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Anotace  
 

Svahové deformace z národohospodářského pohledu představují pro každý stát negativní 

fenomén. Vedle nejzávažnějších přírodních katastrof, povodní a zemětřesení, se řadí na třetí místo, jak 

do rozsahu vzniklých škod, tak i do rozsahu finančních nákladů na sanaci, které šplhají až do řádů 

milionů korun ročně. Zájmová lokalita mé diplomové práce se nachází v moravskoslezském kraji 

(Ostrava Bartovice) a geologicky náleží čelní karpatské předhlubni, která je tvořena převážně 

nezpevněnými nebo mírně zpevněnými jíly, písky a štěrky. Ostravsko patří k oblastem, kde probíhala 

intenzivní těžba uhlí, po které zůstala rozsáhlá poddolovaná území. Tyto fakta jsou pro vznik 

svahových deformací velice příznivé. V zájmové lokalitě se projevila nepříznivá geologická stavba, 

nepříznivé hydrogeologické poměry i účinky poddolování, což vedlo k vzniku sesuvu půdy. 

Diplomová práce je zaměřená na sledování změn v tělese tohoto aktivního sesuvu, především na 

rozsah probíhajících pohybů v čase, a na měření hladiny podzemních vod ve vrtech, které byly na 

daném území vyvrtány. Vrty sloužily pro inženýrsko-geologický průzkum, který zde byl proveden za 

účelem sanace. 

Klíčová slova

 

: svahová deformace, geologická stavba, hladina podzemní vody, horizontální pohyby  

Summary 
 
From a macreconomic point of view, slope deformation are negative phenomenom. In addition to 

some of the most serious natural disasters like  flooding and earthquakes, slope deformations are rank 

third due to their incurred damages and the financial cost in remediating their damages which has been 

growing through out the years. The studied area is located  in the  northern  region (Ostrava Bartovice) 

and geologically belongs to the carpathian fordeep which composed mainly of  stabilized or slightly 

fortified clays, sands and gravels. Ostrava is one of the cities undergoing intensive cold mining. As  

a result of this fact, the emergence of slope deformations are highly favourable. The area of interest 

has a an adverse geological and hydrogeological conditions with an adverse effect of mining 

subsidence which are the likely results of landslids. This thesis is focused on monitoring the current 

gradually changes in an active landslide with time and direction of movement and at the sametime 

measuring the groundwater levels form wells drilled in the locality. This boreholes were used for 

engineering – geological survay  for the purpose of revitalization 
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1. Úvod 
 

Svahové pohyby jsou jedním z nejrozšířenějších environmentálních problémů na 

světě. Vzhledem k tomu, že se jejich výskyt váže na existenci svahů, tedy ukloněného 

terénu, představují riziko pro rozsáhlé oblasti zemského povrchu. 1 

Svahové pohyby jsou velmi různotvárným geodynamickým procesem probíhajícím 

v přírodním prostředí. Jejich vznik a vývoj je podmíněn místními přírodními poměry, mezi 

které patří např. sklon svahu, klimatické podmínky, geologická stavba, hydrogeologické 

poměry, objemové změny atd. Svahové pohyby jsou také podmíněny lidskou činností, kdy 

vznikají změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd. Výsledkem svahového 

pohybu je svahová deformace, které se obecně přičítá i její forma. Forma vyplývá 

z klasifikace podle mechanismu a rychlosti svahových pohybů (Nemčok, Pašek, Rybář, 

1974). Autoři rozlišují čtyři základní skupiny svahových deformací a to ploužení, 

sesouvání, stékání a řícení. Ploužení jako jediný typ svahové deformace patří mezi pomalé 

pohyby (několik mm až desítek mm za 10 let) a projevuje se např. porušením mělce 

založených staveb, nakloněním a ohýbáním stromů, atd. Ostatní typy deformací se řadí 

k rychlým pohybům. Relativně rychlým, krátkodobým a klouzavým pohybem je sesouvání 

(až několik metrů za den), kdy se horninové hmoty pohybují na svahu podél jedné nebo 

více průběžných smykových ploch. Charakteristické také je, že se část hmot nasune na 

původní terén v předpolí. Při sesouvání se mohou v hlubších částech současně uplatňovat i 

pomalé deformace plouživého charakteru a na povrchu i stékání. Nejčastěji 

dokumentovaná forma tohoto svahového pohybu v ČR postihuje např. i rozsáhlé oblasti 

Beskyd, Českého Středohoří a Poohří.2 Stékání (až několik kilometrů za hodinu) se 

projevuje krátkodobým pohybem horninových hmot ve viskózním stavu ostře oddělených 

od podloží. U nás jsou pohyby známé ve flyšových oblastech. Posledním typem je řícení 

(až kilometry za sekundu). Jedná se o náhlý krátkodobý pohyb na strmých svazích, kdy 

převládá volný pád horninových hmot.3 

   Ve své práci se věnuji svahové deformaci, která se svým charakterem řadí 

k sesuvům. Nachází se v Moravskoslezském kraji, ve městě Ostrava, na katastrálním 

území Radvanice a Bartovice.  
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2. Charakteristika sesuvného území 
2. 1 Lokalizace zájmové oblasti 

Sledovaný sesuv se nachází v Moravskoslezském kraji, ve městě Ostrava, na 

katastrálním území Radvanice a Bartovice při severozápadním okraji Bučínského lesa  

(obr. 2.1). 

 
Obr. 2.1 Letecký snímek zájmové oblasti (GEODIS Brno, 2010) 

 

Zájmové území se rozkládá na ploše o šířce (po vrstevnici) cca 150 m a délce (po 

spádnici) sesuvu cca 90 m. Území je postiženo aktivním sesuvem se soustavou válcových 

smykových ploch s retrográdním postupem do svahu. Z hlediska geologické stavby se 

jedná o území, které je pro vznik svahových deformací příznivé. Hydrogeologické poměry 

jsou složité a pro sesouvání také velice příznivé.  
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Podle registru Geofondu ČR se východně od zájmového prostoru nachází sesuvné 

území (obr. 2.2 - modré šrafování) s ohodnocením „potencionální“ (území, které je 

dočasně v klidu, avšak hlavní příčina není odstraněna a může tedy dojít k oživení pohybů 

přírodními nebo antropogenními vlivy). 

 

 
Obr. 2.2 Sesuvná území Ostrava Radvanice (Geofond, 2010) 

Dané území je také postiženo dnes již ukončenou, intenzivní hornickou činností.  

2.2 Účel  
Cílem této diplomové práce je sledovat změny aktivního sesuvu a zaznamenávat jeho 

vývoj i chování v čase. Změny jsem sledovala především ve vrtech, které byly provedeny 

za účelem inženýrsko-geologického průzkumu.  

Jednalo se o: 

• pravidelné měření hladiny podzemní vody ve vrtech pomocí hladinoměru,  

• měření přesné inklinometrie ve speciálně vystrojených vrtech,  

• zaznamenávání výšky hladiny vody v blízkém rybníku pomocí odměrné tyče. 
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Měřením a sledováním vývoje svahové deformace přispěji k následné sanaci sesuvného 

území, díky které bude provedeno zajištění koruny svahu pro bezprostřední ochranu 

blízkých budov a odvodnění postiženého svahu. 

 

2. 3 Sledování změn v tělese aktivního sesuvu v čase 
 

K zmapování terénu jsem použila metodu rekognoskace terénu, za účelem zjištění a 

objevení charakteristických projevů sesuvu jako jsou např. tvar a charakter odlučných 

hran, deformační trhliny, výrony podzemních vod a tzv. opilé stromy (obr 2.3). Termínem 

„opilé stromy“ je označován proces, kdy si kmen stromu snaží udržet polohu kolmou k 

zemskému povrchu, půdní kryt pod ním se ale postupně pomalu posouvá a vzniká tak 

charakteristicky prohnutý tvar kmene. 

 
Obr. 2.3 Opilé stromy 
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2. 3. 1 Sledování hladin podzemní vody ve vrtech 
 

Podle archivních materiálů průzkumných prací, bylo v tělese aktivního sesuvu 

realizováno celkem osm vrtů.  Pomocí pravidelného měření hladiny podzemních vod ve 

vrtech jsem sledovala změny celkem v šesti vrtech a to s 14 denním intervalem. Vrty jsou 

situovány v centrální části sesuvu (obr 2.4). Jedná se o vrty J – 1 a J – 2, které byly 

vystrojeny PVC pažnicemi k pozorování hydrorežimu. Dále vrty Iv – 1, Iv – 2 a Iv – 3, 

které byly vystrojeny inklinometrickými pažnicemi k měření přesné inklinometrie a také 

studna S – 1304. Vrty J -1, J – 2 a studna se nachází na soukromém pozemku budovy 

1304/44, který je součástí zájmového území. Soukromý pozemek i dům, který je na něm 

postavem je sesuvem ohrožován. Všechna měření probíhala pomocí elektroakustického 

kontaktního hladinoměru G20, který je vybaven akusticko-optickou signalizací a výroben 

firmou Geospol Uhřínov (obr 2.5).                    

Akustickým hladinoměrem jsem měřila hladinu podzemní vody ve vrtech 

následným způsobem. Po sejmutí ochranného krytu vrtu, který brání vsaku povrchových 

vod a také znečištění materiálem různého typu z povrchu, jsem do vrtu zapustila sondu 

z korozivzdorného materiálu. Jakmile došlo ke styku měřící sondy s vodní hladinou ve 

vrtu, hladinoměr signalizoval blikáním indikačních svítivých diod a současně zazněním 

akustického signálu. Na okraji pažnice každého vrtu je zvýrazněn zářez – odměrný bod, 

který slouží pro umístění měrného pásma, aby docházelo k měření ve stejných místech 

pažnice a odečte  se přesná hodnota na měrném pásmu. 
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Obr. 2.4 Vrty v zájmovém území (Geofond, 2010)     

 

2. 3. 2 Sledování vodní hladiny rybníka 

Aktivní sesuv by mohl být dále ovlivněn hladinou vody v rybníku, který je v těsné 

blízkosti sesuvu, a který ho jistou mírou také odvodňuje. V tomto případě jsem měřila hladinu 

vody rybníka pomocí odměrné tyče, kterou jsem zabudovala do dna, nedaleko břehu. Na 

odměrné tyči, jsem si zvýraznila bloky rozdílné barvy po 10 centimetrech a pro přesnější 

měření k tyči ještě připevnila metr, který bloky dělil na centimetry a milimetry (obr 2.5)    

Legenda: 
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Obr. 2.5 Zabudovaná odměrná tyč 

 

2. 3. 3 Metoda přesné inklinometrie 

V zájmové lokalitě byly vystrojeny tři ručně odvrtané vrty pro sledování 

horizontálních deformací metodou přesné inklinometrie. Přesná inklinometrie umožňuje 

sledování vodorovných pohybů osy vrtu, který prochází sledovaným prostředím. Metoda určí 

hloubku, rychlost a směr pohybu počínajícího nebo už existujícího sesuvu a lze s její pomocí 

usuzovat i na jiné deformace masivu. 

 

Jedná se o vrty s hloubkou: 

• Iv-1……..4m 

• Iv-2……..2,5m 

• Iv-3……..2,5m 
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Od 2. Listopadu 2009 jsem prováděla toto měření za asistence pana Mgr. Romana 

Košaře z firmy K-GEO, s.r.o.. Měření se provádělo ve vrtech speciálně vystrojených vnitřně 

drážkovanými měřícími pažnicemi (obr. 2.6). 

 

 
Obr. 2.6 Měření přesné inklinometrie (Rozsypal, 2001) 

 

 Vlastní proměřování se uskutečňovalo projížděním pažnice náklonoměrnou sondou, 

vedenou drážkami (obr. 2.7 a obr. 2.8). Ve fixních hloubkových úrovních, daných délkou 

sondy (0.5 m) je od paty vrtu k povrchu postupně změřen náklon sondy, který lze přepočítat 

na vodorovnou odchylku v příslušné hloubkové úrovni. Ve stanovených časových periodách, 

daných předpokládanou rychlostí pohybu sesouvající se hmoty, se měření ve stejných 

hloubkových úrovních opakuje. Vzrůstá-li progresivně vodorovná odchylka, je indikována 

aktivní zóna pohybu. 

Sonda je osazena dvěma čidly měřícími náklon v navzájem kolmých rovinách. Lze 

vypočítat směr pohybu a z časových intervalů mezi proměřováním vrtu i jeho rychlost. 

Načítáním rozdílů deformací mezi nulovým a následným měřením od paty k povrchu 

dostáváme deformační křivku osy vrtu (příloha 10-15), z které lze usoudit eventuální polohu 

smykové plochy. Průběh deformace lze sledovat až do zneprůchodnění vrtu ohybem. 

Maximální měřitelný posun závisí na mocnosti poruchové zóny a tvaru deformace pažnice, 

činí 6-10 cm na každých 0.5 m hloubky vrtu. 
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Obr. 2.7 Přesné inklinometrické měření 

 
Obr. 2.8 Přesné inklinometrické měření 
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Přesnost metody při určování náklonu je minimálně 1 mm na každých 15 m hloubky 

vrtu. Při měřeních bylo použito aparatury firmy Glőtzl (obr. 2.9), sestávající se 

z inklinometrické měřící sondy typu NMGD, odečítací aparatury VMG 11 a kabeláže.  

 
Obr. 2.9 Aparatura pro měření přesné inklinomometrie firmy Glőtzl 

 

Měření bylo prováděno jako proložené, s předpokladem maxima deformací ve směru 

měřící roviny A+ (orientace měřící drážky ve směru předpokládaného pohybu). Pro vyloučení 

systematické chyby příp. jiných vlivů, byla měření ve všech vrtech realizována dvakrát. Jako 

výsledné měření bylo vybráno to, které při téměř absolutní shodě tvaru vrtu dosahovalo 

minimálního rozptylu hodnot při proloženém měření. 

Měření hladiny podzemní vody ve vrtech, vodní hladiny v rybníku a metodu přesné 

inklinometrie jsem prováděla pro získání informací v čase. Zjištěné hodnoty z jednotlivých 

měření umožní sledovat průběžně změny v tělese aktivního sesuvu. Do jaké míry, a jestli 

vůbec je sesuv v pohybu. Toto vyhodnocení poskytne jistou představu o chování sesuvu do 

zahájení sanačních prací. 
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3. Přírodní poměry širší oblasti 
3.1  Geomorfologické poměry  

 

Podle geomorfologického členění území ČR (Demek a kol, 1987), je zájmová lokalita 

součástí:  

• systému alpsko-himalájského 

• provincie západních karpat  

• subprovincie  vněkarpatských sníženin  

• oblasti severních vněkarpatských sníženin  

• celkem ostravské pánve VIIIB-1 

• okrsku Orlovské plošiny VIIIB-1-g 

 

 
Obr. 3.1 Výřez z mapy geomorfologického členění ČR (www.portal.gov.cz, 2010); 

Orlovská plošina vyznačena žlutě 
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Území sesuvu se nachází na jižním, resp. jihozápadním okraji Orlovské plošiny (obr. 

3.1). Reliéf Ostravské pánve má charakter ploché pahorkatiny s oblými hřbety a nadmořská 

výška se zde pohybuje většinou mezi 200 - 300 m n. m. Tvoří samostatnou, ze všech stran 

přirozeně omezenou jednotku a její převážnou část zaujímá orlovská tabule. V širokých 

nivách řek, zvláště Odry a Olše, převládají rovinné úseky lemované strmými, nepříliš 

vysokými terasami s četnými prameništi.  

Pro Ostravskou pánev je charakteristické antropogenní narušení hustým osídlením, 

těžkým průmyslem a hlubinnou těžbou černého  uhlí. Krajina je v okolí dolů podstatně 

změněna haldami a poklesovými kotlinami, které bývají zatopené vodou. Časté jsou jejich 

zavážky hlušinou. V dnešní době  je antropoggení narušení částěčně rekultivováno a činnosti, 

které k narušení přispívají jsou omezovány. V Nejvýše postiženou oblastí je tzv. „černý 

trojúhelník“ mezi Orlovou, Karvinou a Horní, Suchou, což je cca 3km od městského obvodu 

Bartovice a Radvanice.4  

 
3.2 Geologické poměry 
3.2.1 Regionálně geologické hledisko 

 

Z regionálně geologického hlediska lokalitu zařazujeme k severomoravské části 

karpatské čelní předhlubně, k tzv. Ostravské glacigenní pánvi (Macoun, 1965). Geologie je 

závislá na existenci dvou oddělených strukturních pater. Hlubší předkvartérní podloží je 

tvořeno pokleslou platformou Českého masivu, blokem Brunovistulika a jeho paleozoickým 

obalem. V paleozoickém sedimentárním obalu má největší význam uhlonosné 

svrchnokarbonské souvrství v přímém podloží nezpevněného neoidního pokryvu. 

Svrchnokarbonské sedimenty jsou zastoupeny jak paralickým ostravským souvrstvím, tak i 

nadložním karvinským souvrstvím s kontinentálním charakterem.  Svrchní patro je tvořeno 

neoidními sedimenty čelní předhlubně a nasunutými příkrovy vnějšího flyše Karpat s 

pokryvem mladých kvartérních hornin. 

Obr. 3.2 Zjednodušený tektonicko-geologický profil Západních Karpat (Grygar, 2010) 

 

http://geologie.vsb.cz/�
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3.2.2 Vývoj Západních Karpat 

 

Zájmové území se podle regionálního geologického členění řadí k Západním 

Karpatům (usnesení České stratigrafické komise 1994, 1995)  

Karpatská soustava byla zformována procesy alpinského vrásnění, především od svrchní 

křídy do terciéru. Určujícím faktorem zde byly pohyby litosférických desek, které se 

pohybovaly spolu se svrchní částí zemského pláště. Šlo o kolizi jižnější africké desky 

s varisky konsolidovanou severnější deskou Evropy. Alpinsky zvrásněná horstva se vyskytují 

do Pyrenejí přes Alpy a Karpaty dále až do Himalájí, která již nebyla postižena dalšími 

horotvornými procesy. Na naše území zasahuje jen malý kousek vnější části Západních 

Karpat, kam patří i Ostrava. Západní Karpaty jsou tvořeny příkrovy mezozoických a 

terciérních hornin, které jsou označovány jako flyšové Karpaty. Ty byly na východní okraj 

Českého masivu nasunuty od jihu a jihovýchodu a to především v miocénu. Ke karpatské 

oblasti řadíme i mořské a sladkovodní uloženiny, které se zachovaly v předpolí v tzv. 

karpatské předhlubni nebo uvnitř tektonicky pokleslých částí horstva. V karpatské části na 

našem území rozlišujeme flyšové pásmo a karpatskou předhlubeň. Flyšové pásmo bylo na 

Český masiv nasunuto při alpinských horotvorných procesech. Na okrajích evropské pevniny 

se ve svrchní juře ukládaly převážně vápencové sedimenty teplého moře s korálovými útesy. 

Pro mladší období křídy a pro paleogén jsou charakteristické mořské usazeniny flyšového 

rázu. Koncem svrchní křídy byl za laramijské orogeneze vyzdvižen jihovýchodní okraj 

variské pevniny a hluboce erodován. Řekami vznikala v místech dřívějších zlomů hluboká 

kaňonovitá praúdolí. Přímé projevy alpinského vrásnění, které jsou typické mořskými 

regresemi, vyvrásněním sedimentární výplně flyšových trogů a tvorbou příkrovů začaly 

v eocénu za pyrenejské orogeneze a skončily v miocénu za štýrské orogeneze. Během těchto 

procesů se osa sedimentačních prostoru flyšového pásma Karpat překládala a posunovala 

směrem na evropskou pevninu, tj. Český masiv. V eocénu byly po mořské transgresi kaňony 

vyplněny autochtonními, tj. nenasunutými uloženinami. V období při hranici paleogénu a 

neogénu za sávské orogeneze vznikla na východním a jihovýchodním okraji evropské 

pevniny karpatská předhlubeň.  

Konečným výsledkem alpinských procesů je složitá příkrovová stavba flyšového 

pásma. V magurské skupině příkrovů vznikly příkrovy račanský a bystrický, tvořené 

antiklinálními a synklinálními pásmy a příkrov bělokarpatský s méně výraznou pásemnou 
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stavbou. Ve vnější skupině příkrovů se jedná o příkrovy předmagurský, slezský, ždánický a 

pouzdřanský. Příkrovovou stavbu porušují zlomy, některé zasahují hluboko do podkladu 

příkrovů. V karpatské předhlubni se po sávské orogenezi ukládaly písčité a jílové sedimenty 

v klimatických podmínkách srovnatelných s dnešním Středomořím. Tyto uloženiny dosahují 

mocnosti až několika kilometrů. Ukončení sedimentace v karpatské předhlubni souvisí 

s regresí ve středním miocénu, koncem badenu. Ve vídeňské pánvi pokračovala brakická 

sedimentace do svrchního miocénu. Následný pliocén je vyvinut v celé karpatské části našeho 

území pouze jako sladkovodní, říční a jezerní uloženiny. Od té doby měla karpatská oblast 

společný vývoj s Českým masivem (Chlupáč, 2002) 

Zájmová lokalita se nachází na severomoravské části karpatské čelní předhlubně. 

 
1 – Český masiv; KARPATSKÁ PŘEDHLUBEŇ: 2 – spodní miocén karpatské předhlubně 
(eggenburg-karpat); 3 – střední miocén (baden); FLYŠOVÉ PÁSMO (vnější skupina příkrovů): 4 – 
ždánická a podslezská j.; 5 – slezská j.; FLYŠOVÉ PÁSMO (magurská skupina příkrovů): 6 – račanská 
j. magurské skupiny příkrovů; 7 – příkrovy a přesmyky; 8 – zlomy; 9 – okraj transgrese; 10 – státní 
hranice; 11 – styk Českého masivu a Západních Karpat. 
 
Obr. 3.3 Regionální geologie Západních Karpat na území ČR (převzato a upraveno 
dle Chlupáče I. a kol., 2002) 
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3.2.3  Kvartérní pokryv 

Kvartérní pokryv v zájmovém prostoru je převážně glacigenního původu. Ve čtvrtohorách 

bylo území pod vlivem kontinentálního zalednění a náleží do tzv. Ostravské glacigenní oblasti 

(obr. 3.4). V periglaciální zóně Evropy rozlišujeme oblasti denudační, kde převládala 

destrukční činnost nad akumulacemi, takže sedimenty jsou zastoupeny v menší míře a oblasti 

akumulační, kde se ukládaly nejrůznější bohatě členěné typy kvartérních sedimentů často na 

velkých plochách. Ostravská pánev je z hlediska kvartéru územím akumulačním. Na utváření 

místního reliéfu mělo zásadní vliv zalednění elsterské (halštrovské) a sálské. 

 

 
1- hranice největšího rozsahu sálského zalednění, 2 – souvkové hlíny, 3 – glacilakustrinní jíly a varvity, 4 

– glacilakustrinní písky, 5 – horniny skalního podkladu  

 Obr. 3.4 Rozsah maximálního zalednění na severní Moravě a Slezsku (Macoun et al. 1965 in 

Chlupáč et al. 2002) 
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V pleistocénu, po ústupu posledního (sálského) zalednění vznikly základní rysy 

povrchu terénu. Nejčastěji se vyskytujícími čtvrtohorními sedimenty jsou převážně 

glacifluviální štěrky a písky, glacilimnické, glacigenní, eolické sedimenty.  

Z období holocénu jsou v Ostravské glacigenní oblasti nejdůležitější povodňové 

sedimenty v údolních nivách větších vodních toků. 5 

 

Kvartérní sedimenty: 

 

• Ledovcové (glacigenní, glacilakutrinní) - Glacigenní sedimenty vzniklé 
přímým působením ledovce, se vyskytují ve formě souvkových hlín, 
souvkových hlinitých písků, morénových štěrků a štěrkopísků. Souvkové 
hlíny jsou nejrozšířenějším a nejvýznamnějším ledovcovým sedimentem, 
pro který je charakteristická plástevná textura a šupinovitou odlučností. 
Podle typu zalednění se souvkové hlíny od sebe navzájem výrazně liší.  Liší 
se barvou, která se odráží i na vlastnostech jako jsou obsah dřev, přítomnost 
fauny, atd. elsterské souvkové hlíny jsou šedé, bělavě šedé, modrošedé a tím 
se liší od žlutohnědých hlín sálského zalednění, kde je také větší zastoupení 
křemenných souvků a kde se objevují i červené slíny. Souvkové hlíny 
obsahují místy úlomky, bloky, ale i kry hornin alochtonního původu, 
zavlečené ledovcem – bludné balvany. Glacilakustrinní sedimenty jsou 
ukládané v jezerních pánvích před ledovcovým čelem a jsou na území 
Ostravska tvořeny písky, varvovými písky, páskovanými jíly (varvami) a 
jíly. Z paleografického hlediska dělíme glacilakustrinní sedimenty na 
sedimenty ostravského glacigenního jezera a na sedimenty ukládané 
v menších jezerech před čelem postupujícího ledovce nebo v jezerech 
morénové oblasti po jeho ústupu (Macoun, 1965).  

 

• Říční (fluviální) sedimenty tvoří terasy a nivy vodních toků a představují 

významná ložiska stavebních surovin (zejména štěrkopísků) a jsou na ně vázány 

důležité vodní zdroje.  

 

• Větrné (eolické) sedimenty, naváté větrem, pak nalézáme ve formě sprašových 

pokryvů a závějí na plošinách Ostravské pánve, Orlovské plošiny a Těšínské 

pahorkatiny. Místy vytvářejí významná ložiska cihlářských hlín. 
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3.2.4 Terciérní sedimenty 

 

• Mořské  neogénní sedimenty, jsou podložím kvartérních sedimentů Ostravské 

pánve a Orlovské plošiny podložím hornin příkrovů. Tvořící pokryv pokleslého 

Českého masivu a výplň čelní předhlubně, začleněné do tektonické stavby Karpat 

spolu s pokleslou částí Českého masivu působili při nasunování vyvrásňovaných 

příkrovů na jeho okraj na počátku spodního badenu (neogén). 

 

3.2.5 Svrchnokarbonské úhlonosné sedimenty 

 

• Zájmová lokalita spadá do ostravského souvrství a je součástí petřvaldské vrstvy, 

kde vznikaly málo mocné uhelné sloje (většinou 40 – 80 cm).  Úhlonosné cykly 

jsou přerušovány bezeslojnými pásmy, představovány sedimenty mořských záplav. 

V ostravském souvrství se cyklicky střídají pískovce, případně droby nebo arkózy, 

dále pak prachovce, jílovce a uhelné sloje. V blízkosti zájmové lokality v minulosti 

probíhala rozsáhlá těžba těchto uhelných slojí a následné poddolování se projevilo 

jako jedna z příčin vzniku sesuvu. 

 

 

3.3 Sesuvná území a poddolování a jejich vliv na životní 
prostředí  

 

3.3.1 Sesuvná území 

 

Jedná se o území s aktivními a dočasně stabilizovanými sesuvy anebo o území k 

sesuvům náchylná. Především pak svahové pohyby, poddolovaná území, antropogenní zátěže, 

rozsáhlé inundace apod. značně omezují rozvoj regionu a mohou být limitujícím faktorem při 

využití a rozvoji území. 

 

 



Marie Havlíková: Sledování změn aktivního sesuvu v Ostravě Bartovicích 
 

 

2010 13 

S ohledem na geologické podmínky (složení horninových vrstev) patří mezi sesuvná 

území (obr 3.5): 

Sesuvy karpatského flyše - výchozy hornin karpatského flyše, kde střídání jílovité 

(nepropustné) a pískovcové (nasákavé) polohy vytváří podmínky ke vzniku kluzných a 

smykových ploch plošných a kerných sesuvů. 

Sesuvy v neogenním podloží 

Sesuvy kvartérních uloženin 

Nejčastější výskyty sesuvů na Ostravsku: 

 

• Největší množství sesuvů najdeme mezi Doubravou a Bartovicemi. V tomto  

SV – JZ pruhu se vyskytuje několik potenciálních i aktivních sesuvů. Jedná se o 

svahové deformace u Města (v blízkosti dolu Lazy), dále deformace kolem Petřvaldu, 

Šenova a Bartovic. 

• Další zajímavou oblastí je prostor mezi Slezskou Ostravaou, Michálkovicemi a 

Radvanicemi, jedná se o potenciální sesuvy. 

• V širším okolí – u Frýdku Místku najdeme několik rozsáhlých aktivních i 

potenciálních sesuvů. Tyto sesuvy se nachází v dlouhém úzkém pruhu, který se táhne 

ze sevuru od Vratimova směrem na jih až do Frýdku-Místku. Patří sem sesuvy u 

Řepiště, Lískovce, Dolní Datyně (obr. 3.6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5 Mapa sesuvných území s označením zájmového prostoru 
(Geofond, 2010) 
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Obr 3.6 Sesuvy širší oblasti (Geofond, 2010) 

Legenda: 
 

 
 
V sesuvných územích je nevhodné povolovat novou výstavbu, případně je nezbytné 

před uvažovanou novou výstavbou provést podrobný inženýrsko - geologický průzkum, 

protože náklady na následnou sanaci a odstranění škod na stavbách jsou neúměrné a 

nedosažitelné z rozpočtů příslušných obcí. 

 

3.3.2 Poddolovaná území 

 

Poddolovaní území se jeví jako jeden z hlavních faktorů, které na Ostravsku 

podmiňují vznik svahových deformací. Jedná se o antropogenní činnost, která je spojená s 

intenzivní hlubinnou těžbou černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru. Projevuje se 

značnými poklesy reliéfu, vzestupem hladiny podzemní vody a tím zamokřením terénu nebo i 

vznikem vodních ploch, často bezodtokových, což je velice příznivé právě pro vznik sesuvů. 

Těžební aktivity se přesunuly z Ostravska do okolí Karviné, kde se setkáváme s většinou 
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poddolovaných území, soustředěných do oblasti mezi Orlovou, Karvinou, Stonavou a 

Albrechticemi. Zájmové území Radvanice a Bartovice se nachází mezi těmito poddolovanými 

oblastmi a je okrajově postiženo (obr. 3.7).  

Doprovodným projevem je migrace a vzestup metanu, uvolňujícího se z uhelných slojí 

na povrch. Tento jev, známý z oblasti výchozů karbonských uhlonosných hornin na povrch 

např. Petřkovice, Slezská Ostrava, se akceleroval v souvislosti s ukončením dobývání v 

ostravské části pánve počátkem 90. let. Vzestup metanu je podpořen vzestupem hladiny 

důlních vod v opuštěných a zaplavených šachtách, které metan vytlačuje k povrchu. 

Stoupající metan při svém prostupu vzhůru využívá zón přednostní komunikace, kterými jsou 

tektonické puklinové poruchy a stará důlní díla, zejména nezajištěná. Takových děl vzniklých 

zejména na přelomu 19. a 20. století, je v oblasti města Ostravy několik stovek.4 V oblastech 

výchozů karbonských hornin na povrch patří Slezská. Ostrava, Michálkovice, ale také 

Radvanice, kde se stoupající metan hromadí v dutinách (sklepy, staré studny, aj.), což je 

urychlováno ve dnech s klesajícím a nízkým atmosférickým tlakem. Při určitých 

koncentracích v ovzduší vytváří silně výbušnou plynnou směs s ničivými účinky na okolí.  

Od zájmového území sesuvu se cca 600 m SV směrem nachází důl Ludvík, který 

existoval v letech 1898 až 1996 (obr). Z dolu se těžilo uhlí a těžba probíhala v letech 1914 - 

1992. Důlní pole mělo rozlohu 748 ha a bylo otevřeno třemi jámami do hloubky 730 m. Po 

ukončení těžby byla většina objektů zbourána a jámy byly zajištěny.6  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Legenda: 
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3.4 Hydrologické, hydrogeologické a klimatické poměry 
3.4.1 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

 
Podle hydrogeologické rajonizace (Michalíček, 1986) spadá vymezená oblast do 

rajónu 156 – glacigenní sedimenty ostravské pánve. Území je součástí dílčího povodí s 

hydrologickým číslem 2-03-01-082 řeky Ostravice.  

 

3.4.2 Klimatické poměry 

 

Klimaticky se řadí zájmový prostor do okrsku MT10 - mírně teplého, vlhkého, 

rovinného (Quitt, 1971) – viz obr 3.8. Průměrný roční úhrn srážek pro srážkoměrnou stanici v 

Ostravě (212 m n. m.) je 746 mm, s maximálním průměrným úhrnem v červenci (108 mm) a 

minimálním průměrným úhrnem v únoru (31 mm). Roční průměrná teplota činí 8.6 o C. 

Klimatická charakteristika jednotky MT10 je uvedena v tabulce č. 1 

 
Obr. 3.8 Výřez mapy charakteristiky klimatických oblastí ČR (Quitt, 1971) 

 

 

 

 

S 

MT10 

MT2 

MT9 

MT7 

CH7 

CH6 

MT2 

Legenda: 
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    Tabulka č. 1 Charakteristika klimatické jednotky MT10 (Quitt, 1971) 

 
Typickým klimatickým znakem jsou poměrně vysoké srážky, které jsou podmíněny 

blízkostí návětrných svahů Beskyd. Ostravský bioregion patří k vlhčím nížinným oblastem 

České republiky. Srážky se zpravidla dostavují při přechodu front, většinou při západním 

proudění s vlhkým atlantským vzduchem. Občas prochází územím i cyklóna, která vyvolává 

značné srážky, jež se mohou projevit rozsáhlými povodněmi, jakých jsme byli svědky jak v 

roce 1996, tak zejména červenci roku 1997. V Ostravské pánvi se vyvíjejí zvláště v zimním 

období tepelné inverze.4  

4.    Všeobecná prozkoumanost zájmové lokality 
 

4.1  Vrtná prozkoumanost 
 

Informace o geologické prozkoumanosti lokality a jejího nejbližšího okolí byly 

čerpány z archivu České geologické služby - Geofondu ČR (obr. 4.1). V zájmovém prostoru 

byl v červenci 2009 proveden geologický průzkum. 

 

 

Počet letních dnů                    40 - 50 

Počet dnů s průměr. tepl. 10 °C a více  140 - 160 
Počet mrazových dnů  110 - 130 
Počet ledových dnů  30 - 40 
Prům. teplota v lednu (°C)  2 až – 3 
Prům. teplota v červenci (°C)  17 - 18 

Prům. teplota v dubnu (°C)  7 - 8 
Prům. teplota v říjnu )°C)  7 - 8 

Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více  100 - 120 
Srážkový úhrn ve veget. 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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Na zájmovém území bylo dle Geofondu provedeno 8 geodeticky zaměřených vrtů, 

z toho šest inženýrsko-geologických a dva pozorovací. 

 
Tabulka č. 2 Vrty zájmového prostoru (Geofond, 2010) 
 

Název 
objektu 

J-1 J–2 J–3 J–6 J–8 J–9 Iv–2 Iv-3 

Hloubka (m) 15,5 6 5,8 12 6 5 4 5 

 
 

 

4.2     Inženýrsko-geologické poměry a geotechnické vyhodnocení 
Na základě výsledků z provedených průzkumných prací a s využitím archivních údajů 

můžeme zájmovou lokalitu interpretovat pomocí geologického řezu (obr. 4.2a, obr 4.2b) a to 

ve vrstvách:  

• antropogenní vrstvy - navážky 

• komplex glacigenních sedimentů 

• jíly až jílovce předkvartérního podloží (miocén) 

Legenda: 

Obr. 4.1 Vrtná prozkoumanou (Geofond ČR, 2010) 
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Obr. 4.2a Ilustrační geologický řez 1 – po spádnici (Košař, 2010)

 
Obr. 4.2b Ilustrační geologický řez 2 – po vrstevnici (Košař, 2010) 
Legenda: 
 

.  

 

4.2.1 Antropogenní vrstvy – navážky 

 

Provedenými vrtnými pracemi byly zachyceny v zájmovém prostoru navážky rozdílného 

charakteru a mocnosti. V blízkém okolí obytného domu byly provedeny vrty a jejich 

geologické profily (viz příloha 1 – 6).  Jedná se o navážku charakteru jílu písčitého až jílu 

s nízkou plasticitou, hnědého, globálně tuhého, místy tuhého až měkkého, promíseného 

úlomky cihel a kamení, popř. karbonskou hlušinou, či popelem s velikostí převážně do 3cm, 

méně 5-7cm. 
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Dle sdělení majitelů pozemku byla část zájmové lokality dříve využívána jako pole a 

vrtem J-3 (viz příloha 3) byl ověřen orniční a podorniční horizont o celkové mocnosti 0,4m. 

Granulometricky se jedná o jíl s nízkou plasticitou až jíl písčitý, hnědý, tuhý. 

Na základě makroskopického popisu vrtného jádra a provedených laboratorních 

zkoušek byly tyto typy vrstevního sledu zatříděny dle dnes již neplatných norem. Ve smyslu 

ČSN 73 1001 náleží navážkám symbol Y (viz přílohy 1-6). Vzhledem k jejich charakteru a 

nehomogenitě nebyly blíže vyhodnoceny. 

Ve smyslu ČSN 73 3050 řadíme navážky převážně do 2-3 tř. rozpojitelnosti. Výjimku 

mohou tvořit (zvláště v blízkém okolí domu) stavební zbytky jako jsou malé kusy betonů, 

vrstvy karbonské hlušiny atd. V tomto případě se může lokálně zvýšit třída těžitelnosti na 4. 

 

4.2.2 Komplex glacigenních sedimentů 

 

Zastižený glacigenní komplex je tvořen zeminami proměnlivého granulometrického 

složení. Celý komplex je řazen z genetického hlediska k zeminám sálského zalednění. Je však 

možné, že zeminy zachycené některými vrty na bázi komplexu jsou staršího původu než 

zeminy sálského glaciálu. Dle jejich barevnosti a množství drobných eratik by mohly být 

zařazeny k zeminám elsterského zalednění. 

Hlavní zeminový typ zde představují světle hnědé, popř. šedé, šedě a hnědě smouhované 

jíly s nízkou, popř. střední plasticitou, s přechody do jílu písčitého, s valounky eratik. Hlinité 

sedimenty jsou lokálně proloženy různě mocnými čočkami a vrstvami písků či štěrků s 

příměsí jemnozrnné zeminy. U štěrků dochází k přechodům do písků se štěrkem. Souvislá 

vrstva písku byla zachycena vrty a její rozměr je patrný z geologického řezu 2 (obr. 4.2b). 

Konzistence glacigenních zemin je převážně tuhá, místy měkká a to převážně na kontaktu se 

zvodněním. U šedých jílů se střední plasticitou může být konzistence tuhá až pevná. Protože 

se jedná zřejmě o hlíny elsterského zalednění. 

V souladu ČSN 73 1001 a laboratorními výsledky je možno zařadit: 

• popisované hlinité zeminy do třídy F6 (symbol CL, místy CI) s přechody do F4 (CS),  

• písčité zeminy do třídy S3 (S-F) a S5 (SC), 

• štěrkovité zeminy do třídy G3 (symbol G-F). 

Ve smyslu ČSN 73 3050 řadíme glacigenní sedimenty do těchto tříd rozpojitelnosti:  

hlínu – 3, stěrky - 3-4, písky (nad hladinou p.v.) – 2, písky (pod hladinou p-v.) - 4 
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4.2.3 Jíly předkvarterního podloží (miocén) 

 

Předkvartérní podloží zastižené všemi provedenými vrty je v zájmovém prostoru tvořeno 

vápnitými jílovitými hlínami a jíly. Konzistence těchto zemin je při styku s kvartérní formací 

a v případě výskytu zvodnění na tomto rozhraní tuhá, jinak pevná. Jíly jsou silně vápnité. V 

přípovrchové zóně byly ověřeny i jíly nevápnité (odvápněné) až slabě vápnité. Miocénní 

horniny jsou nazelenale šedé. 

Ve smyslu ČSN 73 1001 řadíme popisované zeminy dle laboratorních výsledků do třídy 

R6/F8 (symbol CH) 

    Ve smyslu ČSN 73 3050 řadíme tuto vrstvu do tř. rozpojitelnosti 3-4 

4.3 Agresivita podzemní vody    
 

 Pro posouzení agresivity podzemní vody na základové konstrukce byl z  vrtu J-2 odebrán 

a analyzován vzorek podzemní vody. Z laboratorních rozborů vyplývá, že se jedná o vodu 

slabě kyselou (Ph =6,0), středně tvrdou (Tcelk = 1,75 mmol/l). 

Z hlediska agresivních účinků na základové konstrukce je daná voda: 

• ve smyslu ČSN 03 8375 („Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti 

korozi“) jako velmi vysoce agresivní na ocelové konstrukce 

• ve smyslu ČSN EN 206-1 (agresivita na beton) je stupeň agresivity hodnocen jako středně 

agresivní 
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4.4 Geofyzikální průzkum 
Archivní údaje o geofyzikálním průzkumu mi poskytla firma K-GEO, s.r.o.. Geologický 

průzkum se prováděl za účelem zjištění geologické stavby a případných nespojitostí v tělese 

sesuvu a jeho zápolí. Pozice geofyzikálních profilů byla vynesena do geodetického plánu 

(obr. 4.3). 

 

 
Obr. 4.3 Pozice geofyzikálního průzkumu (Hubatka, 2009) 

 
 

V zájmovém území byl proveden geofyzikální průzkum metodou radarového profilování 

a vertikální elektrické sondování. Georadarové měření bylo provedeno při frekvenci 50 MHz, 

s rozestupem antén 3 m a krok měření byl 0,25 m. Kontrolně byly realizovány dvě sondy 

VES. Výsledné profily poskytují obraz o rozložení geologických těles v hloubkovém řezu a o 

jejich vzájemných vztazích (výše a níže uložené objekty, sledování vzájemné polohy vrstev 

atd.) 

Georadarové záznamy byly po transformaci na hloubkový řez dynamicky upraveny tak, 

aby se zvýraznila jednotlivá geologická rozhraní (těleso sesuvu). Na základě frekvenčních a 

dynamických změn georadarového signálu lze dobře lokalizovat aktivní sesuvná tělesa a 

vymezit jednotlivé smykové plochy (obr. 4.4). 
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Obr. 4.4  Georadarový profil – vymezena aktivní část sesuvu (Hubatka, 2009) 

. 

Podle interpretace geofyzikálního průzkumu z odporového řezu (příloha č. 7), vyplývá, že 

v podloží kvartéru se nachází poloha velmi nízkých odporů-jílovitý a pravděpodobně provlhlý 

komplex zemin. Nejspíš se jedná o svrchní, zvětralou a narušenou vrstvu podložních 

bádenských jílovců, která se projevuje o jeden řád vyššími odpory. Vysoké odpory v kvartéru 

detekují písčité polohy a snížení odporu signalizuje naopak jílovité prostředí a přítomnost 

smykové plochy. 

Na základě interpretace georadarových profilů, výsledků měření VES, byly sestaveny 

geologicko-geofyzikální řezy podél odměřených profilových linií (příloha č. 8, 9). 

 
Interpretací dat bylo zjištěno, že místo sesuvu je tvořeno kvartérními uloženinami, jejichž 

mocnost se zmenšuje ve směru sesuvu, ze 14 m nad hranou sesuvu na 1,5 m v patě svahu. 

Podloží je tvořeno bádenskými vápnitými jíly, které lze podle velmi nízkých měrných odporů 

považovat za silně zvětralé a narušené, případně provlhlé. Uvnitř tohoto bádenského 

komplexu se vyskytuje řada dílčích těles a rozhraní, která jsou buď uložena šikmo po svahu, 

nebo mají subhorizontální průběh. Velmi těžko lze rozhodnout, zda se jedná o projev staršího 

zalednění, či fosilní smykové plochy. Není vyloučena ani možnost pohřbeného koryta v 

prostoru mezi patou svahu a stávající vodotečí. 

Průběh povrchu bádenu se na první pohled jeví jako horizontální, respektive mírně zvlněný. 

Objevují se zde lokální vertikální projevy, které lze spojovat s tektonikou nebo poddolováním. 

Vlastní struktura sesuvu se skládá z několika dílčích rotačních ploch, jejichž poloměr se zvětšuje 
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od paty svahu směrem k horní hraně sesuvu. Maximální hloubka báze smykových ploch je 7 m. 

Aktivní úsek sesuvu má délku cca 40 m a hloubka aktivní části je cca 5 m.  

5. Vlastní měření 
 

5. 1 Měření hladiny podzemní vody ve vrtech 
 

Jak již bylo zmíněno v druhé kapitole, na sesuvném území jsem prováděla pravidelné 

měření hladiny podzemních vod ve vrtech s 14 denním intervalem. Měření jsem prováděla 

pomocí akustického hladinoměru, který jsem měla vždy zapůjčený z firmy K-GEO, s.r.o. 

Tyto výsledky měření (tabulka č. 7) následně porovnávám s denními úhrny srážek formou 

grafů. Potřebná data jsem získala po vyžádání z Českého hydrometeorologického ústavu, 

pobočky Ostrava v oddělení meteorologie a klimatologie. Tato instituce eviduje mimo jiné 

denní úhrny srážek, které získává prostřednictvím manuálních srážkoměrných stanic. 

Zájmové území spadá do srážkoměrné stanice  

Ostrava – Slezská Ostrava. Měření se provádí vždy v klimatologickém termínu 7 hodin 

středoevropského času. Při porovnávání  úhrnu srážek v mm/den (příloha 10 - 12 ) a 

podzemní vody ve vrtech vycházím z tabulky č. 3.  

Tabulka č. 3 Naměřené hodnoty hladiny podzemních vod ve vrtech 

Datum J – 1 (m) J – 2 (m) J – 3 (m) Iv – 1(m) Iv - 2(m) Iv - 3(m) 
29.10. 7,01 4,46 0,09 2,8 2,12 2,2 
13.11. 6,8 4,37 0,02 3 2,13 2,2 
16.12. 6,98 4,41 0,09 2,9 2,1 2,2 
8.1. 6,97 4,41 0,07 3,23 2,1 2,2 
20.1. 6,96 4,37 0,07 3,23 2,09 2,22 
3.2. 6,96 4,36 0,05 3,22 2,08 2,2 
18.2. 7,04 4,42 0,02 3,23 2,08 2,2 
3.3. 6,77 4,2 0,04 3,21 2,05 2,18 
18.3. 6,8 4,15 0,04 3,21 2,02 2,16 
2.4. 6,86 4,18 0,07 3,2 2 2,16 
14.4 6,47 4,33 0,03 3,2 1,97 2,2 
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Obr. 5.1 Průběh křivky kolísání hladiny podzemní vody vrtu J -1, v metrech 

•  Za dobu měření byl maximální rozdíl výšky hladiny podzemní vody 60 cm. 

 

 

 

 

 
Obr. 5.2 Průběh křivky kolísání hladiny podzemní vody vrtu J -2, v metrech 

• U tohoto vrtu je maximální rozdíl výšky hladiny podzemní vody  30cm. 
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Obr. 5.3 Průběh křivky kolísání hladiny podzemní vody vrtu J -3, v metrech 

• U studny se hladina podzemní vody držela po celou dobu měření těsně pod 

úrovní terénu a maximální pohyby hladiny byly 7 cm. 

 

 

 

 
Obr. 5.4 Průběh křivky kolísání hladiny podzemní vody vrtu Iv -1, v metrech 

• U vrtu Iv – 1 se hladina podzemní vody za poslední čtyři měsíce téměř nemění.  
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Obr. 5.5 Průběh křivky kolísání hladiny podzemní vody vrtu Iv – 2, v metrech 

• U tohoto vrtu hladina podzemní vody pomalu stoupala a celkový posun 

hladiny činí 16 cm. 

 

 
Obr. 5.6 Průběh křivky kolísání hladiny podzemní vody vrtu Iv – 3, v metrech 

• U posledního sledovaného vrtu je maximální posun hladiny podzemní vody 6 

cm, což považuji za zanedbatelný posun. 
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5. 2 Měření vodní hladiny v rybníku 
 

O  

Obr. 5.7 Průběh křivky kolísání vodní hladiny rybníku, v metrech 

• Výška hladiny vody v rybníku kolísala od 1,3 do 1,7 metrů. 

5. 3 Mapování nespojitostí v terénu 
Pro zmapování nespojitostí terénu jsem si vytvořila mapku zájmového území  

(obr. 5.8), do které jsem zakreslila aktuální aktivní projevy sesuvné činnosti.  
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Obr. 5.8 Mapa nespojitostí terénu 

 

Při terénním mapování je na první pohled zřejmá odlučná hrana (obr. 5.9), která má 

obloukovitý až podkovovitý tvar. Jedná se o rozsáhlý zářez, který je cca 80 metrů dlouhý (po 

vrstevnici) a široký cca 3 metry (po spádnici). Ve východní části odlučné hrany jsou patrné 

progresivní pohyby – trhliny (obr. 5.10), které intenzivně přeměnily morfologii terénu. 

Důkazem těchto progresivních pohybů jsou opilé stromy. Dalším významným projevem 

sesouvání je také postupné zatrhávání terénu směrem do svahu, podle čehož můžeme sesuv 

zařadit mezi retrográdní typy sesuvů. O tom svědčí soustava jasně pozorovatelných plošin, 

které bývají v literatuře označovány jako jednotlivé sesuvné stupně (obr. 5.11), místy i se 

zpětnou rotací jednotlivých bloků v těle sesuvu. Svahová deformace se projevila také na 

proudění podpovrchové vodě, které do cesty vstoupily nemalé bloky sedimentů. Tento proces 

vysvětluje četná podmáčená až bažinná místa (obr. 5.12), také vznikly drobné potůčky (obr. 

5.13), které stékají směrem dolů k místnímu rybníku. Terén ve spodní části sesuvu již není 

svažitý a značná část vody zůstává zachycená v předpolí rybníka (obr. 5.14), což se může 
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časem projevit novou biotou, která se na tomto místě doposud nevyskytovala. V centru spodní 

konečné části sesuvu se nachází tzv. pata sesuvu (obr. 5.15). 

 

Za hlavní příčiny těchto svahových pohybů je možno označit: 

 

• morfologii terénu 

• nepříznivou geologickou stavbu 

• nepříznivé hydrogeologické poměry  

• proběhlé účinky poddolování 

 

 

 

 
Obr. 5.10 Odlučná hrana 
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Obr. 5.11 Sesuvné stupně 

 

 

 
Obr. 5.12 Podmáčená místa s opilými stromy 
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Obr. 5.9 Centrální část odlučné hrany 

 

 

 
Obr. 5.13 Odvodňovací potůček 
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Obr. 5.14 Ústí rybníku 

 
Obr. 5.15 Pata sesuvu 
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6. Porovnání a následné zhodnocení výsledků 
6. 1 Hladina podzemní vody ve vrtech 

 

Při porovnání hladiny podzemní vody ve vrtech s denními úhrny srážek (obr. 6.1) se 

projevily výsledky, které vyvozuji z grafů viz. kapitola 2.2, ale prezentuji na pomocných 

grafech. Tyto pomocné grafy mají určitou vypovídací hodnotu, avšak jejich křivky nemají 

shodné parametry, mají nastínit jen hrubou situaci. 

 

 
Obr. 6.1 Úhrn denních srážek v 14 denních intervalech 

• U vrtu J – 1 je na první pohled vidět jistá shoda, kromě počátku by se dalo 

tvrdit, že tento vrt výrazně ovlivnily denní úhrny srážek, avšak s dobře 

pozorovatelnou retardací (zpoždění vliv).    

   
 Obr 6.2 Situace vrtu J – 1 (29.10 2009-14.4 2010) 
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• U vrtu J – 2 se projevila podobná situace jako u vrtu J – 1. Retardace je zde 

kratší, zvodeň je mělčí a reaguje rychleji než ve vrtu J – 1. 

 
Obr. 6.3 Situace vrtu J – 2 1 (29.10 2009-14.4 2010) 

 

• U vrtu J – 3, čili ve studni byla voda vždy těsně pod úrovní terénu, na měření 

mohl mít vliv v zimních měsících i led, který se tvořil při povrchu a mohl 

způsobit jisté zkreslení údajů . 

 
Obr. 6.4 Situace vrtu J – 3 1 (29.10 2009-14.4 2010) 

 

• U vrtu Iv – 1 se zřejmě hladina podzemní vody chovala nezávisle na denních 

úhrnech srážek. Dalo by se tvrdit, že kromě počátku se voda ve vrtu příliš 

nelišila a srážky tedy neměly vliv.  
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Obr. 6.5 Situace inklinometrického vrtu Iv – 1 (29.10 2009-14.4 2010) 

 

• U vrtu Iv – 2 si hladina podzemní vody udržovala téměř jednotný 
klesající průběh, který se lze považovat za podobný s průběhem srážek.  

 

 
Obr. 6.6 Situace inklinometrického vrtu Iv – 21 (29.10 2009-14.4 2010) 

 

• Vrt Iv – 3 vykazuje obdobné chování jako J – 2. Shoda může být i náhodná, 
hladina ve vrtu nemusí být na srážkách závislá. Což svědčí o podobně rychlé 
reakci hladiny podzemní vody na srážkách. 
 

 
Obr. 6.7 Situace inklinometrického vrtu Iv – 3 1 (29.10 2009-14.4 2010) 
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Podle zjištěných výsledků je možné konstatovat, že výška hladiny podzemní vody ve 

vrtech reaguje spíše podle geologické stavby. Avšak u vrtů J – 1, J – 2, které se 

nachází v předpolí sesuvu, se hladina měnila výrazněji a vliv úhrnu srážek je mnohem 

lépe pozorovatelný.  

 Pomocí pravidelného měření jsem vysledovala změny a odlišnosti v chování zvodní 

v závislosti na jejich hloubce, u hlubší se projevuje větší ovlivnění.  

 

6. 2 Měření výšky vodní hladiny rybníka 
 

Odměrnou tyč jsem zabudovala na dno rybníka až začátkem února 2010, ale i 

za tak krátkou dobu lze konstatovat, že srážky hladinu v rybníku přímo 

ovlivnily. Křivky obou parametrů se shodují. Jedná se o rybník, který nemá 

řádný odtok a významně tak může ovlivnit stav hladiny podzemní vody 

v sesuvu a tím i změny v rychlosti svahových pohybů. 

  

 
Obr. 6.8 Chování hladiny vody v rybníku 1 (29.10 2009-14.4 2010) 
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6.3 Měření přesné inklinometrie 
 

Přesná inklinometrie slouží k sledování vodorovných pohybů osy vrtu a určuje 

rychlost, hloubku i směr pohybu svahové deformace. V zájmovém území byly provedeny tři 

inklinometrické vrty (Iv - 1, Iv – 2, Iv – 3), kde proběhlo pět měření přesné inklinometrie a to 

23.6 2009, 8.7 2009, 2.11 2009, 14.12 2009, 20.4 2010. 

Za tuto dobu téměř deseti měsíců se na svahové deformaci prokázalo: 

 

• Ve vrtu Iv – 1 probíhaly středně rychlé horizontální pohyby (příloha 10, 11), 

měření 1 – 1mm, 2 – 2mm, 3 – 13mm, 4 – 21 mm, za období necelých deseti 

měsíců proběhl pohyb v tomto vrtu celkem 21 mm. Ze začátku měření nebyl 

posun výrazný, ale postupem času se rapidně zvýšil, což mohlo mít za následek 

tání většího množství sněhu. 

 

• Ve vrtu Iv – 2 probíhaly poměrně rychlé horizontální pohyby (příloha 12, 13), 

měření 1 – 6mm, 2 – 5mm, 3 - 7mm, 4 – 27mm. Celkový horizontální posun 

činí 27mm, z toho největší pohyb proběhl za poslední čtyři měsíce a to o 

20mm. 

 

 

• Ve vrtu Iv – 3 probíhaly velmi rychlé horizontální pohyby (příloha 14, 15), 

měření 1- 1mm, 2 – 10mm, 3 – 9mm, 4 – 105mm. U vrtu proběhly největší 

posuny, za poslední čtyři měsíce byl změřen posun až 96 mm. 

 

Měření prokázalo jednoznačné horizontální pohyby. Největší pozornost si zaslouží vrt 

Iv – 3, u kterého proběhly největší a za poslední období také nejrychlejší horizontální pohyby. 

Na zájmovém území bylo měření přesné inklinometrie opodstatněné a výsledky tohoto měření 

umožní včas reagovat na případné probíhající změny v sesuvném tělese. 
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7. Závěry 
Cílem mé diplomové práce bylo sledovat vývoj a chování sesuvu do zahájení 

sanačních prací a tím i přispět k již dříve provedenému inženýrsko-geologickému průzkumu. 

Pomocí pravidelného půlročního měření podzemní vody ve vrtech, sledování výšky hladiny 

rybníku a téměř vlastního měření přesné inklinometrie byly prokázány aktivní projevy sesuvu.  

Z pravidelného měření lze vysledovat změny a odlišnosti v chování zvodní v závislosti na 

jejich hloubce, hlubší má větší ovlivnění. Z geologického i hydrogeologického pohledu lze 

konstatovat, že dané území patří k územím přirozeně náchylným k sesuvným procesům. Okolí 

hlavní odlučné hrany jednoznačně ohroženo dalšími svahovými pohyby. 

Deformace v nižších částech svahu pak mají jen plouživý charakter a jsou přímo 

odvislé od velikosti deformací, resp. přeskupování hmot v okolí hlavní odlučné hrany. 

Z hlediska sesuvné aktivity lze konstatovat, že zájmové území můžeme v rámci 

Ostravska přiřadit k oblastem se zvýšenou náchylností k nebezpečným svahovým 

deformacím. Geologická skladba je stabilitně nepříznivá, umocněna nepříznivými 

hydrogeologickými podmínkami a je možno ji označit jako nebezpečnou. 

Dle morfologických znaků i zjištění o geologické stavbě je zjevné, že území bylo již v 

minulosti postiženo sesuvnou aktivitou, jejíž vznik je možno klást patrně do souvislosti s 

poddolováním daného území. 

Svahovou deformaci je možno klasifikovat jako sesuv s rotační smykovou plochou, 

resp. soustavou na sobě naložených rotačních, válcových smykových ploch, danou ve větší 

části svahu povrchem předkvartérního podloží (miocénních jílů), v horní části svahu pak 

probíhající glacigenními jíly. Jde o kombinaci sesouvání sufózního a kohezního typu, v 

závislosti na vývoji a mocnosti silně zvodněných písčitých zemin sálského glaciálu. Sesuv je 

typickým příkladem postupného postupu (zatrhávání) směrem do svahu (regresní, retrográdní 

typ), o čemž svědčí soustava jasně pozorovatelných sesuvných stupňů, mnohdy i se zpětnou 

rotací jednotlivých bloků v těle sesuvu.  

 V zájmovém prostoru byla doporučena sanace. Z jedné části by se mělo jednat o 

statické zajištění koruny svahu pro bezprostřední ochranu blízkých obytných budov a z druhé 

části o odvodnění vlastního tělesa sesuvem postiženého svahu. Pevně věřím, že sledování 

změn v tělese aktivního sesuvu, které jsem prováděla, jistou mírou přispějí k sanačním 

pracím, které se budou v zájmovém území v budoucnu provádět 

.  
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        Příloha č. 16 

 

Denní úhrny srážek z období od 1. 7 2010 - 30. 9 2009 

 

 

  Datum Srážky(mm) Datum Srážky(mm) Datum Srážky(mm) 
  1.7.2009   1.8.2009   1.9.2009   
  2.7.2009 73 2.8.2009   2.9.2009   
  3.7.2009   3.8.2009   3.9.2009 39 
  4.7.2009   4.8.2009   4.9.2009 18 
  5.7.2009   5.8.2009 66 5.9.2009 12 
  6.7.2009   6.8.2009   6.9.2009   
  7.7.2009 222 7.8.2009   7.9.2009   
  8.7.2009 71 8.8.2009   8.9.2009   
  9.7.2009 23 9.8.2009   9.9.2009   
  10.7.2009   10.8.2009   10.9.2009   
  11.7.2009   11.8.2009 35 11.9.2009   
  12.7.2009   12.8.2009 48 12.9.2009 11 
  13.7.2009   13.8.2009 71 13.9.2009   
  14.7.2009   14.8.2009   14.9.2009   
  15.7.2009 164 15.8.2009   15.9.2009   
  16.7.2009   16.8.2009   16.9.2009   
  17.7.2009   17.8.2009   17.9.2009   
  18.7.2009 202 18.8.2009   18.9.2009   
  19.7.2009 29 19.8.2009   19.9.2009   
  20.7.2009   20.8.2009   20.9.2009   
  21.7.2009   21.8.2009   21.9.2009   
  22.7.2009   22.8.2009 153 22.9.2009   
  23.7.2009 188 23.8.2009   23.9.2009   
  24.7.2009 127 24.8.2009   24.9.2009   
  25.7.2009 233 25.8.2009   25.9.2009   
  26.7.2009   26.8.2009   26.9.2009   
  27.7.2009   27.8.2009   27.9.2009   
  28.7.2009   28.8.2009 47 28.9.2009   
  29.7.2009   29.8.2009 153 29.9.2009 51 
  30.7.2009   30.8.2009   30.9.2009   
  31.7.2009   31.8.2009       
Celkem   1332   573   131 
 

 

 



 
 

 

 

         Příloha č. 17 

Denní úhrny srážek z období od 1.10. 2009  - 31.12. 2009 

  Datum Srážky(mm) Datum Srážky(mm) Datum Srážky(mm) 
  1.10.2009 16 1.11.2009   1.12.2009 64 
  2.10.2009   2.11.2009   2.12.2009   
  3.10.2009   3.11.2009 6 3.12.2009   
  4.10.2009   4.11.2009   4.12.2009   
  5.10.2009 39 5.11.2009   5.12.2009 12 
  6.10.2009 31 6.11.2009   6.12.2009 53 
  7.10.2009   7.11.2009 21 7.12.2009 22 
  8.10.2009   8.11.2009 48 8.12.2009 26 
  9.10.2009   9.11.2009 45 9.12.2009 15 
  10.10.2009 112 10.11.2009 245 10.12.2009   
  11.10.2009 56 11.11.2009 184 11.12.2009 36 
  12.10.2009 118 12.11.2009   12.12.2009 6 
  13.10.2009 46 13.11.2009   13.12.2009   
  14.10.2009 131 14.11.2009   14.12.2009   
  15.10.2009 65 15.11.2009   15.12.2009   
  16.10.2009 57 16.11.2009 24 16.12.2009 51 
  17.10.2009 19 17.11.2009   17.12.2009   
  18.10.2009   18.11.2009   18.12.2009   
  19.10.2009 25 19.11.2009   19.12.2009 32 
  20.10.2009   20.11.2009   20.12.2009   
  21.10.2009   21.11.2009   21.12.2009   
  22.10.2009   22.11.2009 8 22.12.2009   
  23.10.2009   23.11.2009 26 23.12.2009   
  24.10.2009   24.11.2009   24.12.2009   
  25.10.2009   25.11.2009   25.12.2009   
  26.10.2009   26.11.2009   26.12.2009   
  27.10.2009 19 27.11.2009   27.12.2009   
  28.10.2009 46 28.11.2009   28.12.2009 0 
  29.10.2009   29.11.2009   29.12.2009 38 
  30.10.2009   30.11.2009   30.12.2009 71 
  31.10.2009       31.12.2009 38 
Celkem   780   607   464 
 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 18 

Denní úhrny srážek z období od 1.1 2010 – 31.3. 2010 

  Datum Srážky(mm) Datum Srážky(mm) Datum Srážky(mm) 
  1.1.2010 23 1.2.2010   1.3.2010   
  2.1.2010 21 2.2.2010   2.3.2010   
  3.1.2010 4 3.2.2010 18 3.3.2010   
  4.1.2010 9 4.2.2010   4.3.2010   
  5.1.2010 19 5.2.2010   5.3.2010 8 
  6.1.2010 8 6.2.2010   6.3.2010 37 
  7.1.2010   7.2.2010   7.3.2010 4 
  8.1.2010 166 8.2.2010   8.3.2010   
  9.1.2010 39 9.2.2010   9.3.2010   
  10.1.2010 65 10.2.2010 8 10.3.2010   
  11.1.2010   11.2.2010 37 11.3.2010 48 
  12.1.2010 17 12.2.2010 17 12.3.2010   
  13.1.2010   13.2.2010 47 13.3.2010 34 
  14.1.2010   14.2.2010   14.3.2010 28 
  15.1.2010   15.2.2010   15.3.2010 14 
  16.1.2010   16.2.2010   16.3.2010   
  17.1.2010 18 17.2.2010   17.3.2010   
  18.1.2010 18 18.2.2010   18.3.2010   
  19.1.2010 37 19.2.2010 74 19.3.2010   
  20.1.2010 8 20.2.2010 27 20.3.2010   
  21.1.2010   21.2.2010   21.3.2010   
  22.1.2010   22.2.2010   22.3.2010   
  23.1.2010   23.2.2010   23.3.2010   
  24.1.2010   24.2.2010   24.3.2010   
  25.1.2010   25.2.2010   25.3.2010   
  26.1.2010   26.2.2010 62 26.3.2010   
  27.1.2010 38 27.2.2010   27.3.2010   
  28.1.2010 28 28.2.2010 51 28.3.2010 28 
  29.1.2010       29.3.2010 13 
  30.1.2010       30.3.2010 22 
  31.1.2010       31.3.2010 19 
Celkem   518   341   255 
 

 


	Obsah
	1. Úvod
	2. Charakteristika sesuvného území
	2. 1 Lokalizace zájmové oblasti

	2.2 Účel 
	2. 3 Sledování změn v tělese aktivního sesuvu v čase
	2. 3. 1 Sledování hladin podzemní vody ve vrtech
	2. 3. 2 Sledování vodní hladiny rybníka
	2. 3. 3 Metoda přesné inklinometrie


	3. Přírodní poměry širší oblasti
	3.1  Geomorfologické poměry 
	3.2 Geologické poměry
	3.2.1 Regionálně geologické hledisko
	3.2.2 Vývoj Západních Karpat
	3.2.3  Kvartérní pokryv

	3.3 Sesuvná území a poddolování a jejich vliv na životní prostředí 
	3.3.1 Sesuvná území
	3.3.2 Poddolovaná území

	3.4 Hydrologické, hydrogeologické a klimatické poměry
	3.4.1 Hydrologické a hydrogeologické poměry
	3.4.2 Klimatické poměry


	4.    Všeobecná prozkoumanost zájmové lokality
	4.1  Vrtná prozkoumanost
	4.2     Inženýrsko-geologické poměry a geotechnické vyhodnocení
	4.2.1 Antropogenní vrstvy – navážky
	4.2.2 Komplex glacigenních sedimentů
	4.2.3 Jíly předkvarterního podloží (miocén)


	4.3 Agresivita podzemní vody   
	4.4 Geofyzikální průzkum

	5. Vlastní měření
	5. 1 Měření hladiny podzemní vody ve vrtech

	5. 2 Měření vodní hladiny v rybníku
	5. 3 Mapování nespojitostí v terénu
	6. Porovnání a následné zhodnocení výsledků
	6. 1 Hladina podzemní vody ve vrtech
	6. 2 Měření výšky vodní hladiny rybníka
	6.3 Měření přesné inklinometrie

	7. Závěry
	Literatura
	Internetové zdroje
	Seznam obrázků
	Seznam tabulek
	Přílohy

