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Motivace: 

Hlavní motivací práce je poukázat na potřebu využívání důležitého nástroje hodnocení 

vlivu změn terénu na deformace současných nebo budoucích staveb pomocí kategorií skupin 

stavenišť v oblastech s hlubinnou těžbou uhlí. Tento významný inženýrskogeologický 

nástroj hodnocení není doposud využíván v míře, která je optimální a racionální. Je využíván 

většinou pouze pro posouzení důlních vlivů na určitou konkrétní stavbu. Jeho optimální 

aplikace je však daleko širší. Je možno ho využívat plošně pro vytváření map vhodnosti 

území pro zakládání nebo umisťování nové zástavby v poddolovaných oblastech. Dále je 

možno tato data využívat v lineárním směru (při opakovaných měřeních na poddolovaných 

silnicích), které následně můžeme využívat pro korekci a optimalizaci prognózních map. 

Kategorie skupin stavenišť nejsou doposud využívána pro hodnocení svahových deformací 

v oblastech s hlubinnou těžbou uhlí. Uvedená problematika je vědecky potřebná a zajímavá, 

zároveň je to prakticky přínosné a očekávané zejména v oblasti územního plánování. To vše 

je motivací práce. 

  



 Abstrakt 

Cílem disertační práce byla analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro 

inženýrskogeologické účely v poddolovaných územích. Hlavní motivací práce je 

nedostatečné využívání a aplikace skupin stavenišť pro lepší řízení a plánování zástavby 

v oblastech postižených hlubinnou těžbou uhlí. Kategorie skupin stavenišť představují 

rizikové kategorie hornického hazardu. Zohledňují deformace ve vertikálním směru 

prostřednictvím naklonění, deformace v horizontálním směru prostřednictvím poměrného 

vodorovného přetvoření a tahové a tlakové deformace terénu vyjádřené prostřednictvím 

zakřivení terénu. Dílčím cílem práce byla aplikace skupin stavenišť jako bodových 

informací. Pro toto zhodnocení bylo využito 8 kostelů v poklesové kotlině. Jsou to stavby, 

jež přetrvaly vlivy delšího časového období. Druhým cílem práce bylo zhodnocení skupin 

stavenišť jako liniových informací. Pro tento účel bylo vybráno pravidelné pozorování na 

silnicích, které je využíváno pouze pro opravu silnic. V disertační práci je přitom využíváno 

pro rektifikaci prognózních map vlivu poddolování. Třetím cílem práce bylo plošné 

hodnocení skupin stavenišť. V této části byla zhodnocena prognóza a byla vytvořena nová 

mapa se třemi rizikovými rajony (vhodný, podmínečně vhodný a nevhodný). To vše bylo 

hodnoceno ve vztahu k existující a k plánované zástavbě dle územního plánu. Dalším cílem 

bylo zhodnocení skupin stavenišť na svahových deformacích. Zde bylo hodnoceno dvacet 

svahových deformací, ve kterých byly zjišťovány změny sklonu svahu ovlivněné 

poddolováním. Posledním cílem práce bylo hodnocení skupin stavenišť jako jednoho 

z multifaktorů pro celkové hodnocení územních plánů v hornických oblastech. Pro vytvoření 

nové rizikové mapy bylo kromě skupin stavenišť ještě využito dalších informací, jako jsou 

inženýrskogeologické rajony, těžitelnost, inundační území, radonový hazard a svahové 

deformace. Byla vytvořena geomultifaktoriální mapa pro územní plánování v hornických 

oblastech. Disertační práce ukázala, že využívání kategorií skupin stavenišť, hodnotících 

deformace terénu, je nezbytné pro možnost komplexního hodnocení území v poddolovaných 

oblastech. To vše bylo zjištěno na praktických příkladech jednotlivých případových studií 

dílčích cílů. Jejich využívání se tudíž jeví jako optimální a nutné v takto antropogenně 

ovlivněných oblastech.  

Klíčová slova: kategorie skupin stavenišť; naklonění; poměrné vodorovné přetvoření; 

poloměr zakřivení, aplikace; poddolované území; územní plán 

  



Abstract 

The aim of the doctoral dissertation is an analysis of application of building site 

categories for engineering-geological purposes and undermined areas. The motivation 

behind the work lies in insufficient utilisation and application of building site categories for 

the purposes of better development management and planning in areas affected by 

underground coal mining. Building site categories represent the categories of mining hazard 

taking into consideration the vertical deformations via declination, horizontal deformations 

via horizontal unit deformation, and tensile and pressure deformations of the ground 

expressed by means of ground curvature. A partial objective of the work is to apply the 

building site categories as point information (data expresses as points). An evaluation of nine 

churches, i.e. structures that have survived longer time periods, in a subsidence trough has 

been included in the work. Another objective of the dissertation is to evaluate the building 

site categories as linear information (data expressed as lines). For this reason, regular 

monitoring of roads that is used only for road repair purposes has been selected as in this 

dissertation thesis it is used to rectify prognostic maps of subsidence influence. The third 

objective of the work is spatial evaluation of the building site categories. This has resulted 

in an evaluation of the prognosis, and a new map with three zones of hazard (suitable, 

conditionally suitable and unsuitable). All the findings have been related to the existing and 

planned built-up areas according to the land use plan. Another objective is to evaluate the 

building site categories on slope deformations. This concerns twenty slope deformations, 

where changes in the subsidence-induced slope angle have been identified. The last objective 

of the work is to evaluate the building site categories as one of the multi-factors in overall 

assessment of land use plans in mining areas. Apart from building site categories, various 

information, such as engineering-geological zones, rock workability, flood plains, radon 

hazard and slope deformations, have been used to produce a new map of hazard, namely a 

geo-multi-factorial map for land use planning purposes in mining areas. The dissertation has 

shown that the utilisation of building site categories, evaluating ground deformation, is vital 

for possible complex assessment of the area in the undermined landscape. All the findings 

are based on practical case studies of partial objectives, and their application appears as 

optimal and crucial for such anthropogenically influenced areas. 

Key words: building site categories; declination; horizontal deformations; ground curvature, 

application, undermined areas; land-use plan  
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1. Úvod 

V inženýrské geologii v oblastech s hlubinnou těžbou uhlí je velmi důležitou 

problematikou poddolování, u kterého potřebujeme nějakým způsobem kvantifikovat změny 

inženýrskogeologických poměrů pro posuzování podmínek zakládání staveb, ale také pro 

jiné účely. 

Hlavním cílem disertační práce je analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro 

inženýrskogeologické účely v poddolovaných územích.  

Poddolovaná území jsou postižena řadou změn, které mají vliv zejména na 

nerovnoměrné sedání existujících i budoucích inženýrských objektů, mění se fyzikálně-

mechanické parametry základových půd (například dochází ke snižování hodnot smykové 

pevnosti, zvyšování pórovitosti zemin). Dále dochází ke změnám hydrogeologických 

poměrů, například v oblastech s poklesy dochází při mělké hladině podzemní vody k jejímu 

výstupu nad povrch terénu. Obecně při poklesech dochází k přibližování hladiny podzemní 

vody směrem k povrchu terénu, což je pro zakládání staveb negativním fenoménem. Při 

změnách fyzikálně-mechanických parametrů k jejich méně vhodným variantám dochází 

častokrát ke snižování únosnosti. Obzvláště kritické jsou okrajové části poklesových kotlin, 

kde dochází k výraznějším změnám sklonů svahů. To pak může mít za následek aktivaci, 

někdy reaktivaci svahových pohybů. Někdy i menší změny sklonů při poklesech terénů 

mohou znamenat výraznější problémy při změnách napjatosti zeminových nebo skalních 

masivů. 

Z výše uvedených možných změn v inženýrskogeologických poměrech základových 

půd vyplývá potřeba využívání nástrojů hodnocení těchto změn.  

Cílem práce je proto aplikace kategorií skupin stavenišť, které jsou definovány 

v normě ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Tyto kategorie 

představují relativně snadný nástroj hodnocení změn ovlivňujících základové poměry. 

Musíme si uvědomit, že v poddolovaném území není nejdůležitější změnou pokles terénu, 

ale spíše heterogenita jeho hodnot. Ta následně způsobuje změny sklonů svahů. To vše 

zohledňují kategorie skupin stavenišť. Jejich aplikace v inženýrské geologii je však omezena 

pouze na jednoduché posouzení změn poměrů stavenišť. Hlavní motivací práce je proto 
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zvýšení jejich používání pro různé další účely v inženýrskogeologické praxi, ale také ve 

výzkumu těchto území. To vše je definováno v kapitole Cíle disertační práce. 
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2. Zhodnocení dosavadních poznatků, teorie poklesové kotliny 

s okrajovými podmínkami kategorií skupin stavenišť 

První okrajovou podmínkou definující kategorie stavenišť je poddolování. 

Poddolování je antropogenní geodynamický proces způsobený souborem činností hlubinné 

těžby nerostných surovin nebo realizací podzemních staveb, které ve svých důsledcích 

způsobí ovlivnění určitého území. Ovlivnění se projevuje deformací povrchu terénu poklesy 

nebo propady nebo výstupem volné hladiny podzemní vody nad povrch terénu (vytvoření 

nových vodních ploch). Fyzikální podstatu procesu dobře vyjadřuje mechanizmus vyrubání 

podzemních prostor a slovo podrubání, které je také synonymem slova poddolování. 

Důležitou okrajovou podmínkou definování kategorií stavenišť v disertační práci je, že se 

hodnotilo území ovlivněné pouze hlubinnou těžbou uhlí, protože je zde odlišný 

mechanismus podrubání, než je to v případě těžby jiných nerostných surovin. Poddolování 

většinou probíhá v plošně rozsáhlejším území, které je více povrchově geometrizované 

a poklesová kotlina má pravidelnější tvar. Rozdílné je to například u těžby rudných žilných 

ložisek, kde se poddolování projevuje spíše v lineárním směru. Problematikou poddolování 

při dobývání uhelných ložisek se zabývaly práce Bradáč, J. (1996), ČSN 730039 (1989), 

McMillan et al. (1987), Allgaier a Frederick (1988), Wagner a Schuemann (1991), Beamish 

et al. (1997), Choi et al. (1997), Jayanthu et al. (2001), Van der Merwe (2003), Donnelly et 

al. (2008), Erginal et al. (2008), Doležalová et al. (2010), Djamaluddin et al. (2012), Guo et 

al. (2012), Kajzar et al. (2012), Kuchin (2012), Marschalko et al. (2012, 2013, 2014a, b, c). 

Hodnocení pomocí kategorií stavenišť uplatňujeme na poddolovaném území, jehož 

obvod je povrchově omezen mezním úhlem vlivu těžby (obr. 1). Tento svislý úhel je svírán 

vodorovnou rovinou spojnice okraje porubu (vydobyté sloje) s odpovídajícím bodem na 

okraji poklesové kotliny (obr. 1). Okraj poklesové kotliny určuje nulový pokles (obr. 1) 

povrchu terénu nebo minimální hodnota poklesu terénu, kde deformace má za následek ještě 

přípustnou deformaci ovlivněných inženýrských objektů. Tato hodnota je v České republice 

konvenčně normově stanovena a má hodnotu 1 cm (Mikulenka, 2008). Existují empiricky 

stanovené hodnoty pro jednotlivá geologická prostředí a pro dobývací revíry. Pro ostravsko-

karvinský revír je stanovena hodnota 70 až 80˚ pro karbonské sedimenty, které jsou 

rigidnější než horniny terciérních (miocenních) sedimentů s hodnotou 50 až 55˚. Co se týče 

dalších významných uhelných revírů v České a Slovenské republice, hodnota pro 

severočeský hnědouhelný revír je 50˚ a pro Nováky 56˚. Ve světě byly zaznamenány mezní 
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úhly vlivu těžby, přičemž jsou seřazeny od nejnižších k nejvyšším hodnotám. Hodnota 25˚ 

byla zaznamenána pro tvrdé pískovce ve Wilkes Borne – USA (Aksoy et al., 2004), 23–39˚ 

v Bertonu – USA (Aksoy et al., 2004), 35˚ v uhelném revíru Mindlands – Anglie, 41˚ 

v  říčním údolí Trend – Anglie (Aksoy et al., 2004), 45˚ v uhelném revíru Limburg – 

Holandsko (Aksoy et al., 2004), 48–49˚ v rakouské terciérní uhelné pánvi (Aksoy et al., 

1957), 49˚ v revírech Pench a Kanhan – Indie (Singh et al., 1992), 48–57˚ důl Velenje – 

Slovinsko (Whittaker et al., 1989), 63–51,4˚ britské revíry (Yao et al., 1991), 79˚ revíry jižní 

Afriky (Schumann, 1984). 

 

Obr. 1 Poklesová kotlina s vyznačením základních parametrů  

Je pak potřeba rozlišovat stále aktivní vlivy od současně probíhající těžby nebo 

ukončené v krátkém časovém intervalu (například 15 let po skončení těžby). Dále 

rozlišujeme vlivy historické. 

Z pohledu inženýrské geologie, geotechniky a zakládání staveb je potřeba si uvědomit, 

že poddolování způsobuje změnu stabilitních poměrů lokality ve vztahu k únosnosti, sedání 

(nerovnoměrné sedání), ale také má vztah k stupni stability svahů. Nejdůležitější změna 

probíhá z pohledu těchto oborů na povrchu terénu, přičemž se vytváří poklesová kotlina, 

jež se vyvíjí s maximálním poklesem terénu Smax, který dosahuje hodnoty 0,8 až 0,95 
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vydobyté mocnosti sloje. Tento maximální pokles se však vyvíjí jenom za předpokladu 

(obr. 2), že poklesová kotlina nabývá hodnoty poloměru účinné plochy (r), který závisí na 

hloubce dobývané sloje (H) a na mezním úhlu vlivu těžby (µ). To znamená, že r = H . cotg 

µ. Výzkumem poklesových kotlin vytvořených hlubinnou těžbou uhlí se zabývaly práce 

Pells (2011), Kajzar et al. (2012), Onica et al. (2012), Can et al. (2013), Dai et al. (2013), 

Unlu et al. (2013), Wójcik (2013), Yan et al. (2013), Yao et al. (2013), Zhou et al. (2014), 

Marschalko et al. (2013, 2014).  

 

Obr. 2 Vliv hloubky na velikost poklesové kotliny a poloměr plné účinné plochy  

Poklesy terénu mohou následně znamenat, že se vytvoří nové vodní plochy, a to za 

předpokladu, že volná hladina podzemní vody se nachází v nadmořské výšce větší, než je 

hodnota nadmořské výšky nově pokleslého povrchu terénu (Marschalko et al., 2013). To 

znamená, že v takto postiženém území nemůžeme umísťovat zástavbu. Nedochází však 

jenom k výstupu hladiny podzemní vody na povrch, ale mění se hydrogeologické poměry 

v tom smyslu, že hladina podzemní vody se přiblíží více k zemskému povrchu, což může 

znamenat, že se jednoduché základové poměry mění na složité. Z pohledu základních 

inženýrskogeologických charakteristik dochází ke snižování smykové pevnosti s následným 

snížením únosnosti. Může také docházet ke změnám stlačitelnosti zemin, snižování hodnot 
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deformačního modulu a k následnému zvyšování sedání. Plošně nerovnoměrná změna 

zemského povrchu může způsobovat nerovnoměrné sedání stavebních objektů. Může 

docházet ke změnám dalších fyzikálně-mechanických vlastností základových půd. 

Všechny výše uvedené změny v poddolovaných územích vytváří potřebu 

zjednodušování hodnocení vlivu poddolování na projektování staveb. Uvedenou potřebu 

splňují navrhované kategorie skupin stavenišť (ČSN 73 0039, 1989), které na základě 

hodnocení tří vybraných parametrů přetvoření terénu hodnotí a kategorizují změny 

způsobené poddolováním s následnými doporučeními vyplývajícími ze zatřídění do pěti 

rizikových skupin I až V, přičemž skupina I znamená stav nejhorší a skupina V znamená 

přijatelný stav z pohledu možného zakládání staveb.  

Významnou inženýrskogeologickou problematikou související s procesem 

poddolování je přírodní geodynamický proces svahových pohybů. To, že existuje vztah mezi 

těmito procesy, je logickým fyzikálním důsledkem změn, které způsobuje poddolování. Na 

začátku je potřeba upozornit na fakt, že v poklesové kotlině dochází ke změně 

geomorfologie, přičemž nejvýznamnější je změna sklonitosti svahu. Touto problematikou 

se zabývaly práce Peng a Luo (1989), Jones et al. (1991), Almasmoum et al. (1996), Malgot 

and Baliak (2004), Ji et al. (2006), Shan et al. (2008), Sun et al. (2008), Tang (2009), Li a Li 

(2012), Marschalko et al. (2012 a, b, c). Nesmíme zapomínat, že tvorba poklesové kotliny je 

dynamický časoprostorový jev, to znamená, že prochází postupným vývojem a ke změně 

sklonitosti může docházet i vícenásobně v případě víceslojové geologické stavby 

s posloupným dobýváním jednotlivých pater. Dalším faktorem ovlivňujícím vliv 

poddolování je lokalizace svahové deformace vzhledem k její pozici v poklesové kotlině. 

V případě, že svah je lokalizován v okrajové části poklesové kotliny, jedná se o intenzivněji 

ovlivněnou situaci. Pokud se svahová deformace nachází na dně poklesové kotliny 

s maximálním poklesem a s plně účinnou plochou, je vliv evidentně menší. 

Velmi důležitá je vzájemná poloha směru svahového pohybu a spádnice svahu 

poklesové kotliny. Tímto vztahem se zabývaly práce Marschalko et al. (2008 a, b), 

Marschalko a Třeslín (2009). Je zde potřeba rozlišovat několik situací. První, nejhorší stav 

nastává tehdy, když je směr svahového pohybu totožný se spádnicí poklesové kotliny. 

Dochází k posílení aktivních sil a zhoršení stability svahu. Druhý, nejpozitivnější stav 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        7 

nastane tenkrát, když jsou oba směry opačně orientované, to znamená, že se zvyšuje hodnota 

stupně stability. 

 Další situací je stav, kdy svahová deformace je na okraji poklesové kotliny směrem k 

jejímu středu. Zde je důležitá vzájemná orientace. Pokud je horní část svahové deformace 

na okraji poklesové kotliny, stabilita se nezhoršuje. V případě, že se spodní akumulační část 

nachází na okraji svahové deformace, dochází ke zhoršení stability. 

Dalším faktorem je vzájemná pozice svahové deformace a poklesové kotliny částečně 

umístěné na dně poklesové kotliny a na jejím svahu. Zde je důležité, která část svahové 

deformace je na svahu poklesové kotliny. V případě vrchní části se situace zhoršuje 

a v případě spodní akumulační části se naopak zlepšuje. Je to opačný fenomén než 

v předchozím případě. 

Zvláštní situací je stav, kdy se svahová deformace nachází na dně poklesové kotliny. 

Zde by nemělo docházet k zásadní změně stability, protože všechny části svahové deformace 

poklesly stejným způsobem o hodnotu maximálního poklesu Smax. 

Předchozí hodnocený vztah zohledňuje již existující svahovou deformaci. Pokud 

hodnotíme možnost vzniku nových svahových deformací, tak jejich nejpravděpodobnější 

vznik je vázán na okrajové části poklesové kotliny vymezené mezním úhlem vlivu těžby na 

obě strany od inflexního bodu a především poloměrem účinné plochy od tohoto bodu. 

Důležitou okrajovou podmínkou možnosti vzniku nové svahové deformace je původní 

morfologie terénu bez vlivu poddolování. V případě, že původní terén má větší sklon svahu 

a totožný směr spádové přímky se spádovou přímkou poklesové kotliny, pravděpodobnost 

vzniku se zvyšuje. 

Je zřejmé, čím větší je sklon původního svahu, tím větší je pravděpodobnost vzniku. 

To samé platí i v případě sklonu poklesové kotliny. 

Z rešerše vědecké literatury vyplývá, že navrhovaný pohled na aplikaci kategorií 

stavenišť, který je předmětem disertační práce, nebyl doposud předmětem žádné práce. 
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3. Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro 

inženýrskogeologické účely v poddolovaných územích. Tento hlavní cíl byl uskutečněn 

pomocí realizace dílčích cílů. Disertační práce má dvě skupiny dílčích cílů. První skupina 

dílčích cílů rešeršně popisuje kategorie skupin stavenišť. 

První skupina cílů bude řešit definování okrajových podmínek, ve kterých je možno 

aplikovat kategorie skupin stavenišť, jež jsou definovány v normě ČSN 73 0039 Navrhování 

objektů na poddolovaném území. První okrajovou podmínkou je definování vztahu 

poddolování a kategorií stavenišť. Další okrajovou podmínkou je definování kategorií 

stavenišť ve vztahu k inženýrským objektům. Třetí okrajovou podmínkou je popis kategorií 

stavenišť a jejich parametrů s určením jejich významu.  

Druhá skupina cílů se zaobírá aplikací kategorií skupin stavenišť v inženýrské 

geologii. Prvním dílčím cílem bylo využití kategorií stavenišť jako bodových informací na 

základě předložené případové studie. Je potřeba si uvědomit, že bodové využívání kategorií 

stavenišť je velice důležitou aplikací, protože většinu staveb na poddolovaném území 

posuzujeme v zásadě bodově, neboť pozice stavebního objektu je vzhledem k velkému 

rozměru poklesové kotliny záležitostí, která je vnímána pouze bodově. 

Inženýrskogeologický průzkum staveniště na poddolovaném území se v zásadě odlišuje od 

jiných průzkumů hodnocením parametrů přetvoření terénu. Jejich hodnota následně určí 

příslušnou kategorii skupin stavenišť, která definuje okrajové podmínky možnosti realizace 

určitého inženýrského objektu včetně ekonomického doporučení realizace.  

Druhým dílčím cílem byl návrh využití kategorií skupin stavenišť jako liniových 

informací na základě předložené případové studie. Tento přístup má dva základní směry 

použití. Jedním je využití liniového hodnocení kategorií stavenišť pro liniové stavby, jako 

jsou silniční, železniční a dopravní komunikace, dále se jedná o hodnocení různých 

liniových produktovodů (plynovodů, ropovodů, parovodů), kanalizací a jiných 

infrastrukturních vedení. Příkladem vlivu poddolování je přetrhávání elektrických vedení 

v oblasti konkávní části poklesové kotliny, kde dochází k tahovým vlivům, které ve svém 

důsledku způsobují toto střihové porušení vedení. Jiný vliv nastává v konvexní část (tlakové 

účinky), což například doprovázejí převisy elektrického vedení. Liniové hodnocení kategorií 

stavenišť pak pomáhá řešit uvedenou situaci. Druhým směrem je využívání kategorií 
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stavenišť jako liniových informací. Velkým problémem prognostických map kategorií 

stavenišť v poddolovaných územích je jejich aktuálnost a reálnost predikovaných dat. To 

znamená, že někdy máme k dispozici informace, které neodpovídají skutečnému stavu. 

Periodický geodetický monitoring silničních staveb umožňuje lepší poznání skutečných 

změn morfologie poddolovaného území. Zde můžeme využít nově přepočtených kategorií 

stavenišť, kterými pak optimalizujeme jejich prognostické mapy. To nám ve finále umožní 

dvojí užitek, protože můžeme dle takto získaných informací opravovat a sanovat silnice, ale 

také můžeme získat zpřesnění existujících prognostických map.  

Třetím dílčím cílem bylo využití kategorií skupin stavenišť jako plošných informací 

na základě předložené případové studie. V plošném využívání rajonů s konkrétní kategorií 

skupin stavenišť je snad největším nedostatkem současného stavu využívání těchto 

důležitých informací. Ve vztahu k plošnému využívání je možno rozlišovat z pohledu času 

dvě základní situace hodnocení stavu zástavby. První je stav, kde je již existující zástavba a 

potřebujeme zhodnotit vliv poddolování v určitém katastru území. Je zřejmé, že poddolování 

způsobuje škody na stavebních objektech, a je potřeba tuto situaci hodnotit objektivním 

způsobem, přičemž plošná distribuce informací o kategoriích stavenišť přináší základní 

pohled na stav ovlivnění. Druhým stavem je stav budoucí, kde je evidentní skutečností, že 

včasná predikce kategorií stavenišť může znamenat výraznou eliminaci potenciálních škod 

na nově plánovaných objektech. To znamená, že pokud víme, že je plánována výstavba 

v rajonu s nejméně vhodnou kategorií skupin stavenišť I a II, nebudeme v tomto území 

povolovat výstavbu. Zde můžeme ušetřit jak prostředky investorů staveb, tak prostředky 

důlních organizací s případnými potřebami náhrad důlních škod. Je potřeba si uvědomit, že 

se nejedná o stav trvalý, ale o stav vázaný na určité časové období, po kterém bude v lepším 

případě omezení zrušeno nebo omezeno. V horším případě naopak může dojít ke změně 

negativní ve smyslu eliminace povolování výstavby.  

Dále byl cíl popsat vztah kategorií skupin stavenišť a svahových deformací, přičemž 

byl zhodnocen jejich význam pro hodnocení vlivu tohoto fenoménu na aktivitu svahového 

pohybu. Předmětem hodnocení byly změny sklonu svahů poddolováním (případová studie), 

které patří mezi základní okrajové podmínky stability svahů. Svahové pohyby představují 

exogenní geodynamické procesy, které jsou zásadním způsobem ovlivňovány změnami 

morfologie terénu. Je proto evidentní, že poddolování znamená neustálou změnu morfologie, 

tudíž je potřeba s ním počítat a zohledňovat ho při hodnocení současné aktivity svahových 
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pohybů. Můžeme však v případě správné aplikace prognózovaných kategorií stavenišť 

predikovat také stav budoucí. To je například zvýšení aktivity stávajícího pohybu nebo 

reaktivace fosilních svahových deformací. Posledním případem je možnost vzniku nových 

svahových deformací ve změněných podmínkách způsobených hlubinnou těžbou.  

Dalším dílčím cílem byl popis možností využívání kategorií stavenišť jako datové 

vrstvy v geografických informačních systémech. Byl navržen jako jeden z důležitých 

parametrů multifaktoriální analýzy inženýrskogeologických poměrů v poddolovaných 

oblastech s využitím v územním plánování (pomocí případové studie), kde kategorie skupin 

představují významnou charakteristiku. V této problematice je potřeba si uvědomit, že 

multifaktoriální hodnocení inženýrskogeologických poměrů určitého území, například pro 

potřeby budoucí zástavby, zohledňuje množství geofaktorů, jako jsou inženýrskogeologické 

rajony, těžitelnost hornin, radonový hazard, rozšíření svahových deformací. 

V poddolovaných územích však nemůžeme zapomínat na hodnocení vlivu hlubinné těžby 

uhlí. Zde vyvstává otázka, co použít jako relevantní údaj pro hodnocení tohoto vlivu. Cílem 

práce je přinést hodnocení kategorií skupin stavenišť jako takto hledaný relevantní údaj pro 

zmiňovanou multifaktoriální analýzu inženýrskogeologických poměrů v poddolovaných 

územích. 
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4. Kategorie skupin stavenišť 

Kategorie stavenišť představují rizikové kategorie s určitým ovlivněním 

poddolováním dle normy ČSN 73 0039 (1989) Navrhování objektů na poddolovaném 

území. Původním účelem normy bylo hodnocení ovlivnění stavebního objektu v určitém 

území. To znamená, že se jednalo spíše o bodovou informaci. Práce navrhuje využívat 

uvedené informace o kategoriích stavenišť v mapových podkladech pro územně plánovací 

studie. To znamená, že zobrazování kategorií stavenišť nám pomůže zobrazovat uvedenou 

kategorii s určitým indexem rizikovosti výstavby nových objektů, který zohledňuje 

ovlivnění stavebního objektu poddolováním.  

Tři charakteristiky přetvoření terénu nebyly vybrány náhodně. Je evidentní, že jejich 

výběr byl logický, a z jejich definic je patrné, že nejlépe kvantifikují změny terénu ve vztahu 

k deformacím terénu v poddolovaných územích. První z nich řeší změny v horizontální 

rovině. Druhá řeší vertikální rovinu a třetí charakteristika popisuje zakřivení terénu.  

Definice samotných kategorií stavenišť (tab. 1) je dána vzájemnou kombinací hodnot 

všech tří parametrů, přičemž finální zařazení do dané kategorie je podmíněno nejméně 

příznivou hodnotou jednoho ze tří parametrů přetvoření terénu. Logičnost této skutečnosti 

je v tom, že pokud je již jedna z těchto hodnot nepříznivá, ovlivnění stavby je již naplněno.  

Tab. 1 Skupiny stavenišť charakterizované třemi parametry přetvoření terénu (dle ČSN 73 0039) 

 

První charakteristikou je vodorovné poměrné přetvoření (ε) dané poměrnou 

délkovou změnou v milimetrech na metr terénu ve vodorovném směru ve vybrané části 

poklesové kotliny (obr. 3, 4, 5). Mohou nastat dvě varianty této změny. První je způsobena 

tahovým namáháním terénu a v tomto případě dosahuje parametr kladné hodnoty. Druhým 

případem jsou tlaková namáhání, která způsobují záporné hodnoty vodorovného poměrného 

přetvoření.  
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Další okrajovou podmínkou je poloměr zakřivení terénu (R) uváděný v kilometrech. 

Jedná se o poloměr oskulační kružnice křivosti povrchu terénu v poklesové kotlině (obr. 3, 

4, 5). Zde mohou nastat dvě základní varianty zakřivení terénu. První případ je konvexní 

charakter zakřivení, kde střed opisované kružnice je umístěn nad povrchem terénu. Druhý 

případ je konkávní, kde pomocná opisovaná oskulační kružnice má střed pod povrchem 

terénu.  

Třetí charakteristikou je naklonění terénu (D) udávané v mm/m podobně jako u první 

charakteristiky (obr. 3, 4, 5). Je dané poměrem rozdílu poklesu dvou bodů k jejich vzájemné 

vzdálenosti v poklesové kotlině.  

První třída s nejmenším ovlivněním je dána V. třídou kategorií stavenišť (vhodná 

staveniště v poddolovaném území). Zde se jedná o území, kde namáhání od poddolování je 

velmi malé a je řádově menší než 30 % namáhání od ostatních účinků. Takto hodnocené 

území je vhodné pro všechny typy staveb.  

Druhá třída se středním ovlivněním poddolováním (podmínečně vhodná staveniště 

v poddolovaném území) zahrnuje dvě třídy kategorií stavenišť číslo III a IV. U III. 

kategorie se předpokládá, že po provedení malých, nenáročných konstrukčních opatření lze 

navrhovat i poddajné konstrukce. Namáhání od poddolování je zde zpravidla větší než 10 % 

normové pevnosti materiálu. U IV. kategorie stavenišť se předpokládá namáhání na 

konstrukce nad základy s hodnotou menší než 10 % normové pevnosti materiálu. Tato 

střední třída ovlivnění poddolováním je podmínečně vhodná pro zakládání nových staveb. 

Důležitou roli zde hraje tuhost, velikost nosné konstrukce a vzájemné uspořádání 

jednotlivých dílčích objektů. Zde se předpokládá, že statické zabezpečení konstrukcí 

vzhledem k účinkům poddolování bude ještě ekonomicky přijatelné.  

Poslední, nejméně vhodnou třídou území, je třetí třída s vysokým ovlivněním 

poddolováním (nevhodná staveniště v poddolovaném území). Zde doporučujeme, aby 

zahrnovala I. a II. kategorii skupin stavenišť. I. skupina představuje území s potenciálním 

výskytem stupňovitých zlomů a velkých deformací terénu. II. skupina stavenišť představuje 

území s účinky poddolování, které se budou vždy přenášet do konstrukcí nad základy. 

Objekty si proto budou vyžadovat úplné statické zajištění proti poddolování, které bude 

zahrnovat možnost rektifikace vůči denivelaci terénu. U obou skupin stavenišť je umístění 

staveb vnímáno jako nevhodné. Projektování a realizaci staveb na tomto území musíme 
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jednoznačně zdůvodnit. Výjimkou jsou pouze staticky jednoduché objekty, které mají 

dostatečnou odolnost vůči namáhání a minimální citlivost na změny vyplývající z účinků 

poddolování.  

Nově vytvořené mapy hazardu vůči poddolování dle kategorií stavenišť je nutno 

překrývat v GIS prostředí s územními plány. Zejména je však potřeba zhodnotit jejich 

překryv s existující zástavbou a plánovanou zástavbou dle územního plánu. Důvodem je 

volba vhodné struktury navrhované zástavby, která je v souladu s předpokládanými účinky 

poddolování v hornických oblastech. Druhým případem aplikace je kontrola již navržených 

územních plánů a jejich případná optimalizace dle zjištěného rozdílu v navrženém stavu dle 

územního plánu a v zjištěném stavu dle mapy hazardu.  

Je potřeba si uvědomit, že poklesová kotlina se dynamicky vyvíjí a parametry se mění 

v čase (obr. 6, 7), a proto průběh hodnot v obrázku 3, 4, 5 je schematický a odpovídá pouze 

jednomu určitému času a stavu poklesové kotliny. 
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Obr. 3 Parametry přetvoření terénu, jejich grafická schémata, výpočet a) poměrného vodorovného přetvoření, 

b) naklonění, c) poloměru zakřivení 
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Obr. 4 Průběh hodnot parametrů přetvoření terénu v závislosti na pozici bodu ve svahu poklesové kotliny 

(podle ČSN 73 0039)  
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Obr. 5 Průběh hodnot parametrů přetvoření terénu v závislosti na pozici bodu ve svahu poklesové kotliny při 

těžbě šikmo uložené sloje  

 

Obr. 6 Průběh změn hodnot poměrného vodorovného přetvoření při postupu těžby  
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Obr. 7 Průběh změn hodnot mezního úhlu vlivu dobývání při postupu těžby 

4.1 Naklonění – denivelace 

Naklonění je nejdůležitější charakteristikou parametru přetvoření terénu a je klíčovým 

parametrem pro stanovení kategorií skupin stavenišť. Vyjadřuje sklon terénu v hodnotách 

mm/m nebo v %. Výjimečně se také může vyjadřovat ve stupních. Pro výpočet naklonění 

v poklesové kotlině potřebujeme udělat poměr rozdílů poklesů dvou sousedních bodů 

k jejich vzdálenosti.  

Pokud hodnotíme průběh hodnot naklonění v okrajovém svahu poklesové kotliny, 

tak maximální hodnoty dosahuje v místě nad inflexním bodem (obr. 8). Jeho hodnota je 

daná poměrem maximálního poklesu Smax a poloměru plné účinné plochy r. Poloměr 

účinné plochy je dán součinem hloubky vydobytého porubu H a kotangentu mezního vlivu 

těžby µ.  

Dmax = Smax / r = Smax / H . cotg µ 

Pokud uvažujeme, co nejvíce ovlivňuje naklonění, je zřejmé, že zásadní vliv má 

hloubka dobývání. To znamená, že čím větší je hloubka dobývání, tím mírnější je náklon 

terénu poklesové kotliny. Čím menší hloubka, tím větší naklonění terénu. Co se týče vlivu 

maximálního poklesu, tak s jeho rostoucí hodnotou stoupá naklonění terénu. Maximální 

pokles je ovlivněn výškou dobývaného porubu. 
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Obr. 8 Závislost hodnoty naklonění v povrchovém bodu na jeho pozici ve svahu poklesové kotliny 

s vyznačením maximálního náklonu  

Co se týče vlivu náklonu na stavební objekty, tak samozřejmě nejnebezpečnější 

situace je ta s malými hloubkami dobývání, protože se jeho hodnota zvyšuje. Se zvyšující 

se hodnotou náklonu se mění skupiny zařazení staveniště do kategorií skupin stavenišť, to 

znamená, že se mění směrem k méně vhodným kategoriím (směr změn – V → IV → III → 

II → I).  

Pokud hodnotíme vliv naklonění na různý charakter inženýrských objektů, můžeme 

rozlišovat větší a menší vliv dle tohoto charakteru. Větší vliv naklonění je u průmyslových 

objektů a obytných budov, zejména však u těch, kde je volná hladina vody nebo volná 

hladina technologické kapaliny. Jedná se zejména o sedimentární nádrže, úpravny vody 

nebo jiné kapaliny, papírenská zařízení, chladicí věže, koupele, bazény atd. Dále je to 

důležité pro vodní a infrastrukturní stavby, např. stavby pro vodní dopravu (kanály), 

vodoteče, kanalizace, ropovody, plynovody atd.  

Co se týče kvantifikace vlivu naklonění na kategorie skupin stavenišť, tak dle 

empirie normy ČSN 73 0039 rozlišujeme vliv zanedbatelný s hodnotou menší než 2 mm/m 

(tab. 1 – kategorie skupin stavenišť V). Lépe je možno si to představit na naklonění domu, 
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který má šířku 10 m, to znamená, že pokud budeme v kategorii V (vhodné staveniště), 

nebude hodnota naklonění přesahovat 2 cm (obr. 9). Dále rozlišujeme staveniště 

podmínečně vhodná, u kterých rozlišujeme skupinu stavenišť IV, kde hodnota naklonění 

bude v rozpětí hodnot 2 až 5 mm/m (tab. 1). U rodinného domu se šířkou 10 m bude hodnota 

naklonění dosahovat 2 až 5 cm (obr. 9). Tato představa je velice vhodná z pohledu představy 

nerovnoměrného sedání, to znamená, že si můžeme představovat konkrétní vliv pro 

konkrétní hodnotu nerovnoměrného sedání, avšak vyjádřeného hodnotou naklonění. Pro 

skupinu stavenišť III je hodnota naklonění rovna rozpětí 5 až 8 mm/m (tab. 1). U rodinného 

domu se šířkou 10 m je to 5 až 8 cm (obr. 9). To znamená, že pokud uděláme u takto širokého 

domu horizontální rovinu např. pomocí vodní váhy a zaznamenáme výškovou změnu 

adekvátní této hodnotě, můžeme tak konstatovat příslušnou kategorii skupin stavenišť. 

Poslední, nejméně vhodnou situací jsou staveniště skupiny I a II, označované jako 

nevhodné. U skupiny II je náklon charakterizován rozpětím hodnot 8 až 10 mm/m (tab. 1). 

U domu s 10 m je to pak 8 až 10 cm (obr. 9). Nejméně vhodná skupina I je charakterizována 

hodnotou větší než 10 mm/m a u domu je to pak více než 10 cm na 10 m (obr. 9).  

Hodnota příslušné skupiny stavenišť je charakterizována vždy nejméně vhodnou 

situací z pohledu tří parametrů přetvoření terénu (naklonění, poměrné vodorovné přetvoření 

a poloměr zakřivení), příslušné hodnoty jsou uvedeny v tab. 1. To znamená, že pokud 

například naklonění dosáhne hodnoty charakteristické pro skupinu stavenišť I a hodnota 

zbývajících dvou parametrů bude odpovídat skupině stavenišť III nebo II, staveniště je 

automaticky zařazeno do skupiny nejméně vhodné I. Podobný přístup je platný pro všechny 

tři uvedené parametry. 
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Obr. 9 Kvantifikace vlivu naklonění na zařazení do skupin stavenišť  
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4.2 Poměrné vodorovné přetvoření 

Synonymem poměrného vodorovného přetvoření je termín poměrná vodorovná 

deformace. Základem pro definování tohoto parametru jsou vodorovné posuny povrchových 

bodů, které mohou nabývat různých velikostí, ale mohou být v oboru kladných nebo 

záporných hodnot. Kladné hodnoty deformace jsou v místech tahových sil a dochází 

k protažení. Naopak záporné hodnoty jsou v místech tlakových sil a dochází ke stlačení 

(obr. 10, 11).  

Proto bylo jako parametr vybráno poměrné vodorovné přetvoření, které vyjadřuje tyto 

horizontální změny poloh povrchových bodů. Druhým parametrem přetvoření terénu je již 

zmiňované naklonění, které vyjadřuje zase změny vertikální.  

Oba tyto parametry optimálním způsobem vyjadřují namáhání stavebních objektů. 

Naklonění dobře simuluje proces nerovnoměrného sedání. Vodorovné poměrné přetvoření 

opět vyjadřuje namáhání konstrukce v horizontálním směru. Jednotkou poměrného 

vodorovného přetvoření jsou mm/m. Podobnou jednotku má i naklonění. Rozdíl je pouze ve 

zvoleném směru hodnocení (horizontální nebo vertikální). 

Poměrné vodorovné přetvoření nejvíce souvisí s hodnotou horizontálních posunů. 

Posun definujeme jako horizontální vektor změny polohy bodu.  

Největších hodnot nabývají posuny v místě inflexního bodu poklesové kotliny. Toto 

místo se nachází nad vydobytým porubem. V tomto místě nabývá maximální pokles Smax 

poloviční hodnoty.  

V inflexním bodě nabývá posun maximální hodnoty a od tohoto místa se pak na obě 

strany posuny postupně zmenšují. Podobný průběh měl další parametr přetvoření terénu 

naklonění (denivelace), kde v tomto místě má naklonění největší hodnotu. Empirické 

zkušenosti v ostravsko-karvinském revíru dokazují, že hodnota maximálního posunu 

dosahuje jedné třetiny až poloviny hodnoty maximálního poklesu. To znamená, že tato 

korelace má také vztah k mocnosti vydobyté sloje, přičemž maximální pokles představuje 

hodnoty 0,8 až 0,95 mocnosti vydobyté sloje. 

Zajímavostí je skutečnost, že tento trend se mění v okrajových částech poklesové 

kotliny. Zde horizontální složka pohybu sledovaného povrchového bodu (posunu) může 

nabývat až hodnoty vertikální složky pohybu (poklesu). Tento trend může dosáhnout 
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maxima v území na úplném okraji poklesové kotliny, kde může být hodnota posunu 

výjimečně větší, než je hodnota poklesu.  

Všechny uvedené vztahy přímo souvisí s hodnotou poměrného vodorovného 

přetvoření, protože posun je základem jeho výpočtu. Tato korelace má následující charakter. 

Pokud má posun nulovou hodnotu, tak ji má i poměrné vodorovné přetvoření. Jedinou 

výjimkou je místo inflexního bodu (obr. 10, 11), kdy poměrné vodorovné přetvoření nabývá 

nulové hodnoty a posun maximální. Důvodem je skutečnost, že poměrné vodorovné 

přetvoření mění obor hodnot z kladných na záporné, protože se mění kladné hodnoty 

tahových sil na záporné hodnoty tlakových sil. Poměrné vodorovné přetvoření nabývá 

maximální hodnoty ve dvou místech, a to vždy v polovině vzdálenosti mezi inflexním 

bodem a okrajovým místem poklesové kotliny v prvním případě. V druhém případě se jedná 

o polovinu vzdálenosti mezi inflexním bodem a okrajem dna poklesové kotliny, kde pokles 

poprvé nabývá maximální hodnoty. 

Příčinou, proč poměrné vodorovné přetvoření nabývá v těchto místech svých 

maximálních hodnot, je skutečnost, že také křivost zde nabývá svých maximálních hodnot. 

Průběh hodnot poměrného vodorovného přetvoření závisí dále na situaci, jestli se 

v poklesové kotlině uplatňuje plně účinná plocha. To znamená, že v poklesové kotlině 

vzniká maximální pokles. Jinou situací je poklesová kotlina, kde nedochází k vývinu plně 

účinné plochy, zde se pak řídí distribuce hodnot jinými okrajovými podmínkami. Může zde 

docházet ke stavu, kdy stlačení nabývá až dvojnásobku hodnot protažení. Je zde také jiný 

bod změny z kladných na záporné hodnoty. Tento bod není ve středu svahu poklesové 

kotliny, ale jeho poloha je charakterizována polohou 0,5 hodnoty poloměru účinné plochy 

(r). 
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Obr. 10 Vztah poměrného vodorovného přetvoření a jeho měření v poklesové kotlině v určitém čase a stavu  

 

 

Obr. 11 Základní typové varianty poměrného vodorovného přetvoření 
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4.3 Poloměr zakřivení 

Poloměr zakřivení terénu (R) představuje poloměr oskulační kružnice křivosti 

povrchu terénu v daném bodě ve vertikálním řezu poklesové kotliny. K výpočtu poloměru 

zakřivení R je potřeba tří bodů poklesové kotliny. Střed zakřivení se může nacházet buď pod 

povrchem, nebo nad povrchem terénu. V případě, že se střed nachází pod povrchem, opisuje 

oskulační kružnice křivost svahu poklesové kotliny nad inflexním bodem s konkávním 

tvarem, kde se projevují tahové síly a poměrné vodorovné přetvoření nabývá kladných 

hodnot (prodloužení). Druhým případem je situace, kdy se střed nachází nad povrchem 

terénu a oskulační kružnice opisuje křivost povrchu terénu pod inflexním bodem 

s konvexním tvarem. Co se týče charakteru sil, uplatňují se zde tlakové síly a poměrné 

vodorovné přetvoření nabírá záporných hodnot (stlačení).  

Důležitost tohoto parametru souvisí se skutečností, že poloměr zakřivení terénu má 

přímý vztah k deformacím objektů, které se nacházejí v poklesové kotlině. Vlivem křivosti 

terénu dochází k nerovnoměrnému zatížení základové půdy, přičemž dochází také 

k rozdílnému vlivu deformačních sil. 

Poloměr zakřivení má z pohledu trendů hodnot zcela opačný vliv, než je tomu 

u poměrného vodorovného přetvoření a naklonění. To znamená, že s klesající hodnotou 

tohoto parametru roste nebezpečnost, respektive nevhodnost skupin stavenišť. S klesající 

hodnotou poloměru zakřivení roste zakřivení terénu, které následně způsobuje růst 

deformací terénu, což způsobuje zvyšování nebezpečnosti situace z pohledu zakládání 

staveb. Co se týče vztahu k jiným charakteristikám poklesové kotliny, nabývá poloměr 

menších a nebezpečnějších hodnot s rostoucí hodnotou maximálního poklesu Smax 

a s poklesem hloubky dobývání H. Důsledkem malých hloubek dobývání je větší zakřivení 

svahu poklesové kotliny, s čímž následně souvisí rostoucí deformace povrchu terénu, což 

má logicky za následek větší negativní vliv na stavební objekty. Maximálních hodnot 

křivosti je dosahováno v polovině vzdálenosti poloměru účinné plochy, to znamená 

v polovině vzdálenosti mezi inflexním bodem a dnem poklesové kotliny s maximálním 

poklesem v případě konvexní části poklesové kotliny. Nebo v polovině vzdálenosti mezi 

inflexním bodem a bodem s nulovým poklesem vertikálního řezu poklesové kotliny 

v konkávní části svahu. Oba tyto body logicky souvisí s maximy hodnot poměrného 

vodorovného přetvoření. 
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Co se týče vlivu kvantifikace poloměru zakřivení na vhodnost stavenišť, rozlišujeme 

5 základních empirických situací definovaných v normě ČSN 73 0039 (obr. 12). První, 

nejvhodnější situací je skupina stavenišť V, kde poloměr zakřivení dosahuje hodnoty větší 

než 20 km. U této situace dochází k největšímu zploštění křivosti terénu, které ve svých 

důsledcích způsobuje nejmenší deformace. Další dvě skupiny stavenišť IV a III jsou 

podmínečně vhodné, přičemž skupina IV je charakterizována poloměrem zakřivení 

v rozsahu 12 až 20 km. Skupina III dosahuje hodnot 7 až 12 km. Tyto dvě skupiny 

s příslušnými poloměry zakřivení způsobují deformace, které jsme schopni při výstavbě 

technicky eliminovat ještě ekonomicky přijatelným způsobem. Nejméně vhodné kategorie 

stavenišť I, II (nevhodné podmínky) dosahují hodnot poloměru zakřivení 3 až 7 km 

u skupiny II a hodnot menších než 3 km u nejméně vhodné kategorie stavenišť I. Zde dochází 

k situaci, kdy zakřivení terénu je již tak velké, že nově vzniklé deformace v poklesové kotlině 

již nedokážeme eliminovat při zakládání staveb ekonomicky přijatelným způsobem. 
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Obr. 12 Kvantifikace vlivu hodnot poloměru zakřivení na zařazení do skupin stavenišť 
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5. Studie bodového hodnocení kategorií skupin stavenišť 

Cílem je studie souboru historických kostelů ovlivněných poklesovou kotlinou 

způsobenou těžbou černého uhlí v karvinské části Hornoslezské pánve. Pro výzkum byly 

využity inženýrskogeologické nástroje bodového hodnocení kategorií skupin stavenišť k 

hodnocení vlivu hlubinné těžby na povrch.  

Bylo provedeno hodnocení časových změn existujících poklesů na uvedených 

kostelech. Použila se nová metoda stanovování kategorií skupin stavenišť na základě 

transformace měřených viditelných vertikálních náklonů (jsou viditelné makroskopicky 

a jsou změřitelné) staveb (kostelů) na horizontální náklon. Horizontální náklony jsou 

důležitou charakteristikou vyjadřující nerovnoměrně sedání. Zároveň však nejsou měřitelné, 

protože stavba je umístěna v základové půdě. Museli bychom ji obnažovat.  

Bylo využito shody vertikálního a horizontálního náklonu u stavebních objektů. Pro 

stanovení vlivu hlubinné těžby na stavební objekt byly použity kategorie skupin stavenišť 

určené na základě horizontálního náklonu. Kategorie skupin stavenišť jsou rizikové 

kategorie pro stanovení vlivu hlubinné těžby na stavební objekt (kostel). Na studovaných 

kostelech byla zjištěna velká variabilita poklesů a rizikových kategorií stavenišť. 

Důvodem této variability je skutečnost, že kostely se nachází v různých stadiích vývoje 

poklesové kotliny. Kostely se tak stávají výjimečným dokumentačním bodem v kulturní 

krajině, protože jsou často jediným zachovaným stavebním a historickým objektem 

v poklesové kotlině. Kostely jsou díky použité sanaci a opakovaným stavebním opravám 

častokrát jediným památníkem života lidí v poklesové kotlině vytvořené hlubinnou těžbou 

uhlí, protože například v ostravsko-karvinském revíru probíhá těžba již 200 let.  

V této kapitole je řešena případová studie vlivu poklesové kotliny na památkově cenné 

kostely (což představuje bodové hodnocení kategorii skupin stavenišť), které se připravují 

pro využívání v geoturistice. Geoturistika je nová moderní forma turistiky přinášející cenné 

poznání související s informacemi z geologie a geověd. V našem případě je touto vědou 

inženýrská geologie. Tato studie je založena na analogii s již existujícími navštěvovanými 

geoturistickými lokalitami. Takovouto lokalitou je například šikmá věž v Pise (Burlandet et 

al., 1998, Rampello and Callisto, 1998, Sarti et al., 2012), která je na seznamu UNESCO 

(obr. 13). Je historicky cenná, ale její výjimečnost je založena na okrajových podmínkách 

inženýrské geologie. Dochází zde k nerovnoměrnému sedání, které je podmíněno 
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geologickou stavbou podzákladí se stlačitelnými jílovitými zeminami. Další lokalitou, se 

kterou má zájmové území logickou souvislost, je industriální areál dolních Vítkovic 

s ochranou UNESCO ve městě Ostrava, které bylo v minulosti postiženo vlivy hornické 

činnosti, projevujícími se existencí poklesové kotliny (Kempa et al., 2013). Geoturistika 

v zájmové oblasti je důležitým potenciálem pro budoucnost krajiny, kde probíhá důlní 

činnost a kde již dochází zásoby uhlí. V uvedeném území bylo v minulosti v hornické 

činnosti zaměstnaných více než 106 tisíc lidí. V současné době je v ostravsko-karvinském 

revíru zaměstnaných cca 11 tisíc horníků. Proto velmi důležitým aspektem souvisejícím 

s útlumem těžby je možnost rozvoje jiné hospodářské činnosti, jakou je například 

geoturismus.  

Předmětem studie je hodnocení osmi kostelů (obr. 13, 14), které se nachází 

v poklesové kotlině postižené hornickou činností při těžbě černého uhlí. Probíhá těžba na 

dolech Karviná (maximální hloubka 1176 m – část ČSA a Lazy) s 2,6 miliony tun ročně, 

dole Darkov s 2,7 miliony tun ročně (maximální hloubka 1011 metrů) a dole ČSM s 2,5 

milionů tun ročně (za rok 2013) a s maximální hloubkou 1103.  

Z pohledu inženýrské geologie bude k hodnocení využíváno chronologie změn 

poklesů v čase pro předmětnou lokalitu. Poklesy však nejsou jediným důležitým kritériem 

pro vyjádření vlivu změn poklesové kotliny na stavební objekt (kostely). Relevantnější 

charakteristikou pro vyjádření vlivu poddolování na stabilitu stavebních objektů (kostelů) 

jsou kategorie skupin stavenišť (building sites categories) uvedené v normě ČSN 730039, 

1989. Je logickou skutečností, že samotný pokles v poklesové kotlině není jedinou okrajovou 

podmínkou způsobující narušení stability konstrukce stavebního objektu. Pokud u 

konstrukce dojde k poklesu celého objektu rovnoměrně, nemusí dojít k problémům 

z pohledu stability objektu, jeho statiky a funkčnosti. Pokud však dojde k nerovnoměrnému 

sedání, může docházet k porušení konstrukce, které je dáno zejména hodnotou naklonění 

stavebního objektu. 
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Obr. 13 a) Nakloněná věž v turistické lokalitě Pisa pod ochranou UNESCO – způsobeno nevhodnými 

inženýrskogeologickými poměry (informace o podloží jsou z Burlandet et al., 1998) b) Nakloněná věž kostela 

sv. Petra z Alkantary v Karviné-Doly a dalších 7 historických kostelů s vyznačením inženýrskogeologických 

rajonů (charakter kvarterní geologické stavby), schématický vertikální řez s vyznačením karbonských 

sedimentů, miocenních sedimentů a mezního úhlu vlivu těžby 

 

Obr. 14 Lokalizace měřených historických kostelů ovlivněných poklesovou kotlinou vytvořenou hlubinnou 

těžbou černého uhlí; č. 1 – kostel svaté Maří Magdalény, Stonava, č. 2 – evangelický kostel, Stonava, č. 3 – 

kostel svatého Petra z Alkantary, Karviná-Doly, č. 4 – Husův sbor, Doubrava, č. 5 – evangelický kostel, Orlová, 

č. 6 – kostel svaté Barbory, Louky, č. 7 – kostel svaté Hedviky Slezské, Doubrava, č. 8 – kostel Narození Panny 

Marie, Orlová-Město 
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5.1 Metodika, případová studie 

Studie přináší novou metodiku zjišťování naklonění stavebního objektu (obr. 15), 

která je nejdůležitějším parametrem kategorií skupin stavenišť v poddolovaných oblastech. 

Metodika je založena na využívání vertikálního naklonění určovaného pomocí vypočteného 

průměrného náklonu stěn kostelů. Naklonění je pro zakládání staveb sledováno 

v horizontálním směru, protože určuje nerovnoměrné sedání. Technicky se však nemůžeme 

dostat do základové spáry, protože je zakryta terénem. Pro toto stanovení bylo tedy využito 

shodnosti úhlů mezi vertikální odchylkou od svislice kostela a horizontálním náklonem. Na 

základě jeho určení jsme pak schopni určit kategorii stavenišť, a tím i vliv poklesové kotliny 

na vybraný stavební objekt, kterým jsou v našem případě kostely. Nezapomínejme, že 

kostely jsou častokrát jediným objektem, který se zachoval z celé poklesové kotliny (kostel 

sv. Barbory v Loukách u Karviné). Kostely se díky sanaci během vývoje poklesové kotliny 

stávají častokrát jediným památníkem lidské historie v hornické krajině. Zároveň je možno 

je využívat jako významné reprezentativní objekty, na kterých lze studovat vlivy změn 

geologického prostředí ovlivněných poddolováním. 

 

Obr. 15 Nová metoda stanovování kategorií skupin stavenišť (skupiny hornického hazardu) na základě 

transformace měřených viditelných vertikálních náklonů (jsou viditelné makroskopicky a jsou změřitelné) 

staveb (kostelů) na horizontální náklon 
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Je potřeba definovat okrajové podmínky, proč bude tento soubor lokalit splňovat 

parametry významné geoturistické oblasti. Pro začátek se musí jednat o objekty, které jsou 

historicky a památkově cenné. To kostely samozřejmě splňují. Dále vytváření poklesových 

kotlin u těžby černého uhlí má svá jednoznačná specifika. Jedná se o významný 

antropogenní geodynamický projev, který ovlivňuje krajinu ve značném prostoru. Tento 

prostor je definován poklesovou kotlinou, kde její okraje jsou vymezeny mezním úhlem 

vlivu těžby. Mezním úhlem vlivu těžby se zabývaly práce Aksoy et al., 2004, Yang et al., 

2014, přičemž je to úhel, který svírá horizontální rovina na okraji porubu s bodem na povrchu 

na okraji poklesové kotliny, ve kterém je již pokles s nulovou hodnotou.  

Pro definování geoturistické lokality je nutné definovat geologickou stavbu (Dopita 

and Kumpera, 2013, Dopita et al., 1993). V našem případě se jedná směrem od hloubky o tři 

rozdílná geologická prostředí. Prvním z nich směrem od hloubky jsou zejména karbonské 

prachovce, pískovce, které patří z pohledu pevnosti k rigidnějším horninám, a proto v tomto 

prostředí mezní úhel vlivu nabývá hodnot 70–80°. Dále se nad nimi nachází geologické 

prostředí pokryvných útvarů tvořené neogenními jílovci, které je ve srovnání s předchozími 

méně rigidní. To se projevuje menším mezním úhlem vlivu dobývání s hodnotami 50–55°. 

Posledním geologickým prostředím, které se nachází na zájmové lokalitě, jsou kvartérní 

sedimenty, ve kterých nemusíme řešit mezní úhel vlivu těžby, protože jejich mocnost 

vzhledem k hloubce dobývání je zanedbatelná. Na druhé straně je však toto prostředí velice 

důležité, protože se v něm nachází stavební objekty (kostely) a probíhá zde interakce zatížení 

stavby do geologického prostředí, což je také automaticky předmětem zájmu inženýrské 

geologie.  

Velice zajímavou geoturistickou informací je skutečnost, že u kostelů dochází 

k průniku dvou interakčních prostředí, která jsou klíčová pro inženýrskou geologii 

v zájmovém území. První interakcí je interakce vydobytých podzemních děl na povrch, 

definovaná okrajem poklesové kotliny a mezním úhlem vlivu těžby (obr. 13b). Druhou 

interakcí je interakce stavebního objektu do geologického prostředí, která je limitována 

zatížením stavby (kostela). Z pohledu první interakce způsobené hornickou činností je 

důležité první (karbonské sedimenty – obr. 13b) a druhé (neogenní sedimenty) geologické 

prostředí. Z pohledu druhé interakce je důležité třetí geologické prostředí tvořené 

kvartérními sedimenty. Toto prostředí nám nejlépe definují inženýrskogeologické rajony 

u všech 8 zkoumaných kostelů (obr. 13b). Poslední okrajovou podmínkou definující vliv 
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poddolování je naklonění kostelů umožňující určení kategorií skupin stavenišť (obr. 16 

building sites categories). 

 

Obr. 16 Hodnoty náklonů pro jednotlivé rizikové kategorie hornického hazardu na stavby – skupiny stavenišť 

s ukázkou konkrétních hodnot v případě, že šířka kostela je 10 metrů 

Výjimečnost lokality z pohledu geoturistiky je dána následujícími skutečnostmi. Ve 

světě neexistuje moc oblastí, ve kterých probíhá těžba černého uhlí kontinuálně v průběhu 

více než dvou století. Ta byla započata v roce 1776 v Karviné.  

V blízkosti zájmového území bylo povrchové využívání uhlí zaznamenáno již 

v neolitu, kde na lokalitě Landek byly nalezeny archeologické důkazy o pravděpodobně 

prvním využití uhlí jako zdroje tepla neolitickým člověkem na světě.  

Z pohledu inženýrské geologie neexistuje ve světě moc lokalit jako kostel sv. Petra 

z Alkantary, kde proběhl pokles až 37 m. Zároveň je ojedinělou skutečností, že se stavební 

objekt, který je takto výjimečně pokleslý, zachoval. Současně tento objekt není obyčejnou 

stavbou, jako je rodinný dům, ale je to kostel, který však původně nebyl konstruován na 

takovéto změny a namáhaní. Je proto pozoruhodné, že se ho vůbec podařilo zachránit.  

Tento objekt je zvenčí tak nakloněn, že připomíná nakloněním známou věž v městě 

Pisa. Současné naklonění je cca 7º (obr. 17b). Co se týče interiéru kostela, turisté vnímají 

nebo zažívají velice zvláštní pocit vytvořený šikmo nakloněnými stěnami, uměle 

vyrovnanou horizontální podlahou a lustry, které se nachází ve vertikální podobě. Dochází 

zde k pocitu nestability vytvořenému nekoordinovanou postupnou kalibrací očí na vertikální 
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lustry, horizontální podlahu a šikmou stěnu. To vše dohromady vytváří pocitovou interakci 

těchto objektů s následným závrativým syndromem u senzitivnějších jedinců.  

Zároveň se nejedná o jedinou lokalitu, ale o soubor kostelů, které můžeme vzájemně 

srovnávat a které jsou v různém stadiu ovlivnění poddolováním, což je z pohledu studia 

poklesové kotliny také jedinečné. To vše dohromady vytváří geoturistickou výjimečnost 

předložené studie, a to z pohledu vědeckého, historického a mezinárodně turistického. 

 

Obr. 17 Fotodokumentace poklesové kotliny v zájmové oblasti: a) kostel v lokalitě Louky, kde bylo v minulosti 

město a v současnosti se zachoval pouze kostel, b) podobná situace v lokalitě Karviná-Doly – kostel sv. Petra 

z Alkantary, c) trhlina způsobená poddolováním porušeného kostela v lokalitě Louky  

5.2 Okrajové podmínky případové studie kostelů v poklesové kotlině 

Poddolování vytváří poklesové kotliny a je významným antropogenním 

geodynamickým procesem. Je to zásadní proces pro změny krajiny, krajinných prvků, 

geologických poměrů, změny inženýrskogeologických podmínek pro zakládání staveb, 

změny stávajících inženýrských objektů, staveb apod. 

Předmětem studie je sledování vybraných staveb (kostelů), které mají významný 

kulturní a sociální význam pro zájmové území poklesových kotlin.  
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Splňují několik okrajových podmínek umožňujících sledování změn v poklesových 

kotlinách. Kostely představují stavební objekty, které se nachází v krajině velmi dlouhou 

dobu. 

První okrajovou podmínkou je pohled času. Jedná se o optimální objekt, protože 

sledování změn objektu v poklesové kotlině v krátkém časovém úseku je nereprezentativní. 

Druhou okrajovou podmínkou jsou změny polohy stavebních objektů ve vertikálním 

směru. Poklesy v souvislosti s hlubinnou těžbou uhlí se zabývaly například práce Kalisz 

(2009), Wang et al. (2013), Lokhande et al. (2013), Tong et al. (2014). Poklesy způsobené 

poddolováním se na objektech projevují změnami polohy jak ve vertikálním směru, tak 

ve směru horizontálním. Změny ve vertikálním směru je možno sledovat zejména na vyšších 

objektech (projevují se nakloněním), protože na nižších je většinou makroskopicky 

neregistrujeme. 

Třetí okrajovou podmínkou je selekce výběru objektů v poklesové kotlině pro 

možnost financování sanace. Pokud se budeme rozhodovat, který objekt v krajině budeme 

stavebně sanovat, prioritu mají objekty s větším společenským a kulturním významem. Toto 

kostely také splňují. Sledovat změny na objektu, který je asanován, je nemožné. 

Čtvrtou okrajovou podmínkou je dostupnost dokumentace. V případě sledování 

časových změn je velmi důležitá dostupnost dokumentace o stavu objektu v určitém 

časovém úseku. U těchto objektů je pravděpodobnost dostupnosti archivní dokumentace 

vyšší než u objektu s menším významem.  

Pátou okrajovou podmínkou je kulturní, historická, technická zajímavost 

a významnost. Pro studii bylo toto kritérium důležité z pohledu možné ochrany organizací 

UNESCO, dále z pohledu potenciálu pro výuku a odborné exkurze. 

Šestou okrajovou podmínkou byla možnost bodového hodnocení poklesové kotliny. 

Tento cíl měla předložená studie 8 kostelů. 
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5.3  Hodnocení změn kostelů v poklesové kotlině 

Pro zvolené hodnocení byla vybrána poklesová kotlina dolu Karviná, Darkov a ČSM. 

Jedná se o poklesovou kotlinu, která je recentní, probíhá zde těžba černého uhlí v hloubkách 

až do 1176 m pod povrchem terénu. Jedná se o nejdynamičtější rozvíjející se poklesovou 

kotlinu v České republice. 

Na měřených 8 kostelích byly sledovány skupiny stavenišť v čase minulém a v čase 

současném. Co se týče měření času minulého, byl zvolen časový interval 1983 až 2005. Ten 

byl rozdělen do 4 dílčích časových úseků 1983–1990, 1983–1995, 1983–2000, 1983–2005 

(na základě map izokatabáz). 

Nejdříve budeme hodnotit průběh poklesů na 8 měřených kostelech (obr. 18). Na 

6 kostelech (pořadové číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7) byl zaznamenán postupný nárůst poklesů ve všech 

4 měřených dílčích časových obdobích. Největší nárůst byl zaznamenán u kostela číslo 3 

(kostel svatého Petra z Alkantary, Karviná-Doly), kde v intervalu 1983–1990 byl pokles 

105 cm, v intervalu 1983–1995 pokles 160 cm, v letech 1983–2000 pokles 240 cm 

a v posledním měřeném období 1983–2005 byl pokles až 320 cm. Nejnižší hodnoty poklesů 

byly zaznamenány u kostela číslo 2 (evangelický kostel ve Stonavě), kde u prvního časového 

intervalu byla hodnota 15 cm, u druhého 15 cm, u třetího 30 cm a u čtvrtého 50 cm. U dvou 

kostelů, číslo 1 (kostel svaté Maří Magdalény ve Stonavě) a číslo 8 (kostel Narození Panny 

Marie v Orlové), byl zaznamenán nulový nárůst poklesů v druhém (1983–1995), třetím 

(1983–2000) i čtvrtém dílčím měřeném období (1983–2005). U kostela číslo 1 byl pokles 

v prvním měřeném období (1983–1990) 100 cm, u kostela číslo 8 to bylo 45 cm. Zde již tedy 

dále nedocházelo k dalšímu poklesávání.  

Pokud budeme hodnotit hornický hazard na základě skupin stavenišť (obr. 19), tak 

nejlépe jsou na tom kostely číslo 2 a 8, kde ve všech měřených časových obdobích 

dominantně převládají skupiny stavenišť V. To znamená, že se z pohledu hornického rizika 

jedná o vhodná staveniště. Střední kategorii rizika představují skupiny stavenišť IV a III 

s podmínečně vhodnými staveništi. Do těchto kategorií spadají kostel číslo 1 a kostel číslo 

7 ve všech čtyřech dílčích měřených obdobích a kostely číslo 3, 4, 5 a 6 v prvním časovém 

období 1983 až 1990. Nejrizikovějšími kategoriemi jsou skupiny I a II, kde se jedná 

o nevhodná staveniště. Do této kategorie spadají kostely číslo 3, 5 a 6 ve druhém (1983–



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        36 

1995), třetím (1983–2000) a čtvrtém dílčím měřeném období (1983–2005). U kostela číslo 

4 se jedná pouze o stav v posledních dvou měřených časových obdobích.  

Celkově zde můžeme na základě porovnání v obrázcích 18 a 19 pozorovat trend, že 

nejrizikovějšími kategoriemi jsou skupiny stavenišť odpovídající největším poklesům. Platí 

zde logicky i druhý trend, že nejméně rizikové kategorie odpovídají nejmenším poklesům.  

 

Obr. 18 Průběh změn hodnot poklesů na 8 měřených kostelech v časovém intervalu 1983–1990, 1983–1995, 

1983–2000, 1983–2005. 

 

Obr. 19 Časové změny hornického hazardu kategorií stavenišť na 8 měřených kostelech v časovém intervalu 

1983–1990, 1983–1995, 1983–2000, 1983–2005. 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        37 

Na kostelech bylo provedeno měření náklonu od svislice. Tato charakteristika je 

v turistice velice sledovanou, protože turisti rádi pozorují naklonění staveb a vnímají to jako 

určitou raritu. Dokumentaci sledovanosti odklonu od svislice na různých geoturistických 

lokalitách dokumentuje obrázek č. 20.  

 

Obr. 20 Hodnoty náklonů budov, které jsou významnými geoturistickými lokalitami z celého světa (sklon, 

výška 8 věží – Guinness World Records, 2011). Kostel sv. Petra z Alkantary v zájmovém území má největší 

naklonění. 

Dále budeme hodnotit současné kategorie stavenišť na základě naklonění dle 

metodiky uvedené v obrázku 15. Postupně si popíšeme všechny měřené kostely od těch 

s největším nakloněním a s nejnebezpečnějšími kategoriemi stavenišť až po kostely 

s pozitivnějším stavem. 

Měření ukázalo, že největší hodnoty vertikálního naklonění 6º 47ˋ dosahuje kostel 

číslo 3 svatého Petra z Alkantary v lokalitě Karviná-Doly (obr. 21). Současná hodnota 

naklonění je 119 mm/m, což znamená, že se kostel v současné době nachází 

v nejrizikovějším rajonu hornického hazardu – skupina stavenišť I. Musíme si uvědomit, že 

hodnota 119 cm na 10 m je hodnota, která je velmi vysoká, a bez sanačních úprav by již 

konstrukce kostela zkolabovala. Byla zde provedena tlaková trysková injektáž pod bázi 

základů a konstrukce byla svázána ocelovými pruty v různých výškových úrovních. Okolí 
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kostela bylo v minulosti městem (obr. 17b), které dnes již neexistuje. Zajímavostí je také 

skutečnost, že kostel dosáhl v průběhu dvou století poklesu až 37 m. V okolí kostela 

v minulosti jezdila tramvaj mezi městy Ostrava – Karviná. Tramvajová linka se postupně 

ocitla v bezodtoké depresi s vodou. Tato morfologie byla částečně změněna násypem. Další 

zajímavostí je skutečnost, že kostel byl původně na kopci v morfologické elevaci a hřbitov 

v jeho okolí byl v údolí. Dnes je to přesně naopak. Kostel se nachází v mělké morfologické 

depresi a hřbitov, který byl níže, je oproti němu uložen výše. Kostel má šířku 12 m a výšku 

17,5 m. V nejvyšším bodě je vykloněn od svislice o 2,09 m. Co se týče odklonu od 

horizontály, tak na 12 m šířky kostela představuje rozdíl výšek 1,43 m. 

Druhým nejvíce nakloněným kostelem je kostel číslo 6 svaté Barbory v obci Louky 

s odklonem od svislice 1° 42ˋ (obr. 21). Horizontální naklonění kostela dosahuje hodnoty 

29 mm/m. To znamená, že na šířce 13 m jsou okraje základu výškově posunuty o 39 cm. Při 

výšce kostela 28 m je nejvrchnější část střechy kostela posunuta od svislice o 83 cm. 

Z hlediska hornického hazardu patří do nejrizikovější skupiny I s fatálními následky na 

konstrukční systém. Porušení kostela vertikální trhlinou v celé jeho výšce je možno 

pozorovat na fotodokumentaci (obr. 17c). Na obr. 17a je možno pozorovat poklesovou 

kotlinu s jejími fatálními projevy. Je zřejmé, že ve světě není možno vidět moc takto jasných 

učebnicových příkladů. Původní morfologie terénu zde byla celkem rovinatá, a proto nové 

přemodelování terénu poklesovou kotlinou nevytvořilo jiný, modifikovaný zvlněný terén. 

Došlo spíše k celkovému poklesu celé oblasti. Terén se původně nacházel v subhorizontální 

poloze, kde se nachází i nyní, avšak s nižší, pokleslou nadmořskou výškou. Současně zde 

můžeme na jedné fotografii pozorovat zdroj probíhající hlubinné těžby, kterým jsou jámy 

s těžebními věžemi. Na levé straně pohledu je možné pozorovat těžní věž dolu ČSM Jih. Na 

pravé straně je vidět těžní věž dolu ČSM sever (obr. 17a). Dále zde můžeme v rámci jedné 

fotografie pozorovat kompletně odstraněnou zástavbu v poklesové kotlině uvedených dolů 

s jediným zbylým svědkem lidského osídlení, kterým je kostel sv. Barbory. 

Třetím nejvíce nakloněným kostelem je kostel číslo 4 Husova sboru v obci Doubrava 

s odklonem od svislice 1° 36ˋ (obr. 21). Tento odklon způsobil při výšce kostela 12,7 m 

posun od svislice v nejvyšší části o 35 cm. Základy byly ovlivněny horizontálním náklonem 

28 mm/m (kategorie stavenišť I), který na délce 9 metrů způsobil výškový rozdíl základů na 

okrajích kostela 25 cm. Zajímavostí tohoto kostela v souvislosti s poklesovou kotlinou je 

blízká svahová deformace Doubrava-Vrchovec, která byla iniciována hlubinnou těžbou uhlí. 
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Při návštěvě uvedené lokality je tedy možno sledovat dva rozdílné vlivy hlubinné těžby, 

naklonění kostela a iniciaci svahové deformace s destrukcí stavebních objektů. Základy 

kostela jsou umístěny v rajonu polygenetických sprašových sedimentů. 

Čtvrtým nejvíce nakloněným stavebním objektem studie je evangelický kostel číslo 5 

v Orlové s odklonem od svislice 1° 18ˋ (obr. 21). Ten způsobil horizontální délkové 

odklonění od svislice v nejvyšším bodě kostela o 59 cm při jeho výšce 26,2 m. Co se týče 

změn základů, tak došlo v současné době k naklonění 22 mm/m. Na základě tohoto naklonění 

je riziková kategorie hornického hazardu v nejnebezpečnější variantě skupiny stavenišť I. 

V okolí kostela je oblast se značně redukovanou rodinnou zástavbou. Na zdivu kostela je 

možno pozorovat poměrně časté tenké neprůběžné trhlinky, které však oproti kostelu 

v Loukách nemají žádné rozevření. 

Pátým kostelem z pohledu největšího naklonění je kostel číslo 7 svaté Hedviky v obci 

Doubrava s odklonem od svislice 1° (obr. 21). To způsobilo při výšce kostela 26,5 m odklon 

46 cm v nejvyšším místě objektu. Co se týče ovlivnění základové konstrukce, je namáhána 

nakloněním 17 mm/m (kategorie stavenišť I). To při šířce kostela 14 m způsobilo 24cm 

výškový rozdíl mezi levým a pravým rohem základu. Kostel se nachází v centru obce 

Doubrava, nejznámější hornické obce karvinské části ostravsko-karvinského revíru. V jeho 

okolí se nachází známá bezodtoká deprese Kozinec, která vznikla po roce 2003. U této 

lokality tedy můžeme pozorovat dva vlivy hornické činnosti. Těmi jsou naklánění kostela 

a postupné zvětšování vodní plochy výstupem volné hladiny nad povrch terénu. 

V pořadí šestým nejvíce nakloněným stavebním objektem studie je evangelický kostel 

číslo 2 v obci Stonava s odklonem od svislice 0° 34ˋ (obr. 21). V nejvyšším bodě kostela to 

délkově představuje 19 cm. Základy kostela jsou ovlivněny nakloněním 10 mm/m (kategorie 

stavenišť II). To představuje při šířce kostela 10,5 m výškový rozdíl 11 cm. Tento náklon 

zařadil tuto lokalitu z pohledu hornického hazardu do druhé nejvíce rizikové kategorie 

skupin stavenišť II. 

V pořadí sedmým nejvíce nakloněným objektem je kostel číslo 1 svaté Maří 

Magdalény v obci Stonava s nakloněním od svislice 0° 30ˋ (obr. 21). To způsobilo 25cm 

odklonění v nejvyšším bodě kostela, který se nachází ve výšce 28,8 m nad terénem. Základy 

kostela byly ovlivněny nakloněním 9 mm/m (kategorie stavenišť II). Toto naklonění 
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způsobilo výškový rozdíl mezi rohy kostela 14 cm při šířce kostela 16,6 m. Kostel patří ke 

dvěma nejméně ovlivněným kostelům v rámci naší studie. 

Nejméně vertikálně nakloněným kostelem je kostel číslo 8 Narození Panny Marie 

ve městě Orlová s 0° 3ˋ. Co se týče naklonění pro určení kategorií skupin stavenišť, tak to 

je 1 mm/m. To znamená, že se jedná o V. skupinu stavenišť s vhodnými poměry pro 

zástavbu. Prakticky to znamená, že na šířce 19,2 m došlo k výškovému rozdílu základů 

o hodnotě 2 cm, což je zanedbatelná hodnota. Co se týče odklonění od svislice, tak 

v nejvyšším bodě kostela je odklon jenom 3 cm. Ve vzdálenosti cca 300 m se nachází 

odplyňovací vrty, které odvádí zbytkový metan z dobývání narušeného horninového masivu. 

Kostel je na výběžku tvořeném zejména skalními horninami v mělkém podloží, což 

pravděpodobně umožnilo jeho větší ochranu vzhledem k vlivům poddolování. V jeho okolí 

jsou vlivy poddolování mnohem markantnější, protože se nachází na mocnějším zeminovém 

podkladu. 

 

Obr. 21 Nárys sledovaných kostelů s vyznačením odklonu osy kostela od svislice pro zjištění polohových 

změn v horizontálním směru, stanovení skupiny stavenišť pro zjištění hornického hazardu 
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6. Návrh využití kategorií skupin stavenišť jako liniových informací 

Cílem studie je návrh využívání opakovaných geodetických měření na silnicích pro 

stanovování kategorií skupin stavenišť v liniovém směru (dílčí cíl dizertační práce). Ty 

představují rajony rizikovosti vlivu poddolování (vhodná, podmínečně vhodná, nevhodná) 

pro zakládání budoucích inženýrských objektů nebo pro posouzení důlních škod na 

stávajících stavbách. Jediný způsob, jak můžeme optimalizovat budoucí zástavbu na 

poddolovaných územích, je používání prognostických map kategorií stavenišť. Avšak 

problémem těchto map je skutečnost, že jsou stanovovány na základě predikce vydobývání 

porubů uhlí. Někdy jsou vzhledem ke skutečnosti příliš pesimistické a někdy naopak 

optimistické. Co může levně a nezávisle ověřit skutečný stav poddolování, je navrhované 

geodetické měření na silnicích, které musí být stejně každoročně realizováno vzhledem 

k opravám na silnicích na územích ovlivněných hlubinnou těžbou uhlí. Na základě 

zjištěného stavu jsou poté opraveny prognostické mapy. Tento návrh je novelizací 

navrhované studie. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že měřené území prodělalo změnu z více 

vhodných kategorií stavenišť na méně vhodné, což poukazuje na postupné rozšíření 

poklesové kotliny ve sledovaném období. Zjištěnými hodnotami kategorií stavenišť je 

možno optimalizovat prognostické mapy dle skutečného stavu (obr. 22).  

Pro sledování kategorií stavenišť byly vybrány dva silniční úseky s délkou 5 km 

a 8 km. První silniční úsek byl sledován 10 let, druhý silniční úsek byl sledován 12 let. Úseky 

byly monitorovány geodetickým měřením, které probíhalo na povrchových bodech silnice 

vzdálenostními rozestupy 25 m. Nejdříve byla vyhodnocena morfologie terénu, poté byly 

vypočteny horizontální posuny, dále vertikální poklesy, poměrné vodorovné přetvoření 

(deformace), náklony. Z posledních tří parametrů přetvoření terénu byly jednotlivé měřené 

úseky zařazeny do kategorií stavenišť, které představují určité rajony s vyjádřenou 

rizikovostí (staveniště vhodné – V, podmínečně vhodné – III, IV, nevhodné – I, II) pro 

zakládání budoucích inženýrských objektů, respektive pro poškození stávajících objektů 

důlními škodami. 

Zařazení do jednotlivých kategorií stavenišť bylo provedeno na základě kritérií 

stanovených v tabulce 1. Zařazení do příslušné kategorie splňovalo zásadu, že skupina 

stavenišť byla vybrána na základě nejhorší hodnoty ze tří parametrů přetvoření terénu. Tato 

zásada je podmíněna logikou skutečnosti, že pokud má jeden ze tří uvedených parametrů 
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méně vhodnou hodnotu, tak již dochází k ovlivnění budoucího zakládání staveb nebo 

k poškození stávajícího objektu. 

 

Obr. 22 Schéma způsobu využití zjištěných kategorií stavenišť na měřených silnicích v poddolovaném území: 

a) možnost č. 1 – zlepšení situace, b) možnost č. 2 – zhoršení situace  
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6.1 Hodnocení silnice č. 1 

Důvodem realizace studie je využití geodetického monitorování na silnicích 

v poddolovaném území pro zjištění změn v poklesové kotlině po hlubinné těžbě uhlí. V takto 

ovlivněném území se stanovuje vliv na základě prognózy s využitím geometrie vydobytých 

slojí. Problémem je však ověřování skutečného stavu. To je realizováno většinou na základě 

měřicích polygonů důlních organizací. Je však nutno vzhledem k objektivnímu posouzení 

důlních škod znát také nezávislý názor. Ten je možno přinést například navrhovaným 

opakovaným geodetickým monitoringem silnic v poddolovaném území. Toto monitorování 

se stejně automaticky provádí, protože se musí řešit případné opravy silničních objektů. 

Novelizací studie je návrh využití tohoto měření pro stanovování rizikových kategorií skupin 

stavenišť, které jsou určeny pro posouzení rizikovosti vlivu poddolování na stavby. Studie 

přináší chronologické měření v průběhu dvanácti let. Je zde patrný postupný vývoj změn 

poklesů, vertikálních posunů a následně stanovených parametrů přetvoření terénu (poměrné 

vodorovné přetvoření, naklonění, poloměr zakřivení), ze kterých byly stanoveny kategorie 

stavenišť. Takto opakované měření s takto stanovenými parametry může přinést 

optimalizovaný přístup k posouzení důlních škod na území postiženém hlubinnou těžbou 

uhlí. Měření ukazují postupnou gradaci změn kategorií stavenišť od více vhodných k méně 

vhodným v rozvíjející se poklesové kotlině. Můžeme tak dobře rozlišit neovlivněné území, 

méně poškozené a více poškozené úseky. Výsledky navrhované metodiky je možno použít 

na jakémkoliv jiném území postiženém hlubinnou těžbou uhlí. Poklesy a reliéf na silnici 

byly vyhodnoceny na základě Kokešová (2004), Žabenský (2006), Krajčí (2008), 

Pachlopník (2009), Novosad (2009), Sládková (2010), Sroka (2010), Holková (2012), Honc 

(2014), Pospíchalová (2013), Šuška (2008), a Mikulenka a Marschalko (2013).  

Pokud budeme hodnotit morfologii měřené cesty (obr. 23a), je tvořena dvěma 

morfologickými elevacemi a jednou morfologickou depresí. Výškové převýšení 

hodnoceného úseku silnice dosahuje hodnoty zhruba 45 m. Minimální hodnota nadmořské 

výšky je 240 m n. m. a maximální hodnota je 284 m n. m. Měřený úsek silnice začíná 

ve staničení 9,1 km a končí ve staničení 21,4 km. Hodnocený časový úsek představuje 

chronologické měření v průběhu 12 let od roku 2002 do roku 2013.  

Hodnocení poklesu (obr. 23b) uvedené silnice vykazuje kontinuální chronologické 

navyšování poklesů v každém měřeném roce. Maximální hodnota poklesu dosahuje 234 cm. 
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Nachází se zde ještě další lokální maximum 233 cm ve staničení silnice 20,6 km. Druhé 

lokální maximum se nachází v bodě se staničením 19,9 km a hodnota poklesu je 228 cm. 

K největšímu poklesávání došlo mezi roky 2012 a 2013 o hodnotu 134 cm. Ke změně došlo 

ve staničení 19,9 km z hodnoty poklesu 94 cm v roce 2012 na hodnotu 228 cm v roce 2013. 

K druhému největšímu poklesávání během 12 let došlo mezi roky 2011 a 2012, kdy 

maximální změna dosahovala až hodnoty 119 cm, ve staničení silnice 20,7 km došlo ke 

změně hodnoty poklesu 102 cm v roce 2011 až na 221 cm v roce 2012. K větším změnám 

poklesu došlo ještě mezi roky 2007 a 2008 a mezi roky 2003 a 2004. Naopak, skoro 

k žádným poklesům nedošlo mezi roky 2008 a 2009.  

Maximální hodnota posunu (obr. 23c) dosahuje 12,7 cm ve staničení 20,4 km, což 

koreluje s oblastí maximálních poklesů, které však představovaly až hodnotu blížící se 

240 cm, což je více než dvacetinásobek hodnoty horizontálních posunů. Druhé největší 

lokální maximum dosahuje hodnoty cca 7 cm. Největší změna vodorovných posunů nastala 

mezi roky 2010 a 2011 ve staničení 20,8 km z 2,6 cm na 7,6 cm. Tato gradace pokračovala 

ve stejném úseku ještě další dva roky na hodnotu 9,4 cm v roce 2012 a na hodnotu 11,4 cm 

v roce 2013.  

Vodorovné poměrné přetvoření (obr. 23d) nabývá maximální hodnoty -3,44 mm/m ve 

staničení 20,4 km. Tato maximální hodnota stlačení byla způsobena tlakovými silami. Druhé 

záporné lokální maximum je ve staničení 19,3 km a dosahuje hodnoty -2,74 mm/m, což 

představuje čtvrtou kategorii stavenišť. Předchozí maximální hodnota zařazuje tento úsek 

staničení do kategorie III, což je staveniště podmínečně vhodné k výstavbě. Co se týče 

kladných hodnot, tak maximální hodnota je 3,04 mm/m (staničení 20,4 km). Druhé lokální 

maximum dosahuje hodnoty 2,38 mm/m. Obě hodnoty představují délkové protažení bodů, 

které bylo způsobeno tahovými silami. První, větší hodnota zařazuje příslušné staveniště do 

kategorie III a druhé lokální maximum představuje kategorii IV. Obě tyto kategorie 

představují podmínečně vhodné poměry. Maximální hodnoty poměrného vodorovného 

přetvoření jsou vázány na poslední dva roky sledování, to znamená na roky 2012 a 2013. 

Obě maxima, jak záporné, tak kladné, jsou vázána na oblast s největšími vodorovnými 

posuny. 

Pokud budeme hodnotit naklonění silnice (obr. 23e), můžeme konstatovat, že se 

zásadním způsobem podílí na zařazení do nejméně vhodné kategorie stavenišť I. Největší 
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naklonění je zaznamenáno ve staničení 20,3 km s hodnotou -13 mm/m. To znamená, že zde 

naklonění klesalo ve vertikálním řezu ve směru zleva doprava. To způsobilo, že silnice 

v tomto úseku má zatřídění do stavenišť skupiny I – nevhodné poměry, protože má hodnotu 

naklonění větší než 10 mm/m. Podobně je tomu u největšího lokálního maxima v kladných 

hodnotách s hodnotou 11 mm/m ve staničení 20,8 km. Zde naopak dochází ke stoupání 

silnice zleva doprava ve vertikálním řezu. Také zde se nachází uvedená skupina stavenišť I. 

Druhé největší lokální maximum dosahuje hodnoty 8 mm/m ve staničení 20 km, což 

představuje II. kategorii stavenišť, která také patří mezi nevhodné skupiny stavenišť. 

V případě hodnocení poloměru zakřivení (obr. 23f) můžeme konstatovat, že velká část 

území má hodnotu větší, než je 10 km. Tato hodnota specifikuje V. hraniční kategorii 

stavenišť s vhodnými poměry. To znamená, že pokud by i zbylé dva parametry přetvoření 

terénu dosahovaly hodnot odpovídajících této kategorii, bylo by finální zařazení v této 

kategorii. Avšak situace v řadě úseků silnice byla u těchto dvou parametrů méně vhodná, 

takže finální zařazení těchto úseků odpovídalo méně vhodné kategorii.  

Pro zhodnocení stavu změn kategorií stavenišť (obr. 23 g, h, obr. 24 a, b, c) byly na 

sledovaném území vybrány dva časové řezy. Prvním z nich bylo počáteční sledování z roku 

2003 a posledním sledovaný řez s koncovým stavem z roku 2013. Zatímco počáteční stav 

ukazuje na dominanci území s nejlepšími poměry z pohledu vlivu poddolování (V. kategorie 

stavenišť) a výjimečně se zde vyskytuje VI., III. a II. kategorie stavenišť (jde zde o zcela 

minoritní stav), koncový sledovaný stav ukazuje na zcela změněnou situaci. Pátá skupina 

stavenišť ztratila dominantní postavení a nahradily ji zbývající kategorie stavenišť. To 

znamená, že došlo k zásadnímu rozšíření poklesové kotliny ve sledovaném úseku silnice. 

Tento stav je potřeba reflektovat změněným přístupem k výstavbě, kde u III. a IV. kategorie 

je potřeba přijmout opatření zajišťující statiku existujících a budoucích objektů. Na 

zbývajícím území I. a II. kategorie je potřeba eliminovat budoucí výstavbu a zabezpečit 

řešení důlních škod.  
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Obr. 23 Chronologické sledování změn parametrů přetvoření terénu a kategorií stavenišť na silnici č. II/474 

v poddolovaném území: a) morfologie terénu, b) poklesy terénu, c) posuny, d) poměrné vodorovné přetvoření, 

e) naklonění, f) poloměr zakřivení, g) kategorie stavenišť – počáteční stav, h) kategorie stavenišť – koncový 

stav  
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Obr. 24 Procentuální chronologické sledování změn kategorií stavenišť: a) úvodní stav monitorování, 

b) finální stav monitorování, c) celé sledované období 
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6.2 Hodnocení silnice č. 2 

Co se týče reliéfů druhé hodnocené cesty, nachází se zde dvě morfologické elevace a 

jedna morfologická deprese (obr. 25a). Převýšení hodnocené silnice má hodnotu cca 55 

metrů, přičemž minimální nadmořská výška je 225 m n. m. Délka hodnocené cesty v 

horizontálním průmětu dosahuje zhruba 5 km. Hodnocené staničení začíná v 0,8 km a končí 

zhruba v 5,8 km. Co se týče morfologických změn, jsou zde patrny kromě poklesů také 

navýšení morfologie terénu. Jedná se o úseky cesty, které poklesly takovým způsobem, že 

je bylo nutno nasypávat, aby vůbec bylo možno je dopravně provozovat. Jedná se o úpravy 

ve staničení kolem 1,3 km a kolem staničení 2 km. Co se týče poklesů, které nebyly řešeny 

násypem, je typickým představitelem tohoto trendu úsek ve staničení 2,8 km. Úsek je 

hodnocen chronologickou sadou měření v průběhu 10 let, od roku 2004 do roku 2013. 

Pokud budeme hodnotit poklesy (obr. 25b), tak maximální hodnoty dosahuje pokles 

235 cm v blízkosti staničení 2,9 km. Pak se zde nachází ještě dvě lokální maxima, jedno 

s hodnotou 152 cm na staničení 1,5 km a druhé má hodnotu 88 cm na staničení 4,5 km. 

Největší přírůstky poklesů byly zaznamenány mezi roky 2005 a 2006 a mezi roky 2006 

a 2007. Poslední největší přírůstek byl zaznamenán mezi roky 2008 a 2009. Po roce 2009 

došlo k ustálení poklesávání na lokalitě. To znamená, že mezi roky 2009 a 2013 docházelo 

již k minimálnímu poklesávání. Na silnici se projevil také zajímavý fenomén nasypávání 

cesty v poklesové kotlině. V určitých úsecích cesty vznikla potřeba eliminovat důsledky 

poklesávání, které se kombinovalo s vlivem původní konfigurace terénu. Jednalo se o dva 

úseky. Jeden mezi staničením 1,8 až 2,2 km, druhý úsek byl nasypáván mezi staničením 

1,1 až 1,4 km. K nasypávání zde došlo po roce 2005, protože mezi rokem 2004 až 2005 

došlo v tomto úseku k poklesu až 71 cm. K poklesávání došlo v úseku, který byl daleko širší, 

než jsou tyto dva zmiňované nasypávané úseky. Důvodem, proč byly nasypány pouze tyto 

dva úseky, je skutečnost, že v nich došlo ke kombinaci poklesávání a původní konfigurace 

terénu, která zde měla charakter morfologické deprese. Je zřejmé, že tyto dva úseky nebyly 

v roce nasypávání zařazeny do hodnocení celkové poklesové kotliny a kategorií stavenišť, 

protože toto nasypávání není projevem hodnoceného poddolování. Větší násyp v prvním 

úseku dosáhl hodnoty 353 cm. Ve druhém, menším úseku dosáhl hodnoty 114 cm. Poklesy 

a reliéf terénu na silnici byly vyhodnoceny na základě Bednář (2006), Filová (2007), Lička 

(2011), Holeša (2011), Tatarka (2012), Ticháčková (2013), Fojtíková (2004), Mikulenka 

a Marschalko (2013). 
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Hodnocení posunu se vyznačuje poměrně velkým množstvím změn v průběhu 

9 sledovaných let (obr. 25c). Maximální hodnoty dosahují horizontální posuny povrchových 

bodů ve staničení 2,9 km s hodnotou 75 mm. Tato hodnota odpovídá hodnotě staničení 

s největším maximálním poklesem, to znamená (vertikální složka pohybu povrchových bodů 

poklesové kotliny) 235 cm. Druhé největší lokální maximum horizontálních posunů má 

hodnotu cca 65 mm a bylo zaznamenáno ve staničení 1,5 km. Toto druhé největší maximum 

odpovídá největšímu lokálnímu poklesu s hodnotou 152 cm. Největší změna horizontálního 

posunu nastala mezi roky 2005 a 2006 a mezi roky 2006 a 2007. V prvním případě se jednalo 

o změnu až 40 cm, v druhém případě se jednalo o změnu v hodnotě 25 mm. 

Vodorovné poměrné přetvoření (deformace) nabývá maximální hodnoty 6 mm/m, což 

odpovídá zařazení do druhé kategorie stavenišť, která se považuje pro zakládání staveb za 

nevhodnou lokalitu (obr. 25d). Druhé největší kladné lokální maximum představuje hodnotu 

5,6 mm/m, což také spadá do této druhé kategorie stavenišť. V případě obou kladných 

hodnot se jedná o úseky, které byly vystaveny tahovým silám, které se projevují kladným 

znaménkem hodnot poměrného vodorovného přetvoření. Co se týče záporných hodnot 

poměrného vodorovného přetvoření, tak ty jsou typické pro oblasti s tlakovým namáháním. 

Z tohoto pohledu zde byla zaznamenána hodnota -4,4 mm/m (staničení 2,4 km), což 

odpovídá třetí kategorii stavenišť s podmínkami podmínečně vhodnými pro zakládání staveb 

v poddolovaném území. Druhé největší lokální maximum s hodnotou -3,4 mm/m bylo 

zaznamenáno ve staničení 3 km. 

Naklonění terénu (obr. 25e) bylo z pohledu ovlivnění zařazení do kategorií stavenišť 

nejvýznamnějším ze tří parametrů přetvoření. Důkazem uvedeného stavu je průběh křivky 

naklonění, kde lokální maxima této hodnoty způsobila zařazení do nejméně vhodné 

kategorie stavenišť I. Větší hodnoty byly naměřeny u náklonu, který ve vertikálním řezu 

klesal zleva doprava. Zde byla zjištěna největší maximální hodnota naklonění -43 mm/m 

(staničení 2,1 km). Druhé největší lokální maximum bylo zaznamenáno ve staničení 1,4 km 

s hodnotou -26 mm/m. Obě tyto hodnoty představují nejméně vhodnou kategorii stavenišť 

I. Druhý typ naklonění s kladným znaménkem hodnot stoupá ve vertikálním řezu ve směru 

zleva doprava. Zde dvě největší lokální maxima znamenala hodnoty 21 mm/m ve staničení 

2,0 km a 16 mm/m ve staničení 2,9 km. I toto naklonění představuje nejméně vhodnou 

kategorii stavenišť I. Důvodem, proč jsou obě naklonění nebezpečná jak v kladném, tak 

záporném oboru hodnot, je skutečnost, že pokud nám stavební objekt nerovnoměrně sedne, 
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je jedno, jestli poklesne levá nebo pravá část objektu. To znamená, že v obou případech 

dochází k nebezpečné situaci nerovnoměrného sedání. K největší změně naklonění došlo 

mezi roky 2005 a 2006 a mezi roky 2006 a 2007. 

Co se týče hodnocení poloměru zakřivení (obr. 25f), je zde velká variabilita hodnot, 

přičemž značná část území má poloměr zakřivení větší než 20 km, což je z pohledu zařazení 

do kategorií stavenišť zařazuje do V. kategorie stavenišť. To jsou území s vhodnými poměry 

k zástavbě. Avšak vzhledem k tomu, že další dva parametry přetvoření terénu často zařadily 

území k některé méně vhodné variantě, se tak některá území ocitla v horší skupině stavenišť. 

To znamená, že pro hodnocení vždy dostává prioritu nejméně vhodný parametr ze všech tří. 

Ten je pak logicky relevantní pro finální zařazení do příslušné kategorie stavenišť. 

Cílem studie je ukázat chronologickou změnu kategorií stavenišť (obr. 25 g, h, 

obr. 26 a, b, c). Praktický význam této studie je spatřován v tom, že pro každé území by měla 

existovat prognózní mapa, která by poukazovala na rizikovost výstavby v poddolovaném 

území. Toto všechno splňuje prognózní mapa kategorií stavenišť. Problémem těchto map je 

ve skutečnosti, že zbytečně blokujeme území, které je zařazeno jako nevhodné. Pokud 

použijeme nově vytvořené kategorie stavenišť dle měření na silnicích, můžeme příslušné 

mapy rekategorizovat a optimalizovat situaci. To znamená, že pokud je situace ve 

skutečnosti lepší, zařadíme toto území do lepší kategorie, a umožníme tak výstavbu. Naopak, 

pokud se zjistí, že skutečná situace v daném čase je horší než prognózovaná situace, 

zabráníme tak škodám zařazením do méně vhodné kategorie. Tento přístup na velkém území 

poklesových kotlin může ušetřit v čase obrovské prostředky, jak investorům, vlastníkům 

pozemků, tak důlní organizaci realizující důlní škody. Uvedená optimalizovaná situace je 

pak výhodnější pro obě zúčastněné strany. Na studovaném území je patrné, že v počátečním 

stavu v roce 2005 se většina území nacházela v kategorii stavenišť V (obr. 26 a, b, c). Menší 

část území se vyskytovala v kategorii stavenišť IV a jenom výjimečně se zde vyskytovala 

skupina stavenišť II. Oproti tomu v koncovém sledovaném stavu v roce 2013 se nachází 

v kategorii V (vhodné poměry pro výstavbu) minimum území, zatímco zbytek větší části 

území se nachází v kategoriích IV, III, II a I. To znamená, že je zde vidět, že došlo 

k postupnému rozšíření poklesové kotliny do většiny území. Je zde nutno počítat s omezením 

výstavby skoro na polovině sledovaného území. Uvedené sledování přispělo k optimalizaci 

stavu poznání o vlivu poddolování na sledovaném území a je zde možno reálně sledovat 

proběhlé vlivy. 
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Obr. 25 Chronologické sledování změn parametrů přetvoření terénu a kategorií stavenišť na silnici č. III/47214 

v poddolovaném území: a) morfologie terénu, b) poklesy terénu, c) posuny, d) poměrné vodorovné přetvoření, 
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e) naklonění, f) poloměr zakřivení, g) kategorie stavenišť – počáteční stav, h) kategorie stavenišť – koncový 

stav  

 

 

Obr. 26 Procentuální chronologické sledování změn kategorií stavenišť: a) úvodní stav monitorování, 

b) finální stav monitorování, c) celé sledované období 
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7. Hodnocení využití kategorií skupin stavenišť jako plošných 

informací 

Cílem kapitoly je plošné hodnocení skupin stavenišť na území ostravsko-karvinského 

revíru v části města Karviná a obce Doubrava, kde je plánována těžba černého uhlí v letech 

2015–2023. Podkladem pro vyhodnocení studie byly vrstvy izokatabáz a skupin stavenišť 

(obr. 27, 28, 29).  

Co se týče hodnocení rozšíření prognózních poklesů v celém zájmovém území mezi 

lety 2015–2023, byla zjištěna následující situace (obr. 27, 30). Nejvíce rozšířenými poklesy 

jsou hodnoty intervalu 0–50 cm. Území s nejmenšími poklesy 0–10 cm má 15,8% (229 ha) 

zastoupení z celého území. Dále se jedná o interval 10–20 cm, který má 14,4 % (207 ha), 

interval 20–30 cm má 8 % (116 ha) a interval 30–50 cm, který má 13,6 % (197 ha). Dalším 

plošně významným územím je oblast s poklesy v intervalu 50–100 cm, která zabírá 16 % 

zájmového území (234 ha). Posledními 2 intervaly, které mají významnější (nad 5 %) plošné 

zastoupení z celkového území, je interval poklesů 100–150 cm s 11 % (160 ha) a interval 

150–200 cm s 6,7 % (97 ha).  

 
Obr. 27 Mapa s prognózními poklesy v letech 2015–2023 v zájmovém území s označením současné existující 

zástavby a zástavby plánované dle územního plánu (poklesy vektorizovány dle OKD, 2014) 
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Obr. 28 Mapa prognózních skupin stavenišť v letech 2015–2023 s vyznačením současné existující zástavby 

a zástavby plánované dle územního plánu (skupiny stavenišť vektorizovány dle OKD, 2014) 

 

Obr. 29 Mapa hornického hazardu s územím vhodným pro zástavbu (skupina stavenišť V), podmínečně 

vhodným (skupina stavenišť III a IV) a nevhodným (skupina stavenišť I a II) s vyznačením současné existující 

zástavby a zástavby plánované dle územního plánu. 
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Zbývající území s poklesy nad 200 cm mají plošné zastoupení pod 5 % z celkového 

zájmového území (obr. 30). Jedná se o interval 200–250 cm s 3,5 % (51 ha), 300–350 cm s 

2,4 % (35 ha), interval 400–450 cm s 1,1 % (16 ha). Zbývající poklesy mají pod 1 % plošného 

zastoupení. Nejvyšší hodnotou prognózního poklesu na zájmovém území je 570 cm.  

 

Obr. 30 Plošné rozšíření hodnot prognózních poklesů v letech 2015–2023 v celém zájmovém území 

Dalším hodnoticím kritériem je rozšíření prognózních skupin stavenišť na celém 

zájmovém území (obr. 28, 31). Bylo zjištěno, že nejméně riziková skupina stavenišť V má 

plošný podíl na zájmovém území 33,7 % (487 ha). Co se týče procentuálního podílu, její 

hodnota zhruba koreluje s procentuální hodnotou rozšíření poklesů do 10 cm. Pokud se však 

podíváme na mapy rozšíření této skupiny stavenišť a uvedených poklesů do 10 cm, zjistíme, 

že jejich překryv je pouze částečný. Tato skutečnost je podmíněna tím, že jenom na určité 

části území se projevuje pokles také nakloněním terénu (zejména okraje poklesové kotliny), 

který je základním parametrem ovlivňujícím případné deformace staveb. Zároveň tento 

parametr definuje skupiny stavenišť. 

Co se týče plošného rozšíření podmínečně vhodných skupin stavenišť, tak IV. skupina 

stavenišť je plošně nejrozšířenější skupinou stavenišť s 41 % a s 593 ha. III. skupina 

stavenišť je třetí plošně nejrozšířenější skupinou stavenišť s 14,8 % a 214 ha. IV. skupina 

zhruba procentuálně odpovídá plošnému rozšíření s poklesy od 10–20, 20–30, 30–50 cm. 

III. skupina stavenišť velice orientačně procentuálně koreluje s územími s poklesy 

v intervalech 50–100 a 100–150 cm. Avšak i zde je tato analogie pouze orientační, protože 

ve skutečnosti rozhoduje naklonění, poměrné vodorovné přetvoření a poloměr zakřivení. 

Mezi těmito hodnotami je pouze velmi hrubá korelace. Rozhodují zde pak okraje 
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poklesových kotlin, které mají větší naklonění. Platí zde pravidlo, že poklesové kotliny 

s většími poklesy mají na svých okrajích větší naklonění, poměrné vodorovné přetvoření 

a poloměr zakřivení. Naopak dna poklesových kotlin, kde část území poklesává stejným 

poklesem, patří do vhodnějších kategorií skupin stavenišť.  

Pokud hodnotíme plošné rozšíření nejrizikovějších rajonů se skupinami stavenišť I, II, 

můžeme konstatovat, že jsou rozšířeny až na 10,5 % zájmového území. První skupina 

stavenišť je rozšířena na 6,1 % území (88 ha). Druhá skupina stavenišť je rozšířena na 4,4 % 

území (64 ha).  

Pokud budeme zakládat stavbu v oblastech s výskytem V. skupiny stavenišť, 

nebudeme potřebovat zajištění proti účinkům poddolování. Výjimkou jsou objekty obzvlášť 

citlivé na změny parametrů přetvoření terénu. Jedná se například o podzemní objekty širší 

než 6 m, tlaková trubní vedení, velké nádrže atd. Je však nutné zahrnout sem účinky případné 

zvýšené hladiny podzemní vody o hodnotu poklesu terénu. Na těchto územích je namáhání 

od poddolování velmi malé a většinou je řádové nižší než 30 % namáhání od ostatních 

účinků. 

Druhá kategorie se středním ovlivněním poddolováním bude zahrnovat dvě třídy 

kategorií stavenišť číslo III a IV. U třetí kategorie se předpokládá, že po provedení malých 

nenáročných konstrukčních opatření lze navrhovat i poddajné konstrukce. Namáhání od 

poddolování je zde zpravidla větší než 10 % normové pevnosti materiálu. U IV. kategorie 

stavenišť se předpokládá namáhání na konstrukce nad základy s hodnotou menší než 10 % 

normové pevnosti materiálu. Tato střední třída ovlivnění poddolováním je podmínečně 

vhodná pro zakládání nových staveb. Důležitou roli zde hraje tuhost, velikost nosné 

konstrukce a vzájemné uspořádání jednotlivých dílčích objektů. Zde se předpokládá, že 

statické zabezpečení konstrukcí vzhledem k účinkům poddolování bude ještě ekonomicky 

přijatelné. 

U území s výskytem kategorií stavenišť I a II se jedná o značně nepříznivou situaci 

z hlediska zakládání nových staveb, respektive stávajících. Je nutno si pečlivě rozmyslet 

a také zdůvodnit umístění staveb v takto ovlivněném území. Zde již jsou ekonomické 

náklady neúnosné. Akceptovat je můžeme pouze ve výjimečných případech, jako je 

umisťování celospolečensky značně potřebných staveb z hlediska infrastruktury regionu, 

jako jsou například železniční stanice a podobně. Dále se jedná o objekty těžebních 
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organizací, protože jsou z hlediska hornického provozu na těchto územích nezbytné. 

Výjimkou jsou také jednoduché objekty staticky odolné proti účinkům poddolování, které 

mají malou plochu půdorysu. 

 

Obr. 31 Plošné rozšíření hodnot prognózních skupin stavenišť (rizikových kategorií hornického hazardu) 

v celém zájmovém území 

Druhým hodnoticím kritériem v souvislosti s plošným hodnocením poklesů je jejich 

vztah k současné zástavbě (obr. 29, 32). To znamená, že praktičnost tohoto kritéria znamená, 

že budeme vědět, jak bude zasažena stávající zástavba v hodnoceném prognózním intervalu 

2015–2023. Bylo zjištěno, že 18,1 % území (45 ha) bude ovlivněno plánovanou těžbou 

s poklesy do 10 cm. Dále území se současnou zástavbou bude postiženo poklesy 10–20 cm 

až 19,5 % (49 ha). Oba tyto intervaly jsou v případě současné zástavby nejvíce rozšířeny. 

Současná zástavba bude dále významně plošně ovlivňována poklesy v intervalech 

hodnot 20–30 cm v 9,9 % (25 ha), 30–50 cm v 13,7 % (34 ha), 50–100 cm v 10,4 % (26 ha) 

a 100–150 cm v 10,3 % (26 ha). Všechny tyto 4 intervaly dosahují spolu ve vztahu 

k současné zástavbě plošného zastoupení 44,3 %. To znamená, že spolu s předchozími 

dvěma intervaly (0–10, 10–20 cm) hodnot poklesů dosahují 81,8 % plošného zastoupení na 

území s existující zástavbou. 

Zbývající intervaly představují 18,2 % plošného zastoupení území s existující 

zástavbou. Jedná se o poklesy s 150–200 cm v 5,1 % (13 ha), 200–250 cm v 2,8 % (7 ha), 

250–300 cm v 2 % (5 ha), 300–350 cm v 1,8 % (5 ha), 350–400 cm v 1 % (3 ha), 400–

450 cm v 1,1 % (3 ha), 450–500 cm v 1,3 % (3 ha), 500–550 cm v 1,9 % (5 ha), 550–570 
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cm v 0,8 % (2 ha) a více než 570 cm pouze v 0,01 % plošného zastoupení území s existující 

zástavbou (0,03 ha). 

 

Obr. 32 Plošné rozšíření hodnot prognózních poklesů v letech 2015–2023 v území se stávající zástavbou 

Dále následuje hodnocení rizikových rajonů hornického hazardu (skupin stavenišť) 

ve vztahu k současné existující zástavbě (obr. 28, 29, 33). Plošně nejdominantnějším 

rizikovým rajonem je území se skupinou stavenišť V s 41 % a 103 ha. V tomto rajonu by 

existující zástavba neměla být výrazněji ovlivněna.  

Horší situace nastane v území s výskytem III. a IV. kategorie stavenišť. Zde již budou 

stavby poškozeny deformacemi, ale ještě by měly být ve většině případů opravitelné. 

IV. kategorie stavenišť má plošné rozšíření 34 % s 84 ha. III. skupina stavenišť bude 

v prognózním stavu zasahovat 10 % území se současnou zástavbou (34 ha).  

Nejkritičtější situace nastane v území s výskytem skupiny stavenišť I a II. Zde bude 

stávající zástavba poškozena způsobem, jehož oprava již bude ekonomicky 

neakceptovatelná. Výjimkou budou pouze stavby, které byly postaveny se statickým 

řešením, jež reflektuje mimořádné terénní deformace. Výskyt této kategorie je 

charakterizován plošným zastoupením 9 % (23 ha) u I. skupiny stavenišť a 6 % u II. skupiny 

stavenišť (15 ha). 

Pokud budeme hodnotit aspekt prognózních poklesů ve vztahu k plánované zástavbě 

dle územního plánu (obr. 27, 34), můžeme konstatovat, že nejrozšířenějším územím je 

oblast s poklesy do 10 cm s 19,28 % (101 ha).  
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Obr. 33 Plošné rozšíření hodnot prognózních skupin stavenišť (rizikových kategorií hornického hazardu) 

v území se stávající zástavbou 

 

Obr. 34 Plošné rozšíření hodnot prognózních poklesů v letech 2015–2023 v území s plánovanou zástavbou dle 

územního plánu 

Co se týče kvantifikace plošného zastoupení územími s prognózními poklesy, nachází 

se v zájmovém území ještě šest oblastí s výskytem větším než 5 % (obr. 34). Jedná se o 

pokles 10–20 cm s 15 % (78 ha), 20–30 cm s 8 % (42 ha), 30–50 cm s 14,3 % (75 ha), 50–

100 cm s 18,1 % (95 ha), 100–150 cm s 12,5 % (65 ha) a 150–200 cm s 6,3 % (33 ha).  

Nejmenší procentuální výskyty představují území s největšími prognózními poklesy. 

I když je jejich výskyt plošně méně významný, o to větší pozornost je potřeba jim věnovat, 

protože je zde výraznější vliv poddolování na stavební konstrukce. Následující území mají 

plošné zastoupení pod 5 %. Jedná se o pokles 200–250 cm s 2,1 % (11 ha), 250–300 cm s 1,5 
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% (8 ha), 300–350 cm s 1,1 % (6 ha), 350–400 cm s 0,6 % (3 ha), 400–450 cm s 0,3 % (2 

ha), 450–500 cm s 0,4 % (2 ha), 500–550 cm s 0,3 % (2 ha) a více než 550 cm s 0,1 % (1 ha). 

Posledním hodnoceným aspektem v této kapitole je vztah prognózních skupin 

stavenišť k plánované zástavbě dle územního plánu (obr. 35). Toto hledisko je významné 

z pohledu plánování, protože do oblastí s III. a IV. kategorií skupin stavenišť nesmíme 

umisťovat plánovanou zástavbu. Co se týče nejrizikovějších skupin stavenišť I a II, zde je 

umisťování staveb ještě více nepřípustné, ekonomické důsledky by mohly být enormní. Bylo 

zjištěno, že v zájmovém území je plánovaná zástavba umisťována do území s podmínečně 

vhodnými a nevhodnými skupinami stavenišť. Tento stav je nepřípustný a je potřeba ho 

změnit. Kvantifikace tohoto nepřípustného stavu je následující. Pouze 36 % území 

ovlivněného poddolováním se nachází v nejméně rizikové kategorii V (189 ha). 

Nejkritičtější stav územního plánu se projevuje u výskytu nevhodných stavenišť první 

a druhé skupiny, kde je plošné zastoupení 5 % u I. (23 ha) a 2 % u II. skupiny (11 ha). 

Podobně nevhodné je umisťování plánované zástavby do území podmínečně vhodných pro 

zástavbu, kde bylo zjištěno, že skupina stavenišť III má zastoupení 12 % (64 ha) a skupina 

IV zastoupení 45 % (235 ha). Zjištění této kapitoly jsou uvedena v přehledném 

strukturovaném schématu na obrázku 36. 

 

Obr. 35 Plošné rozšíření hodnot prognózních skupin stavenišť (rizikových kategorií hornického hazardu) 

v území s plánovanou zástavbou dle územního plánu. 
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Obr. 36 Zjištění při aplikaci skupin stavenišť v ploše 
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8. Svahové pohyby ve vztahu k poddolování prostřednictvím kategorií 

skupin stavenišť 

Velmi důležitou problematikou inženýrské geologie v poddolovaných oblastech je 

existence svahových pohybů. Důvod je velice prostý, a to je skutečnost, že stavby se 

deformují vzniklými poklesy v poklesové kotlině, a pokud je poklesávání ještě umocněno 

svahovým pohybem, jsou škody o to větší. 

Dalším praktickým důvodem je sanace, protože pokud je příčinou svahového pohybu 

důlní činnost, může být sanován z prostředků pro důlní škody. Určení příčiny, zda je pohyb 

přírodní nebo antropogenní, je velice komplikované a vyžaduje si poměrně drahý 

geotechnický monitoring. Problémem je skutečnost, že prakticky posuzujeme škodu až po 

jejím uskutečnění, avšak abychom lépe zjistili příčinu je potřeba sledovat faktory s projevy 

na smykové ploše během samotného procesu. Pak je možno lépe identifikovat příčinu 

iniciace svahového pohybu.  

Dalším důvodem, proč je stanovování faktorů komplikované, je fakt, že příčina bývá 

často multifaktoriální nebo svah bývá ovlivněn poklesy, což se projeví změnou sklonu, 

avšak samotná iniciace proběhne až po vyšší srážkové činnosti, která změní 

hydrogeologické poměry. Při součinnosti těchto faktorů je pak problematické určit, který 

z nich je důležitější. Poté je nutno zjistit, zda při podobných srážkových úhrnech v minulosti 

došlo již v této lokalitě ke svahové aktivitě, nebo nikoliv. Pokud se zjistí, že ne, pak 

poddolování je hlavním důvodem. Avšak ani toto zjištění není jednoduché kvůli zpětnému 

časovému posouzení, protože pokud máme srážkovou činnost určovanou z nejbližší 

srážkoměrné stanice, její aplikace je diskutabilní.  

Je potřeba si uvědomit, že tvorba poklesové kotliny poddolováním je dynamický 

časoprostorový jev a podobně je tomu i u svahového pohybu. To znamená, že dochází ke 

střetu obou těchto jevů v určitém čase a v určitých inženýrskogeologických poměrech, které 

nejsou vždy neměnné. V průběhu roku dochází ke změnám hydrogeologických poměrů 

daných režimem hladiny podzemní vody ovlivňované existencí srážkové činnosti. Podobně 

je tomu i u poklesové kotliny, která vyvíjí v určitých fázích, a při těžbě víceslojových ložisek 

dochází u jedné lokality dokonce k vývoji mnoha různých poklesových kotlin v rozdílném 

čase dle plánovaného postupu těžební činnosti. Pak může nastat například situace, že při 
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těžbě jedné sloje nedochází k vývoji svahového pohybu. Při následném ovlivnění další 

těžbou je již sklon tak velký, že dochází k iniciaci svahového pohybu. 

Vlivem poddolování dochází ke změně celé řady geofaktorů inženýrskogeologických 

poměrů, které mají následně vliv na stabilitu svahu. Mění se geomorfologické poměry, 

hydrogeologické poměry, napjatost horninového masivu, fyzikálně mechanické parametry 

hornin, porušenost horninového masivu, může také docházet k symbiotickému efektu 

ovlivnění některého jiného geodynamického procesu jako například ovlivnění stability 

důlními otřesy.  

Nejvýznamnější změnou způsobenou poddolováním je změna geomorfologických 

poměrů. Při těžbě uhlí dochází k vytváření různých odlišně velikých podzemních prostor. 

Jejich velikost je dána zejména mocností a plochou dobývaných slojí a také zvolenou 

technologií dobývání. Nejrozšířenější technologií je směrné stěnování na řízený zával 

(„long-wall mining“). Zde dochází k postupnému zavalování dobývané sloje. Postupnost 

zavalování může být někdy komplikována tzv. těžkými stropy. Tento efekt je způsobován 

tvrdými rigidními nadložními horninami. Jejich existence pak způsobuje i zmiňované důlní 

otřesy. Vytvořením otevřených prostor dochází k rozvolnění horninového masivu a k tvorbě 

poklesů. Při řízeném závalu dochází k postupnému vývoji poklesové kotliny, která je 

antropogenním geomorfologickým útvarem depresního charakteru. Vývojem poklesové 

kotliny dochází ke změnám výškových rozdílů bodů na svahu. To následně způsobuje změnu 

sklonu svahu. Tato příčina je nejzávažnější změnou vznikající poddolováním, která 

způsobuje zhoršování stability svahu. V určitých případech tímto vlivem dochází k iniciaci 

nebo k reaktivaci svahových pohybů. Zároveň tato příčina souvisí s významným parametrem 

přetvoření terénu, a tím je mimo jiné náklon. To znamená, že uvedená skutečnost se 

projevuje také ve změně skupin stavenišť a v rizikovosti základových staveb na 

poddolovaném území. 

Co se týče změn hydrogeologických poměrů v poddolovaných oblastech, tak 

nejvýznamnější je fakt, že se mění výšková pozice geologické stavby, ve které se nachází 

zvodně s volnou nebo napjatou hladinou. Pokud budeme hodnotit změnu výškové pozice 

s volnou hladinou, dochází k dvěma základním situacím. První situací je stav, kdy dochází 

k výstupu volné hladiny podzemní vody nad povrch terénu. K druhé situaci dochází častěji, 

jde o stav, kdy se mění hloubka hladiny podzemní vody. Protože terén poklesává, logicky se 
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hladina podzemní vody přibližuje k povrchu terénu, to znamená, že se snižuje hloubka 

hladiny podzemní vody.  

Obecně při poddolování dochází k tomu, že se voda dostává do vyšších pozicí 

geologické stavby, a tím častokrát dochází k nadlehčování svahové deformace. K tomu 

dochází tehdy, když je smyková plocha pod hladinou vody. Nadlehčování tělesa svahové 

deformace je ještě nebezpečnější, pokud se v geologickém prostředí nachází zvodeň 

s napjatou hladinou (poddolováním může docházet ke zvýšení tlaku v kolektoru a také 

zvodeň poklesy mění svoji výškovou pozici) a zároveň je smyková plocha nadlehčována, 

protože se nachází v zóně jejího dosahu.  

Obsah vody v horninách způsobuje změnu fyzikálně-mechanických vlastností. 

Obzvlášť závažná je situace, pokud přítomnost vody způsobuje změnu pevnostních 

charakteristik hornin nacházejících se v zóně dosahu existující nebo nově vytvářené 

smykové plochy.  

Poddolováním nemusí docházet pouze ke změně obsahu vody v horninových 

materiálnech, ale může způsobovat další změny, které ovlivňují fyzikálně-mechanické 

vlastnosti hornin. Musíme si uvědomit, že poddolováním dochází k dvěma základním 

změnám týkajícím se geotechnických parametrů základových půd. Z pohledu 

mikroskopického dochází k rozvolňování vnitřní struktury hornin. Dále z pohledu 

makroskopického dochází k rozvolňování horninových masivů. Je potřeba rozlišovat, jestli 

je poddolováním ovlivněn zeminový masiv, nebo masiv tvořený skalními horninami (může 

to být i kombinace). Z pohledu zeminového masivu může poddolováním docházet 

ke zvyšování pórových tlaků, zvyšování stupně nasycení. Dále může docházet ke zvyšování 

pórovitosti a ke snižování soudržnosti zemin. To následně způsobuje snižování smykové 

pevnosti, které má vliv na snižování stupně stability svahu. U skalních masivů může 

poddolováním docházet ke snižování pevnosti v prostém tlaku a k větší četnosti výskytu 

diskontinuit. Z pohledu jejich parametrů může docházet také ke snižování jejich vzdálenosti, 

zvyšování průběžnosti a rozevřenosti. To vše způsobuje větší porušenost horninového 

masivu, která následně snižuje stabilitu svahu.  

Dalším geofaktorem, který se mění poddolováním, je změna napjatostního stavu 

horninového masivu. Význam tohoto geofaktoru je potřeba vnímat zejména v situacích, kde 

v poklesové kotlině dochází k malým poklesům. Častokrát i tyto malé poklesy způsobují 
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změnu napjatosti horninového masivu, která následně může způsobit porušení rovnovážného 

stavu svahu. Tato skutečnost bývá při vlivu poddolování častokrát podceňována, přičemž to 

někdy může být rozhodující faktor při iniciaci svahového pohybu. 

V oblastech s poklesovou kotlinou je velmi častým jevem multifaktoriální situace 

aktivity svahového pohybu. Velmi důležité je uvědomit si časovou korelaci aktivace 

svahového pohybu s anomální srážkovou činností. Může docházet k mylné představě, že 

tento faktor je jediným iniciačním činitelem. Velmi typickým jevem v poddolovaných 

oblastech je situace, kdy hlubinná těžba způsobí změnu rovnovážného stavu, avšak 

definitivním uznaným iniciačním faktorem svahového pohybu je jenom vliv srážkové 

činnosti, jak již bylo zmiňováno. 

Charakter svahového pohybu dle jeho pozice v poklesové kotlině může mít 

7 základních situací (obr. 37). 

 

Obr. 37 Sedm základních možných variant vzájemné polohy svahové deformace a poklesové kotliny, které 

mají vliv na stabilitu 

První situací je stav, kdy se svahová deformace nachází mimo vlivu poddolování. 

Tento stav je definovaný oblastí, která se nachází za zónou působení mezního úhlu vlivu 

těžby. Zde je aktivita svahového pohybu neovlivněna poddolováním a jeho existence je 

založena čistě na přírodních faktorech bez antropogenního vlivu hlubinné těžby uhlí.  
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Druhou situací je stav, kdy se svahová deformace nachází na hraně poklesové 

kotliny. Mohou nastat dvě varianty. První, negativnější varianta je, když spádová přímka 

svahového pohybu je rovnoběžná se spádovou přímkou poklesové kotliny a mají stejný 

směr. Druhá, pozitivnější varianta nastane, pokud mají obě spádové přímky opačný směr.  

Třetí situací je stav, kdy se svahová deformace nachází na svahu poklesové kotliny 

v meziprostoru mezi hranou okraje poklesové kotliny a inflexním bodem poklesové 

kotliny. Zde je svahový pohyb ovlivňován tahovými silami, protože povrch terénu má 

konvexní charakter. Také zde záleží na vzájemné poloze spádových přímek. Negativnější 

situace je, když spádová přímka svahové deformace je rovnoběžná se spádovou přímkou 

poklesové kotliny a zároveň jsou se stejným směrem. Pozitivnější situace je stav s opačným 

směrem spádových přímek.  

Ke čtvrté situaci dochází, když se svahová deformace nachází nad inflexním bodem 

poklesové kotliny. Z pohledu stability je tato situace nejkritičtější, protože část svahové 

deformace je namáhána tahovými silami a část deformace je namáhána tlakovými silami. 

Nad inflexním bodem dochází ke změně charakteru působení sil. Mění se zde tudíž povrch 

terénu z konkávního na konvexní. Platí zde analogie s předchozími situacemi ohledně 

orientace spádových přímek svahové deformace a poklesové kotliny. Nejkritičtější je situace 

se shodou směru spádových přímek. 

Pátá situace je charakterizována stavem, kdy se svahový pohyb nachází na svahu 

poklesové kotliny v meziprostoru mezi inflexním bodem a dnem poklesové kotliny. Zde je 

svahová deformace namáhána tlakovými silami, které jsou způsobovány konvexním 

deformováním povrchu terénu v této části poklesové kotliny. Samozřejmě negativnější 

varianta je analogická s předcházejícími situacemi. To znamená, že negativnější situace je, 

když svahová deformace má shodu směru spádové přímky se spádovou přímkou poklesové 

kotliny. 

Šestou situací je stav, kdy se svahová deformace nachází částečně na svahu poklesové 

kotliny a částečně na dně poklesové kotliny. Negativnější stav je, když nastane shoda směrů 

spádových přímek sesuvů a poklesové kotliny. 

Sedmá situace je definována stavem, kdy se svahová deformace nachází celým 

objemem na dně poklesové kotliny. Tento stav je částečně podobný první situaci, protože 

nedochází ke změně sklonu svahové deformace. Horší situace je v tom, že do tohoto stavu 
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se dostala až poté, kdy uvedenou lokalitou prošel vývoj vytvářející se poklesové kotliny 

s postupným závalem horninového masivu. To znamená, že existoval krátký časový 

mezistav, kde ke změně sklonu svahu mohlo dojít. 

Pokud chceme hodnotit vztah svahové deformace a vliv poddolování, je potřeba 

rozlišovat dva základní stavy. První stav je, že svahová deformace již existuje před 

vytvořením poklesové kotliny. Druhý stav je ten, že svahová deformace vznikla během 

tvorby poklesové kotliny.  

U prvního stavu (svahová deformace již existuje před vytvořením poklesové kotliny) 

je samozřejmě diskutabilnější to, zda poklesová kotlina je natolik významným faktorem, že 

ovlivňuje aktivitu svahového pohybu. Zde je potřeba rozlišovat dvě základní podvarianty. 

První podvarianta je ta, že sesuv byl aktivní v případě bezpoklesové kotliny a jeho aktivita 

pouze pokračuje při její existenci. Druhá podvarianta je ta, že svahová deformace byla 

stabilizována, existovala de facto v rovnovážném stavu, který nevytvářel předpoklady pro 

její aktivitu. V těchto případech je samozřejmě diskutabilní, zda aktivita svahového pohybu 

souvisí s vlivem poddolování, a tudíž řešení důlních škod na těchto územích je 

problematické. Pokud je však chceme uplatňovat, musí být přesně vyspecifikovány okrajové 

podmínky a podíl vlivu poddolování na aktivitě svahového pohybu. To je samozřejmě velmi 

náročná činnost a vyžaduje si průběžný geotechnický monitoring a geotechnické 

modelování.  

Pokud budeme hodnotit druhou možnost, tak stav, kdy před vlivem poddolování ještě 

svahová deformace neexistovala, je stavem, kdy uplatňování důlních škod je evidentnější. 

Závažným problémem této varianty při uplatňování důlních škod je ukázat, zda před těžbou 

již svahová deformace neexistovala. Ve většině případů je dokázání této skutečnosti 

komplikované, proto jakákoliv dokumentace stavu pozemku, kterou pořizujeme před 

poklesovou kotlinou, je dobrá. Samozřejmě optimálnější by byl monitoring, kterým by bylo 

dokázáno, že svahová deformace neexistovala. Problémem je však skutečnost, že proč 

bychom tento monitoring prováděli, když častokrát nevíme, že dojde k poddolování a také 

jestli tento antropogenní geodynamický proces způsobí svahový pohyb.  

U obou stavů, bez existence svahové deformace před poddolováním i s existencí 

svahové deformace před poddolováním, platí dvě základní pravidla.  
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Prvním pravidlem je skutečnost, že větší vliv poddolování nastává v případech, kdy 

se existující deformace ve zkoumané lokalitě nachází na svahu poklesové kotliny (největší 

ovlivnění). Největší vliv poddolování na svahový pohyb je v místě inflexního bodu, kdy se 

kombinují tlakové a tahové síly ve svahové deformaci nebo na svahu. 

Druhé pravidlo je pravidlem posuzování vlivu poddolování na svahový pohyb pomocí 

směru spádových přímek posuzovaného svahu a nově vytvářené poklesové kotliny. Větší 

pravděpodobnost pro aktivaci nového nebo již existujícího sesuvu existuje v případě, že 

spádová přímka poklesové kotliny je rovnoběžná a směrově stejná se spádovou přímkou 

posuzovaného svahu. Zde pak záleží, jaká hodnota změny sklonu nastala, zda je natolik 

velká, že způsobí aktivaci nebo reaktivaci svahového pohybu. 

Druhým, pozitivnějším případem je situace, kdy spádové přímky svahové deformace 

a poklesové kotliny jsou v opačném směru. Zde naopak může docházet ke zlepšení stabilitní 

situace, protože již existující svahový pohyb může být stabilizován zmírněním sklonu svahu. 

U svahu, kde svahová deformace neexistovala, dochází ke zmírnění sklonu, a tudíž 

neexistuje důvod, proč by mělo docházet k aktivaci svahového pohybu. Existuje zde i vliv 

desintegrace horninového masivu se změnou jeho porušenosti, dále změna napjatosti při 

procházející poklesové kotlině s možným vlivem na stabilitu svahových deformací. Primární 

je však vliv změny sklonu svahu, protože ten na změnu aktivačních gravitačních sil působí 

nejvíce.  

Pokud budeme hodnotit pravděpodobnost vzniku nové svahové deformace nebo 

reaktivace staré, tak se samozřejmě zvyšuje se zvyšujícím se sklonem úvodního terénu a se 

zvětšujícím se sklonem svahů poklesové kotliny. Samozřejmě to platí v případě, pokud je 

shoda spádovým přímek obou morfologických prvků.  

Pro charakter rozšíření svahových pohybů v hornické krajině má význam charakter 

původního reliéfu (původní morfologie terénu). Mohou existovat dvě základní situace. Buď 

se jedná o původně rovinnou morfologii, nebo jde o původní morfologii s různě členitým 

reliéfem. 

Pokud budeme řešit rozšíření svahových pohybů s původně rovinnou morfologií, 

charakter svahové nestability bude určovat morfologická charakteristika poklesové kotliny. 

V případě, že se bude jednat o poklesovou kotlinu s velkými hodnotami poklesů, situace 

bude závažnější z pohledu stability svahů. Pokud se bude jednat o mělčí poklesovou kotlinu, 
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situace samozřejmě může být někdy i v pořádku. Takovýto případ byl zaznamenán 

v poklesové kotlině Staříče a Paskova. Došlo zde ke kombinaci vlivů dvou faktorů. Prvním 

faktorem byla existence poklesové kotliny s malými poklesy, a tudíž s malými změnami 

sklonů svahů a s malými poklesy na svazích poklesové kotliny, a proto nedošlo k velkému 

rozšíření nových svahových deformací. Druhým faktorem byla nenáchylná geologická 

stavba (jako součást inženýrskogeologické poměrů zájmového území) pro svahové 

nestability. Geologickou stavbu můžeme regionálně posuzovat například pomocí 

inženýrskogeologických rajonů. Pokud budeme mít v nově vytvořené poklesové kotlině 

rozšířeny rajony s nevhodnou geologickou stavbou s nižšími pevnostními charakteristikami 

hornin ve vrchní geologické stavby, může zde docházet k větším problémům z pohledu 

stability svahu. Pokud se zde nachází inženýrskogeologické rajony nenáchylné na svahové 

deformace, tak ani změna sklonu svahů nemusí vždy znamenat výraznější zhoršení situace. 

To bylo opět prokázáno v poklesové kotlině Staříče a Paskova. Výsledné morfologické 

formy reliéfu v krajině s takovým rovinným charakterem určuje charakter poklesové kotliny. 

To znamená, že tato výsledná forma v podstatě zodpovídá povrchu terénu nově vytvořené 

poklesové kotliny.  

Co se týče druhé situace s původní morfologii s různě členitým reliéfem, tak zde 

nastává v porovnání s první situací (s původně rovinnou morfologií) daleko komplikovanější 

stav. Jednak může docházet k zhoršování situace, kde novým vlivem poddolování dojde 

k zvětšování sklonu svahu. Také může docházet k zlepšování svahové stability a to na 

svazích, kde poddolováním dojde ke snižování sklonu svahu. To bude demonstrováno na 

realizované případové studii v rámci následující podkapitoly.  

Pro zjišťování vztahů sesuvné aktivity a vlivu poddolování na ni je nejoptimálnější 

používat geotechnický monitoring. Ověřenou variantou (dle práce Marschalko et al., 

2008 a, b, 2013, Marschalko a Třeslín, 2009) je použití inklinometrického měření na 

svahové deformaci s vlivem poddolování. Zjistilo se, že je vhodné kombinovat umisťování 

inklinometrického vrtu uvnitř a vně svahové deformace se souběžným měřením v obou 

umístěních. Za důkaz vlivů poddolování na svahovou deformaci je považován stav, kdy 

uvnitř svahové deformace byly zaznamenány inklinometrickým měřením dva vlivy 

s odlišným směrem. Prvním je pohyb na smykové ploše a druhým je naklonění horninového 

masivu vlivem poddolování. Pravděpodobnost, že dojde k shodě obou směrů, je minimální 

(cca 1 : 360). Souběžně musí být ve druhém vrtu (vně svahové deformace) zaznamenán vliv 
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pouze naklonění masivu poddolováním, přičemž musí nastat shoda směru obou těchto 

měření (v obou inklinometrických vrtech). Systém tohoto měření ukazuje obrázek 38. 

 

Obr. 38 Systém geotechnického monitoringu pomocí aplikace inklinometrických měření uvnitř a vně svahové 

deformace na poddolovaném území 
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8.1 Studie změn sklonů a skupin stavenišť na sesuvech v zájmovém území 

Na zájmovém území bylo zaznamenáno 20 svahových deformací (obr.39a,b). 

Z pohledu klasifikace svahových pohybů dle mechanismu a rychlosti (Nemčok et al., 1974) 

mají všechny svahové pohyby charakter sesuvu.  

Z hlediska klasifikace svahových pohybů dle aktivity (obr. 40) se na zájmovém území 

nachází 45 % potenciálních svahových pohybů (číslo sesuvu 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17). 

Dále se zde vyskytuje 25 % aktivních sesuvů (číslo sesuvu 1, 2, 6, 19) a 25 % stabilizovaných 

sesuvů (číslo sesuvu 7, 8, 10, 11, 18). Nejméně zastoupená je kategorie takzvaných 

pohřbených sesuvů s 5 % (sesuv číslo 5).  

 

Obr. 39a Mapa 20 registrovaných svahových deformací na zájmovém území 
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Obr. 39b Vysvětlivky k mapě 20 registrovaných svahových deformací na zájmovém území na obrázku 39a 
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Obr. 40 Statistika svahových pohybů dle aktivity na zájmovém území 

Na zájmovém území byla provedena pasportizace svahových pohybů na základě 

dosavadní prozkoumanosti uvedené v geofondu ČR. Zbývající údaje byly hodnoceny na 

základě map izokatabáz. Finální dokumentační tabulka tab. 2–21 obsahuje následující 

dokumentační položky. Jedná se o GPS souřadnice nejvyššího bodu horní části svahové 

deformace, souřadnice nejnižšího spodního bodu v dolní části svahové deformace, lokalita, 

klasifikace svahového pohybu, klasifikace dle aktivity, identifikátor pro vyhledávání 

v Geofondu (Česká geologická služba – Geofond), rok pořízení dokumentace, rok 

aktualizace dokumentace, signatura závěrečné zprávy uložené v Geofondu. Tato část 

představuje popisné informace o každé svahové deformaci, pak dále každá svahová 

deformace má část týkající se poddolování. Je zde uveden pokles horní části svahové 

deformace a pokles dolní části svahové deformace, nadmořská výška horní části svahu, 

nadmořská výška dolní části svahu, původní sklon svahu, změna sklonu svahu, rozdíl sklonu, 

rozdíl uvedený v procentech, kategorie stavenišť v horní a dolní části svahu, změna 

naklonění pomocí kategorií stavenišť uvedená v mm/m (uvedená ve stupních), dále nová 

kategorie skupin stavenišť, sklon dle nové kategorie skupin stavenišť, uvedení, zda se na 

svahové deformaci nachází zástavba, nebo ne. To vše bylo provedeno u všech sesuvů (tab. 2–

21). Poddolování bylo hodnoceno pro stav minulý (pro období těžby 1983–1990, 1983–

1995, 1983–2000 a 1983–2005) a stav budoucí (prognóza). Všechny zdokumentované údaje 
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v tabulkách byly použity k dalšímu zpracování při hodnocení jednotlivých charakteristik. 

Vše je uvedeno v další části této kapitoly. 

Jako první byly zpracovány změny sklonu svahu sesuvů na zájmovém území (obr. 

41–60) pro období těžby 1983–1990, 1983–1995, 1983–2000 a 1983–2005.  

1) První trend, který je charakterizován postupným zvětšováním sklonu svahu, byl 

zaznamenán u sesuvů č. 3 a 7. To znamená, že zde docházelo k postupnému zhoršování 

stability svahové deformace v průběhu sledovaného časového období. Podobný trend byl 

dále zaznamenán na sesuvech č. 1 a 5, kde však došlo k zvětšení sklonu svahu až 

v posledním časovém úseku.  

2) Druhým zaznamenaným trendem je situace u sesuvů, kde došlo k postupnému snížení 

sklonu svahu v jednotlivých časových obdobích (sesuv č. 14). K podobné situaci, avšak 

se snížením pouze v jednom časovém úseku, došlo u sesuvů č. 10 a 14. To znamená, že 

došlo ke zlepšení stability svahu souvisejícímu se snížením sklonu svahu. 

3) Třetím trendem je stav, kde v průběhu všech časových období nedošlo ke změně sklonu 

svahu a jeho stability. Jedná se o svahovou deformaci č. 16.  

4) Čtvrtým typem byla situace kombinovaná s převládajícím trendem zvyšování sklonu 

svahu. To znamená, že zde v převládající časové míře docházelo ke zhoršování stability 

svahu a následně ke snižování stability (sesuvy č. 2, 6, 8, 13, 20). Nacházejí se zde 2 

podtypy. U prvního se jednalo o celkové zvýšení sklonu svahu (sesuvy č. 2, 6, 8, 13). U 

druhého podtypu došlo v posledním časovém úseku ke snížení sklonu svahu až pod 

hodnotu původního sklonu svahu. To znamená, že v posledním časovém úseku došlo ke 

zlepšení stabilitní situace v porovnání s iniciačním stavem (sesuv č. 20). 

5) Pátým typem byla kombinace s dominantním snižováním sklonu a zlepšováním 

stability svahu (sesuvy č. 9, 11, 17, 19). Vyskytly se 2 podtypy. První je ten, kdy došlo 

v poslední fázi k zvýšení sklonu svahu natolik, že převýšilo iniciační stadium (sesuvy 

č. 11, 19). To znamená, že ve finále se situace otočila k negativnější variantě. Pozitivnější 

situace byla u druhé podvarianty, kde finální sklon byl nižší než sklon iniciační (sesuvy 

č. 9, 17).  

6) V rámci šesté situace se neustále měnil stav se snižováním a zvyšováním sklonu svahu 

v jednotlivých hodnocených časových fázích (sesuvy č. 4, 12, 15, 18). Zde docházelo 

k postupnému střídání zlepšování a zhoršování stability svahové deformace. Zde nastaly 
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také dva podtypy. První podtyp charakterizuje celkově lepší stav v poslední fázi (sesuvy 

č. 12, 18). Druhý podtyp popisuje celkově horší stav v poslední fázi (sesuvy č. 4, 15). 

 

Obr. 41 Změna sklonu svahu č. 1 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 42 Změna sklonu svahu č. 2 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 43 Změna sklonu svahu č. 3 ve 4 hodnocených časových obdobích 
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Obr. 44 Změna sklonu svahu č. 4 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 45 Změna sklonu svahu č. 5 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 46 Změna sklonu svahu č. 6 ve 4 hodnocených časových obdobích 
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Obr. 47 Změna sklonu svahu č. 7 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 48 Změna sklonu svahu č. 8 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 49 Změna sklonu svahu č. 9 ve 4 hodnocených časových obdobích 
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Obr. 50 Změna sklonu svahu č. 10 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 51 Změna sklonu svahu č. 11 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 52 Změna sklonu svahu č. 12 ve 4 hodnocených časových obdobích 
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Obr. 53 Změna sklonu svahu č. 13 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 54 Změna sklonu svahu č. 14 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 55 Změna sklonu svahu č. 15 ve 4 hodnocených časových obdobích 
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Obr. 56 Změna sklonu svahu č. 16 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 57 Změna sklonu svahu č. 17 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 58 Změna sklonu svahu č. 18 ve 4 hodnocených časových obdobích 
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Obr. 59 Změna sklonu svahu č. 19 ve 4 hodnocených časových obdobích 

 

Obr. 60 Změna sklonu svahu č. 20 ve 4 hodnocených časových obdobích 

Tab. 2 Dokumentační tabulka sesuvu č. 1 

 

  

Lokalita: Doubrava u Orlové

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,00 266

Dolní část 0,00 248

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 0,00 266

Dolní část 0,00 248

Horní část 0,00 266

Dolní část 0,00 248

Horní část 0,19 266

Dolní část 0,55 248

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část 0,52 266 IV 5 (17'11"´)

 Dolní část 1,20 248 III 8  (27'30") 

Rozdíl
Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

IV 5 (17'11") IV

NE

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

≤ 2 (6'52") V ≤ 2 (6'52")

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

6°06'56" 6°20'38" 0°13'44" (+)3,74 IV 5 (17'11") NE

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

V ≤ 2 (6'52") V ≤ 2 (6'52") NE

5 (17'11") NE

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Aktivní

Identifikátor: 6667

Pořízení: 2001

Aktualizace: 2009

Signatury: GF P097846, GF P113856

                     GF P102436, GF P111923

                     GF P106904

                    

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

6°06'56" 0° 0° 0,00% V

6°06'56" 6°14'09" 0°07'15" (+)1,98

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N: 49°52´7,3478´´

E: 18°29´4,6443´´
6°06'56" 0° 0° 0,00%

V ≤ 2 (6'52") NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N: 49°52´8,4188´´

E: 18°28´56,1659´´
6°06'56" 0° 0° 0,00% V ≤ 2 (6'52")

Svahová deformace č. 1

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 
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Tab. 3 Dokumentační tabulka sesuvu č. 2 

 

Tab. 4 Dokumentační tabulka sesuvu č. 3 

 

Tab. 5 Dokumentační tabulka sesuvu č. 4. 

 

  

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,14 276

Dolní část 0,28 254

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 0,18 276 V ≤ 2 (6'52")

Dolní část 0,32 254 IV 5 (17'11")

Horní část 0,22 276

Dolní část 0,45 254

Horní část 1,00 276

Dolní část 1,10 254

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část 0,40 276

 Dolní část 0,40 254
≤ 2 (6'52") NE

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

11°30'46" 0° 0° 0,00% V ≤ 2 (6'52") V

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

5 (17'11") V ≤ 2 (6'52") NE

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

11°30'46" 11°33'50" 0°03'03" (+)0,44 IV

IV 5 (17'11") NE

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

≤ 2 (6'52") NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Aktivní

Identifikátor: 6669

Pořízení: 2001

Aktualizace: 2009

Signatury: GF P111923

                      GF P113856

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'44,0208''

E:18°28'16,7491''
11°30'46" 11°35'06" 0°04'19" (+)0,63

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

11°30'46" 11°37'48" 0°10'37" (+)1,02 IV 5 (17'11")

N:49°51'47,2918'' 

E:18°28'14,7705''
11°30'46" 11°35'06" 0°04'19" (+)0,63 V ≤ 2 (6'52")

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

V

V ≤ 2 (6'52") NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

Svahová deformace č. 2

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,05 277 V ≤ 2 (6'52")

Dolní část 0,40 231 IV 5 (17'11")

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 0,05 277 V ≤ 2 (6'52")

Dolní část 0,50 231 IV 5 (17'11")

Horní část 0,05 277 V ≤ 2 (6'52")

Dolní část 0,55 231 IV 5 (17'11")

Horní část 0,21 277 V ≤ 2 (6'52")

Dolní část 1,00 231 III 8  (27'30") 

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část 0,26 277 IV 5 (17'11")

 Dolní část 0,24 231 V ≤ 2 (6'52")

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

3°08'16" 3°08'09" 0°00'07" (-)0,06% V ≤ 2 (6'52") ANO

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

(+)1,72 V ≤ 2 (6'52") ANO

ANO

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

3°08'16" 3°10'19" 0°02'02" (+)1,08 V ≤ 2 (6'52")

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

V ≤ 2 (6'52") ANO

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Potenciální

Identifikátor: 6670

Pořízení: 2001

Aktualizace: 2009

Signatury: GF P097846, GF P113856

                      GF P102436, GF P111923

                      

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'39,3152'' 

E:18°28'44,5839''
3°08'16" 3°10'04" 0°01'47" (+)0,96

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

3°08'16" 3°11'31" 0°03'14"

V ≤ 2 (6'52") ANO

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'51,4160'' 

E:18°28'35,8935''
3°08'16" 3°09'43" 0°01'26" (+)0,76

Svahová deformace č. 3

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,10 276 V ≤ 2 (6'52")

Dolní část 0,40 245 IV 5 (17'11")

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 0,15 276 V ≤ 2 (6'52")

Dolní část 0,42 245 IV 5 (17'11")

Horní část 0,20 276 IV 5 (17'11")

Dolní část 0,90 245 III 8  (27'30") 

Horní část 1,00 276 IV 5 (17'11")

Dolní část 1,50 245 III 8  (27'30") 

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část 0,40 276

 Dolní část 0,25 245

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

≤ 2 (6'52") V ≤ 2 (6'52") ANO

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

8°26'09" 8°23'45" 0°02'23" (-)0,47 V

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

8°26'09" 8°37'26" 0°11'16" (+)2,23 IV 5 (17'11")

ANO

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Aktivní

Identifikátor: 6671

Pořízení: 2001

Aktualizace: 2009

Signatury: GF P097846

                      GF P111923

                      GF P113856

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

8°26'09" 8°34'15" 0°08'06" (+)1,60 IV 5 (17'11") ANO

ANO

Pokles 1983-2005

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'40,5512'' 

E:18°28'10,2126''
8°26'09" 7°58'19" 0°27'50" (-)5,50 II 10  (34'22")   

ANO

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'47,2785'' 

E:18°28'10,3008''
8°26'09" 8°31'01" 0°04'51" (+)0,96 V ≤ 2 (6'52")

Svahová deformace č. 4

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 
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Tab. 6 Dokumentační tabulka sesuvu č. 5 

 

Tab. 7 Dokumentační tabulka sesuvu č. 6 

 

Tab. 8 Dokumentační tabulka sesuvu č. 7 

 

  

Lokalita: Doubrava u Orlové

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 1,40 255

Dolní část 1,80 247

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 2,20 255 II 10  (34'22")  

Dolní část 2,60 247 III 8  (27'30") 

Horní část 2,40 255

Dolní část 2,80 247

Horní část 3,00 255

Dolní část 3,75 247

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část 0,15 255 IV 5 (17'11")

 Dolní část 0,00 247 V ≤ 2 (6'52")

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

3°50'45" 3°38'38" 0°12'07" (-)5,26 IV 5 (17'11") NE

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

4°02'13" 0°11'27" (+)4,97 II 10  (34'22")   

>10 (34'22") I >10 (34'22") NE

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

3°50'45" 7°32'20" 3°41'34" (+)96,02 I

IV 5 (17'11") NE

NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Pohřbený

Identifikátor: 6114

Pořízení: 1989

Aktualizace: 2009

Signatury: GF P070510, GF P111923

                     GF P061222, GF P061825

                     

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'18,8051'' 

E:18°27'57,7925''
3°50'45" 4°02'13" 0°11'27" (+)4,97 IV 5 (17'11")

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

3°50'45"

NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Zástavba

N:49°51'17,2677'' 

E:18°27'52,1636''
3°50'45" 4°02'13" 0°11'27" (+)4,97 III 10  (34'22") IV 5 (17'11")

Rozdíl
Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie

Svahová deformace č. 5

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,55 263

Dolní část 1,30 239

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 0,60 263 IV 5 (17'11")

Dolní část 1,52 239 III 8  (27'30") 

Horní část 0,90 263 IV 5 (17'11")

Dolní část 2,30 239 III 8  (27'30") 

Horní část 1,45 263 III 8  (27'30") 

Dolní část 3,70 239 II 10  (34'22")  

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část 0,00 263

 Dolní část 0,18 239
5 (17'11") NE

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

5°39'46" 5°42'18" 0°02'31" (+)0,74 V ≤ 2 (6'52") IV

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

(+)9,31 II 10  (34'22")   NE

NE

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

5°39'46" 6°27'32" 0°47'45" (+)14,06 I >10 (34'22") 

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

IV 5 (17'11") NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Aktivní

Identifikátor: 6202

Pořízení: 1991

Aktualizace: 2009

Signatury: GF P074500, GF P111923

                      GF P064921, GF P095002

                      GF P093600, GF P095006

                      GF P093601

                      

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'21,2158'' 

E:18°28'11,1956''
5°39'46" 5°52'44" 0°12'57" (+)3,81

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

5°39'46" 6°11'24" 0°31'37"

IV 5 (17'11") NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'13,0425'' 

E:18°28'8,9830''
5°39'46" 5°50'20" 0°10'33" (+)3,11 IV 5 (17'11")

Svahová deformace č. 6

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

N:49°51'18, 8022'' Horní část 2,50 255 II 10  (34'22")  

E:18°26'34,7069'' Dolní část 2,81 248 III 8  (27'30") 

Dolní souřadnice (GPS):

N:49°51'6,5549'' 

E:18°26'13,6366'' Horní část 3,55 255 II 10  (34'22")  

Dolní část 4,00 248 II 10  (34'22")  

Horní část 2,90 255

Dolní část 5,50 248

Horní část 4,90 255

Dolní část 5,30 248

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -
- -

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

6°22'08" 1°42'57" (+)36,88 I >10 (34'22")

>10 (34'22") I >10 (34'22") NE

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

4°39'10" 6°55'04" 2°15'54" (+)48,68 I

I >10 (34'22") NE

NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Stabilizovaný

Identifikátor: 6097

Pořízení: 1998

Aktualizace: 2009

Signatury: GF P060178

                      GF P111923 

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

4°39'10" 4°57'03" 0°17'52" (+)6,40 III 8  (27'30") 

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

4°39'10"

5 (17'11") NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

4°39'10" 4°51'28" 0°12'17" (+)4,41 IV

Svahová deformace č. 7

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)
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Tab. 9 Dokumentační tabulka sesuvu č. 8 

 

Tab. 10 Dokumentační tabulka sesuvu č. 9 

 

Tab. 11 Dokumentační tabulka sesuvu č. 10 

 

  

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 4,25 259 III 8  (27'30") 

Dolní část 3,75 240 II 10  (34'22")  

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 5,20 259 III 8  (27'30") 

Dolní část 5,40 240 II 10  (34'22")  

Horní část 6,70 259 II 10  (34'22")  

Dolní část 7,00 240 I >10 (34'22")

Horní část 6,90 259 III 8  (27'30") 

Dolní část 7,00 240 I >10 (34'22")

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -
- -

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

(+)0,51 V ≤ 2 (6'52") NE

NE

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

8°51'07" 8°59'20" 0°08'13" (+)0,52 IV 5 (17'11")

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

IV 5 (17'11") NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Stabilizovaný

Identifikátor: 6098 

Pořízení: 1988

Aktualizace: 2009

Signatury: GF P060178

                      GF P111923

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'10,9131'' 

E:18°26'19,1506''
8°51'07" 8°56'34" 0°05'27" (+)1,03

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

8°51'07" 8°53'49" 0°02'41"

IV 5 (17'11") NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'9,1861'' 

E:18°26'24,4474''
8°51'07" 8°37'19" 0°13'48" (-) 2,60

Svahová deformace č. 8

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Lokalita: Karviná

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 1,00 256

Dolní část 0,75 244

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 2,00 256 IV 5 (17'11")

Dolní část 1,90 244 III 8  (27'30") 

Horní část 2,50 256 IV 5 (17'11")

Dolní část 2,10 244 V ≤ 2 (6'52")

Horní část 3,50 256 III 8  (27'30") 

Dolní část 2,80 244 II 10  (34´11´´)  

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

5°28'11" 0°20'09" (-)5,79 III 10  (34'22") NE

NE

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

5°48'21" 5°36'50" 0°11'27" (-)3,31 IV 5 (17'11")

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
ZástavbaPokles 1983-2000 Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Zástavba
N:49°50'43,5449'' 

E:18°27'51,9386''
5°48'21" 5°45'28" 0°02'52" (-)0,83 V ≤ 2 (6'52") NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Potenciální

Identifikátor: 3547

Pořízení: 1962

Aktualizace: 1974

Signatury: GF P024306

Rozdíl
Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

5°48'21"

IV 5 (17'11") IV 5 (17'11") NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°50'41,0911'' 

E:18°27'55,8206''
5°48'21" 5°36'28" 0°11'52" (-)3,41

Svahová deformace č. 9

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,30 256

Dolní část 0,28 230

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 0,30 256

Dolní část 0,28 230

Horní část 0,30 256

Dolní část 0,28 230

Horní část 0,30 256

Dolní část 0,28 230

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

V ≤ 2 (6'52") V

ANO

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

≤ 2 (6'52") V ≤ 2 (6'52")

- -

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

V ≤ 2 (6'52") V ≤ 2 (6'52") ANO

≤ 2 (6'52") ANO

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Stabilizovaný

Identifikátor: 3551

Pořízení: 1962

Aktualizace: 2003

Signatury: GF P025042

                     GF  P099393

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

7°33'21" 7°32'59" 0°00'21" (-)0,08 V

7°33'21" 7°32'59" 0°00'21" (-)0,08

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°50'22,9815'' 

E:18°25'1,3853''
7°33'21" 7°32'59" 0°00'21" (-)0,08

V ≤ 2 (6'52") ANO

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°50'18,1926'' 

E:18°25'2,9108''
7°33'21" 7°32'59" 0°00'21" (-)0,08 V ≤ 2 (6'52")

Svahová deformace č. 10

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 
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Tab. 12 Dokumentační tabulka sesuvu č. 11 

 

Tab. 13 Dokumentační tabulka sesuvu č. 12 

 

Tab. 14 Dokumentační tabulka sesuvu č. 13 

 

  

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 2,00 243

Dolní část 2,20 228

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 3,40 243 II 10  (34'22")  

Dolní část 2,50 228 III 8  (27'30") 

Horní část 4,10 243 I >10 (34'22")

Dolní část 2,50 228 III 8  (27'30") 

Horní část 4,50 243 II 10  (34'22")  

Dolní část 5,00 228 I >10 (34'22")

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

1°31'12" 0°02'56" (+)3,33 V ≤ 2 (6'52") ANO

ANO

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

1°28'15" 1°18'50" 0°09'25" (-)10,67 IV 5 (17'11")

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
ZástavbaPokles 1983-2000 Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Zástavba
N:49°50'5,3166'' 

E:18°25'50,5280''
1°28'15" 1°22'58" 0°05'16" (-)5,98 V ≤ 2 (6'52") ANO

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Stabilizovaný

Identifikátor: 1552

Pořízení: 1962

Aktualizace: 1974

Signatury: NEJSOU

Rozdíl
Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

1°28'15"

III 8  (27'30") V ≤ 2 (6'52") ANO

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°50'22,4770'' 

E:18°26'6,3337''
1°28'15" 1°29'23" 0°01'08" (+)1,29

Svahová deformace č. 11

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 2,75 239

Dolní část 2,20 230

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 2,75 239 III 8  (27'30") 

Dolní část 2,80 230 II 10  (34'22")  

Horní část 2,90 239 III 8  (27'30") 

Dolní část 2,90 230 II 10  (34'22")  

Horní část 5,00 239

Dolní část 4,00 230

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

2°57'14" 0°22'08" (-)11,10 I >10 (34'22") III

NE

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

3°19'22" 3°19'22" 0° 0,00% V ≤ 2 (6'52")

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

V ≤ 2 (6'52") NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Potenciální

Identifikátor: 5910

Pořízení: 1986

Aktualizace: 1989

Signatury: GF P024306

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°50'28,4191'' 

E:18°26'26,7071''
3°19'22" 3°20'27" 0°01'04" (+)0,54

8  (27'30") NE

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

3°19'22"

IV 5 (17'11") NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°50'23,6435'' 

E:18°26'29,0824''
3°19'22" 3°07'12" 0°12'10" (-)6,11 III 8  (27'30") 

Svahová deformace č. 12

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 3,00 244 II 10  (34'22")  

Dolní část 1,00 229 I >10 (34'22")

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 3,25 244 II 10  (34'22")  

Dolní část 4,10 229 I >10 (34'22")

Horní část 2,90 244

Dolní část 4,50 229

Horní část 8,70 244

Dolní část 9,80 229

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

8°54'00" 0°50'45" (+)10,50 I >10 (34'22") 

>10 (34'22") I >10 (34'22") NE

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

8°03'14" 8°38'09" 0°34'55" (+)7,23 I

I >10 (34'22") NE

NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Potenciální

Identifikátor: 3548

Pořízení: 1962

Aktualizace: 1989

Signatury: GF P024306

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°50'18,9585'' 

E:18°26'27,7297''
8°03'14" 8°30'14" 0°27'00" (+)5,59 III 8  (27'30") 

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

8°03'14"

NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°50'22,2806'' 

E:18°26'27,9027''
8°03'14" 6°59'27" 1°03'46" (-)13,20 I >10 (34'22") 

Svahová deformace č. 13

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 
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Tab. 15 Dokumentační tabulka sesuvu č. 14 

 

Tab. 16 Dokumentační tabulka sesuvu č. 15 

 

Tab. 17 Dokumentační tabulka sesuvu č. 16 

 

  

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,19 271 IV 5 (17'11")

Dolní část 0,15 248 V ≤ 2 (6'52")

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 0,19 271 IV 5 (17'11")

Dolní část 0,15 248 V ≤ 2 (6'52")

Horní část 0,30 271 IV 5 (17'11")

Dolní část 0,15 248 V ≤ 2 (6'52")

Horní část 0,30 271 IV 5 (17'11")

Dolní část 0,15 248 V ≤ 2 (6'52")

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

1°36'00" 1°35'24" 0°00'36" (-) 0,63 V ≤ 2 (6'52")

NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Potenciální

Identifikátor: 3549

Pořízení: 1962

Aktualizace: 1974

Signatury: GF P024306

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

1°36'00" 1°35'24" 0°00'36" (-) 0,63 V ≤ 2 (6'52") NE

NE

Pokles 1983-2005

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°51'6,7942'' 

E:18°41'56,0445''
1°36'00" 1°35'52" 0°00'07" (-) 0,13 V ≤ 2 (6'52")

NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°49'52,1369'' 

E:18°25'29,0880''
1°36'00" 1°35'52" 0°00'07" (-) 0,13 V ≤ 2 (6'52")

Svahová deformace č. 14

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Lokalita: Karviná

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,75 265 V ≤ 2 (6'52")

Dolní část 0,75 253 IV 5 (17'11")

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 1,25 265

Dolní část 1,60 253

Horní část 1,25 265

Dolní část 2,40 253

Horní část 1,80 265

Dolní část 2,40 253

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -
- - - - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

ANO

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

1°49'40" 1°55'08" 0°05'27" (+)4,98 IV

IV 5 (17'11") ANO

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

1°49'40" 2°00'00" 0°10'19" (+)9,41 IV 5 (17'11")

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

5 (17'11") V ≤ 2 (6'52")

N:49°50'4,8178'' 

E:18°28'44,1262''
1°49'40" 0° 0° 0,00% V ≤ 2 (6'52")

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

V ≤ 2 (6'52") ANO

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Potenciální

Identifikátor: 3553

Pořízení: 1973

Aktualizace: 1979

Signatury: GF P024306

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°49'58,6736'' 

E:18°28'44,6146''
1°49'40" 1°48'00" 0°01'40" (-)1,53 IV 5 (17'11")

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

ANO

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

Svahová deformace č. 15

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Lokalita: Petřvald u Karviné

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,00 296

Dolní část 0,00 272

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 0,00 296

Dolní část 0,00 272

Horní část 0,00 296

Dolní část 0,00 272

Horní část 0,00 296

Dolní část 0,00 272

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -
- -

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Potenciální

Identifikátor: 3608

Pořízení: 1962

Aktualizace: 2008

Signatury: GF P024306

                      GF  P111923

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

5°02'31" 0 0 0,00% V

5°02'31" 0 0 0,00% V ≤ 2 (6'52") V

NE

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

≤ 2 (6'52") V ≤ 2 (6'52")

0,00% V ≤ 2 (6'52")

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

V ≤ 2 (6'52") V ≤ 2 (6'52") NE

≤ 2 (6'52") NE

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°48'58,0249'' 

E:18°24'17,3439''
5°02'31" 0 0 0,00%

V ≤ 2 (6'52") NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

N:49°48'51,7375'' 

E:18°24'26,5437''
5°02'31" 0 0

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

Svahová deformace č. 16

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 
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Tab. 18 Dokumentační tabulka sesuvu č. 17 

 

Tab. 19 Dokumentační tabulka sesuvu č. 18 

 

Tab. 20 Dokumentační tabulka sesuvu č. 19 

 

  

Lokalita: Petřvald u Krviné

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,37 277

Dolní část 0,19 251

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 0,75 277

Dolní část 0,50 251

Horní část 0,90 277

Dolní část 0,40 251

Horní část 0,90 277

Dolní část 0,60 251

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -
- -

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Procenta 

(%)

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

6°10'55" 6°03'50" 0°07'04" (-)1,91 IV 5 (17'11")

5 (17'11") V ≤ 2 (6'52") ANO

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

6°10'55" 6°06'43" 0°04'12" (-) 1,13 IV

IV 5 (17'11") ANO

ANO

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Potenciální

Identifikátor: 3607

Pořízení: 1962

Aktualizace: 2008

Signatury: GF P024306

                     GF  P111923

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Zástavba
N:49°49'30,1004'' 

E:18°24'49,9232''
6°10'55" 6°07'22" 0°03'32" (-)0,95 IV 5 (17'11") V ≤ 2 (6'52")

Rozdíl
Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

V ≤ 2 (6'52") V ≤ 2 (6'52") ANO

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°49'35,4152'' 

E:18°24'58,6719''
6°10'55" 6°08'23"  0°02'31" (-)0,68

Svahová deformace č. 17

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Lokalita: Orlová

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 1,50 251

Dolní část 1,80 249

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 1,70 251

Dolní část 2,00 249

Horní část 2,00 251

Dolní část 2,20 249

Horní část 2,75 251

Dolní část 3,00 249

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -
- -

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Procenta 

(%)

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

1°52'37" 2°03'53" 0°11'16" (+)10,02 I >10 (34'22")

>10 (34'22") IV 5 (17'11") NE

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

1°52'37" 2°06'43" 0°14'05" (+) 12,52 I

IV 5 (17'11") NE

NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Stabilizovaný

Identifikátor: 3603

Pořízení: 1962

Aktualizace: 1974

Signatury: NEUVEDENO

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Zástavba
N:49°49'48,0849'' 

E:18°27'0,3903''
1°52'37" 2°09'32" 0°16'55" (+)15,08 II 10  (34'22") IV 5 (17'11")

Rozdíl
Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

II 10  (34'22") IV 5 (17'11") NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°49'46,2277'' 

E:18°27'0,8811''
1°52'37" 2°09'32" 0°16'55" (+)15,08 

Svahová deformace č. 18

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Lokalita: Stonava

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,48 255

Dolní část 0,30 237

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 0,48 255

Dolní část 0,39 237

Horní část 0,50 255

Dolní část 0,40 237

Horní část 0,50 255 V ≤ 2 (6'52")

Dolní část 0,55 237 IV 5 (17'11")

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -

V ≤ 2 (6'52") NE

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

10°24'25" 10°21'03" 0°0,3'21" (-)0,54 IV 5 (17'11")

NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Aktivní

Identifikátor: 3615

Pořízení: 1963

Aktualizace: 2008

Signatury: GF P024306

                     GF  P099393

                     GF P111923

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

≤ 2 (6'52") NE

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

10°24'25" 10°26'09" 0°01'44" (+) 0,28 V

Zástavba
N:49°48'43,0983'' 

E:18°32'4,5780''
10°24'25" 10°21'21" 0°03'03" (-)0,49 IV 5 (17'11") V ≤ 2 (6'52")

Rozdíl
Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie

IV 5 (17'11") V ≤ 2 (6'52") NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°48'44,3185'' 

E:18°32'9,1902''
10°24'25" 10°23'41" 0°00'43" (-)0,12

Svahová deformace č. 19

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)
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Tab. 21 Dokumentační tabulka sesuvu č. 20 

 

Na poddolovaných územích je nejvýznamnější charakteristikou svahových pohybů 

sklon svahu. Ten můžeme hodnotit z několika pohledů.  

První pohled, ze kterého vycházíme je původní sklon svahu bez ovlivnění 

poddolováním (obr. 61). V rámci studovaných lokalit bylo zaznamenáno rozpětí sklonu 

svahu od hodnoty 1º 30´ do 11º 30´. Nejmenší sklon byl zaznamenán u sesuvu číslo 11 

a největší u sesuvu číslo 2. Sedm sesuvů se nachází v hodnotách sklonu do 4º (sesuvy číslo 

3, 5, 11, 12, 14, 15 a 18). Šest sesuvů se nachází v rozpětí sklonu svahu mezi 4º a 8º (sesuvy 

číslo 1, 6, 9, 16, 17 a 20). Zbývajících pět sesuvů se nachází v intervalu 8º až 12º. Jedná se 

o sesuvy číslo 2, 4, 8, 13 a 19. 

 

Obr. 61 Původní sklon svahu sesuvů na zájmovém území 

Lokalita: Lokalita

Horní souřadnice (GPS):

Horní část 0,75 266 IV 5 (17'11")

Dolní část 1,52 246 III 8  (27'30") 

Dolní souřadnice (GPS):

Horní část 1,00 266 III 8  (27'30") 

Dolní část 2,49 246 I >10 (34'22")

Horní část 1,25 266 III 8  (27'30") 

Dolní část 3,00 246 I >10 (34'22")

Horní část 1,60 266

Dolní část 4,00 246

*vysvětlivky: 

KT-kategorie skupin stavenišť Horní část - - - -

 Dolní část - - - -

NE

Pokles 1983-2005 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

- - - - - - -

Prognózní pokles

2015-2023
Pokles [m]

Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

7°02'13" 7°38'45" 0°36'32" (+)8,65 I >10 (34'22") 

NE

Klasifikace: Sesuv

Aktivita: Potenciální

Identifikátor: 3622

Pořízení: 1963

Aktualizace: 1979

Signatury: NEUVEDENO

Pokles 1983-2000 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

5 (17'11") NE

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

7°02'13" 7°10'37" 0°08'24" (+)1,99 I >10 (34'22") IV

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°49'1,0670'' 

E:18°33'22,8428''
7°02'13" 7°33'21" 0°31'08" (+)7,38 II 10  (34'22")   

NE

Pokles 1983-1995 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 

Nová 

kategorie

Sklon nové 

kategorie
Zástavba

N:49°48'57,9114'' 

E:18°33'16,0163''
7°02'13" 7°18'21" 0°16'08" (+)3,82 IV 5 (17'11")

Svahová deformace č. 20

Pokles 1983-1990 Pokles [m]
Nadmořská

 výška m n.m

Původní

sklon svahu

Změněný 

sklon 
Rozdíl

Procenta 

(%)

Kategorie 

stavenišť 

Změna naklonění 

pomocí   KT* 
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Pokud budeme hodnotit změny sklonu svahu u sesuvů způsobených poddolováním 

mezi lety 1983 a 2005, bylo zjištěno, že změny se pohybovaly v intervalu 0º až 3º 40´ 

(obr. 62). Největší změna byla zaznamenána u sesuvu číslo 5, kde byl sklon původního svahu 

změněn o 3º 41´. Naopak u jediného sesuvu nebyla zaznamenána žádná změna sklonu svahu 

(sesuv číslo 16). Zajímavou skutečností je, že u pěti sesuvů došlo ke snížení sklonu svahu 

(sesuvy číslo 9, 10, 12, 14 a 17). Největší snížení sklonu svahu, a tudíž největší zlepšení 

stability stavu bylo zaznamenáno u sesuvu číslo 12, kde snížení představovalo 0º 22´. 

Nejmenší snížení sklonu svahu bylo zaznamenáno u sesuvu číslo 8, kde snížení 

představovalo 0º 02´ 41´´. Z pohledu statistiky měla největší četnost (10) skupina sesuvů se 

změnami sklonu svahu poddolováním do 30´ (sesuvy číslo 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 18, 19, 20). 

Druhou největší četnost (5) mají sesuvy se snížením sklonu svahu do 30´ (sesuvy číslo 9, 10, 

12, 14 a 17). Četnost 2 zaznamenaly sesuvy mezi hodnotami 30´ a 1º (sesuvy číslo 6 a 13) 

a sesuvy se změnou sklonu větší než 1º (sesuv číslo 5 – 3º 41´ a číslo 7 – 2º 14´). Nejmenší 

skupinou s četností 1 je skupina bez změny svahu poddolováním (sesuv číslo 16). Pro 

celkovou představu o změněných sklonech svahu je uveden obr. 63 a pro porovnání 

původního sklonu svahu a nově vytvořeného sklonu svahu poddolováním je uveden obr. 64. 

 

Obr. 62 Hodnoty rozdílu sklonů svahu způsobených poddolováním mezi lety 1983 a 2005 u svahových 

deformací na zájmovém území 
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Obr. 63 Nově vytvořené hodnoty sklonů svahu po poddolování v letech 1983 až 2005 

 

Obr. 64 Původní a změněné sklony svahu poddolováním mezi lety 1983 a 2005 u sesuvů na zájmovém území 

Dále byla studována změna kategorií skupin stavenišť mezi lety 1983 a 2005 

(obr. 65). Ke zhoršení situace došlo celkově u sedmi sesuvů (sesuv číslo 1, 5, 6, 7, 9, 12). 

Největší změna byla zaznamenána u sesuvů číslo 5 a 7, kde byla IV. kategorie stavenišť 

(podmínečně vhodná) změněna na I. (nevhodné poměry). Zde došlo ke změně naklonění 

poklesem ze 17´na 34´. Z pohledu naklonění vyjádřeného v mm/m došlo ke změně z 5 mm/m 

na více než 10 mm/m. Podobná změna byla zaznamenána u sesuvu číslo 8, kde došlo 

z původního náklonu způsobeného poddolováním 17´ 11´´ ke zvětšení na 34´ 22´´. Ke 
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druhému největšímu zhoršení situace došlo u sesuvu číslo 6, z kategorie IV na II. Ke zhoršení 

pouze o jednu kategorii došlo u sesuvu číslo 4, z V. na IV. kategorii, dále u sesuvu číslo 9, 

z IV. na III. kategorii, a u sesuvu číslo 12, z IV. na III. kategorii. Ke zlepšení situace 

z pohledu stability došlo u sesuvu číslo 8, kde došlo ke změně ze IV. na V. kategorii. 

U zbývajících 12 sesuvů nedošlo v uvedeném období ke změně kategorií stavenišť (sesuvy 

číslo 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20). 

 

Obr. 65 Graf sklonu svahu (v mm/m, ve stupních) sesuvů s uvedením kategorií skupin stavenišť v úvodní 

hodnocené etapě dobývání, 1983 až 1990, a v posledním hodnoceném období, 1983 až 2005. 

Předchozí hodnocení změn sklonu svahu se týkalo stavu minulého. Co se týče stavu 

budoucího, je potřeba hodnotit změny sklonu sesuvů z pohledu budoucích změn. Z dvaceti 

sesuvů na zájmovém území bude novou těžbou ovlivněno šest (obr. 66). Sklony sesuvů se 

pohybují v intervalu od 3 do 11. Došlo ke změnám sklonu (obr. 67) v intervalu od -0 

12´do 0 14´. Negativně byly ovlivněny sesuvy č. 1 a 6, kde došlo ke zvýšení sklonu svahu. 

Maximální hodnota 0 14´je prognózována u sesuvu č. 1. Bez ovlivnění by měl být sesuv č. 

2. Pozitivně budou ovlivněny sesuvy č. 3, 4 a 5. Nejpozitivnější snížení sklonu bude u sesuvu 

č. 5 s hodnotou -0 12´. 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        92 

 

Obr. 66 Sklony původních a prognózních (2015 –2023) svahů sesuvů na zájmovém území. 

 

Obr. 67 Rozdíl hodnot sklonu svahu sesuvů mezi původním a prognózním stavem na zájmovém území. 

V případě že budeme hodnotit kategorie stavenišť na sesuvech, ve kterých proběhne 

těžba v budoucnu, zjistilo se, že úvodní hodnocená etapa těžby, která proběhla v letech 

1983–1990, přinesla stejné kategorie stavenišť, jako jsou prognózované (2015–2023) do 

budoucna (obr. 68). Tento stav neznamená, že sesuv neprodělá žádnou změnu v čase. Při 

hodnocení spojeného synchronního působení musíme nasčítat obě hodnoty dohromady. Při 

využívání těchto informací je vždy potřeba zohlednit účel. To znamená, že pokud v minulosti 

nestál na určitém místě stavební objekt, nemusíme historické hodnoty naklonění 

zohledňovat. Avšak pokud hodnotíme nějaký objekt, který zde byl již dříve, je nutno obě 

hodnoty sčítat. To nebylo nutné dělat u obrázku 65, protože zde byl použit kumulativní 

přístup, tudíž se zde s postupným navyšováním sklonu svahu počítalo.  
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Obr. 68 Graf sklonu svahu (v mm/m, ve stupních) sesuvů s uvedením kategorií skupin stavenišť v úvodní 

hodnocené etapě dobývání 1983 až 1990 v porovnání s prognózními poklesy v letech 2015 až 2023. 
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9. Kategorie skupin stavenišť jako parametr multifaktoriální analýzy 

inženýrskogeologických poměrů v poddolovaných oblastech 

Dalším dílčím cílem práce bylo použití GIS vrstvy kategorií skupin stavenišť jako 

jednoho z mnoha faktorů pro potřebnou geomultifaktoriální analýzu v oblasti s hornickou 

činností. Jenom takto komplexní mapy dokáží účelně hodnotit složité multifaktoriální 

poměry poddolováním ovlivněných oblastí. Nová geomultifaktoriální analýza byla 

vytvořena překryvnou analýzou následujících vrstev. Jedná se o inženýrskogeologické 

rajony, radonový hazard, sesuvy, inundační území, těžitelnost hornin a již zmiňované 

rizikové rajony hornického hazardu s kategoriemi skupin stavenišť.  

První hodnocenou vrstvou byly inženýrskogeologické rajony (obr. 69, 70). Jsou to 

územní jednotky (rajony, podrajony) s podobnými nebo stejnými modely geologické stavby 

inženýrskogeologických poměrů. Hloubková geologická stavba, ve které probíhá těžba 

černého uhlí, je dokumentována na řezu v obr. 71 (Kaštovský et al., 1995). Popis 

inženýrskogeologických rajonů byl rešeršně zpracován dle Čurda et al., 1998.  

 

Obr. 69 Mapa inženýrskogeologických rajonů zájmové oblasti s vyznačením existující a plánované zástavby 

dle územního plánu (vrstva inženýrskogeologických rajonů byla vektorizována na základě ČGU, 1999) : rajon 

náplavů nížinných toků (Fn), rajon polygenetických sprašových sedimentů (Lp), rajon násypů, hald a odkališť 
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(An – Ao), rajon morénových sedimentů (Gmr), rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů (Gf), 

rajon deluviálních sedimentů (D), rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů (Nk), 

rajon lakustrinních a fluviolakustrinních sedimentů (Jf) 

 

Obr. 70 Plošné rozšíření inženýrskogeologických rajonů: rajon náplavů nížinných toků (Fn), rajon 

polygenetických sprašových sedimentů (Lp), rajon násypů, hald a odkališť (An – Ao), rajon morénových 

sedimentů (Gmr), rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů (Gf), rajon deluviálních sedimentů (D), 

rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů (Nk), rajon lakustrinních a 

fluviolakustrinních sedimentů (Jf) 

 

Obr. 71 a) Lokalizace geologického řezu b) Geologický řez ostravsko-karvinského revíru (Kaštovský et al., 

1995) 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        96 

Prvním plošně nejrozšířenějším rajonem je rajon náplavů nížinných toků (Fn –

38,1%,). Je tvořen holocenními jemnými prachovitě-písčitými fluviálními jíly. Základové 

půdy mají charakter F4, F6, S3-5, G2-4. Jsou relativně málo ulehlé, vysoce pórovité a 

častokrát stlačitelné. Co se týče totálních smykových parametrů, bylo zjištěno, že jejich 

hodnotu příznivě ovlivňuje vysoký podíl prachovitých a písčitých částic. Pro náročné stavby 

jsou hůř využitelné. V tomto případě je lepší volit hloubkový způsob založení dosahující do 

ulehlých štěrků údolních teras. Je zde vysoká proměnlivost hladiny podzemní vody. Bývá 

častokrát v hloubkách do dvou metrů. Vody mnohdy vykazují síranovou a uhličitou 

agresivitu na betony a ocelové konstrukce. Třída těžitelnosti je 2 až 3. 

Druhým nejvíce zastoupeným rajonem je rajon polygenetických sprašových 

sedimentů (Lp – 34,1%). Jedná se o soudržné zeminy, které vytváří pokryv různých starších 

skalních hornin a zemin (od křídy až po svrchní pleistocén). Nejrozšířenější jsou zde 

základové půdy typu F4 (CS – písčitý jíl) tuhé a pevné konzistence a třídy F6 (CL a CI – jíl 

s nízkou a střední plasticitou) tuhé a pevné konzistence. Tyto zeminy, pokud mají nízkou 

ulehlost, mohou být i prosedavé. Proto je potřeba stanovovat i objemovou hmotnost. Pokud 

je nižší než 15 kN/m3, tak je třeba stanovit součinitel prosedavosti. Jedná se o středně únosné 

základové půdy převážně tuhé konzistence s nízkou až střední plasticitou. V případě 

realizace výkopů je potřeba zabezpečit tyto základové půdy proti podmáčení. Představují 

středně propustné horniny. Třída těžitelnost hornin je 2 až 3.  

Třetím plošně nejrozšířenějším rajonem je rajon násypů, hald a odkališť (An – Ao -

17,4%). Plošné rozšíření souvisí s rozšířením důlní činnosti v ostravsko-karvinském revíru. 

Mocnost těchto antropogenních sedimentů je větší než 5 m a v určitých případech větší než 

10 m. Základové půdy rajonu zatřiďujeme do třídy Y (násypy). U těchto rajonů je vždy 

důležité, aby byl proveden inženýrskogeologický průzkum a zjistil případnou heterogenitu 

těchto monotónních sedimentů. Zásadní vlastností pro případné využívání je zhutnění 

sypaných zeminových materiálů.  

Čtvrtým plošně nejrozšířenějším je rajon morénových sedimentů (Gmr – 5,4%). 

Jedná se o soudržné sedimenty jílovitého nebo hlinitého charakteru, které vznikly elsterským 

a salským zaledněním. Převládají základové půdy třídy F6 (CL–CI – jíl s nízkou až střední 

plasticitou). Z menší části jsou tvořeny F2 (štěrkovité jíly), což jsou štěrkovité jíly. 
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Konzistence bývá většinou tuhá až pevná a záleží na jejích stáří a ulehlosti. Třída 

rozpojitelnosti je 3 až 4. 

Dalším rajonem zájmového území je rajon glacifluviálních a glacilakustrinních 

sedimentů (Gf – 2,3%). Jedná se převážně o nesoudržné sedimenty (S1, S3-5, G1-3, F3-4). 

Geneze rajonů je vázána na salské a elsterské zalednění. Dosahují zde velkých mocností 

kolem 20 metrů. V některých případech se jedná až o 40 metrů. I když je jejich mocnost 

velká, tak jejich plošné rozšíření je malé, protože jsou většinou zakryty. Polohy vycházející 

na povrch jsou obnaženy následnou erozní činností. Dochází k častému střídání písčitých 

sedimentů se štěrkovými a jílovitými. Je pro ně typická také proměnlivost mocností. Ulehlé 

sedimenty tvoří středně až vysoce únosné základové půdy. Je zde však nutné zohlednit 

hladinu podzemní vody. Štěrky a písky tohoto rajonu vytváří významný kolektor kvartérních 

vod. Třída těžitelnosti je 2–4.  

Následujícím rajonem je rajon deluviálních sedimentů (D – 1,8%). Jedná se o 

sedimenty pleistocenního a holocenního stáří. Z pohledu petrografického se jedná o 

hlinitokamenité a kamenitohlinité sedimenty. Z hlediska základových půd se jedná o třídy 

F4-6 (jemnozrnné zeminy), S3-5 (písčité zeminy), + Cb (kamenité zeminy s velkostí zrn 6–

20 cm). Základové půdy jsou středně únosné, heterogenní s obsahem kamenité frakce. Tato 

heterogenita způsobuje veliké rozpětí hodnot fyzikálně mechanických vlastností. Potřeba 

inženýrskogeologického průzkumu v tomto rajonu je velká. Třídy těžitelnosti jsou zde 2–4, 

což znamená, že to jsou zeminy bagrovatelné.  

Předposledním rajonem, který se vyskytuje v zájmovém území, je rajon střídajících 

se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů (Nk – 0,7%). Geneze tohoto rajonu 

souvisí se sedimentací v mořském prostředí. Z petrografického hlediska je tento rajon tvořen 

především vápnitými jíly a písky. Stratigraficky se jedná o třetihorní miocenní (neogenní) 

sedimenty, které jsou součástí Vněkarpatské předhlubně. Na povrch se dostávají pouze 

ojediněle, a to ve formě úzkých pruhů na svazích vodních toků, které je erozně obnažily. 

V jejich nadloží se nachází kvartérní pokryv. Jako základová půda jsou vhodné pouze pro 

méně náročné objekty. Důvodem jsou méně příznivé geotechnické vlastnosti, které 

vyplývají z převážně tuhé konzistence jemnozrnných zemin. Pokud jsou tvořeny písčitými 

zeminami, tak dosahují maximálně střední ulehlosti. Jejich charakteristickou vlastností je 

stejnozrnnost a relativně malá heterogenita. Důsledkem této skutečnosti je to, že v případě 
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vytvoření dostatečného hydraulického spádu, například hlubokým výkopem, dochází 

k jejich ztekucování nebo jsou doprovázeny sufózními jevy. Jsou náchylné k bobtnání 

a rozbřídání. Na svazích jsou náchylné k sesouvání. Z pohledu hydrogeologického jsou málo 

propustným až nepropustným izolátorem. Bývají středně až vysoce plastické. Z pohledu 

konzistence jsou pevné až tuhé. Třída těžitelnosti je 3–4, což znamená, že jsou bagrovatelné.  

Posledním inženýrskogeologickým rajonem je rajon lakustrinních a 

fluviolakustrinních sedimentů (Jf – 0,2%). Z pohledu petrografického se jedná o 

jemnozrnné soudržné zeminy s vložkami organických sedimentů. Jedná se o problematickou 

základovou půdu, kde je potřeba provést detailní inženýrskogeologický průzkum. Tento 

rajon má však velice malý plošný rozsah, proto je zde jeho význam minimální.  

Dalším hodnoceným geofaktorem bylo radonové riziko (obr. 72, 73). Radon Rn-222 

je karcinogenním zdraví škodlivým prvkem, který vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-

238. Radon nepředstavuje finální stadium přeměny a dále se mění na dceřiné produkty 

izotopu polonia a vizmutu. Ty však mají již charakter kovu.  

 

Obr. 72 Mapa výskytu radonového indexu zájmového území s vyznačením existující a plánované zástavby dle 

územního plánu (vrstva radonového indexu byla vektorizována dle ČGS, 2009) 
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Obr. 73 Plošné rozšíření s radovým indexem 1 (neurčená kategorie radonového indexu), 2 (přechodná 

kategorie), inundací a sesuvů s existující zástavbou a s plánovanou zástavbou dle územního plánu 

Sledování radonu v ČR bylo motivováno vysokými koncentracemi radonu ve 

stavebních objektech, které jsou jedněmi z největších v Evropě. Tento výskyt není náhodný 

a je daný charakterem geologické stavby České republiky. Výskyt radonu je velice 

proměnlivý a záleží na genetických typech hornin. Největší koncentrace jsou vázány na 

magmatické a metamorfované horniny. Naopak nižší výskyty jsou spojeny se 

sedimentárními horninami. Výskyt radonu je závislý na jeho zdrojové mateřské hornině 

a dále závisí na propustnosti geologického prostředí, protože to představuje migrační cestu 

pro přístup tohoto prvku do stavebních objektů. Zatřídění radonového indexu je dáno 

následující tabulkou (tab. 22). 

Tab. 22 Klasifikace základových půd z hlediska radonového indexu (ČGS) na základě objemové aktivity 

radonu kBq.m-3 (ČGS, 2009) 

 

Radonové riziko v podloží se rozlišuje třemi základními rizikovými skupinami. Jedná 

se o nízkou, střední nebo vysokou kategorii (ČGS, 2009). Existuje ještě jedna přechodná 

kategorie s nízkým až středním rizikem, která byla speciálně vytvořena pro heterogenní 

Kategorie radonového indexu 
Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) při propustnosti podloží 

nízká propustnost střední propustnost vysoká propustnost 

1. nízké < 30 < 20 < 10 

2. přechodné (nízká až střední) pro nehomogenní kvartérní sedimenty 

3. střední 30 - 100 20 - 70 10 - 30 

4. vysoké > 100 > 70 > 30 
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kvartérní sediment. Tyto stupně rozdělují území podle možného vlivu určitého geologického 

prostředí na zvyšování radonu ve stavebních objektech. Určování jednotlivých kategorií 

radonového indexu v geologickém prostředí vyjadřuje statisticky převažující kategorii 

v dané geologické jednotce.  

Kategorie nízkého radonového indexu znamená, že koncentrace radonu v podloží 

spolu s propustností podloží je z pohledu rizikovosti tohoto geofaktoru málo významná. 

V případě, že postavíme dům běžnou technologií, nemělo by docházet k problémům 

souvisejícím s výskytem radonu v novém stavebním objektu.  

Pokud budeme mít na zájmovém území střední radonový index, tak situace z pohledu 

rizikovosti je potenciálně riziková (může se zde nacházet zdroj radonu) a je relativně 

jednoduše projekčně a stavebně řešitelná. V případě, že lokalita má takovýto index, 

neznamená to automaticky, že je nutno dělat protiopatření. Při realizace stavebního povolení 

řádně změříme radon v podloží a až poté je potřeba adekvátně reagovat.  

Existence území s vysokým radonovým indexem indikuje již jednoznačně potenciálně 

vážné problémy s radonem v budoucím stavebním objektu, pokud neuděláme relevantní 

přiměřená protiopatření. Jestliže přímé měření na pozemku ukáže vysoký obsah radonu, je 

potřeba realizovat stavební zábrany. Jejich charakter je jednoznačně vyspecifikován v normě 

ČSN 730601, 1995. 

Na zájmovém území se nachází dva typy oblastí v souvislosti s výskytem radonového 

indexu. Jednoznačně dominantní je výskyt přechodné kategorie (99,3%), která je určena 

heterogenní kvartérní geologickou stavbou tvořenou sedimentárními horninami, které 

nepředstavují nebezpečí z pohledu existence radonového rizika. Zůstávající zanedbatelná 

část území je specifikována neurčenou kategorií radonového indexu (0,7%).  

Dalším hodnoceným geofaktorem je těžitelnost hornin (obr. 74). Tato charakteristika 

představuje v inženýrské geologii jednu z nejvíc požadovaných charakteristik. Důvod je 

evidentní, protože každá stavba vyžaduje určité množství činností, které souvisí se zemními 

pracemi. Při těchto pracích dochází k rozpojování hornin, přemisťování rozpojeného 

horninového materiálu (výkopku, sypaniny). Hodnocení této činnosti je realizováno pomocí 

tříd těžitelnosti, které vyjadřují charakter těžitelnosti hornin nacházejících se na zájmovém 

území.  
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Obr. 74 Mapa zájmového území s vyznačením 7 tříd těžitelnosti (rajony tříd těžitelnosti byly vektorizovány 

dle ČGU, 1999), existující a plánované zástavby dle územního plánu 

Těžitelnost je množství práce potřebné pro rozpojení, nakládání a vyklápění horniny 

během zemních prací, rozdělené do 7 tříd těžitelnosti na základě vztahu k těmto činnostem 

a na charakteru použité techniky k rozpojování a nakládání. Závisí na vlastnosti posuzované 

horniny v souvislosti s odporem horniny vůči rozpojení, na ulpívání (lepivosti) na 

rozpojovacích a nakládacích nástrojích, na nakypření a odporu horniny při nakládání 

a vyklápění v rámci realizovaných zemních prací. Horniny, které je možno nakládat na 

lopatu, patří do třídy číslo 1. Do třídy číslo 2 patří horniny, které již není možno nakládat 

lopatou a je nutno použít rýč. Do třídy číslo 3 patří horniny, které není možno nakládat 

pomocí předchozích nástrojů a je možno je těžit pomocí krumpáče. Do třídy číslo 4 patří 

horniny, které není možno těžit předchozími třemi způsoby a je již nutno použít klínek 

a kladivo. Všechny čtyři kategorie patří do skupiny hornin, které jsou bagrovatelné. Třída 

číslo 5 patří mezi lehce trhatelné pevné horniny rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem 

nad 40 tun a trhavinami. Třída číslo 6 jsou pevné horniny těžce trhatelné těžkým rozrývačem 

a trhavinami. Do třídy číslo 7 patří horniny velmi těžko trhatelné a rozpojitelné trhavinami. 

Třídy 5 až 7 je možno rozpojovat hydraulickými bouracími kladivy.  
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Následujícím geofaktorem zohledněným v rámci multifaktoriální mapy bylo rozšíření 

inundačních území (obr. 75). Inundační území představují zátopová území neboli říční nivy 

v okolí vodních toků, které jsou opakovaně zaplavovány povodněmi. Většinou je geologické 

podloží tvořeno sedimenty řeky. Může však být v určitých případech tvořeno i jinými 

okolními geologickými rajóny za předpokladu, že jejich morfologie je rovinná a má stejnou 

výškovou úroveň jako říční niva. Ochrana území proti povodním je velice sofistikovaná 

činnost závisející na řadě faktorů, způsobu ochrany přírody a prioritách rozvoje krajiny 

v daném hodnoceném území. Samotné inundační území můžeme hodnotit podle různých 

kritérií. V této práci je použito hodnocení dle stoleté vody. Tato hodnota je určena 

statistickým hodnocením odpovídajícím povodňovému stavu v rámci stoletého období. Je 

zřejmé, že hodnocení má své limity, co se týče délky měření povodňových stavů, a tudíž 

jeho hodnota není v čase konstantní. V rámci hodnocené oblasti se inundační území nachází 

v okolí řek Olše a Stonávka a zabírá až 18,8% existující zástavby a 16,4 % plánování 

zástavby dle územního plánu (obr. 75, 73). 

 

Obr. 75 Mapa inundačních oblastí na zájmovém území (inundace byly vektorizovány dle ČHMÚ, 2014) 

s vyznačením současné a plánované zástavby dle územního plánu 
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Pátým hodnoceným geofaktorem v rámci vytváření geomultifaktoriální mapy bylo 

rozšíření svahových pohybů (obr. 76). Svahové pohyby představují geodynamické procesy 

s pohyby horninových hmot po svazích vlivem zemské gravitace, přičemž jejich výsledkem 

jsou svahové deformace. Důležitým faktorem pro zatřídění do této skupiny geodynamických 

jevů je poměr horninových hmot vůči transportačním médiím (voda, sníh, vítr). Platí 

okrajová podmínka, že horninových hmot musí být více než 50 %. Z pohledu základní 

klasifikace svahových pohybů dle mechanizmu a rychlosti (Nemčok et al., 1974) patří 

všechny lokality na zájmovém území do skupiny sesuvů. To znamená, že zbývající skupiny 

ploužení, tečení a řícení nebyly na zájmovém území zaznamenány. Plocha sesuvů zabírá 

0,9% existující zástavby a 2,1% plánované zástavby dle územního plánu na zájmovém území 

(obr.73). 

 

Obr. 76 Mapa svahových deformací na zájmovém území (sesuvy byly vektorizovány dle ČGS, 2014) 

s vyznačením současné a plánované zástavby dle územního plánu 

Zásadním geofaktorem pro hodnocení zájmového území byl geofaktor kategorií 

skupin stavenišť. Vstupní mapa z pohledu tohoto faktoru byla popsána v kapitole zabývající 

se plošným hodnocením skupin stavenišť. Zde byly rozlišeny tři rizikové kategorie 

hornického hazardu. První relativně bezproblémovou skupinou jsou kategorie se skupinou 
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stavenišť V. Druhým rizikovým rajonem je území podmínečně vhodné z pohledu hornického 

hazardu, kam patří kategorie se skupinami stavenišť III a IV. Posledním nejrizikovějším 

rajonem hornického hazardu je území s rozšířením skupin stavenišť I a II.  

Na závěr vznikla „Geomultifaktoriální mapa vhodnosti území pro zástavbu v území 

postiženém hlubinnou těžbou uhlí“ (obr. 77). Tato mapa vznikla překryvnou analýzou 

všech hodnocených geofaktorů. Jednalo se o inženýrskogeologické rajony, těžitelnost 

hornin, svahové pohyby, inundační území a kategorie skupin stavenišť. Nově vytvořená 

mapa má tři druhy rizikových rajonů pro vhodnost na zakládání staveb. První, nejrizikovější 

rajon s územím nevhodným pro zástavbu je z pohledu překryvné analýzy vytvořen 

překryvem ploch se skupinami stavenišť I a II, svahovými deformacemi, inundačními 

územími, vysokým radonovým indexem (na zájmovém území se nenacházel), inženýrsko-

geologickými rajony typu organických zemin apod. (na zájmovém území se nenachází), 

třídami těžitelnosti 7 (na zájmovém území se nenachází). Druhým rizikovým rajonem jsou 

území podmínečně vhodná pro zástavbu. Tato GIS vrstva vznikla překryvem kategorií 

skupin stavenišť III a IV, tříd těžitelnosti 5 a 6 (na zájmovém území se nenachází), 

inženýrskogeologických rajonů typu Nk (neogenní miocenní sedimenty), Jf (lakustrinní a 

fluviolakustrinní sedimenty) apod. Posledním, nejméně rizikovým rajonem je území vhodné 

pro zástavbu. To vzniklo překryvem území s kategoriemi skupin stavenišť V, třídami 

těžitelnosti 1 až 4, radonovým indexem nízkým, středním a přechodným (tento byl na 

zájmovém území), území bez inundace, území bez svahových deformací, území 

s inženýrskogeologickými rajóny, které nebyly použity v předchozích dvou rizikových 

rajonech.  

Ukázalo se, že použití takto komplexního hodnocení je velice výhodné, protože není 

možno provést rychlou analýzu území z pohledu vlivu tak velkého množství různých 

geofaktorů. Pokud bychom používali jednotlivé geofaktory jako samostatné podklady pro 

územně plánovací analýzu, byla by jejich účinnost velice omezená, protože situace 

v zájmovém území ovlivněném hlubinnou těžbou uhlí je mnohem komplikovanější 

v porovnání s jinými oblastmi, kde neexistuje tak rozsáhlá antropogenní činnost. 

V takovýchto oblastech jsme ještě relativně schopni hodnotit faktory odděleně, avšak při tak 

rozsáhlém antropogenním vlivu to již není možno. Řídit hornickou krajinu bez pomoci takto 

vytvořeného územně plánovacího podkladu je velice komplikované až nemožné. To 

dokazují zjištění provedená v rámci disertační práce. Bylo zjištěno, že stávající územní plán 
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plánuje do území zcela nevhodných pro zástavbu až 21,5 % celkové plánované zástavby. 

Bylo také zjištěno, že 25,9 % stávající zástavby je lokalizováno v takto nevhodných 

poměrech (obr. 78).  

 

Obr. 77 Geomultifaktoriální mapa vhodnosti území pro zástavbu v území postiženém hlubinnou těžbou uhlí 

 

Obr. 78 Graf se statistickým vyhodnocením plošného rozsahu existující a plánované zástavby dle územního 

plánu a celkového území na rizikových kategoriích geomultifaktoriální mapy vhodnosti území pro zástavbu 

(území vhodné, podmínečně vhodné a nevhodné) 
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Na závěr jako dodatek jsou uvedeny velké změny v krajině v souvislosti s množstvím 

nových vodních ploch vzniklých během části existence karvinské části ostravsko-

karvinského revíru (OKR), se kterými je potřeba počítat pro zatřídění do I nejméně vhodné 

kategorie skupin stavenišť (obr. 79, 80, 81). 

 

Obr. 79 Rozšíření vodních ploch v rámcí karvinské části OKR na leteckém snímku z roku 1955 
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Obr. 80 Rozšíření vodních ploch v rámcí karvinské části OKR na současném leteckém snímku  

 

Obr. 81 Rozšíření vodních ploch v rámcí karvinské části OKR na současné topografické mapě  



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        108 

10.  Závěr 

Cílem disertační práce byla analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro 

inženýrskogeologické účely v poddolovaných územích. Tento hlavní cíl byl uskutečněn 

pomocí realizace dílčích cílů. Disertační práce měla dvě skupiny dílčích cílů. První skupina 

dílčích cílů rešeršně popsala kategorie skupin stavenišť (kapitola 4, okrajové podmínky 

kapitola 2). Kategorie skupin stavenišť představují rizikové kategorie hornického hazardu. 

Zohledňují deformace ve vertikálním směru prostřednictvím naklonění, deformace 

v horizontálním směru prostřednictvím poměrného vodorovného přetvoření a tahové a 

tlakové deformace terénu vyjádřené prostřednictvím zakřivení terénu. Realizace druhé 

skupiny dílčích cílů je uvedena v následují části závěru. 

Na závěr k dílčímu cíli bodového hodnocení kategorií skupin stavenišť můžeme 

konstatovat, že byl vytvořen jedinečný soubor kostelů ovlivněných hlubinnou těžbou uhlí, z 

nichž každý se nachází v určitém specifickém stadiu ovlivnění poklesovou kotlinou. Největší 

ovlivnění z pohledu naklonění bylo zaznamenáno u kostela sv. Petra z Alkantary (kostel 

číslo 3) v lokalitě Karviná-Doly s hodnotou 6º 47ˋ a nakloněním 119 mm/m. Nejmenší 

ovlivnění z tohoto pohledu bylo zaznamenáno v lokalitě Stonava na kostele svaté Maří 

Magdaleny (kostel číslo 8) s hodnotou 0° 3ˋ. K největšímu ovlivnění z pohledu okolní 

zástavby došlo na kostele číslo 6 svaté Barbory v lokalitě Karviná-Louky. Zde byla 

odstraněna veškerá zástavba a zbyl pouze uvedený kostel. To jednoznačně dokumentuje 

maximalistický vliv hornické činnosti s fatálními důsledky. Z geoturistického pohledu zde 

můžeme vnímat zástavbově prázdnou (asanovanou) poklesovou kotlinu s jediným 

stavebním objektem kostela a dvěma doly v pozadí (ČSM Jih a ČSM Sever). Co se týče 

stability konstrukce, nejhorší situace je také na kostele sv. Barbory (kostel číslo 6) u dolu 

ČSM v Loukách, kde je konstrukce narušena v zadní části kostela vertikální, rozevřenou, 

průběžnou trhlinou. Podobně je tomu u kostela sv. Petra z Alkantary (kostel číslo 3), avšak 

zde proběhla zdařilejší sanace stavební konstrukce. 

Co se týče hodnocení hornického hazardu v minulosti v chronologické časové řadě 

1983–2005, největší nejnegativnější ovlivnění bylo zaznamenáno u kategorií stavenišť I. 

Jsou to lokality číslo 3 (kostel Sv. Petra z Alkantary v Karviné-Doly), číslo 4 (kostel Husův 

sbor v Doubravě), číslo 5 (evangelický kostel v Doubravě) a číslo 6 (kostel svaté Barbory 

v lokalitě Karviná-Louky). Co se týče hodnocení poklesu, tak jej možno hodnotit ve dvou 
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rovinách. První hodnoticí rovinou jsou historické celkové poklesy. Zde byl nejvíce ovlivněn 

kostel sv. Petra z Alkantary s poklesem více než 37 m v průběhu dvou století. Druhá rovina 

sleduje poklesy od roku 1983. Největší poklesy byly zaznamenány u kostelů číslo 3, 4, 5, 

kde pokles dosahoval hodnoty kolem 3 m. Co se týče hodnocení vlivu poddolování 

(hornického hazardu) v současnosti (hodnoceného podle skupin stavenišť zjištěných 

měřením aktuálního náklonu), jsou v nejvíce ohrožené skupině stavenišť I kostely číslo 3, 4, 

5, 6, 7 a ve skupině II kostely číslo 1, 2 (nevhodná staveniště). Naopak nejméně ovlivněn je 

kostel číslo 8 v lokalitě Orlová s kategorií stavenišť V (vhodná staveniště). 

Na lokalitě Louky s kostelem sv. Barbory (kostel číslo 6) je možno uvědomit si totální 

devastaci zástavby v celé poklesové kotlině vytvořené kolem dolu ČSM Jih a ČSM Sever. 

Je možno zde pozorovat pouze jediný stavební objekt, kterým je uvedený kostel, a v pozadí 

zároveň můžeme vidět doly, v nichž probíhala těžba černého uhlí, jež vytvářela poklesovou 

kotlinu v této lokalitě. Taková možnost není patrná v jiných lokalitách ostravsko-

karvinského revíru a ani ve světě není většinou tak dobře pozorovatelná. To vše umožnila 

původní morfologie terénu, která byla v zásadě rovinná, a poklesová kotlina ji překopírovala 

zejména ve vertikálním směru, což se neprojevilo ve změně členitosti současné morfologie. 

Tento fenomén je poměrně ojedinělý, přičemž je umocněn vertikální otevřenou trhlinou 

procházející celým objektem kostela v jeho jižní části. Tato lokalita je tedy dokonale 

edukativní z hlediska uvědomění si vlivu poklesové kotliny v krajině. U dalších studovaných 

kostelů byla původní morfologie členitější, a tedy i výsledné formy přemodelované 

výslednou kotlinou jsou členitější. Z tohoto pohledu není možno fenomén vytváření 

poklesové kotliny makroskopicky identifikovat tak jednoznačně, jako je tomu u kostela sv. 

Barbory. Tato lokalita je tedy podle tohoto hlediska mezinárodně významná z důvodu malé 

četnosti výskytu. Další významným fenoménem z pohledu geoturistiky a vědeckého 

sledování vlivu poklesů v poklesové kotlině je kostel sv. Petra z Alkantary v lokalitě 

Karviná-Doly. Tato lokalita je mezinárodně významná pro pokles dosahující více než 37 

metrů, což je zcela ojedinělé. Geoturistickou atraktivnost a vědeckou zajímavost umocňuje 

naklonění konstrukce kostela, které dosahuje cca 7°, což je hodnota, která překonává 

naklonění lokality UNESCO v Pise.  

Na závěr k dílčímu cíli liniového hodnocení kategorií skupin stavenišť můžeme 

konstatovat, že jeho součástí byly dvě případové studie sledování dvou vybraných silničních 

úseků, které přináší ukázku řešení kategorií stavenišť na poddolovaném území. Představují 
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studii, kterou je možné použít jako vzor aplikace kategorií stavenišť v liniovém směru. To 

umožní optimalizovat stav poznání přinesený v prognózním odhadu a porovnat jej se 

skutečným stavem zjištěným po hlubinné těžbě uhlí na určitém sledovaném území. Je tak 

možno zjistit skutečný stav ovlivnění, který umožní lépe hodnotit ovlivnění poddolováním. 

Použití tohoto přístupu může ušetřit prostředky jak investorům, vlastníkům nemovitostí, tak 

těžebním organizacím z pohledu řešení důlních škod. Využití těchto informací v územním 

plánování může přinést optimalizovaný stav poznání situace, a umožní tak racionální 

využívání území v poddolovaných oblastech. První případová studie na silnici č. II/474 

ukázala v průběhu sledování absolutní změnu dominance území vhodného pro zástavbu (V. 

kategorie stavenišť) na zcela opačný stav s dominancí území se zbývajícími čtyřmi méně 

vhodnými kategoriemi stavenišť. To vše se projevilo ve sledovaném dvanáctiletém období. 

Všechny sledované parametry přetvoření ukazují na postupně se zhoršující hodnoty 

poukazující na významnější vliv hlubinné těžby na povrch terénu. Ten má samozřejmě 

nezanedbatelný vliv na stabilitní poměry stávajících konstrukcí, ale také na budoucí 

inženýrské objekty. Druhá případová studie na silnici č. III/47214 ukázala chronologický 

vývoj poklesů (vertikální složka pohybů povrchových bodů), posunů (horizontální složka 

pohybů sledovaných bodů), poměrného vodorovného přetvoření, náklonu a poloměru 

zakřivení. Všechny sledované parametry vykazují postupnou gradaci vývoje poklesové 

kotliny v desetiletém období. Sledování všech tří parametrů přetvoření umožnilo poznat 

změnu rizikovosti území z pohledu ovlivnění hlubinnou těžbou prostřednictvím stanovení 

kategorií skupin stavenišť. Ukázalo se, že z původního stavu v roce 2005, kde převládala 

V. kategorie stavenišť s vhodnými poměry pro zakládání staveb, se stav v současnosti zcela 

změnil a převládají zbývající kategorie stavenišť. Rozšíření území kategorie III a IV 

s podmínečně vhodnými poměry znamená, že je zde nutno přijmout stavební opatření pro 

zajištění vhodné statické situace stavebních konstrukcí. Zbývající území s rozšířením 

kategorií stavenišť I a II znamená, že je zde nutno eliminovat výstavbu, protože zakládání 

stavebních objektů je již ekonomicky nevýhodné.  

Tyto změněné podmínky jsme schopni využít v úpravě územních plánů, které budou 

lépe reflektovat skutečný stav poddolování. Sledování silnic představuje levný způsob 

monitoringu stavu poklesové kotliny. Je ho nutné dělat z pohledu údržby silnic. Tento účel 

je vždy nutný a potřebný, avšak nově navrhovaný způsob transformace zjištěných dat na 

klasifikaci území do rizikových kategorií skupin stavenišť umožní lépe a racionálně 
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organizovat, zajišťovat plánování budoucí zástavby. Také umožní přinést nezávislé 

relevantní výsledky stavu poddolování pro potřeby řešení důlních škod na stávajících 

objektech. 

Při aplikaci skupin stavenišť jako plošných informací (dílčí cíl dizertační práce) 

byly zjištěny následující skutečnosti. Při růstu hodnot poklesů byl zjištěn růst rizikovosti 

skupin stavenišť. Byla sledována korelace mezi územími s určitými hodnotami poklesů ve 

vztahu k určitým skupinám stavenišť. Bylo prokázáno, že korelace je pouze částečná. Lépe 

korelovala procentuální zastoupení určitých poklesů s určitými skupinami stavenišť. 

Kvalitativní porovnání v mapách však ukázala, že je zde shoda geometrická již méně 

evidentní a dochází k ní méně pravidelně. Důvody tohoto zjištění jsou následující. O 

rizikovosti jednotlivých skupin stavenišť rozhoduje změna poklesů různých hodnot vedle 

sebe na malé ploše. Až tato změna způsobuje změnu parametrů přetvoření terénu 

(naklonění, poměrného vodorovného přetvoření a poloměru zakřivení). Rizikovější skupiny 

stavenišť se vyskytují na okrajích poklesových kotlin, které mají vyšší naklonění a ostatní 

parametry přetvoření terénu, jež způsobují deformace stavebních konstrukcí. Naopak 

v oblastech, kde máme dno poklesové kotliny a kde území poklesává stejným poklesem, 

patří do vhodnějších kategorií skupin stavenišť. Zároveň je zřejmé, že bez existence poklesů 

není možná změna reliéfu terénu a také naklonění, poměrného vodorovného přetvoření a 

poloměru zakřivení. Tudíž zde neexistuje ani vliv poddolování na stavební konstrukce. Platí 

zde pravidlo, že poklesové kotliny s většími poklesy mají na svých okrajích větší naklonění, 

poměrné vodorovné přetvoření a poloměr zakřivení, a tím rizikovější skupinu stavenišť. 

Platí to i naopak, že poklesové kotliny s menšími poklesy mají na svých okrajích menší 

naklonění, poměrné vodorovné přetvoření a poloměr zakřivení, a tím méně rizikovou 

skupinu stavenišť. 

Z pohledu racionálního využívání oblastí postižených hornickou činností vyplývá 

jednoznačná potřeba využívat mapy skupin stavenišť transformované do map hornického 

hazardu s vyznačením existující a plánované zástavby. Bylo zjištěno, že stávající územní 

plány nereflektují realitu poddolování. Zástavba v územních plánech se plánuje do území, 

kde je vyšší vliv poddolování a existují zde podmínečně vhodné a nevhodné skupiny 

stavenišť. Existuje palčivá nutnost zavést v hornických oblastech mapu hornického hazardu 

se skupinami stavenišť jako územně plánovací podklad pro územně plánovací 

rozhodování. 
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Při hodnocení dílčího cíle vztahu svahových deformací a kategorií skupin 

stavenišť se zjistilo, že skupiny stavenišť odráží klíčový parametr stability svahu, což je 

naklonění terénu. Ukázalo se, že dvacet sledovaných svahových deformací na zájmovém 

území zaznamenalo v minulosti velké změny sklonu svahu. Zaznamenané trendy změn 

sklonu mají společný ukazatel v tom smyslu, že v poklesové kotlině může docházet jak ke 

zvyšování sklonu svahu, které způsobuje snižování stability svahové deformace, tak ke 

snižování sklonu svahu, které způsobuje zvyšování stability svahu. V některých případech 

dochází k dominanci jednoho z těchto vlivů, u jiných sesuvů byla zaznamenána kombinace 

obou změn v hodnocených časových úsecích. U šesti svahových deformací se hodnotil vliv 

prognózní, který je využitelný pro prevenci v budoucnu. 

Při hodnocení realizace dílčího cíle aplikace vrstvy skupin stavenišť do komplexní 

multifaktoriální analýzy se ukázalo, že řešit složité inženýrskogeologické poměry 

v poddolovaných oblastech není možné bez komplexní geomultifaktoriální mapy vhodnosti 

území pro zástavbu. Mapa byla vytvořena syntézou překryvné analýzy prognózních 

kategorií skupin stavenišť, inženýrskogeologických rajonů, inundačních oblastí, radonového 

hazardu, těžitelnosti hornin a svahových pohybů. Zjistilo se, že územní plánování 

nezohlednilo tyto složité poměry a plánuje zástavbu do oblastí s nevhodnými poměry až 

v 21,5 %. Moderní a sofistikované řízení krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí 

realizované pomocí územního plánování není v komplikovaných inženýrskogeologických 

poměrech možné bez takovéhoto syntetického mapového podkladu využitelného jako 

územně-plánovací podklad.  

Vztah kategorií stavenišť a územního plánování byl pro disertační práci klíčový, 

protože územní plánování představuje nejdůležitější sofistikovaný nástroj, kterým 

společnost disponuje při kvalifikovaném rozhodování o využívání krajiny. To znamená, že 

pokud někde plánujeme určitou výstavbu, musíme také zohledňovat prognózu kategorií 

stavenišť, abychom předešli případným škodám při výstavbě, která by mohla být poškozena 

vlivy hlubinné těžby uhlí. 

  



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        113 

11.  Seznam použitých literárních zdrojů 

1) Aksoy, C.O., Kose, H., Onargan, T., Koca, Y., Heasley, K., 2004. Estimation of limit 

angle using laminated displacement diskontinuity analysis in the Soma coal field, 

Western Turkey. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 41 (4), 

pp. 547–556. 

2) Allgaier, Frederick K., 1988. Surface subsidence over longwall panels in the western 

United States – final results at the Deer Creek mines, Utah. Information Circular – United 

States, Bureau of Mines, (9194), 17 p.  

3) Almasmoum A., Bentley S.P., Siddle H.J., 1996. An historical review of landslide 

research in the South Wales coalfield. Geotechnical & Geological Engineering 14, 

pp. 21–40. 

4) Beamish, D., Clasen, D., Greenwood, P.G., Peart, R.J., 1997. Novel regularized 

inversion of VLF(R) data and coincident radar sections over a probable fault affecting 

carboniferous sedimentary rocks in the Saar region, Germany. Geological Society 

Engineering Geology Special Publication, 12, pp. 45–52.  

5) Bednář, A., 2006. Výškové a polohové zaměření silnice č. III (stan. 2,300 km až 5,536 

km) a silnice č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich 

aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 65 s. 

6) Bradáč, J., 1996. Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1. Ostrava: Expert − 

technické nakladatelství. 

7) Bradáč, J., 1996. Účinky poddolování a ochrana objektů: Díl 2. 1999. 178 s. Ostrava: 

Expert − technické nakladatelství. 

8) Burland, J.B., Jamiolkowski, M., Viggiani, C., 1998. Stabilising the leaning tower of 

Pisa. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 57(1), 91–99. 

9) Can, E., Mekik, Ç., Kuşcu, Ş., Akçin, H., 2013. Monitoring deformations on engineering 

structures in Kozlu Hard Coal Basin. Natural Hazards, 65 (3), pp. 2311–2330.  

10) ČGS, 2009. Radonová mapa 1 : 50 000, Česká geologická služba, Praha, 2009. 

11) ČGÚ, 1997. Mapa inženýrsko-geologického rajonování. List 15–44 Karviná, Soubor 

geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, 1 : 50 000, Český 

geologický ústav, Praha.  



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        114 

12) ČSN 73 0601, 1995. Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží. ČNI – Český 

normalizační institut, Praha. 

13) ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. Vydavatelství norem. Praha. 

Schválena 8. 6. 1987. 

14) ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, Základní ustanovení. Praha: 

Český normalizační institut, 1989. 106 s. (ČSN 730039, 1989. Design of structures in 

undermined areas. Standard ČSN. Basic Regulations. Prague: Czech Standards Institute, 

106 pp. – in Czech). 

15) Čurda, J., Drábková, E., Eliáš, M., Jinochová, J., Kašpárek, M., Manová, M., Müller, V., 

Nováková, D., Růžička, M., Šalanský, K., Tomášek, M., Veselý, J., 1998. Vysvětlivky 

k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 

50 000 (List 15–44 Karviná). Český geologický ústav, Praha, 89 s. 

16) Dai, H.-Y., Yi, S.-H., Guo, J.-T., Yan, Y.-G., Liu, A.-J., 2013. Prediction method for 

surface movements and deformation induced by extra-thick steeply inclined coal seam 

horizontal slice mining. Meitan Xuebao/Journal of the China Coal Society, 38 (8), 

pp. 1305–1311.  

17) Djamaluddin, I., Mitani, Y., Ikemi, H., 2012. GIS-Based Computational Method for 

Simulating the Components of 3D Dynamic Ground Subsidence during the Process of 

Undermining. International Journal of Geomechanics, 12 (1), pp. 43–53.  

18) Doležalová, H., Kajzar, V., Souček, K., Staš, L., 2010. Evaluation of vertical and 

horizontal movements in the subsidence depression near Karviná. Acta Geodynamica et 

Geomaterialia, 7 (3), pp. 355–360. 

19) Dong, S., Samsonov, S., Yin, H., Yao, S., Xu, C. Spatio-temporal analysis of ground 

subsidence due to underground coal mining in Huainan coalfield, China. Environmental 

Earth Sciences, 1-12, Article in Press. 

20) Donnelly, L.J., Culshaw, M.G., Bell, F.G., 2008. Longwall mining-induced fault 

reactivation and delayed subsidence ground movement in British coalfields. Quarterly 

Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 41 (3), pp. 301–314.  

21) Dopita, M. et al. Geologie české části hornoslezské pánve. Ministerstvo životního 

prostředí. Praha. 1997. ISBN 80-7212-011-5. 

22) Dopita, M., Honek, J., Kumpera, O., 1993. The coal deposits in the contact area between 

Bohemian Massif and outer Carpathians. Journal of GEOsciences, 38(1-2), 35-42. 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        115 

23) Dopita, M., Kumpera, O., 1993. Geology of the Ostrava-Karviná coalfield, Upper 

Silesian Basin, Czech Republic, and its influence on mining. International journal of coal 

geology, 23(1), 291–321. 

24) Erginal, A.E., Türkeş, M., Ertek, T.A., Baba, A., Bayrakdar, C., 2008. Geomorphological 

investigation of the excavation-induced Dündar landslide, Bursa – Turkey. Geografiska 

Annaler, Series A: Physical Geography, 90 A (2), pp. 109–123. 

25) Filová, G., 2007. Výškové a polohové zameranie cesty č. III/47214 (stan. 2,300 km až 

5,536 km) a cesty č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) vrátane posúdenia ich 

aktuálnych stavov. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava. Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. 

26) Fojtíková, L., 2004. Výškové zaměření silnic č. II/474 a č. III/474215 v okr. Karviná 

včetně posouzení jejich aktuálních stavů. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 44 s. 

27) Guo, W., Zou, Y., Hou, Q., 2012. Fractured zone height of longwall mining and its 

effects on the overburden aquifers. International Journal of Mining Science and 

Technology, 22 (5), pp. 603–606. 

28) Guo, W.-B., Zheng, B., 2011. Study of coal caving mining under the steel tower of high-

voltage transmission line and its safety. Caikuang yu Anquan Gongcheng 

Xuebao/Journal of Mining and Safety Engineering, 28 (2), pp. 267–272.  

29) Hep, L. Problematika sesuvných území v poddolovaném území. Zpravodaj TEI 

Báňských projektů Ostrava č. 4/1969. s. 14–18. 

30) Hep, L. Průzkum základové půdy na poddolovaném území. In Sborník vědeckých prací 

Vysoké školy báňské v Ostravě. Ročník IV, číslo 1, řada hornictví, článek 18. 1958. 

31) Hep, L. Úkoly geotechniky v hornické oblasti OKR. Přírodovědecký sborník Ostravského 

muzea. Ročník XXV. 1972. 

32) Holeša, L., 2011. Výškové a polohové zaměření silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 

21,421 km) a silnice č. II/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich 

aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 45 s. 

33) Holková, L., 2012. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 0,800 km až 

5,536 km) včetně posouzení jejího aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 50 s. 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        116 

34) Honc, L., 2014. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 0,800 km až 

2,650 km) a silnice č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejího 

aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 45 s. 

35) Choi, D.S., Hasenfus, G.J., Carter, P.S., 1997. A case study of undermining 

impoundment embankments by the Longwall Mining method. International journal of 

rock mechanics and mining sciences & geomechanics abstracts, 34 (3–4), p. 670.  

36) Jayanthu, S., Gandhe, A., Gupta, R.N., 2001. Strata behaviour during undermining in 

multiple coal seams. Journal of Mines, Metals and Fuels, 49 (12), pp. 449–462.  

37) Ji, Y., Sun, H., Liu, J., 2006. Geological hazards analysis and control for slope sliding 

and surface deformation before and after mining in deep open-pit coal mine. Chinese 

Journal of Rock Mechanics and Engineering, 25 (SUPPL. 1), pp. 2848–2853.  

38) Jones, D.B., Siddle, H.J., Reddish, D.J., Whittaker, B.N., 1991. Landslides and 

undermining: slope stability interaction with mining subsidence behavior. In: 

proceedings of the 7th ISRM international congress on rock mechanics, Aachen: 

Rotterdam, pp. 898–905. 

39) Kajzar, V., Doležalová, H., Souček, K., Staš, L., 2012. Gabriela locality: Starting 

geodetic observations to detect the surface manifestations from undermining. Acta 

Geodynamica et Geomaterialia, 9 (3), pp. 401–407.  

40) Kalisz, P., 2009. Impact of mining-induced surface deformations on reinforcement of 

structural embankments. Archives of Mining Sciences, 54, 657–670.  

41) Kaštovský, V., Krůl, M., Hozza, L., 1995. Strukturně-tektonická mapa v dobývacích 

prostorech okr na úrovni -650 m (Frenštát -600m) M = 1 : 50 000, OKD, IMGE, a.s. 

42) Kempa, T., Marschalko, M., Yilmaz, I., Lacková, E., Kubečka, K., Stalmachová, B., 

Bouchal, T., Bednárik, M., Drusa, M., Bendová, M., 2013. In-situ remediation of the 

contaminated soils in Ostrava city (Czech Republic) by steam curing/vapor. Engineering 

Geology, 154, 42–55.  

43) Kokešová, J., 2004. Výškové zaměření silnice č. III/474214 v okr. Karviná včetně 

posouzení jejího aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 42 s. 

44) Krajčí, P., 2008. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 0,800 km až 

2,300 km) a silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 21,421 km) včetně posouzení jejich 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        117 

aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 70 s. 

45) Kuchin, A.S., 2012. Analysis of maximum values of vertical and horizontal displacement 

of earth surface. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2, pp. 36–

40.  

46) Li, T., Li, X., Li, S., He, J., Ma, C., 2012. Mechanism of slope failure induced by 

undermining: a case study of Jiweishan rockslide in Wulong. Chinese Journal of Rock 

Mechanics and Engineering (Supp. 2), pp. 3803–3809. 

47) Lička, J., 2011. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan 0,800 km až 

3,865 km) včetně posouzení jejího aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 37 s. 

48) Lokhande, R.D., Murthy, V.M.S.R., Singh, K.B., 2013. Predictive models for pot-hole 

depth in underground coal mining – some Indian experiences. Arabian Journal of 

Geosciences, 1–9. 

49) Malgot, J., Baliak, F., 2004. Influence of Underground Coal Mining on the Environment 

in Horna Nitra Deposits in Slovakia. Engineering Geology for Infrastructure Planning in 

Europe. Lecture Notes in Earth Sciences Volume 104, pp. 694–700. 

50) Marschalko, M., Fuka, M., Třeslín, L., 2008a. Influence of mining activity on selected 

landslide in the Ostrava-Karviná coalfield. Acta Montanistica Slovaca, 13 (1), pp. 58–

65. 

51) Marschalko, M., Fuka, M., Třeslín, L., 2008b. Measurements by the method of precise 

inclinometry on locality affected by mining activity. Archives of Mining Sciences, 

53 (3), pp. 397–414.  

52) Marschalko, M., Třeslín, L., 2009. Impact of underground mining to slope deformation 

genesis at Doubrava Ujala. Acta Montanistica Slovaca, 14 (3), pp. 232–240.  

53) Marschalko, M., Yilmaz, I., Bednárik, M., Kubečka, K., 2012a. Deformation of slopes 

as a cause of underground mining activities: Three case studies from Ostrava-Karviná 

coal field (Czech Republic). Environmental Monitoring and Assessment, 184 (11), 

pp. 6709–6733.  

54) Marschalko, M., Yilmaz, I., Bednárik, M., Kubečka, K., 2012b. Influence of 

underground mining activities on the slope deformation genesis: Doubrava Vrchovec, 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        118 

Doubrava Ujala and Staric case studies from Czech Republic. Engineering Geology, 

147–148, pp. 37–51.  

55) Marschalko, M., Yilmaz, I., Bednárik, M., Kubečka, K., Bouchal, T., Závada, J., 2012c. 

Subsidence map of underground mining influence for urban planning: An example from 

the Czech Republic. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 

45 (2), pp. 231–241.  

56) Marschalko, M., Yilmaz, I., Fojtova, L., Lamich, D., et al., 2013a. Properties of the loess 

sediments in ostrava region (Czech Republic) and comparison with some other loess 

sediments. The Scientific World Journal, 2013, art. no. 529431 

57) Marschalko, M., Yilmaz, I., Křístková, V., Fuka, M., Kubečka, K., Bouchal, T., 2013b. 

An indicative method for determination of the most hazardous changes in slopes of the 

subsidence basins in underground coal mining area in Ostrava (Czech Republic). 

Environmental Monitoring and Assessment, 185 (1), pp. 509–522.  

58) Marschalko, M., Yilmaz, I., Kubečka, K., Bouchal, T., Bednárik, M., Drusa, M., 

Bendová, M., 2014c. Utilization of ground subsidence caused by underground mining to 

produce a map of possible land-use areas for urban planning purposes. Arabian Journal 

of Geosciences, pp. 1–10. Article in Press. 

59) Marschalko, M., Yilmaz, I., Lamich, D., et al., 2014a. Morphological variations in 

subsidence basin and importance for land use planning: Undermined Karvina region 

(Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9 (2), pp. 

187-197.  

60) Marschalko, M., Yilmaz, I., Lamich, D., et al., 2014b. Unique documentation, analysis 

of origin and development of an undrained depression in a subsidence basin caused by 

underground coal mining (Kozinec, Czech Republic). Environmental Earth Sciences, 72 

(1), pp. 11-20.  

61) Marschalko, M., Yilmaz, I., Lamich, et al., 2014c. Underground mining hazard map 

including building site categories in an area affected by underground mining activities, 

Environmental Earth Sciences, 72 (7), pp. 2655-2666.  

62) Matula M., Pašek, J. 1986. Regionálna inžinierska geólogia ČSSR. Bratislava, ALFA – 

Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava, SNTL – Nakladatelství 

technické literatury Praha, 296 s. 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        119 

63) McMillan, A.A., Browne, M.A.E., 1987. The use or abuse of thematic mining 

information maps. Geological Society Engineering Geology Special Publication, 4, 

pp. 237–245.  

64) Mikulenka, V. 2008. Nauka o důlních škodách, I. díl, Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví, 

Ostrava, 84 s. 

65) Mikulenka, V. 2007. Účinky dobývacích prací na pozemní komunikace v Ostravsko-

karvinském revíru. Acta Montanistica Slovaca. Ročník 12, mimořádné číslo 3, s. 465–

470. 

66) Mikulenka, V., Marschalko, M., 2013. Dokumentace poklesů silnic silnice č. III/47214 

a č. II/474. Závěrečná zpráva, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Hornicko-

geologická fakulta, Ostrava, MS. 

67) Nemčok, A., Pašek, J., Rybář, J., 1974. Dělení svahových pohybů. Sborník geologických 

věd, řada Hydrogeologie a inženýrská geologie, Praha, s. 77 – 93. 

68) Neset, K. 1984. Vlivy poddolování. SNTL, Praha, 344 s. 

69) Nešvara, J. 1985. Geotechnické zvláštnosti poddolovaných území. In Sbor. Vplyvy 

banskej činnosti na železničné stavby. DT CSVTS. Žilina.  

70) Novosad, J., 2009. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 2,300 km až 

5,536 km) a silnice č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejího 

aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 56 s. 

71) Onica, I., Marian, D., 2012. Ground surface subsidence as effect of underground mining 

of the thick coal seams in the Jiu Valley Basin. Archives of Mining Sciences, 57 (3), 

pp. 547–577.  

72) OKD, 2014 In: Macháček, M., et al., 2014 Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., 

Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023. OKD, a.s., 242 s. 

73) Pachlopník, I., 2009. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 0,800 km 

až 2,300 km) a silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 21,421 km) včetně posouzení jejich 

aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 50 s. 

74) Pašek, J., Matula, M. et al. 1995. Inženýrská geologie. Česká matice technická, ročník 

LXXXXVII, číslo spisu 452. Technický průvodce, svazek 76. SNTL. Praha. 610 s. 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        120 

75) Pells, P.J., 2011. A simple method of estimating far field movements associated with 

longwall mining. Australian Geomechanics Journal, 46 (3), pp. 1–8.  

76) Peng, S.S., Luo, Y., 1989. Slope stability under the influence of ground subsidence due 

to longwall mining. Mining Science and Technology, 8 (2), pp. 89–95. 

77) Pospíchalová, H., 2013. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 2,650 

km až 5,550 km) včetně posouzení jejího aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 

43 s. 

78) Rampello, S., Callisto, L., 1998. A study on the subsoil of the Tower of Pisa based on 

results from standard and high-quality samples. Canadian Geotechnical Journal 35, 

1074–1092. 

79) Sarti, G., Rossi, V., Amorosi, A., 2012. Influence of Holocene stratigraphic architecture 

on ground surface settlements: A case study from the City of Pisa (Tuscany, Italy). 

Sedimentary Geology, 281, 75–87. 

80) Shan, X.-Y., Jiang, Y.-D., Wang, L.-J., Zhao, Y.-X., Hong, Y.-Q., 2008. Finite element 

analysis of effect of underground coal mining on landslide of the Wei Mountain. Journal 

of the China Coal Society, 33 (1), pp. 23–27.  

81) Schenk, J. 1998. Časový faktor, důležitý prvek při zkoumání dynamiky vývoje poklesové 

kotliny. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická 

fakulta. ISBN 80-7078-507-1. 

82) Schenk, J. 2001. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači. VŠB – TU Ostrava, 

19 s. 

83) Schenk, J. 2006. Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině. Vysoká škola báňská 

– Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Ostrava. s. 22–27. 

84) Schenk, J. 2007. Vliv profilu terénu na vodorovné přetvoření liniových staveb. Acta 

Montanistica Slovaca. Ročník 12, mimořádné číslo 3, s. 540–543. 

85) Schumann, E.H.R., 1984. Surface subsidence due to the extraction of moderately thick 

coal seams at shallow depth. In: Proceedings of the 3rd Conference on Ground 

Movements and Structures, Cardiff, Pentech Press, pp. 248–263, London, England. 

86) Singh, K.B., Kumar, P., Kiran, S., Saxena, N.C., Singh, B., 1992. Subsidence behaviour 

of Motur clays. Journal of Mines, Metals and Fuels 2, pp. 93–100. 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        121 

87) Sládková, P., 2010. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 0,800 km 

až 2,300 km) a silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 21,421 km) včetně posouzení jejich 

aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 52 s. 

88) Sroka, J., 2010. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 2,300 km až 

5,536 km) a silnice č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejího 

aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 65 s. 

89) Sun, S.G., Ran, Q.F., Wu, D.L, Zhu, J.C., Duan, W.G., Feng, S.J., 2008. Calculation 

theory of slope stability influenced by combined underground and open pit extraction. 

In: proceedings of the 4th regional conference on geosynthetics, Shanghai, China, 

pp. 839–842. 

90) Šuška, P., 2008. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 2,300 km až 

5,536 km) a silnice č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejího 

aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 70 s. 

91) Tang, F.Q., 2009. Research on mechanism of mountain landslide due to underground 

mining. J Journal of Coal Science and Engineering 15(4), pp. 351–354. 

92) Tatarka, M., 2012. Výškové a polohové zaměření silnice č. II/474 (stan. 31,999 km až 

34,352 km) a silnice č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich 

aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 52 s. 

93) Ticháčková, S., 2013. Výškové a polohové zaměření silnice č. II/474 (stan. 31,440 km 

až 34,400 km) včetně posouzení jejího aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 62 s. 

94) Tong, L., Liu, L., Yu, Q., 2014. Highway construction across heavily mined ground and 

steep topography in southern China. Bulletin of Engineering Geology and the 

Environment, 73(1), 43–60. 

95) Unlu, T., Akcin, H., Yilmaz, O., 2013. An integrated approach for the prediction of 

subsidence for coal mining basins. Engineering Geology, 166, pp. 186–203.  

96) Van der Merwe, J.N., 2003. Predicting coal pillar life in South Africa. Journal of The 

South African Institute of Mining and Metallurgy, 103 (5), pp. 293–301. 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        122 

97) Vančurová, I. Inženýrskogeologické zhodnocení důlních vlivů na Dole ČSM. Diplomová 

práce VŠB – TU Ostrava. 2009. 63 s. 

98) Vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování 

a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Poslední znění. Účinnost od 1. 8. 2005. 

99) Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení 

ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů. Poslední 

znění z roku 2002. 

100) Wagner, H., Schuemann, E.H.R., 1991. Surface effects of total coal-seam extraction 

by underground mining methods. Journal of The South African Institute of Mining and 

Metallurgy, 91 (7), pp. 221–231.  

101) Wang, X.F., Zhang, D.S., Zhang, C.G., Fan, G.W., 2013. Mechanism of mining-

induced slope movement for gullies overlaying shallow coal seams. Journal of Mountain 

Science, 10(3), 388–397. 

102) Whittaker, B.N., Reddish, D.J., 1989. Subsidence: Occurrence, Prediction and 

Control. Elsevier, Amsterdam. 

103) Wójcik, J., 2013. Mining changes on the example of the Wałbrzych Basin relief (The 

Sudetes, Poland). Zeitschrift fur Geomorphologie, 57 (2), pp. 187–205.  

104) Yan, Y.-G., Dai, H.-Y., Wang, Z.-W., Jing, S.-Q., Chen, H.-Z., 2013. Ground 

subsidence zone and surrounding rock failure mechanism due to steep multiple coal seam 

mining: A case study at Muchenyjian Datai Mine. Journal of China University of Mining 

and Technology, 42 (4), pp. 547–553.  

105) Yang, Y.Y., Xu, Y.S., Shen, S.L., Yuan, Y., Yin, Z.Y., 2014. Mining-induced geo-

hazards with environmental protection measures in Yunnan, China: an overview. 

Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 1–10, Article in Press. 

106) Yao, C.H., Yao, Q.H., 2013. The hydrogeological feature and geological hazard 

prevention of M coal mine in Xinjiang Fukang. Applied Mechanics and Materials, 405–

408, pp. 562–565.  

107) Yao, X.L., Whittaker, B.N., Reddish, D.J., 1991. Influence of overburden mass 

behavioural properties on subsidence limit characteristics. Mining Science and 

Technology 13 (2), pp. 167–173. 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        123 

108) Yilmaz, I., Marschalko, M., Lamich, D. et al., 2014. Monitoring of heat transmission 

from buildings into geological environment and evaluation of soil deformation 

consequences in foundation engineering. Environmental Earth Sciences, 72 (8), pp. 

2947-2955.  

109) Zhou, D., Wu, K., Chen, R., Li, L., 2014. GPS/terrestrial 3D laser scanner combined 

monitoring technology for coal mining subsidence: A case study of a coal mining area 

in Hebei, China. Natural Hazards, 70 (2), pp. 1197–1208.  

110) Žabenský, R., 2006. Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 0,800 

km až 2,300 km) a silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 21,421 km) včetně posouzení 

jejich aktuálního stavu. Diplomová práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, 56 s. 

111) Žilavý, B. Súčasný stav a problémy výskumu vplyvu poddolovania. In Sborník 

vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Ročník IV, číslo 1, řada hornictví, 

článek 18. 1958. 

  



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        124 

12. Seznam použitých internetových zdrojů 

1) ČGS, 2014. ČGS-Geofond - Mapový server. Česká geologická služba – Geofond 

[online]. [cit. 2014-09-16]. Dostupné z: <http://www.geofond.cz/gfnavig/?lang=cs> 

2) Guinness World Records, 2011. National sources, press report, In 11 Leaning Towers 

From Around the World, The World Geography [online]. [cit. 2014-10-25]. Dostupné 

z: < http://www.theworldgeography.com/2011/12/11-leaning-towers-from-around-

world.html> 

3) Mapy, 2014. Mapové podklady [online]. [cit. 2014-07-14]. Dostupné z: 

<http://www.mapy.cz/> 

  

http://www.theworldgeography.com/2011/12/11-leaning-towers-from-around-world.html
http://www.theworldgeography.com/2011/12/11-leaning-towers-from-around-world.html


Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        125 

13. Publikační činnost 

1) Marschalko, M., Yilmaz, I., Fojtova, L., Lamich, D., et al., 2013. Properties of the loess 

sediments in ostrava region (Czech Republic) and comparison with some other loess 

sediments. The Scientific World Journal, 2013, art. no. 529431 

2) Marschalko, M., Yilmaz, I., Lamich, D., et al., 2014a. Morphological variations in 

subsidence basin and importance for land use planning: Undermined Karvina region 

(Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9 (2), pp. 

187-197.  

3) Marschalko, M., Yilmaz, I., Lamich, D., et al., 2014b. Unique documentation, analysis 

of origin and development of an undrained depression in a subsidence basin caused by 

underground coal mining (Kozinec, Czech Republic). Environmental Earth Sciences, 72 

(1), pp. 11-20.  

4) Marschalko, M., Yilmaz, I., Lamich, et al., 2014c. Underground mining hazard map 

including building site categories in an area affected by underground mining activities, 

Environmental Earth Sciences, 72 (7), pp. 2655-2666.  

5) Yilmaz, I., Marschalko, M., Lamich, D. et al., 2014. Monitoring of heat transmission 

from buildings into geological environment and evaluation of soil deformation 

consequences in foundation engineering. Environmental Earth Sciences, 72 (8), pp. 

2947-2955.  

  



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        126 

14.  Seznam obrázků 

Obr. 1 Poklesová kotlina s vyznačením základních parametrů ............................................. 4 

Obr. 2 Vliv hloubky na velikost poklesové kotliny a poloměr plné účinné plochy .............. 5 

Obr. 3 Parametry přetvoření terénu, jejich grafická schémata, výpočet a) poměrného 

vodorovného přetvoření, b) naklonění, c) poloměru zakřivení ........................................... 14 

Obr. 4 Průběh hodnot parametrů přetvoření terénu v závislosti na pozici bodu ve svahu 

poklesové kotliny (podle ČSN 73 0039) .............................................................................. 15 

Obr. 5 Průběh hodnot parametrů přetvoření terénu v závislosti na pozici bodu ve svahu 

poklesové kotliny při těžbě šikmo uložené sloje ................................................................. 16 

Obr. 6 Průběh změn hodnot poměrného vodorovného přetvoření při postupu těžby .......... 16 

Obr. 7 Průběh změn hodnot mezního úhlu vlivu dobývání při postupu těžby .................... 17 

Obr. 8 Závislost hodnoty naklonění v povrchovém bodu na jeho pozici ve svahu poklesové 

kotliny s vyznačením maximálního náklonu ....................................................................... 18 

Obr. 9 Kvantifikace vlivu naklonění na zařazení do skupin stavenišť ................................ 20 

Obr. 10 Vztah poměrného vodorovného přetvoření a jeho měření v poklesové kotlině 

v určitém čase a stavu .......................................................................................................... 23 

Obr. 11 Základní typové varianty poměrného vodorovného přetvoření ............................. 23 

Obr. 12 Kvantifikace vlivu hodnot poloměru zakřivení na zařazení do skupin stavenišť ... 26 

Obr. 13 a) Nakloněná věž v turistické lokalitě Pisa pod ochranou UNESCO – způsobeno 

nevhodnými inženýrskogeologickými poměry (informace o podloží jsou z Burlandet et al., 

1998) b) Nakloněná věž kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-Doly a dalších 7 

historických kostelů s vyznačením inženýrskogeologických rajonů (charakter kvarterní 

geologické stavby), schématický vertikální řez s vyznačením karbonských sedimentů, 

miocenních sedimentů a mezního úhlu vlivu těžby ............................................................. 29 

Obr. 14 Lokalizace měřených historických kostelů ovlivněných poklesovou kotlinou 

vytvořenou hlubinnou těžbou černého uhlí; č. 1 – kostel svaté Maří Magdalény, Stonava, č. 

2 – evangelický kostel, Stonava, č. 3 – kostel svatého Petra z Alkantary, Karviná-Doly, č. 4 

– Husův sbor, Doubrava, č. 5 – evangelický kostel, Orlová, č. 6 – kostel svaté Barbory, 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        127 

Louky, č. 7 – kostel svaté Hedviky Slezské, Doubrava, č. 8 – kostel Narození Panny Marie, 

Orlová-Město ....................................................................................................................... 29 

Obr. 15 Nová metoda stanovování kategorií skupin stavenišť (skupiny hornického hazardu) 

na základě transformace měřených viditelných vertikálních náklonů (jsou viditelné 

makroskopicky a jsou změřitelné) staveb (kostelů) na horizontální náklon ........................ 30 

Obr. 16 Hodnoty náklonů pro jednotlivé rizikové kategorie hornického hazardu na stavby – 

skupiny stavenišť s ukázkou konkrétních hodnot v případě, že šířka kostela je 10 metrů .. 32 

Obr. 17 Fotodokumentace poklesové kotliny v zájmové oblasti: a) kostel v lokalitě Louky, 

kde bylo v minulosti město a v současnosti se zachoval pouze kostel, b) podobná situace 

v lokalitě Karviná-Doly – kostel sv. Petra z Alkantary, c) trhlina způsobená poddolováním 

porušeného kostela v lokalitě Louky ................................................................................... 33 

Obr. 18 Průběh změn hodnot poklesů na 8 měřených kostelech v časovém intervalu 1983–

1990, 1983–1995, 1983–2000, 1983–2005. ........................................................................ 36 

Obr. 19 Časové změny hornického hazardu kategorií stavenišť na 8 měřených kostelech v 

časovém intervalu 1983–1990, 1983–1995, 1983–2000, 1983–2005. ................................ 36 

Obr. 20 Hodnoty náklonů budov, které jsou významnými geoturistickými lokalitami z celého 

světa (sklon, výška 8 věží – Guinness World Records, 2011). Kostel sv. Petra z Alkantary 

v zájmovém území má největší naklonění. .......................................................................... 37 

Obr. 21 Nárys sledovaných kostelů s vyznačením odklonu osy kostela od svislice pro zjištění 

polohových změn v horizontálním směru, stanovení skupiny stavenišť pro zjištění 

hornického hazardu .............................................................................................................. 40 

Obr. 22 Schéma způsobu využití zjištěných kategorií stavenišť na měřených silnicích 

v poddolovaném území: a) možnost č. 1 – zlepšení situace, b) možnost č. 2 – zhoršení situace

 ............................................................................................................................................. 42 

Obr. 23 Chronologické sledování změn parametrů přetvoření terénu a kategorií stavenišť na 

silnici č. II/474 v poddolovaném území: a) morfologie terénu, b) poklesy terénu, c) posuny, 

d) poměrné vodorovné přetvoření, e) naklonění, f) poloměr zakřivení, g) kategorie stavenišť 

– počáteční stav, h) kategorie stavenišť – koncový stav ...................................................... 46 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        128 

Obr. 24 Procentuální chronologické sledování změn kategorií stavenišť: a) úvodní stav 

monitorování, b) finální stav monitorování, c) celé sledované období ............................... 47 

Obr. 25 Chronologické sledování změn parametrů přetvoření terénu a kategorií stavenišť na 

silnici č. III/47214 v poddolovaném území: a) morfologie terénu, b) poklesy terénu, c) 

posuny, d) poměrné vodorovné přetvoření, e) naklonění, f) poloměr zakřivení, g) kategorie 

stavenišť – počáteční stav, h) kategorie stavenišť – koncový stav ...................................... 51 

Obr. 26 Procentuální chronologické sledování změn kategorií stavenišť: a) úvodní stav 

monitorování, b) finální stav monitorování, c) celé sledované období ............................... 52 

Obr. 27 Mapa s prognózními poklesy v letech 2015–2023 v zájmovém území s označením 

současné existující zástavby a zástavby plánované dle územního plánu (poklesy 

vektorizovány dle OKD, 2014) ............................................................................................ 53 

Obr. 28 Mapa prognózních skupin stavenišť v letech 2015–2023 s vyznačením současné 

existující zástavby a zástavby plánované dle územního plánu (skupiny stavenišť 

vektorizovány dle OKD, 2014) ............................................................................................ 54 

Obr. 29 Mapa hornického hazardu s územím vhodným pro zástavbu (skupina stavenišť V), 

podmínečně vhodným (skupina stavenišť III a IV) a nevhodným (skupina stavenišť I a II) s 

vyznačením současné existující zástavby a zástavby plánované dle územního plánu. ....... 54 

Obr. 30 Plošné rozšíření hodnot prognózních poklesů v letech 2015–2023 v celém zájmovém 

území .................................................................................................................................... 55 

Obr. 31 Plošné rozšíření hodnot prognózních skupin stavenišť (rizikových kategorií 

hornického hazardu) v celém zájmovém území .................................................................. 57 

Obr. 32 Plošné rozšíření hodnot prognózních poklesů v letech 2015–2023 v území se 

stávající zástavbou ............................................................................................................... 58 

Obr. 33 Plošné rozšíření hodnot prognózních skupin stavenišť (rizikových kategorií 

hornického hazardu) v území se stávající zástavbou ........................................................... 59 

Obr. 34 Plošné rozšíření hodnot prognózních poklesů v letech 2015–2023 v území 

s plánovanou zástavbou dle územního plánu ....................................................................... 59 

Obr. 35 Plošné rozšíření hodnot prognózních skupin stavenišť (rizikových kategorií 

hornického hazardu) v území s plánovanou zástavbou dle územního plánu. ...................... 60 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        129 

Obr. 36 Zjištění při aplikaci skupin stavenišť v ploše ......................................................... 61 

Obr. 37 Sedm základních možných variant vzájemné polohy svahové deformace a poklesové 

kotliny, které mají vliv na stabilitu ...................................................................................... 65 

Obr. 38 Systém geotechnického monitoringu pomocí aplikace inklinometrických měření 

uvnitř a vně svahové deformace na poddolovaném území .................................................. 70 

Obr. 39a Mapa 20 registrovaných svahových deformací na zájmovém území ................... 71 

Obr. 39b Vysvětlivky k mapě 20 registrovaných svahových deformací na zájmovém území 

na obrázku 39a ..................................................................................................................... 72 

Obr. 40 Statistika svahových pohybů dle aktivity na zájmovém území .............................. 73 

Obr. 41 Změna sklonu svahu č. 1 ve 4 hodnocených časových obdobích .......................... 75 

Obr. 42 Změna sklonu svahu č. 2 ve 4 hodnocených časových obdobích .......................... 75 

Obr. 43 Změna sklonu svahu č. 3 ve 4 hodnocených časových obdobích .......................... 75 

Obr. 44 Změna sklonu svahu č. 4 ve 4 hodnocených časových obdobích .......................... 76 

Obr. 45 Změna sklonu svahu č. 5 ve 4 hodnocených časových obdobích .......................... 76 

Obr. 46 Změna sklonu svahu č. 6 ve 4 hodnocených časových obdobích .......................... 76 

Obr. 47 Změna sklonu svahu č. 7 ve 4 hodnocených časových obdobích .......................... 77 

Obr. 48 Změna sklonu svahu č. 8 ve 4 hodnocených časových obdobích .......................... 77 

Obr. 49 Změna sklonu svahu č. 9 ve 4 hodnocených časových obdobích .......................... 77 

Obr. 50 Změna sklonu svahu č. 10 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 78 

Obr. 51 Změna sklonu svahu č. 11 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 78 

Obr. 52 Změna sklonu svahu č. 12 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 78 

Obr. 53 Změna sklonu svahu č. 13 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 79 

Obr. 54 Změna sklonu svahu č. 14 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 79 

Obr. 55 Změna sklonu svahu č. 15 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 79 

Obr. 56 Změna sklonu svahu č. 16 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 80 

Obr. 57 Změna sklonu svahu č. 17 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 80 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        130 

Obr. 58 Změna sklonu svahu č. 18 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 80 

Obr. 59 Změna sklonu svahu č. 19 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 81 

Obr. 60 Změna sklonu svahu č. 20 ve 4 hodnocených časových obdobích ........................ 81 

Obr. 61 Původní sklon svahu sesuvů na zájmovém území .................................................. 88 

Obr. 62 Hodnoty rozdílu sklonů svahu způsobených poddolováním mezi lety 1983 a 2005 

u svahových deformací na zájmovém území ....................................................................... 89 

Obr. 63 Nově vytvořené hodnoty sklonů svahu po poddolování v letech 1983 až 2005 .... 90 

Obr. 64 Původní a změněné sklony svahu poddolováním mezi lety 1983 a 2005 u sesuvů na 

zájmovém území .................................................................................................................. 90 

Obr. 65 Graf sklonu svahu (v mm/m, ve stupních) sesuvů s uvedením kategorií skupin 

stavenišť v úvodní hodnocené etapě dobývání, 1983 až 1990, a v posledním hodnoceném 

období, 1983 až 2005. .......................................................................................................... 91 

Obr. 66 Sklony původních a prognózních (2015 –2023) svahů sesuvů na zájmovém území.

 ............................................................................................................................................. 92 

Obr. 67 Rozdíl hodnot sklonu svahu sesuvů mezi původním a prognózním stavem na 

zájmovém území. ................................................................................................................. 92 

Obr. 68 Graf sklonu svahu (v mm/m, ve stupních) sesuvů s uvedením kategorií skupin 

stavenišť v úvodní hodnocené etapě dobývání 1983 až 1990 v porovnání s prognózními 

poklesy v letech 2015 až 2023. ............................................................................................ 93 

Obr. 69 Mapa inženýrskogeologických rajonů zájmové oblasti s vyznačením existující a 

plánované zástavby dle územního plánu (vrstva inženýrskogeologických rajonů byla 

vektorizována na základě ČGU, 1999) : rajon náplavů nížinných toků (Fn), rajon 

polygenetických sprašových sedimentů (Lp), rajon násypů, hald a odkališť (An – Ao), rajon 

morénových sedimentů (Gmr), rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů (Gf), 

rajon deluviálních sedimentů (D), rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a 

štěrkovitých sedimentů (Nk), rajon lakustrinních a fluviolakustrinních sedimentů (Jf) ..... 94 

Obr. 70 Plošné rozšíření inženýrskogeologických rajonů: rajon náplavů nížinných toků (Fn), 

rajon polygenetických sprašových sedimentů (Lp), rajon násypů, hald a odkališť (An – Ao), 

rajon morénových sedimentů (Gmr), rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        131 

sedimentů (Gf), rajon deluviálních sedimentů (D), rajon střídajících se jemnozrnných, 

písčitých a štěrkovitých sedimentů (Nk), rajon lakustrinních a fluviolakustrinních sedimentů 

(Jf) ........................................................................................................................................ 95 

Obr. 71 a) Lokalizace geologického řezu b) Geologický řez ostravsko-karvinského revíru 

(Kaštovský et al., 1995) ....................................................................................................... 95 

Obr. 72 Mapa výskytu radonového indexu zájmového území s vyznačením existující a 

plánované zástavby dle územního plánu (vrstva radonového indexu byla vektorizována dle 

ČGS, 2009) .......................................................................................................................... 98 

Obr. 73 Plošné rozšíření s radovým indexem 1 (neurčená kategorie radonového indexu), 2 

(přechodná kategorie), inundací a sesuvů s existující zástavbou a s plánovanou zástavbou 

dle územního plánu .............................................................................................................. 99 

Obr. 74 Mapa zájmového území s vyznačením 7 tříd těžitelnosti (rajony tříd těžitelnosti byly 

vektorizovány dle ČGU, 1999), existující a plánované zástavby dle územního plánu ..... 101 

Obr. 75 Mapa inundačních oblastí na zájmovém území (inundace byly vektorizovány dle 

ČHMÚ, 2014) s vyznačením současné a plánované zástavby dle územního plánu .......... 102 

Obr. 76 Mapa svahových deformací na zájmovém území (sesuvy byly vektorizovány dle 

ČGS, 2014) s vyznačením současné a plánované zástavby dle územního plánu .............. 103 

Obr. 77 Geomultifaktoriální mapa vhodnosti území pro zástavbu v území postiženém 

hlubinnou těžbou uhlí ........................................................................................................ 105 

Obr. 78 Graf se statistickým vyhodnocením plošného rozsahu existující a plánované 

zástavby dle územního plánu a celkového území na rizikových kategoriích 

geomultifaktoriální mapy vhodnosti území pro zástavbu (území vhodné, podmínečně 

vhodné a nevhodné) ........................................................................................................... 105 

Obr. 79 Rozšíření vodních ploch v rámcí karvinské části OKR na leteckém snímku z roku 

1955 ................................................................................................................................... 106 

Obr. 80 Rozšíření vodních ploch v rámcí karvinské části OKR na současném leteckém 

snímku ................................................................................................................................ 107 

Obr. 81 Rozšíření vodních ploch v rámcí karvinské části OKR na současné topografické 

mapě ................................................................................................................................... 107 
 



Ing. David Lamich: Analýza aplikace kategorií skupin stavenišť pro inženýrskogeologické 

účely v poddolovaných územích 

2015                                                                                                                                        132 

15. Seznam tabulek 

Tab. 1 Skupiny stavenišť charakterizované třemi parametry přetvoření terénu (dle ČSN 73 

0039) .................................................................................................................................... 11 

Tab. 2 Dokumentační tabulka sesuvu č. 1 ........................................................................... 81 

Tab. 3 Dokumentační tabulka sesuvu č. 2 ........................................................................... 82 

Tab. 4 Dokumentační tabulka sesuvu č. 3 ........................................................................... 82 

Tab. 5 Dokumentační tabulka sesuvu č. 4. .......................................................................... 82 

Tab. 6 Dokumentační tabulka sesuvu č. 5 ........................................................................... 83 

Tab. 7 Dokumentační tabulka sesuvu č. 6 ........................................................................... 83 

Tab. 8 Dokumentační tabulka sesuvu č. 7 ........................................................................... 83 

Tab. 9 Dokumentační tabulka sesuvu č. 8 ........................................................................... 84 

Tab. 10 Dokumentační tabulka sesuvu č. 9 ......................................................................... 84 

Tab. 11 Dokumentační tabulka sesuvu č. 10 ....................................................................... 84 

Tab. 12 Dokumentační tabulka sesuvu č. 11 ....................................................................... 85 

Tab. 13 Dokumentační tabulka sesuvu č. 12 ....................................................................... 85 

Tab. 14 Dokumentační tabulka sesuvu č. 13 ....................................................................... 85 

Tab. 15 Dokumentační tabulka sesuvu č. 14 ....................................................................... 86 

Tab. 16 Dokumentační tabulka sesuvu č. 15 ....................................................................... 86 

Tab. 17 Dokumentační tabulka sesuvu č. 16 ....................................................................... 86 

Tab. 18 Dokumentační tabulka sesuvu č. 17 ....................................................................... 87 

Tab. 19 Dokumentační tabulka sesuvu č. 18 ....................................................................... 87 

Tab. 20 Dokumentační tabulka sesuvu č. 19 ....................................................................... 87 

Tab. 21 Dokumentační tabulka sesuvu č. 20 ....................................................................... 88 

Tab. 22 Klasifikace základových půd z hlediska radonového indexu (ČGS) na základě 

objemové aktivity radonu kBq.m-3 (ČGS, 2009) ................................................................. 99 

 


