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ANOTACE 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení možnosti využívání vybraných 
geofaktorů v zájmovém území pro potřeby územního plánování. Toto území je silně 
ovlivněno hlubinnou těžbou černého uhlí, a proto je ideální pro studium negativního 
dopadu této činnosti na zástavbu současnou i budoucí. V první obecné části práce jsou 
nastíněny přírodní podmínky území, pro lepší pochopení vzájemných vlivů těžby a krajiny, 
a také je zde zmíněna historie i současnost dobývání uhlí v této části OKR. Další část 
diplomové práce se zaměřuje na vysvětlení metodiky a postupů, jakými bylo dosaženo 
výsledků, jež jsou hodnoceny v hlavní části studie. Zde jsou detailně hodnoceny poklesy a 
kategorie stavenišť ve vztahu k současné i plánované zástavbě, inženýrskogeologickým 
rajonům a také se zde hodnotí svahové deformace v zájmovém území se nacházející. 
Zvlášť jsou hodnoceny čtyři dílčí mapové listy, a v závěru celé práce je hodnoceno 
zájmové území jako celek.   

Klíčová slova: poklesy, kategorie stavenišť, současná a budoucí zástavba, GIS 

 

SUMMARY 

The main aim of this diploma thesis is to evaluate the possibilities of using chosen 
geofactors in the area of interest for the needs of land-use planning. This area is affected by 
black coal mining heavily, and therefore it is ideal for studying negative impacts of this 
activity for both present and planned development. In general chapter, nature conditions of 
the area are mentioned there, in order to understand better the mutual influence of mining 
and the landscape. The history and present mining in this specific part of OKR are 
mentioned there as well. Next chapter is focused on explaining of the methodology by 
which the results described in the main part of the study were reached. In this main part of 
the thesis the sinkings of the land and building site categories in the relation with present 
and planned development, in relation with engineering-geological zones are evaluated 
there as well as and slope deformations in the area of interest. Each of the four partial map 
lists is separately measured and at the end of the thesis there is an evaluation of all 
geofactors in the whole area of interest.  

 

Keywords: sinkings of land, building site categories, present and planned development, 
GIS 
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SEZNAM ZKRATEK 

An-Ao  rajon násypů, hald a odkališť 

ČGS   Česká geologická služba 

ČSN   Česká (Československá) státní norma 

D   rajon deluviálních sedimentů 

DMT   Digitální model terénu 

DMÚ 25  Digitální model území, 1:25 000 

Du   rajon deluviofluviálnách sedimentů 

Fn-Fh   rajon náplavů nížinných toků a horských toků 

Ft   rajon pleistocenních říčních teras 

GIS   Geografický informační systém 

Gf-Gl   rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů 

Gm   rajon morénových sedimentů 

Jf   rajon lakustrinních a fluviolakustrinních sedimentů 

JPEG   The Joint Photographics Experts Group 

Lp   rajon polygenetických sprašových sedimentů 

MT   mírně teplá oblast 

Nk   rajon střídajících se (kombinovaných) jemnozrnných, písčitých a 

štěrkovitých sedimentů 

OKD   Ostravsko-karvinské doly 

OKR   Ostravsko-karvinský revír 

PNG   Portable Network Graphics 

N_Z   městská a krajinná zeleň  

N_Z_0  zóna krajinné zeleně neurčené 

N_Z_3  zeleň volné krajiny postiženého území 

N_Z_6  Územní systém ekologické stability 

S-42   Souřadnicový systém 1942 

S-JTSK  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

S-JTSK/95  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SHP   Shapefile    

TIF   Tag Image File Format 



 

 

TIN   Triangular Irregular Network 

U_BI_0  zóna individuálního bydlení neurčená 

U_BI_2  zóna individuálního bydlení v rozptylu 

U_BI_3  zóna individuálního bydlení v rozptylu a zahrádky 

U_DL_2  zájmové území dolů 

U_E   území možné dostavby v poddolovaném území – Karviná 

U_F   území k rekultivaci 

U_V_0  zóna výrobní neurčená  

U_V_1  zóna drobné výroby 

U_S   zóna smíšená 

U_SR   zóna sportu a rekreace – Doubrava 

U_TP   zóna těžkého průmyslu – Orlová 

U_ZO   zóna zahrádkových osad – Stonava 

WGS-84  Světový geodetický referenční systém 1984 

WMS   Web map service  
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1. ÚVOD 

Cílem diplomové práce s názvem Zhodnocení možnosti využívání vybraných 
geofaktorů pro potřeby územního plánování je vyhodnocení řady studií a analýz na 
územích, která jsou vymezená mapovými listy 15 44 02, 15 44 03, 15 44 07, 15 44 08 
v měřítku 1:10 000, jež jsou součástí mapového listu v měřítku 15 44 Karviná, také 
v měřítku 1:50 000.  

Předmětem diplomové práce je vyhodnocení poklesů, způsobených hlubinnou 
těžbou černého uhlí v zájmovém území, poklesů ve vztahu k současné zástavbě, poklesů ve 
vztahu k budoucí zástavbě dle územních plánů obcí s rozšířenou působností, svahových 
deformací, kategorií stavenišť, kategorií stavenišť ve vztahu k současné zástavbě, kategorií 
stavenišť ve vztahu k budoucí zástavbě dle územních plánů obcí s rozšířenou působností a 
kategorií stavenišť ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům. Všechny tyto studie byly 
vyhodnoceny zvlášť pro každý mapový list a také pro celkové zájmové území. 

Hlavním nástrojem hodnocení této diplomové práce jsou především překryvné 
analýzy v geografických informačních systémech (GIS).  

Smyslem této práce je zhodnotit výše zmíněné inženýrskogeologické aspekty 
území, na které by měl být brán zřetel při sestavování územních plánů jednotlivých obcí 
v zájmové oblasti a také při dalším hodnocení současného stavu dané problematiky.  
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2. PŘÍRODNÍ POMĚRY 
 

2.1 Lokalizace zájmového území  
Území, jež je předmětem zájmu této práce, se nachází v Severomoravském kraji 

v České republice (obr. 2.1.1). Konkrétně se jedná o oblast tzv. ostravsko-karvinského 
revíru (OKR), který je specifický svým antropogenním zásahem do krajiny. Právě 
existence dlouhodobé hlubinné těžby a jejího neoddiskutovatelného dopadu na povrch 
krajiny a život zdejších obyvatel byl hlavním důvodem k vybrání této lokality pro mou 
diplomovou práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.1.1 – Letecký snímek širšího okolí zájmového území, s vyznačením mapových listů hodnocené oblasti 

(1: 100 000) (zdroj: www.mapy.cz) 

Zkoumané území je vymezeno mapovými listy 15 44 02, 15 44 03, 15 44 07, 15 44 
08 v měřítku 1:50 000, jež jsou součástí mapového listu 15 44 Karviná, stejného měřítka 
(obr. 2.1.2). Velikost plochy zkoumaného území je prezentována územím o rozloze 73,08 
km2.   

 Z hlediska územního členění je zájmová oblast součástí katastrálního území obcí 
Rychvald, Orlová, Dětmarovice, Doubrava, Karviná, Petrovice u Karviné, Petřvald, 
Havířov, Horní Suchá, Stonava (seřazeno podle čísel mapových listů). Z pohledu 
územního plánu, který je rovněž předmětem hodnocení diplomové práce, se jedná o 
jednotlivé obce s rozšířenou působností Rychvald, Orlová, Dětmarovice, Doubrava, 
Karviná, Petrovice u Karviné, Petřvald, Havířov, Horní Suchá, Stonava (seřazeno podle 
čísel mapových listů).  
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Obr. 2.1.2 – Mapa obcí s rozšířenou působností s vyznačenými mapovými listy zájmové oblasti 

2.2 Geomorfologie zájmového území 
Hodnocené území patří dle geomorfologického členění do systému Alpsko-

himalájského, provincie Západní Karpaty, soustavy (subprovincie) Vněkarpatské sníženiny 
- VIII, podsoustavy (oblasti) Severní vněkarpatské sníženiny - VIIIB, celku Ostravská 
pánev - VIIIB-1  a podcelku Ostravská pánev - VIIIB-1. 

V zájmovém území se nachází tyto okrsky: Ostravská niva VIII-1-b (obr. 2.2.1), 
Karvinská plošina VIIIB-1-c, Havířovská plošina VIIIB-1-d, Orlovská plošina VIIIB-1-g 
(Demek et al., 1987). 

Ostravská niva VIIIB-1-b zaujímá východní a jižní část Ostravské pánve a je 
reprezentována souvrstvím čtvrtohorních říčních sedimentů, tvořených zejména 
písčitohlinitou vrstvou holocenních nánosů a pleistocenních štěrkopísků. Pro holocenní 
údolní nivy nižšího stupně jsou charakteristické haldy a násypy antropogenního původu. 
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Obr. 2.2.1 – Výřez z Geomorfologické mapy České republiky znázorňující geomorfologické okrsky s červeně 

vyznačeným zájmovým územím (zdroj: FLOREON) 

Karvinská plošina VIIIB-1-c má povahu ploché pahorkatiny, která je situována 
v severovýchodní části Ostravské pánve. Je tvořena souvrstvím štěrků a písků ledovcovo-
říčního a říčního původu, překrytými vrstvou sprašových hlín. Tato plošina je tvořena 
akumulacemi vzniklými různými erozními pochody a to zejména glaciofluviálními, 
fluviálními a eolickými. Patrné jsou zde znaky periglaciální a fluviální modelace a 
nacházejí se zde asymetrická údolí, sesuvy a strže (Demek et al., 1987). 

Havířovská plošina VIIIB-1-d se nachází v jihovýchodní části Ostravské pánve a 
má charakter ploché pahorkatiny. Jedná se o souvrství ledovcovo-říčních a říčních 
sedimentů, jež jsou překryty vrstvou sprašových hlín. Plošina má akumulační charakter 
díky vlivu fluvioglaciálních, fluviálních a eolických pochodů a je rozčleněna 
periglaciálními a humidními destrukčními procesy. Nachází se zde zbytky akumulačních 
plošin, asymetrické údolí, sesuvy a strže. 

Orlovská plošina VIIIB-1-g představuje střední část Ostravské pánve a opět se 
jedná o plochou pahorkatinu. Tato různě mocná souvrství štěrků, písků a hlín glacigenního 
původu jsou překryta vrstvou sprašových hlín a nachází se v nadloží uhlonosného karbonu. 
Také zde je patrná akumulace materiálu glacigenního a eolického původů, jež byl 
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rozčleněn procesy periglaciální a humidní destrukce. Nachází se zde také zbytky 
akumulačních plošin, valů náporové morény, sesuvy, strže a asymetrická údolí. Svůj podíl 
zde mají i antropogenní haldy, násypy a poklesové sníženiny (Demek et al., 1987).  

2.3 Geologie zájmového území 
Území, které je předmětem zájmu této práce, je charakteristické existencí dvou 

rozdílných strukturních pater, kde spodní patro je tvořeno pokleslou platformou Českého 
masivu a svrchní patro představuje neoidní sedimenty čelní předhlubně a nasunutých 
příkrovů vnějšího flyšového pásma Karpat. Na těchto dvou odlišných geologických 
jednotkách spočívají geneticky odlišné sedimenty kvartérního pokryvu (Grygar, R. 
Regionální geologie České republiky – elektronická skripta). 

 
Hornoslezská pánev 

Zkoumaná oblast je součástí tzv. hornoslezské pánve, která je označovaná jako 
sedimentační prostor přibližně trojúhelníkového obrysu, jež svým jihozápadním výběžkem 
zasahuje z polské části Slezska na území České republiky. Z paleogeografického hlediska 
patří vnější straně – předhlubni a přilehlé části předpolí variského horstva. Podloží pánve 
tvoří brunovistulikum s pokryvem hlavně devonských a spodnokarbonských uloženin. 
Nejstarší horniny patří předprvohornímu kadomskému krystaliniku. V současnosti jsou 
tyto horniny uloženy v hloubkách 1000 až 4000 m.  Výplň pánve sestává z klastických 
svrchnokarbonských sedimentů se slojemi černého uhlí. Výběžek hornoslezské pánve se 
dělí na severnější ostravsko-karvinskou a jižnější podbeskydskou část. Ty se pak podle 
praktické potřeby dělí na řadu menších celků. Provozně se severní část označuje jako 
ostravsko-karvinský revír. Z geologického hlediska je významnější dělení na západněji 
položenou a mobilnější předhlubeň variského horstva a východnější část platformní. Obě 
části se liší mocnostmi, výplní i intenzitou tektonického porušení, kterého od západu k 
východu ubývá. Hornoslezská pánev je naše největší černouhelná pánev se značnými 
zásobami černého uhlí, které jsou skryty většinou v několika set metrové hloubce, která 
roste směrem k jihu i východu (Chlupáč a kol., 2002, Čurda et al., 1998, Kachlík, 2003).  

Horniny svrchnokarbonského stáří vystupují na povrch pouze ve velmi omezených 
odkryvech v Ostravě. Jinak jsou kryty neogenními uloženinami karpatské předhlubně a 
příkrovy Vnějších Karpat, takže jejich výzkum je omezen téměř jen na důlní díla a 
hlubinné vrty. Vzhledem k ekonomickému významu této oblasti je však stupeň 
prozkoumanosti na vysoké úrovni. Délka důlních děl dosahuje několika tisíc kilometrů, 
úhrnná délka průzkumných vrtů kolem 1800km. Statigraficky dělíme svrchní karbon 
hornoslezské pánve na souvrství ostravské a karvinské, z nichž každé obsahuje nižší 
jednotky – vrstvy (celkem 7) a ty opět několik jednotek ještě nižších, oddělovaných hlavně 
z praktických důvodů.  

Ostravské souvrství o maximální mocnosti 3200 m náleží spodnímu namuru a 
představuje paralickou uhlonosnou molasu, tj. uloženiny střídavého kontinentálního a 
mořského režimu usazené po hlavní (sudetské) fázi variského vrásnění. Z hlediska 
proměnlivosti facií je ostravské souvrství zřejmě nejpestřejší sedimentární jednotkou 
Českého masívu. V cyklicky se opakujících sledech se střídají mořské, přechodní 
(brakické) a velmi rozdílné kontinentální facie, ovlivňované tektonickými procesy, 
změnami úrovně mořské hladiny, kompakcí prouhelňující se rašeliny, klimatickými 
výkyvy i vulkanickou činností. Cykličnost několikerých řádů je velmi charakteristickým 
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znakem, přičemž základní cykly ostravského souvrství jsou tvořeny opakovaným sledem: 
hrubozrnné bazální pískovce (slepence) – prachovce (výše s kořeny uhlotvorných rostlin, 
tzv. kořenovými půdami) – uhelná sloj – jílovce s faunou sladkovodní, brakickou a 
mořskou. Tento cyklus odráží zákonitě probíhající změny prostředí od říčních a jezerních 
uloženin přes organogenní sedimenty bažin a rašelinišť k jezerním, lagunárním a mořským 
uloženinám mělkých zálivů a přílivových plošin. Cykly nebývají zachovány v úplnosti a 
zejména častý je odnos svrchních částí cyklů při transgresi následujícího cyklu.  Ostravské 
souvrství je celkově proměnlivé ve vertikálním i horizontálním směru. Vertikální změny se 
projevují klesajícím množstvím mořských sedimentů, ubýváním uhlonosnosti i 
vulkanogenních poloh tufů a tufitů směrem do nadloží a naopak vzrůstajícím množstvím 
arkóz. Horizontální rozdíly jsou nápadné při srovnání západní a východní části pánve. 
Západní předhlubňová část se vyznačuje velkými mocnostmi, hojnými těžitelnými slojemi 
(až 90) a mořskými a brakickými horizonty (až 80). V platformní východní části jsou 
mocnosti souvrství až 30krát menší, dobyvatelných slojí je méně (20-40), většina 
mořských poloh se vytrácí a naopak stopy tektonických zdvihů a eroze jsou častější 
(Chlupáč a kol., 2002, Kachlík, 2003). 

Ve vývoji uhelných slojí se odrážejí období tektonického klidu a zarůstání dna 
pánve rašeliništi s uhlotvornou vegetací, zejména stromovitých plavuní a přesliček. 
Ostravské souvrství se vyznačuje velkým počtem slojí (téměř 500), které však mají 
většinou malou mocnost, často se vytrácejí a jen necelá ¼ je těžitelná. Kvalita uhlí je 
vysoká a při západní okraji pánve je v petřkovických vrstvách zastoupeno i antracitické 
uhlí. Značná část uhelných zásob je koksovatelná. 

Karvinské souvrství má podobně, jako jeho podloží výrazně cyklickou stavbu. 
Základní cyklus tvoří: bazální pískovce (arkózy, popřípadě i slepence s útržky uhlí) – 
jemnozrnné pískovce – prachovce s kořenovou (stigmariovou) půdou – uhelná sloj – šedé 
prachovce a jílovce s rostlinnými zbytky a s vzácnou sladkovodní či suchozemskou 
faunou. Cykly jsou v průměru mocnější než u ostravského souvrství (i přes 30 m, ve 
vyšších polohách běžně 10-15 m). Na rozdíl od ostravského souvrství je mocnost 
transgresivně regresivních cyklů větší (větší průměrná mocnost, až 180 cm), počet 
uhelných slojí naopak nižší. Celé souvrství je jedním velkým megacyklem 
s hrubozrnnějšími sedimenty i mocnějšími slojemi ve spodní části (vrstvy sedlové) a s 
klesající mocností cyklů, slojí i velikostí zrna sedimentů v části svrchní (vrstvy sušské a 
doubravské). Ve srovnání s ostravským souvrstvím je nápadný i úbytek vulkanogenních 
poloh, což naznačuje pokles vulkanické aktivity v okolí pánve. Karvinské souvrství se 
usazovalo v bezodtoké pánvi, jejíž mobilita klesala, takže mizí rozdíl mezi předhlubní a 
platformou, nápadný u ostravského souvrství. Prostředí se dá charakterizovat jako rozsáhlé 
jezero s plochými břehy, občasně zarůstající uhlonosnou vegetací. Materiál přinášený do 
pánve pocházel hlavně z rozrušovaných starších karbonských uloženin. Uložením variské 
uhlonosné molasy je prakticky ukončen proces variské orogeneze, během níž vznikly 
základní rysy geologické stavby Českého masivu (Chlupáč a kol., 2002, Kachlík, 2003).  
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Obr. 2.3.1 – Výřez z Geologické mapy České republiky v měřítku 1:500 000, s vyznačenou zájmovou oblastí. 
Vysvětlivky k mapě (nejbližší okolí zájmového území): Cn23 – střední - svrchní namur: převážně šedé kalovce, pískovce, slepence, uhelné 
sloje, f

crb1 – spodní baden: jíly, vápnité jíly („tégl“), podřízeně písky, štěrky a řasové vápence (marinní vývoj v předhlubni), pCn1 – 
spodní namur: šedé kalovce, pískovce, arkózy, droby, uhelné sloje; vývoj paralický, zwKO – svrchní křída (maastricht) – spodní oligocén: 
jílovce z části vápnité a pestré, podřízeně pískovce, s

qlK1 – apt – alb: černošedé jílovce, skvrnité, místy vápnité jílovce, podřadně 
pískovce a spongility; veřovické a lhotecké souvrství, sK1 – berrias – apt: tmavé vápnité jílovce, pískovce, podřadně slepence; hradišťské 
souvrství, zwKP – svrchní křída (turon) – paleocén: vápnité jílovce, slínovce, pískovce, dílem glaukonitické; frýdecké souvrství, s

bK – 
barrem – turon: tmavé skvrnité jílovce, částečně vápnité, slínovce, podřízeně pískovce a spongility; bašské souvrství, sK2 – cenoman – 
spodní turon: pestré jílovce, pískovce a podřízeně slepence; mazácké souvrství (včetně ostravického pískovce), ωK1 – spodní křída: 
těšinity, pikrity; slezská jednotka, s

qiJK – tithon – valangin: světlé organodetritické až brekciovité vápence, červené vápence a slínovce; 
těšínské vápence, s

qiJ – oxford – tithon: slínovce, podřízeně jílovité vápence; vendryňské souvrství (zdroj: Geologická mapa České 
republiky) 

Kvartér 
Znalost kvartérního vývoje v zájmové oblasti je důležitým předpokladem pro 

pochopení smyslu této práce. Čtvrtohorní sedimenty se zde ukládaly ve třech hlavních 
obdobích: středním pleistocénu, svrchním pleistocénu a holocénu. 

Střední pleistocén je charakteristický kontinentálním zaledněním, které probíhalo 
ve dvou hlavních glaciálech: elsterský (halštrovský) a saalský. Pevninský ledovec během 
těchto období pronikl ze severu Evropy do ostravsko-karvinské oblasti české části 
hornoslezské pánve. Největší rozsah zalednění na našem území se klade do doby saalského 
zalednění, kdy ledovec pronikl až do povodí Bečvy (obr. 2.3.3). Detailně byla na našem 
území studována právě oblast Moravské brány. Rozsah působení ledovce se odvíjí jak od 
jeho fyzikálních vlastností a typu podloží, tak od morfologie terénu, tedy ledovcového 
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předpolí. Intenzita glacitektonických jevů je tak závislá i na spádových poměrech a reliéfu 
předpolí ledovce.  

Sedimenty středního pleistocénu tvoří nejmocnější část vrstevního sledu 
kvartérních uloženin. Ty jsou na Ostravsku a v oderské části Moravské brány mocné až 
100m. Tyto horniny představují celou řadu paleoklimaticky i litogeneticky různorodých 
glaciálních a interglaciálních uloženin (obr. 2.3.2).  

Během dob zalednění se ukládaly zejména sedimenty glacigenní, glacifluviální, 
glacilakustrinní. Mezi nejvýznamnější a nejrozšířenější glacigenní uloženiny patří 
souvkové hlíny a souvkové hlinité písky. V zájmové oblasti jsou tyto horniny odkryty na 
lokalitě Orlová. Souvkové hlíny staršího elsterského zalednění mají zbarvení hnědošedé, 
bělavě šedé až modrošedé a mají větší zastoupení křemenných souvků. Saalské souvkové 
hlíny jsou spíše žlutohnědé a obsahují horniny domácího i severského původu (např. 
typická žula rapakivi). Své zastoupení zde mají také glacilakustrinní písky všech frakcí. Ze 
sedimentů původu glacifluviálního můžeme uvést pouze občasné hrubé štěrkopísky. 
V interglaciálu se ukládaly sedimenty lakustrinní, fluviolakustrinní a vznikaly také fosilní 
půdy, které mají význam především jako stratigrafický horizont pro určení hranice mezi 
elsterským a saalským zaledněním (Macoun et al., 1965, Dopita et al., 1997).  

 
Pro svrchní pleistocén jsou charakteristické sedimenty sprašového původu, které 

takřka kontinuálně pokrývají ostravskou glacigenní pánev, čímž se podílí na jejím 
současném reliéfu.  V okrajových částech pánve převažují deluviální sedimenty a v říčních 
nivách sedimenty fluviální (štěrky a štěrkopísky), které se sedimentovaly postupně při 
viselském glaciálu. Z fluviálních sedimentů v zájmové oblasti mají největší význam terasy 
Olše a Stonávky. Terasa Olše je tvořena dvěma stupni, kde spodní štěrková část je 
budována valouny mladopleistocénních beskydských pískovců a svrchní část odpovídá 
vyššímu nivnímu stupni a jedná se o souvrství mladoholocénních povodňových hlín. 

Po ústupu ledovce se ukládaly především sedimenty eolické, z nichž jsou na našem 
území nejrozšířenější spraše a sprašové hlíny, které svým stářím odpovídají 
středopleistocénnímu či mladopleistocénnímu pokryvu. Eolické sedimenty zmírňují 
původně velkou členitost reliéfu glaciálního rázu a vyplňují terén v podobě rozsáhlých 
sprašových pokryvů či závějí (Macoun et al., 1965, Dopita et al., 1997).  

 
Sedimentace pokračovala také v holocénu, za působení klimatických změn i 

činnosti člověka. Horniny se ukládaly zejména v údolních nivách. Pozdně glaciální reliéf 
spodního holocénu v pahorkatinné části ostravské glacigenní pánve byl z velké části pokryt 
sprašemi a sprašovými hlínami, zatímco nivy toků byly vyplněny písčitými štěrky. 
Okrajové části glacigenní pánve byly lemovány proluviálními a deluviálními sedimenty, 
které jsou reprezentovány soliflukčními uloženinami pleistocénních svahových pochodů. 
Soliflukcí byla postižena především souvrství glaciálních sedimentů, či sprašový pokryv.    

V některých oblastech docházelo k erozní činnosti a následnému snížení údolní 
nivy o 3 m. V následující etapě vývoje nastala akumulace povodňových hlín, která trvá až 
dodnes. Holocenní sedimenty tedy tvoří málo mocné kontinentální uloženiny povodňových 
hlín a náplavových kuželů. Běžnými sedimenty jsou také ronové a splachové 
(deluviofluviální) a fluviální uloženiny. V rámci zájmového území mají význam i 
lakustrinní sedimenty. Zvláštní skupinu tvoří sesuvy, ke kterým dochází zejména po 
tortonských jílech a na flyšových horninách Moravskoslezských Beskyd (Dopita et al., 
1997, Macoun et al., 1965). 
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Ob.r 2.3.2 - Mapa rozšíření čtvrtohorních pokryvných útvarů na území Ostravska a Oderské části Moravské 
brány (s částečně odkrytými sprašovými hlínami (1:500 000). Vysvětlivky k mapě: 1 - holocenní fluviální hlíny, 2 - 
deluviální sedimenty, 3 - organické sedimenty, 4 - spraše a sprašové hlíny, 5 - erozní povrch starší akumulace hlavní terasy, 6 - 
glacilakustrinní písky sálského zalednění, 7 - glacigenní sedimenty (souvkové hlíny) sálského zalednění, 8 - fluviální štěrkopísky a 
pískoštěrky hlavní terasy, 9 - fluviální štěrkopísky kataglaciální fáze halštrovského zalednění, 10 - horniny skalního podkladu (Macoun 
et al., 1965). 
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Obr. 2.3.3 - Mapa rozšíření sedimentů saalského zalednění na území Ostravska a oderské části Moravské 
brány. Vysvětlivky k mapě:1 - souvkové hlíny saalského zalednění, 2 - glacilakustrinní jíly a varvy saalského zalednění, 3 - 
glacilakustrinní písky saalského zalednění, 4 - výchozy hornin skalního podkladu, 5 - hřbetnice valů náporové morény, 6 - hranice 
maximálního rozsahu saalského zalednění (zdroj: Macoun et al., 1965). 

 

2.4 Inženýrskogeologická rajonizace zájmového území 
Západní Karpaty mají velmi složitou geologicko-tektonickou stavbu. Hlavní vliv na 

dnešní podobu inženýrskogeologických poměrů měl intenzivní neotektonický vývoj. 
Podobnosti v geotektonickém vývoji jednotlivých celků slouží jako kritéria pro vyčlenění 
základních rajonizačních jednotek I. řádu - inženýrskogeologických regionů a pro 
vyčlenění jednotek II. řádu - inženýrskogeologických oblastí. Zájmová území podle této 
klasifikace náleží do regionu neogenních tektonických vkleslin a do oblasti čelní karpatské 
předhlubně. Územní rajonizační jednotky III. řádu jsou tvořeny inženýrskogeologickými 
rajony (Matula et al. 1986). 

 Pro potřeby územního plánování nám inženýrskogeologické rajony podávají 
informace o základových poměrech, čímž doplňují celkový obraz o vhodnosti či 
nevhodnosti dané lokality pro účely plánované zástavby. Základním kartografickým dílem 
jsou mapy inženýrskogeologického rajonování s vyznačením jednotlivých rajonů v dané 
oblasti, v měřítku 1:50 000.  

Díky příznivým podmínkám v oblasti čelní karpatské předhlubně, se zde intenzivně 
rozvíjí zástavba, jejíž umístění je nejvhodnější na rajonech starých říčních teras Ft a na 
přilehlé pahorkatině. Na druhou stranu nevhodné je umístění zástavby na podmáčených 
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rajonech údolních niv Fn-Fh a neulehlých násypech, haldách a také na poddolovaných 
územích. Mezi nejčastější typy základových půd patří půdy bádenské, pliocénní písčité a 
jílovité komplexy, náplavy řek, deluviální hlíny a sprašové sedimenty. Základové půdy, 
které můžeme označit jako velmi vhodné, jsou pliocénní a kvartérní štěrky. V oblasti 
ostravské pánve se nacházejí až 25 m mocné pokryvy glaciálních morénových hlín (till), 
glacilakustrinních a glacifluviálních, často zvodněných, písčitých sedimentů s častými 
polohami organických zemin. Dobré inženýrskogeologické podmínky jsou na širokých 
plošinách říčních teras s pokryvnými sprašovými hlínami (Matula et al. 1986). 

 
V zájmovém území se nachází 10 typů rajonů (obr. 2.4.1), jejichž klasifikace byla 

provedena dle Vysvětlivek k souboru geologických a ekologických účelových map 
přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 List 15-44 Karviná (Český geologický ústav, Praha 
1998), a norem ČSN 73 3050 – Zemní práce a ČSN 73 1001 – Zakládání staveb.   

 
Rajon střídajících se (kombinovaných) jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých 

sedimentů Nk 
Tento rajon je tvořen mořskými vápnitými jíly a písky miocénu vněkarpatské 

předhlubně, které ojediněle vycházejí k povrchu terénu v podloží mocného kvartérního 
pokryvu severně od linie nasunutí podslezské jednotky. V těchto sedimentech se střídají 
jemnozrnné zeminy (F4, F6) s polohami písčitých zemin (S3,S5) (obr. 2.4.2). Ve svrchní 
zóně mají soudržné zeminy jen tuhou konzistenci a nesoudržné zeminy jsou nakypřeny 
mrazovými účinky. Proto jsou využitelné jako základová půda převážně pro méně náročné 
stavby. U písčitých zemin lze předpokládat jejich maximální střední ulehlost a 
stejnozrnnost díky níž nastává ztekucení a relativně často se vyskytují sufózní jevy. 

Vzhledem k velkým mocnostem kvartérního pokryvu se s těmito sedimenty 
setkáváme jen sporadicky a to v podobě úzkých pruhů podél svahů vodních toků. 
V zájmové oblasti se jedná o oblast Rychvaldské stružky (obr. 2.4.1). 
 

Rajon morénových sedimentů Gm 
Uloženiny tohoto rajonu jsou zastoupeny především tilly elsterského a saalského 

zalednění. V závislosti na jejich mocnosti, typu předkvartérního podkladu, popřípadě 
dalších vrstev kvartérních sedimentů byly rozděleny do 12 podrajonů. Protože se převážně 
jedná o písčité jíly s malým podílem klastik, tyto sedimenty nepatří přímo mezi tilly. Podle 
ukazatelů plasticity patří hlavně mezi jíly s nízkou až střední plasticitou (CL, CI) tj. mezi 
jemnozrnné zeminy (F6), z menší části do třídy F2 mezi štěrkovité jíly (CG) (obr. 2.4.2). 
V závislosti na stáří je jejich konzistence tuhá až pevná. Dle třídy rozpojitelnosti se řadí do 
tříd 3 až 4 (tab. 2.4). Zeminy toho typu často zadržují na svém povrchu vodu, čímž vznikají 
mělké izolované proudy.  

V zájmové oblasti se s uloženinami toho rajonu můžeme setkat mezi údolími 
Stonávky a Olše, v nepravidelných pruzích o šířce do 100 m (obr. 2.4.1). 

 
Rajon glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl 
Vzhledem k působení saalského a elsterského zalednění mají sedimenty tohoto 

rajonu složitý faciální vývoj a dosahují před čelem podslezské jednotky mocností kolem 20 
m, místy až 40 m. Navzdory velké mocnosti sedimentů tohoto rajonu je jejich plošné 
rozšíření relativně malé a byly odkryty teprve nedávnou erozní činností, takže až na 
výjimky se s nimi setkáváme v úpatích erozí vzniklých svahů. Charakteristickým rysem 
rajonu je jeho velký rozsah typů základových půd (ČSN 73 1001), jako je písek špatně 
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zrněný (S2), písek s příměsí jemnozrnné zeminy (S3), písek hlinitý (S4) a písek jílovitý 
(S5), dále se zde nachází štěrk špatně zrněný (G2), štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 
(G3), hlína písčitá (F3) a jíl písčitý (F4) (obr. 2.4.2). Jde vesměs o zeminy dobře ulehlé. 
Nesoudržné zeminy se používají pro budování násypů.  

Náleží zde i sedimenty tzv. „stonavského jezera“ v nadloží sedimentů elsterského 
zalednění (Čurda et al., 1998). 

 
Rajon lakustrinních a fluviolakustrinních sedimentů Jf 
Rajon má nepatrný plošný rozsah a to při pravobřežní údolní nivě Olše. Jedná se o 

neulehlé soudržné zeminy s častými vložkami organických sedimentů.  
 
Rajon pleistocenních říčních teras Ft 
Základové půdy tohoto rajonu jsou únosné, stabilní, málo stlačitelné a převážně 

ulehlé, s hladinou podzemní vody pod úrovní zakládání. Štěrky a písky jsou dobře 
propustné a tvoří významný kolektor podzemních vod. Díky ulehlosti a zrnitosti je řadíme 
mezi středně a těžce rozpojitelné. Jako základové půdy zde vystupují písek s příměsí 
jemnozrnné zeminy (S3) a písek hlinitý (S4), štěrk špatně zrněný (G2), štěrk s příměsí 
jemnozrnné zeminy (G3) a štěrk hlinitý (G4) (obr. 2.4.2). 

Nejvíce rozšířen je tento rajon mezi údolními nivami řek Stonávky a Olše (obr. 
2.4.1). Jde o štěrky, které jsou převážně překryty mladšími kvartérními sedimenty. 
 

Rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp 
Tento rajon je v zájmové oblasti dominantní díky největšímu plošnému rozšíření. 

Vytváří téměř celoplošný pokryv starších hornin a zemin od křídy až po svrchní pleistocén. 
U zemin tohoto rajonu musíme počítat s možností, že při nízké ulehlosti mohou být až 
prosedavé. Je proto potřeba u nich stanovit nejen vlastnosti popisné a fyzikální, ale i 
objemové. Jako základové půdy zde vystupují jíly s nízkou a střední plasticitou. Zeminy 
tohoto rajonu jsou zařazeny do třídy F6 (obr. 2.4.2) – jíly s nízkou a se střední plasticitou s 
těžitelností 2. – 3. Třídy (tab. 2.4). 

 
Rajon deluviálních sedimentů D 
Jedná se o rajon nestejnorodých, středně až málo únosných základových půd, jež 

vyplňují mělké splachové deprese. Rajon se dělí na dalších 15 podrajonů, kam řadíme jak 
svahové sedimenty, tak i produkty periglaciálních pochodů silně narušených paleogenních 
a křídových hornin. Technické vlastnosti jsou velmi proměnlivé a to jak vzhledem 
k zatřídění, tak vzhledem ke konzistenci, která bývá nejčastěji tuhá. Sprašové hlíny 
odpovídají dle ČSN 73 1001 většinou třídě F6, ale deluviální hlíny mohou patřit do tříd 
v rozsahu F1 až F6. Základové půdy tohoto rajonu jsou hlína písčitá (F3), jíl písčitý (F4), 
hlíny s nízkou a střední plasticitou (F5) a jíly s nízkou a střední plasticitou (F6), písek 
hlinitý (S4) a písek jílovitý (S5) (obr. 2.4.2). Třída těžitelnosti hornin rajonu deluviálních 
sedimentů se pohybuje v rozsahu 2–5 (tab. 2.4). 
 

Rajon náplavů nížinných toků a horských toků Fn-Fh 
Také tento rajon je tvořen nestejnorodými, málo únosnými a nestejnoměrně 

stlačitelnými základovými půdami a hlínami s měkkou až tuhou konzistencí. V podloží 
sedimentů tohoto rajonu se nachází ve většině případů proměnlivě mocné písčité a 
písčitojílovité štěrky údolních teras vodních toků. Soudržné fluviální sedimenty jsou 
většinou málo ulehlé, což podmiňuje jejich relativně vysokou pórovitost a stlačitelnost. 
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Hladina podzemní vody se často nachází i v hloubce menší než 2m. Mezi základové půdy 
tohoto rajonu patří: štěrk špatně zrněný (G2), štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G3) a 
štěrk hlinitý (G4), písek s příměsí jemnozrnné zeminy (S3), písek hlinitý (S4) a písek 
jílovitý (S5). Dále se zde nachází hlína písčitá (F3), jíl písčitý (F4) a jíl s nízkou až střední 
plasticitou (F6) (obr. 2.4.2). Těžitelnost je v rozmezí 2. – 3. Třídy (tab. 2.4).  
 

Rajon deluviofluviálních sedimentů Du 
Rajon je typický nestejnorodými, středně až málo únosnými základovými půdami, 

které vyplňují mělké splachové deprese. Tyto půdy jsou pro účely zakládání staveb málo 
vhodné až nevhodné, lehce až středně rozpojitelné. Jmenovitě mezi základové půdy tohoto 
rajonu patří hlína písčitá (F3), jíl písčitý (F4), hlíny s nízkou a střední plasticitou (F5) a jíly 
s nízkou a střední plasticitou (F6), písek hlinitý (S4) a písek jílovitý (S5) (obr. 2.4.2). Třída 
těžitelnosti hornin je v rozmezí 2–3 (tab. 2.4). 

V zájmovém území je výskyt těchto půd minimální. 
 
Rajon násypů, hald a odkališť An-Ao 
Označení tohoto rajonu dle Vysvětlivek k souboru geologických a ekologických 

účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 je An, ale pro účely této práce byla 
z praktických důvodů zvolena zkratka An-Ao.  

Jedná se o významně rozšířený rajon vzhledem k intenzivní hornické činnosti 
v zájmovém území. Je prezentován antropogenními sedimenty, jako jsou haldy, navážky, 
násypy (Y) a skládky (Z), které dosahují mocností od 5 do 10 m (Čurda et al., 1998). Tento 
rajon je bez podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro zástavbu nevhodný. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.4.1 – Mapa inženýrskogeologických rajonů pro mapové listy 15 44 02, 15 44 03,  

15 44 07, 15 44 08 
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Obr. 2.4.2 – Klasifikační diagram zemin pro zakládání staveb dle ČSN 73 1001 (zdroj: geologie.vsb.cz) 
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Tab. 2.4 – Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 
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2.5 Hydrogeologické poměry zájmového území 
Rozdílné hydrogeologické vlastnosti litostratigrafických komplexů jsou zjevné jak 

v laterálním tak vertikálním směru. Bázi tvoří relativně nepropustný svrchní karbon. 
Flyšová příkrovová stavba je typická střídajícími se polohami psamitů a psefitů. Významně 
se v oblasti projevuje také výskyt detritu (pracovní název pro bazální klastika spodního 
badénu v české části hornoslezské pánve) a písčitých poloh v badénu a karpatu, pro které 
jsou typické proplyněné vysoce mineralizované vody migrující pomocí systému 
tektonických poruch. Relativně samostatný režim tvoří nejsvrchnější jednotka tvořena 
kvartérními sedimenty. Vliv na hydrogeologický systém jednotlivých poloh má především 
příslušnost ke strukturní jednotce (Dvorský et al, 2007). 

Antropogenní činnost je hlavním ovlivňujícím faktorem hydrogeologických 
poměrů v české části hornoslezské pánve, jejíž součástí je také zájmová oblast. Vlivy těžby 
a důlní díla, včetně hluboké hydraulické deprese vyvolané odvodňováním horninového 
komplexu, zcela změnily přírodní geohydrodynamické systémy. Pomocí vrtů, jam a 
dalších důlních děl byly původně samostatné hydraulické systémy uměle propojeny, nebo 
k propojení došlo zálomovými trhlinami nad poruby, závaly důlních děl atd. Zachování 
původních hydraulických systémů pozorujeme v oblastech vzdálenějších od aktivní důlní 
činnosti a dobývacích prací. Stratigrafický rozsah sekundárně vytvořeného hydraulického 
systému v pánvi je značně plošně rozdílný. V území mimo dosah beskydských příkrovů 
jsou hydraulicky propojeny převážně puklinové kolektory svrchního karbonu, průlinové 
kolektory spodnobadenského pokryvu a místy i průlinové kolektory kvartérních sedimentů. 
V oblasti beskydských příkrovů jsou pak případně hydraulicky propojeny také zvodně ve 
spodnokřídových a paleogenních horninách příkrovů Západních Karpat (Dopita et al., 
1997). 

Z pohledu hydrologie patří území Ostravska a oderské části Moravské brány do 
povodí Odry, do úmoří Baltského moře, kde povrchové vody zájmové oblasti jsou 
odváděny řekou Olší a jejími přítoky. Olše představuje pravostranný přítok Odry o délce 
83 km, s celkovou plochou povodí odpovídající ploše 1107 km2 (http://www.pod.cz/plan-
oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-1.html).  

Dalším hlediskem hodnocení území je hydrogeologická rajonizace, která byla 
schválena Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR protokolem č. 15/SVP/86 ze 
dne 18. srpna 1986. Hydrogeologický rajon je podle zákona č. 254/2001 území 
s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Dle 
aktuální klasifikace z roku 2005 (která ještě ale nemá právní platnost) patří zájmové území 
do rajonu 2261 – Ostravská pánev – ostravská část a 2262 – Ostravská pánev – karvinská 
část (obr. 2.5.1). Hranici mezi těmito rajony tvoří tzv. orlovská porucha probíhající téměř 
S-J směrem od Orlové přes Frýdek-Místek na Frýdlant nad Ostravicí. V karvinské části 
rajonu se nachází přírodní léčivé zdroje jodobromových vod v Karviné a Darkově 
s ochranou stanovenou Režimem dočasné důlní ochrany (ČGS, 2008). 
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Obr. 2.5.1 – Výřez z mapy Hydrogeologických zón České republiky s červeně vyznačenou zájmovou oblastí 
(zdroj: mapy.geology.cz) 

 

2.6 Klimatické poměry zájmového území 
Zájmové území je hodnoceno dle Quittovy klasifikace klimatu (obr. 2.6.1), která 

představuje tzv. efektivní klasifikaci podnebí a je vytvořena na základě kombinací 14 
klimatologických charakteristik - počtem letních, mrazových a ledových dnů, počet 
zamračených a jasných dnů, počet dnů se sněhovou pokrývkou atd. V této klasifikaci 
z roku 1971 se rozlišuje na Zemi 23 jednotek v oblastech teplá, mírně teplá a chladná. Naše 
republika tak podle této klasifikace spadá do tří částí - nížiny spadají do oblasti teplé (T), 
střední polohy do oblasti mírně teplé (MT) a vyšší polohy do oblasti chladné (CH). 
Studované území dle této klasifikace patří do mírně teplé oblasti MT 10 (tab. 2.6). 
Ostravská pánev patří do oblastí mírně teplé a vlhké (obr. 2.6.1), s mírně teplým létem až 
mírně teplým jarem a podzimem, suchou zimou s poměrně krátkým trváním sněhové 
pokrývky. Na klimatických podmínkách se výrazně projevuje vysoká koncentrace 
průmyslu v Ostravské pánvi a tepelný ostrov městských aglomerací.   
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Tab. 2.6 Klimatická charakteristika oblasti MT 10 (Quitt, 1975) 

Klimatická charakteristika MT 10 
Průměrná roční teplota ve ºC 7 – 8,5 

Průměrné roční srážky v mm 600 – 800 

Průměrná celková výška sněhu spadlého za rok v cm 75 – 100 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10ºC a více 140 – 160 

Počet mrazových dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu ve ºC -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci ve ºC 17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu ve ºC 7 – 8 

Průměrná teplota v říjnu ve ºC 7 – 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 – 50 
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Obr. 2.6.1 - Mapa  Quittovy klasifikace klimatu s vyznačením zájmového území (zdroj: FLOREON) 

 

2.7 Doly a dobývací prostory v zájmovém území 
Následující část práce se zaměřuje na přiblížení hornické činnosti v zájmovém 

území. Na mapě (obr. 2.7.1) jsou zobrazeny stěžejní báňská díla v oblasti, jejichž podrobný 
popis je uveden níže v textu. Jedná se o doly, které svou činností výrazně poznamenaly 
zkoumané území a jejichž dopad je předmětem hodnocení této práce. V zájmové území se 
nachází dobývací prostory (DP): Karviná-Doly I, Karviná-Doly II, Doubrava, Lazy, 
Poruba, Dolní Suchá, Stonava, Louky, Darkov, Petřvald II, Horní Suchá a Petřvald I 
(seřazeno dle plošného zastoupení). 
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Obr. 2.7 – Lokalizace dolů v zájmovém území (1:70 000). Vysvětlivky:1 – Důl Karviná – Závod ČSA, 2 – Důl Karviná – 
závod Lazy, 3 - bývalý Důl Doubrava, 4 – Důl Darkov, 5 – Důl CŠM, 6 – Důl 9.květen (zdroj: www.mapy.cz)  

 

2.7.1 Důl Karviná 

Lokalizace 
Důl Karviná vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy ke dni 1. 4. 2008. 

Sídlo se nachází 25 km severovýchodně od Ostravy. Do organizační struktury Dolu 
Karviná jsou začleněny 2 důlní závody: závod Lazy, Orlová-Lazy a závod ČSA, Karviná-
Doly. Závod ČSA je situován na dobývacích prostorech - DP Karviná-Doly I a DP 
Doubrava u Orlové. Závod Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. 
Dobývací prostor závodu Lazy se nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná.  

 

Statistické údaje 
Důl Karviná má roční produkci na závodě ČSA cca 2,8 milionů tun (rozloha 

dobývacího prostoru cca 26 km2), na závodě Lazy cca 1,9 milionů tun (rozloha dobývacího 
prostoru cca 6 km2). Důl Doubrava jako součást závodů ČSA se na ní podílí denní 
produkcí 5000 až 5200 tun na rozloze dobývacího prostoru cca 9,5 km2. Největší absolutní 
hloubku v závodě ČSA má výdušná jáma Doubrava III na lokalitě Doubrava – 1176 m. Při 
nadmořské výšce ústí 281 m sahá až do hloubky 895 m pod úrovní mořské hladiny. 
Průměrná hloubka dobývání v závodu Lazy se pohybuje na úrovni 852 m pod povrchem. 
Nejhlubší díla jsou v hloubce 970 m pod povrchem (OKD, 2009). 
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Technologie dobývání a ražení 
 Z hlediska technologie dobývání a ražení na závodě ČSA je při realizaci 

přípravných děl ve slojích, převážný objem metráže ražen razicími kombajny. Pro ražby 
překopů a ražby s přibírkou průvodních hornin jsou využívány vrtné vozy ve spojení s 
nakladači. Základní dobývací metodou je směrné stěnování z pole na zával. Těžba z rubání 
je v celém objemu realizována z porubů vybavených mechanizovanou posuvnou výztuží a 
dobývacími kombajny.  

Na závodě Lazy jsou v závislosti na důlně geologických podmínkách pro ražení 
používány buď razící kombajny, nebo razící komplexy. V současné době závod Lazy 
dobývá v sedlových slojích karvinského souvrství, tj. v mocných slojích až šest metrů a je 
dobývaná sloj porubských vrstev ostravského souslojí o mocnosti 0,9 m. Dobývání 
mocných slojí až do mocnosti 6 m bylo realizováno poprvé na závodě Lazy v roce 1993 
pomocí komplexu dodaného francouzskou firmou CdF (OKD, 2009).  

 

Historie 
Z hlediska historie důl Československé armády (ČSA) vznikl 1. července 1995 

spojením dvou původně samostatných dolů ČSA a Doubrava. Ve skutečnosti však je jeho 
historie mnohem starší a sahá až k samým počátkům dolování v oblasti Karviné. Právě 
odsud zřejmě pocházejí první zprávy o nálezech černého uhlí v 18. století na lokalitě zvané 
Kamienčok. Roku 1780 zde zahájil kutací práce hrabě J. E. Larisch-Mönnich. Roku 1856 
byly zdejší šachty spojeny do jediného podniku (jáma Františka), což se považuje za 
počátek existence dnešního Dolu ČSA. Rod Larisch-Mönnich vlastnil zdejší doly až do 
vyvlastnění v roce 1945. Roku 1951 zde vznikl sloučením dolů Jindřich, Františka, 
Hlubina a Jan Karel národní podnik Velkodůl Čs. Armády a byla provedena rozsáhlá 
rekonstrukce. V současnosti se tento důlní komplex společnosti OKD skládá ze dvou 
těžebních závodů: Jan Karel a Doubrava. Tyto závody jsou propojeny chodbou, která bude 
po uzavření Dolu Doubrava sloužit pro přepravu uhlí z této lokality na závod Jan Karel 
(OKD, 2009). 

Dlouhou historii má i dolování na lokalitě Doubrava. Důl Doubrava byl nejstarší z 
existujících dolů v oblasti Orlové, Poruby, Doubravy a Lazů. Zmínky o počátku dolování 
na katastru obce Doubrava se datují od roku 1822, kdy dal baron Anton Mattencloit 
vybudovat na pahorku „U havírny” šachtici „Versuch“. Mělké šachtice roku 1836 daly 
vznik těžařské společnosti, kterou společně vlastnili Mattencloit a Larisch-Mönnich. V 
roce 1854 byla kutací šachtice č. 1 prohloubena do hloubky 152 m a dostala název 
„Eleonora“; v roce 1855 byla šachtice Versuch prohloubena do hloubky 120,8 m a 
přejmenována na „Bettinaschacht“. 

Jako první v revíru byla v roce 1896 zavedena a využívána elektrická energie ve 
větším měřítku k pohonu čerpadel, třídírny, řetězovky a výtahů. Na přelomu století se 
technický rozvoj urychlil a jako první v revíru se zde v roce 1905 začala používat 
pneumatická vrtací kladiva a Jáma Bettina byla v té době druhým největším dolem revíru. 

V roce 1914 byly jámy Bettina a Eleonora sloučeny v jeden celek „Jáma Bettina a 
Eleonora Vítkovických kamenouhelných dolů”. Tímto sloučením byl položen základ Dolu 
Doubrava, který v následujících letech byl a až do sloučení s Dolem ČSA zůstal středním 
dolem v rámci OKR. Na Dole Doubrava byla v roce 1949 poprvé na světě použita úplná 
inertizace uzavřeného dolu dusíkem vyráběným přímo na povrchu dolu.  
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Dobývány byly nejspodnější sloje karvinského souvrství o mocnosti od 1 do 6,5 m 
uložené ležmo s úklonem asi od 5° do 25° k severozápadu v hloubce kolem 700 až 1000 
m. Reliéf karbonu začínal v lokalitě jámy Do I v hloubce 10 m pod povrchem. Severním 
směrem upadal reliéf karbonu prudce do Dětmarovického výmolu. Uložení slojí bylo 
ploché s převládajícím úklonem 0° až 10°. Za Doubravským zlomem je produktivní karbon 
uložen o 350 až 450 m hlouběji. Vzhledem k této členitosti lze očekávat úklony okolo 25°, 
směr vrstev je zvlněný a generální úklon vrstev je k severovýchodu. 

Část důlního pole na styku miocén-karbon je pokryta vodoplynonosným 
horizontem. Je uložen na karbonském úbočí od vrstevnice -500 m, takže plocha této 
detritické oblasti zaujímala okolo 21% dobývacího prostoru. 

Důl Doubrava byl z hlediska dosažené hloubky dobývání nejhlubším dolem v 
karvinské oblasti a hlavní těžní jáma Do I měla nejspodnější, desáté těžní patro v hloubce 
930 m pod povrchem. Byla však prohloubena s ohledem na plnění těžních zařízení pod 
úroveň 10. patra do hloubky víc než 1000 m. Důl patřil k středním dolům v OKR s denní 
těžbou 5 000 až 5 200 tun (Zdarbuh, 2009). 

 
Počátkem historie závodu Lazy je považován rok 1835, kdy Vídeňská nájemná 

společnost začala hloubit jámu Altmaschinenschaft. Roku 1848 pak byla v sousedství 
založena ještě šachta Friedrich-Egon. Další významnou šachtou se stala Neuschacht 
založená roku 1898. Po znárodnění byla těžba reorganizována a šachta rekonstruovány. 
Roku 1950 důl dostal jméno Antonín Zápotocký. Na Lazy byl přejmenován roku 1991. 
Skupinový Důl Lazy vznikl 1. července 1995 spojením původně samostatných dolů: Lazy, 
Dukla a František. Po zastavení těžby na Dole František byl tento závod převeden roku 
1999 k Dolu Odra o. z. a Důl Dukla byl v rámci útlumu začleněn od 1. února 2006 pod Důl 
Paskov (OKD, 2009; Zdarbuh 2009).  

2.7.2 Důl ČSM 

          Lokalizace 
Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve. Územně je členěn do 

dvou větrních oblastí sever a jih se samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných jam. 
Organizačně je členěn na dva těžební závody, důlní závod Sever a důlní závod Jih. 
Úpravna je v lokalitě sever a má kapacitu 1100 t za hodinu. Dobývací prostory Louky se 
nachází v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice a Chotěbuz. Díky rozsáhlé 
investiční výstavbě v 90. letech a po roce 2000 se předpokládá životnost dolu nejméně do 
roku 2028 (OKD, 2009).  

Statistické údaje 
Produkce dolu v roce 2006 byla cca 2,4 miliónu tun, z čehož 95% představovalo 

koksovatelné uhlí. Zásoby a zdroje uhlí jsou odhadovány na cca 128 miliónu tun. Rozloha 
dobývacího prostoru Dolu ČSM je cca 22 km2.  Nejhlubší vtažná jáma ČSM-jih dosahuje 
hloubky -1103 m, což znamená, že při své nadmořské výšce ústí 277 m dosahuje 826 m 
pod úroveň mořské hladiny.  

Technologie dobývání a ražení 
Vzhledem k dobývaným mocnostem a geologickým podmínkám je technologie 

dobývání uhlí na vysokém stupni mechanizace. Používanou dobývací metodou je směrné 
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stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů a mechanizované výztuže. 
Přípravné chodby jsou raženy převážně razícími kombajny, méně jsou využívány trhací 
práce a škrabákové nakladače, případně razící komplexy (OKD, 2009).  

Historie 
Historie Dolu ČSM (původní název zněl Důl Československého svazu mládeže) je 

poměrně krátká a začíná až po druhé světové válce. V průběhu 50. let 20. století proběhly v 
okolí obce Stonava průzkumné vrty, které potvrdily existenci kompletního karbonského 
souvrství. Na základě těchto výsledků bylo rozhodnuto o vzniku dolu se dvěma závody 
(ČSM-sever a ČSM-jih) a výstavba, která byla prohlášená za Stavbu mládeže, započala 16. 
června 1959. Kvůli komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrům bylo možné 
zahájit těžbu až 16. prosince 1968 (OKD, 2009; Zdarbuh 2009).  

 

2.7.3 Důl Darkov 

            Lokalizace 
Důl Darkov je v současnosti největší hlubinný těžební komplex v České republice. 

Tento černouhelný důl společnosti OKD zahrnuje tři samostatné dobývací prostory - 
Darkov, Karviná-Doly II a Stonava a jeho součástí jsou dva závody - Darkov a 9. květen. 

Statistické údaje 
Produkce dolu s rozlohou dobývacího prostoru 25,9 km2 v roce 2006 byla cca 3,9 

miliónu tun. Zásoby a zdroje uhlí tohoto dolu jsou odhadovány na cca 125 miliónu tun. 
Výdušná jáma Mír4 má největší absolutní hloubku na dole, která činí -1011 m, s ústím 
v nadmořské výšce 235 m, a její dno se nachází 776 m pod úrovní mořské hladiny. Darkov 
má svou vlastní úpravnu se jmenovitou kapacitou 800 tun za hodinu (OKD, 2009). 

Technologie dobývání a ražení 
Převážný objem metráže při realizaci přípravných děl ve slojích je ražen razícími 

kombajny. Základní dobývací metodou na dole je směrné stěnování z pole na řízený zával. 
Těžba z rubání je v celém objemu prováděna z porubů vybavených mechanizovanou 
posuvnou výztuží české a polské výroby. Během roku 2006 byla v závodě 2 vybudována a 
zprovozněna centrální klimatizace s celkovým výkonem 1350 kW.  

Historie  
V polovině 19. století byla založena řada nových dolů, které byly později spojena 

do komplexu Darkov. Jmenovitě se jedná především o doly Gabriela (1852), Hobenegger 
(1880) a Austria (1898). Tyto doly prošly četnými proměnami a několikrát změnily jména. 
V 50. letech minulého století z nich vznikl komplex Velkodůl 1. máje, který byl 2. května 
1991 přejmenován na Důl Darkov. Na počátku roku 1993 byly spojeny závody Darkov a 
Mír. K 1. 7. 1995 byl pod důl Darkov začleněn ještě Důl 9. květen (jako závod 3). 
Utlumovaný Důl Barbora (závod č. 1) pak byl od společnosti OKD vyčleněn a od k 1. 1. 
2003 je ve správě státního podniku DIAMO. V současnosti důl zahrnuje tři samostatné 
dobývací prostory (Darkov, Karviná Doly II a Stonavu) (OKD, 2009; Zdarbuh 2009).  
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3. METODIKA 

Smyslem této kapitoly je objasnit jednotlivé kroky a postupy práce, které byly 
provedeny, aby se dosáhlo výsledků, jež byly následně předmětem analýz a hodnocení v 
kapitole 4.  

3.1 Použitý software  
Tato diplomová práce je založena na vytváření, zpracování a vyhodnocení dat 

v geoinformačním systému (GIS). Tento na počítačích založený systém je navržený pro 
práci s daty, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS 
pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou. Důležitým 
parametrem jsou metadata, která lze definovat jako strukturovaná data o datech, informace 
o tom, co popisovaná data obsahují, a kde se nacházejí. 

„GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických 
údajů (naplněné báze dat) navržený pro efektivní získávání, ukládání, 
upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazovaní všech forem 

geografických informací.“ (ESRI) 

GIS umožňuje vytvářet modely části Zemského povrchu za pomoci požadovaných 
softwarových a hardwarových prostředků a takto vytvořené modely využít v celé řadě 
odvětví jako jsou například ochrana krajiny, hodnocení ekologických rizik, lesnictví, 
tvorba geologických map, hydrologické modelování, krizové řízení, správa inženýrských 
sítí, územní plánování atd. (Tuček, 1998, Wikipedia, 2010)  

3.1.1 ArcGIS  
Základním pracovním nástrojem celé práce byl software ArcGIS Desktrop 9.2 

vyvinutý firmou ESRI. Tento software představuje sadu integrovaných programových 
prostředků, které slouží ke správě, tvorbě, analýzám a úpravám prostorových dat. Do 
kategorie ArcGIS Desktop patří produkty ArcView, ArcEditor, ArcInfo a volně dostupný 
prohlížeč publikovaných map ArcReader. Toto rozdělení je poplatné historickému vývoji 
tohoto produktu, který vznikl integrací programových prostředků ArcView GIS a 
ArcINFO. Dále existují specializované nástroje jako ArcScene, což je nová verze původní 
extenze 3D Analyst pro ArcView GIS, která v současnosti slouží k perspektivní vizualizaci 
geodat. Každý z těchto produktů splňuje různý stupeň funkcionality, což umožňuje širší 
výběr vhodné úrovně pro každého uživatele.  Každá úroveň produktu obsahuje různý počet 
nástrojů pro zpracování prostorových dat. ArcView poskytuje základní sadu nástrojů pro 
jednoduché načítání a převod dat a elementární analytické nástroje. ArcEditor přidává řadu 
nástrojů pro tvorbu a správu geodatabáze a práci se schématy. ArcInfo poskytuje úplnou 
sadu nástrojů pro vektorové analýzy, konverzi dat, načítání dat a zpracování prostorových 
dat ve formátu coverage, což je odrazem funkcionalit původního produktu ESRI ArcINFO 
do verze 7.1. Celý balík ArcGIS je pak doplněn různými moduly ve formě extenzí (např. 
Spatial Analyst, Network Analyst), které slouží k pokročilým analýzám nad vektorovými a 
rastrovými daty (viz dále v textu) (ARCDATA Praha, 2010). 



Ondřej Malek: Zhodnocení možnosti využívání vybraných geofaktorů pro potřeby územního plánování  

 

2010 25 

 

ArcGIS Desktop 9.2 obsahuje řadu vzájemně propojených aplikací, jako jsou 
ArcMap, ArcCatalog  a ArcToolbox, jejichž funkce jsem ve své práci používal.   

ArcMap je centrální aplikace ArcGIS Desktop, která slouží pro všechny mapové 
úlohy včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat. Aplikace ArcMap poskytuje 
dva různé pohledy na mapu: zobrazení geografických dat a zobrazení výkresu mapy. 
V zobrazení geografických dat se pracuje s geografickými vrstvami, u nichž můžeme 
měnit symboliku, analyzovat a kompilovat datové sady GIS. Rozhraní tabulky obsahu 
napomáhá organizovat a ovládat vlastnosti vykreslení datových vrstev GIS v datovém 
rámci. Zobrazení dat je jakýmsi oknem do datových sad GIS, které jsou k dispozici pro 
danou oblast. V zobrazení výkresu mapy se pracuje s mapovými stránkami, které obsahují 
nejen rámce geografických dat, ale i další mapové prvky, jako jsou legendy, měřítka, 
severky a referenční mapy. ArcMap slouží pro tvorbu mapových kompozic připravených 
pro tisk a publikaci. 

Aplikace ArcCatalog pomáhá organizovat a spravovat data GIS, jako jsou mapy, 
glóby, datové sady, modely, metadata a služby. Obsahuje nástroje pro: 

· prohlížení a vyhledávání geografických informací, 
· zaznamenávání, prohlížení a správu metadat, 
· definování, export a import schémat a návrhů geodatabáze, 
· vyhledávání a nalézání GIS dat na místních sítích nebo na internetu, 
· administraci produktu ArcGIS Server. 

Aplikace ArcCatalog je vhodná pro organizaci, vyhledávání a využití GIS dat stejně 
jako pro tvorbu dokumentace geografických dat pomocí metadat odpovídajících 
standardům. 

Aplikace ArcToolbox obsahuje kompletní sadu 
funkcí pro zpracování prostorových dat (geoprocesing) 
včetně nástrojů pro: 

· správu dat, 

· konverzi dat, 
· zpracování formátu coverage, 

· vektorové analýzy, 
· geokódování, 

· souřadnicové transformace geodat, 
· statistické analýzy, 

· operace nad rastrovými daty.                                                               
 

                                                                                                      

                                                                                                      Obr. 3.1.1 – ArcToolbox 
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ArcToolbox je začleněn do aplikací ArcCatalog a ArcMap a je k dispozici 
v produktech ArcView, ArcEditor a ArcInfo.                                                               

Další sady nástrojů pro zpracování prostorových dat poskytují nejrůznější extenze 
ArcGIS, jako je např. ArcGIS Spatial Analyst, jehož součástí je cca 200 nástrojů pro 
modelování rastrů, a ArcGIS 3D Analyst, který zahrnuje mnoho nástrojů pro TIN a 
analýzu digitálního modelu terénu (DMT), jež byly také využity ke tvorbě analýz 
vektorizovaných dat (ARCDATA Praha, 2010). 

                                                                                                                                                                              

3.2 Příprava dat a práce s nimi 
Základním krokem k tomu, aby mohla být provedena vektorizace mapových 

podkladů, je převedení rastrového obrázku do souřadnicového systému. Je tedy nutné 
přiřadit jednotlivým bodům rastru reálné hodnoty X a Y odpovídající danému 
souřadnicovému systému. Pro všechna mapová díla naší republiky platí systém jednotné 
trigonometrické sítě katastrální S-JTSK S-JTSK/95, vázaný na Křovákovo zobrazení. 
Některá vojenská mapová díla ČR jsou však v souřadnicových systémech S-42 a WGS-84. 

K tomuto převodu slouží funkce georeferencing, která je standardní součástí 
centrální aplikace ArcMap programu ArcGIS. Princip převodu spočívá v nalezení 
identických bodů rastrové předlohy s body ve vrstvě, která již je v souřadnicovém systému 
připojena.  

Postup je následující:  
a) nastavíme si souřadnicový systém  

                (View – Data Frame Properties – Coordinate Systém – Projected Coordinate  
                 Systems – National Grids  a vybereme S-JTSK_Krovak_East_North)   

b) načteme si rastrový podklad a načteme si také podklad již připojený 
v souřadnicovém systému a podle metody identických bodů budeme pomoci 
tlačítka Add Control Points hledat shodné body v obou podkladech 

 
 

Obr. 3.2.1 – Georeferencing – ovládací panel 

c) přesnost si ověříme pod ikonou View Link Table, kde se zobrazují všechny 
připojené body včetně přesnosti připojení v metrech 

d) pokud je přesnost vyhovující, zvolíme funkci Rectify, a nastavíme cestu pro 
uložení a také výstupní formát (TIF) 

Následujícím krokem je vektorizace (digitalizace) vybraných objektů (tvarů) v již 
připojeném mapovém podkladu. Pojmem vektorizace rozumíme převod rastrového obrazu 
do vektorové podoby. Před samotnou digitalizací je nutné vytvořit si databázi v prostředí 
ArcCatalogu. Nejprve si musíme ujasnit, které prvky z mapy budeme vektorizovat a na 
základě této rozvahy si sestavit databázi. V prázdné databázi si podle toho vytvoříme 
liniové (silnice, vodní toky atd), bodové (vrty atd) a polygonové (zástavba, vodní plochy 
atd) prvky v požadovaném množství. Každému prvku předvytvoříme tabulku s atributy, 
které budou pro daný prvek důležité a při následné digitalizaci v ArcMap tyto položky 
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budeme doplňovat daty z mapového podkladu (např. typ zástavby). Důležité údaje je také 
možno doplnit po ukončení digitalizace. 

Postup práce při vektorizaci: 

a) vytvoříme si databázi v prostředí ArcCatalogu 
b) načteme si mapový podklad, který chceme digitalizovat  
c) načteme si databázi 
d) vektorizaci začneme kliknutím na Editor – Start Editing, zvolíme typ dat, která 

chceme digitalizovat a pomocí ikony Sketch Tool provádíme digitalizaci mapy 
e) do atributové tabulky vkládáme průběžně metadata o digitalizovaných 

objektech 
f) digitalizaci ukončíme kliknutím na Stop Editing (před tím i během digitalizace 

je vhodné průběžně digitalizaci ukládat – Save Editing)  

Po ukončení etapy vektorizace mapových vrstev přichází na řadu o poznání 
kreativnější část práce s daty - analýzy. Zde je opět třeba si rozvážit, jaké analýzy má 
smysl provést, jestli výstup bude mít vypovídací hodnotu a zda máme potřebná data pro 
dosažení kvalitního výsledku. V mé práci jsem se soustředil převážně na překryvné 
analýzy, které vznikaly kombinací různých vrstev. Tyto překryvy jsem prováděl pomocí 
funkce Intersect (ArcToolbox – Analysis Tools – Overlay - Intersect), která funguje tak, že 
ze dvou vybraných vrstev vytvoří vrstvu novou, představující průnik těchto vrstev a tato 
nově vzniklá vrstva si nese v sobě informace z obou (obr. 3.2.2). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.2 – Princip funkce Intersect 

V rámci této diplomové práce byly provedeny následující analýzy: 
- vrstva poklesů z let 1983-1990 byla překryta s plochou mapového listu  
- vrstva poklesů z let 1983-1995 byla překryta s plochou mapového listu  
- vrstva poklesů z let 1983-2000 byla překryta s plochou mapového listu  
- vrstva poklesů z let 1983-2005 byla překryta s plochou mapového listu  

vzniklé vrstvy (obr. 3.2.3) zobrazují rozdělení celkové plochy mapových listů do 
jednotlivých intervalů poklesů pro každý časový řez zvlášť (kapitoly 4.x.1) 
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Obr. 3.2.3 – Intervaly poklesů časového řezu 1983-2005 v mapovém listu 15 44 02 

 
- vrstva současné zástavby byla překryta s plochou poklesů v časovém řezu 1983-

1990 
- vrstva současné zástavby byla překryta s plochou poklesů v časovém řezu 1983-

1995 
- vrstva současné zástavby byla překryta s plochou poklesů v časovém řezu 1983-

2000 
- vrstva současné zástavby byla překryta s plochou poklesů v časovém řezu 1983-

2005 
vzniklé vrstvy (obr. 3.2.4) zobrazují rozdělení plochy současné zástavby do 
jednotlivých intervalů poklesů pro každý časový řez zvlášť (kapitoly 4.x.2) 
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Obr. 3.2.4 – Intervaly poklesů časového řezu 1983-2005 na ploše současné zástavby v mapovém 
listu 15 44 02 

- vrstva plánované zástavby byla překryta s plochou poklesů v časovém řezu 1983-
1990 

- vrstva plánované zástavby byla překryta s plochou poklesů v časovém řezu 1983-
1995 

- vrstva plánované zástavby byla překryta s plochou poklesů v časovém řezu 1983-
2000 

- vrstva plánované zástavby byla překryta s plochou poklesů v časovém řezu 1983-
2005 
vzniklé vrstvy (obr. 3.2.5)zobrazují rozdělení plochy plánované zástavby do 
jednotlivých intervalů poklesů pro každý časový řez zvlášť (kapitoly 4.x.3) 
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Obr. 3.2.5 – Intervaly poklesů časového řezu 1983-2005 na ploše plánované zástavby v mapovém 
listu 15 44 02 

- vrstva prognózních poklesů z let 2003-2010 byla překryta s vrstvou 
inženýrskogeologických rajonů  
tato vrstva zobrazuje rozdělení poklesů daného časového řezu jednotlivým 
inženýrskogeologickým rajonům (kapitoly 4.x.4) 
 

- vrstva svahových deformací v zájmovém území byla překryta s vrstvou 
prognózních poklesů z let 2003-2010, s vrstvou současné zástavby, s vrstvou 
plánované zástavby, s vrstvou inženýrskogeologických rajonů  
nově vzniklé vrstvy zobrazují plochy a body svahových deformací na plochách 
intervalů poklesů v daném časovém řezu, další vrstvy zobrazují plochy a body 
svahových deformací na zástavbě současné a plánované a také na ploše IG rajonů 
(kapitoly 4.x.5) 
 

- vrstva kategorií stavenišť z let 1983-1990 byla překryta s plochou mapového listu  
- vrstva kategorií stavenišť z let 1983-1995 byla překryta s plochou mapového listu  
- vrstva kategorií stavenišť z let 1983-2000 byla překryta s plochou mapového listu  
- vrstva kategorií stavenišť z let 1983-2005 byla překryta s plochou mapového listu  

vzniklé vrstvy (obr. 3.2.6) zobrazují rozdělení celkové plochy mapových listů do 
jednotlivých kategorií stavenišť pro každý časový řez zvlášť (kapitoly 4.x.6). 
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Obr. 3.2.6 – Kategorie stavenišť časového řezu 1983-2005 v mapovém listu 15 44 02 

- vrstva současné zástavby byla překryta s plochou kategorií stavenišť v časovém 
řezu 1983-1990 

- vrstva současné zástavby byla překryta s plochou kategorií stavenišť v časovém 
řezu 1983-1995 

- vrstva současné zástavby byla překryta s plochou kategorií stavenišť v časovém 
řezu 1983-2000 

- vrstva současné zástavby byla překryta s plochou kategorií stavenišť v časovém 
řezu 1983-2005 
výsledné vrstvy (obr. 3.2.7) zobrazují průnik plochy současné zástavby s plochou 
kategorií stavenišť v jednotlivých časových řezech (kapitoly 4.x.7) 
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Obr. 3.2.7 – Kategorie stavenišť časového řezu 1983-2005 na ploše současné zástavby v mapovém 
listu 15 44 02 

- vrstva plánované zástavby byla překryta s plochou kategorií stavenišť v časovém 
řezu 1983-1990 

- vrstva plánované zástavby byla překryta s plochou kategorií stavenišť v časovém 
řezu 1983-1995 

- vrstva plánované zástavby byla překryta s plochou kategorií stavenišť v časovém 
řezu 1983-2000 

- vrstva plánované zástavby byla překryta s plochou kategorií stavenišť v časovém 
řezu 1983-2005 
výsledné vrstvy (obr. 3.2.8) zobrazují průnik plochy plánované zástavby s plochou 
kategorií stavenišť v jednotlivých časových řezech (kapitoly 4.x.8) 
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Obr. 3.2.8 – Kategorie stavenišť časového řezu 1983-2005 na ploše plánované zástavby v mapovém 
listu 15 44 02 

 
- vrstva kategorií stavenišť z let 2003-2010 s inženýrskogeologickými rajony 

výsledná vrstva zobrazuje rozdělení plochy kategorií stavenišť daného časového 
řezu jednotlivým inženýrskogeologickým rajonům (kapitola 4.x.9) 
 
Všechny analýzy byly provedeny pro každý mapový list zvlášť (15 44 02, 15 44 03, 

15 44 07, 15 44 08) a také pro celkové území zahrnující všechny čtyři mapové listy. 
Všechny vrstvy byly oříznuty podle plochy mapových listů. 

 
3.3 Datové zdroje 

Datové zdroje, které byly použity ke vzniku této práce, by se daly rozdělit do čtyř 
typů dat. Všechna tato data se vzájemně doplňují a vytváří celkový obraz o zájmovém 
území tak, aby bylo možné dosáhnout požadovaných výsledků.  

Základním zdrojem, ze kterého byla primárně získávána data, jsou mapové 
podklady v rastrové podobě. Ty vznikly naskenováním papírové předlohy a následně se 
s nimi pracovalo ve formátech JPEG nebo TIF. S těmito zdroji byl proveden 
georeferencing a v dalším kroku byly vybrané informace zvektorizovány.  
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Důležitým zdrojem dat byly již vektorizované datové vrstvy (SHP). Především se 
jedná od data, která jsem digitalizoval z rastrových map, ale také zde patří vrstvy 
z databází DMÚ25 (Digitální model území v měřítku 1:25 000). 

Pro georeferencing byly jako podklad připojený v souřadnicovém systému použity 
letecké snímky zachycující zájmovou oblast. Díky těmto datům bylo možno s velkou 
přesností připojit rastrové mapy do souřadnicového systému.  

Významným kontrolním a doplňkovým zdrojem dat jsou také webové mapové 
služby (WMS). Tato služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení 
geografické informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Výsledkem 
požadavku GIS softwaru na WMS server jsou předně obrazová data v nejrůznějších 
formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), která zobrazují tematické geografické informace, nebo 
mohou být výsledkem překrytu více vrstev (Wikipedia, 2010). 
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4. VYHODNOCENÍ ANALÝZ PRO ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Hlavní kapitola této práce se zabývá hodnocením konkrétních geofaktorů pro 
jednotlivé mapové listy a také pro celkové území, představující plochu všech čtyř 
mapových listů (15 44 02, 15 44 03, 15 44 07, 15 44 08). Také jsou zde popisovány 
vzájemné vztahy mezi těmito geofaktory.  

 

4.1 Mapový list 15 44 02 
 

První zájmová oblast se nachází na mapovém listu 15 44 02 a na její území, dle 
map obcí s rozšířenou působností zasahuje největší plochou obec Orlová, dále pak obce 
Dětmarovice, Doubrava, Rychvald a Karviná. V tomto mapovém listě se nachází dobývací 
prostory Doubrava, Petřvald II a Poruba (řazeno dle plošného zastoupení). Na tomto území 
jsou vyhodnoceny velikosti poklesů, způsobené hornickou činností (kapitola 4.1.1), 
provedeny a vyhodnoceny překryvné analýzy poklesů a současné zástavby (kapitola 4.1.2), 
prognózní poklesy s územním plánem (kapitola 4.1.3), zhodnocení svahové aktivity 
na lokalitě (kapitola 4.1.4) a vyhodnocení prognózních poklesů s mapou 
inženýrskogeologických rajónů (kapitola 4.1.5). Následně je území hodnoceno z hlediska 
rozdělení do kategorií stavenišť dle zadaných parametrů přetvoření terénu (kapitola 4.1.6), 
jsou provedeny a vyhodnoceny překryvné analýzy kategorií stavenišť se současnou 
zástavbou (kapitola 4.1.7), analýzy kategorií stavenišť s územním plánem (kapitola 4.1.8) a 
analýzy kategorií stavenišť s mapou inženýrskogeologických rajónů (kapitola 4.1.9). 

 
4.1.1 Hodnocení poklesů 

V této oblasti jsou vyhodnoceny velikosti poklesů (poskytnuty společností OKD) 
způsobených těžbou černého uhlí na Dole Karviná (závod ČSA, bývalý důl Doubrava, 
dobývací prostor Doubrava) společnosti OKD. Poklesy jsou sledovány ve čtyřech 
časových řezech – 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005 (obr. 4.1a, obr. 4.1b). 
Ve studii se nachází ještě hodnocení prognózních poklesů do roku 2010 (2003-2010), které 
však není uvedeno v této podkapitole, protože není kompatibilně hodnoceno se čtyřmi výše 
uvedenými časovými řezy. Pro jednotnost a možnost dobré komparace výsledků hodnot 
poklesů je zvoleno sedm intervalů (území bez poklesů, do 50cm, 50-100cm, 100-200cm, 
200-300cm, 300-500cm, 500-1200cm). Do uvedených intervalů jsou přiřazeny všechny 
příslušné dílčí hodnoty. Zdrojem poklesů je mapa Poklesy v cm, skupiny stavenišť dle 
ČSN 730039 z dobývání v letech 1983-1990 (respektive 1983-1995, 1983-2000,1983-
2005) v měřítku 1:15 000, vydané v říjnu 2008 společností OKD. Tyto poklesy byly 
následně převedeny do vektorové podoby pomoci aplikace ArcMap programu ArcGIS.  

 
Charakteristickým rysem pro zájmové území je možnost srovnávání oblasti bez 

vlivu poddolování (rozsáhlá plocha bez poklesu) s územím, kde jsou jeho projevy 
jednoznačné s postupným přechodem od malých poklesů k výraznějším. Tato plocha se 
nachází severozápadním směrem od uvažované diagonály jihozápadního-
severovýchodního směru zájmového území. V průběhu sledovaných období se rozloha 
z původních 60,4% (11,04 km2) zmenšila na 49,8% (9,1 km2) z celkové velikosti (obr. 
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4.1.1). Přibližně pětinu území (22,8%, 22,3%, 19,1%, 20,7%) během všech 4 sledovaných 
časových řezů tvoří poklesy do 50 cm (4,17 km2, 4,07 km2, 3,48 km2, 3,77 km2). Tento 
interval poklesů tvoří druhou nejčetnější skupinu hodnocených ploch z hlediska poklesů na 
území. Následující 3 intervaly (50-100 cm, 100-200 cm, 200-300 cm) představují poměrně 
vyrovnané skupiny, ve kterých se neprojevují výrazné výkyvy hodnot ploch během 
sledovaných časových řezů. Naopak stoupající tendenci velikosti ploch poklesů v čase 
pozorujeme u posledních dvou intervalů (300-500 cm a 500-1200 cm). Zde sledujeme 
opačný jev než u prvního intervalu a tedy zvětšování ploch v čase, kde pro interval 300-
500 cm se území mezi prvním a čtvrtým časovým řezem zvětšilo o 365% (z 2% na 7,3% 
celkového území). U posledního intervalu zaznamenáváme změnu v rozloze z nulové 
hodnoty na plochu odpovídající 3,6% (0,65 km2).  

 

 

Obr. 4.1.1 Změny ploch poklesů na zájmovém území (mapový list 15 44 02) v jednotlivých časových řezech 
(Marschalko, Malek, 2009) 
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Obr. 4.1a  Poklesy z dobývání v letech 1983-1990 a 1983-1995 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou; 
mapový list 15 44 02 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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Obr. 4.1b  Poklesy z dobývání v letech 1983-2000 a 1983-2005 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou 
mapový list 15 44 02 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.1.2 Hodnocení poklesů ve vztahu k současné zástavbě 
Další analýza dělaná na tomto mapovém listě je překryv poklesů s plochou 

současné zástavby, ve 4 sledovaných obdobích (časové řezy 1983-1990, 1983-1995, 1983-
2000, 1983-2005). Zdrojem zástavby je digitální model území DMÚ 25, vypracovaný 
Vojenským topografickým ústavem.  Utajeno  

 
Větší část současné zástavby stojí na území bez projevů poklesů (obr. 4.1.2). I když 

se tato plocha v průběhu sledovaných časových řezů zmenšovala z 58,9% (2,62 km2) na 
konečných 51,6% (2,29 km2) z celkové rozlohy, přesto tvoří území bez poklesů větší část 
zastavěné plochy. Ve druhém intervalu (do 50 cm) pozorujeme pro první dva časové řezy 
podobné hodnoty 29,4% (1,31 km2) a 30,1% (1,34 km2), následuje mírný skok směrem 
k nižším hodnotám dvou posledních řezů 25,7% (1,14 km2) a 24,6% (1,1 km2). Tento skok 
je způsoben redistribucí plochy tohoto intervalu ve prospěch intervalů následujících. 
Téměř stoprocentní nárůst plochy zástavby vidíme ve třetím intervalu 50-100 cm, kde 
v prvním časovém řezu zástavba zabírala 3,1% (0,14 km2) území, ve třetím řezu dokonce 
6,4% (1,31 km2) a v posledním řezu stejně jako v řezu druhém 5,9% (0,26 km2) z celkové 
rozlohy. Podobný průběh má i interval 100-200 cm, kde se hodnoty pohybují z původních 
3,6% (0,16 km2) přes 2,8% (0,13 km2) až k 5,7% (0,25 km2), a nakonec se zastavily na 
hodnotě 4,9% (0,22 km2) plochy zástavby. Následující interval 200-300 cm vykazuje 
v průběhu let poměrně vyrovnané hodnoty, jenž se pohybují mezi hodnotami 3,2% (0,14 
km2) až 3,8% (0,18 km2). U hodnoty poklesů 300-500 cm vidíme strmý nárůst velikosti 
plochy zástavby, který dosahuje v porovnání prvního a čtvrtého časového řezu téměř 
650%. Z původních 1,1% (0,05 km2) na 7,1% (0,32 km2). Zástavba stojící na poklesech 
500-1200 cm v průběhu let stoupla z nulových hodnot na 2,7% (0,12 km2) z celkové 
plochy zástavby.  

 
Obr. 4.1.2 Závislost plochy současné zástavby na vybraných intervalech hodnot poklesů v jednotlivých 

časových řezech na zájmovém území; mapový list 15 44 02 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.1.3 Hodnocení poklesů ve vztahu k územním plánům 

Druhou překryvnou analýzou na mapovém listu 15 44 02 byl zjištěn vzájemný 
vztah mezi prognózními poklesy pro roky 2003-2010 a územními plány obcí. Použité 
hodnoty poklesů jsou stejně jako v předchozích podkapitolách výsledkem vektorizace 
poklesů z  mapy Poklesy v cm, skupiny stavenišť dle ČSN 730039 z dobývání v letech 
1983-1990 (respektive 1983-1995, 1983-2000,1983-2005) v měřítku 1:15 000, vydané 
v říjnu 2008 společností OKD. Územní plán k této analýze vznikl vektorizací rastrových 
map jednotlivých obcí a jejich následným sjednocením.  

 
Bylo zjištěno, že při plánování budoucí zástavby (obr. 4.1.3) jsou brány v úvahu 

vlivy poklesů na tomto území pouze částečně. Plánovaná zástavba je z převážné většiny 
(56,7% - 3,79 km2) umístěna na území bez poklesů. 17,4% (1,17 km2) nové zástavby se 
plánuje na poklesech do 50 cm, téměř desetina (9,6% - 0,64 km2) bude stát na poklesech 
intervalu 50-100 cm. Třetí největší plocha zástavby podle této analýzy (12,3% - 0,82 km2) 
bude stát na poklesech intervalu 100-200 cm. Od tohoto intervalu má plocha rozdělení 
územního plánu klesající charakter, 200-300 cm (3,3% - 0,22 km2), 300-500 cm (0,7% -
 0,05 km2) a pouze 0,1% (0,01 km2) na největších poklesech tohoto mapového listu 500-
1200 cm. 
 

 
 Obr. 4.1.3 Závislost plochy plánované zástavby na zájmovém území na intervalech prognózovaných poklesů 

v období 2003-2010; mapový list 15 44 02 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.1.4 Prognózní poklesy 2003-2010 ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům 

Z hlediska hodnocení podmínek budoucí zástavby v hornicky ovlivněné krajině, 
nás zajímá vztah inženýrskogeologických rajonů nacházejících se v dosahu ovlivnění 
určitých hodnot poklesů způsobených poddolováním. Plošné rozšíření jednotlivých 
inženýrsko-geologických rajonů ve vztahu k vybraným rozpětím hodnot poklesů je patrno 
z obr. 4.1.4. 

Jako příklad hodnocení tohoto vlivu je uvedeno území s největší hodnotou poklesů 
(500-1200 cm). Největší rozšíření zaujímá rajon morénových sedimentů Gm (46,8%). 
Podle zrnitostního zatřídění a dle charakteru plasticity se zde nachází zejména jíly s nízkou 
a střední plasticitou, ojediněle, při zvýšeném podílu hrubozrnnějších klastik, štěrkovité jíly. 
Jejich geotechnické vlastnosti jsou závislé na konkrétní konzistenci, která je tuhá až pevná. 
Druhým nejrozšířenějším je rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp (30,1%). 
Soudržné zeminy tohoto rajonu mají na zájmovém území největší plošné rozšíření a to i na 
plochách dotčených důlní činností. Při tuhé až pevné konzistenci představují středně 
únosnou a středně stlačitelnou základovou půdu, která byla využita např. pro výstavbu 
nové části Karviné a pro výstavbu Havířova. U pravých spraší nelze vyloučit jejich 
prosedavost. Zpravidla jsou bez podzemní vody. Třetím významným rajonem je rajon 
deluviálních sedimentů D s plochou 21,1%. Geotechnické vlastnosti zemin tohoto rajonu 
jsou velmi proměnlivé a lze je stanovit vždy až na základě výsledků zkoušek a rozborů 
přímo na předmětné lokalitě. Sezónně mohou tímto geologickým prostředím protékat 
podzemní vody na základě jejich průlinové propustnosti, což může ovlivňovat ve 
sklonitějším terénu svahové pohyby. Nejmenší plochu (1,9%) zaujímá rajon násypů, 
výsypek a hald An a rajón odkališť a navážek odpadu Ao. Rajon An je reprezentován 
karbonskou hlušinou, struskou a popílkem, a rajon Ao představuje antropogenní uloženiny, 
stavební rum, tuhý, komunální odpad.  

 

 
Obr. 4.1.4 Závislost rozšíření ploch dominantních inženýrskogeologických rajonů na mapovém listu 15 44 02 

na prognózních intervalech hodnot poklesů 2003-2010 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.1.5 Svahové deformace v zájmovém území 
Z hlediska hodnocení budoucí zástavby, dle územního plánu v oblastech 

postižených hornickou činností, je jedním z nejdůležitějších geofaktorů existence 
svahových deformací, které jsou ještě navíc, v porovnání s oblastmi bez těchto vlivů, 
ovlivněny projevy poddolování. Pro zohlednění tohoto ovlivnění na zájmovém území byly 
provedeny překryvné analýzy v geografických informačních systémech vybraných 
izokatabáz prognózních poklesů se svahovými deformacemi se současnou a plánovanou 
zástavbou dle územního plánu obcí (obr. 4.1c). 

 

Aktivní plošná sesuvná území 
Dvě nejrozsáhlejší aktivní svahové deformace se nachází na územích postižených 

poklesy v intervalu do 50 cm (97,7% a 48,5%) a 50-100 cm (2,3% a 51,5%). Na těchto 2 
územích probíhalo nejintenzivnější poklesávaní do roku 2005, což je patrno na základě 
chronologie vývoje poklesové kotliny projevující se poklesy, která byla předmětem 
samostatné studie (podkapitola 4.1.1). Jsou lokalizovány v části obce Orlová-město, 
vzdálené vzdušnou čarou severovýchodním směrem necelý kilometr od Starého náměstí 
mezi ulicemi Dr. M. Tyrše a Bezručova. Oba sesuvy jsou převážně na rajonu morénových 
sedimentů Gm (98,5% a 78,5%). 

Další aktivní sesuvné území se nachází v pravé části zájmového území na lokalitě 
Doubrava u Orlové a je postiženo prognózními poklesy 100-200 cm. Sesuv je na rajonu 
morénových sedimentů Gm (97,7%). Aktivita svahového pohybu zde byla také 
ovlivňována hlubinnou těžbou, avšak velikost poklesů nedosahovala takových hodnot, jak 
je tomu při výše popisovaných sesuvech.  

Následné aktivní sesuvné území se nachází při severním okraji území na lokalitě 
Horní Lutyně. Jedná se o stabilizovaný sesuv na území bez poklesů lokalizovaný na rajonu 
polygenetických sprašových sedimentů Lp (100%).  

 
Ostatní plošná sesuvná území 
V severní části zájmového území se nachází nejrozsáhlejší částečně zastavěná 

oblast postižená svahovými pohyby, která je již za současných podmínek v kategorii 
potenciálních, pohřbených a stabilizovaných území. Toto území je monitorováno od roku 
1974 a celou svou rozlohou leží na rajonu polygenetických sprašových sedimentů Lp 
(100%). Zde můžeme konstatovat, že jeho existence není ovlivněná současnou ani minulou 
hornickou činností a jeho stabilita byla ovlivňována jinými faktory, respektive kombinací 
faktorů, které neměly souvislost s tímto antropogenním fenoménem. 

 

Aktivní bodová sesuvná území 
Na zájmovém území se nachází velmi malá území postižené svahovými pohyby, 

která jsou registrována jako bodová sesuvná území.  

 
Mezi aktivní patří trojice bodů v obci Orlová a všechny tyto sesuvy leží na území 

bez poklesů a na rajonu polygenetických sprašových sedimentů Lp. První z trojice se 
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nachází v zastavěné oblasti areálu mateřské školky v blízkosti Masarykovy třídy. Druhé 
najdeme v zastavěné oblasti asi 215 m severně od Náměstí 28. října, a třetí leží v zalesněné 
části asi 80 m od ulice Květinová.  
 

Ostatní bodová sesuvná území 
První se nachází na lokalitě Poruba u Orlové, v blízkosti ulice Přespolní, 

v zalesněné části, a je klasifikován jako proudový sesuv s potenciálním stupněm aktivity. 
Druhý se také nachází v zalesněné části, ale na východ od ulice Zelená, na lokalitě Horní 
Lutyně a jedná se proudový sesuv s potenciálním stupněm aktivity. První z nich není 
poddolováním ovlivněn a ani se to v nejbližším období nepředpokládá. Druhý sesuv nebyl 
do roku 2005 ovlivňován potenciálním vlivem změn v poklesové kotlině, přičemž do roku 
2010 se tento vliv již předpokládá do maximální velikosti poklesu 50 cm. 
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Obr. 4.1c Poklesy z dobývání v letech 2003-2010 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou a 
znázorněnými aktivními a ostatními sesuvnými územími včetně aktivních a ostatních bodových sesuvů, 

mapový list 15 44 02 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.1.6 Hodnocení kategorií stavenišť v poddolovaném území 
Tato část studie hodnotí stav poddolovaného území z hlediska rozšíření kategorií 

stavenišť, které slouží k popisu stavu místa postiženého hornickou činností ve vztahu 
k potřebám založení budoucí stavby. To znamená, že daná kategorie nám doporučuje, co 
máme udělat, aby se nám budoucí stavba na takto postiženém území nepoškodila, 
respektive v horším případě nám říká, jestli ji můžeme vůbec na takovémto území umístit. 
Naopak pozitivní případ je malý vliv s nenáročnými úpravami. Většinou při individuelním 
posouzení jedné stavby v rámci inženýrskogeologického průzkumu hodnotíme pouze jedno 
konkrétní místo. V rámci studie však můžeme pozorovat rozšíření této charakteristiky 
v rámci celého zájmového území (Marschalko, M., Malek, O., 2009). 

 
Celkově pět možných kategorii stavenišť bylo hodnoceno ve čtyřech časových 

řezech 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005, pro pochopení chronologických 
změn kategorií stavenišť a demonstrování existence takovéhoto případu ve smyslu 
pochopení časové proměnlivosti této charakteristiky. 

Překryvné analýzy v programu ArcGIS byly provedeny na základě jednotlivých 
datových vrstev vektorizovaných map poklesů (OKD, 2008), ve kterých jsou uvedeny 
kategorie stavenišť v uvedených časových obdobích s vektorizovanou zástavbou dle 
územního plánu a zástavbou současnou.   

   
V první části je hodnoceno rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k celkovému 

zájmovému území (obr. 4.1.6), přičemž jsou postupně hodnoceny jednotlivé skupiny od 
příznivějšího stavu (V. kategorie) až k tomu nejnegativnějšímu s největším ovlivněním (I. 
kategorie). Objekty na staveništi skupiny pět (V.) nevyžadují zajištění proti účinkům 
poddolování kromě objektů obzvláště citlivých vzhledem k zadaným parametrům 
přetvoření terénu podle báňských podmínek (např. podzemní objekty širší než 6m, tlaková 
trubní vedení, velké nádrže apod.), přičemž je nutno respektovat dodržení požadavků na 
konstrukce podle odd. 3.2. Vždy je však nutno posoudit účinky zvýšené hladiny podzemní 
vody o předpokládanou hodnotu poklesu terénu (ČSN 73 0039). V. kategorie stavenišť 
představuje území kde namáhání od poddolování je velmi malé, řádově menší než 30% 
namáhání od ostatních účinků.  Do této kategorie spadá většina zájmového území. Ve 
sledovaném období se velikost plochy zmenšila z původních 77,7%  (14,19 km2) přes 
hodnoty 72,9% (13,31 km2) a 68,2% (12,46 km2) na 65,8% (12,01 km2) v roce 2005. 
Z uvedeného vyplývá, že došlo k plošné redukci této vhodnější kategorie stavenišť (obr. 
4.1d). 

Na staveništích III. a IV. skupiny lze zpravidla zajistit proti účinkům poddolování 
ekonomicky přijatelným způsobem všechny druhy objektů, pokud se postupuje podle 
doporučovaných konstrukčních zásad v odd. 3.2 a ostatních ustanovení této normy (ČSN 
73 0039).  V pořadí druhý nejčetnější interval tvoří IV. kategorie, která v průběhu let 
představuje vyrovnanou skupinu hodnot (13% - 2,37 km2, 12,7% - 2,33 km2, 12,5% - 2,27 
km2 a 12,2% - 2,23 km2). III. kategorie je svým procentuálním zastoupením téměř 
poloviční než předchozí skupina (6,8% - 1,25 km2, 8,3% - 1,51 km2, 8,7% - 1,59 km2 a 
6,5% - 1,18 km2). Kategorie IV. měla nejmenší plošnou změnu ze všech a u kategorie III. 
lze pozorovat změnu trendu k horšímu, přičemž tato skutečnost je patrná až při celkovém 
porovnání se všemi ostatními skupinami. 
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Využití stavenišť I. a II. skupiny je třeba zdůvodnit a pečlivě rozmyslet. 
Nedoporučuje se zde umisťovat žádné inženýrské objekty s výjimkou těch, které jsou 
nezbytně nutné pro zabezpečení provozu těžební organizace podle odd. 4.13. Dále jsou 
výjimkou jednoduché objekty odolné proti účinkům poddolování, kde je zcela zjevný 
určitý účel objektu s celospolečenským významem (např. objekt železniční stanice). 
Stavenišť s předpokládaným výskytem propadů terénu nelze pro výstavbu použít (ČSN 73 
0039). U předposlední, II. kategorie pozorujeme trend, který se plně projeví také 
v poslední, I. kategorii stavenišť. Jedná se o postupně se zvětšující rozsah území s těmito 
rizikovými skupinami. II. kategorie nabývá hodnot od 1,6% (0,28 km2) v prvním časovém 
řezu po 5,6% (1,02 km2) v posledním řezu a v I. kategorii je nárůst plochy území mezi 
prvním a posledním časovým řezem přes 1111%, z 0,9% (0,17 km2) na 10% (1,82 km2). 
Toto zjištění nám ukazuje, že oproti původním 0,9% procentům území s možností výskytu 
stupňovitých zlomů a mimořádně velkých deformací se tato plocha zvětšila až na desetinu 
celkového území.  

 

Obr. 4.1.6 Plošné rozšíření jednotlivých kategorií stavenišť celkového zájmového území mapového listu 
15 44 02 ve sledovaných časových řezech (Marschalko, Malek, 2009) 
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Obr. 4.1d Rozšíření kategorií stavenišť na mapovém listu 15 44 02 v časovém řezu 2003-2010 ve vztahu 
k budoucí zástavbě dle  územního plánu (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.1.7 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k současné 
zástavbě 

V další části je hodnoceno rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k současné 
zástavbě (obr. 4.1.7). 

 
Plocha zástavby stojící na V. kategorii stavenišť se v průběhu čtyř časových řezů 

zmenšovala z původních 82,8% (3,68 km2) na 70,1% (3,11 km2). Tento více jak 12% 
úbytek plochy se dá vysvětlit zařazením zástavby stojící původně na V. kategorii do 
kategorií jiných. Zástavba, která stojí na IV. kategorii stavenišť tvoří druhou největší 
skupinu představující přibližně desetinu území.  Hodnoty se zde v průběhu let pohybovaly 
od 9,6% (0,42 km2) přes 12,5% (0,55 km2), 12,5% (0,56 km2) až na 10,9% (0,49 km2) 
zástavby. Z hlediska hodnot tvoří zástavba na III. kategorii stavenišť nevyrovnanou 
skupinu. Velikosti ploch se pohybují od 4,7% (0,21 km2) přes 3,9% (0,18 km2), 6,8% (0,3 
km2) až na 5,4% (0,24 km2). Poslední dvě kategorie mají podobný průběh jako v předchozí 
podkapitole. Mají s časem rostoucí tendenci. Plocha zástavby stojící na II. kategorii 
stavenišť roste z  1,4% (0,06 km2) na dvojnásobnou hodnotu 2,8% (0,12 km2), následně na 
3,4% (0,15 km2) a na konečných 4,6% (0,21 km2). U I. kategorie není nárůst plochy tak 
výrazný, jako tomu bylo z hlediska hodnocení rozšíření skupin k celkovému zájmovému 
území, ale přesto i zde pozorujeme největší rostoucí tendenci z hodnoty 1,6% (0,07 km2) 
přes 3,7% (0,17 km2) na 5,6% (0,25 km2) až na 9% (0,4 km2) plochy zástavby stojící na 
jednotlivých kategoriích stavenišť.  

 

 

Obr. 4.1.7 Plošné rozšíření jednotlivých kategorií stavenišť na současně zastavené ploše na mapovém listu 
15 44 02 ve sledovaných časových řezech (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.1.8 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k územním 
plánům 

V předposlední části studie je hodnoceno rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu 
k plánované zástavbě dle územního plánu (obr. 4.1.8). 

Potřebná datová vrstva územních plánů jednotlivých obcí vznikla vektorizací 
rastrových map a jejich následným komplikovaným sjednocením v aplikacích programu 
ArcGIS. 

 
Ze zjištěné situace je patrné, že převážná část (65% (4,35 km2)) plánované zástavby 

bude stát na V. kategorii stavenišť, tedy na nejvhodnějším území k výstavbě z pohledu 
ovlivněného území poddolováním (obr. 4.1d). Více než pětina (22% (1,47 km2)) zástavby 
dle územního plánu bude na IV. kategorii. Třetí významnou oblast tvoří budoucí zástavba 
na III. kategorii stavenišť s hodnotou 11,3% (0,76 km2). Nejmenší velikost plochy 
plánované zástavby (0,6% (0,04 km2)) bude stát na II. kategorii. Ale téměř dvojnásobná 
(1,07% (0,07 km2)) plocha zástavby se plánuje na nejnevhodnější I. kategorii. Jedná se o 
plánovanou výstavbu v jižní části mapového listu v oblasti ulic Petra Cingra a Fr. 
Palackého v městské části Orlová – Město.   
 

 

Obr. 4.1.8 Rozšíření kategorií stavenišť na zájmovém území mapového listu 15 44 02 v časovém řezu 2003-
2010 ve vztahu k budoucí zástavbě dle územního plánu (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.1.9 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům 

Jestliže se budeme zamýšlet nad největším ovlivněním geologického prostředí 
z pohledu poddolování, tak takovýmto územím je rozšíření I. kategorie stavenišť. A na 
tomto území se nachází rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp (56,6%), rajon 
násypů, výsypek a hald a rajon odkališť a navážek odpadu An-Ao (23,7%), rajon 
morénových sedimentů Gm (15,1%) a rajon deluviálních sedimentů D (4,5%), přičemž 
jejich seřazení odpovídá hierarchické posloupnosti dle plošného rozšíření (obr. 4.1.9).  

U těchto rajonů musíme počítat s největšími negativními změnami fyzikálně 
mechanických vlastností zejména však se změnou pórovitosti, objemové hmotnosti, 
nakypření, relativní hutnosti, které následně ovlivňují mechanické vlastnosti ve smyslu 
smykové pevnosti, deformačních modulů, které ve svých důsledcích pak budou ovlivňovat 
výpočet únosnosti a sedání ve spojitosti se založením budoucích objektů. Vliv těchto změn 
nelze jednoznačně kvantifikovat, ale bude mít rozdílné následky na různé geologické 
prostředí zejména ve vztahu k mineralogickému složení, granulometrickému charakteru 
základových půd. Naopak nejmenší vliv budeme předpokládat u kategorie V. a na 
územích, které jsou jednoznačně bez vlivu. Nesmíme zapomínat, že i v územích, kde 
máme minimální poklesy s relativně vhodnou kategorií staveniště, může docházet 
k situacím, kde vzhledem k únosnosti a sedání objektu nedojde ke změnám, ale například 
může dojít k změnám horizontálních napětí, které mohou vést ke změnám stability svahu, 
respektive k svahovým pohybům.  

 

 
Obr. 4.1.9 Plocha inženýrskogeologických rajonů na kategoriích stavenišť; mapový list 15 44 02  

(Marschalko, Malek, 2009) 

 

Zhodnocení vybraných geofaktorů v mapovém listu 15 44 02 
V závěru této kapitoly, hodnotící vybrané geofaktory v mapovém listu 15 44 02, 

jsou shrnuta výsledná zjištění konkrétních analýz.  
Při hodnocení poklesů vlivem hlubinné těžby byly zjištěny trendy, které potvrzují 

skutečnost, že postupem sledovaného času se území, jež nebylo vlivy zasaženo, 
zmenšovalo na úkor postupující poklesové kotliny (obr. 4.1.1), takže došlo k redistribuci 
těchto vlivů v zájmovém území (obr. 4.1a, obr. 4.1b). Ovlivnění je důsledkem těžby 
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černého uhlí na dole Karviná, závod ČSA, bývalý důl Doubrava, dobývací prostor 
Doubrava (viz kapitola 2.7.1). Oblast s největší hodnotou poklesů se nachází v části obce 
Orlová-město, vzdálené vzdušnou čarou severovýchodním směrem necelý kilometr od 
Starého náměstí mezi ulicemi Dr. M. Tyrše a Bezručova. Původní hodnota, která byla větší 
než 470 cm v prvním časovém řezu 1983-1990, se v průběhu let zvětšila až na hodnotu 
větší než 700 cm v posledním časovém řezu 1983-2005.  

Negativní dopad těžby je patrný také z druhé analýzy, kde z výsledků (obr. 4.1.2) 
lze vyčíst, že trend zvyšování vlivů hornické činnosti byl patrný i z hlediska hodnocení 
projevů poklesů ve vztahu k současné zastavěné ploše (obr. 4.1a, obr. 4.1b). Stávající 
zástavba byla v  průběhu sledovaného období stále více postihována negativními vlivy 
poddolování. Přesto je v současné době více než 50% zástavby na území, které nebylo 
ovlivněno těžbou černého uhlí v této lokalitě. Na největším intervalu poklesů 500-1200 cm 
stojí 2,7% současné zástavby pro časový řez 1983-2005. 

Další analýzou bylo zjištěno, že zástavba, která se plánuje na území s největšími 
hodnotami intervalů poklesů (300-500 cm a 500-1200 cm) patří do kategorie U_V_1 (dle 
tabulky Kategorizace územního plánu), přičemž se jedná o funkční plochu územního plánu 
zóny drobné výroby se zaměřením na výrobu, sklady a technická zařízení. Plocha této 
zástavby činí 0,09% z celkové plánované zástavby.   

Při hodnocení vlivu poddolování ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům (obr. 
4.1.4) bylo zjištěno, že největší rozšíření v zájmové oblasti zaujímá rajon morénových 
sedimentů Gm (46,8%). Dle zrnitostního zatřídění a dle charakteru plasticity se v území 
nachází zejména jíly s nízkou a střední plasticitou, ojediněle, při zvýšeném podílu 
hrubozrnnějších klastik, štěrkovité jíly. Jejich geotechnické vlastnosti jsou závislé na 
konkrétní konzistenci, která je tuhá až pevná. Významné zastoupení v tomto mapovém 
listě má také rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp (30,1%).  

Studiem svahových deformací v zájmovém území bylo zjištěno, že se zde nachází 
pět aktivních plošných sesuvných území, jedno ostatní plošné sesuvné území, tři aktivní 
bodová sesuvná území a dvě ostatní bodová sesuvná území. Riziko představují především 
aktivní plošná sesuvná území o celkové rozloze 9,95 ha. První dvě jsou lokalizovány v 
části obce Orlová-město, vzdálené vzdušnou čarou severovýchodním směrem necelý 
kilometr od Starého náměstí mezi ulicemi Dr. M. Tyrše a Bezručova. Oba sesuvy jsou 
převážně na rajonu morénových sedimentů Gm (98,5% a 78,5%). Tyto sesuvy leží na 
poklesech do 100cm. Další aktivní sesuvné území se nachází v pravé části zájmového 
území na lokalitě Doubrava u Orlové a je postiženo prognózními poklesy 100-200 cm. 
Sesuv je na rajonu morénových sedimentů Gm (97,7%). Čtvrté, plošně významné aktivní 
sesuvné území, se nachází při severním okraji území na lokalitě Horní Lutyně. Jedná se o 
stabilizovaný sesuv na území bez poklesů lokalizovaný na rajonu polygenetických 
sprašových sedimentů Lp (100%). Plocha území kategorie ostatní sesuvná území je 37,8 
ha. Zde je třeba uvést výsledné zjištění, že téměř na polovině rozlohy těchto sesuvů 
(49,9%) se plánuje zástavba kategorie U_S (zóna smíšená), dle tabulky Kategorizace 
územního plánu. Z celkového vyhodnocení svahových deformací v zájmové oblasti ve 
vztahu k plánované zástavbě vyplynula závažná skutečnost, že téměř 41% z této zástavby 
se plánuje na území, které je postiženo svahovými pohyby. Na tento fakt je třeba upozornit 
kompetentní oddělení územního plánování, aby se předešlo umístění funkčních ploch do 
takto postižených území.  

Následnou analýzou bylo zjištěno roztřídění zájmového území do jednotlivých 
kategorií stavenišť (obr. 4.1d). Z grafického vyhodnocení (obr. 4.1.6) vyplývá, že převážná 
většina (65,8%) zájmového území spadá do V. kategorie a má tak relativně dobré 
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podmínky pro všechny typy staveb. Z výsledků byl vypozorován trend potvrzující 
existenci vzájemného vztahu mezi kategoriemi stavenišť a distribucí velikostí poklesů. 
Také zde pozorujeme s časem rozšíření území odpovídající kategoriím staveniště I. a II. na 
úkor ploch kategorií s více vhodnějšími podmínkami pro zakládání staveb.   

Z hlediska porovnání hodnocení současné zástavby k plochám kategorií stavenišť 
můžeme konstatovat, že tendence rozšíření kategorii stavenišť jsou podobné, jako je tomu 
u analýzy kategorií stavenišť k celkové rozloze mapového listu 15 44 02 (obr. 4.1.7). 
Současná zástavba stojí ze 70,1% své plochy na nejvhodnější V. kategorii stavenišť a 9% 
zástavby je na nejméně vhodné I. kategorii stavenišť.   

Z výsledků analýzy zkoumající vzájemný vztah mezi kategoriemi stavenišť a 
plánovanou zástavbou vyplývá (obr. 4.1.8), že převážná většina (65%) území tohoto 
mapového listu spadá do V. kategorie a má tak relativně dobré podmínky pro všechny typy 
staveb. Budoucí zástavba, jež má stát na nejméně vhodné I. kategorii (6,8%) patří dle 
tabulky Kategorizace územního plánu do kategorie U_BI_2 (zóna individuálního bydlení 
v rozptylu),  U_BI_3 (zóna individuálního bydlení v rozptylu a zahrádky), U_DL_2 
(zájmové území dolů), U_V_1(zóna drobné výroby) a U_F (území k rekultivaci),  

Poslední analýzou v tomto mapovém listě bylo vyhodnocení průniku ploch 
kategorií stavenišť ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům (obr. 4.1.9). K popisu 
výsledků byla vybrána I. kategorie, jakožto území s nejméně vhodnými vlastnostmi pro 
zakládání staveb. Na tomto území má největší plošné zastoupení rajon polygenetických 
sprašových sedimentů Lp (56,6%) a rajon násypů, výsypek a hald a rajon odkališť a 
navážek odpadu An-Ao (23,7%).  
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4.2 Mapový list 15 44 03 
 

Tato zájmová oblast se nachází na mapovém listu 15 44 03 a na jejím území, dle 
map obcí s rozšířenou působností zasahuje největší plochou obec Karviná, dále pak obce 
Doubrava, Dětmarovice a v severovýchodním okraji obec Petrovice u Karviné. V tomto 
mapovém listu se nachází dobývací prostory Karviná-Doly I, Doubrava a Darkov (řazeno 
dle plošného zastoupení). Na tomto území byly vyhodnoceny velikosti poklesů, způsobené 
hornickou činností (kapitola 4.2.1), provedeny a vyhodnoceny překryvné analýzy poklesů 
a současné zástavby (kapitola 4.2.2), prognózní poklesy s územním plánem (kapitola 
4.2.3), zhodnocení svahové aktivity na  lokalitě (kapitola 4.2.4) a vyhodnocení 
prognózních poklesů s mapou inženýrskogeologických rajónů (kapitola 4.2.5). Následně 
bylo území hodnoceno z hlediska rozdělení do kategorií stavenišť dle zadaných parametrů 
přetvoření terénu (kapitola 4.2.6), provedeny a vyhodnoceny překryvné analýzy kategorií 
stavenišť se současnou zástavbou (kapitola 4.2.7), analýzy kategorií stavenišť s územním 
plánem (kapitola 4.2.8) a analýzy kategorií stavenišť s mapou inženýrskogeologických 
rajónů (kapitola 4.2.9). 
 

4.2.1 Hodnocení poklesů 
V této oblasti byly vyhodnocovány velikosti poklesů způsobených těžbou černého 

uhlí na dole Karviná (závod ČSA) společnosti OKD. Poklesy byly sledovány ve čtyřech 
časových řezech – 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005 (obr. 4.2a, obr. 4.2b). 
Ve studii se nachází ještě hodnocení prognózních poklesů do roku 2010 (2003-2010), které 
však není uvedeno v této podkapitole, protože není kompatibilně hodnoceno se čtyřmi výše 
uvedenými časovými řezy. Pro jednotnost a možnost dobré komparace výsledků hodnot 
poklesů bylo zvoleno sedm intervalů (území bez poklesů, do 50 cm, 50-100 cm, 100-200 
cm, 200-300 cm, 300-500 cm, 500-1200 cm). Do uvedených intervalů byly přiřazeny 
všechny příslušné dílčí hodnoty. Zdrojem poklesů je mapa Poklesy v cm, skupiny stavenišť 
dle ČSN 73 0039 z dobývání v letech 1983-1990 (respektive 1983-1995, 1983-2000,1983-
2005) v měřítku 1:15 000, vydané v říjnu 2008 společností OKD. Tyto poklesy byly 
následně převedeny do vektorové podoby pomoci aplikace ArcMap programu ArcGIS.  

 
Toto zájmové území nám poskytuje jedinečnou příležitost srovnání oblasti bez 

vlivu poddolování (rozsáhlá plocha bez poklesu) s územím, kde jsou jeho projevy 
jednoznačné s postupným přechodem od malých poklesů k výraznějším. Plocha bez 
poklesů se nachází v severní polovině mapového listu.  

V průběhu sledovaných období se rozloha z původních 60,5% (11,04 km2) 
zmenšila na 37,5% (6,86 km2) z celkové velikosti (obr. 4.2.1). Druhou nejčetnější skupinu 
tvoří hodnoty intervalu do 50 cm a poklesy zde dosahují velikostí ploch větších než pětina 
území (26,8%, 21,4%, 30,5%, 29,7%). O poznání menší území zaujímají poklesy intervalu 
50-100 cm. Hodnoty v této skupině se pohybují od 7,5% (1,37 km2) přes 10,8% (1,98 km2) 
a 7,9% (1,44 km2) až na 6,9% (1,26 km2).  Charakteristický rozvoj poklesové kotliny 
znázorňuje grafické zobrazení intervalu poklesů 100-200 cm a tento trend pak můžeme 
pozorovat i v následujících intervalech. Jedná se o strmý nárůst hodnot z 4,2% (0,77 km2) 
přes 7,7% (1,4 km2) až na konečných 12% (2,19 km2). Podobný průběh avšak v nižších 
hodnotách pozorujeme také v intervalu 200-300 cm (0,9%, 2,2%, 6,7%, 6,4%). Nejstrmější 
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nárůst hodnot je zaznamenán v intervalu 300-500 cm, kde je patrné zvětšení plochy 
poklesů z 0,2% (0,04 km2) na 6,7% (1,23 km2), což odpovídá nárůstu o 3350%. Poslední 
interval 500-1200 cm vykazuje vyrovnanější a nejmenší hodnoty sledovaného souboru, 
pohybující se od 0% do 0,7% (0,13 km2).  

 

Obr. 4.2.1 Změny ploch poklesů na zájmovém území (mapový list 15 44 03) v jednotlivých časových řezech 
(Marschalko, Malek, 2009) 
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Obr. 4.2a  Poklesy z dobývání v letech 1983-1990 a 1983-1995 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou 
mapový list 15 44 03 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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Obr. 4.2b  Poklesy z dobývání v letech 1983-2000 a 1983-2005 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou 
mapový list 15 44 03 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.2.2 Hodnocení poklesů ve vztahu k současné zástavbě 
Následující kapitola hodnotí výsledky překryvné analýzy mezi poklesy na 

zájmovém území (mapový list 15 44 03) a plochou současné zástavby, během 4 
sledovaných období (časové řezy 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005). 
Zdrojem zástavby je digitální model území DMÚ 25, vypracovaný Vojenským 
topografickým ústavem.  

 
Velikost zástavby stojící na území, které nebylo ovlivněno poddolováním (obr. 

4.2.2), se v průběhu sledovaných období výrazně nezměnila, došlo ke snížení plochy o 8%, 
z počátečních 49,3% (1,69 km2) na konečných 41,3% (1,42 km2). Klesající trend 
pozorujeme také ve druhém intervalu poklesů (do 50 cm), kde došlo ke větší redukci 
plochy zástavby z 33,2% (1,14 km2) přes hodnoty 24,9% (0,85 km2) a 20,3% (0,7 km2) až 
na 17,9% (0,62 km2).  Ve třetím intervalu 50-100 cm pozorujeme nejprve nárůst hodnot 
z 10,9% (0,37 km2) na 17,3% (0,59 km2) a následný pokles na 12,2% (0,42 km2) a 8,1% 
(0,28 km2).  V dalších intervalech se už se projevuje s časem rostoucí trend distribuce 
území. V intervalu 100-200 cm rostou hodnoty z 4,8% (0,17 km2) na 9,4% (0,32 km2), 
následně až na 18,8% (0,65 km2) a pak mírně klesají na 16,5% (0,57 km2). Ještě výraznější 
růst hodnot je patrný v následném intervalu 200-300 cm, kde během sledovaného období 
došlo ke zvětšení plochy zástavby na tomto intervalu stojící z 1% (0,04 km2) na 8,6% (0,3 
km2). U hodnoty poklesů 300-500 cm vidíme strmý nárůst velikosti plochy zástavby, který 
dosahuje v porovnání prvního a čtvrtého časového řezu téměř 840%. Z původních 0,8% 
(0,03 km2) na 6,7% (0,23 km2). Zástavba stojící na poklesech 500-1200 cm v průběhu let 
stoupla z nulových hodnot na 1% (0,03 km2) z celkové plochy zástavby.  

 

 

Obr. 4.2.2 Závislost plochy současné zástavby na vybraných intervalech hodnot poklesů v jednotlivých 
časových řezech na zájmovém území; mapový list 15 44 03 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.2.3 Hodnocení poklesů ve vztahu k územním plánům 
Následnou překryvnou analýzou na mapovém listu 15 44 03 byl zjištěn vzájemný 

vztah mezi prognózními poklesy pro roky 2003-2010 a územními plány obcí. Použité 
hodnoty poklesů jsou stejně jako v předchozích podkapitolách výsledkem vektorizace 
poklesů z  mapy Poklesy v cm, skupiny stavenišť dle ČSN 73 0039 z dobývání v letech 
1983-1990 (respektive 1983-1995, 1983-2000,1983-2005) v měřítku 1:15 000, vydané 
v říjnu 2008 společností OKD. Územní plán k této analýze vznikl vektorizací rastrových 
map jednotlivých obcí, jejich následným sjednocením.  

 
Z analýzy bylo zjištěno, že při plánování budoucí zástavby (obr. 4.2.3) jsou brány 

v úvahu vlivy poklesů na tomto území pouze částečně.  
Největší plocha plánované zástavby (57,8% (3,85 km2)) bude stát na nejvhodnějším 

území v lokalitě, na území bez poklesů. V následujících pěti intervalech je rozložení 
zástavby poměrně vyrovnané, pohybující se v rozmezí 7,9% až 9,9%. Na intervalu do 50 
cm se plánuje 8,1% (0,57km2) nové zástavby a o něco méně zástavby (7,9% (0,55 km2)) 
bude stát na poklesech intervalu 50-100 cm. Druhá největší plocha zástavby podle této 
analýzy (9,9% (0,69 km2)) bude stát na poklesech v intervalu 100-200 cm. Mírný pokles 
pozorujeme v následující skupině poklesů 200-300 cm, kde se plánuje 8,2% (0,57 km2), a 
pro interval 300-500 cm zase mírný nárůst na 9,7% (0,68 km2). Nejmenší skupinu tvoří 
plánovaná zástavba na poklesech 500-1200 cm, kde bude stát pouze 1,5% (0,11 km2).   
 

 

 Obr. 4.2.3 Závislost plochy plánované zástavby na zájmovém území na intervalech prognózovaných poklesů 
v období 2003-2010; mapový list 15 44 03 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.2.4 Prognózní poklesy 2003-2010 ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům 

Z hlediska hodnocení podmínek budoucí zástavby v hornicky ovlivněné krajině, 
nás zajímá vztah inženýrskogeologických rajonů nacházejících se v dosahu ovlivnění 
určitých hodnot poklesů způsobených poddolováním. Plošné rozšíření jednotlivých 
inženýrsko-geologických rajonů ve vztahu k vybraným rozpětím hodnot poklesů je patrno 
z obr. 4.2.4. Za příklad hodnocení tohoto vlivu je uvedeno území s největší hodnotou 
poklesů (500-1200 cm).  

 
V tomto území se vyskytuje pouze rajon násypů, výsypek a hald An a rajón 

odkališť a navážek odpadu Ao. Rajon An je reprezentován karbonskou hlušinou, struskou 
a popílkem, a rajon Ao představuje antropogenní uloženiny, stavební rum, tuhý, komunální 
odpad.  

 

Obr. 4.2.4 Závislost rozšíření ploch dominantních inženýrskogeologických rajonů na mapovém listu 15 44 03 
na prognózních intervalech hodnot poklesů 2003-2010(Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.2.5 Svahové deformace v zájmovém území 
Při hodnocení budoucí zástavby, dle územního plánu v oblastech postižených 

hornickou činností, je jedním z nejdůležitějších geofaktorů existence svahových deformací, 
které jsou ještě navíc, v porovnání s oblastmi bez těchto vlivů, ovlivněny projevy 
poddolování. Pro zohlednění tohoto ovlivnění na zájmovém území byly provedeny 
překryvné analýzy v geografických informačních systémech vybraných izokatabáz 
prognózních poklesů se svahovými deformacemi se současnou a plánovanou zástavbou dle 
územního plánu (obr. 4.2c). 

            Zdrojem svahových deformací je mapa Svahové deformace Ostravska 
(Müllerová, Ides, 2004), která byla zvektorizována aplikací ArcMap programu ArcGIS a 
takto vytvořená data použita pro jednotlivé překryvné analýzy. 

Svahové deformace vyskytující se v zájmovém území můžeme rozdělit dle rozlohy 
na sesuvy plošné a bodové a dle stupně aktivity obě tyto kategorie pak dále na aktivní a 
ostatní (potenciální, stabilizované, pohřbené).  
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Aktivní plošná sesuvná území 
Při západním okraji mapového listu 15 44 03 se nachází aktivně sesuvné území 

ležící na intervalech poklesů 100-200 cm (39,7%) až 300-500 cm (6,2%), které je na 
rajonech morénových sedimentů Gm (68,4%) a polygenetických sprašových sedimentů Lp 
(17,4%). Závažným zjištěním však je, že přesto že se jedná o aktivní svahovou deformaci, 
tak se zde plánuje zástavba kategorie U_BI_2 (zóna individuálního bydlení v rozptylu) a to 
na ploše 91,54% z velikosti sesuvu.  

Následná dvě území se nachází na svahové deformaci popisované níže, jako ostatní 
sesuvné území. První z této dvojice leží celou svou plochou na intervalu poklesů 100-200 
cm (100%) a na rajonu polygenetických sprašových sedimentů Lp (100%). Druhé území 
leží také na intervalu poklesů 100-200 cm (100%), ale je na rajonu glacifluviálních a 
glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl (59,5%) a rajonu střídajících se jemnozrnných, 
písčitých a štěrkovitých sedimentů Nk (29,4%).  

Posledním aktivně sesuvným územím v zájmové oblasti je severně ležící sesuv, na 
rozhraní obcí Dětmarovice a Doubrava. Tento je převážně (88,2%) na území bez poklesů a 
na rajonech střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů Nk (40,2%) a 
glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl (34,2%). Současná zástavba zaujímá 
plochu 6,2% z celkové rozlohy sesuvu, avšak v budoucnu se zde plánuje zástavba na ploše 
57,3%. Má se jednat především o zónu individuálního bydlení v rozptylu a zahrádky 
(U_BI_3) dle územního plánu obce Doubrava a zónu smíšenou (U_S) dle územního plánu 
obce Dětmarovice.  

 

Ostatní plošná sesuvná území 
Rozlohou významné území (55,6 ha) zaujímá ostatní sesuvné území ležící v oblasti 

obcí Doubrava a Karviná a dle záznamů z Geofondu je kategorizováno jako potenciální.  
Toto území leží na intervalu poklesů do 50 cm (8,3%) až na intervalu poklesů 200-300 cm 
(12,3%). 

 

Aktivní bodová sesuvná území 
Na mapovém listu se také nachází 3 aktivní bodová sesuvná území, která najdeme 

v obci Doubrava, a všechna tři území leží na dominantní svahové deformaci popisované 
výše, jako ostatní sesuvné území. První se nachází v zastavěné oblasti na intervalu poklesů 
100-200 cm a na rajonu polygenetických sprašových sedimentů Lp. Druhé leží v zalesněné 
části, na intervalu poklesů 100-200 cm a na rajonu glacifluviálních a glacilakustrinních 
sedimentů Gf-Gl. A poslední sesuv této kategorie najdeme na intervalu poklesů do 50 cm a 
na rajonu polygenetických sprašových sedimentů Lp.  
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Obr. 4.2c Poklesy z dobývání v letech 2003-2010 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou a 
znázorněnými aktivními a ostatními sesuvnými územími včetně ostatních bodových sesuvů ; mapový list 

15 44 03 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 

 

 

  



Ondřej Malek: Zhodnocení možnosti využívání vybraných geofaktorů pro potřeby územního plánování  

 

2010 62 

 

4.2.6 Hodnocení kategorií stavenišť v poddolovaném území 
Následující část studie hodnotí stav poddolovaného území z hlediska rozšíření 

kategorií stavenišť, které slouží k popisu stavu místa postiženého hornickou činností ve 
vztahu k potřebám založení budoucí stavby. To znamená, že daná kategorie nám 
doporučuje, co je nutno udělat, aby se nám budoucí stavba na takto postiženém území 
nepoškodila, respektive v horším případě nám říká, jestli ji můžeme vůbec na takovémto 
území umístit. Naopak pozitivní případ je malý vliv s nenáročnými úpravami. Většinou při 
individuelním posouzení jedné stavby v rámci inženýrskogeologického průzkumu 
hodnotíme pouze jedno konkrétní místo. V rámci studie však můžeme pozorovat rozšíření 
této charakteristiky v rámci celého zájmového území (Marschalko, M., Malek, O., 2009). 

 
Celkově pět možných kategorií stavenišť bylo hodnoceno ve čtyřech časových 

řezech 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005, pro pochopení chronologických 
změn kategorií stavenišť a demonstrování existence takovéhoto případu ve smyslu 
pochopení časové proměnlivosti této charakteristiky. 

Překryvné analýzy v programu ArcGIS byly provedeny na základě jednotlivých 
datových vrstev vektorizovaných map poklesů (OKD, 2008), ve kterých jsou uvedeny 
kategorie stavenišť v uvedených časových obdobích s vektorizovanou zástavbou dle 
územního plánu a zástavbou současnou.   

 
Nejdříve je hodnoceno rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k celkovému 

zájmovému území (obr. 4.2.6), přičemž jsou postupně hodnoceny jednotlivé skupiny od 
příznivějšího stavu (V. kategorie) až k tomu nejnegativnějšímu s největším ovlivněním (I. 
kategorie). Objekty na staveništi skupiny pět (V.) nevyžadují zajištění proti účinkům 
poddolování kromě objektů obzvláště citlivých vzhledem k zadaným parametrům 
přetvoření terénu podle báňských podmínek (např. podzemní objekty širší než 6m, tlaková 
trubní vedení, velké nádrže apod.), přičemž je nutno respektovat dodržení požadavků na 
konstrukce podle odd. 3.2. Vždy je však nutno posoudit účinky zvýšené hladiny podzemní 
vody o předpokládanou hodnotu poklesu terénu (ČSN 73 0039). V. kategorie stavenišť 
představuje území kde namáhání od poddolování je velmi malé, řádově menší než 30% 
namáhání od ostatních účinků.  Do této kategorie spadá drtivá většina zájmového území. 
Ve sledovaném období se velikost plochy zmenšila z původních 82,5% (15,06 km2) přes 
hodnoty 75,6% (13,8 km2) a 64,2% (11,73 km2) na 57,9% (10,58 km2). To znamená, že 
v průběhu sledovaných období došlo k plošné redukci této vhodnější kategorie stavenišť.  

Na staveništích III. a IV. skupiny lze zpravidla zajistit proti účinkům poddolování 
ekonomicky přijatelným způsobem všechny druhy objektů, pokud se postupuje podle 
doporučovaných konstrukčních zásad v odd. 3.2 a ostatních ustanovení této normy (ČSN 
73 0039).  V pořadí druhý nejčetnější interval tvoří IV. kategorie, ve kterém se však 
projevuje opačný trend vývoje ploch, než tomu bylo v předchozí kategorii. Sledujeme zde 
totiž, s postupujícím časem nárůst plochy této kategorie, což je důsledkem redukce ploch 
v V. kategorii. Nárůst začíná na hodnotě 13,4% (2,46 km2) pokračuje na 15,3% (2,8 km2) 
až na 23,2% (4,23 km2), která představuje vrcholnou hodnotu toho souboru a pak následuje 
pokles na 20,4% (3,73 km2) území. III. kategorie pokračuje v nastoleném trendu, s tím 
rozdílem, že každá následující hodnota je vždy větší než ta předchozí (2,9% (0,53 km2), 
6,3% (1,14 km2), 7,7% (1,4 km2), 11,3% (2,07 km2)).  
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Využití stavenišť I. a II. skupiny je třeba zdůvodnit a pečlivě rozmyslet. 
Nedoporučuje se zde umisťovat žádné inženýrské objekty s výjimkou těch, které jsou 
nezbytně nutné pro zabezpečení provozu těžební organizace podle odd. 4.13. Dále jsou 
výjimkou jednoduché objekty odolné proti účinkům poddolování, kde je zcela zjevný 
určitý účel objektu s celospolečenským významem (např. objekt železniční stanice). 
Stavenišť s předpokládaným výskytem propadů terénu nelze pro výstavbu použít (ČSN 73 
0039). Výše popisovaný vývojový trend hodnot kategorií stavenišť se projevuje také 
v posledních dvou kategoriích. U předposlední, II. kategorie se jedná o nárůst plochy 
z nepatrných 0,7% (0,13 km2) přes hodnoty 1,6% (0,28 km2) a 2,7% (0,49 km2) až na 6% 
(1,1 km2).  Pro nejméně vhodnou, I. kategorii jsou čísla o něco nižší než v předchozím 
souboru (0,5% (0,09 km2), 1,3% (0,23 km2), 2,2% (0,41 km2), 4,3% (0,78 km2)), avšak 
celkový rozdíl mezi první a posledním časovým řezem je výrazný a představuje 860% 
nárůst.   
 

 

Obr. 4.2.6 Plošné rozšíření jednotlivých kategorií stavenišť celkového zájmového území mapového listu 
15 44 03 ve sledovaných časových řezech (Marschalko, Malek, 2009) 
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Obr. 4.2d Rozšíření kategorií stavenišť na mapovém listu 15 44 03 v časovém řezu 2003-2010 ve vztahu 
k budoucí zástavbě dle  územního plánu (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.2.7 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k současné 
zástavbě 

Další kapitola studie hodnotí rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k současné 
zástavbě (obr. 4.2.7). 

 
Zástavba stojící na V. kategorii stavenišť, je reprezentována plochou, která se 

v průběhu čtyř časových řezů zmenšila z původních 72,1% (2,48 km2) na 52,4% (1,8 km2). 
Tento téměř 20% úbytek plochy se dá vysvětlit zařazením zástavby stojící původně na V. 
kategorii do kategorií jiných. Plocha zástavby, která stojí na IV. kategorii stavenišť tvoří 
druhou největší skupinu a hodnoty se zde v průběhu let pohybovaly od 22,5% (0,77 km2) 
přes 27,3% (0,94 km2), 27,9% (0,96 km2) až na 17,7% (0,61 km2). S časem rostoucí trend 
se projevuje od III. kategorie. Zde rozloha zástavby rostla od původních 4% (0,12 km2) 
přes hodnoty 7,2% (0,25 km2) a 12% (0,41 km2) až na 16,4% (0,56 km2). Plocha zástavby 
stojící na II. kategorii stavenišť se zvětšila z 1,3% (0,04 km2) na 6,9% (0,24 km2). Také u 
nejméně vhodné, I. kategorie, je zjevný tento trend a významným je zde skok mezi 3. a 4. 
časovým řezem, z 1,6% (0,06 km2) na 6,6% (0,23 km2), představujíc více jak 400% 
zvětšení rozlohy zástavby na tomto typu staveniště.  
 

 

Obr. 4.2.7 Plošné rozšíření jednotlivých kategorií stavenišť na současně zastavené ploše na mapovém listu 
15 44 03 ve sledovaných časových řezech (Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.2.8 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k územním 
plánům 

V předposlední části hodnotím rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k plánované 
zástavbě dle územního plánu (obr. 4.2.8). Datová vrstva pro analýzu územních plánů 
jednotlivých obcí vznikla vektorizací rastrových map a jejich následným komplikovaným 
sjednocením v aplikacích programu ArcGIS. 
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Z výsledků překryvné analýzy vyplývá, že více jak polovina (57,9% (4,07 km2)) 
plánované zástavby bude stát na V. kategorii stavenišť, tedy na nejvhodnějším území 
k výstavbě z pohledu ovlivněného území poddolováním (obr. 4.2d). Více než desetina 
(11,8% (0,83 km2)) zástavby dle územního plánu bude na IV. kategorii. Druhou největší 
oblast tvoří budoucí zástavba na III. kategorii stavenišť s hodnotou 18,7% (1,31 km2). 
Nejnižší velikost plochy plánované zástavby (4,8% (0,34 km2)) bude stát na II. kategorii. 
Větší hodnotu (6,8% (0,48 km2)) však představuje budoucí zástavba na nejnevhodnější I. 
kategorii. Zástavba, která se plánuje na I. kategorii patří dle tabulky Kategorizace 
územního plánu do kategorie U_V_0 (zóna výrobní neurčená),  U_DL_2 (zájmové území 
dolů) a U_F (území k rekultivaci).   

 

Obr. 4.2.8 Rozšíření kategorií stavenišť na zájmovém území mapového listu 15 44 03 v časovém řezu 2003-
2010 ve vztahu k budoucí zástavbě dle územního plánu (Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.2.9 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům 

Jestliže se budeme zamýšlet nad největším ovlivněním geologického prostředí 
z pohledu poddolování, tak takovýmto územím je rozšíření I. kategorie stavenišť. Jak 
vyplývá z obr. 4.2.9, na tomto území je dominantní rajon násypů, výsypek a hald a rajonu 
odkališť a navážek odpadu An-Ao (99,5%) a rajon náplavů nížinných toků a horských toků 
Fn-Fh (0,5%). 

 
Pro tyto rajony je třeba počítat s největšími negativními změnami fyzikálně 

mechanických vlastností zejména však se změnou pórovitosti, objemové hmotnosti, 
nakypření, relativní hutnosti, které následně ovlivňují mechanické vlastnosti ve smyslu 
smykové pevnosti, deformačních modulů, které ve svých důsledcích pak budou ovlivňovat 
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výpočet únosnosti a sedání ve spojitosti se založením budoucích objektů. Vliv těchto změn 
nelze jednoznačně kvantifikovat, ale bude mít rozdílné následky na různé geologické 
prostředí zejména ve vztahu k mineralogickému složení, granulometrickému charakteru 
základových půd. Naopak nejmenší vliv budeme předpokládat u kategorie V. a na 
územích, které jsou jednoznačně bez vlivu. Nesmíme zapomínat, že i v územích, kde 
máme minimální poklesy s relativně vhodnou kategorií staveniště, může docházet 
k situacím, kde vzhledem k únosnosti a sedání objektu nedojde ke změnám, ale například 
může dojít k změnám horizontálních napětí, které mohou vést ke změnám stability svahu, 
respektive k svahovým pohybům.  

 

Obr. 4.2.9 Plocha inženýrskogeologických rajonů na kategoriích stavenišť; mapový list 15 44 03 
(Marschalko, Malek, 2009) 

 

Zhodnocení vybraných geofaktorů v mapovém listu 15 44 03 
Poslední částí této kapitoly, hodnotící vybrané geofaktory v mapovém listu 15 44 

03, je shrnutí výsledků jednotlivých provedených analýz.  

Ze studie rozšíření poklesů byly zjištěny trendy, jež potvrdily skutečnost, že 
postupem sledovaného času se území, které nebylo vlivy zasaženo, zmenšovalo na úkor 
postupující poklesové kotliny (obr. 4.2.1), takže došlo k redistribuci těchto vlivů na 
zájmovém území (obr. 4.2a, obr. 4.2b). K ovlivnění došlo následkem těžby černého uhlí na 
Dole Karviná, závod ČSA, dobývací prostory Karviná-Doly I, Doubrava a Darkov (viz 
kapitola 2.7.1). Oblast s největší hodnotou poklesů (větší než 500 cm) se nachází v místech 
dominantní dočišťovací nádrže závodu ČSA, vzdálené necelých 80 m severně od 
železniční trati.  Hodnotu poklesů větší než 600 cm můžeme z malé části nalézt také 
v místech mezi řekou Stonávkou a ulicí Lipiny. Počáteční hodnota, která byla větší než 
400cm v prvním časovém řezu 1983-1990, se v průběhu let zvětšila až na hodnotu větší 
než 600 cm v posledním časovém řezu 1983-2005. Tento pokles zasahuje převážně na 
mapový list 15 44 08. 
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Tendence zvyšování vlivů hornické činnosti s časem je patrná i z hlediska 
hodnocení projevů poklesů ve vztahu k současné zastavěné ploše (obr. 4.2a, obr. 4.2b). 
Současná zástavba byla v  průběhu sledovaného období stále více postihována negativními 
vlivy poddolování (obr. 4.2.2). Navzdory tomuto zjištění je plocha zástavby stojící na 
největším intervalu poklesů 500-1200 cm pro poslední časový řez 1983-2005 pouze 1% 
(0,03 km2).   

Zástavba, která se plánuje na nejvíce postiženém intervalu 500-1200 cm patří dle 
tabulky Kategorizace územního plánu do kategorie U_V_0 (zóna výrobní neurčená) a 
U_DL_2 (zájmové území dolů). Plocha této zástavby činí 1,54% z celkové plánované 
zástavby (obr. 4.2.3). 

Za příklad hodnocení vzájemného vlivu poddolování a inženýrskogeologických 
rajonů je uvedeno území s největší hodnotou poklesů (500-1200 cm).  Na ploše tohoto 
intervalu se vyskytuje pouze rajon násypů, výsypek a hald An a rajón odkališť a navážek 
odpadu Ao. Rajon An je reprezentován karbonskou hlušinou, struskou a popílkem, a rajon 
Ao představuje antropogenní uloženiny, stavební rum, tuhý, komunální odpad (obr. 4.2.4).  

Ze závěrů analýz svahových deformací v mapovém listě 15 44 03 bylo zjištěno, že 
se zde nachází tři aktivní plošná sesuvná území, jedno ostatní plošné sesuvné území (55,6 
ha) a tři aktivní bodová sesuvná území. Možné riziko představují především aktivní plošná 
sesuvná území o celkové rozloze 12,05 ha. První aktivní sesuv se nachází při západním 
okraji mapového 15 44 03. Tento leží na intervalech poklesů 100-200 cm (39,7%) až 300-
500 cm (6,2%), a na rajonech morénových sedimentů Gm (68,4%) a polygenetických 
sprašových sedimentů Lp (17,4%). Alarmujícím zjištěním u tohoto sesuvu je, že přesto že 
se jedná o aktivní svahovou deformaci, tak je zde naplánována zástavba kategorie U_BI_2 
(zóna individuálního bydlení v rozptylu) a to na ploše 91,54% z velikosti sesuvu. Plošně 
významným (6,3 ha) aktivně sesuvným územím v zájmové oblasti je také severně ležící 
sesuv, na rozhraní obcí Dětmarovice a Doubrava. Tento je převážně (88,2%) na území bez 
poklesů a na rajonech střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů Nk 
(40,2%) a glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl (34,2%). Současná 
zástavba zaujímá plochu 6,2% z celkové rozlohy sesuvu, avšak v budoucnu se zde plánuje 
zástavba na ploše 57,3%. Jedná se především o zónu individuálního bydlení v rozptylu a 
zahrádky (U_BI_3) dle územního plánu obce Doubrava a zónu smíšenou (U_S) dle 
územního plánu obce Dětmarovice.  

Z výsledků hodnocení kategorií stavenišť v poddolovaném území (obr. 4.2.6) 
vyplývá, že převážná většina (57,9%) zájmového území spadá do V. kategorie a má tak 
relativně dobré podmínky pro všechny typy staveb. Je však nutné brát na zřetel s časem 
rostoucí nárůst ploch méně vhodnějších kategorií stavenišť. Tímto zjištěním byl 
vypozorován trend potvrzující existenci vzájemného vztahu mezi kategoriemi stavenišť a 
distribucí velikostí poklesů.  

Ze zjištěných informací hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k současné 
zástavbě lze konstatovat, že přestože na nejméně vhodné I. kategorii stavenišť stojí 6,6% 
současné zástavby, tak více než polovina (52,4%) se nachází na vhodnější, V. kategorii, 
což představuje menší riziko pro zástavbu vzhledem k budoucnosti (obr. 4.2.7).  

Z výsledků analýzy zkoumající vzájemný vztah mezi kategoriemi stavenišť a 
plánovanou zástavbou vyplývá (obr. 4.2.8), že převážná většina (57,9%) území tohoto 
mapového listu spadá do V. kategorie a má tak relativně dobré podmínky pro všechny typy 
staveb. Zástavba, která se plánuje na I. kategorii (6,8%) patří dle tabulky Kategorizace 
územního plánu do kategorie U_F (území k rekultivaci), U_V_0 (zóna výrobní neurčená) a  
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U_DL_2 (zájmové území dolů). Z tohoto zjištění vyplývá, že při plánování zástavby byl 
brán zřetel na negativní vlivy spojené s důlní činností v zájmovém území.  

Závěrečnou analýzou v tomto mapovém listě bylo vyhodnocení průniku ploch 
kategorií stavenišť ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům (obr. 4.2.9). Pro popis 
výsledků byla vybrána I. kategorie, jakožto území s nejméně vhodnými vlastnostmi pro 
zakládání staveb. V tomto území je dominantní rajon násypů, výsypek a hald a rajonu 
odkališť a navážek odpadu An-Ao (99,5%), což svědčí o intenzivní antropogenní činnosti 
spojené s hlubinnou těžbou v této lokalitě. 
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4.3 Mapový list 15 44 07 
 

Další zájmová oblast se nachází na mapovém listu 15 44 07 a na jejím území, dle 
map obcí s rozšířenou působností zasahuje největší plochou obec Orlová, dále pak obce 
Petřvald, Havířov, Karviná a Horní Suchá. V tomto mapovém listě se nachází dobývací 
prostory Lazy, Dolní Suchá, Poruba, Petřvald I, Karviná-Doly II, Karviná-Doly I a Horní 
Suchá (řazeno dle plošného zastoupení). Na tomto území byly vyhodnoceny velikosti 
poklesů, způsobené hornickou činností (kapitola 4.3.1), provedeny a vyhodnoceny 
překryvné analýzy poklesů a současné zástavby (kapitola 4.3.2), prognózní poklesy 
s územním plánem (kapitola 4.3.3), zhodnocení svahové aktivity na  lokalitě (kapitola 
4.3.4) a vyhodnocení prognózních poklesů s mapou inženýrskogeologických rajónů 
(kapitola 4.3.5). Následně bylo území hodnoceno z hlediska rozdělení do kategorií 
stavenišť dle zadaných parametrů přetvoření terénu (kapitola 4.3.6), provedeny a 
vyhodnoceny překryvné analýzy kategorií stavenišť se současnou zástavbou (kapitola 
4.3.7), analýzy kategorií stavenišť s územním plánem (kapitola 4.3.8) a analýzy kategorií 
stavenišť s mapou inženýrskogeologických rajónů (kapitola 4.3.9). 

 

4.3.1 Hodnocení poklesů 
Pro tento mapový list byly vyhodnocovány velikosti poklesů způsobených těžbou 

černého uhlí na dole Karviná (závod ČSA) společnosti OKD. Poklesy byly sledovány ve 
čtyřech časových řezech – 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005 (obr. 4.3a, obr. 
4.3b). Studie obsahuje také hodnocení prognózních poklesů do roku 2010 (2003-2010), 
které však není uvedeno v této podkapitole, protože není kompatibilně hodnoceno se 
čtyřmi výše uvedenými časovými řezy. Pro jednotnost a možnost dobré komparace 
výsledků hodnot poklesů bylo zvoleno sedm intervalů (území bez poklesů, do 50 cm, 50-
100 cm, 100-200 cm, 200-300 cm, 300-500 cm, 500-1200 cm). Do uvedených intervalů 
byly přiřazeny všechny příslušné dílčí hodnoty. Zdrojem poklesů je mapa Poklesy v cm, 
skupiny stavenišť dle ČSN 73 0039 z dobývání v letech 1983-1990 (respektive 1983-1995, 
1983-2000,1983-2005) v měřítku 1:15 000, vydané v říjnu 2008 společností OKD. Tyto 
poklesy byly následně převedeny do vektorové podoby pomocí aplikace ArcMap programu 
ArcGIS.  

 
Toto zájmové území je charakteristické svým rovnoměrným rozložením plochy 

území mezi jednotlivé intervaly poklesů.  
Velmi vyrovnanou skupinu hodnot představuje hned první interval bez poklesů. 

Zde se velikost území nachází v rozmezí 13,6% (2,49 km2) až 10,2% (1,86 km2), (obr. 
4.3.1). Největších hodnot nabývá interval do 50 cm. Je zde patrný postupný pokles z 
32,6% (5,97 km2) přes 26% (4,74 km2) na 24,3% (4,44 km2) až na konečných 23,9% (4,37 
km2). Podobný trend zmenšování ploch s postupem času, avšak v menších hodnotách je 
zřejmý ve třetím intervalu 50-100 cm. Z původních 13,8% (2,52 km2) se plocha území 
snížila v posledním časovém řezu o více než polovinu, 6,6% (1,21 km2). Také 
v následujícím intervalu (100-200 cm) je tento trend patrný. Strmost poklesu hodnot je 
v této skupině ještě markantnější (24,9% (4,56 km2), 20,6% (3,77 km2), 15,6% (2,85 km2), 
11,6% (2,11 km2)). Další interval představuje milník v popisu vývoje poklesové kotliny, 
zde jsou hodnoty velmi vyrovnané, 11,8% (2,16 km2), 14,2% (2,6 km2), 14,3% (2,61 km2), 
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12,7% (2,32 km2). Opačný trend oproti počátečním intervalům představují poslední dva 
intervaly (300-500 cm a 500-1200 cm). Tady sledujeme s časem rostoucí velikost plochy 
území, ležící na těchto intervalech poklesů. U prvního jmenovaného se jedná o nárůst z 
počátečních 3,2% (0,59 km2) na 16,5% (3 km2) a přes hodnotu 21% (3,83 km2) až na 
21,8% (3,98 km2) z celkového území. V posledním intervalu, poddolováním nejvíce 
postiženém, se projevuje stejný trend jako v předchozím, avšak v nižších hodnotách, od 
nulových až po 13,3% (2,42 km2).  

 

 

Obr. 4.3.1 Změny ploch poklesů na zájmovém území (mapový list 15 44 07) v jednotlivých časových řezech 
(Marschalko, Malek, 2009) 
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Obr. 4.3a  Poklesy z dobývání v letech 1983-1990 a 1983-1995 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou 
mapový list 15 44 07 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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Obr. 4.3b  Poklesy z dobývání v letech 1983-2000 a 1983-2005 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou 
mapový list 15 44 07 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.3.2 Hodnocení poklesů ve vztahu k současné zástavbě 
Další analýzou dělanou na tomto mapovém listě byl překryv poklesů s plochou 

současné zástavby, ve 4 sledovaných obdobích (časové řezy 1983-1990, 1983-1995, 1983-
2000, 1983-2005). Zdrojem zástavby je digitální model území DMÚ 25, vypracovaný 
Vojenským topografickým ústavem.  

 
Plocha zástavby stojící na území, které nebylo ovlivněno poddolováním, se 

v průběhu sledovaných období příliš neměnila (obr. 4.3.2). Hodnoty, kterých nabývala, 
nedosahovaly ani 1/10 z celkové plochy (8,7% (0,4 km2), 7,5% (0,35 km2), 7,1% (0,33 
km2), 6,6% (0,31 km2)). Největší plocha současné zástavby ležela ve všech sledovaných 
časových řezech na intervalu do 50 cm. Zde došlo ke snížení plochy z 33,5% (1,55 km2) 
přes hodnotu 28,7% (1,33 km2) na 26,5% (1,23 km2) a až na 25,5% (1,19 km2). Klesající 
trend pozorujeme také ve třetím intervalu poklesů (50-100 cm), kde došlo k redukci plochy 
zástavby z 14,4% (0,67 km2) přes hodnoty 10,2% (0,47 km2) a 6,4% (0,3 km2) až na 5,5% 
(0,25 km2). Také ve čtvrtém intervalu je tento trend patrný, když došlo ke snížení plochy 
zástavby o více jak polovinu, z 24,2% (1,12 km2) na 11,8% (0,55 km2). Nejvyrovnanější 
hodnoty najdeme v intervalu 200-300 cm. V tomto souboru hodnot je rozdíl mezí prvním a 
posledním časovým řezem pouhých 0,5%, 13,6% (0,63 km2) a 13,1% (0,61 km2). Naopak 
stoupající tendenci velikosti ploch zástavby v čase pozorujeme u posledních dvou intervalů 
(300-500 cm a 500-1200 cm). U prvního jmenovaného se jedná o strmý nárůst z hodnoty 
5,6% (0,26 km2) na 17,5% (0,81 km2) a až 24,2% (1,12 km2). V posledním souboru hodnot 
se jedná o nárůst plochy z nulových hodnot až na 13,2% (0,61 km2).   

 

 

Obr. 4.3.2 Závislost plochy současné zástavby na vybraných intervalech hodnot poklesů v jednotlivých 
časových řezech na zájmovém území; mapový list 15 44 07 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.3.3 Hodnocení poklesů ve vztahu k územním plánům 
Následnou překryvnou analýzou na mapovém listu 15 44 07 byl zjištěn vzájemný 

vztah mezi prognózními poklesy pro roky 2003-2010 a územními plány obcí. Poklesy byly 
stejně jako v předchozích podkapitolách výsledkem vektorizace poklesů z  mapy Poklesy 
v cm, skupiny stavenišť dle ČSN 73 0039 z dobývání v letech 1983-1990 (respektive 
1983-1995, 1983-2000,1983-2005) v měřítku 1:15 000, vydané v říjnu 2008 společností 
OKD. Územní plán k této analýze vznikl vektorizací rastrových map jednotlivých obcí, 
jejich následným sjednocením.  

 
Největší plocha plánované zástavby (31,2% (1,38 km2)) bude stát na nejvhodnějším 

území v lokalitě, na území bez poklesů. Významné území představuje také zástavba 
plánovaná na intervalu do 50 cm (23,7% (1,05 km2)). Následující dva intervaly (50-100 cm 
a 100-200 cm) mají velmi vyrovnané hodnoty odpovídající téměř 1/10 (9,2% (0,41 km2) a 
9% (0,4 km2)) z celkové rozlohy budoucí zástavby. Více než o 50% menší území 
(4,1% (0,18 km2)) oproti předchozímu intervalu tvoří budoucí zástavba na intervalu 
poklesů 200-300 cm. Nárůst pozorujeme v předposledním intervalu, kde se budoucí 
zástavba plánuje na území představující 6%  (0,27 km2) z celkové rozlohy. Ovšem výrazný 
podíl budoucí zástavby bude stát na poddolováním nejvíce ovlivněném území, na intervalu 
poklesů 500 -1200 cm. Zde se plánuje až 16,7% (0,74 km2) z celkové zástavby.  
 

 

Obr. 4.3.3 Závislost plochy plánované zástavby na zájmovém území na intervalech prognózovaných poklesů 
v období 2003-2010; mapový list 15 44 07 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.3.4 Prognózní poklesy 2003-2010 ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům 

Z hlediska hodnocení podmínek budoucí zástavby v hornicky ovlivněné krajině, 
nás zajímá vztah inženýrskogeologických rajonů nacházejících se v dosahu ovlivnění 
určitých hodnot poklesů způsobených poddolováním. Plošné rozšíření jednotlivých 
inženýrsko-geologických rajonů ve vztahu k vybraným rozpětím hodnot poklesů je patrno 
z obr. 4.3.4. Jako příklad hodnocení tohoto vlivu je uvedeno území s největší hodnotou 
poklesů (500-1200 cm).  

 
Největší plochu (43,9%) zaujímá rajon násypů, výsypek a hald An a rajón odkališť 

a navážek odpadu Ao. Rajon An je reprezentován karbonskou hlušinou, struskou 
a popílkem, a rajon Ao představuje antropogenní uloženiny, stavební rum, tuhý, komunální 
odpad. Druhým nejrozšířenějším je rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp 
(33,1%). Soudržné zeminy tohoto rajonu mají na zájmovém území největší plošné 
rozšíření a to i na plochách dotčených důlní činností. Při tuhé až pevné konzistenci 
představují středně únosnou a středně stlačitelnou základovou půdu, která byla využita 
např. pro výstavbu nové části Karviné a pro výstavbu Havířova. U pravých spraší nelze 
vyloučit jejich prosedavost. Zpravidla jsou bez podzemní vody. Třetím významným 
rajonem je rajon deluviálních sedimentů D s plochou 11,7%. Geotechnické vlastnosti 
zemin tohoto rajonu jsou velmi proměnlivé a lze je stanovit vždy až na základě výsledků 
zkoušek a rozborů přímo na předmětné lokalitě. Sezónně mohou tímto geologickým 
prostředím protékat podzemní vody na základě jejich průlinové propustnosti, což může 
ovlivňovat ve sklonitějším terénu svahové pohyby. Z hlediska plošného významu je zde 
nutné ještě charakteru plasticity se zde nachází zejména jíly s nízkou a střední plasticitou, 
ojediněle, při zvýšeném podílu hrubozrnnějších klastik, štěrkovité jíly. Jejich geotechnické 
vlastnosti jsou závislé na konkrétní konzistenci, která je tuhá až pevná.  

 

Obr. 4.3.4 Závislost rozšíření ploch dominantních inženýrskogeologických rajonů na mapovém listu 15 44 07 
na prognózních intervalech hodnot poklesů 2003-2010 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.3.5 Svahové deformace v zájmovém území 
Z hlediska hodnocení budoucí zástavby, dle územního plánu v oblastech 

postižených hornickou činností, je jedním z nejdůležitějších geofaktorů existence 
svahových deformací, které jsou ještě navíc, v porovnání s oblastmi bez těchto vlivů, 
ovlivněny projevy poddolování. Pro zohlednění tohoto ovlivnění na zájmovém území byly 
provedeny překryvné analýzy v geografických informačních systémech vybraných 
izokatabáz prognózních poklesů se svahovými deformacemi se současnou a plánovanou 
zástavbou dle územního plánu (obr. 4.3c).  

Zdrojem svahových deformací je mapa Svahové deformace Ostravska (Müllerová, 
Ides, 2004), která byla zvektorizována aplikaci ArcMap programu ArcGIS a takto 
vytvořená data použita pro jednotlivé překryvné analýzy. 

 

Aktivní plošná sesuvná územ 
Možné riziko představují aktivní plošné sesuvy, kterých se v oblasti vyskytuje 

celkem 2. Větší z nich (40,6 ha) se nachází v zalesněné části na hranicích obcí Petřvald a 
Orlová na lokalitě Petřvald u Karviné. Tento sesuv leží na území bez poklesů (35,6%) až 
na intervalu poklesů 100-200 cm (14,7%). Dle databáze Geofondu je hodnocen jako 
potenciální a sesuv je největší plochou na rajonu polygenetických sprašových sedimentů 
Lp (47,7%) a rajonu glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl (25%). Na ploše 
tohoto sesuvu stojí v současné době 2,4% zástavby z celkové rozlohy svahové deformace a 
v budoucnu se zde plánuje stavět na ploše 3,8%. Bude se jednat především o zástavbu 
kategorie U_BI_2 (zóna individuálního bydlení v rozptylu). 

Druhý aktivní sesuv (16,5 ha) se nachází v lokalitě Petřvald u Karviné, v zalesněné 
oblasti severně od ulice Šumbarská. Sesuv je charakterizován dle Geofondu jako 
potenciální a převážnou plochou (85,6%) leží na území bez poklesů a je na rajonech 
morénových sedimentů Gm (45,4%) a rajonu náplavů nížinných toků a horských toků Fn-
Fh (28,3%). Současná zástavba pokrývá 4,6% ze svahové deformace a v budoucnu se 
neplánuje toto území dle územního plánu obce výrazně využívat (pouze 0,6%).  

 

Ostatní plošná sesuvná území 
Tato zájmová oblast je významnou z hlediska výskytu ostatních sesuvných území, a 

v lokalitě jich nalezneme hned 6.  Jejich existence je úzce spojená s hlubinnou těžbou na 
Dole Karviná, závodě Lazy a následnou rekultivací. První z těchto území se nachází asi 
180 m jižně od křižovatky ulic Ostravská a Slezská, v částečně zalesněné oblasti v 
blízkosti Petřvaldské stružky. Celý sesuv leží na území bez poklesů a převážně na rajonech 
deluviálních sedimentů D (43,5%) a morénových sedimentů Gm (38,5%). Další svahová 
deformace se nachází přibližně 285 m od jihozápadně od nejjižnějšího rohu předchozího 
území.  Tento sesuv leží na intervalech poklesů do 50 cm (27,4%) až 300-500 cm (14,7%) 
a je převážně na rajonech násypů, výsypek a hald a rajonu odkališť a navážek odpadu An-
Ao (58,9%) a dále pak na rajonu polygenetických sprašových sedimentů Lp (36,7%). 163 
m východním směrem od toho území se nachází další, rozlohou největší (plocha) sesuv 
z této šestice, který je na intervalech poklesů do 50 cm (1%) až 500-1200 cm (71,3%). 
Pomyslně jej půlí ulice Lazecká a severní okraje lemuje ulice Ostravská a celá tato svahová 
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deformace je z velké části na rajonech polygenetických sprašových sedimentů Lp (49,9%) 
a deluviálních sedimentů D (44,3%). Přibližně 86 m severovýchodním směrem, mezi 
Doubravskou stružkou a ulicí Ostravská se nachází dvojice dalších svahových deformací 
ležících z velké části na intervalu poklesů 500-1200 cm (92,2% a 93,5%). Jižnější z území 
leží především na rajonech polygenetických sprašových sedimentů Lp (49,9%) a rajonu 
střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů Nk (23,2%) a severnější 
území na rajonu polygenetických sprašových sedimentů Lp (52,9%) a rajonu násypů, 
výsypek a hald a rajonu odkališť a navážek odpadu An-Ao (35,4%). Přibližně 1km jižně od 
této dvojice svahových deformací se na tomto mapovém listě nachází ještě jedna, menší, 
v místě končící železniční trati. Jedná se o stabilizované území, které celou svou rozlohou 
leží na rajonu násypů, výsypek a hald a rajonu odkališť a navážek odpadu An-Ao (100%) a 
tento sesuv se nalézá zejména v intervalech poklesů 300-500 cm (54,3%) a 500-1200 cm 
(30,6%).  

 

Ostatní bodová sesuvná území 
V zájmové oblasti se nachází pouze jeden bodový sesuv, označený jako ostatní. Ten 

najdeme v obci Orlová asi 360 m východně od křižovatky ulic Slezská a Ostravská. Tento 
potenciální sesuv leží na území bez poklesů na rajonu deluviálních sedimentů D. 
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Obr. 4.3c Poklesy z dobývání v letech 2003-2010 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou a 
znázorněnými aktivními a ostatními sesuvnými územími včetně ostatních bodových sesuvů mapový list 

15 44 07 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.3.6 Hodnocení kategorií stavenišť v poddolovaném území 
Další část studie hodnotí stav poddolovaného území z hlediska rozšíření kategorií 

stavenišť, které slouží k popisu stavu místa postiženého hornickou činností ve vztahu 
k potřebám založení budoucí stavby. To znamená, že daná kategorie nám doporučuje, co 
máme udělat, aby se nám budoucí stavba na takto postiženém území nepoškodila, 
respektive v horším případě nám říká, jestli ji můžeme vůbec na takovémto území umístit. 
Naopak pozitivní případ je malý vliv s nenáročnými úpravami. Většinou při individuelním 
posouzení jedné stavby v rámci inženýrskogeologického průzkumu hodnotíme pouze jedno 
konkrétní místo. V rámci studie však můžeme pozorovat rozšíření této charakteristiky 
v rámci celého zájmového území (Marschalko, M., Malek, O., 2009). 

 
Celkově pět možných kategorií stavenišť bylo hodnoceno ve čtyřech časových 

řezech 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005, pro pochopení chronologických 
změn kategorií stavenišť a demonstrování existence takovéhoto případu ve smyslu 
pochopení časové proměnlivosti této charakteristiky. 

Překryvné analýzy v programu ArcGIS byly provedeny na základě jednotlivých 
datových vrstev vektorizovaných map poklesů (OKD, 2008), ve kterých jsou uvedeny 
kategorie stavenišť v uvedených časových obdobích s vektorizovanou zástavbou dle 
územního plánu a zástavbou současnou.   

 
  Nejprve je hodnoceno rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k celkovému 

zájmovému území (obr. 4.3.6), přičemž jsou postupně hodnoceny jednotlivé skupiny od 
příznivějšího stavu (V. kategorie) až k tomu nejnegativnějšímu s největším ovlivněním (I. 
kategorie). Objekty na staveništi skupiny pět (V.) nevyžadují zajištění proti účinkům 
poddolování kromě objektů obzvláště citlivých vzhledem k zadaným parametrům 
přetvoření terénu podle báňských podmínek (např. podzemní objekty širší než 6m, tlaková 
trubní vedení, velké nádrže apod.), přičemž je nutno respektovat dodržení požadavků na 
konstrukce podle odd. 3.2. Vždy je však nutno posoudit účinky zvýšené hladiny podzemní 
vody o předpokládanou hodnotu poklesu terénu (ČSN 73 0039). V. kategorie stavenišť 
představuje území kde namáhání od poddolování je velmi malé, řádově menší než 30% 
namáhání od ostatních účinků.  Do této kategorie spadá většina zájmového území. Ve 
sledovaném období se velikost plochy mírně zmenšila z původních 39,1% (7,15 km2) přes 
hodnotu 33,1% (6,04 km2) na 31,2% (5,71 km2) v posledním časovém řezu. Z uvedeného 
vyplývá, že v průběhu sledovaných období došlo k redistribuci plochy této vhodnější 
kategorie staveniště mezi kategorie méně vhodné.   

U III. a IV. kategorie stavenišť lze zpravidla zajistit proti účinkům poddolování 
ekonomicky přijatelným způsobem všechny druhy objektů, pokud se postupuje podle 
doporučovaných konstrukčních zásad v odd. 3.2 a ostatních ustanovení této normy (ČSN 
73 0039).  Druhý nejčetnější interval tvoří IV. kategorie, kde se také projevuje trend 
zmenšování plochy staveniště s rostoucím časem. Zde pozorujeme redukci plochy z 28,6% 
(5,23 km2) až na konečných 17,1% (3,13 km2).  Následující III. kategorie dosahuje nižších 
hodnot oproti předchozí, avšak při zachování výše uvedeného trendu (20,9% (3,82 km2), 
21,4% (3,92 km2), 18,3% (3,35 km2), 14,7% (2,69 km2)). 

Využití stavenišť I. a II. skupiny je třeba zdůvodnit a pečlivě rozmyslet. 
Nedoporučuje se zde umisťovat žádné inženýrské objekty s výjimkou těch, které jsou 
nezbytně nutné pro zabezpečení provozu těžební organizace podle odd. 4.13. Dále jsou 
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výjimkou jednoduché objekty odolné proti účinkům poddolování, nebo kde je zcela zjevný 
určitý účel objektu s celospolečenským významem (např. objekt železniční stanice). 
Stavenišť s předpokládaným výskytem propadů terénu nelze pro výstavbu použít (ČSN 73 
0039). Ve II. kategorii nastává změna trendu v opačný, než tomu bylo v předchozích 
skupinách, a tedy s postupujícím časem nárůst plochy stavenišť. Jedná se zde o postupně 
zvětšující se rozsah území od hodnoty 7% (1,28 km2) v prvním časovém řezu po 1,8% 
(2,16 km2) v řezu posledním. Velmi významný a alarmující je nárůst hodnot plochy v I. 
kategorii stavenišť. Území se zde zvětšovalo z 4,4% (0,8 km2) na 12,3% (2,24 km2), ve 
třetím časovém řezu na 19,4% (3,55 km2) až na 25,1% (4,59 km2) z celkové rozlohy 
území. Tato čísla představují nárůst plochy o více jak 570% v průběhu sledovaného 
období.  
    

 

Obr. 4.3.6 Plošné rozšíření jednotlivých kategorií stavenišť celkového zájmového území mapového listu 
15 44 07 ve sledovaných časových řezech (Marschalko, Malek, 2009) 
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Obr. 4.3d Rozšíření kategorií stavenišť na mapovém listu 15 44 07 v časovém řezu 2003-2010 ve vztahu 
k budoucí zástavbě dle  územního plánu (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.3.7 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k současné 
zástavbě 

V další podkapitole budeme hodnotit rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k 
současné zástavbě (obr. 4.3.7). 

 
Důležitým poznatkem je, že na této nejvíce vhodné kategorii stojí pouze 1/3 

z celkové současné zástavby a tudíž 2/3 stojí na méně vhodných staveništích. Plocha 
zástavby stojící na V. kategorii stavenišť se v průběhu čtyř časových řezů zmenšovala 
z původních 33,2% (1,54 km2) na konečných 25,2% (1,17 km2). Zástavba, která stojí na 
IV. kategorii stavenišť tvoří druhou největší skupinu.  Hodnoty se zde v průběhu let 
pohybovaly od 29,4% (1,37 km2) přes 25,7% (1,19 km2) a 18,9% (0,88 km2) až na 15,2% 
(0,71 km2). Prostřední III. kategorie představuje nejvyrovnanější soubor hodnot, které se 
pohybovaly v rozmezí od 23,2% (1,08 km2) po 19,1% (0,87 km2). Trend růstu plochy 
s postupujícím časem je pozorovatelný u II. a I. kategorie. Velikost zástavby stojící na II. 
kategorii stavenišť se zvětšila z 8,3% (0,38 km2) na 13,8% (0,64 km2). Taktéž u nejméně 
vhodné, I. kategorie, je zjevný tento trend a pozorujeme zde lineární vývoj hodnot od 6,3% 
(0,29 km2) na 12,6% (0,59 km2) a přes 19% (0,88 km2) až na 26,6% (1,24 km2) z celkové 
rozlohy současné zástavby. 

 

 

Obr. 4.3.7 Plošné rozšíření jednotlivých kategorií stavenišť na současně zastavené ploše na mapovém listu 
15 44 07 ve sledovaných časových řezech (Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.3.8 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k územním 
plánům 

V následující části budu hodnotit rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu 
k plánované zástavbě dle územního plánu (obr. 4.3.8). Potřebná datová vrstva územních 
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plánů jednotlivých obcí vznikla vektorizací rastrových map a jejich následným 
komplikovaným sjednocením v aplikacích programu ArcGIS. 

 
Z výsledků překryvné analýzy je patrné, že převážná část (51,4% (2,28 km2)) 

plánované zástavby bude stát na V. kategorii stavenišť, tedy na nejvhodnějším území 
k výstavbě z pohledu ovlivněného území poddolováním (obr. 4.3d). Téměř třetinová 
plocha (16,8% (0,75 km2)) oproti předchozí bude podle územního plánu na IV. kategorii. 
Na III. kategorii stavenišť se plánuje 7,8% (0,35 km2) zástavby. Nejmenší velikost plochy 
plánované zástavby (4,7% (0,21 km2)) bude stát na II. kategorii. Ale druhou největší 
hodnotu souboru (19,3% (0,86 km2)) tvoří plánovaná zástavba na nejnevhodnější I. 
kategorii. Jedná se o plánovanou výstavbu spojenou s rekultivací a rozšiřováním zástavby 
v oblasti Dolu Karviná, závodů Lazy a ČSA.  

 

 

Obr. 4.3.8 Rozšíření kategorií stavenišť na zájmovém území mapového listu 15 44 07 v časovém řezu 2003-
2010 ve vztahu k budoucí zástavbě dle  územního plánu (Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.3.9 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům 

Pakliže se budeme zamýšlet nad největším ovlivněním geologického prostředí 
z pohledu poddolování, tak takovýmto územím je rozšíření I. kategorie stavenišť. Jak je 
zřejmé z obr. 4.3.9 na tomto území je dominantní rajon násypů, výsypek a hald a rajonu 
odkališť a navážek odpadu An-Ao (53,8%). Dalšími rajóny v oblasti jsou rajon 
polygenetických sprašových sedimentů Lp (23,1%), rajon morénových sedimentů Gm 
(11,8%), rajon deluviálních sedimentů D (4,9%), rajon glacifluviálních a glacilakustrinních 
sedimentů Gf-Gl (4,6%), rajon náplavů nížinných toků a horských toků Fn-Fh (1,3%) a 
rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů Nk (0,5%). 
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Pro tyto rajony musíme počítat s největšími negativními změnami fyzikálně 
mechanických vlastností zejména však se změnou pórovitosti, objemové hmotnosti, 
nakypření, relativní hutnosti, které následně ovlivňují mechanické vlastnosti ve smyslu 
smykové pevnosti, deformačních modulů, které ve svých důsledcích pak budou ovlivňovat 
výpočet únosnosti a sedání ve spojitosti se založením budoucích objektů. Vliv těchto změn 
nelze jednoznačně kvantifikovat, ale bude mít rozdílné následky na různé geologické 
prostředí zejména ve vztahu k mineralogickému složení, granulometrickému charakteru 
základových půd. Na druhou stranu nejmenší vliv budeme předpokládat u kategorie V. a 
na územích, které jsou jednoznačně bez vlivu. Nesmíme zapomínat, že i v územích, kde 
máme minimální poklesy s relativně vhodnou kategorií staveniště, může docházet 
k situacím, kde vzhledem k únosnosti a sedání objektu nedojde ke změnám, ale například 
může dojít k změnám horizontálních napětí, které mohou vést ke změnám stability svahu, 
respektive k svahovým pohybům.  

 

Obr. 4.3.9 Plocha inženýrskogeologických rajonů na kategoriích stavenišť; mapový list 15 44 07 
(Marschalko, Malek, 2009) 

 

Zhodnocení vybraných geofaktorů v mapovém listu 15 44 07 
V závěru této části diplomové práce, hodnotící vybrané geofaktory v mapovém listu 

15 44 07, jsou shrnuty výsledky konkrétních analýz nad tímto listem provedených.  

 
Na základě studie rozšíření poklesů k celkové ploše zájmového území bylo zjištěno, 

že toto zájmové území je poklesy silně ovlivněné (obr. 4.3.1). Jedná se o důsledek 
hlubinného dobývání černého uhlí na dole Karviná, závod Lazy, dobývací prostory Lazy, 
Dolní Suchá, Karviná-Doly I a Karviná-Doly II (viz kapitola 2.7.1.). Tím se potvrdila 
skutečnost, že postupem sledovaného času se území, které nebylo vlivy zasaženo, 
zmenšovalo na úkor postupující poklesové kotliny, čímž došlo k redistribuci těchto vlivů v 
zájmovém území (obr. 4.3a, obr. 4.3b). Oblast s největší hodnotou poklesů (větší než 1100 
cm) se nachází mezi ulicemi Ostravská a Lazecká. Původní hodnota, která byla větší než 
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450 cm v prvním časovém řezu 1983-1990, se v průběhu let zvětšila až na hodnotu větší 
než 1100 cm v posledním časovém řezu 1983-2005.  

Ze studie vzájemného vztahu mezi poklesy a současnou zástavbou vyplývá, že 
zástavba byla v  průběhu sledovaného období stále více postihována negativními vlivy 
poddolování (obr. 4.3a, obr. 4.3b). V posledním časovém řezu činila plocha zástavby 
stojící na intervalu poklesů 500-1200 cm 13,2% z celkové plochy současné zástavby (obr. 
4.3.2).  

Následnou analýzou bylo zjištěno (obr. 4.3.3), že zástavba, která se plánuje na 
nejvíce postiženém intervalu poklesů 500-1200 cm, patří dle tabulky Kategorizace 
územního plánu do skupiny zeleně (N_Z_0 - zóna krajinné zeleně neurčené, N_Z_3 -  
zeleň volné krajiny postiženého území, N_Z_6 - USES, N_Z_- městská a krajinná zeleň). 
Zbývající část zástavby patří do kategorie U_DL_2 (zájmové území dolů) a do kategorie 
U_F (území k rekultivaci). Na základě těchto zjištění lze říct, že při přeplánování budoucí 
zástavby na mapovém listu 15 44 07 byl brán ohled na volbu zástavby v oblastech 
s největšími negativními vlivy poddolování.  

Pro příklad hodnocení vzájemného vlivu poddolování a inženýrskogeologických 
rajonů je uvedeno území s největší hodnotou poklesů (500-1200 cm). Zde největší plochu 
(43,9%) zaujímá rajon násypů, výsypek a hald An a rajon odkališť a navážek odpadu Ao 
(obr. 4.3.4). Rajon An je reprezentován karbonskou hlušinou, struskou a popílkem, a rajon 
Ao představuje antropogenní uloženiny, stavební rum, tuhý, komunální odpad. V pořadí 
druhý nejvýznamnější je rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp (33,1%).  

Při hodnocení svahových deformací v zájmovém území bylo zjištěno, že se zde 
nachází dvě aktivní plošná sesuvná území, šest ostatních plošných sesuvných území a 
jeden ostatní bodový sesuv. Jisté riziko mohou představovat aktivní sesuvná území, kde 
větší z dvojice (40,6 ha) se nachází v zalesněné části na hranicích obcí Petřvald a Orlová 
na lokalitě Petřvald u Karviné. Tento sesuv leží na území bez poklesů (35,6%) až na 
intervalu poklesů 100-200 cm (14,7%). Pozitivním zjištěním je, že na ploše pouze 2,4% 
z celkové rozlohy sesuvu se nachází současná zástavba, ale je třeba brát na zřetel, že 
v budoucnu se na této deformaci plánuje stavět až na ploše 3,8% rozlohy sesuvu.  Má se 
jednat především o zástavbu kategorie U_BI_2 (zóna individuálního bydlení v rozptylu) 
dle tabulky Kategorizace územního plánu. Druhý aktivní sesuv (16,5 ha) se nachází 
v lokalitě Petřvald u Karviné, v zalesněné oblasti severně od ulice Šumbarská. Tento sesuv 
svými 85,6% leží na území bez poklesů a v současnosti zástavba pokrývá 4,6% svahové 
deformace. V budoucnu se plocha sesuvu z hlediska výstavby neplánuje výrazně využívat 
(0,6%). Celková plocha ostatních plošných sesuvných území činí 75,1 ha. Plocha těchto 
svahových deformací je úzce spjata s hlubinnou těžbou na Dole Karviná, závodě Lazy a 
následnou rekultivací území.  

 
Z výsledků hodnocení kategorií stavenišť v poddolovaném území vyplývá, že více 

jak ¼ (25,1%) z plochy mapového listu v časovém řezu 1983-2005 patří I. kategorii 
stavenišť (obr. 4.3.6). Toto zjištění nám ukazuje, že se v zájmové oblasti výrazně zvětšilo 
území s možností výskytu stupňovitých zlomů a mimořádně velkých deformací. Ze závěrů 
studie také vyznívá, že je nutné brát zřetel na s časem rostoucí nárůst ploch méně 
vhodnějších kategorií stavenišť, které tomuto mapovému listu dominují.    

Závažným zjištěním následující analýzy, zkoumající vzájemný vztah mezi 
kategoriemi stavenišť s plochou současné zástavby, je informace, že 26,6% současné 
zástavby stojí na ploše nejméně vhodné I. kategorie stavenišť (obr. 4.3.7), pro časový řez 
1983-2005. Toto zájmové území je charakteristické svou velkou rozlohou současné 
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zástavby, spadající do méně vhodných kategorií stavenišť, jak je uvedeno výše. Z tohoto 
důvodu, je nutné věnovat zvýšenou pozornost při posuzování současné zástavby a 
plánování zástavby budoucí.  

Překryvnou analýzou mezi kategoriemi stavenišť a územním plánem obcí bylo 
zjištěno, že převážná většina území tohoto mapového listu spadá do V. kategorie a má tak 
relativně dobré podmínky pro všechny typy staveb (obr. 4.3.8). Důležitým zjištěním však 
je, že druhou největší hodnotou překryvu je plocha zástavby představující 19,3% z celkové 
plánované zástavby, která bude stát na nejnevhodnější I. kategorii. Ovšem jedná se o 
plánovanou výstavbu spojenou s rekultivací a rozšiřováním zástavby v oblasti dolu 
Karviná, závodů Lazy a ČSA. Jmenovitě dle tabulky Kategorizace územního plánu se 
jedná o zástavbu kategorie U_F (území k rekultivaci), U_DL_2 (zájmové území dolů) a 
U_V_1 (zóna drobné výroby). Proto lze konstatovat, že při plánování budoucí zástavby, 
byl brán zřetel na její umístění v takto těžbou ovlivněném území.   

Poslední překryvnou analýzou mapového listu 15 44 07 bylo vyhodnocení průniku 
ploch kategorií stavenišť ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům. K popisu výsledků 
byla vybrána I. kategorie, jakožto území s nejméně vhodnými vlastnostmi pro zakládání 
staveb. Jak je vidět z obr. 4.3.9 na tomto území je dominantní rajon násypů, výsypek a hald 
a rajonu odkališť a navážek odpadu An-Ao (53,8%). Mezi další významné rajony patří 
rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp (23,1%) a rajon morénových sedimentů 
Gm (11,8%). 
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4.4 Mapový list 15 44 08 
 

Poslední zájmová oblast se nachází na mapovém listu 15 44 08 a na jejím území, 
dle map obcí s rozšířenou působností zasahuje největší plochou obec Karviná, dále pak 
obce Stonava, Horní Suchá a Havířov. V tomto mapovém listě se nachází dobývací 
prostory Karviná-Doly II, Karviná-Doly I, Stonava, Louky, Darkov a Horní Suchá (řazeno 
dle plošného zastoupení). Na tomto území byly vyhodnoceny velikosti poklesů, způsobené 
hornickou činností (kapitola 4.4.1), provedeny a vyhodnoceny překryvné analýzy poklesů 
a současné zástavby (kapitola 4.4.2), prognózní poklesy s územním plánem (kapitola 
4.4.3), zhodnocení svahové aktivity na  lokalitě (kapitola 4.4.4) a vyhodnocení 
prognózních poklesů s mapou inženýrskogeologických rajónů (kapitola 4.4.5). Následně 
bylo území hodnoceno z hlediska rozdělení do kategorií stavenišť dle zadaných parametrů 
přetvoření terénu (kapitola 4.4.6), provedeny a vyhodnoceny překryvné analýzy kategorií 
stavenišť se současnou zástavbou (kapitola 4.4.7), analýzy kategorií stavenišť s územním 
plánem (kapitola 4.4.8) a analýzy kategorií stavenišť s mapou inženýrskogeologických 
rajónů (kapitola 4.4.9). 

 

4.4.1 Hodnocení poklesů 
Pro tuto oblast byly vyhodnocovány velikosti poklesů způsobených těžbou černého 

uhlí na Dole Karviná (závod ČSA) společnosti OKD. Poklesy byly sledovány ve čtyřech 
časových řezech – 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005 (obr. 4.4a, obr. 4.4b). 
Studie obsahuje také hodnocení prognózních poklesů do roku 2010 (2003-2010), které 
však není uvedeno v této podkapitole, protože není kompatibilně hodnoceno se čtyřmi výše 
uvedenými časovými řezy. Pro jednotnost a možnost dobré komparace výsledků hodnot 
poklesů bylo zvoleno sedm intervalů (území bez poklesů, do 50 cm, 50-100 cm, 100-200 
cm, 200-300 cm, 300-500 cm, 500-1200 cm). Do uvedených intervalů byly přiřazeny 
všechny příslušné dílčí hodnoty. Zdrojem poklesů je mapa Poklesy v cm, skupiny stavenišť 
dle ČSN 73 0039 z dobývání v letech 1983-1990 (respektive 1983-1995, 1983-2000,1983-
2005) v měřítku 1:15 000, vydané v říjnu 2008 společností OKD. Tyto poklesy byly 
následně převedeny do vektorové podoby pomoci aplikace ArcMap programu ArcGIS.  

 
Charakteristickým rysem tohoto zájmového území je velmi malá plocha území, 

které nebylo postiženo negativními vlivy poddolování. V průběhu sledovaného období se 
toto území zredukovalo z 2% (0,37 km2) na pouhých 0,2% (0,03 km2). Nejčetnější skupinu 
tvoří druhý interval do 50cm, kde se hodnoty poklesů pohybovaly od počátečních 33,9% 
(6,2 km2), přes 24,7% (4,5 km2) a 19,4% (3,54 km2) až na 12,6% (2,3 km2). Také 
v následujícím intervalu (50-100 cm) je tento trend patrný. Strmost poklesu hodnot není v 
této skupině tak zřetelná jako v předchozím intervalu, přesto se jedná, co do četnosti, o 
významný soubor hodnot (25,9% (4,74 km2), 20,7% (3,78 km2), 16% (2,93 km2), 14% 
(2,56 km2)). Vyrovnanou skupinu hodnot představuje následující interval 100-200 cm. Zde 
se velikost území nachází v rozmezí 25,1% (4,58 km2), 28,6% (5,22 km2), 25% (4,57 km2), 
24,9% (4,55 km2), (obr. 4.4.1). Typický rozvoj poklesové kotliny znázorňuje grafické 
zobrazení intervalu poklesů 200-300 cm a tento trend pak můžeme pozorovat i 
v následujících intervalech. Jedná se o strmý nárůst hodnot z 9,1% (1,66 km2) přes 13,5% 
(2,47 km2) na 18,9% (3,46 km2) až na 19,3% (3,52 km2). Podobný průběh avšak v nižších 
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hodnotách pozorujeme také v intervalu 300-500 cm (4% (0,73 km2), 9,6% (1,75 km2), 15% 
(2,73 km2), 19% (3,48 km2)). Největší nárůst hodnot je zaznamenán v posledním intervalu 
poklesů (500-1200 cm), kde hodnoty rostou z nulových až po 10% (1,82 km2) z celkové 
rozlohy území.  

 

 

Obr. 4.4.1 Změny ploch poklesů na zájmovém území (mapový list 15 44 08) v jednotlivých časových řezech 
(Marschalko, Malek, 2009) 
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Obr. 4.4a  Poklesy z dobývání v letech 1983-1990 a 1983-1995 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou 

mapový list 15 44 082 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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Obr. 4.4b  Poklesy z dobývání v letech 1983-2000 a 1983-2005 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou 
mapový list 15 44 08 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.4.2 Hodnocení poklesů ve vztahu k současné zástavbě 
Následující kapitola hodnotí výsledky překryvné analýzy mezi poklesy na 

zájmovém území (mapový list 15 44 08) a plochou současné zástavby, během 4 
sledovaných období (časové řezy 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005). 
Zdrojem zástavby je digitální model území DMÚ 25, vypracovaný Vojenským 
topografickým ústavem.  

 
Rozloha současné zástavby stojící na území bez poklesů, se v průběhu sledovaných 

období výrazně zmenšila, z hodnoty 7,8% (0,26 km2) až na 1% (0,03 km2) v posledním 
časovém řezu (obr. 4.4.2). Největší plocha současné zástavby ležela ve všech sledovaných 
časových řezech na intervalu do 50 cm. Zde došlo ke snížení plochy z 47,6% (1,57 km2) 
přes hodnotu 44,6% (1,47 km2) na 38,9% (1,28 km2) a až na 31,4% (1,03 km2). Klesající 
trend je patrný také ve třetím intervalu poklesů (50-100 cm), kde došlo k redukci plochy 
zástavby z 20,9% (0,69 km2) přes hodnoty 17,9% (0,59 km2) a 17,3% (0,57 km2) až na 
15,4% (0,51 km2). 

Velmi vyrovnané hodnoty jsou i v intervalu 100-200 cm. V tomto souboru hodnot 
je rozdíl mezí prvním a posledním časovým řezem necelé 4%, 16,4% (0,54 km2) a 20,3% 
(0,67 km2). Stoupající trend velikosti plochy současné zástavby v čase pozorujeme u všech 
následujících intervalů (200-300 cm, 300-500 cm a 500-1200 cm). U prvního jmenovaného 
se jedná o strmý nárůst z hodnoty 5,3% (0,17 km2) na 9,2% (0,3 km2), dále na 12,4% (0,41 
km2) až na 13,3% (0,44 km2). Ještě výraznější nárůst je patrný v intervalu 300-500 cm, zde 
z původních 2,1% (0,07 km2) stoupla velikost zástavby až na 15,7% (0,52 km2). 
V posledním souboru hodnot se jedná o mírný nárůst plochy z nulových hodnot až na 2,9% 
(0,1 km2) z celkové rozlohy současné zástavby. 
 

 

Obr. 4.4.2 Závislost plochy současné zástavby na vybraných intervalech hodnot poklesů v jednotlivých 
časových řezech na zájmovém území; mapový list 15 44 08 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.4.3 Hodnocení poklesů ve vztahu k územním plánům 
Následnou překryvnou analýzou na mapovém listu 15 44 08 byl zjištěn vzájemný 

vztah mezi prognózními poklesy pro roky 2003-2010 a územními plány obcí. Poklesy byly 
stejně jako v předchozích podkapitolách výsledkem vektorizace poklesů z  mapy Poklesy 
v cm, skupiny stavenišť dle ČSN 73 0039 z dobývání v letech 1983-1990 (respektive 
1983-1995, 1983-2000,1983-2005) v měřítku 1:15 000, vydané v říjnu 2008 společností 
OKD. Územní plán k této analýze vznikl vektorizací rastrových map jednotlivých obcí, 
jejich následným sjednocením.  

 
Na území bez poklesů, které negativními vlivy poddolování nebylo ovlivněno 

vůbec, se plánuje zástavba na ploše odpovídající 16,5% (1,42 km2) z celkové budoucí 
zástavby. Tato hodnota je oproti zástavbě na dalším intervalu (do 50 cm) téměř poloviční. 
Zde se totiž plánuje zástavba představující skoro 1/3 z celkové nové zástavby (32,7% (2,82 
km2)). Další významná plocha zástavby (17,4% (1,5 km2)) bude stát na intervalu 50-100 
cm, a jen o něco málo menší hodnotu (16,6% (1,43 km2)) bude mít i další interval, 100-200 
cm. Téměř poloviční, oproti předchozímu ale vyrovnané hodnoty mají následující dva 
intervaly (200-300 cm, 300-500 cm). Na prvním z nich se plánuje zástavba o rozloze 8,5% 
(0,73 km2) a na druhém 8,4%  (0,73 km2). Důležitým zjištěním této analýzy je, že na 
nejvíce poklesy postiženém intervalu 500-1200 cm se neplánuje žádná zástavba. 

 

 

Obr. 4.4.3 Závislost plochy plánované zástavby na zájmovém území na intervalech prognózovaných poklesů 
v období 2003-2010; mapový list 15 44 08 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.4.4 Prognózní poklesy 2003-2010 ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům 

Z hlediska hodnocení podmínek budoucí zástavby v hornicky ovlivněné krajině, 
nás zajímá vztah inženýrskogeologických rajonů nacházejících se v dosahu ovlivnění 
určitých hodnot poklesů způsobených poddolováním. Plošné rozšíření jednotlivých 
inženýrsko-geologických rajonů ve vztahu k vybraným rozpětím hodnot poklesů je patrno 
z obr. 4.4.4. Jako příklad hodnocení tohoto vlivu je uvedeno území s největší hodnotou 
poklesů (500-1200 cm).  

 
Největší rozšíření zaujímá rajon deluviálních sedimentů D s plochou 45,4%. 

Geotechnické vlastnosti zemin tohoto rajonu jsou velmi proměnlivé a lze je stanovit vždy 
až na základě výsledků zkoušek a rozborů přímo na předmětné lokalitě. Sezónně mohou 
tímto geologickým prostředím protékat podzemní vody na základě jejich průlinové 
propustnosti, což může ovlivňovat ve sklonitějším terénu svahové pohyby. Druhým 
nejrozšířenějším je rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp (41,3%). Soudržné 
zeminy tohoto rajonu mají na zájmovém území největší plošné rozšíření a to i na plochách 
dotčených důlní činností. Při tuhé až pevné konzistenci představují středně únosnou a 
středně stlačitelnou základovou půdu, která byla využita např. pro výstavbu nové části 
Karviné a pro výstavbu Havířova. U pravých spraší nelze vyloučit jejich prosedavost. 
Nejmenší plochu (13,2%) zaujímá rajon násypů, výsypek a hald An a rajón odkališť a 
navážek odpadu Ao. Rajon An je reprezentován karbonskou hlušinou, struskou 
a popílkem, a rajon Ao představuje antropogenní uloženiny, stavební rum, tuhý, komunální 
odpad.  

 

 
Obr. 4.4.4 Závislost rozšíření ploch dominantních inženýrskogeologických rajonů na mapovém listu 15 44 08 

na prognózních intervalech hodnot poklesů 2003-2010 (Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.4.5 Svahové deformace v zájmovém území 
Z hlediska hodnocení budoucí zástavby, dle územního plánu v oblastech 

postižených hornickou činností, je jedním z nejdůležitějších geofaktorů existence 
svahových deformací, které jsou ještě navíc, v porovnání s oblastmi bez těchto vlivů, 
ovlivněny projevy poddolování. Pro zohlednění tohoto ovlivnění na zájmovém území byly 
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provedeny překryvné analýzy v geografických informačních systémech vybraných 
izokatabáz prognózních poklesů se svahovými deformacemi se současnou a plánovanou 
zástavbou dle územního plánu (obr. 4.4c).  

Zdrojem svahových deformací je mapa Svahové deformace Ostravska (Müllerová, 
Ides, 2004), která byla zvektorizována aplikaci ArcMap programu ArcGIS a takto 
vytvořená data použita pro jednotlivé překryvné analýzy. 
 

Ostatní plošná sesuvná území 
V zájmové oblasti, se nachází pouze jedna svahová deformace, která je 

charakterizována jako ostatní plošné sesuvné území. Sesuv se nachází asi 270 m východně 
od kruhového objezdu na ulici ČSA, a zároveň se přes tuto ulici rozprostírá. 98,7% své 
rozlohy leží na intervalu poklesů do 50 cm a tato svahová deformace je na rajonu násypů, 
výsypek a hald a rajonu odkališť a navážek odpadu An-Ao (53,5%) a na rajonu 
polygenetických sprašových sedimentů Lp (46,5%).  
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Obr. 4.4c Poklesy z dobývání v letech 2003-2010 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou a 
znázorněnými aktivními a ostatními sesuvnými územími včetně aktivních a ostatních bodových sesuvů mapový 

list 15 44 08 (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.4.6 Hodnocení kategorií stavenišť v poddolovaném území 
Tato část studie hodnotí stav poddolovaného území z hlediska rozšíření kategorií 

stavenišť, které slouží k popisu stavu místa postiženého hornickou činností ve vztahu 
k potřebám založení budoucí stavby. To znamená, že daná kategorie nám doporučuje, co 
máme udělat, aby se nám budoucí stavba na takto postiženém území nepoškodila, 
respektive v horším případě nám říká, jestli ji můžeme vůbec na takovémto území umístit. 
Naopak pozitivní případ je malý vliv s nenáročnými úpravami. Většinou při individuelním 
posouzení jedné stavby v rámci inženýrskogeologického průzkumu hodnotíme pouze jedno 
konkrétní místo. V rámci studie však můžeme pozorovat rozšíření této charakteristiky 
v rámci celého zájmového území (Marschalko, M., Malek, O., 2009). 

 
Celkově pět možných kategorií stavenišť bylo hodnoceno ve čtyřech časových 

řezech 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005, pro pochopení chronologických 
změn kategorií stavenišť a demonstrování existence takovéhoto případu ve smyslu 
pochopení časové proměnlivosti této charakteristiky. 

Překryvné analýzy v programu ArcGIS byly provedeny na základě jednotlivých 
datových vrstev vektorizovaných map poklesů (OKD, 2008), ve kterých jsou uvedeny 
kategorie stavenišť v uvedených časových obdobích s vektorizovanou zástavbou dle 
územního plánu a zástavbou současnou.   

 
V této podkapitole je hodnoceno rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu 

k celkovému zájmovému území (obr. 4.4.6), přičemž jsou postupně hodnoceny jednotlivé 
skupiny od příznivějšího stavu (V. kategorie) až k tomu nejnegativnějšímu s největším 
ovlivněním (I. kategorie). Objekty na staveništi skupiny pět (V.) nevyžadují zajištění proti 
účinkům poddolování kromě objektů obzvláště citlivých vzhledem k zadaným parametrům 
přetvoření terénu podle báňských podmínek (např. podzemní objekty širší než 6m, tlaková 
trubní vedení, velké nádrže apod.), přičemž je nutno respektovat dodržení požadavků na 
konstrukce podle odd. 3.2. Vždy je však nutno posoudit účinky zvýšené hladiny podzemní 
vody o předpokládanou hodnotu poklesu terénu (ČSN 73 0039). V. kategorie stavenišť 
představuje území kde namáhání od poddolování je velmi malé, řádově menší než 30% 
namáhání od ostatních účinků.   

Zásadním zjištěním této překryvné analýzy je skutečnost, že plocha území, 
odpovídající nejvhodnější V. kategorii stavenišť je na tomto zájmovém území velmi malá. 
V průběhu sledovaných období došlo k výrazné redukci této plochy z 25,1% (4,58 km2) na 
finálních 4,8% (0,88 km2) v posledním časovém řezu.  

Na staveništích III. a IV. skupiny lze zpravidla zajistit proti účinkům poddolování 
ekonomicky přijatelným způsobem všechny druhy objektů, pokud se postupuje podle 
doporučovaných konstrukčních zásad v odd. 3.2 a ostatních ustanovení této normy (ČSN 
73 0039). Dominantním souborem hodnot v zájmovém území, je IV. kategorie, která svou 
rozlohu v průběhu sledovaného období snížila z původních 46,8% (8,56 km2) přes hodnoty 
41% (7,48 km2) a 34,4% (6,29 km2) na konečných 30,9% (5,64 km2). U následující, III. 
kategorie se projevuje přechod do opačného trendu. Tato skupina hodnot představuje 
poměrně vyrovnaný soubor (18,3% (3,35 km2), 22,3% (4,07 km2), 22,2% (4,06 km2), 
22,5% (4,1 km2)).  

Využití stavenišť I. a II. skupiny je třeba zdůvodnit a pečlivě rozmyslet. 
Nedoporučuje se zde umisťovat žádné inženýrské objekty s výjimkou těch, které jsou 
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nezbytně nutné pro zabezpečení provozu těžební organizace podle odd. 4.13. Dále jsou 
výjimkou jednoduché objekty odolné proti účinkům poddolování, kde je zcela zjevný 
určitý účel objektu s celospolečenským významem (např. objekt železniční stanice). 
Stavenišť s předpokládaným výskytem propadů terénu nelze pro výstavbu použít (ČSN 73 
0039). V předposlední, II. kategorii, se výše zmíněný trend projevuje ve větší míře a plně 
se projeví až v poslední, I. kategorii stavenišť. Jedná se o postupně se zvětšující rozsah 
území s těmito rizikovými skupinami. II. kategorie nabývá hodnot od 6,1% (1,11 km2) 
v prvním časovém řezu po 13,2% (2,41 km2) v poslední řezu. Závažné je zjištění výsledků 
vývoje rozlohy území v nejméně vhodné I. kategorii stavenišť. V prvním časovém řezu 
byla plocha rovna 3,7% (0,67 km2) a v posledním řezu 28,6% (5,22 km2), což představuje 
nárůst toho území o více jak 770%, během sledovaného období. 

 

 
Obr. 4.4.6 Plošné rozšíření jednotlivých kategorií stavenišť celkového zájmového území mapového listu 

15 44 08 ve sledovaných časových řezech (Marschalko, Malek, 2009) 
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Obr. 4.4d Rozšíření kategorií stavenišť na mapovém listu 15 44 08 v časovém řezu 2003-2010 ve vztahu 
k budoucí zástavbě dle  územního plánu (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.4.7 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k současné 
zástavbě 

V další části studie budeme hodnotit rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k 
současné zástavbě (obr. 4.4.7). 

 
Plocha zástavby stojící na V. kategorii stavenišť se v průběhu čtyř časových řezů 

výrazně zmenšila z původních 39,1% (1,29 km2) na 12,4% (0,41 km2). Tento téměř 27% 
úbytek plochy se dá vysvětlit zařazením zástavby stojící původně na V. kategorii do 
kategorií jiných. Nejvýraznější a nejvyrovnanější soubor hodnot představuje zástavba, 
která stojí na IV. kategorii stavenišť. Hodnoty se zde v průběhu let pohybovaly od 42,1% 
(1,39 km2) po 38,9% (1,28 km2). S časem rostoucí trend se projevuje od III. kategorie. Zde 
rozloha zástavby rostla od původních 14,5% (0,48 km2) přes hodnoty 20,7% (0,68 km2) a 
21,9% (0,72 km2) až na 25% (0,82 km2). Plocha zástavby stojící na II. kategorii stavenišť 
se zvětšila z 3% (0,1 km2) na 11% (0,36 km2). Také u nejméně vhodné, I. kategorie, je 
zjevný tento trend a pozorujeme zde lineární vývoj hodnot od 1,2% (0,04 km2) na 5% (0,16 
km2) a přes 9,4% (0,31 km2) až na 12,7% (0,42 km2) z celkové rozlohy současné zástavby.  

 

 

Obr. 4.4.7 Plošné rozšíření jednotlivých kategorií stavenišť na současně zastavené ploše na mapovém listu 
15 44 08 ve sledovaných časových řezech (Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.4.8 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k územním 
plánům 

Další podkapitola hodnotí rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k plánované 
zástavbě dle územního plánu (obr. 4.4.8). Potřebná datová vrstva územních plánů 
jednotlivých obcí vznikla vektorizací rastrových map a jejich následným komplikovaným 
sjednocením v aplikacích programu ArcGIS. 

 



Ondřej Malek: Zhodnocení možnosti využívání vybraných geofaktorů pro potřeby územního plánování  

 

2010 101 

 

Pouze necelá třetina (29% (2,5 km2)) plánované zástavby bude stát na V. kategorii 
stavenišť, tedy na nejvhodnějším území k výstavbě z pohledu ovlivněného území 
poddolováním (obr. 4.4d). Větší území (34,3% (2,96 km2)) bude zaujímat zástavba na IV. 
kategorii. Třetí významnou oblast tvoří budoucí zástavba na III. kategorii stavenišť s 
hodnotou 18,6% (1,61 km2). Nejnižší velikost plochy plánované zástavby (8,7% (0,75 
km2)) bude stát na II. kategorii. O něco větší plochu (9,4% (0,81 km2)) bude mít zástavba, 
která se plánuje na nejnevhodnější I. kategorii. Plánovaná zástavba na této kategorii patří 
dle tabulky Kategorizace územního plánu do skupiny U_F (území k rekultivaci), U_V_0 
(zóna výroby neurčena) a U_E (území možné dostavby v poddolovaném území).   

 

 

Obr. 4.4.8 Rozšíření kategorií stavenišť na zájmovém území mapového listu 15 44 08 v časovém řezu 2003-
2010 ve vztahu k budoucí zástavbě dle  územního plán (Marschalko, Malek, 2009) 

 
4.4.9 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům 

Jestliže se budeme zamýšlet nad největším ovlivněním geologického prostředí 
z pohledu poddolování, tak takovýmto územím je rozšíření I. kategorie stavenišť. Jak je 
zřejmé z obr. 4.4.9 na tomto území je dominantní rajon násypů, výsypek a hald a rajonu 
odkališť a navážek odpadu An-Ao (58,3%). Dalšími rajony v oblasti jsou rajon 
polygenetických sprašových sedimentů Lp (33,2%), rajon glacifluviálních a 
glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl (4,5%), rajon morénových sedimentů Gm (3,5%) a 
rajon deluviálních sedimentů D (0,5%). 

 
Pro tyto rajony je třeba počítat s největšími negativními změnami fyzikálně 

mechanických vlastností zejména však se změnou pórovitosti, objemové hmotnosti, 
nakypření, relativní hutnosti, které následně ovlivňují mechanické vlastnosti ve smyslu 
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smykové pevnosti, deformačních modulů, které ve svých důsledcích pak budou ovlivňovat 
výpočet únosnosti a sedání ve spojitosti se založením budoucích objektů. Vliv těchto změn 
nelze jednoznačně kvantifikovat, ale bude mít rozdílné následky na různé geologické 
prostředí zejména ve vztahu k mineralogickému složení, granulometrickému charakteru 
základových půd. Naopak nejmenší vliv budeme předpokládat u kategorie V. a na 
územích, které jsou jednoznačně bez vlivu. Nesmíme zapomínat, že i v územích, kde 
máme minimální poklesy s relativně vhodnou kategorií staveniště, může docházet 
k situacím, kde vzhledem k únosnosti a sedání objektu nedojde ke změnám, ale například 
může dojít k změnám horizontálních napětí, které mohou vést ke změnám stability svahu, 
respektive k svahovým pohybům.  

 

 
 

Obr. 4.4.9 Plocha inženýrskogeologických rajonů na kategoriích stavenišť; mapový list 15 44 08 
(Marschalko, Malek, 2009) 

 

Zhodnocení vybraných geofaktorů v mapovém listu 15 44 08 
Poslední částí této kapitoly diplomové práce, hodnotící vybrané geofaktory 

v mapovém listu 15 44 08, je shrnutí výsledků zjištění provedených analýz.  
 
Ze studie rozšíření poklesů k celkové ploše zájmového území bylo zjištěno, že 

popisované území je silně poznamenáno hlubinným dobýváním černého uhlí na dolech 
Darkov a ČSM, dobývací prostory Karviná-Doly II, Karviná-Doly I, Stonava a Darkov 
(viz kapitola 2.7.2 a 2.7.3). Byla potvrzena skutečnost, že postupem sledovaného času se 
území, které nebylo vlivy zasaženo, zmenšovalo na úkor postupující poklesové kotliny 
(obr. 4.4.1), čímž došlo k redistribuci těchto vlivů v zájmovém území (obr. 4.4a, obr. 4.4b). 
V zájmové oblasti se vyskytují dvě lokality s největšími hodnotami poklesů (větší než 900 
cm). První takové území se nachází v severní části mapového listu, v rameni potoka 
Stonávky a druhé nalezneme v jižní části zájmového území blízkosti kaliště u Křivého 
potoka.  

Trend zvyšování vlivů hornické činnosti byl patrný i z hlediska hodnocení projevů 
poklesů ve vztahu současné zastavěné ploše (obr. 4.4a, obr. 4.4b). Stávající zástavba byla 
v  průběhu sledovaného období stále více postihována negativními vlivy poddolování. Jen 
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minimální velikost plochy (1%) současné zástavby stojí na území, které nebylo postiženo 
poklesy. Na největším intervalu poklesů 500-1200 cm stojí 2,9% současné zástavby pro 
časový řez 1983-2005. Největší plocha zástavby (31,4%) v tomto řezu stojí na poklesech 
do 50 cm (obr. 4.4.2).  

Plánovaná zástavba intervalu poklesů 300-500 cm patří dle tabulky Kategorizace 
územního plánu z 39,7% do skupiny N_Z_0 (zóna krajinné zeleně neurčené) a z 26,9% do 
skupiny U_F (zóna k rekultivaci). Z těchto závěrů lze říct, že při plánování budoucí 
zástavby na mapovém listu 15 44 08 byl brán zřetel na negativní vlivy poddolování 
spojené s těžbou černého uhlí v dané lokalitě. Tento fakt potvrzuje taky to, že na největším 
intervalu poklesů 500-1200 cm není plánována žádná zástavba (obr. 4.4.3).  

Pro příklad hodnocení vzájemného vlivu poddolování a inženýrskogeologických 
rajonů je uvedeno území s největší hodnotou poklesů (500-1200 cm). Na tomto intervalu 
zaujímá největší rozšíření s plochou 45,4% rajon deluviálních sedimentů D (obr. 4.4.4). 
Geotechnické vlastnosti zemin tohoto rajonu jsou velmi proměnlivé a lze je stanovit vždy 
až na základě výsledků zkoušek a rozborů přímo na předmětné lokalitě. Sezónně mohou 
tímto geologickým prostředím protékat podzemní vody na základě jejich průlinové 
propustnosti, což může ovlivňovat ve sklonitějším terénu svahové pohyby. Jen nepatrně 
menší plošné zastoupení má rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp (41,3%).  

Tento mapový list je na výskyt svahových deformací poměrně skoupý (obr. 4.4c). 
Nachází se zde pouze jedno ostatní plošně sesuvné území, které najdeme asi 270 m 
východně od kruhového objezdu na ulici ČSA, a toto území se zároveň přes tuto ulici 
rozprostírá. Téměř celou svou plochou (98,7%) leží na intervalu poklesů do 50 cm a tato 
svahová deformace je na rajonu násypů, výsypek a hald a rajonu odkališť a navážek 
odpadu An-Ao (53,5%) a na rajonu polygenetických sprašových sedimentů Lp (46,5%).   

Z vyhodnocení plochy kategorií stavenišť v poddolovaném území vyplývá, že se 
v zájmové oblasti výrazně zvětšilo území s možností výskytu stupňovitých zlomů a 
mimořádně velkých deformací (obr. 4.4.6). Alarmující je zjištění, že během sledovaných 
období vzrostla plocha nejméně vhodné I. kategorie stavenišť z 3,7 % na 28,6% v časovém 
řezu 1983-2005. Tato hodnota představuje v tomto posledním sledovaném časovém období 
druhou největší hodnotu, jen o 2,3% menší, než je plocha IV. kategorie stavenišť. 
Z výsledků byl vypozorován trend potvrzující existenci vzájemného vztahu mezi 
kategoriemi stavenišť a distribucí velikostí poklesů. Také zde pozorujeme s časem 
rozšíření území odpovídající kategoriím staveniště I. a II. na úkor ploch kategorií s více 
vhodnějšími podmínkami pro zakládání staveb.   

Pro zjištěné hodnoty překryvné analýzy kategorií stavenišť ve vztahu k současné 
zástavbě je třeba říct, že tato zástavba stojí na převážně méně vhodných až nevhodných 
kategoriích stavenišť. V posledním časovém řezu 1983-2005 patří největší plocha zástavby 
do IV. kategorii stavenišť (38,9%), zástavba stojící na III. kategorii představuje 25% 
z celkové současné zástavby (obr. 4.4.7).  

Z výsledků hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k územním plánům je zřejmé, 
že převážná (34,29%) většina území tohoto mapového listu spadá do méně vhodné IV. 
kategorie stavenišť. Plochu představující 9,4% z celku bude mít zástavba, která se plánuje 
na nejnevhodnější I. kategorii (obr. 4.4.8). Budoucí zástavba na této kategorii patří dle 
tabulky Kategorizace územního plánu do skupiny U_F (území k rekultivaci), U_V_0 (zóna 
výroby neurčena) a U_BI_0 (zóna individuálního bydlení neurčena). 

Závěrečná překryvná analýza, představující průnik vrstvy kategorií stavenišť ve 
vztahu k inženýrskogeologickým rajonům (obr. 4.4.9) nás informuje o tom, že na ploše 
nejméně vhodné I. kategorie stavenišť je dominantní rajon násypů, výsypek a hald a rajonu 
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odkališť a navážek odpadu An-Ao (58,3%). Druhým, plošně významným rajonem v oblasti 
je rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp (33,2%).  
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4.5 Zájmová oblast čtyř mapových listů 
 

Zájmová oblast se nachází na 4 mapových listech (15 44 02, 15 44 03, 15 44 07, 
15 44 08) a na její území dle map obcí s rozšířenou působností zasahují obce Rychvald, 
Orlová, Dětmarovice, Doubrava, Karviná, Petřvald, Havířov, Horní Suchá, Stonava 
(seřazeno dle mapových listů). V zájmové území se nachází dobývací prostory (DP): 
Karviná-Doly I, Karviná-Doly II, Doubrava, Lazy, Poruba, Dolní Suchá, Stonava, Louky, 
Darkov, Petřvald II, Horní Suchá a Petřvald I (seřazeno dle plošného zastoupení). Na 
tomto území jsou vyhodnoceny velikosti poklesů, způsobené hornickou činností (kapitola 
4.5.1), provedeny a vyhodnoceny překryvné analýzy poklesů a současné zástavby (kapitola 
4.5.2), prognózní poklesy s územním plánem (kapitola 4.5.3), zhodnocení svahové aktivity 
na  lokalitě (kapitola 4.5.4) a vyhodnocení prognózních poklesů s mapou 
inženýrskogeologických rajonů (kapitola 4.5.5). Následně je území hodnoceno z hlediska 
rozdělení do kategorií stavenišť dle zadaných parametrů přetvoření terénu (kapitola 4.5.6), 
jsou provedeny a vyhodnoceny překryvné analýzy kategorií stavenišť se současnou 
zástavbou (kapitola 4.5.7), analýzy kategorií stavenišť s územním plánem (kapitola 4.5.8) a 
analýzy kategorií stavenišť s mapou inženýrskogeologických rajonů (kapitola 4.5.9). 

 

4.5.1 Hodnocení poklesů 
V této oblasti jsou vyhodnoceny velikosti poklesů (poskytnuty společností OKD) 

způsobených těžbou černého uhlí na jednotlivých dolech společnosti OKD (viz kapitola 
4.5.1.1). Poklesy jsou sledovány ve čtyřech časových řezech – 1983-1990, 1983-1995, 
1983-2000, 1983-2005 (obr. 4.5a, obr. 4.5b). Ve studii se nachází ještě hodnocení 
prognózních poklesů do roku 2010 (2003-2010), které však není uvedeno v této 
podkapitole, protože není kompatibilně hodnoceno se čtyřmi výše uvedenými časovými 
řezy. Pro jednotnost a možnost dobré komparace výsledků hodnot poklesů je zvoleno sedm 
intervalů (území bez poklesů, do 50 cm, 50-100 cm, 100-200 cm, 200-300 cm, 300-500 
cm, 500-1200 cm). Do uvedených intervalů jsou přiřazeny všechny příslušné dílčí hodnoty. 
Zdrojem poklesů je mapa Poklesy v cm, skupiny stavenišť dle ČSN 73 0039 z dobývání 
v letech 1983-1990 (respektive 1983-1995, 1983-2000,1983-2005) v měřítku 1:15 000, 
vydané v říjnu 2008 společností OKD. Tyto poklesy byly následně převedeny do 
vektorové podoby pomocí aplikace ArcMap programu ArcGIS.  

 
V prvním intervalu na území bez poklesů došlo ke zmenšení rozlohy území o téměř 

10%, z původních 34,1% (24,94 km2) na 24,4% (17,86 km2) během sledovaných období. 
Menší redukci plochy (7,3%) pozorujeme u druhého intervalu 0-50 cm, kde došlo ke 
změně území z 29% (21,22 km2) na 21,7% (15,87 km2). Stejný průběh, ale s téměř 
polovičními hodnotami má i třetí interval poklesů 50-100 cm, kde došlo  ke zmenšení 
území poklesů z 13,1% (9,58 km2) na 8,6% (6,26 km2) z celkové velikosti území. Změnu 
v trendu představují hodnoty čtvrtého intervalu (100-200 cm), kde dochází k významnému 
rozšíření území poklesů ve 2. a 3. sledovaném období (1983-1995 a 1983-2000). Průběh 
hodnot v tomto intervalu se měnil z 15% (10,97 km2) na 24,4% (17,83 km2) a až na 26,3% 
(19,25 km2) a potom následovalo výrazné zmenšení území tohoto intervalu poklesů na 
hodnotu odpovídající 14% (10,19 km2) z celkové velikosti území. Toto zmenšení území se 
dá vysvětlit následným nárůstem plochy posledního sledovaného období (1983-2005) 
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v intervalech větších poklesů. V intervalu 200-300 cm pozorujeme opačný trend, než je 
tomu u prvních tří intervalů, a tedy téměř lineární nárůst plochy poklesů v průběhu 
sledovaného období. Hodnoty postupně rostou z 6,4% (4,65 km2) přes 7,6% (5,55 km2) na 
10,6% (7,78 km2) až na konečných 10,8% (7,86 km2). V předposledním intervalu se 
výrazně projevuje vliv poddolování v posledním sledovaném období, kde plocha území 
představuje 13,71% (10,02 km2) z celkové rozlohy, čímž téměř 4x převyšuje druhou 
nejvyšší hodnotu z intervalu (pro časový řez 1983-2000) 3,4% (2,48 km2). Ještě výraznější 
rozdíl oproti ostatním obdobím je pozorovatelný u intervalu 500-1200 cm, kde plocha 
území časového období 1983-2005 tvoří 6% (5,02 km2) a hodnota předposledního období 
je pouze 0,1% (0,08 km2) když v prvních dvou obdobích jsou hodnoty nulové.  

 

 

Obr. 4.5.1 Změny ploch poklesů na zájmovém území v jednotlivých časových řezech (Marschalko, Malek, 
2009) 
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Obr. 4.5a  Poklesy z dobývání v letech 1983-1990 a 1983-1995 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou 

(Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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Obr. 4.5b  Poklesy z dobývání v letech 1983-2000 a 1983-2005 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou 
(Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD)  
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4.5.2 Hodnocení poklesů ve vztahu k současné zástavbě 
Tato kapitola hodnotí výsledky překryvné analýzy mezi poklesy na zájmovém 

území a plochou současné zástavby, během 4 sledovaných období (časové řezy 1983-1990, 
1983-1995, 1983-2000, 1983-2005). Zdrojem zástavby je digitální model území DMÚ 25, 
vypracovaný Vojenským topografickým ústavem.  

 
Významná plocha současné zástavby stojí na území, které nebylo nijak ovlivněno 

výskytem poklesové kotliny v zájmové oblasti (obr.  4.5.2). V průběhu sledovaného období 
se tato plocha zmenšovala z původních 31,5% (4,97 km2) přes hodnotu 27,8% (4,39 km2) a 
26,3% (4,16 km2) až na konečných 25,7% (4,06 km2) z celkové velikosti území. Důležitým 
zjištěním této analýzy je skutečnost, že největší plocha současné zástavby stojí na území, 
které je ovlivněno poklesy. Na území intervalu do 50 cm byla plocha v prvním časovém 
řezu 35,2% (5,57 km2) a v posledním 24,9% (3,93 km2), což představuje podstatnou část 
z celkové plochy zástavby na zájmovém území. Třetí interval poklesů (50-100 cm) tvoří 
více jak poloviční skupinu hodnot oproti předchozímu intervalu. Zde jsou hodnoty 
vyrovnanější s postupnou, klesající tendencí z původních 11,8% (1,87 km2) až na 8,2% 
(1,3 km2) plochy území. Velmi vyrovnanou skupinu tvoří také interval 100-200 cm, kde se 
hodnoty pohybují v rozmezí 12,6% (1,99 km2) až 13,6%  (2,15 km2) z celkové velikosti 
zástavby. Trend lineárního zvětšování rozlohy území je zřejmý od intervalu poklesů 200-
300 cm. Tady je patrný nárůst plochy zástavby z 6,4% (1,01 km2) postupně přes hodnotu 
7,6% (1,2 km2) a 8,7% (1,37 km2) až na 9,4% (1,48 km2).  Podobný, jen strmější průběh 
má i interval 300-500 cm, kde se hodnoty pohybují z původních 2,6% (0,4 km2) přes 7,7% 
(1,22 km2) až k 11,3% (1,78 km2), a nakonec se zastavily na hodnotě 13,8% (2,18 km2). 
Zástavba stojící na poklesech 500-1200 cm v průběhu let stoupla z nulových hodnot na 
5,5% (0,86 km2) z celkové plochy zástavby. 
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Obr. 4.5.2 Závislost plochy současné zástavby na vybraných intervalech hodnot poklesů v jednotlivých 
časových řezech na zájmovém území (Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.5.3 Hodnocení poklesů ve vztahu k územním plánům 
Následnou překryvnou analýzou v zájmové oblasti byl zjištěn vzájemný vztah mezi 

prognózními poklesy pro roky 2003-2010 a územními plány obcí. Poklesy byly stejně jako 
v předchozích podkapitolách výsledkem vektorizace poklesů z  mapy Poklesy v cm, 
skupiny stavenišť dle ČSN 73 0039 z dobývání v letech 1983-1990 (respektive 1983-1995, 
1983-2000,1983-2005) v měřítku 1:15 000, vydané v říjnu 2008 společností OKD. Územní 
plán k této analýze vznikl vektorizací rastrových map jednotlivých obcí a jejich následným 
sjednocením.  

 
V zájmové oblasti se plánuje 39% (10,44 km2) z budoucí zástavby na území, které 

nebylo ovlivněno poddolováním vůbec. Téměř pětina (20,9% (5,61 km2) zástavby se 
plánuje na území s poklesy do 50 cm. Na třetím intervalu poklesů (50-100 cm) bude stát 
11,6% (3,1 km2) zástavby a ještě větší plocha zástavby se plánuje na intervalu 100-200 cm 
(12,5% (3,34 km2). Významnou plochu bude zaujímat taky zástavba na intervalech poklesů 
200-300 cm (6,4% (1,71 km2)) a 300-500 cm (6,4% (1,72 km2)). Na nejvíce poddolováním 
postiženém území (500-1200 cm) se chystá zástavba o rozloze 3,2% (0,86 km2) z celkové 
velikosti územního plánu.  

 

 

 Obr. 4.5.3 Závislost plochy plánované zástavby na zájmovém území na intervalech prognózních poklesů v 
období 2003-2010 (Marschalko, Malek, 2009) 
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4.5.4 Prognózní poklesy 2003-2010 ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům 

Z hlediska hodnocení podmínek budoucí zástavby v hornicky ovlivněné krajině, 
nás zajímá vztah inženýrskogeologických rajonů nacházejících se v dosahu ovlivnění 
určitých hodnot poklesů způsobených poddolováním. Plošné rozšíření jednotlivých 
inženýrsko-geologických rajonů ve vztahu k vybraným rozpětím hodnot poklesů je patrno 
z obr. 4.5.4. 

 
Za příklad hodnocení tohoto vlivu je uvedeno území s největší hodnotou poklesů 

(500-1200 cm). Největší rozšíření (43,9%) zaujímá rajon násypů, výsypek a hald An a 
rajon odkališť a navážek odpadu Ao. Rajon An je reprezentován karbonskou hlušinou, 
struskou a popílkem, a rajon Ao představuje antropogenní uloženiny, stavební rum, tuhý, 
komunální odpad. Toto zjištění se dalo předpokládat vzhledem k tomu, že na tomto 
intervalu poklesů se výrazně podepsala důlní činnost. Druhým nejrozšířenějším je rajon 
polygenetických sprašových sedimentů Lp (31,9%). Soudržné zeminy tohoto rajonu mají 
na zájmové území největší plošné rozšíření a to i na plochách dotčených důlní činností. Při 
tuhé až pevné konzistenci představují středně únosnou a středně stlačitelnou základovou 
půdu, která byla využita např. pro výstavbu nové části Karviné a pro výstavbu Havířova. U 
pravých spraší nelze vyloučit jejich prosedavost. Zpravidla jsou bez podzemní vody. 
Třetím významným rajonem je rajon deluviálních sedimentů D s plochou 12,3%. 
Geotechnické vlastnosti zemin tohoto rajonu jsou velmi proměnlivé a lze je stanovit vždy 
až na základě výsledků zkoušek a rozborů přímo na předmětné lokalitě. Sezónně mohou 
tímto geologickým prostředím protékat podzemní vody na základě jejich průlinové 
propustnosti, což může ovlivňovat ve sklonitějším terénu svahové pohyby. Významnou 
plochu představuje také rajon morénových sedimentů Gm (7,3%). Podle zrnitostního 
zatřídění a dle charakteru plasticity se zde nachází zejména jíly s nízkou a střední 
plasticitou, ojediněle, při zvýšeném podílu hrubozrnnějších klastik, štěrkovité jíly. Jejich 
geotechnické vlastnosti jsou závislé na konkrétní konzistenci, která je tuhá až pevná. 
Z dalších, plošně již méně významnějších rajonů je na zájmovém území zastoupen rajon 
glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl (2,8%), rajon náplavů nížinných toků 
a horských toků Fn-Fh (1,4%) a rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a 
štěrkovitých sedimentů Nk (0,5%). 
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Obr. 4.5.4 Závislost rozšíření ploch dominantních inženýrskogeologických rajonů na prognózních 

intervalech hodnot poklesů 2003-2010 (Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.5.5 Svahové deformace v zájmovém území 
Z hlediska hodnocení budoucí zástavby, dle územního plánu v oblastech 

postižených hornickou činností, je jedním z nejdůležitějších geofaktorů existence 
svahových deformací, které jsou ještě navíc, v porovnání s oblastmi bez těchto vlivů, 
ovlivněny projevy poddolování. Pro zohlednění tohoto ovlivnění na zájmovém území byly 
provedeny překryvné analýzy v geografických informačních systémech vybraných 
izokatabáz prognózních poklesů se svahovými deformacemi se současnou a plánovanou 
zástavbou dle územního plánu (obr. 4.5c). 

Zdrojem svahových deformací je mapa Svahové deformace Ostravska (Müllerová, 
Ides, 2004), která byla zvektorizována aplikací ArcMap programu ArcGIS a takto 
vytvořená data použita pro jednotlivé překryvné analýzy.  

Svahové deformace vyskytující se v zájmovém území můžeme rozdělit dle rozlohy 
na sesuvy plošné a bodové a dle stupně aktivity obě tyto kategorie pak dále na aktivní a 
ostatní (potenciální, stabilizované, pohřbené).  

 
 

4.5.5.1 Aktivní plošná sesuvná území 
Možné riziko představují aktivní plošné sesuvy, kterých se v oblasti vyskytuje 

celkem 10. Největší z nich (40,6 ha) se nachází na mapovém listu 15 44 07, v zalesněné 
části na hranicích obcí Petřvald a Orlová na lokalitě Petřvald u Karviné. Tento sesuv leží 
na území bez poklesů (35,6%) až na intervalu poklesů 100-200 cm (14,7%). Dle databáze 
Geofondu je hodnocen jako potenciální a sesuv je největší plochou na rajonu 
polygenetických sprašových sedimentů Lp (47,7%) a rajonu glacifluviálních a 
glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl (25%). Na ploše tohoto sesuvu stojí v současné době 
2,4% zástavby z celkové rozlohy svahové deformace a v budoucnu se zde plánuje stavět na 



Ondřej Malek: Zhodnocení možnosti využívání vybraných geofaktorů pro potřeby územního plánování  

 

2010 113 

 

ploše 3,8%. Bude se jednat především o zástavbu kategorie U_BI_2 (zóna individuálního 
bydlení v rozptylu). 

Rozlohou druhý největší aktivní sesuv (16,5 ha) je také na mapovém listu 15 44 07, 
v lokalitě Petřvald u Karviné, v zalesněné oblasti severně od ulice Šumbarská. Sesuv je 
charakterizován dle Geofondu jako potenciální a převážnou plochou (85,6%) leží na území 
bez poklesů a je na rajonech morénových sedimentů Gm (45,4%) a rajonu náplavů 
nížinných toků a horských toků Fn-Fh (28,3%). Současná zástavba pokrývá 4,6% ze 
svahové deformace a v budoucnu se neplánuje toto území dle územního plánu obce 
výrazně využívat (pouze 0,6%).  

Další dvě aktivní svahové deformace se nachází na mapovém listu 15 44 02 na 
územích postižených poklesy v intervalu do 50 cm (97,7% a 48,5%) a 50-100 cm (2,3% a 
51,5%). Na těchto dvou územích probíhalo nejintenzivnější poklesávaní do roku 2005, což 
je patrno na základě chronologie vývoje poklesové kotliny projevující se poklesy, která 
byla předmětem samostatné studie (podkapitola 4.1.1). Jsou lokalizovány v části obce 
Orlová-město, vzdálená vzdušnou čarou severovýchodním směrem necelý kilometr od 
Starého náměstí mezi ulicemi Dr. M. Tyrše a Bezručova. Oba sesuvy jsou převážně na 
rajonu morénových sedimentů Gm (98,5% a 78,5%).  

Další aktivní sesuvné území se nachází při severním okraji území na lokalitě Horní 
Lutyně. V Geofondu je sesuv veden jako stabilizovaný, na území bez poklesů, 
lokalizovaný na rajonu polygenetických sprašových sedimentů Lp (100%). Více jak 1/5 
plochy svahové deformace (21,5%) pokrývá současná zástavba v blízkosti ulice Okružní.  

Aktivní sesuvné území se nachází také v pravé části tohoto mapového listu na 
lokalitě Doubrava u Orlové a je postiženo prognózními poklesy 100 a 200 cm (69,3%). 
Sesuv je na rajonu morénových sedimentů Gm (97,7%). Aktivita svahového pohybu zde 
byla také ovlivňována hlubinnou těžbou, avšak velikost poklesů nedosahovala takových 
hodnot, jak je tomu při výše popisovaných sesuvech. Území, které zaujímá současná 
zástavba, není příliš významné (3,7%), alarmující však je, že na 96,28% sesuvu se plánuje 
v budoucnu zbudovat zónu individuálního bydlení v rozptylu (U_BI_2) a zónu 
individuálního bydlení v rozptylu a zahrádky (U_BI_3). Tato skutečnost svědčí o 
nerespektování vlivu existence geofaktorů svahových deformací na tomto poddolovaném 
území při sestavování územního plánu obce Doubrava.  

V těsné blízkosti (113 m východním směrem) tohoto sesuvu, ale již na mapovém 
listu 15 44 03 se nachází další aktivně sesuvné území ležící na intervalech poklesů 100-200 
cm (39,7%) až 300-500 cm (6,2%), které je na rajonech morénových sedimentů Gm 
(68,4%) a polygenetických sprašových sedimentů Lp (17,4%). Také zde se setkáváme 
s ignorací existence svahových deformací v lokalitě, protože se zde plánuje zástavba 
stejného typu, jako tomu bylo u předchozí deformace, na ploše 91,5% z velikosti sesuvu.  

Následná dvě území se nachází na svahové deformaci popisované v podkapitole 
4.5.5.2 jako ostatní sesuvné území. První z této dvojice leží celou svou plochou na 
intervalu poklesů 100-200 cm (100%) a na rajonu polygenetických sprašových sedimentů 
Lp (100%). Druhé území leží také na intervalu poklesů 100-200 cm (100%), ale je na 
rajonu glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl (59,5%) a rajonu střídajících 
se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů Nk (29,4%).  

Posledním aktivně sesuvným územím v zájmové oblasti je na stejném mapovém 
listu severně ležící sesuv, na rozhraní obcí Dětmarovice a Doubrava. Tento je převážně 
(88,2%) na území bez poklesů a na rajonech střídajících se jemnozrnných, písčitých a 
štěrkovitých sedimentů Nk (40,2%) a glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl 
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(34,2%). Současná zástavba zaujímá plochu 6,2% z celkové rozlohy sesuvu, avšak 
v budoucnu se zde plánuje zástavba na ploše 57,3%. Má se jednat především o zónu 
individuálního bydlení v rozptylu a zahrádky (U_BI_3) dle územního plánu obce 
Doubrava a zónu smíšenou (U_S) dle územního plánu obce Dětmarovice.  
 

4.5.5.2 Ostatní plošná sesuvná území 

Ostatních (potenciálních, pohřbených, stabilizovaných) sesuvných území se 
v zájmové oblasti vyskytuje celkem 10. 

V severní části mapového listu 15 44 02 v obcích Dětmarovice a Orlová se nachází 
nejrozsáhlejší (57,7 ha) částečně zastavěná oblast postižená svahovými pohyby, kterou 
jsou již za současných podmínek v kategorii potenciálních, pohřbených a stabilizovaných 
území. Toto území je monitorováno od roku 1974 a celou svou rozlohou leží na rajonu 
polygenetických sprašových sedimentů Lp (100%) a převážnou většinou své rozlohy na 
území bez poklesů (96,7%). Zde můžeme konstatovat, že její existence není ovlivněná 
současnou ani minulou hornickou činností a její stabilita byla ovlivňována jinými faktory, 
respektive možná kombinací faktorů, které neměly souvislost s tímto antropogenním 
fenoménem. Rozlohou druhé největší (55,6 ha) ostatní sesuvné území je na mapovém listu 
15 44 03 v obcích Doubrava a Karviná a dle záznamů z Geofondu je kategorizováno jako 
potenciální.  Toto území leží na intervalu poklesů do 50 cm (8,3%) až na intervalu poklesů 
200-300 cm (12,3%).  

Významnou oblastí výskytu ostatních sesuvných území je mapový list 15 44 07, 
kde se nachází hned 6 těchto svahových deformací.  Jejich existence je úzce spojená 
s hlubinnou těžbou na Dole Karviná, závod Lazy a následnou rekultivací. První z těchto 
území se nachází asi 180 m jižně od křižovatky ulic Ostravská a Slezská, v částečně 
zalesněné oblasti v blízkosti Petřvaldské stružky. Celý sesuv leží na území bez poklesů a 
převážně na rajonech deluviálních sedimentů D (43,5%) a morénových sedimentů Gm 
(38,5%). Další svahová deformace se nachází přibližně 285 m od jihozápadně od 
nejjižnějšího rohu předchozího území.  Tento sesuv leží na intervalech poklesů do 50 cm 
(27,4%) až 300-500 cm (14,7%) a je převážně na rajonech násypů, výsypek a hald a rajonu 
odkališť a navážek odpadu An-Ao (58,9%) a dále pak na rajonu polygenetických 
sprašových sedimentů Lp (36,7%). 163 m východním směrem od toho území se nachází 
další, rozlohou největší (plocha) sesuv z této šestice, který je na intervalech poklesů do 50 
cm (1%) až 500-1200 cm (71,3%). Pomyslně jej půlí ulice Lazecká a severní okraje lemuje 
ulice Ostravská a celá tato svahová deformace je z velké části na rajonech polygenetických 
sprašových sedimentů Lp (49,9%) a deluviálních sedimentů D (44,3%). Přibližně 86 m 
severovýchodním směrem, mezi Doubravskou stružkou a ulicí Ostravská se nachází 
dvojice dalších svahových deformací ležících z velké části na intervalu poklesů 500-1200 
cm (92,2% a 93,5%). Jižnější z území leží především na rajonech polygenetických 
sprašových sedimentů Lp (49,9%) a rajonu střídajících se jemnozrnných, písčitých a 
štěrkovitých sedimentů Nk (23,2%) a severnější území na rajonu polygenetických 
sprašových sedimentů Lp (52,9%) a rajonu násypů, výsypek a hald a rajonu odkališť a 
navážek odpadu An-Ao (35,4%). Přibližně 1km jižně od této dvojice svahových deformací 
se na tomto mapovém listě nachází ještě jedna, menší, v místě končící železniční trati. 
Jedná se o stabilizované území, které celou svou rozlohou leží na rajonu násypů, výsypek a 
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hald a rajonu odkališť a navážek odpadu An-Ao (100%) a tento sesuv se nalézá zejména 
v intervalech poklesů 300-500 cm (54,3%) a 500-1200 cm (30,6%).  

Na sousedním mapovém listě 15 44 08 asi 270 m východně od kruhového objezdu 
na ulici ČSA je, přes tuto ulici ležící, další potenciální sesuv. 98,7% své rozlohy leží na 
intervalu poklesů do 50 cm a tato svahová deformace je na rajonu násypů, výsypek a hald a 
rajonu odkališť a navážek odpadu An-Ao (53,5%) a na rajonu polygenetických sprašových 
sedimentů Lp (46,5%). Poslední svahová deformace z této kategorie leží v pravém dolním 
rohu mapového listu 15 44 02 a je celou svou plochou na rajonu násypů, výsypek a hald a 
rajonu odkališť a navážek odpadu An-Ao (100%). Sesuv leží na intervalech poklesů do 50 
cm (43,4%) a 50-100 cm (56,7%) a celá plocha svahová deformace je zahrnuta do 
územního plánu obce Karviná jako kategorie U_F, čili území určené k rekultivaci.  

 

4.5.5.3 Aktivní bodová sesuvná území 
Na zájmovém území se nachází velmi malá území postižená svahovými pohyby, 

která jsou registrována jako bodová sesuvná území. Ta opět dělíme na aktivní a pasivní.  

Mezi aktivní patří trojice na mapovém listu 15 44 02 (obr. 4.5c) v obci Orlová a 
všechny tyto sesuvy leží na území bez poklesů a na rajonu polygenetických sprašových 
sedimentů Lp. První z trojice se nachází v zastavěné oblasti areálu mateřské školky 
v blízkosti Masarykovy třídy. Druhé najdeme v zastavěné oblasti asi 215 m severně od 
Náměstí 28. října, a třetí leží v zalesněné části asi 80 m od ulice Květinová.  

Zbývající 3 aktivní bodová sesuvná území zájmové oblasti najdeme na mapovém 
listu 15 44 03 v obci Doubrava a všechna tři území leží na svahové deformaci popisované 
v podkapitole 4.5.5.2. První se nachází v zastavěné oblasti na intervalu poklesů 100-200 
cm a na rajonu polygenetických sprašových sedimentů Lp. Druhé leží v zalesněné části, na 
intervalu poklesů 100-200 cm a na rajonu glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů 
Gf-Gl. A poslední sesuv této kategorie najdeme na intervalu poklesů do 50 cm a na rajonu 
polygenetických sprašových sedimentů Lp.   

 

4.5.5.4 Ostatní bodová sesuvná území 
První se nachází na mapovém listě 15 44 02 na lokalitě Poruba u Orlové, v blízkosti 

ulice Přespolní, v zalesněné části, a je klasifikováno jako proudový sesuv s potenciálním 
stupněm aktivity. Druhé se také nachází v zalesněné části, ale na východ od ulice Zelená, 
na lokalitě Horní Lutyně a jedná se proudový sesuv s potenciálním stupněm aktivity. První 
z nich není poddolováním ovlivněno a ani se to v nejbližším období nepředpokládá. Druhý 
sesuv nebyl do roku 2005 ovlivňován potenciálním vlivem změn v poklesové kotlině, 
přičemž do roku 2010 se tento vliv již předpokládá do maximální velikosti poklesu do 50 
cm. 

Poslední svahová deformace tohoto typu se nachází na mapovém listu 15 44 07 
v obci Orlová asi 360 m východně od křižovatky ulic Slezská a Ostravská. Tento 
potenciální sesuv leží na území bez poklesů na rajonu deluviálních sedimentů D. 
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Obr. 4.5c Poklesy z dobývání v letech 2003-2010 s vyznačenou současnou i budoucí zástavbou a 
znázorněnými aktivními a ostatními sesuvnými územími včetně bodových sesuvů (Marschalko, Malek, 2009; 

data poklesů OKD) 
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4.5.6 Hodnocení kategorií stavenišť v poddolovaném území 
Tato část studie hodnotí stav poddolovaného území z hlediska rozšíření kategorií 

stavenišť, které slouží k popisu stavu místa postiženého hornickou činností ve vztahu 
k potřebám založení budoucí stavby. To znamená, že daná kategorie nám doporučuje, co 
máme udělat, aby se nám budoucí stavba na takto postiženém území nepoškodila, 
respektive v horším případě nám říká, jestli ji můžeme vůbec na takovémto území umístit. 
Naopak pozitivní případ je malý vliv s nenáročnými úpravami. Většinou při individuálním 
posouzení jedné stavby v rámci inženýrskogeologického průzkumu hodnotíme pouze jedno 
konkrétní místo. V rámci studie však můžeme pozorovat rozšíření této charakteristiky 
v rámci celého zájmového území (Marschalko, M., Malek, O., 2009). 

 
Celkově pět možných kategorií stavenišť bylo hodnoceno ve čtyřech časových 

řezech 1983-1990, 1983-1995, 1983-2000, 1983-2005, pro pochopení chronologických 
změn kategorii stavenišť a demonstrování existence takovéhoto případu ve smyslu 
pochopení časové proměnlivosti této charakteristiky. 

Překryvné analýzy v programu ArcGIS byly provedeny na základě jednotlivých 
datových vrstev vektorizovaných map poklesů (OKD, 2008), ve kterých jsou uvedeny 
kategorie stavenišť v uvedených časových obdobích s vektorizovanou zástavbou dle 
územního plánu a zástavbou současnou.   

  
Tato podkapitola hodnotí rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k celkovému 

zájmovému území (obr. 4.5.6), přičemž jsou postupně hodnoceny jednotlivé skupiny od 
příznivějšího stavu (V. kategorie) až k tomu nejnegativnějšímu s největším ovlivněním (I. 
kategorie). Objekty na staveništi skupiny pět (V.) nevyžadují zajištění proti účinkům 
poddolování kromě objektů obzvláště citlivých vzhledem k zadaným parametrům 
přetvoření terénu podle báňských podmínek (např. podzemní objekty širší než 6m, tlaková 
trubní vedení, velké nádrže apod.), přičemž je nutno respektovat dodržení požadavků na 
konstrukce podle odd. 3.2. Vždy je však nutno posoudit účinky zvýšené hladiny podzemní 
vody o předpokládanou hodnotu poklesu terénu (ČSN 73 0039).  

V. kategorie stavenišť představuje území kde namáhání od poddolování je velmi 
malé, řádově menší než 30% namáhání od ostatních účinků.  Do této kategorie spadá 
většina zájmového území. Ve sledovaném období se velikost plochy zmenšila z původních 
56,1%  (40,98 km2) přes 49,1% (35,89 km2) a 43,3% (31,63 km2) na 39,9% (29,18 km2) 
v roce 2005. Z uvedeného vyplývá, že došlo k výrazné plošné redukci této vhodnější 
kategorie stavenišť. 

Na staveništích III. a IV. skupiny lze zpravidla zajistit proti účinkům poddolování 
ekonomicky přijatelným způsobem všechny druhy objektů, pokud se postupuje podle 
doporučovaných konstrukčních zásad v odd. 3.2 a ostatních ustanovení této normy (ČSN 
73 0039).  V pořadí druhý nejčetnější interval tvoří IV. kategorie, která v průběhu let 
představuje vyrovnanější skupinu hodnot (25,5% (18,62 km2), 22,9%  (16,7 km2), 
22,3% (16,28 km2) a 20,2%  (14,74 km2)). III. kategorie je svým procentuálním zastoupení 
téměř poloviční než předchozí skupina (12,3% (8,95 km2), 14,6% (10,64 km2), 
14,2% (10,39 km2) a 13,8% (10,06 km2)). Kategorie IV. měla nejmenší plošnou změnu ze 
všech a u kategorie III. lze pozorovat změnu trendu k horšímu, přičemž tato skutečnost je 
patrná až při celkovém porovnání se všemi ostatními skupinami. 



Ondřej Malek: Zhodnocení možnosti využívání vybraných geofaktorů pro potřeby územního plánování  

 

2010 118 

 

Využití stavenišť I. a II. skupiny je třeba zdůvodnit a pečlivě rozmyslet. 
Nedoporučuje se zde umisťovat žádné inženýrské objekty s výjimkou těch, které jsou 
nezbytně nutné pro zabezpečení provozu těžební organizace podle odd. 4.13. Dále jsou 
výjimkou jednoduché objekty odolné proti účinkům poddolování, kde je zcela zjevný 
určitý účel objektu s celospolečenským významem (např. objekt železniční stanice). 
Stavenišť s předpokládaným výskytem propadů terénu nelze pro výstavbu použít (ČSN 73 
0039). U předposlední, II. kategorie pozorujeme trend, který se plně projeví také 
v poslední, I. kategorii stavenišť. Jedná se o postupně se zvětšující rozsah území s těmito 
rizikovými skupinami. II. kategorie nabývá hodnot od 3,8% (2,76 km2) v prvním časovém 
řezu až po 9,1% (6,69 km2) v poslední řezu a v I. kategorii je nárůst plochy území mezí 
prvním a poslední časovým řezem přes 700%, z 2,4% (1,76 km2) na 17% (12,42 km2). 
Toto zjištění nám ukazuje, že oproti původním 2,4% procentům území s možností výskytu 
stupňovitých zlomů a mimořádně velkých deformací se tato plocha zvětšila až na více než 
jednu šestinu celkového území. 

 

 

Obr. 4.5.6 Plošné rozšíření jednotlivých kategorií stavenišť celkového zájmového území ve sledovaných 
časových řezech (Marschalko, Malek, 2009) 
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Obr. 4.5d Rozšíření kategorií stavenišť na zájmovém území v časovém řezu 2003-2010 ve vztahu k budoucí 
zástavbě dle  územního plánu (Marschalko, Malek, 2009; data poklesů OKD) 
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4.5.7 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k současné 
zástavbě 

Následná část hodnotí rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu k současné zástavbě 
(obr. 4.5.7). 

 
Plocha zástavby stojící na V. kategorii stavenišť se v průběhu čtyř časových řezů 

zmenšovala z původních 56,8% (8,99 km2) na 41,1% (6,49 km2). Tento více jak 15% 
úbytek plochy se dá vysvětlit zařazením zástavby stojící původně na V. kategorii do 
kategorií jiných. Zástavba, která stojí na IV. kategorii stavenišť tvoří druhou největší 
skupinu představující přibližně čtvrtinu území.  Hodnoty se zde v průběhu sledovaného 
období pohybovaly od 25% (3,95 km2) přes 25,5% (4,03 km2), 23,3% (3,68 km2) až na 
19,5% (3,08 km2) zástavby. Velikosti ploch III. kategorie stavenišť se pohybují od 11,8% 
(1,86 km2) přes 13,3% (2,1 km2), 15,9% (2,51 km2) a opět na 15,9% (2,51 km2). 
V posledních dvou kategoriích se tato s časem rostoucí tendence projevuje výrazněji. 
Plocha zástavby stojící na II. kategorii stavenišť roste z 3,6% (0,57 km2) na hodnotu 6,4% 
(1 km2), následně na 7,6% (1,19 km2) a na konečných 9,1% (1,43 km2). U I. kategorie 
pozorujeme ještě o něco strmější nárůst hodnot, z 2,8% (0,45 km2) přes 6,9% (0,96 km2) na 
9,4% (1,49 km2) až na 14,5% (2,29 km2) plochy zástavby stojící na jednotlivých 
kategoriích stavenišť.  

 

 

Obr. 4.5.7 Plošné rozšíření jednotlivých kategorií stavenišť na současně zastavené ploše na zájmovém území 
ve sledovaných časových řezech (Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.5.8 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k územním 
plánům 

Předposlední podkapitola hodnotí rozšíření kategorií stavenišť ve vztahu 
k plánované zástavbě dle územního plánu (obr. 4.5.8). 
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Potřebná datová vrstva územních plánů jednotlivých obcí vznikla vektorizací 
rastrových map a jejich následným komplikovaným sjednocením v aplikacích programu 
ArcGIS. 

 
Z výsledků překryvné analýzy vyplývá, že téměř polovina (49,4% (13,2 km2)) 

plánované zástavby bude stát na V. kategorii stavenišť, tedy na nejvhodnějším území 
k výstavbě z pohledu ovlivněného území poddolováním (obr. 4.5d). Více než pětina 
(22,4% (6 km2)) zástavby dle územního plánu bude na IV. kategorii. Třetí významnou 
oblast tvoří budoucí zástavba na III. kategorii stavenišť s hodnotou 15% (4,03 km2). 
Nejnižší velikost plochy plánované zástavby (5% (1,33 km2)) bude stát na II. kategorii. Ale 
téměř dvojnásobná (8,3% (2,22 km2)) plocha zástavby se plánuje na nejnevhodnější I. 
kategorii. Jedná se především o plánovanou výstavbu spojenou s rekultivací a rozšiřováním 
zástavby v oblasti Dolu Karviná, závodů Lazy a ČSA.   

 

 

Obr. 4.5.8 Rozšíření kategorií stavenišť na zájmovém území v časovém řezu 2003-2010 ve vztahu k budoucí 
zástavbě dle  územního plánu (Marschalko, Malek, 2009) 

 

4.5.9 Hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům 

Pokud se budeme zamýšlet nad největším ovlivněním geologického prostředí 
z pohledu poddolování, tak takovýmto územím je rozšíření I. kategorie stavenišť (obr. 
4.5.9). Na tomto území se nachází rajon násypů, výsypek a hald a rajonu odkališť a 
navážek odpadu An-Ao (58,6%), rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp 
(23,3%), rajon morénových sedimentů Gm (7,9%), rajon glacifluviálních a 
glacilakustrinních sedimentů Gf-Gl (3,6%), rajon deluviálních sedimentů D (3,2%), rajon 
náplavů nížinných toků a horských toků Fn-Fh (2,3%), rajon deluviofluviálních sedimentů 
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Du (0,8%) a rajon střídajících se jemnozrnných, písčitých a štěrkovitých sedimentů Nk 
(0,3%). 

 
U těchto rajonů musíme počítat s největšími negativními změnami fyzikálně 

mechanických vlastností zejména však se změnou pórovitosti, objemové hmotnosti, 
nakypření, relativní hutnosti, které následně ovlivňují mechanické vlastností ve smyslu 
smykové pevnosti, deformačních modulů, které ve svých důsledcích pak budou ovlivňovat 
výpočet únosnosti a sedání ve spojitosti se založením budoucích objektů. Vliv těchto změn 
nelze jednoznačně kvantifikovat, ale bude mít rozdílné následky na různá geologická 
prostředí zejména ve vztahu k mineralogickému složení, granulometrickému charakteru 
základových půd. Naopak nejmenší vliv budeme předpokládat u kategorie V. a na 
územích, které jsou jednoznačně bez vlivu. Nesmíme zapomínat, že i v územích, kde 
máme minimální poklesy s relativně vhodnou kategorií staveniště, může docházet 
k situacím, kdy vzhledem k únosnosti a sedání objektu nedojde ke změnám, ale například 
může dojít k změnám horizontálních napětí, které mohou vést ke změnám stability svahu, 
respektive k svahovým pohybům.  

 

Obr. 4.5.9 Plocha inženýrskogeologických rajonů na kategoriích stavenišť (Marschalko, Malek, 2009) 
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5. ZÁVĚR  

V rámci diplomové práce s názvem Zhodnocení možnosti využívání vybraných 
geofaktorů pro potřeby územního plánování, jsou shrnuty významná zjištění prováděných 
analýz na celkovém územím zahrnujícím mapové listy 15 44 02, 15 44 03, 15 44 07, 15 44 
08 v měřítku 1:10 000, jež jsou součástí mapového listu v měřítku 15 44 Karviná v měřítku 
1:50 000.  V závěru jsou tedy uvedeny výsledky pouze celého zájmového území, přičemž 
dílčí území jednotlivých výše uvedených mapových listů jsou uvedeny na závěr 
příslušných kapitol. Hodnocení dílčích území si vyžadovala posloupnost zpracovávání, 
protože hodnotit najednou celé území by bylo komplikované a zároveň u prvního dílčího 
území se zkoušela metodika, jejíž výsledky byly pak aplikovány i u dalších a celkového 
území. Bylo tedy možné využívat vylepšení u následujících fází.  

Hlavním cílem bylo zhodnocení vlivu geofaktorů poklesů a kategorií stavenišť ve 
vztahu k celkové ploše území, ve vztahu k současné zástavbě, ve vztahu k budoucí 
zástavbě dle územního plánu obcí s rozšířenou působností, ve vztahu k rozšíření 
svahových deformací a ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům. Všechny tyto 
překryvné analýzy byly zhotoveny v geografických informačních systémech (GIS).  

Ze studie rozšíření poklesů k celkové ploše zájmového území bylo zjištěno, že 
popisované území je silně poznamenáno hlubinným dobýváním černého uhlí na dolech 
Karviná, Darkov a ČSM (viz kapitola 2.7). Právě kvůli této skutečnost bylo ke studii 
vybráno popisované zájmové území. Pro první tři intervaly poklesů (území bez poklesů, 0-
50 cm, 50-100 cm) v zájmovém území pozorujeme charakteristický trend, který odpovídá 
teoretické úvaze o vývoji poklesové kotliny vlivem postupu hlubinné těžby černého uhlí. 
Jedná se o trend znázorňující skutečnost, že postupem sledovaného času se území, které 
nebylo vlivy zasaženo, zmenšovalo na úkor postupující poklesové kotliny, takže došlo 
k redistribuci částí této plochy v zájmovém území (obr. 4.5a, obr. 4.5b). Průběh toho 
trendu má téměř lineární charakter (obr. 4.5.1). Ovlivnění je důsledkem těžby černého uhlí 
na dolech společnosti OKD v tomto území. Co se týče hierarchického vlivu ve smyslu 
plošného rozšíření jednotlivých dolů v zájmovém území, tak Důl Karviná (závod ČSA – 
dobývací prostory Karviná-Doly I a Doubrava) ovlivňuje zejména severní část území, Důl 
Karviná (závod Lazy – dobývací prostor) východní část území, Důl Darkov (dobývací 
prostory Darkov, Karviná-Doly II a Stonava) ovlivňuje západní část území, a Důl ČSM 
(dobývací prostor Louky) ovlivňuje jihozápadní část zájmového území. Poklesy s nejvyšší 
hodnotou (1100 cm) pro sledovaná období se nachází v místech odkaliště Dolu Karviná, 
závod Lazy, mezi ulicí Ostravská a Lazecká. Počáteční hodnota, která byla větší než 450 
cm v prvním časovém řezu 1983-1990, se v průběhu let zvětšila až na hodnotu větší než 
1100 cm v posledním časovém řezu 1983-2005.  

 
Zajímavým zjištěním analýzy zkoumající vztah poklesů k současné zástavbě je fakt, 

že většina této zástavby stojí na území, které bylo ovlivněno poddolováním (převážně na 
intervalu poklesů do 50 cm). V současné zastavěné ploše docházelo ke stále většímu 
působení vlivem zvětšování hodnot poklesů (obr. 4.5.2). Zástavba, která stojí na 
intervalech největších poklesů je reprezentována většinou povrchovými objekty dolů 
v zájmové oblasti.  

Zástavba, která se plánuje na největším intervalu poklesů 500-1200 cm (3,2% 
z celkové plánované zástavby) patří do kategorie U_DL_2 (dle tabulky Kategorizace 
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územního plánu), přičemž se jedná o funkční plochu územního plánu spadající do 
kategorie zájmového území dolů (obr. 4.5.3), což potvrzuje rozšiřování stejného typu 
zástavby jako u hodnocení současné zástavby. Na druhém největším intervalu poklesů 300-
500 cm (6,38% z celkové plánované zástavby) se krom kategorie U_DL_2 (Orlová) 
plánuje také funkční plocha územního plánu kategorie U_F (území k rekultivaci – 
Karviná), U_E (území možné dostavby v poddolovaném území – Karviná), U_V_0 a 
U_V_1 (zóna výrobní – Karviná, Orlová), U_SR (zóna sportu a rekreace – Doubrava), 
U_TP (zóna těžkého průmyslu – Orlová), což představuje typ zástavby bez možnosti 
trvalého bydlení. S ohledem na významný vliv geofaktoru poddolování na tomto území je 
zarážející, že při plánování budoucí zástavby nebyl na tento jev vždy brán zřetel. 
Konkrétním příkladem je plánování zástavby kategorie U_BI_ 2 a U_BI_ 3 (zóna 
individuálního bydlení – Doubrava) a U_ZO (zóna zahrádkových osad – Stonava), která by 
se v místech poklesů 300-500 cm vyskytovat neměla.   

Jako příklad vlivu prognózních poklesů z let 2003-2010 ve vztahu 
k inženýrskogeologickým rajonům je uvedeno hodnocení území s největší hodnotou 
poklesů (500-1200 cm). Největší rozšíření (43,9%) zaujímá rajon násypů, výsypek a hald 
An a rajon odkališť a navážek odpadu Ao (obr. 4.5.4). Rajon An je reprezentován 
karbonskou hlušinou, struskou a popílkem, a rajon Ao představuje antropogenní uloženiny, 
stavební rum, tuhý, komunální odpad. Toto zjištění se dalo předvídat vzhledem k tomu, že 
na tomto intervalu poklesů se výrazně podepsala důlní činnost. Druhým nejrozšířenějším je 
rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp (31,9%). 

Studiem rozšíření svahových deformací v zájmovém území bylo zjištěno, že se zde 
nachází 10 aktivních plošných sesuvných území, 10 ostatní plošná sesuvná území, 6 
aktivní bodová sesuvná území a 3 ostatní bodová sesuvná území. Větší potenciální riziko 
představují především aktivní plošná sesuvná území o celkové rozloze 79,09 ha. Analýzou 
bylo zjištěno, že současná zástavba stojící na ploše aktivních sesuvných území představuje 
plochu odpovídající téměř 4% z jejich rozlohy. Závažnějším zjištěním je však skutečnost, 
že na 14,2% plochy aktivních sesuvných území se plánuje v budoucnu zástavba. Z hlediska 
budoucí zástavby je dle územního plánu do území se svahovými pohyby plánována 
zástavba až do 40,85%  z celkové plochy svahových pohybů na zájmovém území. Na tuto 
skutečnost je potřeba upozornit kompetentní oddělení územního plánovaní.  

Následnou analýzou bylo zjištěno roztřídění zájmového území do jednotlivých 
kategorií stavenišť (obr. 4.5d). Z  vyhodnocení (obr. 4.5.6) vyplývá, že převážná většina 
(39,9%) zájmového území spadá do V. kategorie a má tak relativně dobré podmínky pro 
všechny typy staveb. Do nejméně vhodné I. kategorie patří 17% celkového území, dle 
hodnocení posledního časového řezu 1983-2005. Je však nutné brát na zřetel s časem 
rostoucí nárůst ploch méně vhodnějších kategorií stavenišť. 

Ze zjištění překryvné analýzy kategorií stavenišť se současnou zástavbou plyne 
upozornění na skutečnost, že území, na kterém stojí současná zástavba, se z pohledu 
hodnocení kategorií stavenišť stává stále méně vhodným pro plánování budoucí zástavby 
(obr. 4.5.7). Dokladem tohoto faktu je plocha současné zástavby o velikosti 14,5% stojící 
na I. kategorii stavenišť.   

Z výsledků překryvné analýzy hodnocení kategorií stavenišť ve vztahu k územním 
plánům vyplývá, že téměř polovina (49,4%) plánované zástavby bude stát na V. kategorii 
stavenišť, tedy na nejvhodnějším území k výstavbě z pohledu ovlivněného území 
poddolováním (obr. 4.5d). Tato kategorie má relativně dobré podmínky pro všechny typy 
staveb.  
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Poslední překryvnou analýzou zájmového území bylo vyhodnocení průniku ploch 
kategorií stavenišť ve vztahu k inženýrskogeologickým rajonům. Pro popis výsledků byla 
vybrána I. kategorie stavenišť, jakožto území s nejméně vhodnými vlastnostmi pro 
zakládání staveb. Jak je zřejmé z obr. 4.5.9 na tomto území je dominantní rajon násypů, 
výsypek a hald a rajonu odkališť a navážek odpadu An-Ao (58,6%). Mezi další významné 
rajony patří rajon polygenetických sprašových sedimentů Lp (23,3%) a rajon morénových 
sedimentů Gm (7,9%). 

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že územní plánovači by měli více respektovat 
uvedené geofaktory a aplikovat je do jednotlivých územně plánovacích dokumentů. Je 
zcela patrné, že některé z nich mají k dispozici, avšak jejich implementace je jednoznačně 
nedostatečná.   
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