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1. Úvod 

Hornická činnost je velmi složitý a z vědeckého hlediska zajímavý proces, 

projevující se často poddolováním území, kterým nazýváme oblast v dosahu účinků 

hlubinné těžby užitkových nerostů. V případě studovaných lokalit se jedná o území se 

současnou a bývalou těžbou černého uhlí v oblasti Ostravsko-karvinského revíru. Jedním 

z projevů této činnosti je její vliv na iniciaci a reaktivaci svahových deformací, na kterých 

se velmi často nacházejí inženýrské stavební objekty apod. Obecně je nutné brát v úvahu 

skutečnost, že svahy dotčené poddolováním jsou často v indiferentní časově proměnné 

rovnováze a změna jejich morfologických, hydrogeologických a geomechanických poměrů 

může vyvolat gravitační svahový pohyb. 

Zdaleka to však neznamená, že všechny svahové deformace, vyskytující se na 

poddolovaném území, jsou hornickou činností ovlivněny, ale může docházet ke kombinaci 

také jiných iniciačních faktorů. Studium tohoto ovlivnění je velmi zajímavým a důležitým 

tématem pro vědecké studium svahových deformací v takto postižených oblastech. Tato 

problematika sebou nese řadu nevyjasněných otázek a dosud jí nebyla věnována náležitá 

pozornost. 

Na svahové deformace v hornických oblastech má vliv řada jevů a faktorů. První 

z nich představují poklesy území a s tím související změny sklonů svahů a změny 

výškových rozdílů povrchu terénu vůči nepostiženému okolí. Dalším jevem je existence 

zvýšeného tahového namáhaní v takto postižených oblastech, jehož vliv bývá velmi často 

nedoceněn, protože i v místech s minimálními poklesy může být rozhodující pro aktivaci 

svahových deformací. Z tohoto důvodu dochází například k rozvolňování vnitřní struktury, 

zvýšení pórovitosti a snížení soudržnosti hornin. V neposlední řadě a v některých 

případech především má na stabilitu svahů zásadní vliv změna hydrogeologických poměrů.  

Doktorská práce má za hlavní cíl analýzu souboru přesných inklinometrických 

měření ve vztahu k projevům svahových pohybů a poddolování. Podstatnou motivací a 

důvodem řešení je skutečnost, že této důležité problematice nebyla na základě studie 

„zhodnocení dosavadních poznatků“ věnována adekvátní pozornost. 



Lubomír Třeslín: Analýza souboru přesných inklinometrických měření ve vztahu k projevům svahových 
pohybů a poddolování 

2010 2

Důležitou součástí práce je použití metody přesné inklinometrie, které je 

geotechnickým monitoringem hloubkového měření sloužícího ke kvantitativnímu 

stanovování horizontálních pohybů (deformací) ve vrtu na smykové ploše vyvolaného 

svahovým pohybem. Inklinometrický vrt se po odvrtání osazuje inklinometrickými 

pažnicemi (materiál-polyethylen (PE), PVC, Al apod.) se speciálními vodícími drážkami, 

vyfrézovanými na vnitřní straně pažnice. Tyto drážky musí být k sobě kolmé. Pata vrtu by 

měla být situována v geologicky stabilním prostředí. Mezikruží vrtného stvolu a vnější 

stěny pažnice se homogenizují jílocementovou směsí (Pašek et al.,1995). Inklinometrická 

zařízení jsou sondy, dlouhé většinou 0,5 až 1,0 m, průměru 25 až 30 mm, které obsahují 

přesná náklonoměrná čidla. Při vlastním měření se postupně odečítají hodnoty úklonu osy 

vodící pažnice pro každý úsek odpovídající délce měřící sondy, a to jak ve směru spádnice, 

tak ve směru vrstevnice.  

Charakter poddolovaní a s tím související procesy jsou ovlivněny především 

mocností vytěžené vrstvy, geologickou stavbou nadloží, hloubkou těžby, rychlostí jejího 

postupu, způsobem těžby, sklonem slojí, morfologií povrchu terénu, tektonikou atd. Velmi 

důležité je věnovat pozornost změnám režimu podzemních vod, změnám fyzikálně 

mechanických vlastností souvisejících s nakypřením zemin, s jejich vysycháním, 

respektive nasycením atd. 

Pro vznik a rozvoj gravitačních procesů poskytuje prioritní podmínky geologické 

prostředí pokryvných útvarů. V zájmovém území se jedná především o kvartérní zeminy 

glacigenní, fluviální, deluviální, eolické a eluviální geneze. Podložní komplexy tvoří 

horniny produktivního karbonu, překryté miocénními uloženinami vněkarpatské 

předhlubně a horniny podslezské a slezské jednotky karpatských příkrovů v jihovýchodní a 

jižní části oblasti.  
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2. Zhodnocení dosavadních poznatků 

Rozsah využití studovaných inklinometrického měření a příslušných přístrojů je 

velmi široký. Mimo teoretické popisy metodiky měření a přístrojů, existuje celá řada 

oblastí použití, kterými se zabývají různí akademičtí i neakademičtí odborníci, jejichž 

závěry jsou zveřejněny v mnoha knižních publikacích a článcích v periodických 

časopisech či příspěvcích na konferencích, závěrečných zprávách u nás i ve světě.  

Přední světoví výrobci inklinometrických systémů a jejich příslušenství se řadí 

mezi společnosti, které navrhují, rozvíjejí, vyrábějí, popř. instalují různé druhy této měřící 

techniky pro inženýrské obory. Dalšími produkty jsou například extenzometry, piezometry, 

zařízení pro měření sedání, zatížení, napětí nebo tlaku, teplotní senzory a další nástroje 

s příslušenstvím popř. softwarem k monitorování jevů a procesů v geologickém prostředí. 

Organizace ITM-Soil Group řídí společnosti geotechnického a konstrukčního monitoringu 

ve světě, mezi které patří Soil Instruments Ltd. (UK), ITM Ltd. (UK) provádějící 

kompletní monitoring inženýrských objektů, Interfels GmbH (Německo), ITM-Soil Pty 

Ltd. (Australie) a Beijing Soil Instruments (Čína) vyrábějící mimo jiné digitální uniaxiální 

inklinometrické systémy s bluetooth. Významným německým výrobcem je firma GLÖTZL 

Gesellschaft für Baumeßtechnik mbH, jejíž nejpřednější přístroj pro přesnou inklinometrii 

je vertikální inklinometr typu NMG a NMGD. V Kanadě má značné postavení společnost 

Roctest Ltd. s modelem digitálního inklinometrického systému DIS-500 a RST 

Instruments Ltd. s digitálním inklinometrickým systémem MEMS (Micro-Electro-

Mechanical Sensor). Celosvětově dodávané přístroje včetně inklinometrické sondy se 

základním vybavením vyrábí italská společnost SISGEO s.r.l. - VAT. a O.T.R. S.r.l. 

(Organizzazione Tecnici Riuniti). Výrobci zatupující Spojené státy americké jsou Geokon 

Inc., který vyrábí inklinometrické sondy Model 6000, a Durham Geo Slope Indicator. 

V Indii produkuje společnost Encardio-rite Electronics Pvt. Ltd. inklinometrické systémy 

(model EAN-25M) s vertikální i horizontální sondou a příslušenstvím. Australským 

výrobcem přístrojů - Biaxiální Inklinometr - pro měření a monitoring je Geotechnical 

Systems Australia Pty Ltd. 

Pozornost v této oblasti je také věnována vývoji technologie inklinometrických 

přístrojů, které jsou navrhovány a zkoušeny pro zjištění jejich aplikovatelnosti a přesnosti. 
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Nový inklinometr kyvadlového typu s optickým vláknem založený na FBG senzoru (fiber 

Bragg grating) pro měření úhlu sklonu byl testován a popsán autorem Y. Zhao et al. 

(2005), který konstatuje mimo jiné, že rozsah měření může dosáhnout 0,002°, chyba 

měření je cca ± 0,04° při lineárním měřícím rozsahu 0-6°. Autor G. V. Milovzorov 

prezentuje porovnávací analýzu sériově vyráběného inklinometru typu IN 1-721 se 

vyvíjeným inklinometrem s feromagnetickou sondou IF-60 a inklinometrickým systémem 

IS-48 (1997). Inklinometr NI-2 vyvinutý v ruské akademii věd, který je určen k řešení 

širokého okruhu problémů spojených s monitoringem horninového prostředí a deformací 

struktur s přesností na 2-3 mm popisuje ve své práci V. B. Dubovskoi (2003). 

Mezi českou odbornou literaturu, která se zabývá metodami inklinometrického 

měření a měřící technikou v oboru geotechniky a inženýrské geologie, patří například 

monografie Paška a kol. (Inženýrská geologie I., II., 1995), R. Kořínka a J. Aldorfa 

(Geotechnický monitoring, 1994), E. Hrubešové a J. Aldorfa (Geotechnický monitoring- 

multimediální výukové texty, 2004) a A. Rozsypala (Kontrolní sledování a rizika v 

geotechnice, 2001). Zahraniční literaturu, která se věnuje teorii monitoringu , typům 

zařízení, instalaci, metodám měření, kalibrací, radám pro použití, interpretaci dat atd., tvoří 

knihy J. Dunnicliffa (1993), R. W. Sarsbyho (2000), Roy E. Hunta (2005), W. R. Daye 

(1998), G. Machana a G. V. Bennetta (2008) aj. 

Sporadické případové studie, kde se aplikují přesná inklinometrická měření, 

představují například pobřežní svahy, ledovce nebo mořské dno. Mezi autory se objevuje 

D. J. Zinn (1969), jež představuje použití přesné inklinometrie k průzkumu plážových 

svahů v Nové Anglii, na kterých bylo zjištěno, že jsou pouze prozatímně postiženy 

poruchami způsobenými klimatickými podmínkami. Autoři S. A. Ghazleh a S. Kempe 

(2009) studovali terasy podél východního pobřeží Mrtvého Moře z hlediska vzniku, 

litologie, stratigrafie, morfologie apod., k čemuž přispěla i inklinometrie jako jedna 

z použitých metod, a pomocí které byly změřeny sklony a šířky teras. Povrchové a vnitřní 

pohyby, struktura a teplotní podmínky byly předmětem průzkumu na ledovcovém splazu 

za použití vrtných prací, inklinometrie, trigonomického měření, odporového profilování a 

teplotního snímání, což je představeno v práci A. Ikedy, N. Matsuoka a A. Kääba (2003). 

Vliv teplotních změn na ledovcové prostředí studoval A. Kääb, R. Frauenfelder a I. Rour 

(2007). V tomto případě výsledky modelování a provedený průzkum nasvědčují, že 

ploužení trvale zmrzlého ledovcového materiálu při teplotě blízké 0 °C je citlivější na 
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klimatické účinky než ploužení chladnějšího materiálu. Mezi další autory, kteří sledovali 

rychlost pohybu ledovce a deformace, patří J. A. F. Gerrard, M. F. Perutz a A. Roch (1952) 

a S. Wagner (2006). Autor D. N. Lambert et al. ve svém článku (1981) představuje jiný 

druh vyvinutého inklinometru nasazeného na ponorném tělesu, který byl testován na 

mořském dně pro měření úhlu uložení karbonátových sedimentů na stěně podmořského 

kaňonu.  

Jednou z oblastí využití inklinometrického měření je také monitorování při 

budování tunelů. Pro získání informací o deformaci okolí stavební jámy při stavbě tunelu 

Vestec–Lahovice bylo aplikováno měření přesné inklinometrie, v jehož výsledku nebyl 

prokázán žádný vývoj smykové plochy, což popsali ve svém článku I. Zemánek, E. 

Kolářová a P. Svoboda (2007). Použití inklinometrie pro měření stability horninového 

pilíře mezi tunelem a svahem a sledování portálové stěny, při čemž se prokázaly 

deformace, uvádí V. Veselý (2004) se závěrem, že se po prorážce tunelu v celém profilu a 

po důsledné realizaci všech projektovaných opatření tyto deformace ustálily, a J. Pechman 

et al. (2009), z jehož závěru vyplývá, že se na základě zjištěných nárůstů deformací 

prostředí muselo aplikovat dodatečné přikotvení. Autor F. Krenn et al. popisuje výsledky 

inklinometrie pro zjištění chování prostředí a porovnání zatížení a jeho účinků na 

celkovém chování prostředí v tunelu, který je součástí Brennerova koridoru pro 

vysokorychlostní vlaky spojující Mnichov v Německu a Veronu v Itálii (2008). V. N. 

Georgiannou et al. se ve svém článku (2006) zabývá monitoringem při budování tunelu 

v rámci nové silnice Egnatia v Řecku. Jedním z použitých systémů byl inklinometr pro 

sledování pohybů mezi vápencovými sedimenty a podložními jílovitými vrstvami. 

Inklinometrické měřící systémy se používají při monitorování hrází, a to před 

samotným začátkem stavby, během konstrukce hráze, dále při napouštění a následně při 

plnění její funkce. Autoři M. D. Fitzpatrick a R. H. Barnett (982) popisují ve svém článku 

monitorovací systémy a jejich aplikace s možným využitím těchto poznatků pro hráze. 

Kniha R. Fella, P. MacGregora a D. Stapledona (2005) obsahuje zkušenosti autorů za více 

než 35 let budování hrází, geologické a geotechnické aspekty průzkumů, projektování a 

konstrukce nových hrází a zhodnocuje již existující hráze. Inklinometrii pro zjištění 

deformací, trhlin a poruch v podložních zvětralých základových jílovcích v zemní hrázi se 

věnovali R. J. Deschamps, C. S. Hynes, and R. Wigh (1999). Autor M. Glunt et al. uvádí 

ve svém článku (2005) měření deformací pomocí inklinometru stavební jámy při budování 
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hráze Saluda v Kolumbii v jižní Karolíně včetně správnosti měření a interpretace dat. Další 

z mnoha autorů J. Jeon et al. zahrnuje inklinometrické systémy do prvků zabezpečení hrází 

(2009). Vytvořil bezpečnostní systém KDSMS (Kwater’s dam safety management system) 

k řízení a kontrole různých složek zabezpečení, což je výsledkem sledování a analyzování 

konstrukce a monitoringu 30 hrází. Tento systém má umožňovat včasnou identifikaci 

deformací hráze, okamžité odhalení škod automatickým systémem atd. 

Další oblastí, ve které jsou používány inklinometrické systémy, je zakládání 

staveb. Mezi autory zabývající se touto problematikou patří Tan Yong a Lu Ye, kteří 

studovali chování a účinky štětovnicové stěny při hloubkovém dynamickém hutnění a 

pomocí inklinometru sledovali její odchylky (2009). Z důvodu častého zakládání pomocí 

hlubokých stavebních jam se snažil Bin-Chen Benson Hsiung (2009) zhotovit model 

chování těchto jam pomocí numerických analýz. Ke srovnání sloužili parametry také 

z měření pohybů prováděných inklinometry. Ze závěrů vyplývá, že předpověď chování 

zemin a naměřená skutečnost nejsou v souladu. Zkušenosti získané při konstrukci a 

zakládání vysokých budov (cca 300 m) v Německu prezentují V. M. Ulitskii, A. G. 

Shashkin, K. G. Shashkin (2003). Jako prostředek ke sledování pohybů pod těmito 

budovami, které jsou založeny na pilotách, a k porovnávání s numerickými analýzami a 

modely byly použity extenzometry a inklinometry ve značných hloubkách (cca 125 m). 

Také autoři Y.D. Zhou, C.Y. Cheuk a L.G. Tham (2009) využili výsledky 

inklinometrického měření ke zhodnocení různých numerických modelů základové spáry v 

nezpevněném svahu násypu pod přitížením. Problematice budování a obnovování zářezu 

ve svahu v Koreji, který byl porušen následkem špatného průzkumu, se věnoval S.G. Lee a 

S.R. Hencher (2009). 

Svahové deformace jsou jedním z geologických projevů, pro které se nejčastěji 

používá inklinometrické měření, a které jsou velmi rozšířené. Z řad českých autorů, kterí 

popisují typy svahových deformací, způsoby pohybů hornin a horninových bloků, 

průzkumné metody, monitorovací měření, metody sanace, druhy ochranných opatření 

apod., mohou být jmenováni Q. Záruba a V. Mencl (1969), R. Kořínek a J. Staněk (1991) a 

M. Marschalko et al. (2004). Zahraničními autory jsou například A. K. Turner a R. L. 

Schuster (1996) a D. Cornforth (2005). Kobayashi Yutaka Kojima Schin'ichi a Monma 

Keiichi ve svém článku (1999) prezentují měřící vybavení v podobě inklinometrů a 

extenzometrů, které instalovali v horninovém masívu a sledovali jeho chování. Naměřená 
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data kolísaly v denních rytmech, což z části odpovídalo teplotním charakteristikám, jež 

byly také monitorovány. Rady pro porozumění, instalaci a interpretaci výsledků 

inklinometrického zařízení a představení tří případů svahových deformací, které ilustrují 

některé z úskalí projevující se při nedodržování těchto zásad, prezentuje T. D. Stark a H. 

Choi (2008). Monitoring 17 svahových pohybů pomocí inklinometrů a extenzometrů ve 

spojení s obdobím plnění přehrady Clyde, bouřek, záplav, dlouhodobého vlhka a 

zemětřesení v periodách 15 let popisuje D. F. Macfarlane (2009). Autoři S. Seno a M. 

Thüring (2006) popisují svahové deformace v jižním Švýcarsku z hlediska geologických a 

strukturních poměrů a dat pohybů včetně historických událostí a průzkumů. Podobně A. 

Corsini et al. (2005) prezentují monitoring svahové deformace Corvara v italských 

dolomitech pomocí inklinometrických sond, které zaznamenaly oblast smykové plochy v 

hloubkovém rozmezí od 48 m do 10 m, přičemž objem aktivní složky svahové deformace 

byl stanoven na 50 milion m3. Na svahové deformaci Montebestia v Itálii byly použity 

inklinometry k měření pohybů v hloubce, GPS systémy k měření povrchových deformací a 

piezometry ke kontrole vlivu podzemní vody, což společně s litologií, strukturními poměry 

a stratigrafií podmiňující geodynamické procesy, představil ve své práci C. Cencetti et al. 

(2000). Jako další příklad lze uvést publikaci autora K. F. Bizjaka (2009), který uvádí 

výsledky průzkumných metod svahové deformace s použitím inklinometrických sond a 

jejich aplikací pro analytické modely, a S. Parryho a S. D. G. Campbella (2007), jež 

monitorovali svahovou deformaci v Hong Kongu. 

Autoři studující chování svahových deformací v interakci s inženýrskými 

objekty jsou například D. A. Salcedo (2009) zabývající se reaktivací svahové deformace 

ve Venezuele, která porušila dálnici a způsobila značné škody, nebo T. Topal a M. Akin 

(2009) prezentující průzkumné metody svahové deformace, která zasáhla plynovod 

v Turecku. 

Inklinometrické metody lze využít i v oblasti hornické činnosti. Autor Syd S. 

Peng et al. (1992) věnoval v knize „Surface Subsidence Engineering“ kapitolu poklesům a 

strukturním změnám způsobeným podpovrchovou těžbou nerostných surovin (uhlí), jejich 

monitoringu, rozsahu, indikujícím faktorům, přesným příčinám atd. Podobně monografie 

T. Szwedzickiho (1993) zahrnuje geotechnické přístroje a monitoring využívané v rámci 

povrchového a podpovrchového dobývání nerostných surovin. Autoři M. Vrubel a D. 

Sládková (2007) rozebírají problematiku zajištění stability svahů při probíhající povrchové 
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těžbě na Dolech Nástup Tušimice, kdy byla použita přesná inkinometrie, aby se zamezilo 

náhlým a nečekaným sesuvům, které by mohly ohrozit lidské životy a způsobit materiální 

škody. Z výsledků inklinometrie v několika časových intervalech byly zhodnoceny závěry 

jako například nárůst rychlosti na cca 3 cm za den v období od ledna 1997 do 13. června 

1997, kdy hrozilo evidentní nebezpečí sesuvu a proto bylo uhelné rýpadlo cíleně 

transportováno mimo toto ohrožené území, a v neděli dne 15.června 1997 došlo k sesuvu 

části svahu. Dále se autoři zabývají zavedením automatizovaného monitorovacího 

informačního systému pro měření a vyhodnocování posuvů a přesností monitoringu. M. 

Janků a A. Kunz (2004) představují technologii přesných technických vrtů, které se 

využívají pro potřebu zasáhnutí malého cílového prostoru, s použitím přesné inklinometrie 

pro kontrolu směru vrtu a úpravu orientovaným usazením pažnic a změnami vrtného 

režimu. Autoři Jami M. Girard a Ed McHugh (2008) představili nové metody a technologie 

pro monitoring a návrh svahů povrchových dolů pro vytvoření varovných stavů, které by 

měli pomoci předejít smrtelným neštěstím horníků ve Spojených státech amerických. 

Autor zvolil 3 aspekty, které jsou nejdůležitější: bezpečné geotechnické projekty a modely, 

druhotné výztuže nebo ochranné síťové systémy zachycující horninové úlomky a bloky a 

monitorující zařízení pro dostatečný předstih varování hrozícího porušení prostředí. 

Inklinometrické sondy jsou využity k lokalizaci smykové plochy, k rozhodnutí, zda je 

pohyb podél smykové plochy planární nebo rotační, k měření a klasifikaci pohybů podél 

smykové plochy.  

Deformace hluboko uložených uhelných slojí a jejich okolí (cca 1000 km) ve 

Španělsku byly sledovány pomocí měřícího systému INCREX a inklinometrů v případové 

studii Maŕia B. Díaze Aguada a C. Gonzáleze (2009) pro zajištění bezpečnosti během 

těžby a předejití nepříznivým a nebezpečným stavům. Z důvodu narušení režimu podzemní 

vody a vzniku poklesových kotlin s následky porušení inženýrských objektů vlivem 

hlubinné těžby uhlí metodou pilířového dobývání vyvstala potřeba lepšího porozumění 

procesům způsobující poklesy k dosažení lepší kompatibility mezi těžbou uhlí a 

současným i budoucím využitím oblasti. Toto téma bylo řešeno již v druhé polovině 20. 

století autory R. W. Bruhnem a R. C. Speckem (1984). Monitorovací systémy včetně 

inklinometrických sond měřících pohyby a deformace byly použity v oblasti těžby 1,7 m 

mocných slojí uhlí v hloubce 108 m. Poklesy se blíží 40 % výšky těžby a pokračují více 

než rok po těžbě. Geologické prostředí tvoří střídající se vrstvy jílovců, prachovců, břidlic 
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a pískovců spolu s několika uhelnými slojemi. Také lze z té doby jmenovat G. G. Marina a 

W. Gambela (1985), kteří prezentovali typické příklady škod způsobených poklesy a 

analýzy těchto poruch společně s návrhem smluvních metod používaných pro zakládání 

v oblastech poklesů. 

Problematika přesných inklinometrických měření ve vztahu k projevům svahových 

pohybů a poddolování, kterou řeší disertační práce nebyla doposud dle analýzy archivní 

literatury doposud řešena. 
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3. Cíle disertační práce 

Doktorská práce má za hlavní cíl analýzu souboru přesných inklinometrických 

měření ve vztahu k projevům svahových pohybů a poddolování. 

Prvním dílčím cílem bude popis důvodů a potřeb řešení uvedené problematiky 

s popisem oblastí, ve kterých je možno studovaný problém aplikovat.  

Druhým dílčím cílem práce je popis současného stavu studované problematiky 

v české a světové odborné literatuře. 

Třetím dílčím cílem práce je popis teorie potřebné k dosažení hlavního cíle práce, 

protože uvedená problematika se dotýká různých oblastí inženýrské geologie, hornictví, 

geotechnického monitoringu. Jedná se o popis teorie metody přesného inklinometrického 

měření, teorie poklesové kotliny a normy ČSN 73 0039 „Navrhování objektů na 

poddolovaném území“, která se zabývá kategorizaci stavenišť ve vztahu k vlivům 

poddolování  a je důležitým kvantifikačním nástrojem těchto vlivů, i když jsou vztaženy 

k staveništím. 

Čtvrtým dílčím cílem práce je popis regionálního prostoru ve kterém bude 

realizována disertační práce a to z hlediska geomorfologického, geologického, ale také 

hornického ve smyslu jeho specifikace v Ostravsko-karvinském revíru.  

Dalším dílčím cílem při řešení hlavního cíle, analýzy vlivu hornické činnosti na 

vybraný soubor modelových svahových deformací v Ostravsko-karvinském revíru, je 

základní popis inženýrskogeologických poměrů zkoumaných sesuvů.  

Vzhledem k tomu, že aplikace inklinometrických měření není možná z finančního 

hlediska na všech zkoumaných deformacích, proto některé z nich budou posouzeny 

vzhledem k vlivu poddolování bez použití této monitorovací metody. Jejich zařazení do 

práce bude mít za cíl dokumentaci vlivu hornické činnosti  na svahové pohyby, přičemž 

budou popsány výhody, respektive nevýhody tohoto přístupu bez použití 

inklinometrických měření v porovnání s lokalitami, kde tato metodika bude aplikována.  

Součástí práce bude specifikace metodického doporučení posouzení vlivu hornické 

činnosti na svahové deformace prostřednictvím aplikace studovaných inklinometrických 

měření.  
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Závěrečnou fází práce bude shrnutí výsledků všech dílčích cílů textovou formou, 

která bude vhodně doplněna vybranými grafickými výstupy. 
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4. Poddolovaná území 

Z hlediska poddolovaných území je potřebné si uvědomit, že v horninovém masivu 

vznikají poměrně rozsáhlé prostory vytěžených surovin, mění se stav napjatosti v jejich 

okolí, volné prostory se postupně zavalují a způsobují velké přetvoření na povrchu  území. 

Přetváření povrchu území se přenáší i na svahové deformace (mohou tímto působením 

vznikat nové nebo se mohou reaktivovat existující), stavební objekty, dopravní 

komunikace, inženýrské a energetické sítě atd. Starší objekty, které nebyly na takovéto 

přetváření připravené, se obvykle porušují, čemu je možné předcházet jejich dodatečným 

zpevněním.  

Postupně s vytěžováním a zavalováním podzemních prostorů se přetváří i povrch 

území a vzniká poklesová kotlina. Její základní charakteristiky ukazuje obrázek 1. 

Konkrétní hodnoty závisí na různých činitelích, takže je nelze prakticky zevšeobecňovat. 

Pokles povrchu území se postupně zvětšuje a dosahuje maximální hodnoty smax= (0,8 až 

0,95)h, závisí tedy především na mocnosti vytěžené vrstvy h. Mezní úhel vlivu těžby je 

daný okrajem poklesové kotliny a polohou těžby; jeho hodnoty pro  terciérní polohy 

v Ostravsko-karvinském revíru µ = 50 až 55° a pro karbon µ = 70 až 80°. Svah poklesové 

kotliny je tvořen kružnicemi o poloměru R; v jeho konvexní části vznikají tahy a 

v konkávní části tlaky. Takovéto namáhání vyvolává deformace. Poměrné vodorovné 

deformace ε jsou v konvexní části svahu kladné (prodloužení), v konkávní části záporné 

(stlačení); udávají se v mm/m, resp. v ‰. Poloměr účinné plochy (r = H cotg µ) je možné 

definovat jako poloměr vrstvy v hloubce H, které by bylo potřeba vytěžit, aby bod na 

povrchu území dosáhl maximální hodnotu poklesu smax. Sklon svahu poklesové kotliny 

(denivelace) se mění od nuly do maximální hodnoty, která se nachází v místě inflexního 

bodu, kde je Dmax=smax/r=smax/Hcotgµ  udává se v mm/m, resp. ‰. 
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Obr. 1 Základní charakteristiky poklesové kotliny (upraveno podle Hulla et al., 1991) 

Podle ČSN 73 0039 Objekty na poddolovaném území se zařazují do pěti skupin 

podle parametrů charakterizujících přetvárná území. 

Tabulka 1 Skupiny stavenišť na poddolovaném území podle zadaných parametrů přetvoření terénu (dle ČSN 
73 0039) 

Skupina 
stavenišť 

ε (mm.m-1) R (km) D (mm.m-1) 

I > 7 < 3 > 10 

II 5 ÷ 7 3 ÷ 7 8 ÷ 10 
III 3 ÷ 5 7 ÷ 12 5 ÷ 8 

IV 1 ÷ 3 12 ÷ 20 2 ÷ 5 

V ≤ 1 ≥ 20 ≤ 2 

Objekty na staveništích V. skupiny prakticky nevyžadují žádné zvláštní úpravy, 

taková staveniště by se mohla považovat z hlediska zakládání za vhodná. Na staveništích 

III. a IV. skupiny je možné zabezpečit ekonomicky přijatelným způsobem všechny druhy 

objektů; staveniště je možné považovat za podmínečně vhodné. Staveniště I. a II. skupiny 

se považují pro novou výstavbu za nevhodné. Výdaje na zabezpečení stability objektů jsou 

velmi nákladné [ČSN 73 0039, 1989; Hulla, Šimek, Turček, 1991]. 
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5. Vztah svahové deformace a poklesové kotliny  

Vznikem poklesové kotliny na poddolovaném území mohou být vytvářeny nové 

svahové deformace nebo, v důsledku změn sklonitosti a napjatosti svahu, struktury a 

fyzikálně-mechanických vlastností svahového materiálu, úrovně hladiny podzemní vody 

atd., reaktivovány uklidněné svahové deformace. Vertikální i horizontální rozšiřování 

poklesové kotliny i její samotný vznik jakožto spojité deformace terénu je přímým 

důsledkem dobývání jednoho nebo více porubů nejen v podmínkách OKR. 

Nejméně příznivou oblastí poklesové kotliny je její svah, na němž se nejvíce 

projevují deformace způsobené pohybem hornin do středu vydobyté plochy. Svah 

poklesové kotliny má charakteristický tvar a jeho partie jsou všeobecně označovány (od 

koruny svahu) jako konvexní část, inflexní bod a konkávní část (obr.2). Při lokalizaci 

svahové deformace v místě svahu poklesové kotliny mohou v závislosti na jejich 

vzájemném plošném rozsahu nastat dvě hraniční situace. Pokud sesuv zaujímá větší plochu 

než svah poklesové kotliny, projeví se na něm deformace typické pro konvexní část, 

inflexní bod i konkávní část svahu poklesové kotliny. V opačném případě je celá svahová 

deformace situována v jedné části svahu poklesové kotliny. 

Z hlediska vzájemné pozice spádnice sesuvu a spádnice svahu poklesové kotliny 

lze teoreticky vymezit čtyři situace. První nastane, když jsou obě spádnice orientovány 

souhlasně, druhá v případě, kdy jsou orientovány proti sobě, přičemž tyto dvě situace lze 

s ohledem na maximální zvětšení respektive zmenšení sklonitosti označit za extrémní. 

Třetí situace odpovídá stavu, kdy je spádnice svahové deformace orientována kolmo ke 

spádnici svahu poklesové kotliny a čtvrtá stavu, kdy jsou vůči sobě v obecném úhlu.  

Dobývání může způsobit relativní zvýšení hladiny podzemní vody (pokles povrchu 

terénu), což lze v největší míře pozorovat na dně poklesové kotliny. Toto zpravidla vyvolá 

zavodnění, popř. zamokření svahu, což může značně zhoršit stabilitní situaci sesuvu. V 

některých případech mohou poklesy terénu vést také k vytvoření bezodtokých depresí 

(jezer či jezírek). 

Průzkum svahové deformace je obvykle prováděn pouze v případě, kdy může 

porušení její stability způsobit škody na inženýrských objektech. Podobně i pokles terénu a 

jím způsobené přetváření povrchu terénu je posuzováno z hlediska ovlivnění inženýrských 
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objektů. Vlivy poddolování na inženýrské objekty jsou podle ČSN 73 0039 „Navrhování 

objektů na poddolovaném území“ charakterizovány skupinami stavenišť. Na základě hodnot 

parametrů přetvoření terénu (vodorovného poměrného přetvoření, poloměru zakřivení, 

naklonění, příp. maximálního poklesu a vodorovného posunu) je vymezeno pět skupin 

stavenišť (pátá skupina představuje minimální ovlivnění), přičemž o zařazení do příslušné 

skupiny rozhoduje nejméně příznivá hodnota ze všech posuzovaných parametrů. 

 

Obr. 2 Schematické znázornění ovlivnění svahové deformace svahem poklesové kotliny při souhlasné a 
opačné orientaci jejich spádnic 
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6. Metodika práce 

Realizaci hlavního cíle disertační práce umožnila analýza možného vlivu současné 

a bývalé hornické činnosti na vybraný soubor svahových deformací v Ostravsko-

karvinském revíru a popis metodiky jejich sledování s aplikací v podobných poměrech a s 

obdobným ovlivněním hornickou činností. 

Na výše uvedené pozorování, studium a analýzu byly vybrány modelové lokality 

Doubrava - Vrchovec (modelová lokalita č.1), Staříč (modelová lokalita č.2), Ujala 

(modelová lokalita č.3), Orlová-Lazy (modelová lokalita č.4), Paskov-Řepiště (modelová 

lokalita č.5), Doubrava - Oplíží (modelová lokalita č.6) v hornické oblasti Ostravsko-

karvinského revíru. 

Postupy navrhované pro řešení práce byly založeny především na metodických 

přístupech archivního studia a v případě potřeby budou doplněné terénním 

inženýrskogeologickým mapováním, dále studia a zhodnocení dalších archivních 

podkladů, zejména však prozkoumanosti. Samotná realizace práce zahrnuje především 

aplikaci přesné inklinometrie, analýzu vlivů hornické činnosti, případně další postupy, 

které vyplynou z reflexe zjištěných inženýrskogeologických poměrů na navrhovaných 

výzkumných modelových lokalitách.  

Během realizace práce byly definovány a popsány zejména plošná a prostorová 

omezení svahových deformací (hloubka a průběh smykových ploch), směr a rychlost 

svahového pohybu, hydrogeologické poměry, geologická stavba, aktivita svahových 

pohybů a jejich vývoj. 

V první fázi byla pomocí archivních údajů vyhodnocena dosavadní prozkoumanost 

modelových lokalit. Následně se uskutečnilo doplňkové inženýrskogeologické mapování 

(protože základní mapovaní již existuje), na základě něhož byly zaznamenány všechny 

sesuvné projevy, jako jsou odlučná oblast, transportní zóna, akumulační oblast, trhliny, 

sesuvné bloky, boční valy, výchozy vrstev, hydrogeologické objekty  (např. studny, 

mokřady, prameny, pramenní linie) atd.  

Na vybraných modelových lokalitách je dle technických a finančních možností 

realizováno měření metodou přesné inklinometrie. 
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Použitou přesnou inklinometrií (kapitola 7.1) ve vrtu se měří horizontální 

deformace vyvolané pohybem na smykové ploše. Dále je možno touto metodou i poměrně 

přesně zaznamenat průběh náklonu terénu v důsledku projevů důlních vlivů. 

Inklinometrický vrt se po odvrtání osazuje inklinometrickými pažnicemi se speciálními 

vodícími drážkami, vyfrézovanými na vnitřní straně pažnice. Pata vrtu by měla být 

situována v geologicky stabilním prostředí. Mezikruží vrtného stvolu a vnější stěny 

pažnice se homogenizují jílocementovou směsí. Inklinometrická zařízení jsou sondy, které 

obsahují přesná náklonoměrná čidla. Při vlastním měření se postupně odečítají hodnoty 

úklonu osy vodící pažnice pro každý úsek odpovídající délce měřící sondy, a to jak ve 

směru spádnice, tak ve směru vrstevnice. Z výsledných údajů lze přesně určit hloubku 

horizontálních pohybů i průběh změn rychlosti s hloubkou a časem. 

Vyhodnocení vlivů poddolování na svahovou deformaci bylo provedeno na základě 

korelace vývoje poklesové kotliny se směrem sklonu a lokalizací sesuvu pomocí map 

izokatabáz, změn parametrů přetvoření terénu v čase sledovaných na jednom bodě na 

povrchu svahové deformace a pravidelného dilatometrického a extenzometrického měření 

povrchu sesuvného svahu. Ve sledovaném roce v okolí předmětných lokalitách zároveň 

jakožto možné příčiny případně urychlovače dílčích pohybů svahu posuzovány srážkové 

úhrny, které jsou obecně častým spouštěcím mechanizmem svahových pohybů.  

Důležité je lokalizace inklinometrických měření na vrtech v aktivní časti, ale také v 

jejích blízkém okolí, což v případě naklánění obou vrtů je předpokládaný důkaz vlivů 

poddolování. 

6.1 Inklinometrická měření 

Přesná inklinometrie je součástí tzv. geotechnického monitoringu, který je 

pro problematiku svahových pohybů obecně chápán jako kontrola a sledování stavu sesuvu 

v čase. Jeho použitím se zjišťují zvláště změny rychlosti pohybu sesuvu, změny geometrie 

a změny mechanických a fyzikálních vlastností v zóně sesouvání. V případě, že byl sesuv 

sanován, sleduje se funkčnost použitých sanačních prvků a případná nutnost jejich údržby. 

Monitoring je dlouhodobý proces a trvá mnohdy až desítky let. Pro posouzení postupného 

vývoje sesuvu a účinnosti sanačních prvků je nezbytné systematické měření pohybu. 
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K tomuto účelu se používá celá řada zařízení, která jsou schematický znázorněna na obr. 

3 a,b. 

 

Obr. 3a (vlevo) Zařízení pro povrchové a podpovrchové měření a indikaci svahových pohybů v zeminách 
(upraveno podle Fussgängera, 1986) 

Obr. 3b (vpravo) Zařízení pro měření pohybů ve skalních horninách (upraveno podle Fussgängera, 1986) 

Přesná inklinometrie je hloubkovým měřením sloužícím ke kvantitativnímu 

stanovování horizontálních pohybů (deformací) ve vrtu na smykové ploše vyvolaných 

svahovým pohybem. Měření se provádí ve vrtech speciálně vystrojených vnitřně 

drážkovanými měřícími pažnicemi (obr. 4). Pažnice ze syntetických materiálů typu ABS či 

PE, méně z hliníku, se spojují různými typy patentovaných spojníků (systém Glötzl, systém 

Stump, systém Sinco apod.) nebo se svařují. Po osazení do vrtu se prostor mezi pažnicí a 

stěnou vrtu zaplní ode dna pod tlakem vháněnou jílocementovou suspenzí. Vlastní 

proměřování se pak děje projížděním pažnice náklonoměrnou sondou (obr. 5), vedenou 

drážkami. Ve fixních hloubkových úrovních, daných délkou sondy (nejčastěji 0.5 m nebo 1.0 

m) je od paty vrtu k povrchu změřen náklon sondy, který lze přepočítat na vodorovnou 

odchylku v příslušné hloubkové úrovni. Ve stanovených časových periodách, daných 

předpokládanou rychlostí pohybu horninové hmoty, se měření ve stejných hloubkových 

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

pohybu. 

Vzhledem k tomu, že sonda je osazena dvěma čidly měřícími náklon v navzájem 

kolmých  rovinách,  lze  vypočítat  směr  pohybu  a  z časových intervalů mezi 
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proměřováním vrtu jeho relativní rychlost. Načítáním rozdílů deformací mezi nulovým a 

následným měřením od paty k povrchu dostáváme deformační křivku osy vrtu.Průběh 

deformace lze sledovat až do zneprůchodnění vrtu ohybem. Maximální měřitelný posun 

závisí na mocnosti poruchové zóny a tvaru deformace pažnice.  

Přesnost metody při určování náklonu je minimálně 2 mm na každých 30 m 

hloubky vrtu. Při analýze smykové plochy mocnosti do 0.5 m se přesnost blíží rozlišovací 

schopnosti aparatury, která je 0.05 mm. 

 

 

Obr. 4 (vlevo) Příklad inklinometrické sondy (Sisgeo, 2003) 

Obr. 5 (vpravo) Princip měření inklinometrickou sondou (upraveno podle Rozsypala, 2001)  

Pro vyhodnocení výsledku lze použít dva způsoby. První spočívá v tom, že se 

vynáší součtová čára posuvu ode dna vrtu směrem nahoru. V místě smykové plochy se pak 

postupně s každým následujícím měřením projevuje narůstající přírůstek posuvů. 

Rozdílové vyhodnocení představuje druhý způsob, u kterého se pro každou měřenou 

úroveň vynáší rozdíl ve vodorovném posuvu od prvního měření (Rozsypal, 2001). Na obr. 

6 jsou znázorněny oba způsoby vyhodnocení výsledků.  
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Obr.6 Vyhodnocení inklinometrických měření (Rozsypal, 2001) a) rozdílová čára (vlevo)  b) součtová čára 
(vpravo) 

Tam, kde lze očekávat velmi malé pohyby anebo dlouhodobá měření (např. 

dlouhodobá kontrola stabilizovaných sesuvů), je možné využít trvale usazený řetězec 

inklinometrických sond s možností dálkového odečtu (obr. 7).  

 

Obr.7 Trvalý řetězec inklinometrických sond (Durham Geo, 2003) 

Možnosti nasazení přesné inklinometrie pro vertikální a subvertikální měření jsou 

dány již zmíněnými schopnostmi měřit horizontální deformace v hloubce s přesným 

určením jejich velikosti a s ohledem na četnost měření i jejich časový průběh. Uplatnění 

této metody je možné ve všech časových fázích projektovaných prací s tím, že měření 

probíhající od průzkumných prací, přes stavbu až do doznění vlivu výstavby na okolí má 

největší přínos.  
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Obecně je možno vyčlenit dvě základní oblasti použití nasazení v sesuvných 

územích a nasazení při stavební činnosti mimo klasická sesuvná území  

Metoda přesné inklinometrie je pro nasazení v sesuvných územích ideální a byla 

pro tento typ sledování původně konstruována. S její pomocí můžeme řešit následující 

úlohy: 

• Vyhledávat a stanovit hloubky smykových ploch, dochází-li na nich k pohybu a tím 

sanační práce zlevnit, a to při zachování požadovaného stupně bezpečnosti. 

• Určit velikost horizontální deformace a její prostorovou orientaci. Tato informace má 

smysl především při uplatňování tzv. observační metody sanace a dlouhodobém 

sledování sesuvných lokalit s minimem zajišťovacích prací, kdy na základě změřených 

výsledků je nutno rozhodovat o dalším postupu. Velmi přesné měření hodnot 

deformací může rovněž sloužit jako podklad pro kontrolu dosažení a vyhlášení 

varovných stavů.  

• Určit relativní rychlost svahových pohybů, což je podstatné jak pro výše zmíněné 

varovné stavy, tak má velký význam pro výzkum a studium chování svahových 

deformací a možnost předvídání jejich vzniku (oživení) a průběhu s ohledem na vnější 

podmínky (klimatické změny, antropogenní zásahy apod.). Dlouhodobý, dostatečně 

četný monitoring, rovněž vylučuje vznik neočekávaných havarijních situací.    

Využití přesné inklinometrie  mimo sesuvná území se v našich podmínkách 

aplikuje spíše vyjímečně. Její nasazení však má opodstatnění ve všech případech, kdy 

provádíme velké zásahy do horninového prostředí s požadavkem sledovat dopady této 

činnosti na okolí. Mezi hlavní typy staveb, kdy je možné a v mnoha případech i nutné, 

nasadit přesné inklinometrické měření patří: 

• provádění hlubokých základových stavebních jam, 

• ražení a hloubení podzemních staveb (tunely, městské kolektory, podzemní garáže 

apod.), 

• provádění stavebních zásahů v blízkosti objektů citlivých na deformační změny 

v podzákladí, 

• sledování chování horninových masivů v okolí starých důlních děl, 
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• výstavba vysokých náspů a zářezů liniových staveb, 

• hydrotechnické stavby - hráze, přehrady, plavební komory, 

• sledování skládek a úložišť odpadů, především zvláštních a nebezpečných. 

Větší rozšiřovaní a četnost nasazování moderních monitorovacích metod je potřeba 

ve vyspělé společnosti cíleně zlepšovat. Širší nasazení monitorovacích metod může 

v našich podmínkách přinést jak značný přínos ekonomický, tak i další velmi cenné 

poznatky o skutečném chování horninových masivů.  



Lubomír Třeslín: Analýza souboru přesných inklinometrických měření ve vztahu k projevům svahových 
pohybů a poddolování 

2010 23

7. Zpracování případových studií analyzovaných svahových 
deformací 

Případové studie v rámci práce jsou realizovány v zájmovém území (obr.8), které se 

z pohledu hornické činnosti nachází v karvinské části Ostravsko-karvinského revíru. Čtyři 

lokality svahových deformací se nacházejí v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dvě 

lokality se nacházejí v zóně vlivu dobývání ostravské části Ostravsko-karvinského revíru 

Dolu Paskov, posledního činného z mnoha již uzavřených dolů, který vznikl sloučením 

závodů Paskov a Staříč. 

 
Obr. 8 – Územní členění českou částí hornoslezské pánves vyznačení zájmových lokalit (upraveno podle 

Dopita et al., 1997).  

1 – česko – polské státní hranice, 2 – hranice oblastí, 3 – hranice uhlonosného karbonu, 4 – tektonické struktury (ověřené 
a předpokládané), 5 – sedlo. 

Na základě geomorfologické klasifikace České republiky (ČÚZK, 1996) lze 

zájmovou oblast prvních pěti svahových deformací Doubrava – Vrchovec, Doubrava pod 
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Ujalou, Doubrava-Oplíží, Orlová-Lazy, Paskov-Řepiště, Staříč hierarchicky zařadit do 

systému Alpsko-himalájského, subsystému Karpaty, provincie Západní Karpaty, 

subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Severní vněkarpatské sníženiny a celku 

Ostravská pánev. Poslední sesuv Staříč spadá území do Alpsko-himalájského systému, 

subsystému Karpaty, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější západní Karpaty, 

oblasti Západobeskydského podhůří a celku Podbeskydská pahorkatina (obr 9). 

 
Obr. 9 – Pozice zájmových lokalit z hlediska geomorfologického členění České republiky (Demek et al., 

1997) 

Z regionálně geologického hlediska (obr. 10) se zájmové lokality nacházejí 

v moravskoslezské oblasti Českého masívu, ostravské glacigenní pánvi. Nejstarší horniny 

tvořené proměnlivě migmatitizovanými biotitickými pararulami a masívy hlubinných 

vyvřelin přeměněných ve facii granátických amfibolitů, jsou řazeny ke kadomskému 

krystaliniku a leží ve strukturních hloubkách 1000 - 4000 m. Paleozoikum transgredovalo 

klastickými sedimenty středního devonu přecházejícími do vápenců. Sedimentace 

spodního karbonu započala další transgresí bazálních klastik s plynulým přechodem do 

cyklické uhlonosné sedimentace svrchního karbonu. Svrchnokarbonské uloženiny jsou 

v hornoslezské pánvi statigraficky členěny na ostravské (paralická uhlonosná molasa) a 
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mladší karvinské souvrství (kontinentální uhlonosná molasa), jehož nejvyšší partie jsou 

v dané oblasti řazeny k vrstvám sušským. Na členitý paleoreliéf karbonu transgredují 

miocénní sedimenty karpatské čelní předhlubně. Litologicky se jedná převážně o stovky 

metrů mocné jílovce a jíly s hojným podílem prachovité a písčité složky. Pokryvné 

kvartérní útvary představují litologicky pestrý komplex geneticky proměnlivých sedimentů 

(glaciální, fluviální, proluviální, lakustrinní, eolické a deluviální). 

Z regionálně geologického hlediska se poslední lokalita Staříč řadí 

k severomoravské části flyšového pásma vnějších Západních Karpat, k tzv. 

moravskobeskydskému flyši. Předkvartérní podloží je zde tvořeno horninami podslezské 

jednotky křídového stáří, tzv. frýdeckými vrstvami, přes které se nasunul slezský příkrov 

tvořený svrchními těšínskými vrstvami. Z petrografického hlediska jde o  prachovito-

jílovcový až jílovito-prachovcový  komplex převážně tmavě šedé až černošedé barvy 

(frýdecké vrstvy) a drobně rytmický flyš s polohami hornin těšínitové asociace (sv. 

těšínské vrstvy). Předkvartérní horniny jsou v připovrchových partiích silně postiženy 

intenzivním zvětráváním a přecházejí tedy v eluvia proměnlivých mocností. Kvartérní 

pokryv je původu deluviálního, nedosahuje velkých mocností  a je budován eluvií 

především sv. těšínských vrstev přemístěnými na krátké vzdálenosti. 

 
Obr. 10 Lokalizace zkoumaných svahových deformací v schematické geologické mapě 
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7.1 Svahová deformace Doubrava Vrchovec 

K vyhodnocení vlivů poddolování byly využity mapy izokatabáz, parametry 

přetvoření terénu vypočtené pro bod ležící na povrchu svahové deformace, délková měření 

pásmovou extenzometrií a dilatometrická měření na trhlinách v asfaltové silnici. 

Délkovými a dilatometrickými měřeními byl zjištěn směr pohybu svahové deformace 

souhlasný se směrem pohybu horninového masivu v důsledku poddolování. Vzhledem 

k této skutečnosti byla posuzována změna hodnot podélného poměrného přetvoření ve 

směru sklonu svahu poklesové kotliny (ve směru pohybu svahové deformace). Ve 

sledovaném období docházelo ke stláčení povrchu terénu, což svědčí o situování svahové 

deformace v konkávní části svahu poklesové kotliny. Tato skutečnost pravděpodobně ve 

svahové deformaci vyvolává přídatná napětí od poddolování, která mohou zhoršovat její 

stabilitní situaci. 

Sesuv Doubrava Vrchovec leží v katastrálním území obce Doubrava přibližně 

20 km od Ostravy v Moravskoslezském kraji. Současně je situována v dobývacím prostoru 

Dolu Doubrava na území ovlivněném poddolováním.  

Geologickým průzkumem lokality (studium archivních údajů) byly zastiženy 

miocénní sedimenty s vysokou plasticitou charakteru vápnitých, jemně prachovitých 

jílovců nazelenale šedé barvy místy s navětralým povrchem a narezlou až rezavě hnědou 

barvou. Na povrchu miocénních sedimentů je vyvinuto jejich eluvium, které má podobu 

nazelenale šedého až hnědošedého rezavě šmouhovaného jílu, odvápněného až vápnitého. 

Deluvio-fluviální sedimenty představují především náplavy Kotlinského potoka a 

sedimenty malých vodních ploch. Jsou reprezentovány především modrošedými a 

hnědošedými vysoce plastickými jíly s hojnými úlomky dřev a ojedinělými valouny 

glacigenního původu. Hrubozrnné písky špatně vytříděné, šedožluté barvy, tvořené 

převážně nordickými materiály a křemennými zrny a v menší míře se vyskytující písčité 

jíly a polohy drobnozrnných štěrků šedé, rezavé, příp. namodralešedé barvy představují 

glacigenní sedimenty sálského glaciálu. Sedimenty halštrovského glaciálu mají podobu 

zelenošedého prachovitého jílu nevápnitého s polohami střednozrnných až hrubozrnných 

jílovitých písků s drobnými valounky křemene a nordických materiálů. Humózní hlíny na 

většině zájmového území uzavírají sled kvartérních sedimentů, který je místy doplněn 
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navážkami charakteru stavebního odpadu, popele a materiály využívanými k dílčím 

sanacím sesuvu (hrubá haldovina, škvára). 

Vliv poddolováni je zřejmý z mapy isokatabazi. Na obr. 11 jsou znázorněny 

poklesy v letech 1985 - 2002 a prognóza nárůstu poklesů povrchu v důsledku poddolování 

v letech 2003 až 2010, která dokládá skutečnost trvajících vlivů poddolování a jejich 

značného nárůstu. Je z něj patrné rozšiřování dílčí poklesové kotliny ovlivňující svahovou 

deformaci na východ a maximální nárůst poklesů na SV, tedy v dolní části svahové 

deformace, což pravděpodobně způsobí zrychlení jejího pohybu (v důsledku zvýšení 

sklonitosti). 
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Obr. 11 Poklesy způsobené poddolováním v období 1983 - 2002 a předpokládané nárůsty poklesů v období 
2003 – 2010 

Dalším hodnoceným faktorem jsou změny parametrů přetvoření terénu 

poskytnutých firmou OKD a.s. Na povrchu svahové deformace Doubrava Vrchovec byl 

vybrán referenční bod o souřadnicích S-JTSK X: 1 100 442 m, Y: 456 848 m, u něhož byly 

na základě extrapolovaných hodnot ve výše uvedených časových intervalech pozorovány 

změny parametrů přetvoření terénu, a to naklonění, vodorovného poměrného přetvoření ve 

směru a kolmo na směr sklonu svahu poklesové kotliny, poloměru zakřivení a poklesu. Je 

potřeba si uvědomit, že i když jsou výše uvedené informace vztaženy k jednomu 

referenčnímu bodu, vyjadřují prostorové hodnocení. Jak je patrné z obrázku 12, dochází u 

všech parametrů přetvoření terénu ke zhoršení jejich hodnot, což se projevuje postupným 

přechodem daného bodu ze IV. do III. skupiny stavenišť (ve smyslu ČSN 73 0039). 

Dochází k nárůstu sklonitosti, což je zde potvrzeno nárůstem naklonění. Z průběhu 

křivky naklonění lze usuzovat na přibližování posuzovaného bodu k inflexnímu bodu 

svahu poklesové kotliny. Průběh křivky vodorovného poměrného přetvoření ve směru 

sklonu svahu poklesové kotliny svědčí o generelním nárůstu záporných hodnot, tedy o 

rostoucím stláčení, k němuž dochází v konkávní části svahu poklesové kotliny. Hodnoty 

vodorovného poměrného přetvoření kolmo na směr sklonu svahu poklesové kotliny se do 

roku 1995 pohybují v kladných hodnotách (protažení), od roku 1995 do roku 2005 v 

záporných (stlačení). Poloměr zakřivení se do roku 1995 pohybuje ve velkých záporných 

hodnotách, což lze, s ohledem na hodnoty podélného poměrného přetvoření, interpretovat 

jako výskyt pozorovaného bodu buďto v blízkosti inflexního bodu nebo u paty konkávní 

části svahu poklesové kotliny. Z následného vývoje bylo možné odvodit přibližování 

posuzovaného bodu k místu maximálního zakřivení konkávní (vyduté) části svahu 

poklesové kotliny.  
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Obr. 12 Graf změn parametrů přetvoření terénu na svahové deformaci Doubrava Vrchovec ve vybraných 

časových obdobích 

Bylo zjištěno, že nejvýraznější svahový pohyb ve 2. a 3. měsíci roku 2007 není 

iniciován srážkovou činností (obr.13), protože tato nedosahovala nadlimitních hodnot 

srovnatelných se srážkovými úhrny v roce 1997 (cca 300 mm). Svahový pohyb 

zaznamenaný v tomto období lze proto jednoznačně charakterizovat jako důsledek 

poddolování, přičemž srážky byly pravděpodobně přídatným faktorem. 
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Obr.13 Graf měřených pohybů sesuvu a měsíčních úhrnů srážek ze dvou srážkoměrných stanic situovaných 

nejblíže svahové deformace Doubrava Vrchovec za rok 2006 a 2007 

Měřením délek pásmovou extenzometrií a dilatometrickým měřením na trhlinách 

v asfaltové silnici byl zjištěn pohyb ve směru spádnice svahové deformace. Z průběhu 

izokatabáz v oblasti svahové deformace lze dále odvodit směr spádnice svahu poklesové 

kotliny, který téměř souhlasí se směrem úklonu sesuvného svahu. Tato interference je 

příkladem značně negativního působení poddolování na svahovou deformaci. 

Z map izokatabáz byla dále zjištěna výrazná změna poklesu v horní i dolní části 

svahu ve třech po sobě následujících pětiletých intervalech. Z této závislosti vyplývá nárůst 

sklonitosti sesuvného svahu, který významně přispívá ke zhoršení jeho stabilitních 

podmínek. 
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Pro posouzení existence mimořádných napětí v povrchových partiích sesuvného 

svahu byly využity parametry přetvoření terénu, na jejichž základě lze interpretovat, ve 

které části svahu poklesové kotliny se v daném časovém okamžiku svahová deformace 

nachází. Vzhledem k souhlasné spádnici svahu poklesové kotliny i svahové deformace je 

důležitým parametrem podélné poměrné přetvoření ve směru sklonu svahu poklesové 

kotliny. Jeho hodnoty se pohybují v záporných číslech, což znamená, že povrch svahové 

deformace Doubrava – Vrchovec je v okolí sledovaného bodu stláčen. 

Sesuv byl v minulosti postižen pohyby deluvií miocénu. Stabilitu svahu zásadním 

způsobem ovlivňovala erozní činnost Kotlínského potoka. Podstatnou změnu ve stabilitě 

jednoznačně přinesl, podle archivních údajů, vliv dobývání oblasti v šedesátých létech, což 

způsobilo svahové pohyby. Poté byly tyto pohyby zastřeny rekultivací, přičemž 

k opětovnému oživení resp. zrychlení děje došlo v roce 1985 v důsledku extrémních 

srážek. Přestože byl sesuv do roku 1997 sanován, došlo v důsledku extrémních 

červencových srážek (měsíční úhrn cca 300 mm) v tomtéž roce k jeho reaktivaci. Z 

hlediska současného stavu představoval pohyb od začátku roku 2007 cca 45 cm a byl 

s největší pravděpodobností způsoben důlními vlivy, protože v uvedeném období nebyly 

zaznamenány extrémní srážky (potvrzeno údaji ČHMÚ), které by intenzitou odpovídaly 

nebo se přibližovaly extrémním srážkám z roku 1985 nebo  

Optimálním pro zjištění vlivů poddolování na svahovou deformaci je realizace 

inklinometrických měření v tělese sesuvu a zároveň mimo něj korelované s izokatabázemi 

a parametry přetvoření terénu. Na této lokalitě nebyla provedena inklinometrická měření, 

ale z map izokatabáz v časových řezech a ze změn parametru přetvoření terénu je patrná 

kontinuálnost důlních vlivů, a při zřejmé neexistenci extrémních srážek lze přisoudit 

zmíněný svahový pohyb poddolování (hornické činnosti) jakožto jedinému zjištěnému a 

prokázanému geofaktoru, který ve sledovaném období působil. 
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7.2 Svahová deformace Staříč  

Svahová deformace Staříč je situována v katastrálním území obce Staříč 

v Moravskoslezském kraji asi 7 km od Frýdku-Místku. Zároveň leží v dobývacím prostoru 

Staříč Dolu Paskov na území zasaženém vlivy poddolování.  

Předkvartérní podloží je tvořeno horninami podslezské jednotky, tzv. frýdeckými 

vrstvami, které jsou zastoupeny jílovitými prachovci tmavě šedé až šedohnědé barvy, 

v povrchových částech rozložené, charakteru prachovitojílovitých hlín, přičemž jejich 

povrch byl průzkumnými pracemi zastižen v rozpětí hloubek cca 0,3 až 3,9 m. Přes 

podslezskou jednotku je přesunut slezský příkrov tvořený svrchními těšínskými vrstvami, a 

to vyvřelými horninami těšínitové formace, přemístěnými eluvii a eluvii s.s. Vyvřelé 

horniny těšínitové formace vystupují na povrch v horní části svahové deformace a jde o 

silně navětralé horniny těšínitové asociace, hnědošedé až tmavé zelenošedé barvy a 

porfyrické struktury. Přemístěná eluvia a eluvia s.s. svrchních těšínských vrstev jsou 

tvořena jílovitými hlínami okrových barev, místy s polohami až vrstvami rozložených 

těšinitových hornin charakteru slídnatých písčitých hlín až písků rezavé barvy 

v mocnostech 1,2 - 3,9 m. 

Metodicky bylo ovlivnění svahového pohybu poddolováním hodnoceno na základě 

změn poklesů v čase s využitím map izokatabáz v několika posloupných časových úsecích 

do současnosti, ale také prognózních, parametrů přetvoření terénu v čase sledovaných na 

jednom bodě na povrchu svahové deformace související s normovými kategoriemi 

stavenišť. Nejdůležitější informace byly zjištěny z měření přesné inklinometrie v tělese 

svahové deformace a současně mimo ni bez ovlivnění svahovým pohybem. 

V blízkém okolí svahové deformace Staříč je v prvním období 1985 - 1990 patrný 

vývoj dvou poklesových kotlin, jejichž svahy mají spádnice orientovány v opačném směru. 

Spádnice jednoho svahu je orientována na severozápad, spádnice druhého na jihovýchod, 

zatímco spádnice svahové deformace na jih. V tomto období je svahová deformace 

ovlivněna jen nepatrně. Následující vývoj do roku 1995 ukazuje začátek interference těchto 

dvou poklesových kotlin, přičemž mezi jejich svahy je zřetelný pokles od 10 do 20 cm. 

Svahová deformace je větší měrou ovlivněna svahem poklesové kotliny se spádnicí 

jihovýchodního směru (obr. 14). 
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Obr. 14 Poklesy způsobené poddolováním v období 1985 - 1990 a 1985 - 1995 s vyznačením polohy svahové 

deformace a vybraných průzkumných prací 

V následujících pěti letech lze na svahové deformaci pozorovat nárůst poklesu na 

50 až 100 cm, což je způsobeno jeho lokalizací na výše zmíněném svahu poklesové 

kotliny. Směr spádnice tohoto svahu se mění z původně jihovýchodního na východní. V 

časovém úseku do roku 2005 lze pozorovat pohyb středu poklesové kotliny, tedy místa 

maximálního poklesu (200 cm), ke svahové deformaci. Ta je stále situována ve svahu 

poklesové kotliny s poklesem okolo 150 cm jak v horní, tak v dolní části sesuvného svahu. 
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Spádnice svahu poklesové kotliny v místě svahové deformace je postupně orientována na 

SV (obr.15). 

 
Obr. 15 Poklesy způsobené poddolováním v období 1985 - 2000 a 1985 - 2005 s vyznačením polohy svahové 

deformace a vybraných průzkumných prací 

Na obr. 16 jsou znázorněny poklesy v letech 1985 - 2002 a předběžný výpočet 

nárůstu poklesů povrchu v důsledku poddolování v letech 2003 až 2010, což dokládá 

skutečnost trvajících vlivů poddolování a jejich nárůstu. Z něj je patrné rozšiřování dílčí 
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poklesové kotliny, která ovlivňuje svahovou deformaci, na západ a také změna směru 

spádnice jejího svahu. 

 
Obr. 16 Mapa skutečných poklesů v letech 1985 - 2002 a předpokládaných poklesů v období 2003 - 2010  

Zkonstruovaný porovnávací graf ukázal pokles horní a dolní části svahové 

deformace a její změnu za sledované období. Z křivek je patrná nulová změna poklesu do 

roku 2000 a mírný nárůst do roku 2005, z čehož lze usuzovat na zanedbatelnou změnu 

sklonitosti sesuvu (obr. 17). To neznamená, že sesuv nebyl ovlivněn poddolováním, ale 
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poukazuje to na skutečnost, že spádnice svahové deformace je orientována ve směru 

izokatabázy v dané oblasti. Je potřeba si uvědomit, že stabilitní poměry svahové deformace 

mohou být ovlivněny také v důsledku změny sklonitosti v jakémkoli jiném směru, než je 

směr spádnice sesuvu (viz níže inklinometrie). 

 
Obr. 17 Poklesy způsobené poddolováním v horní a dolní časti svahové deformace Staříč 

Na jednom zvoleném bodě ležícím na povrchu svahové deformace Staříč o 

souřadnicích S-JTSK X: 1 118 087 m, Y: 473 249 m byly na základě extrapolovaných 

hodnot pozorovány ve výše uvedených časových intervalech změny parametrů přetvoření 

terénu, které poskytla firma OKD a.s. Jde o naklonění, vodorovné poměrné přetvoření ve 

směru a kolmo na směr sklonu svahu poklesové kotliny, poloměr zakřivení a pokles. Je 

důležité uvědomit si oprávněnost prostorového hodnocení, přestože hodnoty těchto 

parametrů jsou vztaženy k jednomu referenční bodu. Průběh zjištěných křivek (obr.18) 
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jednotlivých parametrů svědčí o průchodu pozorovaného bodu nejprve konvexní, po roku 

2000 pak konkávní částí svahu poklesové kotliny. Zatímco do roku 1995 lze okolí 

pozorovaného bodu charakterizovat jakožto V. skupinu stavenišť, od roku 1995 do roku 

2005 se již nachází ve IV (ve smyslu ČSN 73 0039). 

 
Obr. 18 Graf změn parametrů přetvoření terénu na svahové deformaci Staříč ve vybraných časových 

obdobích 

Z křivky naklonění lze přibližně do roku 2000 předpokládat situování bodu 

v konvexní části svahu poklesové kotliny, okolo roku 2000 v oblasti inflexního bodu. Po 

roce 2000 se již zřejmě dostává do konkávní části svahu poklesové kotliny. Podélné 

poměrné přetvoření ve směru sklonu svahu poklesové kotliny ukazuje, že do roku 2000 

působí v okolí sledovaného bodu tahová namáhání (terén je roztahován), v následujících 

pěti letech začínají naopak působit síly tlakové (stlačení terénu), což potvrzuje interpretaci 

křivky naklonění. Podélné poměrné přetvoření kolmo na směr sklonu svahu poklesové 
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kotliny je možné popsat jako plynulé stlačování z počátečního roztažení. Poloměrem 

zakřivení, respektive jeho přechodem z velmi vysoké kladné hodnoty přes nižší kladné do 

hodnot záporných, lze opět dokumentovat skutečnost, že se na sledovaném bodě a v jeho 

blízkém okolí projevily všechny vývojové fáze poklesové kotliny. 

Svahová deformace Staříč je dlouhodobě aktivním sesuvem, na němž byl již v 

minulosti prováděn průzkum z hlediska ohrožení rodinného domu lokalizovaného v jeho 

dolní části. V rámci tohoto průzkumu bylo odvrtáno šest vrtů, z nichž tři byly vystrojeny 

pro měření přesné inklinometrie. Měření úklonu vrtného stvolu (přesná inklinometrie) byla 

prováděna ve dvou na sebe kolmých rovinách A+A-,B+B-, přičemž směr A+ souhlasí 

s vektorem pohybu sesuvu. Vizualizace výsledků těchto měření je prováděna jednak 

jakožto diference kumulovaných horizontálních složek (vertikální průmět), jednak jako 

horizontální průmět pro jednoznačné prostorové vymezení svahového pohybu. 

Z výsledných údajů lze přesně určit hloubku smykové plochy i průběh změn rychlosti 

pohybu s hloubkou a časem.  

Pro posouzení příčin pohybu a deformací povrchu terénu je na lokalitách, u kterých 

uvažujeme potenciální vliv poddolování na svahový pohyb, vhodné umísťovat jeden vrt 

mimo těleso svahové deformace. Pro tento účel byl vybrán inklinometrický vrt Iv-1. Jak je 

patrné z obrázků 19a a 19b, tento vrt se evidentně naklání, není však postižen pohybem po 

smykové ploše a proto jednoznačně dokumentuje vliv poddolování v této lokalitě, což je 

paralelně doloženo výše uvedenou mapou izokatabáz. 
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Obr. 19a Měření přesné inklinometrie v blízkosti a zároveň mimo svahovou deformaci Staříč - diference 
kumulovaných horizontálních složek 
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Obr. 19b Měření přesné inklinometrie v blízkosti a zároveň mimo svahovou deformaci Staříč - - horizontální 

průmět 

Z hlediska metodického je potřeba mít kromě vrtu umístěného mimo svahovou 

deformaci (pro posouzení vlivu poddolování neovlivněného svahovým pohybem) také vrt 

lokalizovaný přímo v tělese svahové deformace. Tomuto kritériu vyhovuje vrt Iv-3, který 

je umístěn v dolní části sesuvu a z inklinometrických měření v něm prováděných je možné 

interpretovat jak složku pohybu způsobenou pohybem na smykové ploše, tak složku 

pohybu v důsledku poddolování.  

Nárůstem záporných hodnot v obr. 20a se projevuje pohyb horninového masívu 

v důsledku poddolování, pozvolné přibližování křivek ke kladným hodnotám je 

způsobeno pohybem na smykové ploše. Tuto skutečnost lze lépe pozorovat 

v horizontálním průmětu (obr. 20b), kde je patrná prostorová orientace jednotlivých 

pohybů. Pohyb ve směru –A+B odpovídá směru sklonu svahu poklesové kotliny, proto se 
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jednoznačně jedná o důsledek poddolování, což lze předpokládat také z mapy 

prognózovaných izokatabáz do roku 2010. Od hloubky vrtu cca 3 – 3,5 m lze pozorovat 

změnu křivky do směru +A+B, což je dominantně způsobeno pohybem na smykové ploše. 

 
Obr. 20a Měření přesné inklinometrie na svahové deformaci Staříč - diference kumulovaných horizontálních 

složek 

 



Lubomír Třeslín: Analýza souboru přesných inklinometrických měření ve vztahu k projevům svahových 
pohybů a poddolování 

2010 42

 
Obr. 20b Měření přesné inklinometrie na svahové deformaci Staříč - horizontální průmět 

Měsíční úhrny (obr.21) srážek zaznamenané na dvou meteorologických stanicích 

(Paskov a Olešná) lokalizovaných nejblíže svahové deformaci ukazují, že se ve 

sledovaném období nevyskytovaly v oblasti sesuvu extrémní srážky podobné srážkovému 

úhrnu z července 1997 (cca 417 mm), proto lze jakožto pravděpodobnou příčinu pohybu 

označit vlivy poddolování. 
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Obr. 21 Graf měsíčních úhrnů srážek ze dvou srážkoměrných stanic situovaných nejblíže svahové deformace 

Staříč za rok 2007 a 2009 

Podle měření přesné inklinometrie v blízkosti svahové deformace (ale mimo těleso 

sesuvu) byl zjištěn vektor pohybu v důsledku poddolování. Porovnáním tohoto vektoru 

s vektorem pohybu svahové deformace, zjištěným inklinometrickým měřením v její dolní 

části, byla potvrzena skutečnost, že tyto vektory jsou vůči sobě kolmé. Z výše uvedeného 

vyplývá, že spádnice svahu poklesové kotliny je orientována kolmo ke spádnici svahové 

deformace, což z největší pravděpodobnosti vede ke zhoršení stabilitních poměrů. 

Vliv poddolování ověřený inklinometrickým měřením podporuje i mapa 

prognózovaného nárůstu poklesů od poddolování do roku 2010, z které je nárůst těchto 

vlivů patrný. 

Z map izokatabáz byla v horní i dolní části svahu zjištěna přibližně stejná změna 

poklesu ve třech po sobě následujících pětiletých intervalech. Z této závislosti lze proto 

odvodit, že se v obdobných případech téměř nemění sklonitost sesuvného svahu ve směru 

jeho spádnice, ale přesto mohou být ovlivněny stabilitní podmínky svahové deformace. 

Pro posouzení existence mimořádných napětí v povrchových partiích sesuvného 

svahu byly využity parametry přetvoření terénu, na jejichž základě lze interpretovat, ve 

které části svahu poklesové kotliny se v daném časovém okamžiku svahová deformace 
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nachází. U zájmové lokality je, vzhledem k orientaci její spádnice vůči spádnici svahu 

poklesové kotliny, podstatným parametrem podélné poměrné přetvoření kolmo na směr 

sklonu svahu poklesové kotliny. Hodnoty tohoto parametru svědčí o roztažení povrchu 

svahové deformace v okolí pozorovaného bodu během prvního sledovaného období a 

následném postupném stlačování, což lze považovat za přídatná napětí ve svahové 

deformaci způsobené poddolováním. 
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7.3 Svahová deformace Ujala 

Svahová deformace Doubrava Ujala se nachází v dosahu Dolu Karviná, který 

vznikl sloučením původního Dolu Československé armády - ČSA (v současnosti závod 

ČSA) a Dolu Lazy (v současnosti závod Lazy) 1. duna 2008.  

V položí lokality je členitý paleoreliéf karbonu překryt terciérními, miocénními 

sedimenty karpatské čelní předhlubně. Litologicky se jedná zejména o jílovce a jíly 

s hojným podílem prachovité a písčité složky, jejichž mocnost se v daném prostoru 

pohybuje ve stovkách metrů. Těmito sedimenty, ve vrcholové partii překrytými kvartérním 

pokryvem, je tvořen sesuv Doubrava Ujala. Pokryvné útvary představují litologicky pestrý 

komplex glacigenních, sálských sedimentů a nadložních sprašových hlín. Na úbočí svahu 

vystupují převážně soudržná deluvia proměnlivých mocností.  

Z hlediska geologické stavby svahové deformace byly vymezeny následující 

inženýrskogeologické typy zemin: navážky, glacigenní hlíny, deluviální hlíny, miocénní 

sedimenty.  

Vývoj poklesové kotliny v oblasti svahové deformace Doubrava Ujala je patrný z 

map poklesů terénu ve čtyřech po sobě následujících intervalech, poskytnutých firmou 

OKD, a.s. Intervaly jsou voleny přibližně rovnoměrně od roku 1983 (počátek nivelačního 

měření) do roku 2005. Do roku 1995 (první dva intervaly 1983 - 1990 a 1983 - 1995) 

nebyly v okolí svahové deformace zaznamenány minimální poklesy. Pátý interval 

reprezentuje shrnutí poklesů v letech 1983 až 2002 a šestý prognózu poklesů na období 

2003 až 2010. 

Na obrázku 22 jsou znázorněny poklesy v intervalu 1983 až 2000 a 1983 až 2005. 

V prvním intervalu mapy izokatabáz 1983 až 2000 je v místě sesuvu patrný pokles 

v intervalu 0 až 5 cm. Sklon svahu poklesové kotliny je v místě svahové deformace 

orientován na JV, svah sesuvu upadá VJV až V směrem. Přestože se v následujícím 

intervalu 1983 - 2005 mírně změnil průběh izokatabáz tak, že svah poklesové kotliny 

upadá na JJV, je v místě svahové deformace patrný obdobný malý pokles terénu do 5 cm. 
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Obr. 22 Poklesy způsobené poddolováním v období 1983 - 2000 a 1983 - 2005 s vyznačením polohy svahové 

deformace 

Interval 1983 až 2002 je využitelný z hlediska potřeby vizualizace vývoje 

poklesové kotliny v návaznosti na prognózu za období 2003 – 2010 (obr. 23). Z ní je 

zřetelný nárůst poklesů na cca 10 - 25 cm v oblasti svahové deformace. Orientace svahu 

poklesové kotliny je prognózována na JV, jeho pozice se tedy vzhledem ke směru sklonu 

svahové deformace téměř nemění.  

Kromě inženýrskogeologického průzkumu a běžných dalších podkladů se musí 

podle ustanovení ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném území) pro stavby 
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na poddolovaném území přikládat k návrhu o vydání územního rozhodnutí a k žádosti o 

povolení stavby rozbor báňských podmínek (báňský posudek). Jeho obsahem je rozbor 

podmínek pro zajištění objektu na poddolovaném území, hodnotících charakter, parametry, 

popř. časový průběh přetvoření terénu účinkem hlubinné těžby. 

Na mapě prognózy do roku 2010 (obr. 23) je vizualizované ohraničení skupin 

stavenišť (ve smyslu ČSN 73 0039), přičemž sesuv Doubrava Ujala je ve čtvrté skupině. 

Z hlediska účinků poddolování na konstrukce objektů je jsou staveniště skupiny III a IV 

jako podmínečně vhodná, a to podle tuhosti a velikosti nosné konstrukce a uspořádání 

objektu, přičemž zabezpečení konstrukcí na účinky poddolování je ještě ekonomicky 

únosné. 
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Obr. 23 Poklesy způsobené poddolováním v období 1983 - 2002 a prognózovaný nárůst poklesů do roku 

2010 s vyznačením polohy svahové deformace 

Z hlediska hodnocení parametrů přetvoření terénu byl na povrchu svahové 

deformace Doubrava Ujala vybrán referenční bod. Důvodem je velký plošný rozsah 

poddolování v poměru k malému rozsahu svahové deformace, přičemž se řešené parametry 

přetvoření terénu v rámci tohoto sesuvu nemění. Byly u něj na základě extrapolovaných 

hodnot ve výše uvedených časových intervalech pozorovány změny parametrů přetvoření 

terénu, a to naklonění, vodorovného poměrného přetvoření ve směru a kolmo na směr 

sklonu svahu poklesové kotliny, poloměru zakřivení a poklesu. Přestože jsou tyto 
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parametry vztaženy k bodu, vyjadřují prostorové hodnocení, což lze vyvodit již z definic 

jednotlivých parametrů. Zhotovený porovnávací graf (obr.24) ukazuje postupné zhoršování 

hodnot parametrů přetvoření terénu, což ale nebylo dostačující pro přeřazení dané oblasti 

z páté do čtvrté skupiny stavenišť v předmětném čase do roku 2005 (ve smyslu ČSN 73 

0039). 

 
Obr. 24 Graf změn parametrů přetvoření terénu na svahové deformaci Ujala ve sledovaném časovém období 

Graf parametrů přetvoření terénu znázorňuje vývoj poklesu, naklonění, 

vodorovného poměrného přetvoření a poloměru zakřivení na svahové deformaci Ujala, 

přičemž počátek deformací lze pozorovat mezi rokem 1995 a 2000. Pokles 

charakterizovaný jako svislá složka prostorového pohybu bodu v poklesové kotlině vzrostl 

za sledované období na relativně nízkou hodnotu 3,4 cm v roce 2005. Naklonění terénu se 

z nulové hodnoty v roce 1995 přibližně lineárně zvyšovalo na konečných 0,4.10-3 rad, což 

lze interpretovat na dvou referenčních bodech na povrchu tak, že jeden, pod nímž se začala 

vyvíjet poklesová kotlina, klesal více než druhý, který se do vlivu této vznikající poklesové 

kotliny zatím nedostal. Vodorovné poměrné přetvoření, tedy poměrná délková změna části 
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poklesové kotliny ve vodorovném směru, dosahovalo na konci sledovaného období 

hodnoty 0,4. Touto kladnou hodnotou je možné potvrdit výše uvedenou interpretaci 

naklonění terénu, jelikož vyjadřuje počáteční (nízká hodnota) protažení terénu 

pozorovatelné v horní části svahu poklesové kotliny. Hodnoty poloměru zakřivení taktéž 

potvrzují skutečnost vznikající poklesové kotliny. Velké kladné hodnoty z roku 2000 a 

2005 reflektují lokalizaci středu oskulační kružnice křivosti pod povrchem terénu, tedy 

konvexní zakřivení terénu pozorovatelné v horní části svahu poklesové kotliny. 

Svahová deformace je v současnosti stále aktivní, což je doloženo pravidelným 

měřením metodou přesné inklinometrie ve dvou vrtech v tělese sesuvu a zároveň metodou 

pásmové extenzometrie v místě odlučné hrany. 

Geotechnický monitoring metodou přesné inklinometrie byl použit pro měření 

pohybů na smykové ploše. Realizovaná měření zaznamenala aktivitu pohybu v hloubce 9,5 

m ve vybraném inklinometrickém vrtu IV-2 (obr.25), což koresponduje se zjištěnou 

geologickou stavbou svahové deformace ověřenou archivními vrtními pracemi. 
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Obr. 25 Měření přesné inklinometrie na svahové deformaci Doubrava Ujala - diference kumulovaných 

horizontálních složek 

Stabilitní situace sesuvu byla komplexně posuzována z hlediska vlivů poddolování 

a srážkových úhrnů jakožto důležitých faktorů významně ovlivňujících svahové pohyby. 

Aktivita byla zaznamenána na odlučné hraně sesuvu metodou pásmové extenzometrie 

v pravidelných měsíčních intervalech. 

Můžeme konstatovat, že svahová deformace Doubrava Ujala je ukázkou 

začínajícího působení postupující poklesové kotliny na již existující sesuv. Do roku 2000 

byl sesuv mobilizován především výraznější srážkovou činností a táním sněhové 

pokrývky, případně současným rozmrznutím horninového masivu v jarním období. 
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Pravděpodobný vliv na aktivitu měla i změna vegetačního pokryvu vykácením vzrostlých 

stromů, které měli možný vliv také na změnu hydrogeologických poměrů.  

Od roku 2000 se v oblasti svahové deformace začínají projevovat vlivy 

poddolování. Klimatické vlivy proto již nejsou jedinými destabilizačními faktory, přesto 

jejich působení hraje stále významnou roli. Toto působení je patrné (Obr. 26) z korelace 

měřených pohybů a srážkových úhrnů v březnu, dubnu a méně v květnu 2007, kdy byl 

zaznamenán největší nárůst vzdáleností mezi pozorovanými body v oblasti odlučné hrany 

o cca 15 cm. Další významný nárůst vzdálenosti představující pohyb jednoho bodu dvojice 

(např. D) od druhého (D )́, pravděpodobně souvisí s extrémním srážkovým úhrnem v září 

2007. Vzhledem ke skutečnosti, že je při následujícím měření vzdálenost mezi bodem D -

 D  ́srovnatelná s hodnotou před extrémním srážkovým úhrnem.  

 
Obr. 26 Graf měřených pohybů sesuvu a měsíčních úhrnů srážek ze dvou srážkoměrných stanic situovaných 

nejblíže svahové deformace Doubrava Ujala za sledované období 
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Vzhledem k téměř souhlasné orientaci svahového pohybu a svahu poklesové 

kotliny lze i relativně velmi malé poklesy pravděpodobně identifikovat v křivce nárůstu 

vzdálenosti mezi body B - B´(Obr. 26). 

Při dalším rozvoji poklesové kotliny směrem k svahové deformaci a při zachování 

téměř souhlasných sklonů jejich svahů bude zvětšována sklonitost sesuvu. Je dosti 

pravděpodobné, že tato skutečnost zapříčiní aktivaci nejhlubší smykové plochy, což může 

mít devastující účinek na rodinné a zahradní domky, silnici a inženýrské sítě situované ve 

spodní části svahu. Kombinací vlivů poddolování s extrémními srážkami nebo vysokými 

srážkovými úhrny při současném tání sněhové pokrývky může dojít k zrychlení pohybu po 

smykové ploše. 
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7.4 Svahová deformace, nespojité deformace - Orlova Lazy 

Výzkumná Lokalita Orlová - Lazy (obr.8) se nachází v katastrálním území města 

Orlová v okrese Karviná, která je vědecký zajímavým příkladem oblasti ovlivněné aktivní 

hlubinnou těžbou černého uhlí v Karvinské části Ostravsko-karvinského revíru. 

Na lokalitě se projevovali znaky aktivity, která byla v prvních fázích připisovaná 

svahovým pohybům. Následně se však ukázala aktivita na nespojitých deformacích 

vzniklých vlivem poddolování při pravděpodobné součinnosti překopírovávání geologické 

predispozice tzv. Orlovské poruchy (obr. 27). Starší svahové deformace byly stabilizovány 

násypy hráze popílku. Lokalita je v interferenci dvou vlivů poddolování, doznívajících 

účinku v severní částí s poklesy v milimetrech (dobývací prostor Poruba, Důl J. Fučík, 

závod Žofie (doznívající vlivy, těžba ukončena v roce 1998 ) a v jižní části s hodnotami 

poklesů v desítkách centimetrů podmíněných stále aktivní těžbou dolů Lazy (Karviná I – 

dobývací prostor Lazy).  

 
Obr. 27 Schematická geologická stavba podloží lokality  
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Geologické stavba zájmového prostoru jako celku je dosti složitá a pestrá. 

Kvartérní sedimentace (sprašové hlíny, glacigenní sedimenty sálské, halštrovské) je 

geneticky různorodá, v jednotlivých částech zájmového prostoru se značně mění ve směru 

horizontálním i vertikálním v důsledku nerovného povrchu předkvartérního podloží 

(jílovce). Přirozený vrstevní sled byl silně narušen těžbou písků i cihlářských hlín a 

následným využitím tohoto prostoru jako složiště (navážky). 

Vývoj poklesové kotliny, která je charakteristická pro poddolované území, je 

v širším okolí výzkumné lokality patrný z map poklesů terénu ve čtyřech po sobě 

následujících časových intervalech (poskytnutých firmou OKD a.s.). Pro přehlednost jsou 

doplněny shrnujícím a prognózovaným obdobím. Intervaly jsou voleny přibližně 

rovnoměrně od roku 1983 (počátek nivelačního měření) do roku 2005, shrnující interval 

zahrnuje poklesy v letech 1983 - 2002, na něj navazuje interval zobrazující prognózu 

poklesů na období do roku 2010 (od roku 2003). 

V prvním intervalu 1983 až 1990 je již v okolí sledované lokality vyvinuta 

poklesová kotlina s maximálním poklesem v pravé části o hodnotě 200 cm (obr.28). 

Prostoru hráze s nespojitými deformacemi se nejvíce blíží izokatabáza 10 cm, značná 

hustota izokatabáz vypovídá o sklonu svahu poklesové kotliny cca 1:400, který se ale 

v pravé části zvyšuje až na přibližně 1:120. V následujícím období 1983 - 1995 je patrný 

zřetelný nárůst poklesů převážně v pravé části (obr.28) dosahující hodnoty až 350 cm 

s maximálním sklonem svahu poklesové kotliny asi 1:80. Na sledovaném území lze 

z okolních izokatabáz přibližně odhadnout pokles s hodnotou 75 cm a sklon svahu 

poklesové kotliny cca 1:100. 
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Obr. 28 Poklesy způsobené poddolováním v období 1983 - 1990 a 1983 - 1995 na lokalitě Orlová Lazy 

Ve třetím intervalu 1983 - 2000 jsou ve sledované oblasti do značné míry podobné 

poklesy (asi 75 cm) i sklon svahu poklesové kotliny přibližně 1:100. Značný nárůst 

poklesů zhruba o 50 cm lze v tomto období pozorovat opět v pravé části (obr.29) 

jihovýchodně od sledované lokality. Maximální sklon svahu poklesové kotliny 

odpovídající maximálnímu sklonu z předešlého období (cca 1:80) je možné sledovat na 

stejném území. Ve stejném trendu se v rámci širšího okolí sledovaného území vyvíjí 
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poklesová kotlina i do roku 2005. V okolí zemní hráze se pokles ani sklon svahu poklesové 

kotliny od předešlého období nemění, největší nárůst poklesů (o 50 cm) a sklonitosti (na 

1:60) lze opět zaznamenat v pravé části zájmové území (obr.29). 

 

 
Obr. 29 Poklesy způsobené poddolováním v období 1983 - 2000 a 1983 - 2005 na lokalitě Lazy 

Poslední posuzovaná situace (obr. 30) představuje shrnutí poklesů za období 1983 

až 2002 a prognózu nárůstu poklesů a rozložení skupin stavenišť (ve smyslu ČSN 73 0039) 
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v intervalu 2003 - 2010. Hodnotu poklesu cca 435 cm lze ve sledované oblasti velmi 

orientačně odhadnout sečtením poklesu reprezentovaného izokatabázou skutečnou (pokles 

do roku 2002) a prognózovanou (2003 - 2010). Stejným velmi orientačním způsobem lze 

odvodit sklon svahu poklesové kotliny v oblasti hráze asi 1:40. Sledovaná oblast se 

z hlediska prognózovaného rozložení skupin stavenišť se bude s největší pravděpodobností 

nacházet ve skupině I, představující nejrozsáhlejší negativní ovlivnění povrchu terénu 

poddolováním. 

 
Obr. 30 Poklesy způsobené poddolováním v období 1983 - 2002 a prognóza nárůstu poklesů v intervalu 2003 

- 2010 na lokalitě Lazy 



Lubomír Třeslín: Analýza souboru přesných inklinometrických měření ve vztahu k projevům svahových 
pohybů a poddolování 

2010 59

Lokalita Orlova Lazy byla také posuzována z hlediska změn parametrů přetvoření 

terénu (obr.31). Přestože tyto parametry jsou vztaženy k bodu, vyjadřují prostorové 

hodnocení širší oblasti, kterou lze charakterizovat přibližně stejnou hodnotou poklesu a 

sklonu a orientací svahu poklesové kotliny. Dle kritéria skupin stavenišť se lokalita se 

nacházela v 5. skupině. Vývoj poklesu terénu lze specifikovat obecně velmi malými 

hodnotami, přičemž od roku 1995 zůstává svislá složka prostorového pohybu neměnná 1,9 

cm. Naklonění terénu, které lze vyjádřit poměrem rozdílu poklesů dvou bodů k jejich 

vzájemné vzdálenosti, vzrostlo stejně jako pokles pouze v období 1990 až 1995, a to 

z hodnoty 0,2 rad (11,46°na hodnotu 0,5 rad (28,69°),, která se do roku 2005 nezměnila. 

Vývoj vodorovného poměrného přetvoření kopíruje vývoj naklonění, liší se pouze 

v hodnotách, které jsou o 0,1 nižší (5,73°). Nárůst poměrné délkové změny části poklesové 

kotliny lze pozorovat opět jen v období 1990 až 1995, kladné hodnoty vyjadřují protažení 

povrchu terénu. Hodnoty poloměru zakřivení se ve sledovaném období výrazněji mění 

taktéž v letech 1990 až 1995 z hodnoty 253 km na hodnotu 110 km. Na základě těchto 

kladných hodnot lze lokalizovat střed oskulační kružnice křivosti pod povrch terénu a 

zakřivení charakterizovat jako konvexní. 

Pro zjištění velikosti a směru pohybu zapříčiněného nespojitou deformací bylo 

využito metody přesné inklinometrie. Toto měření bylo pravidelně prováděno na řadě vrtů, 

z nichž jeden (Iv-101 byl, vzhledem k jeho vhodné lokalizaci vůči nespojité deformaci, 

vybrán pro posouzení velikosti a směru pohybů. Měření úklonu vrtného stvolu (přesná 

inklinometrie) je realizováno ve dvou na sebe kolmých rovinách A+A-, B+B-, přičemž 

směr A+ je volen tak, aby co nejlépe souhlasil s vektorem předpokládaného pohybu. 

Znázornění výsledků je prováděno dvěma způsoby, a to jako diference kumulovaných 

horizontálních složek (vertikální průmět), z níž lze optimálně odečíst velikosti pohybů 

v jednotlivých rovinách a hloubkových intervalech. Druhým způsobem je zobrazení v 

horizontálním průmětu, z kterého je možné jednoznačně identifikovat směr pohybů na 

předpokládané nespojité deformaci. Na základě obou znázornění lze tedy vymezit přesnou 

hloubku nespojité deformace v místě inženýrskogeologického vrtu a odvodit její 

pravděpodobný průběh v širší oblasti. 
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Obr. 31 Změny parametrů přetvoření terénu na lokalitě Lazy ve vybraném časovém období 

Diference kumulovaných horizontálních složek ve směru A+ na prvním 

posuzovaném vrtu Iv-101 nabývá maximální hodnoty posunu okolo 31 mm (konec roku 

2008) v hloubkovém intervalu 10,5 - 12 m (obr. 32a). Ve směru roviny B lze pozorovat 

největší posun cca -20 mm v ekvivalentním období ve stejném hloubkovém intervalu. 

Směr těchto posunů je dobře patrný z horizontální projekce a lze jej ztotožnit přibližně se 

směrem severozápadním (obr. 32b). Občasná nepravidelnost v narůstání posunů může být 

způsobena současným spojitým přetvářením terénu případně kolísáním hladiny podzemní 

vody. 



Lubomír Třeslín: Analýza souboru přesných inklinometrických měření ve vztahu k projevům svahových 
pohybů a poddolování 

2010 61

 
Obr. 32a Měření přesné inklinometrie ve vrtu Iv-101 na lokalitě Orlová Lazy - vertikální průmět 
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Obr. 32b Měření přesné inklinometrie ve vrtu Iv-101 na lokalitě Orlová Lazy - horizontální průmět 

Pro účel umístění jednoho vrtu mimo těleso svahové deformace byl vybrán 

inklinometrický vrt Iv-103. Jak je patrné z obrázků 33a a 33b, tento vrt se evidentně 

naklání, není však postižen pohybem a proto jednoznačně dokumentuje vliv poddolování 

v této lokalitě, což je paralelně doloženo výše uvedenou mapou izokatabáz. 
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Obr. 33a Měření přesné inklinometrie ve vrtu Iv-103 na lokalitě Lazy - vertikální průmět 
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Obr. 33b Měření přesné inklinometrie ve vrtu Iv-103 na lokalitě Lazy - horizontální průmět 

Posuny zaznamenané inklinometrickými vrty byla korelovány s úhrny srážek 

v odpovídajícím časovém období měřené na dvou srážkoměrných stanicích situovaných 

nejblíže zájmové lokalitě (obr.34).  
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Obr. 34 Graf měsíčních úhrnů srážek ze dvou srážkoměrných stanic situovaných nejblíže lokalitě Orlová 

Lazy za období leden 2007 až leden 2008 

Na základě této korelace lze odvodit a posoudit, zda a jakou měrou ovlivňovala 

velikost srážkových úhrnů hodnotu měřeného pohybu. V září 2007 byla změřena nejvyšší 

hodnota, kterou je vhodné primárně korelovat s pohyby na nespojité deformaci. Pokud 

nebude vliv maximálního srážkového úhrnu v daném období prokazatelný, je málo 

pravděpodobné, že by nižší srážkové úhrny v ostatních měsících výrazněji ovlivňovaly 

zjištěné pohyby. Vliv maximálního srážkového úhrnu na měření ve vrtu Iv-1A a Iv-3 není 

patrný. Průběh křivek posunů měření je srovnatelný, proto zřejmě nelze předpokládat 

žádný mimořádný vliv srážkové úhrny nevyjímaje. 
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7.5 Svahová deformace Paskov - Řepiště  

Svahová deformace Řepiště leží v blízkosti obce Řepiště, cca 5 km jižně od města 

Ostravy. Toto území je morfologicky i geologicky predisponováno ke vzniku a rozvoji 

svahových deformací. 

V jednom archivním inženýrskogeologickém vrtu byly laboratorně stanoveny 

základní geotechnické charakteristiky, dále byly zkonstruovány dva inženýrskogeologické 

řezy, které podávají představu o proměnlivé stavbě koruny a paty svahu. Terénním 

mapováním byly dokumentovány projevy sesuvné aktivity v terénu i na inženýrských 

objektech a pro doplnění průzkumných prací bylo realizováno geofyzikální měření 

metodou rezistivitní tomografie. Její interpretací byla zjištěna velmi komplikovaná stavba 

včetně několika navzájem propojených úrovní smykových ploch v každém měřeném 

profilu. 

Zájmová lokalita se nachází na poddolovaném území v původním dobývacím 

prostoru závodu Paskov, který byl odštěpným závodem společnosti OKD a.s. Pozdější Důl 

Paskov vznikl sloučením závodů Paskov a Staříč, přičemž oba mají relativně krátkou 

historii začínající výstavbou prvních objektů v roce 1960, resp. 1962 s počátkem těžby 

v roce 1966, resp. 1971.  

Vývoj poklesové kotliny bývalého závodu Paskov lze v oblasti svahové deformace 

Řepiště interpretovat na základě map poklesů terénu ve čtyřech po sobě následujících 

časových intervalech, poskytnutých firmou OKD, a.s. Intervaly jsou voleny přibližně 

rovnoměrně od počátku nivelačního měření v roce 1983 do roku 2005, přičemž 

v posledním intervalu 1983 - 2005 se rozložení ani hodnoty jednotlivých izokatabáz od 

předchozího intervalu (1983 - 2000) nemění. Tato skutečnost reflektuje zahájení útlumu 

těžby uhlí, tedy ukončení dobývání k 1. lednu 1998 na základě Usnesení vlády České 

republiky ze dne 8. října 1997 č. 618. 

Na obrázku 35 jsou znázorněny poklesy v intervalu 1983 až 1990 a 1983 až 1995. 

Vzhledem ke značné plošné rozloze svahové deformace nelze určit pokles její horní a dolní 

části jednoznačně. V prvním intervalu 1983 až 1990 poklesla dolní i horní část na severu 

svahové deformace přibližně rovnoměrně, a to cca 20 - 30 cm. Zbývající oblast svahové 

deformace je lokalizována přibližně ve středu dílčí poklesové kotliny a jsou zde patrné 

poklesy okolo 50 cm. V severní části svahové deformace se pokles v následujícím 
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intervalu do roku 1995 zvýšil na cca 50 cm analogicky s předešlým obdobím, tedy v horní 

i dolní části svahu rovnoměrně. Ve střední a jižní části se stále nacházela nejvíce pokleslá 

část dílčí poklesové kotliny s hodnotou poklesu okolo 100 cm. 

 
Obr. 35 Poklesy v centimetrech způsobené poddolováním v období 1983 - 1990 a 1983 - 1995 s vyznačením 

polohy svahové deformace a bodů se stanovenými parametry přetvoření terénu 

Od roku 1983 do roku 2000 lze v severní části pozorovat přibližně stejný průběh 

izokatabázy s hodnotou 50 cm, jako v předešlém intervalu, v jižní části svahové deformace 
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je i nadále situována oblast maximálního poklesu (120 cm, maximální nárůst do 20cm 

oproti předchozímu) dílčí poklesové kotliny. Průběh izokatabáz i velikosti poklesů jsou v 

následujícím období 1983 až 2005 totožné z důvodu ukončení těžby v dobývacím prostoru 

závodu Paskov (obr. 36), což je patrno z překrytí izokatabáz z obou časových řezů. 

Z tohoto důvodu zde již není uvedena mapa předpokládaných poklesů do roku 2010, jako 

tomu bylo u ostatních pěti sledovaných svahových deformací v oblasti OKR. 

 

Obr. 36 Poklesy v centimetrech způsobené poddolováním v období 1983 - 2000 a 1983 - 2005 s vyznačením 
polohy svahové deformace a bodů se stanovenými parametry přetvoření terénu 
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Vzhledem k velké plošné rozloze sesuvného území Řepiště a skutečnosti, že na 

něm lze pozorovat lokální maximum poklesů a zároveň její svahy se spádnicemi 

orientovanými různými směry, bylo na jeho povrchu pro posouzení parametrů přetvoření 

terénu (ve smyslu ČSN 73 0039) vybráno šest bodů. Tyto body byly voleny tak, aby 

postihly rozdílné přetváření terénu v jednotlivých částech poklesové kotliny a bylo tak 

patrné ovlivnění svahové deformace změnou morfologie terénu způsobenou 

poddolováním. Rozmístění bodů, v nichž byly stanoveny parametry přetvoření terénu, je 

znázorněno ve výše uvedených mapách poklesů způsobených poddolováním. Změny 

parametrů přetvoření terénu, a to naklonění, vodorovného poměrného přetvoření ve směru 

a kolmo na směr sklonu svahu poklesové kotliny, poloměru zakřivení a poklesu vycházejí z 

extrapolovaných hodnot ve výše uvedených časových intervalech. Je potřeba si uvědomit, 

že i když jsou tyto parametry vztaženy k jednotlivým bodům, vyjadřují prostorové 

hodnocení přetváření terénu vztažené k blízkému okolí každého bodu. Jak je patrné 

z výsledků všech šesti bodů, lze do roku 2000 pozorovat změny všech sledovaných 

parametrů přetvoření terénu. Do roku 2005 pak hodnoty odpovídají předešlým, což 

dokládá ukončení přetváření povrchu terénu a vypovídá o doznívání vlivů poddolování. 

Ku příkladu bod s označením 0 je lokalizován v jižní části sesuvu v oblasti svahu 

poklesové kotliny orientovaném J-S směrem blízko místa maximálního lokálního poklesu. 

Naklonění tohoto bodu, tedy poměr rozdílu poklesů dvou bodů v poklesové kotlině k jejich 

vzájemné vzdálenosti, se z původní hodnoty 0,5.10-3 rad zvýšilo na hodnotu 1,3.10-3 rad a 

poté nepatrně pokleslo na konečnou hodnotu 1,2.10-3 rad. Poměrná délková změna části 

poklesové kotliny ve vodorovném směru souhlasném se směrem sklonu jejího svahu se na 

bodu 0 pohybovala v hodnotách -0,4, -0,9, -0,8. Z těchto hodnot lze odvodit, že došlo 

nejprve k nárůstu stláčení povrchu terénu a následně k jeho nepatrnému poklesu. Obdobný 

průběh vykazuje křivka vodorovného poměrného přetvoření kolmo na směr sklonu svahu 

poklesové kotliny pouze s rozdílnými hodnotami stláčení terénu od -0,5 přes -1,7 k -1,4. 

Svislou složku prostorového pohybu, pokles terénu, lze ve druhém období charakterizovat 

dvojnásobkem původní hodnoty, v roce 2000 byl zaznamenán jen nepatrný nárůst. 

Poloměr zakřivení se v bodě 0 mění z původních -209 km na -95 km ve druhém a na -

101 km v následujících dvou obdobích, což svědčí o konkávním zakřivení terénu, které se 

dle teorie vyskytuje v dolní části svahu poklesové kotliny. Střed oscilační kružnice 

v daném bodě tedy leží nad povrchem terénu. 
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Obr. 37 Graf změn parametrů přetvoření terénu bodu 0 na svahové deformaci Řepiště ve sledovaném 

časovém období 

Parametry přetvoření terénu všech šesti bodů prokazují, že na svahové deformaci 

Řepiště, se dle teorie, projevují tři části svahu poklesové kotliny. Na základě hodnot 

parametrů přetvoření lze lokalizovat body 0 až 3 do konkávní části svahu poklesové 

kotliny, přičemž bod 2 se nejvíce blíží inflexnímu bodu svahu poklesové kotliny, tedy 

místu přechodu z konvexní do konkávní části. Terén je tedy v okolí prvních tří bodů 

stlačován. Body 4 a 5 již, zejména na základě kladných hodnot vodorovného poměrného 

přetvoření ve směru sklonu svahu poklesové kotliny a poloměru zakřivení, leží v konvexní 

části svahu poklesové kotliny a terén v jejich okolí je namáhán tahovými silami. 

Měření pohybu svahové deformace Řepiště bylo také provedeno metodou pásmové 

extenzometrie. Ve sledovaném časovém intervalu byla monitorována vzdálenost skupiny 

bodů stabilizovaných v tělese svahové deformace od vhodně lokalizovaných bodů mimo 
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sesuvné území. Z těchto bodů byly vybrány tři, které nejlépe prezentují průběh pohybu 

sesuvu. Jejich pohyb byl porovnán se srážkovými úhrny zaznamenanými na nejblíže 

situované srážkoměrné stanici (obr.38). Byla zjištěna mírná, přímo úměrná závislost 

velikosti pohybu všech reprezentativních bodů na množství srážek. Maximální zvýšení 

mobility lze pozorovat v září 2007 a červenci 2008, což odpovídá maximálním srážkovým 

úhrnům 252,8 mm, resp. 232,5 mm. Z křivek pohybů prezentovaných bodů je také zřejmé, 

že vlivy poddolování mají již během sledovaného období zanedbatelný význam ve vztahu 

k aktuelní aktivitě, přičemž se nedá vyloučit jeho v minulosti . 
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Obr. 38 Graf měřených pohybů sesuvu Řepiště a měsíčních úhrnů srážek z nejblíže situované srážkoměrné 

stanice Paskov za sledované období 

Na závěr můžeme konstatovat, že posouzení vlivů poddolování na svahovou 

deformaci Řepiště bylo realizováno na podkladu map izokatabáz ve třech po sobě 

následujících intervalech. V době ukončení těžby (1. leden 1998) dosahovaly poklesy 

maximálních hodnot v jižní části svahové deformace (cca 120 cm) od počátku sledování 

v roce 1983. Na sesuvném území lze, vzhledem k jeho značné rozloze, pozorovat všechny 

tři teorií definované části svahu poklesové kotliny (konvexní část, inflexní bod, konkávní 

část), což potvrzují také hodnoty parametrů přetvoření terénu. Na jejich základě lze jižní 

část svahové deformace, v níž leží body 0 až 3, lokalizovat do konkávní části (tlakové síly) 
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svahu poklesové kotliny, přičemž bod 2 se nejvíce blíží inflexnímu bodu svahu poklesové 

kotliny s místně nejvyšším nakloněním. Toto naklonění způsobené poddolováním navíc 

zvyšuje přirozený sklon terénu, má tedy nejméně příznivý vliv na stabilitu svahové 

deformace. Podle kladných hodnot vodorovného poměrného přetvoření ve směru sklonu 

svahu poklesové kotliny a poloměru zakřivení zjištěných u bodu 4 a 5 lze severní část 

svahové deformace charakterizovat jako konvexní část svahu poklesové kotliny, kde 

působí namáhání v tahu. V současné době je lokalita Řepiště stále aktivním sesuvným 

územím ohrožujícím stabilitu inženýrských objektů, tedy silnice, mostu přes řeku Ostravici 

a rodinných domů, situovaných ve vlastním tělese sesuvu i v jeho bezprostřední blízkosti. 

Na jeho aktivitu má, po ukončení těžby v dobývacím prostoru Dolu Paskov, závodu 

Paskov, vliv zejména množství srážek, které podmiňuje vyšší plasticitu jílovitých frakcí 

v jednotlivých inženýrskogeologických typech hornin. Dalším významným stabilitním 

faktorem je míra zaplnění skládky odpadů situované nad odlučnou hranou v jižní části 

sesuvu a její hydrogeologické poměry. Při realizaci plánovaného navýšení kapacity této 

skládky dojde k výraznějšímu přitížení koruny svahu, což může ve spojení s extrémními 

srážkovými úhrny vyvolat rychlejší pohyby svahovin a tedy potenciální porušení všech 

výše zmíněných inženýrských objektů. 
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7.6 Svahová deformace Oplíží 

Zájmová lokalita Oplíží je dílčí svahovou deformací v rámci rozsáhlé svahové 

fronty situované mezi obcemi a Dětmarovice v Moravskoslezském kraji. Svah je 

morfologicky predisponován existencí terénního stupně na levém břehu Karvinského 

potoka, který z hlediska geomorfologického členění reliéfu České republiky tvoří hranici 

mezi Orlovskou plošinou a Ostravskou nivou. 

Pro zjištění inženýrskogeologických poměrů byly využity geologické profily vrtů 

realizovaných v rámci archivních průzkumných prací v blízkém okolí zájmové lokality. 

Zobecněním těchto profilů byla specifikována pravděpodobná geologická skladba lokality 

a vytvořen ideový geologický řez. Smykové plochy byly lokalizovány na základě 

geofyzikálního měření metodou rezistivitní tomografie na dvou profilech, vedených 

přibližně středem svahové deformace.  

Přibližně dvě třetiny svahové fronty, ve kterých leží zájmová lokalita, jsou 

ovlivněny (od jihovýchodu) hlubinnou těžbou černého uhlí realizovanou společností OKD, 

a.s. v dobývacím prostoru Dolu Karviná, závodu ČSA (Československé armády).  

Vývoj poklesové kotliny v oblasti svahové deformace Oplíží lze analyzovat na 

základě map poklesů terénu ve čtyřech po sobě následujících intervalech, poskytnutých 

firmou OKD, a.s, které byly vektorizovány pro potřeby překryvných analýz. Intervaly jsou 

voleny přibližně rovnoměrně od počátku nivelačního měření v roce 1983 do roku 2005, 

přičemž do roku 1995 (první dva intervaly) nebyly v okolí svahové deformace 

zaznamenány žádné poklesy, proto nejsou v publikaci zobrazeny v samostatném obrázku. 

Pátý interval reprezentuje sumární poklesy v letech 1983 až 2002 a šestý prognózu poklesů 

na období 2003 až 2010. 

Poklesy v intervalu 1983 až 2000 a v intervalu 1983 až 2005 (Obr. 39) představují 

třetí a čtvrtý interval sledovaného období. Ve třetím intervalu je sesuv lokalizován v místě 

pokleslém o cca 10 až 20 cm, přičemž jeho dolní část klesá více (20 cm), horní méně (10 

cm). Je tedy patrné, že směr sklonu svahu poklesové kotliny odpovídá směru sklonu 

sesuvného svahu, proto se v důsledku poddolování zvyšuje sklonitost svahové deformace. 

V následujícím intervalu 1983 - 2005 je v místě svahové deformace patrný obdobný směr 

sklonu svahu poklesové kotliny, pokles v horní části svahu činí 30 cm, v dolní části svahu 

cca 65 cm. 
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Obr. 39 Poklesy v centimetrech způsobené poddolováním v období 1983 - 2000 a 1983 - 2005 s vyznačením 

polohy svahové deformace 

Poklesy způsobené dobýváním v letech 1983 až 2002 se pohybují přibližně ve 

středních hodnotách předešlých dvou intervalů. Z prognózy na období 2003 - 2010 je 

zřetelný opět obdobný směr sklonu svahu poklesové kotliny, velikost předpokládaných 

poklesů v horní části svahu se pohybuje okolo 100 cm, v dolní 230 cm (obr. 40). Na 

základě ČSN 73 0039 je možné vymezit skupinu stavenišť, ve které se dle prognózy může 

vyskytovat sesuv do roku 2010. Jak je patrné z obrázku 40, leží horní část svahové 

deformace na ve třetí, dolní část pak ve druhé skupině stavenišť, což představuje značné 

negativní ovlivnění povrchu terénu i objektů na něm situovaných poddolováním. 
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Obr. 40 Poklesy v centimetrech způsobené poddolováním v období 1983 - 2002 a prognózovaný nárůst 

poklesů do roku 2010 s vyznačením polohy svahové deformace 

Na povrchu svahové deformace Oplíží byl vybrán bod (vzhledem k velkému 

plošnému rozsahu poddolování v poměru k malému rozsahu svahové deformace se řešené 

parametry přetvoření terénu v rámci tohoto sesuvu nemění), u něhož byly na základě 

extrapolovaných hodnot ve výše uvedených čtyřech časových intervalech pozorovány 

změny parametrů přetvoření terénu.  

Jedná se o naklonění, vodorovné poměrné přetvoření ve směru a kolmo na směr 

sklonu svahu poklesové kotliny, poloměr zakřivení a pokles. Přestože jsou výše uvedené 
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parametry vztaženy k bodu, vyjadřují prostorové hodnocení, což vyplývá z jejich definic. 

Naklonění terénu lze specifikovat jako poměr rozdílů poklesů dvou bodů v poklesové 

kotlině k jejich vzájemné vzdálenosti. Vodorovné poměrné přetvoření představuje 

poměrnou délkovou změnu části poklesové kotliny ve vodorovném směru. Poloměr 

zakřivení terénu udává poloměr oskulační kružnice křivosti povrchu terénu v daném bodě a 

svislém řezu poklesovou kotlinou. Pokles terénu charakterizuje svislou složku 

prostorového pohybu bodu v poklesové kotlině. Jak je patrné z obrázku 41, od roku 1995 

dochází u všech parametrů přetvoření terénu, které jsou určující pro zatřídění daného 

území do skupin stavenišť ve smyslu ČSN 73 0039, k postupnému zhoršování hodnot, což 

se projevuje postupným přechodem daného bodu z V. do IV. skupiny. Obě tyto skupiny 

nicméně nepředstavují výraznější problémy z hlediska stability území a inženýrských 

objektů na něm situovaných, to však nelze tvrdit o vlivu na stabilitu svahových pohybů, 

protože nesmíme zapomínat, že i relativně malé změny ve svislém směru mohou mít na 

změny horizontálních tlaků, které mohou mít velký potenciální vliv. 

Z grafu průběhu jednotlivých parametrů přetvoření terénu na svahové deformaci 

Oplíží je patrný počátek ovlivnění mezi rokem 1995 a 2000. V tomto období lze pozorovat 

nárůst naklonění, tedy poměru rozdílu poklesu dvou bodů v poklesové kotlině k jejich 

vzájemné vzdálenosti, přičemž výraznější nárůst na hodnotu 2,7.10-3 rad se projevil 

v následujícím období do roku 2005. Vodorovné poměrné přetvoření ve směru sklonu 

svahu poklesové kotliny se pohybovalo v kladných hodnotách dosahujících maxima 1,2 na 

konci sledovaného období. Poměrná délková změna části poklesové kotliny ve 

vodorovném směru (vodorovné poměrné přetvoření) kolmo na směr sklonu svahu 

poklesové kotliny nabývala záporných hodnot 0,2 až 0,5. Pokles terénu reprezentující 

svislou složku prostorového pohybu bodů v poklesové kotlině vzrostl v rozmezí 1995 až 

2005 z nulové hodnoty na cca 43cm. Do roku 1995 se poloměr zakřivení terénu pohyboval 

v nekonečnu, což znamená, že neexistovala oskulační kružnice křivosti terénu ve svislém 

řezu. Následující snižující se kladné hodnoty svědčí o nárůstu křivosti terénu se středem 

oskulační kružnice pod povrchem terénu (konvexní zakřivení). 
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Obr. 41 Graf změn parametrů přetvoření terénu na svahové deformaci Oplíží ve sledovaných časových 

obdobích 

Pohyb svahové deformace Oplíží byl monitorován pravidelným měřením 

vzdáleností dvojic bodů umístěných vždy tak, že jeden bod je situován na stabilním 

podloží, druhý v tělese sesuvu. Tato měření byla realizována metodou pásmové 

extenzometrie, jelikož na lokalitě nejsou instalovány žádné inženýrskogeologické vrty 

vystrojené pro měření přesné inklinometrie pro zjištění pohybů na smykových plochách. 

Ve sledovaném období byly zaznamenány relativně malé pohyby v řádu prvních 

centimetrů s výjimkou maximální nárůstu z 23,9 na 151,4 mm změřeného v rozmezí 

březen až květen 2007 na dvojici bodů C - C  ́(obr. 42). Jakožto důležitý faktor významně 

ovlivňující aktivitu svahových deformací byly posuzovány srážkové úhrny ze dvou 

vzhledem k sesuvu nejblíže situovaných srážkoměrných stanic. Stanice Karviná - Staré 
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město byla v březnu 2008 zrušena a jiná stanice neleží v dostatečné blízkosti, proto jsou po 

tomto datu v grafu uvedeny pouze srážkové úhrny ze stanice Dolní Lutyně - Nerad.  

Maximální úhrny (cca 160 mm) v obou stanicích byly zaznamenány v září 2007, 

což se ovšem nijak neprojevilo na změně velikosti sledovaných pohybů (obr. 42). Za 

příčinu zaznamenaných pohybů tedy nelze na základě zjištěných skutečností označit 

srážkové úhrny. Jako pravděpodobná příčina se proto jeví vlivy poddolování, které, 

vzhledem k souhlasně orientovanému spádnici sesuvného svahu i svahu poklesové kotliny, 

zvyšují sklon svahové deformace. Záporné pohyby (proti spádnici svahu) v řádech 

milimetrů mohou být důsledkem objemových změn horninového prostředí způsobených 

kolísáním hladiny podzemní vody případně jejího skupenství v přípovrchové zóně. 
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Obr. 42 Graf měřených pohybů sesuvu a měsíčních úhrnů srážek ze dvou srážkoměrných stanic situovaných 

nejblíže svahové deformace Oplíží za sledované období 

Využitím map izokatabáz bylo zjištěno rostoucí negativní působení hlubinného 

dobývání na stabilitu svahové deformace Doubrava Oplíží. Směr sklonu svahu poklesové 

kotliny je orientován téměř nebo zcela souhlasně se směrem sklonu sesuvu, dochází tedy 

ke zvětšení sklonu svahové deformace. Při pokračujícím rozvoji poklesové kotliny lze 

předpokládat výraznější rozdíl mezi poklesem v koruně sesuvu a v jeho patě, což může 
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vyvolat zrychlení sesuvného pohybu a následné porušení asfaltové silnice a souběžných 

inženýrských sítí situovaných v dolní části svahové deformace. Na základě parametrů 

přetvoření terénu bylo možné svahovou deformaci v roce 2005 charakterizovat jako 4. 

skupinu stavenišť. S využitím zjištěného směru postupu poklesové kotliny a 

předpokládaného vývoje poklesů je pravděpodobné, že v průběhu 2010 bude možné horní 

část sesuvu charakterizovat 2. (území podmínečné nevhodné pro výstavbu) a dolní část 3. 

skupinou stavenišť (území nevhodné pro výstavbu). I kdyby se silnice a v její blízkosti 

vedené inženýrské sítě vyskytovaly pouze na poddolovaném území bez sesuvných projevů, 

byla by, dle ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, pravděpodobně 

nezbytná jejich sanace. Souvislost srážkové činnosti a pohybů sesuvu se jeví jako 

komplikovaná, protože za sledované období nebyl pozorován náhlý nárůst pohybů v reakci 

na relativně extrémní srážkové úhrny. Jako jedinou pravděpodobnou reakci, zaznamenanou 

na začátku sledovaného období (březen až květen 2007), lze označit výrazné zvýšení 

rychlosti i velikosti pohybů v důsledku tání sněhové pokrývky. Na základě všech 

uvedených skutečností lze konstatovat, že svahová deformace Doubrava Oplíží je aktivním 

sesuvem s předpokladem rostoucí aktivity v důsledku rozšiřující se poklesové kotliny. 

Sklon svahu této poklesové kotliny je souhlasný se sklonem svahové deformace, proto 

dochází k nárůstu sklonitosti, což snižuje jeho stupeň stability a ohrožuje silnici a souběžné 

inženýrské sítě procházející jeho dolní částí. 
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8. Závěr 

Práce je studií vlivu hornické činnosti hlubinné těžby černého uhlí na 6 

výzkumných lokalit v Ostravsko-karvínském revíru významné hornické oblasti na 

severovýchodě České republiky. 

Poddolování způsobené hlubinní těžbou černého uhlí v karvinské části Ostravsko-

karvinského revíru má evidentní vliv na změnu inženýrskogeologických poměrů, přičemž 

kromě výše uvedených jištěných skutečností má vliv také na změny napjatosti ve svazích, 

strukturu a fyzikálně-mechanických vlastností horninového materiálu, režimní změny 

hladin podzemních vod atd. (Ženč, 1968, Novák, Nešvara, 1985, 1989, Zmítko, 1989, 

Rybář, Ondrášik, 1991, Sedlák, 2004). Zjištění vlivu poddolování by se mělo stát 

automatickou součástí předmětu každého inženýrskogeologického průzkumu respektive 

výzkumu, ve všech lokalitách u kterých je dle jejích geografické pozice potenciálně možný 

vliv hornické činnosti. Ten můžeme snadno zjistit na základě porovnání pozice lokality 

s rozšířením dobývacích prostorů uvedených v geofondu, nebo na báňských úřadech.  

Použité metodiky na všech šesti modelových lokalitách svahových deformací byly 

zhruba stejné, avšak byly zde i rozdíly, které byly limitovány ekonomicko–technickými 

možnostmi výzkumu a také rozdílnou geologickou predispozicí lokalit. Hlavní rozdíl byl 

zejména u použití přesných inklinometrických měření, které ekonomika umožňovala pouze 

u třech z nich. Ze všech zkoumaných lokalit lze doporučit jako nejoptimálnější metodický 

postup realizovaný na zejména svahové deformaci Staříč. 

Na studovaných svahových deformacích byla sledovaná aktivita svahových 

pohybů, přičemž hlavní důraz byl kladen na zjištění vlivů charakteru iniciačních, 

respektive reaktivačních faktorů. Zjišťování iniciačních faktorů předcházelo studium 

geologické stavby svahových deformací, které bylo založeno především na archivním 

studiu průzkumných prací doplněných geofyzikálním průzkumem rezistivitní tomografii a 

na doplňkovém terénním měření. U všech šesti svahových pohybů byla zaznamenána 

aktivita pohybu, přičemž největší hodnoty byly pozorovány na lokalitě Doubrava 

Vrchovec a nejmenší na lokalitě Oplíží. Zvláštní zjištěnou skutečnosti se ukázala existence 

pohybové aktivity na lokalitě Orlová Lazy, kterou není možné přisoudit svahové 

deformaci, ale existenci nespojité deformace pravděpodobně kopírující predispozici 
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způsobenou kombinací těžby černého uhlí ve slojích, které mají téměř svislé uložení. Tuto 

skutečnost indikuje provedené geofyzikální měření a také výsledky inklinometrických 

měření. Zvláštností zde je také to, že se zde nachází i původně sledovaná svahová 

deformace, která je již však stabilizovaná násypem popílku.  

Na území České republiky je nejuznávanějším iniciačním faktorem svahových 

pohybů změna hydrogeologických poměrů způsobených anomální srážkovou činností. 

Proto bylo studium tohoto faktoru věnovaná náležitá pozornost realizovaná porovnáváním 

časové souslednosti extremních srážek a souběžně zaznamenávaných pohybů. 

Nejjednoznačnější vztažnost byla zaznamenána na lokalitě Doubrava Vrchovec.  

Vliv hornické činnosti byl monitorován více způsoby. Prvním z nich bylo sledování 

poklesů v mapách izokatabáz. To vše bylo pozorováno v různých časových řezech a 

doplněno také studiem v prognózní mapě. U všech lokalit byl na základě těchto informací 

zaznamenán vliv hornické činnosti, projevující se existenci poklesové kotliny. 

Nejvýraznější současná aktivita hornické činnosti projevující se poklesy terénu byla 

zjištěna na lokalitách Orlová Lazy, Vrchovec, Oplíží, Ujala, Staříč, zatímco na lokalitě 

Řepiště již nebyla registrován (v nedávné minulosti byla evidentní). Rozdíl byl také 

v hodnotách poklesů, přičemž nejvýraznější je evidentně na lokalitě Orlová Lazy, méně u 

Vrchovce, Oplíží, Ujalé. Současných nulových hodnot dosahuje aktivita na Řepišti. 

Nejdůležitější jak se ukázalo bylo použití inklinometrických měření, které měli 

dvojitou funkci. První elementární a obecně známou je zaznamenání svahového pohybu 

v určité hloubce na smykové ploše. Takováto aktivita byla zaznamenána u všech třech 

lokalit, na kterých bylo inklinometrické měření použito. Však byla rozdílná aktivita 

měřeného pohybu. Nejvýraznější aktivita byla na lokalitě Orlová Lazy. Druhou funkcí, 

která jak se ukázalo, byla ještě významnější ve vztahu k prováděnému studiu vlivu 

hornické činnosti, bylo použití minimálně dvou inklinometrických vrtů, přičemž jeden byl 

umístěn přímo v tělese svahové deformace a druhý byl lokalizován mimo ni. Pokud byla 

zjištěná existence pohybu u inklinometrického vrtu přímo v tělese svahové deformace a 

zároveň pohyb na vrtu způsobený nakláněním terénu tímto vlivem, tak při zjištění časové 

souslednosti naklánění vrtu v místě mimo svahové deformace můžeme konstatovat 

prokázaný vliv poddolování na aktivitu svahového pohybu. U všech tří takto studovaných 

lokalitách byl prokázán vliv poddolování výše uvedeným způsobem.  
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Pokud budeme porovnávat případové studie svahových deformací v souvislosti 

s poddolováním s aplikací inklinometrických měření za výše uvedených okrajových 

podmínek (první tři studované sesuvy – viz předchozí kapitola) s případovými studiemi 

bez jejich použití (druhé tři sesuvy), tak je zcela jednoznačně výhodnější variantou prvně 

uvedená, protože je zde fyzický důkaz o vlivu poddolování (naklonění inklinometrického 

vrtu uvnitř i vně svahové deformace) přičemž u druhé skupiny je určování tohoto vlivu 

značně diskutabilní. Jednoznačná kvantifikace tohoto vlivu je omezena i u první skupiny.  

Nejdůležitější se však ukazují výsledky případové studie zjištěné na lokalitě Staříč, 

u kterých byl prokázán rozdílný směr pohybu způsobeného na smykové ploše a směr 

způsobený nakláněním vrtu vlivem poddolování, což se jednoznačně ukázalo na 

horizontálním průmětu dokumentace inklinometrického měření. Takto zaznamenány vliv 

je ještě jednoznačněji více průkaznější, než když má naklánění vrtů poddolováním a pohyb 

na smykové ploše stejný směr. Důležitým výsledkem je také skutečnost, že použití takto 

navrhované metodiky je obecně uplatnitelné i na jiných lokalitách, ve kterých budeme 

sledovat tyto vlivy. Zároveň je to řešení ekonomicky přijatelné a relativně levné. Musíme 

jsi uvědomit, že použití této metodiky pomůže řešit vztah svahové aktivity a hornické 

činnosti, což jednoznačně zlepší možnosti vlastníků dotčených lokalit vůči provozovateli 

hornické činnosti, protože poskytne technickou dokumentaci a důkaz tohoto ovlivnění. Je 

to samozřejmé platné pro obě dotčené strany. 

Na závěr možno konstatovat, že jako optimální metodika pro zjištění vlivů hlubinné 

těžby na svahové deformace se ukázalo použití kombinace inklinometrických měření 

korelovaných s mapami izokatabáz v různých časových řezech směrem do minulosti, ale 

také prognózních a parametrů přetvoření terénu. Důležité byla lokalizace 

inklinometrických měření na vrtech v aktivní časti svahové deformace, ale také v jejích 

blízkém neovlivněném okolí, což v případě naklánění obou vrtů je důkaz vlivů 

poddolování. Ze zjištěných informací je zřejmá časová kontinuálnost důlních vlivů. Na 

základě porovnání maximálních pohybů z inklinometrických měření a průběhů srážek 

s nejbližších měřicích stanic ČHMÚ je evidentní časový nesoulad (lokalita Staříč, Orlová-

Lazy) obou fenoménů. V případě jiných lokalit (lokalita Doubrava-Vrchovec) je evidentní 

souvislost kombinace ovlivňujících faktorů, zejména však vlivů hydrogeologických 

poměrů v návaznost na anomální srážkové úhrny. Můžeme tedy konstatovat, že pohybová 

aktivita může být s největší pravděpodobnosti přisouzena jedinému dominantnímu 
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prokázanému geofaktoru vlivu poddolování (lokalita Staříč, Orlová-Lazy), nebo kombinaci 

faktorů v jiných lokalitách (lokalita Doubrava-Vrchovec), který působil v zkoumaném 

období.  
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12. Seznam Tabulek 
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