) do 4,71 % 

plošného zastoupení území (5 184 231,6 m²). U poklesů 100 cm až 150 cm je narůst od 0 

% do 3,18 % (3 506 980,2 m²) z celkové plochy území.  Nejvyšší poklesy od 150 až 200 

cm zaznamenaly nárůst od 0 do 1,95 % z plochy území, což představuje 2 033 032 m². Je 

důležité zdůraznit, že předchozí intervaly vyšších poklesů postupně gradovaly v časovém 

období 1969 – 1990, 1969 – 2000, 1969 – 2010. 

Tab. 8 Procentuální plošné zastoupení míry poklesu v jednotlivých časových údobích těžby, 

včetně prognózy poklesů do roku 2020 
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Obr. 34 Procentuální plošné zastoupení míry poklesu v jednotlivých časových údobích 

těžby, včetně prognózy poklesů do roku 2020 

 

Druhým trendem charakterizující vývoj poklesové kotliny je trend postupného 

snižování ploch v čase u nižších intervalů poklesů. Zde se jednalo o pokles od 0 do 0,5 cm 

o snižování od 70,64 % plošného zastoupení do 52,2% plošného procentuálního 

zastoupení. Je potřeba zdůraznit, že interval poklesů od 0 cm do 0,5 cm je plošně 

nejrozšířenější interval poklesu v poklesové kotlině a to ve všech časových obdobích.  

Co se týče prognózy (viz obr. 35), tak je ji potřeba vnímat odděleně, protože zde 

poklesy předpokládáme, prognózujeme, ale nemáme je fyzicky změřeny. Tento graf (viz 

obr. 34) by bylo možné uvést samostatně, což by bylo také logické, ale neumožnilo by nám 

tento stav porovnat s minulostí. Proto byl umístěn ve stejném grafu, ale hodnotíme jej 

samostatně z výše uvedených důvodů.  

Prognózní stav naznačuje postupné gradování intervalů vyšších poklesů a snižování 

ploch u nižších intervalů poklesů v čase od 1961 – 2010 do 1961 – 2020. U poklesu od 0 

do 0,5 cm se procentuální plošné zastoupení snížilo z 56,11% (plocha území 61 827 930,4 

m²) na 52,2%, což představuje plochu 57 475 672,9m². Ke snižování ploch by mělo 

docházet i u intervalu poklesu od 0,5 cm do 50 cm, kdy se procentuální plošné zastoupení 

sníží z 34,1 % (plocha 37 509 440m²) na 22,74% (plocha 25 030 888m²). Naopak u 
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intervalu poklesu 50 cm až 100 cm už dochází k zvyšování plošného procentuálního 

zastoupení a to ze 4,71% (5 184 231,6 m²) na 12,14% plochy území (13 356 818 m²). 

Interval poklesu od 100cm do 150cm se rovněž rozšiřuje od 3,18% (3 506 980,2 m²) 

plošného zastoupení na 7,7% plochy území (8 5715 44 m²). Největší interval poklesu 150 

cm až 170cm se rozšíří z 1,95% (2 033 032 m²) plochy území na 5,13%  plochy území, což 

představuje oblast o 5 626 691,3m². 

  
Obr. 35 Porovnání prognózního plošného rozsahu poklesových kotlin do roku 2020 

(vrstevnice) s poklesovými kotlinami ze současnosti 1961 – 2010 (polygony barevně) 
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7.3. Chronologie změn poklesové kotliny vzhledem ke 

kategoriím stavenišť dané normou „ČSN 730039 Navrhování objektů na 

poddolovaném území“ 

Tato podkapitola se zabývá změnou poklesových kotlin v čase vzhledem ke 

kategoriím stavenišť dané normou ČSN 730039 „Navrhování objektů na poddolovaném 

území“. Kategoriemi stavenišť je posuzována intenzita vlivů poddolování na stávající i 

projektované inženýrské objekty v daném území. Kategorie stavenišť (viz tab.9) určují 

parametry přetvoření terénu, a to poloměr zakřivení, naklonění a vodorovné poměrné 

přetvořením dle ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území (1989). O 

zařazení určitého území do kategorií stavenišť rozhoduje nejméně příznivá hodnota 

některého z parametrů přetvoření terénu. Největší a nejvýraznější změny terénu na povrchu 

a největší zhoršení základových poměrů je ve svahu poklesové kotliny a zároveň v jeho 

korunní a patní části. V těchto částech poklesové kotliny jsou zaznamenány nejméně 

příznivé hodnoty parametrů přetvoření terénu. 

      Poloměr zakřivení R je poloměr oskulační kružnice křivosti povrchu terénu 

v daném bodě a svislém řezu poklesovou kotlinou. Vodorovné poměrné přetvoření 

terénu značíme ε a jedná se o poměrnou délkovou změnu části poklesové kotliny ve 

vodorovném směru. Naklonění terénu označujeme i a jedná se o poměr rozdílu poklesů 

dvou bodů v poklesové kotlině k jejich vzájemné vzdálenosti.  

Tab. 9 Kategorie stavenišť 

 

Každá z pěti kategorií stavenišť odráží určitou míru postižení stávajících 

inženýrských objektů vzhledem k vlivům poddolování a také vhodnost daného území pro 

budoucí stavební činnost. Pátou skupinu stavenišť označujeme jako vhodnou pro 
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zakládání, tudíž není nutné inženýrské objekty zajišťovat proti účinkům poddolování 

mimo těch objektů, které jsou obzvláště citlivé k určitým parametrům přetvoření terénu 

podle báňských podmínek. Třetí a čtvrtou skupinu stavenišť označujeme jako 

podmínečně vhodnou pro zakládání a je obvykle možné tyto skupiny zajistit proti 

účinkům poddolování ekonomicky přijatelným způsobem. První a druhá skupina 

stavenišť je označena jako nevhodná z hlediska zakládání a využití těchto skupin je 

nezbytné zdůvodnit. Výjimkou jsou objekty, které mají nezbytně nutnou funkci pro 

zajištění a zabezpečení provozu těžební organizace. (ČSN 73 0039, 1984). 

Vývoj kategorií stavenišť v zájmovém území byl rozdělen do dvou základních 

období. První období představuje etapa od začátku těžby v roce 1961 po současnost (rok 

2010), jedná se o reálný vývoj tříd kategorií stavenišť v poklesových kotlinách. Druhá 

etapa představuje období do roku 2020, ve kterém je naplánováno předpokládané ukončení 

těžby a je tudíž prognózní.  

Třídy kategorií stavenišť mají pro územní plánování velký význam. Ukazují, kde je 

možno stavět bez omezení, a kde je nutno počítat s určitým větším vlivem poddolování, a 

tedy s nutným přídatným zabezpečením. Ve studovaném území poklesových kotlin se 

nachází pouze čtvrtá a pátá třída kategorií stavenišť. Pátá třída se řadí mezi oblasti, které 

jsou vhodné pro zakládání a stavitelé nemusí počítat s žádným omezením. Čtvrtá třída patří 

mezi podmínečně vhodné oblasti, kde je nutné počítat s určitou ekonomickou ztrátou při 

zakládání staveb, aby se eliminovaly vlivy poddolování.   

V intervalu let 1961 – 1990 zaujímala čtvrtá třída kategorií stavenišť 3,6%  

z celkového studovaného území, jedná se o plochu  3 920 120,4 m². V letech 1961 až 2000 

se čtvrtá třída plošně rozrostla na 3,9% a zaujímala plochu 4 060 554m². V současnosti 

(1961-2010) zaujímá 4,5 % plochy z celkového území a jedná se o plochu 4 902 072,5m² 

(viz tab. 10, obr. 36). Lze tedy konstatovat, že v zájmovém poddolovaném území, kde 

poklesy dosahují dvou metrů, jsou přesto vlivy poddolování vzhledem k zakládání velmi 

malé, což dokazuje zastoupení pouze 4 a 5 třídy.  První a druhá skupina stavenišť, 

nevhodná z hlediska zakládání, není v zájmovém území zastoupena vůbec. 
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Tabulka č. 10 Vývoj tříd kategorií stavenišť v zájmovém území v čase 

 

 

 Obr. 36 Vyznačení kategorií stavenišť v zájmovém území poklesových kotlin z časového 

úseku 1961 - 2010 

Druhá etapa představuje prognózní stav do roku 2020, ve kterém je naplánováno 

předpokládané ukončení těžby (viz obr. 37). Toto období má rovněž praktický význam pro 

územně plánovací dokumentaci, protože nám určí vhodnost daného území pro budoucí 

stavební činnost vzhledem k možným vlivům poddolování.  
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Obr. 37 Vyznačení prognózních kategorií stavenišť v zájmovém území poklesových 

kotlin v časovém úseku 1961 - 2020 

Na základě prognózních výpočtů kategorií stavenišť vyplývá, že i přes velikost 

poklesu ve studovaném území by se v roce 2020 měly na daném území nacházet opět jen 

čtvrté a páté kategorie stavenišť. Při srovnání s časovým intervalem 1961 – 2010, kdy 

čtvrtá kategorie zahrnovala plochu  4 902 072,5m², což představuje 4,5 % z  celkového 

studovaného území, se v časovém úseku 1961-2020 má zvětšit pouze o 1 976 89,7m² na 

celkovou plochu 5 099762,2m² (4,6% daného území), což je překvapivě malá plocha 

rozsahu podmínečně vhodné kategorie pro zakládání staveb.  
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8.  Analýza vlivu poklesu vzhledem k mapě 

náchlynosti k sesouvání na poddolovaném území Staříče 

a Paskova  

Tato kapitola se zabývá hodnocením náchylnosti k sesouvání na poddolovaném 

území v dobývacích prostorech Staříč a Paskov v okrese Frýdek – Místek a Ostrava. 

Studované území je součástí značně rozsáhlejší oblasti severovýchodní části 

moravskoslezského kraje (viz kap. 7). Výstupem by mělo být vytvoření metodiky 

hodnocení vlivu poddolování vzhledem k náchylnosti k sesouvání. Metodický postup lze 

shrnout do šesti základních fází. První fází je sestavení mapy náchylností k sesouvání 

v oblasti předpokládaného výskytu poklesové kotliny v dobývacím prostoru Paskov a 

Staříč. Druhou fází je propojení prognózní mapy náchylností k sesouvání s poklesy, 

rozdělenými do pěti tříd dle jejich velikosti. Jako třetí fáze následuje analýza vlivu 

velikosti poklesu vzhledem k jednotlivým třídám náchylností k sesouvání. Ve čtvrté fázi 

byla provedena matematická analýza pomocí koeficientu korelace R, který vyjadřuje míru 

závislosti mezi náchylnosti k sesouvání a poddolováním. Výsledky této analýzy společně 

s diskuzí jsou shrnuty v páté fázi (viz obr. 38). V šesté fázi jsou uvedeny informace o počtu 

řešených důlních škod a jejich finanční náročnosti zároveň s četností výskytu svahových 

deformací ve studované oblasti, které pak určitým způsobem vypovídají o vlivu 

poddolování na náchylnost k sesouvání.   
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Obr. 38 Diagram metodického postupu hodnocení náchylností k sesouvání na 

poddolovaném území.  

Vytvoření prognózní mapy náchylnosti k sesouvání na studovaném území 

poklesových kotlin (obr. 39) bylo součástí celkové prognózní mapy náchylností 

k sesouvání uvedené v kapitole 6, vytvořené pomocí metody podmínkové analýzy. V rámci 

podmínkové analýzy byly rovněž vyhodnoceny nejméně příznivé kombinace jednotlivých 

parametrů UCU (tab. 11) v rámci zájmového území poklesových kotlin. Ty jsou seřazeny 

podle intenzity výskytu sesuvů v daném území poklesových kotlin Staříče a Paskova. 

Z výsledné tabulky je zřejmé, že důležitým vstupním faktorem, který ovlivňuje náchylnost 

ke svahovým deformacím v zájmové oblasti, jsou litofaciální změny kvartérního pokryvu. 

Více než 70% nejméně příznivých UCU má deluviální charakter, zbylé jednotky pak 

představují eluvium. Velice důležitý faktor, který rovněž ovlivňuje stabilitu svahu 

v zájmovém území, je sklonitost. V zájmovém území se všechny uvedené jednotky 

nacházejí v rozmezí tříd 4 až 8, což představuje sklonitost mezi 5° až 31°, přičemž 50 % 

jednotek se nachází v páté třídě sklonitosti (7 až 11° ), (viz tab. 11, obr. 40).  
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Obr. 39 Výsledná prognózní mapa náchylností k sesouvání na poddolovaném území Staříče 

a Paskova 
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Tab. 11 Seznam nejméně příznivých kombinací tříd jednotlivých parametrů UCU, 

v zájmovém území poklesových kotlin Staříče a Paskova.  

 
 

UCU 
 

 
 

DMT 
(mn.m) 

třída/popis 

 
 

Sklon 
svahu 

(°) 
třída/popis 

 
Orientace 
svahu vůči 
světovým 
stranám 

třída/popis 

 
 

Geologie 
třída/popis 

 
 

Srážky 
(mm) 

třída/popis 

 
 

Využití území 
třída/popis 

 
1 

 
2/250-350 

 
5/7-11 

 

 
7/jihozápad 

 

 
8/eluvium 

 
1/49-55 

 
3/lesy 

 
 

2 
2/250-350  

4/5-7 
 

6/jih 
 

 
8/eluvium 

 
2/55-65 

 
2/polnohospodářská 

půda 
 

 
3 

2/250-350  
8/20-31 

 
8/západ 

 

 
3/eolickodeluviální 

 

 
2/55-65 

 
2/polnohospodářská 

půda 
 

 
4 

2/250-350  
4/5-7 

 
2/sever 

 
4/deluviální 

 
1/49-55 

 
7/trvalý trávní 

porost 
 

5 
2/250-350  

5/7-11 
 

 
9/severozápad 

 

 
8/eluvium 

 
2/55-65 

 
1/zástavba 

 
6 
 

2/250-350  
5/7-11 

 

 
2/sever 

 
4/deluviální 

2/55-65 7/trvalý trávní 
porost 

 
7 
 

2/250-350  
4/5-7 

 
 

2/sever 

 
3/eolickodeluviální 

 

2/55-65  
4/městská zeleň 

 
8 
 

2/250-350  
6/11-17 

 

 
2/sever 

 
3/eolickodeluviální 

 

 
1/49-55 

 
4/městská zeleň 

 
9 
 

2/250-350  
5/7-11 

 

 
8/západ 

 

 
3/eolickodeluviální 

 

 
1/49-55 

4/městská zeleň 

 
1o 

2/250-350  
5/7-11 

 

 
7/jihozápad 

 
3/eolickodeluviální 

 

 
2/55-65 

 
4/městská zeleň 
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Obr. 40 Četnost výskytu svahových deformaci v zájmovém území v příslušné sklonitosti 

Základním parametrem pro hodnocení náchylností k sesouvání na poddolovaném 

území je velikost jednotlivých poklesů. Jako podklad pro hodnocení poklesů sloužily 

izokatabázy na poddolovaném území dobývacího prostoru Staříč a Paskov (viz obr. 41). 

Tyto izokatabázy (r. 2010) byly převedeny do prostředí GIS a rozsah poklesů od 0,0 cm do 

170,0 cm byl rozdělen do 5 tříd, které v mapě představují jednotlivé polygony (viz obr. 

42).  

První třída představuje poklesy do 0,5 cm, druhá třída od 0,5 do 50 cm, třetí třída 

od 50 do 100 cm, čtvrtá třída od 100 až 150 cm a poslední pátá třída reprezentuje poklesy 

od 150 do 170 cm (viz tab. 12). Veškerá data dokumentující vývoj poklesových kotlin 

v oblasti DP Paskov a Staříč za období let 1961 – 2020 byla poskytnuta těžební společností 

OKD, a.s.  
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         Tab. 12 Třídy velikosti poklesu 

Třída Velikost poklesu 

I. do 0,5 cm 

II. 0,5 – 50 cm 

III. 50 – 100 cm 

IV. 100 – 150 cm 

V. 150 – 170 cm 
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Obr. 41 Velikost poklesů v dobývacím prostoru Staříče a Paskova, zobrazeno v 2,5 D 

arcGIS (OKD, a.s.) 
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Obr. 42 Rozdělení poklesů v poklesových kotlinách do 5 tříd (polygony) 
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Na základě rozdělení poklesů do 5 tříd, bylo vypočítáno procentuální plošné 

zastoupení jednotlivých tříd náchylnosti k sesouvání v daném rozmezí poklesů (tabulka 13 

a graf obr. 43, obr. 44). Dále byla provedena analýza vlivu velikosti poklesu vzhledem 

k jednotlivým třídám náchylnosti k sesouvání. Lze předpokládat, že se zvyšujícím se 

poklesem bude přibývat plošné zastoupení třídy s velmi vysokou náchylnosti k sesouvání a 

naopak u nízkých poklesů bude více zastoupená třída s velmi nízkou náchylnosti 

k sesouvání.  

Procentuální plošné zastoupení třídy 1 - velmi nízké náchylnosti k sesouvání 

potvrzuje tento předpoklad a vykazuje snižování svého plošného rozsahu vzhledem 

k rostoucím hodnotám poklesu. Při poklesu do 0,5 cm zabírá 35,67 % plochy, u intervalu 

poklesu 0,5 – 50 cm se plocha dále snižuje na 29,85%, u intervalu  poklesu od 50 – 100 cm 

pak zabírá 23,66% plochy, u intervalu poklesu 100 – 150 cm 10,82 % plochy a u největšího 

intervalu poklesu 150 až 170 cm se třída velmi nízké náchylnosti k sesouvání nevyskytuje 

vůbec.  

Procentuální plošné zastoupení třídy 5 – velmi vysoká náchylnost k sesouvání by 

naopak měla vykazovat postupné zvětšování plošného zastoupení vzhledem k rostoucím 

hodnotám poklesu dle výše uvedeného předpokladu. Avšak hodnota u největšího intervalu 

poklesu od 150 - 170 cm v zájmovém území, kde by třída 5 měla mít největší plošné 

zastoupení, není zastoupena vůbec. U intervalu od 100 – 150 cm pak zabírá 39,37 % 

plochy z celkového území, u intervalu poklesu od 50 – 100 cm je to 29,4 % plochy, u 

intervalu poklesu 0,5 – 50 cm pak 22,34% plochy a do 0,5 cm poklesu zaobírá 8,98% 

z celkové plochy území. Absence zastoupení této třídy u největšího intervalu poklesu 150 – 

170 cm nepotvrzuje lineární závislost mezi náchylností k sesouvání a poddolováním.  

Největší plošné zastoupení v poklesových kotlinách ve všech intervalech poklesů 

vykazuje 2 a 3 třída náchylnosti k sesouvání respektive nízká a střední třída náchylnosti 

k sesouvání. Ve všech intervalech jsou plošně zastoupeny 30 až 45 % celkové plochy 

studovaného území. Třída 2 na rozdíl od třídy 1 nevykazuje snižování svého plošného 

rozsahu vzhledem k rostoucím hodnotám poklesu, ale je ve všech intervalech poklesů 

procentuelně přibližně stejně zastoupena, a to cca 20%. Při poklesu do 0,5 cm zabírá 

20,9% plochy, u intervalu poklesu 0,5 – 50 cm 21,85%, u intervalu poklesu 50 – 100 cm 

17,4%, podobně jako u intervalu poklesu 100 – 150 cm 17,95%, u intervalu poklesu 150 – 

170 cm 21,9%. Třída 3 vykazuje rovnoměrné rozložení a mírné zvětšování plošného 

zastoupení.  Interval poklesu do 0,5 cm zabírá 17,55 %, interval poklesu 0,5 – 50 cm 17,65 
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cm, interval poklesu 50- 100 cm 19,85 %, interval poklesu 100 – 150 cm 22,45%, a 

poslední interval poklesu 150 – 170 cm 22,46% plochy území. 

Vysoká náchylnost k sesouvání (4 třída) je v jednotlivých intervalech poklesů 

relativně rovnoměrně plošně zastoupená a to od 15 % do 25%. Interval poklesu do 0,5 cm 

představuje 20,38% území spadající do 4. třídy náchylnosti k sesouvání, u intervalu 

poklesu 0,5 – 50 cm je to 16,83%, interval poklesu 50 – 100 cm 25,1%, interval poklesu 

100 – 150 cm 15,14% a poslední interval poklesu 150 – 170 cm je to 22,55%. 

 

Tab. 13 Plošné zastoupení jednotlivých tříd náchylností k sesouvání  v příslušných 

poklesech 

 
 

 

Obr. 43 Plošné zastoupení jednotlivých tříd náchylností k sesouvání ( %)  v příslušných 

poklesech (cm) 

0 

10 

20 

30 

40 

Třída 1  Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 

35
,6

7 

20
,9

 

17
,5

5 

20
,3

8 

8,
98

 

29
,8

5 

21
,8

5 

17
,6

5 

16
,8

3 22
,3

4 

23
,6

6 

17
,4

 

19
,8

5 

25
,1

 

29
,4

 

10
,8

2 17
,9

5 

22
,4

5 

15
,1

4 

39
,3

7 

0 

21
,9

 

22
,4

6 

22
,5

5 

0 

pl
oš

né
 za

st
ou

pe
ní

 (%
) 

Třídy náchlyností k sesouvání 

 pokles 0 – 0,5 cm  pokles 0,5 - 50 cm pokles 50 – 100 cm 
pokles 100 – 150 cm pokles 150 – 170 cm 



Ing. Veronika Křístková: Implementace vlivu poddolování při sestavování map náchylnosti k sesouvání 
 

2013 Stránka 92 
 

 

 

Obr. 44 Procentuální zastoupení velikosti poklesů v zájmovém území 

 

Pro posouzení vzájemné míry korelace pro jednotlivé třídy náchylností k sesouvání 

byl vytvořen graf č. 50 a na jeho základě stanoven koeficient korelace R. Ten byl odvozen 

na základě Pearsonova korelačního koeficientu v aplikaci Microsoft Excel. Pearsonův 

korelační koeficient reprezentuje míru intenzity lineární závislosti a může nabývat hodnot -

1 až  + 1. Čím více se koeficient korelace R blíží hodnotě  + 1, tím vyšší míry korelace 

daný proces nabývá.  

Pearsonův korelační koeficient: 

r =
s

s s
xy

x y

 , 

kde sx je směrodatná odchylka proměnné X, sy směrodatná odchylka proměnné Y a 

sxy takzvaná kovariance proměnných X a Y 

sxy = 
1

1n
x x y yi i−

− −∑ ( )( ) . 

Interpretace Pearsonova korelačního koeficientu spočívá v předpokladu, že obě 

proměnné jsou náhodné veličiny a mají společné dvourozměrné normální rozdělení. Potom 

nulový korelační koeficient znamená, že veličiny jsou nezávislé. Pokud není splněn 
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předpoklad dvourozměrné normality, z nulové hodnoty korelačního koeficientu nelze 

usuzovat na nic víc, než že veličiny jsou nekorelované. Míru závislosti absolutní hodnoty 

Pearsonova korelačního koeficientu obvykle interpretujeme: 

0,1 – 0,3 korelace slabá 

0,4 – 0,6 korelace střední 

0,7 – 0,8 korelace silná 

nad 0,9 korelace velmi silná 

Pokud jsou dva procesy korelovatelné (hodnota R se blíží + 1), je zřejmé, že na 

sobě procesy závisejí, nelze z toho však usuzovat, že by jeden proces musel být příčinou a 

druhý následkem (Drápela, 2011) 

Výsledný graf č. 50 uvádí koeficienty korelace pro jednotlivé třídy náchylnosti 

k sesouvání. Pro třídu velmi nízké náchylnosti k sesouvání (1) je korelace velmi silná (viz 

obr. 45), to znamená, že i závislost mezi náchylnosti k sesouvání a poklesy je velmi 

vysoká. Naopak u třídy velmi vysoké náchylnosti k sesouvání (5) vyšel koeficient 

negativní (viz obr. 49), to znamená, že nebyla prokázána žádná míra korelace.  Pro třídu 2 

a 4 (nízká a vysoká náchylnost k sesouvání) je korelace velmi slabá (0,0192 a 0,0106) (viz 

obr. 46, obr. 48) a pro třídu 3 střední náchylnosti k sesouvání vychází koeficient korelace 

velmi silný (0,9056), (viz obr. 47). Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v dané 

oblasti poklesových kotlin ve Staříči a Paskově není statisticky prokazatelná vysoká míra 

závislosti mezi náchylností k sesouvání a poddolováním.   
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Obr. 45 Graf s uvedením koeficientu korelace pro 1. třídu náchylností k sesouvání 

 

Obr. 46 Graf s uvedením koeficientu korelace pro 2. třídu náchylností k sesouvání 
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Obr. 47 Graf s uvedením koeficientu korelace pro 3. třídu náchylností k sesouvání 

 

Obr. 48 Graf s uvedením koeficientu korelace pro 4. třídu náchylností k sesouvání 
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Obr. 49 Graf s uvedením koeficientu korelace pro 5. třídu náchylností k sesouvání 
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Obr. 50 Výsledný graf s uvedením koeficientu korelace pro jednotlivé třídy náchylnosti 
k sesouvání  

 

Na základě uvedených souvislostí mezi poklesy od poddolování a rozložením tříd 

náchylnosti k sesouvání nelze jednoznačně prokázat, že poklesová kotlina, jakožto 

důsledek hlubinné těžby uhlí, zvyšuje ve všech případech náchylnost k sesouvání. Přestože 

u dvou tříd lze tuto souvislost matematicky prokázat (tab. 14), u ostatních tříd je tato 

souvislost nejednoznačná nebo neexistuje. 

 

Tab. 14 Výsledné koeficienty korelace u jednotlivých tříd náchylností k sesouvání 

Třída náchylnosti k 
sesouvání 

Koeficient korelace 

Velmi nízká - 1 0,972 
Nízká – 2 0,0192 
Střední – 3 0,9056 
Vysoká – 4 0,0106 
Velmi vysoká - 5 0 
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Pro představu hypoteticky teoretické ideální korelace jednotlivých tříd náchylnosti 

k sesouvání vzhledem k poklesům, lze uvést graf č. 51. Koeficienty korelace zde 

představují + 1, tudíž vysokou míru korelace mezi náchylnosti k sesouvání a 

poddolováním. Střední třída náchylnosti k sesouvání (3) je v grafu rovnoměrně rozložena 

(lineární závislost), proto koeficient korelace nebyl počítán. Je potřeba si uvědomit, že graf 

51 je pouze teoretický a jeho uskutečnění v případové studii v zásadě není možné, avšak je 

optimální pokud se mu bude reálný stav přibližovat.   

 
 

 
Obr. 51 Ideální korelace jednotlivých tříd náchylností k sesouvání a poklesem 

 

Pro ověření relevantnosti matematicky a statisticky zjištěné souvislosti mezi 

náchylností k sesouvání a poklesy od poddolování byl zjištěn počet a finanční náročnost 

důlních škod v oblasti dobývacího prostoru Staříč a Paskov. Dále byla zjištěna četnost 

výskytu svahových deformací a provedena rekognoskace terénu za účelem vizuálního 

identifikování projevů svahových deformací v daném území poklesových kotlin. 

Svahové deformace 

Nejprve byly na mapě uveřejněné v publikaci Svahové deformace Ostravska 

(Mullerova, J. et Ides, D., 2004) vytipovány existující svahové deformace doplněné o 

svahové deformace z databáze Geofondu (ČGS). V zájmovém území se nachází celkem 17 

registrovaných svahových deformací, z nichž se v centrální části poklesových kotlin 

nevyskytují žádné až na osm sesuvů, které lemují břeh řeky Ostravice (viz tab. 15, obr. 52). 

Dalších 7 svahových deformací se nachází na členitých svazích Palkovických hůrek 

(flyšové sedimenty) v katastrálním území Chlebovic a poslední dva sesuvy malého rozsahu 
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se nachází na okraji poklesových kotlin v katastrálním území Brušperka u vodní přehrady 

Brušperk. Vzhledem k četnosti a genezi výskytu svahových deformací v zájmovém území 

lze danou oblast označit za relativně stabilní.  

   
Tab. 15 Svahové deformace v poklesových kotlinách Staříče a Paskova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ing. Veronika Křístková: Implementace vlivu poddolování při sestavování map náchylnosti k sesouvání 
 

2013 Stránka 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 52 Mapa svahových deformací na území poklesových kotlin Staříče a  Paskova 
 

Svahové deformace byly ověřeny pochůzkou v terénu v oblasti poklesových kotlin 

(viz kap. 6). Mapováním v terénu byly zakresleny čtyři nové sesuvy, které pro svou 

relativně malou velikost nebyly použity pro podmínkovou analýzu a ani tedy do výpočtu 

prognózní mapy náchylnosti k sesouvání. Všechny tyto čtyři sesuvy byly zmapovány v 

centru obce Staříče a v prognózní mapě náchylností k sesouvání jsou označeny bodovou 

značkou (viz obr. 62).  
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První nově zmapovanou svahovou deformací v obci Staříč byl sesuv pod vrcholem 

Kamenná (385 mn.m.) viz obr. 53. Sesuv č. 2 byl identifikován rovněž pod vrcholem 

Kamenná (385 mn.m.) blíže obytné zástavby (viz obr. 54). Sesuv č. 3 se nachází u mostu 

nad břehem Ptáčnického potoka u hlavní cesty v centru obce (viz obr. 55, 56, 57, 58).  

Sesuv č. 4 se nachází v centru obce u  rodinného domu č.p. 544 a je dlouhodobě 

monitorován inklinometrickým měřením, na kterém se aktivně podílí i společnost 

OKD.a.s. (viz obr. 59, 60, 61).  Do výpočtu podmínkové analýzy nebyl zahrnut pro svou 

malou velikost. Hodnocením vlivu poddolování se přesto na této svahové deformaci 

zabýval Marschlako, 2008. 

 

 

 

Obr. 53 Fosilní sesuv č. 1 pod vrcholem Kamenná 
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Obr. 54 Sesuv č.2 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 55, 56 Sesuv č. 3 

 

 

Obr. 57 Sesuv č. 3, detail prasklého betonového mostu 
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Obr. 58 Sesuv č. 3 detail vtlačování betonového koryta 

 

 

Obr. 59 Iinklinometrický vrt na lokalitě u  rod. domu č. p. 544 

Obr. 60 Inklinometrické měření na vrtě  u rod. domu č. p. 544 
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             Obr. 61 Sesuv č. 4 

 

Při porovnání prognózní mapy náchylností k sesouvání vytvořenou statistickou 

podmínkovou analýzou se svahovými deformacemi lze konstatovat, že všechny sesuvy se 

nacházejí v prostoru velmi vysoké nebo vysoké náchylnosti k sesouvání (viz tab. 16 a obr. 

62). Svahová deformace č. 1 se v prognózní mapě náchylností k sesouvání nachází 

v prostoru velmi vysoké náchylnosti, svahová deformace č. 2 v prostoru vysoké 

náchylnosti, svahová deformace č. 3 v oblasti vysoké náchylnosti a svahová deformace č. 4 

v oblasti velmi vysoké náchylnosti. Prognózní mapu náchylností k sesouvání lze z pohledu 

nově zjištěných svahových deformací považovat za relevantní.  
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Tabulka č. 16 Zmapované svahové deformace a jejich příslušná třída náchylnosti k 

sesouvání 

 

 

 
 
 
 

Svahová deformace Třída náchylností k sesouvání 

Svahová deformace č. 1 Třída 5 – velmi vysok  

náchylnost k sesouvání 

Svahová deformace č. 2 Třída 4 – vysoká náchylnost  

sesouvání 

Svahová deformace č. 3 Třída 5 – vysoká náchylnost  

sesouvání 

Svahová deformace č. 4 Třída 5 – velmi vysok  

náchylnost k sesouvání 
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Obr č. 62 Výsledná mapa náchylností k sesouvání s vyznačením zmapovaných sesuvů 
 

Celkový výskyt svahových deformací (i nově identifikovaných) ověřený také 

rekognoskací v terénu rovněž odpovídá výsledku matematické analýzy, tzn., že v dané 

oblasti poklesových kotlin v dobývacích prostorech Staříč a Paskov, nebyla prokázána 

relevantní míra závislosti mezi náchylností k sesouvání a poddolováním.    
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Důlní škody 

Deformacím terénu vlivem poddolování jsou vystaveny také povrchové inženýrské 

stavby. Škody na hmotném majetku tak poskytují další obraz ovlivnění terénu 

poddolováním. Důlní škody v dobývacím prostoru Staříč a Paskov jsou archivovány 

společností OKD a.s. od 90 let, přičemž se zaznamenává každoroční počet škod (viz tab. 

17), vynaložené finance na počet důlních škod (viz tab. 18) a vynaložené finance na důlní 

škody jednotlivým obcím (viz tab. 19). Počet nahlášených důlních škod se v období let 

1991 až 2011 pohybuje průměrně okolo 200 ročně. Za extrémní období lze považovat 

období let 1996 – 1999, kdy bylo hlášeno okolo 400 důlních škod za rok. Za hlavní 

ukazatel vzhledem k závažnosti k důlním škodám lze považovat vynaložené peníze na 

počet důlních škod, které se v daném období průměrně pohybují okolo 40 500 Kč za rok, 

což je relativně malá suma vzhledem k rozloze poddolované oblasti. Poslední ukazatel, 

vynaložené finance jednotlivým obcím, informuje o veškerých financích vynaložených 

obcím od roku 1991. Nejvíce bylo důlní společností za posledních 20 let vydáno obci 

Staříč a to 120 225 218 Kč, které zahrnují i opravy místních komunikací. Dále pak 

následuje obec Fryčovice 14 492 185 kč, Paskov 13 651 583 Kč, Žabeň 12 456 464 Kč a 

Sviadnov 7 604 227 Kč (viz tab. 19).  
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Tab. 17 Počet důlních škod za období let 1991 – 2011 v dobývacím prostoru Staříče a 
Paskova 

 
rok počet důlních škod 

1991 152 
1992 217 
1993 203 
1994 324 
1995 389 
1996 394 
1997 428 
1998 455 
1999 434 
2000 219 
2001 203 
2002 223 
2003 229 
2004 221 
2005 199 
2006 187 
2007 157 
2008 180 
2009 179 
2010 140 
2011 150 
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Tab. 18 Vynaložené peníze na počet důlních škod za období let 1991 – 2011 v dobývacím 

prostoru Staříče a Paskova 

rok Kč na počet důlních škod 
Kč/DŠ 

1991 12 502 
1992 15 052 
1993 8 789 
1994 8 650 
1995 17 262 
1996 15 978 
1997 17 415 
1998 25 410 
1999 19 080 
2000 23 118 
2001 43 735 
2002 53 791 
2003 52 350 
2004 54 070 
2005 53 599 
2006 66 363 
2007 130 896 
2008 75 974 
2009 45 104 
2010 58 794 
2011 11 078 

 
 

Tab. 19 Vynaložené finance obcím za posledních 20 let v dobývacím prostoru Staříče a 
Paskova 

Katastrální území Celkem Kč 
Brušperk 21 523 
Chlebovice 1 501 520 
Fryčovice 14 492 185 
Frýdek 600 000 
Lískovec 1 140 394 
Hrabová 382 283 
Lysůvky 0 
Nová Bělá 1 911 744 
Oprechtice 606 506 
Paskov 13 651 583 
Rychaltice 19 619 
Staříč 120 225 218 
Sviadnov 7 604 227 
Vratimov 456 099 
Žabeň  12 456 464 
Řepiště 1 996 534 
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Je evidentní, že na zájmovém území je vzhledem k rozšíření a velikosti 

poklesových kotlin velmi málo registrovaných důlních škod, které dokumentuje tabulka 

17, 18, 19. Můžeme diskutovat o tom, jestli uvedené čísla jsou odrazem skutečných 

důlních škod, nebo jsou pouze nějakým kompromisem, který nezohledňuje skutečnou 

závažnost těchto škod. V obou případech je to z vědeckého pohledu stejné, protože případ 

1 a případ 2 nás vede k tomu, že je to obraz reálného stavu. Rozdíl je pouze v míře tohoto 

odrazu. To znamená, že pokud by poškozená strana chtěla vetší náhrady, tak jsou to 

náhrady, které budou představovat sumární sumy blížící se skutečně vynaloženým. I kdyby 

se tyto škody zvětšily o 50 nebo i o 100 %, tak se stále jedná o malé finanční prostředky 

vzhledem k rozloze poklesových kotlin a relativně vysoké zastavěnosti v porovnání 

s ostatními aktivními dobývacími prostory v české části hornoslezské pánve. Zjištěna 

skutečnost je překvapivá, co nás však z vědeckého hlediska nejvíce zajímá, je vztah k 

řešenému problému disertační práce. Zde je paralela jednoznačná. V obou případech jak u 

důlních škod, tak u svahových deformací, je zde menší kvantifikace sledovaného 

fenoménu, než bylo z pohledu rozšíření poklesových kotlin očekáváno.  

Co se týče důlních škod, tak nemůžeme očekávat analogii mezi škodami na 

majetku, které důlní škody řeší a mezi vlivem na svahové pohyby. Avšak existuje zde 

minimálně částečný vztah vzhledem ke svahovým deformacím v poklesové kotlině, 

protože pokud vykazují aktivitu, respektive iniciaci v časovém období existence hornické 

činnosti, tak logicky lidé požadují řešení důlních škod. Z tohohle pohledu můžeme 

považovat vztah důlních škod a existence svahových pohybů v poklesových kotlinách za 

logický.  

To znamená, že výše uvedené tvrzení bereme jako logickou podporu zjištěných 

skutečností vztahu svahových pohybu poklesových kotlin v poddolované oblasti Staříče a 

Paskova. Před realizaci disertační práce byl očekáván jednoznačně větší vliv studovaného 

fenoménu projevujícího se v mapách náchylností k sesouvání. Po realizaci nebylo 

konstatováno, že by byl tento vliv markantní, respektive dominantní a je spíše registrován 

jako jeden z mnoha dalších vlivů, které nám ovlivňují okrajové podmínky stability svahu. 

Z tohohle pohledu je evidentní, že pokud budeme tento přístup aplikovat v jiných 

poměrech, tak pro budoucí studii se jeví jako více optimální aplikace v poklesových 

kotlinách, ve kterých jsou poklesy ve větší škále hodnot a v každém případe přesahující 

velikost dvou metrů. Nesmíme zapomínat však také na geologickou stavbu a původní 

morfologii terénu. Zde by pro studii bylo optimální využít vetší variabilitu 
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inženýrskogeologických poměrů zájmového území s geologickou stavbou vice náchylnou 

pro svahové pohyby, a také vetší morfologickou členitostí a sklonitostí terénu.  
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9. Analýza změn původního DMR bez vlivu 

poddolování a současného modelu s vlivem poddolování 

Morfologie terénu je nejvýznamnějším faktorem ovlivňující mapy náchylností 

k sesouvání, protože tvar terénu souvisí se sklonitostí, ale také s jinými morfologickými 

projevy, které ovlivňují existenci a mechanismus svahových pohybů. Vlivy poddolování 

lze z hlediska působení na stabilitu přirozených svahů posuzovat zejména z hlediska 

velikosti a plošného rozložení poklesů na povrchu. Velikost poklesů od poddolování 

způsobuje variabilní strmost svahů poklesových kotlin.  

Pro posouzení vlivů poddolování při vytváření map náchylnosti k sesouvání byl 

z map 1:10 000 (OKD a.s.) vytvořen digitální model terénu před vydobytím prvního 

porubu, tedy v době, kdy nebyl přirozený reliéf ovlivněn vlivy dobývání. Z tohoto modelu 

byla v programovém prostředí GIS vytvořena mapa sklonitosti terénu a tato porovnána 

s mapou sklonitosti terénu zpracovanou ze současného (2010) digitálního modelu terénu. 

Jejich rozdíl byl porovnán s izokatabázemi (izoliniemi stejného poklesu) poskytnutými 

OKD a.s., které reflektují změny reliéfu terénu způsobené vlivy poddolování ve stejném 

časovém intervalu, který odděluje původní a stávající digitální model terénu. Tímto 

překrytím však bylo zjištěno jen velmi málo oblastí, kde lze ztotožnit průběh izokatabáz 

(oblast nejvýraznějších změn sklonitostí od poddolování) s barevně odlišenými oblastmi 

výrazných změn sklonů získaných rozdílem původní a současné mapy sklonitosti. Naproti 

tomu byly zjištěny výrazné změny sklonitosti v oblastech zcela nedotčených vlivy 

poddolování, z čehož lze usuzovat na špatnou korelovatelnost původního a současného 

digitálního modelu i z nich vytvořenou mapu sklonitosti (viz obr. 63). Je značně 

komplikované charakterizovat příčiny těchto rozporů. Lze předpokládat řadu zásahů do 

krajiny mimo posuzované vlivy poddolování, stejně jako lze zjištěnou disproporci 

přisoudit nepříliš přesným podkladům použitých pro vytvoření digitálního modelu terénu 

před započetím dobývání. 
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Obr. 63 Rozdíl sklonitosti terénu vytvořený ze sklonitosti z digitálního modelu terénu 

před započetím těžby a z digitálního modelu terénu ze současnosti s vlivem poddolování 

(2010) 

 



Ing. Veronika Křístková: Implementace vlivu poddolování při sestavování map náchylnosti k sesouvání 
 

2013 Stránka 114 
 

10. Závěr 

Hlavním cílem práce byla implementace vlivů poddolování při sestavování map 

náchylností k sesouvání. Tento hlavní cíl byl realizován prostřednictvím těchto dílčích cílů.  

V rámci prvního cíle byla vytvořena nová prognózní mapa náchylností 

k sesouvání v oblasti severovýchodní části moravskoslezského kraje prostřednictvím 

podmínkové analýzy v prostředí GIS. Jedná se o modelové území 6 mapových listů 

Ostrava 15 – 43, Frýdek – Místek 25 – 22, Karviná 15 – 44, Nový Jičín 25 – 21, Bohumín 

15 – 42, Hlučín 15 – 23 v měřítku 1 : 50 000 a s rozlohou 2 123,47 km2. V zájmové oblasti 

se nachází 815 svahových deformací a z celkové plochy zaujímají plochu 104, 57 km, což 

je 4, 92 % z celého území. Na základě podmínkové analýzy bylo ve výsledné mapě 

vymezeno 5 tříd, které reprezentují různou náchylnost k sesouvání. První třída představuje 

velmi nízkou náchylnost k sesouvání a v oblasti zaujímá 16% daného území. Druhá třída 

reprezentuje nízkou náchylnost k sesouvání s 32% plošným rozšířením. Třetí třída 

představuje střední náchylnost k sesouvání a zabírá 13% z celkové plochy zájmové oblasti. 

Čtvrtá třída představuje vysokou náchylnost k sesouvání s 10% a poslední pátá třída 

s velmi vysokou náchylností k sesouvání zaujímá 29% z celkové plochy studované oblasti. 

V podmínkové analýze bylo využito nového přístupu při vytváření parametrické mapy 

„množství srážek“, která vstoupila spolu s dalšími parametrickými mapami do procesu 

analýzy. Pro hodnocení množství srážek byl využit průměrný roční úhrn srážek 

v modelovém území interpolovaný z údajů z měřících meteorologických stanic. Na základě 

regresní analýzy byl zjištěn lineární vztah mezi reliéfem a závislou proměnnou (roční 

průměr srážek) v procesu modelování této proměnné v konkrétních měřících bodech. 

Množství srážek představuje důležitý vstupní faktor, který ovlivňuje iniciaci svahových 

deformací a doposud nebyl žádným autorem tímto způsobem zpracován. V rámci 

podmínkové analýzy byly na tomto území také vymezeny kvazihomogenní jednotky UCU, 

jež s využitím těchto jednotek bylo možné vymezit ty oblasti, jež představují z hlediska 

sesuvného hazardu ty nejméně příznivé kombinace seřazené podle intenzity výskytu 

sesuvů.  

Dalším dílčím cílem byla kvantifikace chronologie změn poklesových kotlin 

v oblasti dobývacího prostoru Staříč a Paskov v katastrálním území Frýdek – Místek a 

Ostrava, jež je součástí celkové studované oblasti (viz první cíl). Oblast je lokalizována 

na mapovém listu 25 - 22 Frýdek – Místek a 25 - 21 Nový Jičín a zaujímá plochu 110, 05 
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km². V rámci tohoto cíle byla zdokumentována chronologie poklesové kotliny na 

studovaném území od začátku těžby až po současnost s prognózou stavu v roce 2020. 

Jedná se o kvantifikaci velikosti poklesu od 0 m do 1,7 m a rozlohou postiženého území ve 

zvolených časových intervalech od začátku těžby. Byly vytvořeny mapy s izokatabázy 

dokumentující vývoj poklesových kotlin, neboť poklesy představují nejdůležitější parametr 

ovlivnění území poddolováním. Následně bylo hodnoceno poddolování, jakožto významný 

faktor ovlivňující stabilitu území z hlediska náchylnosti k sesouvání. K tomuto účelu byly 

využity mapy izokatabáz, které byly upraveny tak, aby co nejvhodněji dokumentovaly 

vývoj poklesové kotliny. Celkový vertikální rozsah poklesů byl pro hodnocení vlivu 

poddolování rozdělen do pěti tříd, přičemž každá třída zaujímá určitou plochu v rámci 

posuzované oblasti. První třída intervalu poklesu do 0,5 cm zaobírá největší plochu daného 

území se 61, 83 km² (56,11% plochy), druhá třída intervalu poklesu 0,5-50 cm představuje 

plochu 37, 51 km² (34,1%), třetí třída intervalu poklesu 50-100 cm zaobírá plochu 5, 18 

km² (4,71%), čtvrtá třída intervalu poklesu 100-150 cm zaujímá plochu 3, 507 km² ( 

3,18%) a u páté třídy intervalu poklesu 150 – 200 cm je to plocha 2, 03 km² (1,95%). 

Součástí tohoto cíle je i dílčí cíl vymezení kategorií stavenišť dle ČSN 730039 Navrhování 

objektů na poddolovaném území rovněž v dobývacím prostoru Staříč a Paskov. Pět tříd 

kategorií stavenišť charakterizuje míru postižení základové půdy stávajících inženýrských 

objektů vzhledem k vlivům poddolování a zároveň vhodnost dané základové půdy pro 

budoucí výstavbu. V uvedených dobývacích prostorech byla vymezena pouze 4. a 5. třída 

kategorií stavenišť. Jedná se o kategorie vhodné a podmínečně vhodné pro zakládání 

staveb, což koresponduje s relativně malou intenzitou vlivu poddolování na povrch terénu 

a inženýrské objekty. 

V rámci čtvrtého cíle byla na zájmovém území dobývacího prostoru Staříče a 

Paskova provedena analýza a vytvořena metodika posuzování vlivu poklesu vzhledem 

k rozložení  jednotlivých tříd náchylností k sesouvání z výsledné prognózní mapy 

náchylností k sesouvání. Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu R byla provedena 

statistická analýza míry závislosti mezi náchylností k sesouvání a poddolováním. Čím více 

se koeficient korelace R blíží + 1, tím vyšší míry korelace daný proces nabývá. Pro velmi 

nízkou třídu náchylnosti (1) vychází koeficient korelace 0,972, u nízké třídy náchylnosti 

k sesouvání (2) je koeficient korelace 0,0192, koeficient korelace u třetí třídy střední 

náchylnosti k sesouvání je 0,9056, čtvrtá vysoká třída náchylnosti k sesouvání má 

koeficient korelace 0,0106 a pro pátou velmi vysokou třídu náchylnosti nebyla prokázána 
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žádná míra korelace. Na základě uvedených souvislostí mezi poklesy od poddolování a 

rozložením tříd náchylnosti k sesouvání nelze jednoznačně prokázat, že poklesová kotlina 

jakožto důsledek hlubinné těžby uhlí v zájmovém území zvyšuje náchylnost k sesouvání. 

Přestože u dvou tříd lze tuto souvislost matematicky prokázat (koeficient korelace u třídy 1 

a 3), u ostatních není tato souvislost zcela jednoznačná. I když na území poklesových 

kotlin Staříče a Paskova nebyla matematicky prokázána vysoká míra závislosti mezi 

náchylností k sesouvání a poddolováním, nelze určitý vliv vzhledem k výsledku u 1. a 3. 

třídy kategoricky vyloučit. Pro ověření výše zjištěných skutečností byla vytvořena mapa 

výskytu známých svahových deformací a interpretován počet a finanční náročnost důlních 

škod. Na základě provedeného výzkumu lze dobývací prostor Staříč a Paskov 

charakterizovat jako území s velmi nízkými náklady na realizované důlní škody a velmi 

malým množstvím svahových deformací, a to zejména vzhledem k rozloze poklesových 

kotlin. Výsledky a shrnutí důlních škod korelují s výsledky provedené studie vztahu 

náchylností k sesouvání a poklesové kotliny, protože jsou překvapivě nízké, což je 

v souladu se zjištěnými závěry nízké korelace mezi nimi.   

Před realizací disertační práce byl v zájmovém území očekáván jednoznačně 

významnější vliv poddolování na vznik a vývoj svahových deformací. Provedeným 

výzkumem bylo zjištěno, že tento vliv není dominantní a je spíše registrován jako jeden 

z mnoha dalších vlivů, které určitým způsobem determinují podmínky stability svahu. Pro 

budoucí výzkum této problematiky by bylo vhodné aplikovat metodiku zpracovanou v této 

práci, na poklesových kotlinách vyskytujících se na území s různorodějšímí 

kvazihomogenními inženýrskogeologickými poměry. Zároveň by bylo vhodné aplikovat 

uvedenou metodiku na území, kde se poklesy od poddolování pohybují ve větší škále 

hodnot. 
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