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Anotace 

 

Diplomová práce hodnotí a klasifikuje svahové deformace v ostravské aglomeraci. Podkla-

dem pro získání informací a vyhodnocení výsledků byl terénní průzkum, jiţ dříve registrovaných 

svahových deformací v evidenci České geologické sluţby – Geofondu. Rekognoskací lokalit byl 

zjištěn aktuální stav svahových nestabilit, lokalizace území, stupeň aktivity, stávající vyuţití terénu, 

porušené technické objekty nebo informace o sanaci. V některých případech je provedena kompa-

race výsledků vlastního terénního prozkoumání s informacemi dostupnými na mapovém serveru 

Geofondu. Jedna z kapitol je věnována stručné charakteristice přírodních poměrů města Ostravy a 

jedna klasifikaci svahových deformací. 

  

 

Klíčová slova: Ostrava, svahové deformace, sesuv, geologické poměry, Geofond. 

 

 

 

 

Summary 

 

This thesis evaluates and classifies slope deformations in the Ostrava agglomeration. The 

basis for obtaining information and evaluating results of the fieldwork were previously registered 

slope failures at Czech Geological Survey - Geofond. By reconnaissance of sites was found the 

current state of slope instabilities, the location, degree of activity, current use of terrain, damaged 

technical buildings, and remediation information. In some cases, the comparison of results of the 

own off-road exploring with the information available on the map server Geofond is made. One 

chapter is devoted to a brief characterization of the natural conditions of the city of Ostrava and the 

classification of the slope failures. 

 

Key words: Ostrava, slope deformation, landslide, geology, Geofond. 
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1 

 

1 ÚVOD 
 

 

V současné době je otázka svahových deformací stále více probírána, medializována a dá-

vána do souvislosti s negativními následky klimatických výkyvů, jako jsou intenzivní sráţky a 

povodně. Jde o celosvětový problém ohroţující lidské ţivoty, zdraví a majetek. 

Geologická stavba České republiky je pestrá a poměrně sloţitá, patří k zemím s vysokým 

výskytem svahových deformací. Dojde-li k porušení stability svahu, vznikají sesuvné jevy, v někte-

rých krajinách se vyskytují v nepřeberném mnoţství a podílí se na modelaci zemského povrchu.  

Velmi často sesuvy vznikají v důsledku antropogenní činností, nesprávným zásahem do 

svahu nebo nevhodným způsobem při stavebních pracích. Ostrava je městem, kde probíhala roz-

sáhlá intenzivní těţba černého uhlí. Značné poddolování Ostravy je jedním z faktorů přispívající ke 

vzniku sesuvů. 

Cílem předloţené práce bylo provést terénní průzkum jiţ dříve registrovaných svahových 

deformací a následné komplexní zpracování a vyhodnocení výsledku z jednotlivých lokalit. Reko-

gnoskace terénu probíhala na území Ostravy. Rovněţ byla provedena komparace vlastních zjištění 

s informacemi dostupnými na serveru České geologické sluţby - Geofond. 
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY  

Typologie a klasifikace svahových deformací byla uskutečněna v rámci 23 městských ob-

vodů Ostravy (Obr. 1). Město Ostrava je metropolí Moravskoslezského kraje o rozloze 214 km
2
. 

Město se nachází 10 km jiţně od státní hranice s Polskem a 50 km západně od hranice se Sloven-

skem, v severním okraji Moravské brány. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 km a od Brna 

170 km. 

 

 

 

Obr. 1 Obvody města Ostravy: Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, 

Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava - Jih, Petřkovice, Ples-

ná, Polanka nad Odrou, Poruba, Pustkovec, Proskovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará 

Bělá, Svinov, Třebovice a Vítkovice. (http://i-ostrava.cz, 2010). 

2.1 Geomorfologické poměry 

Z hlediska geomorfologického členění ČR je Ostrava velmi rozmanitým teritoriem, (podle 

Demek et al. 2006) je součástí těchto hierarchických jednotek: 

 

 systému Alpínsko-himalájského a Hercynského 

 provincie České vysočiny, Západních Karpat a Středoevropské níţiny 

 subprovincie Vněkarpatských sníţenin (VIII), Středopolské níţiny (VII) a Krkonošsko-

Jesenické soustavy (IV) 

 oblastí Západních Vněkarpatských sníţenin (VIIIA), Severních Vněkarpatských sníţenin 

(VIIIB), Slezské níţiny (VIIA) a Jesenické podsestavy (IVC) 

http://i-ostrava.cz/
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 celků Ostravské pánve (VIIIB-1), Moravské brány (VIIIA-4), Opavské pahorkatiny (VIIA-

1) a Nízkého Jeseníku (IVC-8) 

 podcelků Ostravské roviny (VIIIB-1A), Oderské brány (VIIIA-4B), Vítkovské vrchoviny 

(IVC-8F), Hlučínské pahorkatiny (VIIA-1C) 

 okrsků Děhylovské pahorkatiny (IVC-8F-9), Novobělské roviny (VIIIB-1A-1), Antošovic-

ké roviny (VIIIB-1A-3), Těškovické pahorkatiny (IVC-8F-8), Porubské plošiny (VIIIB-

1A-2), Havířovské plošiny (VIIIB-1B-2), Oderské nivy (VIIIA-4B-3), Bartovické pahorka-

tiny (VIIIA-4B-4), Orlovské plošiny (VIIIB-1B-1), Ostravské nivy (VIIIB-1A-4), Klimko-

vické (VIIIA-4B-2) a Vřesinské pahorkatiny (VIIA-1C-2)  

 

 

 

Obr. 2 Výřez z mapy geomorfologického členění ČR (Demek et al. 2006.) 

Legenda: hranice geomorfologických jednotek 

 

 
 

Děhylovská pahorkatina IVC-8F-9 je nejvýchodnějším okrskem Vítkovské vrchoviny. Jde o členi-

tou pahorkatinu o rozloze 63,96 km
2
. Podloţí tvoří převáţně spodnokarbonské břidlice kyjovických 

vrstev a denudační zbytky sedimentů kontinentálního zalednění s plochým erozně denudačním 

povrchem s výrazným průlomovým, tektonicky podmíněným údolím řeky Opavy. 

Těškovická pahorkatina IVC-8F-8 je okrsek ve východní části Vítkovské vrchoviny. Rozloha členi-

té pahorkatiny se pohybuje kolem 155 km
2
. Rozprostírá se na spodnokarbonských břidlicích a dro-
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bách hradecko-kyjovického souvrství a na denudačních zbytcích badenu. Povrch je pokryt erozně 

denudačními plošinami polorovin, široce zaoblenými hřbety a hlubokými údolími. Západní oblast 

dosahuje větších výšek neţ na východě. 

Vřesinská pahorkatina VIIA–1C-2 je okrsek ve východní části Hlučínské pahorkatiny o rozloze 

124, 96 km
2
. Pahorkatina je budována pleistocenními sedimenty pevninského zalednění a sprašo-

vými hlínami. Periglaciální povrch má široce zaoblené rozvodní hřbety, rozsáhlé plošiny, úvalovité 

a neckovité údolí. Častý je zde výskyt suchých a asymetrických holocenních strţí.  

Novobělská rovina VIIIB-1A-1 je okrskem v jihozápadní části Ostravské vrchoviny. Rovinná aţ 

plochá pahorkatina o rozloze 37,86 km
2
 je pokryta pleistocenními štěrkopísky ledovcovo-říčního a 

říčního původu, jeţ jsou překryty sprašovými hlínami. Povrch je poznamenán antropogenní činnos-

tí (zástavba, průmyslová a těţební činnost) a přítomností strţí. Rovina je málo aţ středně zalesněná 

smrky, místy vtroušený dub. 

Porubská plošina VIIIB-1A-2 je okrskem v západní části Ostravské roviny. Plochá pahorkatina 

s 18,14 km
2
. Podloţí tvoří skalní horniny moravskoslezského karbonu, překrývají je souvrství flu-

vioglaciální štěrků a písků s vrstvou sprašových hlín. Povrch je značně změně zástavbou a jinou 

antropogenní činností. Nejvyšším bodem je Hůra 274 m. Okrsek je málo zalesněn, místy smrkové 

porosty s vtroušeným dubem. Zasahuje zde část PR Štěpán s rybníkem a mokřady s tůněmi v nivě 

řeky Opavy, obklopené fragmenty luţních lesů jilmových doubrav a mokřadními olšinami. 

Antošovická rovina VIIIB-1A-3 je okrskem v severozápadní části Ostravské pánve. Vleče se podél 

severozápadního okraje řeky Odry o ploše 12,71 km
2
. Říční čtvrtohorní sedimenty budují hlavní 

terasu řeky, zčásti jsou překryty sprašovými hlínami. Nivní oblast je zalesněna jasany, olšemi, du-

by, směrem k vyšším polohám porostů ubývá. Významná je NPP Landek s povrchovými výchozy 

uhelných slojí. I v této oblasti jsou zjevné antropogenní vlivy.  

Ostravské nivy VIIIB-1A-4 je nejniţším okrskem Ostravské pánve, jedná se o náplavové roviny 

kolem řeky Odry, Ostravice, Vrbičky a Olše. Plocha 144,86 km
2
 je tvořena spodním štěrkopísčitým 

souvrstvím a svrchním holocenním souvrstvím písčitých hlín a hlinitých písků. Vyskytují se zde 

četné rybníky a průmyslové haldy. Ojediněle povrch pokrývají luţní porosty jasanu, olší a vrb. 

Orlovská plošina VIIIB-1B-1 je okrsek leţící ve střední části Ostravské pánve. Jedná se o plochou 

pahorkatinu o rozloze 135,97 km
2
. Uhlonosný karbon je překryt sprašovými hlínami a kvartérními 

glacigenními štěrky, písky a hlínami. Plošina je poznamenána periglaciální a humidní destrukcí, 

vyskytují se zde pozůstatky akumulačních plošin, valů náporových morén, asymetrická údolí, se-

suvy, strţe, antropogenní haldy, násypy a poklesové sníţeniny. 

Havířovská plošina VIIIB-1B-2 je okrsek v jihovýchodní části Ostravské plošiny. Plochá pahorka-

tina má 94,99 km
2
, je pokryta souvrstvím kvartérních sedimentů ledovcovo-říčního a říčního půvo-

du. Povrch tvoří: vrstva sprašových hlín, fluvioglaciální, fluviální a eolická akumulační plošina 

rozčleněna periglaciálními a humidními destrukčními procesy, zbytky akumulačních plošin, asy-

metrická údolí, sesuvy a strţe. 

Oderská niva VIIIA-4B-3 je okrsek ve střední části Oderské brány, jde o náplavovou rovinu leţící 

na 79,75 km
2
. Na mladopleistocenních a holocenních fluviálních sedimentech se rozprostírá 2,5 km 

široká niva, četné rybníky a volné meandry Odry. Nepatrně zalesněná zbytky luţních porostů (du-

by, jasany, olše, vrby.  

Bartošovická pahorkatina VIIIA-4B-4 je okrskem v jihovýchodní části Oderské brány, plocha pa-

horkatiny má 96,18 km
2
. Budována pleistocenními sedimenty pevninského zalednění a fluviálními 

a eolickými sedimenty. Povrch tvořen plošinami, širokými rozvodnými hřbety a rozevřenými mo-

delovanými kryogenními pochody v pleistocénu s často suchými a asymetrickými údolími. Střední 

část území má niţší a plošší akumulační fluviální povrch.  

Klimkovická pahorkatina VIIIA-4B-2 je okrsek v severozápadní části Oderské brány. Pahorkatina 

má převáţně plochý charakter o rozloze 144,58 km
2
, budována pleistocenními sedimenty pevnin-
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ského zalednění a eolickými sprašovými hlínami. Periglaciální povrch tvoří hlavně plošiny, široce 

zaoblené rozvodní hřbety (na glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentech a na štěrcích hlavní 

terasy řeky Odry) a široce rozevřené, často suché a asymetrické údolí. 

 

2.2 Geologické poměry 

Na území Ostravy se stýkají dva odlišné geologické celky: Český masiv a Západní Karpat, 

oba bloky jsou od sebe odděleny karpatskou předhlubní. V severo-východní části Ostravy je Český 

masiv zastoupen moravosilezikem. Moravosilezikum je zde tvořeno transgresivním devonem, 

spodním karbonem a v průběhu namuru docházelo k ukládání nejprve uhlonosné paralické a ná-

sledně kontinentální molasy hornoslezské pánve. Západní Karpaty jsou součástí rozsáhlého oro-

genního pásma tethydních alpid. Na naše území zasahuje pouze malá část Vnějších Západních 

Karpat, reprezentována vněkarpatskými příkrovy mezozoických a terciérních hornin, které byly 

během alpínské orogeneze přesunuty přes miocénní sedimenty vněkarpatské předhlubně (Chlupáč 

et al. 2002). 

 Geologické celky jsou pokryty geneticky různorodými kvartérními sedimenty dosahující 

průměrné mocnosti kolem 8 -10 metrů. Kvartérní uloţeniny tvoří současně s ledovcovými sedi-

menty rovněţ fluviální, lakustrinní, organické, eolické a deluviální. 

 

Obr. 3 Vymezení hranice Českého masivu a Západních Karpat na podkladě Geologické mapy České republi-

ky 1 : 500000 (Cháb et al., 2007). Průhledná čárkovaná linie na západě znázorňuje styk mezi Českým masi-

vem a Západními Karpaty. ČM – Český masív, VKP – Vněkarpatská předhlubeň, ZK – Západní Karpaty. 
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Obr. 4 Regionální geologické členění Západních Karpat na našem území. 1. Český masiv, 2. Spodní miocén 

karpatské předhlubně, 3. střední miocén, 4. svrchní miocén, 5. pliocén, 6. pouzdřanská jednotka, 7. ždánická 

a podslezská jednotka, 8 zdounecká jednotka, 9. slezská jednotka, 10. předmagurská jednotka, 11. račanská 

jednotka, 12. bystrická jednotka, 13. bělokarpatská jednotka, 14. příkrovy a přesmyky, 15. zlom, 16. okraje 

transgrese, 17. linie geologického řezu a 18. vrty (Clupáč et al. 2002). 

2.2.1 Geologický vývoj Ostravska 
 

Paleozoikum – karbon 

Podobně jako v jiných oblastech je i zde rozdíl ve vývoji spodního a svrchního karbonu. Ve 

spodním karbonu převládají mořské uloţeniny: vápencové a kulmské facie. Ve svrchním karbonu 

je hojná kontinentální - sladkovodní sedimentace, a to důsledkem klimatických změn a horotvor-

ných pochodů. Stratigrafické členění karbonu na Ostravsku je znázorněno v tabulce (Tab. 1). Ulo-

ţeniny karbonu jsou většinou překryty neogenními sedimenty 

 

Tab. 1 Stratigrafické členění karbonu na Ostravsku (Mísař, Dudek, 1983) 
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Spodní karbon Ostravska vychází na povrch pouze v hradecko – kyjovickým souvrstvím, 

starší souvrství spodního karbonu lze zastihnout pouze na podloţí hradecko – kyjovického souvrst-

ví vrty. Hradecko -kyjovické souvrství (svrchní visé – spodní namur) podle převaţující litologie 

můţeme dělit na část s převahou drob: hradecké vrstvy a část, kde se droby střídají s jílovitými 

břidlicemi: kyjovické vrstvy. Jílovité břidlice mají černošedou barvu s polohami laminování. Droby 

jsou jemnozrnné, šedohnědé, často slabě vápnité, v porovnáni se staršími spodnokarbonskými hor-

ninami se vyznačují vyšší strukturní a mineralogickou zralostí, jeţ se projevuje převahou mono-

krystalického i polykrystalického křemene nad ţivci a úlomky hornin. V hradecko - kyjovickém 

souvrství se vyskytují polohy s hojnou mořskou faunou. Vrstvy kyjovické tvoří předěl mezi stupni 

visé a namur. Nejvyšší polohy s mořskou faunou – Štúrovo patro ukončuje sedimentaci mořského 

kulmu a následuje paralická uhlonosná molasa – ostravské souvrství, hradecko-kyjovické souvrství 

tak tvoří přímé podloţí větší části hornoslezské pánve (Čurda, Lysenko, 1992). 

Ve svrchním karbonu (slezského kulmu) pokračuje mořská sedimentace do svrchnokarbon-

ské molasy. Nejdříve se ukládaly uhlonosné paralické a pak kontinentální molasy hornoslezské 

pánve. Pánev má zhruba trojúhelníkový tvar, převáţně se rozkládá na území Polska, na území Ost-

ravy zasahuje jen její jihozápadní cíp. Hornoslezská pánev je naše největší černouhelná pánev, 

uchovává značné zásoby černého uhlí, které jsou však skryty většinou v několika set metrové 

hloubce. Svrchnokarbonské sedimenty jsou uloţeny pod mladšími neogenními sedimenty vněkar-

patské předhlubně a vněkarpatských příkrovů. V oblasti Beskyd se svrchnokarbonské sedimenty 

nalézají v hloubkách více něţ několika set metrů pod sedimenty a příkrovy Západních Karpat. Zna-

losti o vývoji geologické stavby se opírají o poznatky z vrtů a důlních děl. Geologické průzkumy 

na Ostravsku realizované od počátku 50. let do současnosti poskytly informace o hloubkovém ulo-

ţení uhlonosného karbonu, jeho stratigrafii, stavbě a hydrogeologických poměrech (Čurda, Lysen-

ko, 1992). Napovrch vycházejí sedimenty jen ojediněle. Na území Ostravy je svrchní karbon za-

stoupen paralickou molasou ostravského souvrství, mladší kontinentální molasa, souvrství karvin-

ské, zde není přítomná. Ostravské souvrství má rozsah od namuru A do westphalu B, stáří je dolo-

ţeno četnými faunistickými (plţi, mlţi, ramenonoţci, hlavonoţci, trilobiti) a floristickými (plavu-

ně, přesličky, kapradiny) nálezy (Martinec, Jirásek, 2005). Cykličnost je charakteristickým znakem 

ostravského souvrství, cykly jsou tvořeny opakovaným sledem: hrubozrnného bazálního pískovce 

(popřípadě slepence), prachovce, uhelná sloj a jílovec s mořskou, sladkovodní nebo brakickou fau-

nou. Cykličnost byla způsobována například periodickými zdvihy mořské hladiny či klimatickými 

faktory. Zastoupeny jsou i četné vloţky vulkanoklastického materiálu, zjílovatělé tufy (tzv. tonstei-

ny) uvnitř uhelných slojí, vloţky mimo sloje sloţené ze smíšeného vulkanického a sedimentarního 

materiálu se nazývají tufity (brousky), jejichţ mocnost můţe dosahovat aţ několika metrů. Jsou 

dokladem přetrvávajícího kyselého explozivního vulkanismu. Celková mocnost ostravského sou-

vrství dosahuje maximálně 3200 m a obsahuje aţ 500 uhelných slojí, z nichţ těţitelná je jen část 
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(Clupáč et al. 2002). Ostravské souvrství členíme na čtyři litostratigrafické jednotky: petřkovické, 

hrušovské (spodní a svrchní), jaklovecké a porubské vrstvy, jejich hranice většinou tvoří bezeslojné 

úseky s výraznými mořskými patry.  

Petřkovické vrstvy tvoří spodní část tzv. produktivního karbonu. Spodní hranice je dána 

stropem skupiny faunistických horizontů Štúra a svrchní hranice stropem hlavního ostravského 

brousku. Převaţují jemnozrnné aţ střednozrnné pískovce. Ve vrstvách je zahrnuto aţ 63 slojí a 

slojek. Mocnost se pohybuje od 400 m aţ do 760 m, loţisková uhlonosnost je v rozmezí 0,63 % - 

2,41 %. Petřkovické vrstvy vystupují na povrch v západní části ostravsko-karvinského hřbetu (Mar-

tinec, Jirásek, 2005). 

Hrušovské vrstvy, spodní hranicí tvoří petřkovické vrstvy a svrchní hranici tvoří strop celku 

mořských horizontů sloje Enna. Mocnost vrstev je aţ 1 000 m, směrem k východu klesá na 400 m a 

k jihu se redukují aţ na 200 m. Největší zastoupení mají jemnozrnné aţ střednozrnné pískovce. 

Loţisková uhlonosnost je 1,45 % - 0,61 % (Martinec, Jirásek, 2005). 

Jaklovecké vrstvy spodní hranici vrstev představuje strop komplexu mořských horizontů 

sloje Enna, svrchní hranici tvoří strop skupiny mořských horizontů Barbory. Mocnost vrstev se 

pohybuje od 360 aţ 400 m, tvořených písčitými horninami. Počet slojí je kolem 30. Loţisková 

uhlonostost se pohybuje od 2,0 aţ 3,7 % (Martinec, Jirásek, 2005). 

Porubské vrstvy spodní hranici tvoří strop jaklovských vrstev, svrchní hranice této jednotky 

je kladena do sloje Prokop. Oproti ostatním vrstvám se objevují zvláštní horniny např. tzv. zámec-

ký slepenec vyskytující se ve spodní části jednotky a horizont fosilní půdy, tzv. ganistr. Vystupuje 

zde 11 aţ 41 slojí o průměrné mocnosti 400 m. Loţisková uhlonosnost je 1,8 % (Martinec, Jirásek, 

2005). 

Uhlonosný karbon je zvrásněn a zlomově porušen, tektonická konsolidace proběhla ve fázi 

variské orogeneze v období mezi westphalem a stephanem. Vrásy jsou výrazné, překocené 

k východu, tímto směrem také klesají. Ostravským souvrstvím prochází antiklinální úsek ve formě 

několika set metrů širokých severo - východně orientovaných poruchových pásem, tzv. michálko-

vická porucha a na východě porucha orlovská. K antiklinálám přiléhají brachysynklinály, jsou mé-

ně porušené a jsou v nich zachovány vyšší jednotky ostravského souvrství. Na Ostravsku jsou to 

brachysynklinály ostravská a petřvaldská, oddělené michálkovickou poruchou. Pokarbonská erozní 

činnost dala vznik reliéfu se soustavou hřbetů a k východu orientovaným údolím. Reliéf byl vypl-

něn sedimenty spodního badenu karpatské předhlubně, jehoţ bazální slepence a brekcie jsou známy 

pod názvem ostravský detrit a jsou obávanými zdroji přítoků a průvalů tlakových a proplyněných 

vod. Hlavní údolí s výplní přes 1000 m směřuje od západu k východu a nazývá se výmoly či vymý-

tiny. Dětmarovický výmol se táhne od Bohumína k východu podél státní hranice a bludovický vý-

mol od Kunčic směrem k Českému Těšínu. Hřbet mezi výmoly se nazývá ostravsko-karvinský 

(Čurda, Lysenko, 1992). 

 

Mezozoikum až terciér 

Do jihovýchodní části Ostravska zasahují horniny mezozoického a terciérního stáří, patřící 

příkrovům vnějších flyšových Karpat. Příkrovy vznikaly ve vzdáleném sedimentárním prostoru, na 

území ČR byly transportovány během alpínské orogeneze. Akreční komplex zasahující na území 

Ostravy jen sporadicky tvoří slezská a podslezská jednotka, zasahují do obcí Proskovice a Nová 

Bělá. Obě jednotky se liší stratigrafickým a litofaciálním vývojem. Slezská jednotka má stratigra-

fické rozpětí od svrchní jury aţ do oligocénu, podslezská jednotka je tvořena neflyšovým vývojem 

od svrchní křídy do oligocénu (Menšík et al, 1983 a Menšík,1985). 

 

 

 

 

 



Nikola Mušalová: Klasifikace a typologie svahových deformací na území ostravské aglomerace 

 

 

 

Terciér  

Mezi neogenní sedimenty vyplňující vněkarpatskou předhlubeň patří erozní zbytky karpa-

tu, relikty mořských uloţenin spodního badenu, které vystupují na povrch jen v části Nízkého Jese-

níku. Výskyt eggenburských uloţenin v nepatrném rozsahu jsou na Jaklovci ve Slezské Ostravě. 

Spodnobadenské sedimenty jsou povětšinu skryty pod kvartérem, rozšířeny v podloţí Ostravy je 

značné, na povrch však vycházejí jen ojediněle.  

Nejstarší miocénní sedimenty vznikaly uţ v eggenburgu a v karpatu. Po usazení karpatu se 

nasunula v mladoštýrské fázi podslezská jednotka. V předhlubni, leţící před čelem takto vzniklých 

příkrovů, probíhá sedimentace spodního badenu, který transgredoval na varisky zvrásněné sedi-

menty karbonu a karpatu, také na příkrovy podslezské jednotky. Spodnobanedská sedimentace 

začala ukládáním bazálních klastik, facialně velmi různorodé (suťové brekcie, slepence, štěrky, 

písky a pískovce), dosahují mocností kolem 100-280 m (ostravsky detrit). Po usazení bazálních 

klastik došlo k prohloubení sedimentačního prostoru a nástupu pelitické sedimentace, která dosahu-

je největšího rozmístění. Probíhala v neritické oblasti za postupného změlčování sedimentačního 

prostoru. Brakický charakter mají okrajové facie (Čurda, Lysenko, 1992). 

 

Kvartér 

Z hlediska kvartérní geologie patří Ostravsko k nejkomplikovanějším územím naší republi-

ky, rozkládá se zde značná část tzv. ostravské glacigenní pánve. Kvartérní sedimenty zahrnují řadu 

genetických typů rozličné litologie i různého stáří. Území patří k akumulační oblasti, v níţ je kvar-

térní pokryv mocný průměrně 8 - 10 m a je plošně téměř souvislý.  

Z pleistocenních sedimentů jsou plošně nejrozšířenější a nejmocnější uloţeniny halštorv-

ského a sálského zalednění, sedimenty fluviální, eolické a organické. Maximální rozsah zalednění 

je znázorněn na mapě (Obr. 5). Zastoupeny jsou také sedimenty deluviální, proluviální a organo-

genní. 

Z holocenních uloţenin jsou běţné ronové a deluviofluviální sedimenty. Poměrně hojný 

výskyt mají fluviální sedimenty, vzácněji se vyskytují organické a organogenní uloţeniny. 

 

Sedimenty kontinentálního zalednění 

Glacigenní sedimenty, do této skupiny spadají všechny uloţeniny vzniklé činností ledovce. 

Akumulační činnosti ledovce rovněţ vznikají morénové sedimenty, na území Ostravy se dělí do 

dvou skupin: a) souvkové hlíny a souvkové hlinité písky, b) morénové štěrky a štěrkopísky. Souv-

kové hlíny a hlinité písky jsou povaţovány za nejrozšířenější ledovcové sedimenty Podle období 

zalednění (halštrovské či sálské) se souvkové hlíny liší stářím, petrografickým sloţením, barvou, 

vlastnostmi aj. Morénové štěrky tvoří přemístěný štěrk fluviálního původu, převáţná část jejich 

materiálu pochází z hornin blízkého okolí. 

 Glacilakustriní sedimenty ukládané v jezerních pánvích před ledovcem jsou reprezentová-

ny glacilakustriními písky, varvovými písky páskovanými jíly (varvami) a glacilakustriními jíly. 

Na Ostravsku rozlišujeme glacilakustrinní sedimenty ostravského glacigenního jezera a sedimenty 

ukládané v menších jezerech před čelem postupujícího ledovce nebo v jezerech morénové oblasti. 

 Glacifluviální sedimenty vznikaly ukládáním  vod proudících z ledovce. Litologicky jsou 

tvořeny písky, štěrky, štěrkopísky, místy s polohami jílů. Glacifluviální písky a písčité štěrky, které 

vyplňují přehloubenou subglaciální depresi, například v Ostravě – Zábřehu odpovídají spodnímu 

elsterskému zalednění. Stejnému zalednění odpovídají zřejmě i tilly (tj. sediment, který byl trans-

portován a následně uloţen ledovcem nebo z ledovce a přitom nebyl nebo jen málo vytříděn vo-

dou), zjištěný na několika místech v Ostravě a okolí. Velmi často glacifluviální písky a štěrkopísky 

přecházejí horizontálně i vertikálně do glacilakustríních sedimentů (Macoun, Šibrava, 1965).  
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Fluviální sedimenty 

 Jsou jedním z nejdůleţitější genetických typů kvartérních sedimentů, neboť jednotlivé tera-

sy jsou vůdčími stratigrafickými horizonty kvartéru. Jsou tvořeny písčitými štěrky, povodňovými 

písčitými hlínami a hlinitými písky. Štěrky v údolních nivách dosahují mocnosti kolem 6 m, pouze 

jejich svrchní část byla znovu přeplavena v holocénu. Dokazují to fytopaleontologické nálezy. 

Spodní část vrstevného sledu odpovídá viselskému glaciálu. Povodňové sedimenty jsou mocné 2 – 

4 m. V rozsáhlých nivách rozlišujeme morfologicky niţší a vyšší nivní stupně. (Macoun, Šibrava, 

1965). 

 

Deluviofluviální sedimenty 

Mělká bezvodá údolí povětšinou vyplňuje přechodný genetický typ deluviofluviálních ulo-

ţenin. Jejich mocnost se pohybuje mezi 1 aţ 2 m (Macoun, Šibrava, 1965).  

 

Deluviální sedimenty 

Okraje údolí lemují převáţně hlinité deluviální sedimenty. Rovněţ se místy v nivách vy-

skytují hnilokalové a slatinové uloţeniny, často vyplňují mrtvá ramena vodních toků (Macoun, 

Šibrava, 1965).  

 

Eolické sedimenty 

Větrem naváté uloţeniny ze středního aţ svrchního pleistocénu pokrývají například lokality 

Ostrava – Muglinov a Ostrava – Zábřeh. Plošně nejrozšířenější jsou sprašové hlíny, dosahující 

místy mocnosti 10 m. Komplex sprašových hlín bývá rozčleněn fosilními půdami, z nichţ pro tuto 

oblast je typická ostravská fosilní půda (tundrový pseudoglej) z posledního viselského interstadiálu. 

Dnes mají eolické sedimenty hospodářský význam zejména pro zemědělství a stavebnictví. 

 

Antropogenní sedimenty 

V současnosti se vlivem lidské činnosti hojně projevují antropogenní sedimenty. Především 

jde o haldy, hlušiny z uhelných dolů, haldy z hutních a chemických závodů, naváţky a skládky 

různého původu. (Macoun, Šibrava, 1965).  
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Obr. 5 Rozsah maximálního zalednění na severní Moravě a Slezku.1 - hranice největšího rozsahu sálského 

zalednění, 2 – souvkové hlíny, 3 – glacilakustrinní jíly a varvity, 4 – glacilakustrinní písky, 5 – horniny skal-

ního podkladu (Růžičková, Růžička, 2003). 

2.3 Hydrogeologie, hydrologie, a klimatologie území 

Teritorium Ostravy je charakterizováno značnou pestrostí hydrogeologických poměrů. 

Dominantně jsou ovlivněny rozsáhlou antropogenní činností v rámci ostravské průmyslové aglo-

merace (odvodňování dolů, naváţky, haldy, negativními vlivy průmyslové činnosti na kvalitu pod-

zemních vod). Z hlediska hydrogeologického mají velký význam sedimenty kontinentálního zaled-

nění. Písčité glacigenní sedimenty vytvářejí předpoklad pro hromadění zásob podzemní vody. Vy-

datnost zásob a směr proudění podzemní vody je podmíněno reliéfem předkvartérního podloţí. 

Významné rezervoáry podzemních vod jsou v hlubokých korytech terciérních vápnitých jílech. 

Koryta jsou přehloubena aţ pod terciérní reliéf, dotováni zajišťují fluviální nánosy pleistocenních a 

holocenních uloţenin. Nasycování podzemních vod můţe směřovat ke zhoršení jakosti vody.  

Hydrograficky Ostrava náleţí povodí Odry o rozloze 6 252 km
2
. Odra odvodňuje převáţ-

nou část území, východ oblast je odvodňována řekou Ostravicí a Lučinou, do severní části zasahuje 

řeka Opava. V široké údolní nivě má Odra velmi mírný spád, mezi Studénkou a Výškovicemi má 

meandrující ráz. Ostravice si uchovává kolorit bystřinného horského toku. Toky protékající aglo-

merací průmyslové Ostravy řadíme z hlediska čistoty do III. třídy, některé úseky toku do IV, dle 

ČSN 757221 [5]. Toky jsou rovněţ poznamenány nepravidelným vypouštěním odpadních důlních 

vod z odkalovací nádrţe. Podzemní odtok lze odhadovat jako nízký, dlouhodobý koeficient odtoku 

se pohybuje kolem 5 % (Krásný et al. 1982). Rozdílné hydrogeologické vlastnosti oblasti (Obr. 6, 

Tab. 2 a Tab. 3) se projevují jak v horizontálním tak i vertikálním směru. Generelně podklad území 

tvoří relativně nepropustný produktivní karbon. Předhlubeň charakterizuje poměrně nepropustný 

systém pelitů na karbonském podloţí. Význam má výskyt bazálních klastik a písčitých obzorů 

v badenu s proplyněním, vysoce mineralizovanými vodami. Nejsvrchnějším útvarem jsou kvartérní 

sedimenty s poměrně samostatným reţimem (Čurda, Lysenko, 1992). 
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Ve výchozové části hydrogeologického masívu hradecko – kyjovického souvrství spodního 

karbonu je hlavním kolektorem připovrchová zóna rozvolnění hornin, v kontaktu se zvětralinovým 

pásmem. Tato zóna vykazuje vyšší transmisivitu v porovnání s hlubšími partiemi horninového 

masívu. Masív zvrásněných kulmských hornin je zastoupen puklinovým kolektorem s aktivním 

mělkým prouděním podzemních vod v pásu připovrchového rozpukání a rozvolnění hornin. Horni-

ny svrchního karbonu mají silně redukovanou průlinovou pórovitost, objevuje se jen u tektonic-

kých poruch. Kolektorem můţe být fosilně zvětralý povrch karbonu na plošinách předbadenského 

reliéfu. Zvětralinový plášť karbonu má podobnou propustnost jako bazální neogenní klastika. Koe-

ficient filtrace se pohybuje mezi 10
-8

 aţ 10
-7

 m.s
-1

. Při těţbě se objevovaly problémy s plynatostí 

fosilně zvětralých části karbonu, kde tlaky dosahovaly hodnot hydrostatickému tlaku v dané hloub-

ce. V okolí výchozů svrchního karbonu docházelo k průsakům podzemních vod mělkých kvartér-

ních kolektorů do svrchního karbonu puklinovými systémy a zálomovými trhlinami. Důsledkem 

důlní činnosti docházelo také k rozvírání existujících či nových puklin. Spodnobadenské sedimenty 

mají převáţně izolační funkci. Kolektorem jsou jen hrubozrnná bazální klastika: štěrkové písky 

(detrit), hrubozrnné štěrky a suťové brekcie, koeficient filtrace se pohybuje od 9.10
-8 

do 5.10
-7

 m.s
-

1
. Dále sedimentace pokračovala pelitickými faciemi s řadou izolovaných čoček a poloh jemnozrn-

ných a střednězrnných písků. 

Nejvýznamnějšími kolektory na Ostravsku jsou fluviální písky, štěrky a glaciální písčité 

štěrky kvartérního stáři. Izolátory mohou být vloţky a polohy jemnozrnných glaciálních, eolických 

a fluviálních sedimentů. Hydrogeologicky nejvýznamnější jsou fluviální štěrkopísky údolních niv 

uloţené pod povodňovými hlínami. Výplně slepých ramen jsou tvořené štěrkopísky s polohami 

písku nebo jílovitých písků. V těchto kolektorech je podzemní voda v bezprostředním spojení 

s povrchovým tokem. Hydraulická spojitost podzemních vod a toků se odvíjí od kolmatace koryta, 

v průmyslových částech Ostravska je také příčinou negativních vlivů na kvalitu podzemních vod. 

Údolní terasa řeky Odry má štěrkopísky mocné kolem 5 m, mocnost hlín kolísá kolem 4 m. Koefi-

cient filtrace se pohybuje v řádech 10
-4

 aţ 10
-5 

m.s
-1

. Štěrkopísky z údolní terasy Ostravice mají 

mocnost 6 m a místy aţ 2 m mocné povodňové hlíny. Filtrační koeficient dosahuje hodnot 10
-4

 aţ 

10
-6 

m.s
-1

. Z glacifluviálních sedimentů jsou nejvýznamnější tzv. subglaciální koryta (hluboké de-

prese vzniklé činnosti řek v době periglaciálního klimatu, vyplněné sedimenty písčitého či štěrko-

písčitého charakteru dosahující mezi Výškovicemi – Přívozem více neţ 100 m (Čurda, Lysenko, 

1992). 
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Obr. 6 Hydrogeologické rajónování Ostravy (http://heis.vuv.cz).  

Tab. 2 Hydrogeologické rajónováni základní vrstvy Ostravy (http://heis.vuv.cz).  

ID hydrogeologického 

rajonu 

3212 2261 2212 

Název hydrogeologického 

rajonu 

Flyš v povodí 

Ostravice 

Ostravská pánev – ost-

ravská část 

Oderská brána 

Skupina hydrogeologické-

ho rajonu 

Flyšový sedi-

ment 

Neogenní sedimenty 

vněkarpatských a vnit-

roparpatských pánví 

Neogenní sedimenty 

vněkarpatských a vnit-

roparpatských pánví 

Povodí Odra Odra Odra  

ID útvaru podzemní vody: 32121 22610 22120 

Název útvaru: Flyš v povodí 

Ostravice 

Ostravská pánev - ost-

ravská část 

Oderská brána 

Dílčí povodí: Horní Odra Horní Odra Horní Odra 

ID hydrogeologického 

rajonu 

6611 

Název hydrogeologického 

rajonu 

Kulm Nízkého Jeseníku v povodí 

Odry 

Kulm Nízkého Jeseníku 

v povodí Odry 

Skupina hydrogeologické-

ho rajonu 

Sedimenty moravskoslezského 

devonu a spodního karbonu 

Sedimenty moravskoslezského 

devonu a spodního karbonu 

Povodí Odra Odra 

ID útvaru podzemní vody: 66111 66112 

Název útvaru: Kulm Nízkého Jeseníku v povodí 

Odry 

Kulm Nízkého Jeseníku v po-

vodí Odry - povodí Opavy po 

http://heis.vuv.cz/
http://heis.vuv.cz/
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ústí do toku Odra 

Dílčí povodí: Horní Odra Horní Odra 

Tab. 3 Hydrogeologické rajónování svrchní vrstvy Ostravy (http://heis.vuv.cz).  

 

 

Dle Quittovy klasifikace klimatu rozlišujeme 23 jednotek ve třech oblastech: teplá, mírně 

teplá a chladná, definovaných určitými kombinacemi hodnot 14 klimatologických charakteristik 

viz tabulka (tab. 4). Hranice oblastí a rajonů jsou určeny počtem změn těchto tříd. Podle Quitta 

Ostrava patří do teplé klimatické oblasti W2 (Obr. 7), podrobnější charakteristika této oblasti je 

v tabulce (tab. 4) (Tolasz et al., 2007). Roční sráţkový úhrn je průměrně kolem 705 mm, průměrná 

roční teplota se pohybuje kolem 8,6°C. 

 

Tab. 4 Charakteristika klimatické oblasti dle Quitta (Tolasz et al., 2007). 

Teplá klimatická oblast W2 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dní s průměrnou teplotou větší než 10 °C 160-170 

Počet mrazových dnů 100-110 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu °C -2--3 

Průměrná teplota v dubnu °C 8-9 

Průměrná teplota v červenci°C 18-19 

Průměrná teplota v říjnu °C 7-9 

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 90-100 

Suma srážek ve vegetačním období 350-400 

Suma srážek v zimním období 200-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 

Počet zatažených dní 120-140 

Počet jasných dnů 40-50 

 

 

ID hydrogeologického rajonu 1510 1550 

Název hydrogeologického rajonu Kvartér Odry Kvartér Opavské pahorkatiny 

Skupina hydrogeologického rajonu Kvartérní sedimenty 

v povodí Odry 

Kvartérní sedimenty v povodí 

Odry 

Povodí Odra Odra 

ID útvaru podzemní vody: 15100 15500 

Název útvaru: Kvartér Odry Kvartér Opavské pahorkatiny 

Dílčí povodí: Horní Odra Horní Odra 

http://heis.vuv.cz/
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Obr. 7 Výřez z mapy: Klimatické oblasti ČR, Ostrava náleží k teplé klimatické oblasti W2. MW1, MW2, 

MW4, MW6, MW7, MW10, MW11 – mírně teplé oblasti. C6, C7 – chladné oblasti (Tolasz et al., 2007). 

 

2.4 Antropogenní vlivy 

Nedílnou součásti Ostravy je těţební a průmyslová činnost, která významně a to především 

negativně ovlivnila charakter krajiny a ţivotního prostředí. Rozhodujícím pilířem devastace území 

byla hlubinná těţba černého uhlí, jejţ podmínila rozvoj těţkého hutního, strojírenského a chemic-

kého průmyslu. 

2.4.1 Poddolování 

Vlivem intenzivní těţby černého uhlí docházelo ke změnám a devastaci krajiny. Intenzita 

poddolování se v ostravsko – karvinském revíru projevuje různě. Největší intenzita je v současnosti 

na Karvinsku. Na mapě je znázorněn rozsah poddolováni v Ostravě a okolí (Obr. 8). Poruchy pro-

jevující se na povrchu, mohou dosahovat i za hranice vyznačeného území. Projevují se poklesem 

reliéfu, vzniká poklesová kotlina a následně můţe dojít k svahovým deformacím. Povrch poddolo-

vaného území bývá zvlněn nebo popraskán trhlinami, tvoří se v něm bezodtoké deprese, v nichţ se 

drţí voda. 

Poklesy se od roku 1981 do 1990 na Ostravsku pohybovaly od 0 – 130 aţ 150 cm. I kdyţ 

byla těţba v rámci Ostravy ukončena, musí se i nadále předpokládat moţné projevy poddolování na 

povrchu. V rámci Ostravy je nejvýznamnější výskyt poklesu zaznamenán v prostoru Slezské Ost-

ravy, v tzv. zóně slezsko-ostravského zlomu, kde dochází k nespojitým deformacím odpovídajícím 

I. skupině stavenišť, převáţná část Ostravy patří do III. – IV. skupiny, dle normy ČSN 730039. 

Poklesové kotliny se vyskytují například v údolních nivách Odry a Ostravice (Čurda, Lysenko, 

1992).  
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Poddolování se odráţí i v ovlivnění vodního reţimu a jakosti povrchových a podzemních 

vod. Rovněţ dochází ke změně napěťo-deformačních parametrů v základové půdě. 

 S těţbou uhlí souvisí taktéţ odpadový materiál – hlušiny, které se ukládají na odval. Vytvá-

řejí tabulovité, plošné nebo svahové pokryvy. 

 

 

 

Obr. 8 Vymezení poddolovaného území Ostravy a okolí (www.geofond.cz, 2010). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geofond.cz/
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3 PODMÍNKY A PŘÍČINY VZNIKU SVAHOVÝCH DE-

FORMACÍ 

Ke svahovým deformacím dochází při přemísťování horninového materiálu po svahu, za 

působení zemské tíţe. V době, kdy účinky aktivních sil mají větší hodnotu neţ síly pasivní. Mohou 

vznikat jak vlivem přírodních tak antropogenních procesů. Existence svahových pohybů je podmí-

něna přítomností svahu v reliéfu. Náchylnost sesouvání svahu je dána geologickou stavbou, me-

chanickými vlastnosti, hydrogeologickými poměry, klimatickými podmínkami a morfologií území. 

Mezi další faktory ovlivňující sesouvání patří (Záruba, Mencl, 1987): 

Změna sklonu svahu. Vzniká přirozeně, podemletím paty svahu činností vodního toku nebo 

uměle podkopáni svahu. Příčinou změny sklonu mohou být i tektonické zdvihy a poklesy. Důsled-

kem změny sklonu svahu je změna napětí v horninovém masívu, rovnováha bývá porušena vzrůs-

tem napětí ve smyku 

Zvětšení výšky svahu dochází působeni erozní činnosti nebo při výkopových pracích. Pro-

hlubování údolí vede ve svazích k uvolňování bočních napětí a ke vzniku puklin rovnoběţných 

s povrchem svahu, voda tak snadněji proniká do svahu. 

Přitížení násypy je doprovázeno vzrůstem smykových napětí a zvětšení napětí vody v 

pórech jílovitých zemin, které zmenšují pevnost ve smyku. Rychlost přitíţení je důleţitým fakto-

rem, čím je přitíţení rychlejší, tím je nebezpečnější. 

Otřesy a vibrace. Vznikají dočasné změny napětí v horninovém masívu a dochází 

k narušení stability svahu. 

Změna obsahu vody. Atmosférické sráţky a voda z tajících sněhů proniká do puklin, kde 

vyvolává hydrostatický tlak, v zeminách vzrůstá napětí vody v pórech a pevnost ve smyku klesá. 

V období, kdy je sráţek málo, jílovité zeminy vysychají a smršťují se. Následně se v nich tvoří 

hluboké trhliny, které zmenšují soudrţnost hornin a umoţňují vnikání vody do jílovitých zemin.  

Působení podzemní vody. Proudící podzemní voda působí tlakem na částice zemin, zhoršu-

je tak stabilitu svahu. Rychlé změny výšky hladin podmiňují vzrůst vodního tlaku v pórech, coţ 

můţe vést ke ztekucení písků. Podzemní voda můţe vyplavit rozpustný tmel, tím se oslabuje inter-

granurální vazba, zmenšuje se soudrţnost a klesá pevnost. V jemném písku podzemní voda vypla-

vuje částice zemin ze svahu, vznikají podzemní dutiny a narušuje se tím stabilita svahu. Napjatá 

hladina podzemní vody působí na nepropustné vrstvy v nadloţí jako vztlak. 

Činnost mrazu. Mrznutí vede ke zvětšování objemu vody v puklinách. Staré pukliny se 

zvětšují a současně vnikají i nové. V takto rozpukaných horninách se sniţuje soudrţnost. 

V jílovitých a jílovito-písčitých zeminách se tvoří ledové vrstvičky, při jejich tání se v povrchové 

vrstvě zvětšuje obsah vody a vrstva rozbřídá.  

Mechanické a chemické zvětrávání hornin. Zvětrávání postupně narušuje soudrţnost a pev-

nost hornin. Intenzita, hloubka a rychlost zvětrávání je podmíněná sráţkami a teplotou a vegetač-

ním pokryvem. 

Změny ve vegetačním pokryvu. Svou funkci ve stabilitě svahu mají kořenové systémy stro-

mů. Stabilitu svahu udrţují mechanickým působením a přispívají k vysušení svahu tím, ţe část 

podzemní vody spotřebovávají. 
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3.1 Klasifikace svahových pohybů 

Díky rozmanitosti svahových pohybů existují i různorodé klasifikace. Např. Terzaghi 

v roce 1925 prezentoval klasifikaci zaloţenou na fyzikálních vlastnostech hornin. V roce 1938 

Stejskal zaloţil klasifikaci vymezující pět hlavních skupin podle petrografické a geologické povahy 

svahových hmot. Dělení dle Savarenského (1939) je zaloţeno na průběhu smykových ploch. Pro 

Popovu klasifikaci (1951) jsou kritériem regionální poměry. Většina autorů podřizuje klasifikaci 

pohybů podle rychlosti a mechanismu pohybu, např. Nemčok, Pašek a Rybář in Pašek, Matula, 

1995. Rozlišují čtyři hlavní kategorie: plouţení, sesouvání, stékání a řícení. 

Ploužení (creep) – dlouhodobý zpravidla nezrychlující se pohyb horninových hmot. Rych-

lost pohybu se řádově pohybuje v milimetrech aţ centimetrech za rok. Hranice mezi pevným pod-

loţím a pohybující se hmotou bývá nezřetelná. Plouţení je počáteční stav kaţdého svahového po-

hybu, jestliţe dojde ke zrychlení pohybu, přechází ze stavu plouţení do sesouvání, stékání nebo 

řícení. Plouţení se rozděluje na povrchové a podpovrchové:  

 Řadíme sem pomalé pohyby svahových hlín a sutí označované jako slézání sutí. Jsou 

ovlivňovány klimatickými podmínkami, projevují se nakláněním a ohýbáním stromů, ohý-

bání výchozů vrstev, hákování nebo také porušením mělce zaloţených staveb.  

 K povrchovým pohybům patří soliflukce, tj. pomalý pohyb půdního a zvětralinového mate-

riálu v periglaciálním klimatu.  

 Podpovrchové plouţivé pohyby způsobují rozvolňování horninových svahů, porušování 

horninových hřbetů a stupňovité poklesy svahů.  

 Gravitační vrásnění můţe mít za následek shrnování vrstev na strmých okrajích sedimen-

tačních pánví. 

 Patří sem vytlačování měkkých hornin na dně údolí – údolní antiklinály. 

 Pohyby horninových bloků na měkkém podloţí – blokové sesuvy 

Sesouvání je pohyb poměrně rychlý a krátkodobý. Sesouvané horniny jsou odděleny od 

pevného podloţí zřetelnou smykovou plochou. Pohyb horninových hmot můţe být aţ v metrech za 

den. U nás patří k nejčastějším svahovým pohybům. Podle tvarů smykové plochy rozeznáváme: 

 Sesouvání podél rotační smykové plochy 

 Sesouvání podél rovinné smykové plochy (v zeminách x ve skalních horninách)  

 Sesouvání podél sloţené, zakřivené a rovinné smykové plochy 

 Sesouvání po horizontální nebo mírně ukloněné smykové ploše 

Stékání. Pohybující se hmota má viskózní charakter, zpravidla se jedná o náhlé pohyby sutí 

a zvětralin v předurčených drahách (erozní strţe, údolí). Uvolněné hmoty ve formě proudu protéka-

jí značnou rychlostí a ukládají se při úpatí svahu. Podle zrnitostní frakce rozlišujeme proudy bahni-

té, zemní, kamenité a jejich kombinace. Mezi nejrozšířenější typy stékání patří: 

 Stékání jílovitých a hlinitopísčitých zemin 

 Stékaní hlinitých a úlomkovitých zemin působením povrchových vod 

 Stékání povrchových partií pokryvných útvarů v období tání sněhu nebo po nadměrných 

sráţkách 

Řícení je pohyb velmi krátký, rychlost se můţe pohybovat aţ v kilometrech za sekundu. Na 

strmých svazích dochází k volnému pádu a nenastává pohyb po výrazné smykové ploše. Mezi zá-

kladní typy patří:  

 Sesypávání (přemísťování drobných úlomků poloskalních hornin a zemin koulením a vale-

ním po svahu) 

 Opadávání úlomků (náhlé přemístění úlomků skalních hornin volným pádem a následným 

valením a posouváním po svahu) 

 Odvalové řícení (náhlé přemístění skalních stěn převáţně volným pádem) 

 Planární řícení (náhlé přemístění skalních stěn, přičemţ se klouzaný pohyb po předem ur-

čené ploše spojuje s následným volným pádem) 
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Jinou klasifikací přihlíţející k regionálním poměrům, je členění dle Záruby a Mencla 

(1969). Sesuvy rozlišují podle charakterů postiţení hornin a podle typu pohybu: 

Svahové pohyby pokryvných útvarů (svahové sutě, hlíny, zvětraliny) vznikající především povětr-

nostním činitelem. 

 Slézání sutí, hákování 

 Plošné povrchové sesuvy 

 Proudové sesuvy 

 Suťové proudy, mury, vyplavování písku 

Sesuvy v pelitických horninách. (jíly, slíny, jílovce, jílovité břidlice, atd.) 

 Podél válcových smykových ploch 

 Podél sloţených smykových ploch 

 Svahové pohyby vzniklé vytlačováním měkkých hornin v podloţí 

Svahové pohyby pevných skalních hornin.  

 Po předurčených plochách 

 Dlouhodobé deformace horských svahů 

 Skalní řícení 

Zvláštní případy svahových pohybů. V naších geografických podmínkách se nevyskytují. 

 Soliflukce 

 Sesouvání citlivých jílů 

 Subakvatické skluzy 

Dalším vedlejším kritériem pro charakterizování svahových deformací můţe být podle 

Řeznička, Paška, Zeman, (1980) věk, stupeň aktivity, geneze, vývojové stadium, opakovatelnost, 

směr narůstání pohybu, půdorys a výraznost morfologie. 

 

Tab. 5 Vedlejší kritéria pro charakterizování svahových jevů (Řezníček, Pašek, Zeman, 1980). 

Kritérium Stupeň   Charakteristika 

věk 
recentní 

probíhá za současných klimatických a morfologických 

podmínek 

fosilní probíhal dříve (pleistocén) 

aktivita 

aktivní probíhá, je v pohybu 

potenciální v klidu, ale příčiny pohybu se mohou obnovit 

stabilizovaná v klidu, příčiny pohybu zanikly nebo byly odstraněny 

geneze 

přirozená bez zásahu člověka 

uměle vyvola-

ná 
vyvolaný lidskou činností 

vývojové sta-

dium 

počáteční 

  pokročilé 

závěrečné 

opakovatelnost 

jednorázová k pohybu došlo jen jednou 

periodická 
 pohyb se čas od času opakuje vlivem periodicity hlavní-

ho faktoru 

směr narůstá-

ní deformace 

progresivní postiţená oblast se rozšiřuje po svahu ve směru pohybu 

regresivní 
postiţená oblast se rozšiřuje do svahu proti směru po-

hybu 

půdorysný 

tvar deforma-

ce 

proudový délka je značně větší neţ šířka 

plošný délka se přibliţně rovná šířce 

frontální šířka mnohonásobně větší délky 
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morfologické 

formy 

zřetelné tvary jasné, neporušené  

zastřené tvary porušené mladšími modelačními procesy 

pohřbené tvary jsou překryty mladšími sedimenty 

4 TERÉNNÍ INVENTARIZACE SVAHOVÝCH                  

DEFORMACÍ 

Terénní rekognoskaci svahových deformací jsem realizovala na 70 lokalitách v ostravské 

aglomeraci (viz mapa – příloha č. 1). Svahové deformace eviduje Česká geologická sluţba – Geo-

fond, vytváří digitální archív dat dostupný na serveru http://www.geofond.cz. 

Česká geologická sluţba – Geofond je pověřena výkonem státní geologické sluţby na 

území ČR, je archívem provedených průzkumných prací na celém území republiky. Předmětem 

činnosti Geofondu je především:  

 shromaţďování, zpracování a poskytování údajů o geologické stavbě území, ochraně a 

vyuţití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizi-

cích, 

 plnění dalších úkolů vyplývajících z právních předpisů a příslušných orgánu státní 

správy (např. zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších před-

pisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těţebním odpadem a o 

změně některých zákonů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním pro-

středí, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

 zabezpečení zpracování resortních státních statistických výkazů z pověření Minister-

stva ţivotního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, 

 shromaţďování, uchování, odborné zpracování a zpřístupňování geologických prací, 

 projektování, provánění a vyhodnocování geologických prací pro potřeby státu, 

 tvorba jednotného informačního systému státní geologické sluţby a trvalá aktualizace 

specializovaných databází, 

 a další. 

K 22. 2. 2010 bylo na území Ostravy evidováno jiţ zmíněných 70 sesuvných oblastí. Te-

rénním průzkumem jsem ověřovala informace o klasifikaci a stupni aktivity svahových deformací, 

zveřejňované Geofondem na stránkách http://www.geofond.cz, svahové deformace tady naleznete 

zakresleny v interaktivní mapě. Geofond také poskytuje údaje související s rokem pořízení zázna-

mu a případnou aktualizaci záznamu. Při evidování svahové deformace se vyplňují tzv.: záznamové 

listy registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací (viz. příloha č. 4), kompletní do-

kumentace o jednotlivých lokalitách jsou uloţeny v archivu, v Kutné Hoře, server 

http://www.geofond.cz je nezveřejňuje. Tyto úplné informace jsem neměla k dispozici. 

V průběhu rekognoskace vybraných lokalit jsem zjistila následující údaje:  

 vyuţití terénu v místě svahové deformace 

 porušené a ohroţené technické objekty v blízkosti svahových deformací 

 stav povrchové deformace 

 popis a tvar svahové deformace 

 expozice svahu a plošný rozsah 

 informace o sanaci 

 stratigrafie podloţí svahového území a geologie svahu. 

 věk svahových jevů (recentní, fosilní) 

http://www.geofond.cz/
http://www.geofond.cz/
http://www.geofond.cz/
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Výše uvedené informace jsem mohla získat pouze pomocí rekognoskace lokality, bez pou-

ţití přístrojové techniky. Podkladem mi byl záznamový list registru sesuvu (viz příloha č. 4). Vý-

sledky vlastního terénního prozkoumání z jednotlivých lokalit jsou uvedeny v kapitole 4.1, z Geo-

fondu je převzata pouze informace o roku pořízení záznamu. Pro přehlednost a úplnost jsou 

všechny lokality zakresleny v mapě sesuvu (viz příloha č. 1), ve výřezech fotomap a geologických 

map (viz kapitola 4.1). Legendu a vysvětlivky ke geologické mapě naleznete v příloze č. 2. Příloha 

č. 3 obsahuje fotografie dokumentující aktuální stav sesuvného území. 

4.1 Výsledky vlastního terénního průzkumu 

Lokalita č. 1 – Polanka nad Odrou (Obr. 9) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 24. 10. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: část aktivní, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah – les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 10), (stavba heterogenní): nivní 

sedimenty [ID
1
: 6] + sedimenty vyšších terasových stupňů [ID: 26], Stav povrchové deformace: 

části svahu zamokřené, Expozice svahu: východ, Rozsah jevu: délka: 200 m, šířka: 1500 m, Rozdíl 

výšek: 20 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: zvlněný, 

intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná 

stěna: nezřetelná, čelo deformace: nevýrazně ploché, Sanace: nesanováno. 

 

Obr. 9 Fotomapa: lokalita č. 1 - Polanka nad Odrou (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje 

sesuvné území.  

                                                      
1
 Legenda pro jednotlivá ID viz. příloha č. 2. 
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Obr. 10 Geologická mapa: lokalita č. 1 - Polanka nad Odrou (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červe-

né šrafování vymezuje sesuvné území.  

Lokalita č. 2 – Polanka nad Odrou (Obr. 11) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 24. 10. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah – les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 12): nivní sedimenty [ID: 6], Stav 

povrchové deformace: části svahu zamokřené, při patě svahu baţina, Expozice svahu: východ, 

Rozsah jevu: délka: 40 m, šířka: 160 m, Rozdíl výšek: 5 m, Popis deformace: půdorysný tvar 

deformace: frontální, morfologie povrchu: plochý, intenzita porušení svahu: nepatrná , čerstvost 

tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: mírně 

vyboulené, Sanace: nesanováno. 

 

Obr. 11 Fotomapa: lokalita č. 2 - Polanka nad Odrou, č. 3 - Zábřeh nad odrou, č. 4 – Výškovice 

(www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje sesuvná území.  

http://www.geologicke-mapy.cz/
http://www.geofond.cz/
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Obr. 12 Geologická mapa – lokality č. 2 - Polanka nad Odrou, č. 3 – Zábřeh nad Odrou, č. 4 – Výškovice 

(http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 3 – Zábřeh nad Odrou
2
 (Obr. 11) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 24. 10. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah – les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (obytné stavby, hospodářské budovy, cesta), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba 

svahu (Obr. 12), (heterogenní stavba): nivní sedimenty [ID: 6] + sedimenty vyšších terasových 

stupňů [ID: 26], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: západ, Rozsah jevu: délka: 140 

m, šířka: 1250 m, Rozdíl výšek: 10 - 15 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, 

morfologie povrchu: stupňovitý, intenzita porušení svahu: kolísavá, čerstvost tvarů: zarostlé 

vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: 

nesanováno. 

 

Lokalita č. 4 – Výškovice
2
 (Obr. 11) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 29. 10. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: potenciální (dle geofondu), Věk: recent,  

Využití terénu: zastavěná plocha rodinnými domy, nepřístupné, Porušené technické objekty: 

nezjištěno, Ohrožené technické objekty: ano (rodinné domy), Stratigrafie podloží: neogén, 

Geologická stavba svahu (Obr. 12) (heterogenní stavba): glacigenní sedimenty [ID: 41]+ eolické 

sedimenty [ID: 19], Stav povrchové deformace: nezjistěno, Expozice svahu: západ, Rozsah jevu: 

délka: 130 m, šířka: 70 m, Rozdíl výšek: 10 m, Půdorysný tvar deformace: plošný, Popis 

deformace: nezjistěno, Sanace: nezjištěno. 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Katastr městského obvodu Ostrava Jih. 
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Lokalita č. 5 – Výškovice (Obr. 13) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 29. 10. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: stabilizovaný, Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha sídlištěm, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické 

objekty: ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 14): eolické sedimenty 

[ID: 19], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: severo-západ, Rozsah jevu: délka: 110 

m, šířka: 150 m, Rozdíl výšek: 8 m, Popis deformace:půdorysný tvar deformace: plošný, 

morfologie povrchu: stupňovitý, intenzita porušení svahu: ţádná, čerstvost tvarů: zastřené stavební 

činnosti, trhliny: chybí, odlučná stěna: ţádná, čelo deformace: ţádné, Sanace: sanováno. 

 

 

Obr. 13 Fotomapa – lokality č. 5 a 6 – Výškovice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje sesuv-

ná území.  

 

Obr. 14 Geologická mapa – lokality č. 5 a 6 – Výškovice (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené 

šrafování vymezuje sesuvná území. 

http://www.geofond.cz/
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Lokalita č. 6 – Výškovice (Obr. 13) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 29. 10. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potencální, Věk: recent, 

Využití terénu: zčásti zastavěná plocha sídlištěm, zčásti lesík, Porušené technické objekty: ne, 

Ohrožené technické objekty: ano (sídliště), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu 

(Obr. 14) (heterogenní stavba): glacigenní sedimenty [ID: 41] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav 

povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: západ, Rozsah jevu: délka: 140 m, šířka: 130 m, 

Rozdíl výšek: 10 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: plošný, morfologie povrchu: 

stupňovitý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: z části zastřené stavební činnosti, 

zčásti zarostlé vegetací, trhliny: chybí, odlučná stěna: ţádná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: 

nesanováno. 

 

Lokalita č. 7 – Stará Bělá (Obr. 15) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 29. 10. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: aktivní (část svahu), Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah – les,Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 16) (heterogenní stavba): polyge-

netické sedimenty [ID: 7] + glacigenní sedimenty [ID: 41] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav 

povrchové deformace: místy zamokřený, Expozice svahu: západ, jiho-západ, Rozsah jevu: délka: 

100 – 250 m, šířka: 700 m, Rozdíl výšek: 24 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: 

frontální, morfologie povrchu: členitý, intenzita porušení svahu: zřetelná, čerstvost tvarů: místy 

čerstvé, zčásti zarostlé vegetací, trhliny: sevřené zřetelné, odlučná stěna: místy vyvinutá výrazně, 

čelo deformace: nevýrazně ploché, Sanace: nesanováno. 
 

 

Obr. 15 Fotomapa – lokality č. 7 a 16 – Stará Běla (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje se-

suvná území.  

http://www.geofond.cz/
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Obr. 16 Geologická mapa – lokality č. 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20 – Stará Bělá, č. 10 – Proskovice 

(http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 8 – Proskovice (Obr. 17) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 29. 10. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: stabilizovaný, Věk: recent, 

Využití terénu: sesuv leţí ve středu obce Proskovice, zvětší části zastavěná plocha obytnými domy, 

zbylá část přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ne, 

Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 18) (heterogenní stavba): glacigenní 

sedimenty [ID: 41] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice 

svahu: severo-západ, Rozsah jevu: délka: 220 m, šířka: 680 m, Rozdíl výšek: 16 - 26 m, Popis 

deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: stupňovitá, intenzita 

porušení svahu: nepatrná (ţádná), čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, zastřené stavebnní činností, 

trhliny: chybí, odlučná stěna: ţádná, čelo deformace: ţádné, Sanace: sanováno. 

http://www.geologicke-mapy.cz/
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Obr. 17 Fotopama – lokality č. 8 a 70 – Proskovice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje 

sesuvná území.  

 

Obr. 18 Geologická mapa – lokality č. 8 a 70 Proskovice (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené 

šrafování vymezuje sesuvná území. 

http://www.geofond.cz/
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Lokalita č. 9 – Stará Bělá (

Obr. 19) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 29. 10. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: stabilizovaný, Věk: recent, 

Využití terénu: zčásti přirozený svah – les, louka, zčásti zastavěna plocha, Porušené technické 

objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ano (rodinné domy), Stratigrafie podloží: neogén, 

Geologická stavba svahu (Obr. 16): eolické sedimenty [ID: 19], Stav povrchové deformace: suchý, 

Expozice svahu: sever, Rozsah jevu: délka: 250 m, šířka: 60 m, Rozdíl výšek: 24 m, Popis 

deformace: půdorysný tvar deformace: proudový, morfologie povrchu: v jiţní části stupňovitý, dále 

převáţně plochý, intenzita porušení svahu ţádná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, zastřené 

stavební činnosti, trhliny: chybí, odlučná stěna: vyvinutá, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: 

nesanováno. 

Obr. 19 Fotomapa – lokality č. 9, 19, 20 - Stará Bělá a č. 10 – Proskovice (www.geofond.cz, 2010) modré 

šrafování vymezuje sesuvná území.  

http://www.geofond.cz/
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Lokalita č. 10 – Proskovice (

Obr. 19) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 29. 10. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah – les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano, Stratigrafie podloţí: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 16) (heterogenní stavba): glaci-

genní sedimenty [ID: 41] + eolické sedimenty [ID: 19] + nivní sedimenty [ID: 6 ] + deluvia [ID: 

12], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: západ, Rozsah jevu: délka: 100 m, šířka: 

730 m, Rozdíl výšek: 22 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie 

povrchu: zvlněný, intenzita porušení svahu: kolísavá, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: 

nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 
 
Lokalita č. 11 – Svinov (Obr. 20) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 2000, Aktualizace: 5. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: aktivní (dle geofondu), Věk: recent,  

Využití terénu: zastavěná plocha – zahradkářská oblast a garáţe, nepřístupné, Porušené technické 

objekty: nezjištěno, Ohrožené technické objekty: ano, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická 

stavba svahu (Obr. 21): eolické sedimenty [ID: 19], Stav povrchové deformace: nezjistěno, 

Expozice svahu: jih, Rozsah jevu: nezjištěno, Rozdíl výšek: nezjištěno, Popis deformace: 

nezjištěno, Sanace: nezjištěno. 
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Obr. 20 Fotomapa – lokality č. 11,12,13 – Svinov (www.geofond.cz, 2010) modré trojúhelníky vymezují se-

suvná území.  

 

 

Obr. 21 Geologická mapa – lokality č. 11, 12, 13 Svinov (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené 

trojúhelníky vymezují sesuvná území. 

Lokalita č. 12 + 13 – Svinov (Obr. 20) 

Rok pořízení záznamu: 2002, Aktualizace: 5. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: stabilizovaný , Věk: recent, 

Využití terénu: břeh potoka, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ne,  

http://www.geofond.cz/
http://www.geologicke-mapy.cz/
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Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 21): nivní sedimenty [ID: 6], Stav 

povrchové deformace: nyní uţ suchý, Expozice svahu: sever, Rozsah jevu: nezjištěno, Rozdíl výšek: 

2-3 m, Popis deformace: zastřeno sanací, Sanace: sanováno. 

 

Lokalita č. 14 – Stará Bělá (Obr. 22) zčásti nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 5. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: stabilizovabný, Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha rodinným domem, Porušené technické objekty: nezjištěné, 

Ohrožené technické objekty: ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 23): 

glacigenní sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: jih, Rozsah 

jevu: délka: nezjištěno, Rozdíl výšek: nezjištěno, Popis deformace: zastřená stavební činností, 

Sanace: sanováno. 
 

 

Obr. 22 Fotomapa – lokality č. 14, 15, 16 - Stará Běla (www.geofond.cz, 2010), modré trojúhelníky vymezují 

sesuvná území.  

 

Obr. 23 Geologická mapa – lokalita č. 14, 15, 16 - Stará Bělá (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), čer-

vené trojúhelníky vymezují sesuvná území. 

Lokalita č. 15 – Stará Bělá (Obr. 22) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 5. 11. 2010, 
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Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: stabilizovaný, Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha rodinným domem, Porušené technické objekty: nezjištěno, 

Ohrožené technické objekty: ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 16): 

nivní sedimenty [ID: 6], Stav povrchové deformace: nezjištěno, Expozice svahu: jih, Rozsah jevu: 

nezjištěno, Rozdíl výšek: nezjištěno, Popis deformace: zastřená stavební činností, Sanace: 

sanováno. 

 

Lokalita č. 16 – Stará Bělá (Obr. 22) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 5. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: aktivní, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

doposud ne, (dobudoucna se v blízkosti plánuje stvaba domu), Stratigrafie podloží: neogén, 

Geologická stavba svahu (Obr. 16): glacigenní sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: 

suchý, Expozice svahu: jih, Rozsah jevu: nezjištěno, Rozdíl výšek: nezjištěno, Popis deformace: 

půdorysný tvar deformace: plošný, morfologie povrchu: plochý, intenzita porušení svahu: zřetelná, 

čerstvost tvarů: čerstvé, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: vyvinutá výrazně, čelo deformace: 

chybí-odstřaněno, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 17 – Stará Bělá (Obr. 24)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 5. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické 

objekty:ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 16): nivní sedimenty [ID: 

6], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: východ, Rozsah jevu: délka: 40 m, šířka: 

340 m, Rozdíl výšek: 6 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie 

povrchu: zvlněný, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, 

přemodelované denudací a erozí, trhliny: chybí, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: členité 

nakupené, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 18 – Stará Bělá (Obr. 24)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 5. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 16): nivní sedimenty [ID: 6], Stav 

povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: západ, Rozsah jevu: délka: 50 m, šířka: 220 m, 

Rozdíl výšek: 4 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: 

zvlněný, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, přemodelované 

denudací a erozí, trhliny: chybí, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: členité nakupené, 

Sanace:část sanována. 
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Obr. 24 Fotomapa – lokality č. 17 a 18 - Stará Bělá (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje 

sesuvná území.  

Lokalita č. 19 – Stará Bělá (

Obr. 19) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 5. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: aktivní (část svahu), Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 16): glacigenní sedimenty [ID: 

41], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: východ, Rozsah jevu: délka: 10-30 m, 

šířka: 500 m, Rozdíl výšek: 10 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: nepravidelný (ve 

tvaru U), morfologie povrchu: plochý, intenzita porušení svahu: kolísavá, (místy zřetelná), 

čerstvost tvarů: zčásti zarostlé vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: místy zřetelná, čelo 

deformace: členité nakupené, místy výrazné okraje deformace, Sanace: nesanováno. 
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Lokalita č. 20 – Stará Bělá (

Obr. 19) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 5. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, část svahu aktivní, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (nadzemní dálkovod, hospodářská budova), Sratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba 

svahu (Obr. 16), (heterogenní stavba): nivní sedimenty [ID: 6] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav 

povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: východ, Rozsah jevu: délka: 100 m, šířka 800 m, 

Rozdíl výšek: 10-20 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie 

povrchu: zvlněný, intenzita porušení svahu: kolísavá, (zřetelná), čerstvost tvarů: z části zarostlé 

vegetací, z části čerstvé, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: místy zřetelná, čelo deformace: členité 

nakupené, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 21 – Proskovice (Obr. 25) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 5. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: aktivní, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 26), (heterogenní stavba): 

glacigenní sedimenty [ID: 41] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav povrchové deformace: 

zamokřený, místy rozbahněný, Expozice svahu: jih, Rozsah jevu: délka: 150 m, šířka: 700 m, 

Rozdíl výšek: 22 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: 

stupňovitý, intenzita porušení svahu: zřetelná, čerstvost tvarů: tvary čerstvé, trhliny: rozevřené 

zející, odlučná stěna: vyvinuta výrazně, čelo deformace: členité nakupené, místy výrazné okraje 

deformace, Sanace: nesanováno. 
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Obr. 25 Fotomapa: lokalita č. 21 – Proskovice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje sesuvná 

území.  

  

Obr. 26 Geologická mapa: lokalita č. 21 – Proskovice (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené šra-

fování vymezuje sesuvné území. 

 

Lokalita č. 22 – Poruba - Sever (Obr. 27) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 2005, Aktualizace: 12. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: pohřbený (dle geofondu), Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha, Hasičská stanice, Porušené technické objekty: nezjištěno, 

Ohrožené technické objekty: ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 28): 

nivní sedimenty [ID: 6], Stav povrchové deformace: nezjištěno, Expozice svahu: východ, Rozsah 

jevu: nezjištěno, Rozdíl výšek: nezjištěno, Popis deformace: nezjištěno, Sanace: sanováno. 
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 Obr. 27 Fotomapa: lokalita č. 22 – Poruba – Sever (www.geofond.cz, 2010), modrý trojúhelník vymezuje 

sesuvné území.  

 

Obr. 28 Geologická mapa: lokalita č. 22 – Poruba – Sever (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červený 

trojúhelník vymezuje sesuvné území. 

Lokalita č. 23 – Zábřeh - Hulváky (Obr. 29) 

Rok pořízení záznamu: 2007, Aktualizace: 14. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: aktivní, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah – les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (ţeleznice, rybník), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 30) 

(heterogenní stavba): eolické sedimenty [ID: 19] + polygenetické sedimenty [ID: 7] + sedimenty 

vyšších terasových stupňů [ID: 26], Stav povrchové deformace: místy zamokřený a rozbahněný, 

Expozice svahu: sevro-západ, Rozsah jevu: délka: 60 m, šířka: 350 m, Rozdíl výšek: 8 m, Popis 

deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: zvlněný, intenzita porušení 

svahu: zřetelná, kolísavá, čerstvost tvarů: tvary čerstvé, trhliny: rozevřené zející, odlučná stěna: 

místy zřetelná, čelo deformace: nezřetelné,okraje deformace místy výrazné, Sanace: na části svahu, 

sanace nyní probíhá. 
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Obr. 29 Fotomapa: lokalita č. 23 – Zábřeh – Hulváky (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje 

sesuvné území.  

  

Obr. 30 Geologická mapa: lokalita č. 23 – Zábřeh-Hulváky (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené 

šrafování vymezuje sesuvné území. 

 

Lokalita č. 24 – Výškovice (Obr. 31) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 12. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: stabilní, Věk: recent, 

Využití terénu: zčásti zastavěná plocha panelovým domem, zčásti lesík, Porušené technické 

objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu 

(Obr. 32): eolické sedimenty [ID: 19], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: sevro-

západ, Rozsah jevu: délka: 100 m, šířka: 50 m, Rozdíl výšek: 8 m, Popis deformace: půdorysný tvar 

deformace: proudový, morfologie povrchu: stupňovitý, intenzita porušení svahu: , nepatrná, 

čerstvost tvarů: zčásti zarostlé vegetací, zčásti setřené stavební činností, trhliny: chybí, odlučná 

stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: sanováno. 
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Obr. 31 Fotomapa: lokality č. 24 – Výškovice, č. 25,26,27 – Stará Bělá (www.geofond.cz, 2010), modré šra-

fování vymezuje sesuvná území.  

 

Obr. 32 Geologická mapa: lokality č. 24 – Výškovice, 25,26,27 – Stará Bělá (http://www.geologicke-mapy.cz, 

2010), červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 25 – Stará Bělá (Obr. 31) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 12. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické 

objekty:ano (panelové domy), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 32) 

(heterogenní stavba): eolické sedimenty [ID: 19] + nivní sedimenty [ID: 6], Stav povrchové 

deformace: místy zamokřený, Expozice svahu: severo-západ, Rozsah jevu: délka: 500 m, šířka: 100 

m, Rozdíl výšek: 22 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: proudový, morfologie 

povrchu: zvlněný, intenzita porušení svahu: kolísavá, čerstvost tvarů: zčásti zarostlé vegetací, zčásti 

čerstvé, trhliny: chybí, odlučná stěna:chybí, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 
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Lokalita č. 26 – Stará Bělá (Obr. 31) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 12. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (panelové domy), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 32) 

(heterogenní stavba): eolické sedimenty [ID: 19] + nivní sedimenty [ID: 6], Stav povrchové 

deformace: suchý, Expozice svahu: severo-západ, Rozsah jevu: délka: 200 m, šířka: 130 m, Rozdíl 

výšek: 12 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: proudový, morfologie povrchu: plochý, 

intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: nepatrné, odlučná 

stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 27 – Stará Bělá (Obr. 31) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 12. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 32) (heterogenní stavba): sprašová 

eolické sedimenty [ID: 19] + nivní sedimenty [ID: 6], Stav povrchové deformace: místy 

zamokřený, Expozice svahu: část svahu severo-západ, část severo-východ, Rozsah jevu: délka: 10 - 

50 m, šířka: 1000 m, Rozdíl výšek: 16 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: 

nepravidelný, morfologie povrchu: členitý, porušení svahu: nepatrné, čerstvost tvarů: zarostlé 

vegetací, trhliny: nepatrné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: 

nesanováno. 

 

Lokalita č. 28 – Hošťálkovice (Obr. 33)  

Rok pořízení záznamu: 1994, Aktualizace: 14. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: proud (dle geofondu), Stupeň aktivity: pohřbený, Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha-cesta, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické 

objekty: ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 34): eolické sedimenty 

[ID: 19], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: sever, Rozsah jevu: nezjištěno, Rozdíl 

výšek: nezjištěno, Popis deformace: setřeno stavební činností, Sanace: sanováno. 

 

 

Obr. 33 Fotomapa: lokalita č. 28 – Hošťálkovice (www.geofond.cz, 2010), modrý trojúhelník vymezuje se-

suvné území.  
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Obr. 34 Geologická mapa: lokalita č. 28 – Hošťálkovice (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červený 

trojúhelník vymezuje sesuvné území. 

Lokalita č. 29 – Lhotka u Ostravy (Obr. 35) 

Rok pořízení záznamu: 2005, Aktualizace: 14. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 36): eolické sedimenty [ID: 19], 

Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: severo-východ, Rozsah jevu: délka: 100 m, 

šířka: 130 m, Rozdíl výšek: 14 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace plošný, morfologie 

povrchu: zvlněný, porušení svahu: nepatrné, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: nepatrné, 

odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 
 

 

Obr. 35 Fotomapa: lokalita č. 29, 30, 31- Lhotka u Ostravy (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vyme-

zuje sesuvná území.  
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Obr. 36 Geologická mapa: lokalita č. 29, 30, 31- Lhotka u Ostravy (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), 

červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 30 – Lhotka u Ostravy (Obr. 35) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 2004, Aktualizace: 14. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: aktivní (dle geofondu), Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha rodinný dům, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické 

objekty: ano (rodinný dům), Stratigrafie podloží: neogén, karbon, Geologická stavba svahu (Obr. 

36): (heterogenní stavba) eolické sedimenty [ID: 19] + polygenetické sedimenty [ID: 7] + 

předkvartérní sedimenty - karbon [ID: 466, ID: 2244], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice 

svahu: jiho-východ, Rozsah jevu: délka 300 m, šířka: 170 m, Rozdíl výšek: 30 m, Půdorysný tvar 

deformace: proudový Popis deformace: nezjištěno, Sanace: sanováno. 

 

Lokalita č. 31 – Lhotka u Ostravy (Obr. 35) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 2005, Aktualizace: 14. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: aktivní (dle geofondu), Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha rodinný dům, Porušené technické objekty: nezjištěno, Ohrožené 

technické objekty: nezjištěno, Stratigrafie podloží: karbon, Geologická stavba svahu (Obr. 36): 

předkvartérní sedimenty - karbon [ID: 466], Stav povrchové deformace: nezjištěno, Expozice 

svahu: jih, Rozsah jevu: nezjištěno, Rozdíl výšek: nezjištěno, Popis deformace: nezjištěno, Sanace: 

nezjištěno. 

 

Lokalita č. 32 – Lhotka u Ostravy (Obr. 37) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 14. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: aktivní, Věk: recent, 

Využití terénu: svah umělý - halda, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 38) (heterogenní stavba): 

antropogenní sedimenty [ID: 1] + nivní sedimenty [ID: 6], Stav povrchové deformace: suchý, 

Expozice svahu: jiho-východ, Rozsah jevu: délka: 270 m, šířka: 170 m, Rozdíl výšek: 24 m, Popis 

deformace: půdorysný tvar deformace: proudový, morfologie povrchu: členitý, intenzita porušení 
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svahu: kolísavá, čerstvost tvarů: zčásti zarostlé vegetací,zčásti čerstvé, trhliny: rozevřené zející, 

odlučná stěna: místy zřetelná, čelo deformace: místy členitě nakupené, Sanace: nesanováno. 
 

 

Obr. 37 Fotomapa: lokalita č. 32 - Lhotka u Ostravy a č. 62 – Petřkovice (www.geofond.cz, 2010), modré 

šrafování vymezuje sesuvná území.  

 

Obr. 38 Geologická mapa: lokalita č. 32 - Lhotka u Ostravy a č. 62 – Petřkovice (http://www.geologicke-

mapy.cz, 2010), červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 33 – Petřkovice (Obr. 39) 

Rok pořízení záznamu: 1963, Aktualizace: 28. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - pole, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (silnice), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 40) (heterogenní stavba): 

eolické sedimenty [ID: 19] + glacigenní sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: suchý, 

Expozice svahu: jiho-východ, Rozsah jevu: délka: 50 m, šířka: 380 m, Rozdíl výšek: 6 m, Popis 

deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: plochý, intenzita porušení 

svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zastřené orbou, trhliny: chybí, odlučná stěna: nezřetelná, čelo 

deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 
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Obr. 39 Fotomapa: lokalita č. 33 – Petřkovice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje sesuvné 

území.  

 

Obr. 40 Geologická mapa: lokality č. 33, 68, 69 – Petřkovice a č. 34, 36 – Koblov (http://www.geologicke-

mapy.cz, 2010), červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 34 – Koblov
3
 (Obr. 41) 

Rok pořízení záznamu: 1963, Aktualizace: 14. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, louka, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické 

objekty: ano (škola), Stratigrafie podloží: karbon, Geologická stavba svahu (Obr. 40): 

předkvartérní sedimenty - karbon [ID: 466], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: 

jiho-východ, Rozsah jevu: délka: 120 m, šířka: 360 m, Rozdíl výšek: 10 m, Popis deformace: 

půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: členitý, intenzita porušení svahu: 

                                                      
3
 Katastr městského obvodu Slezská Ostrava. 
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nepatrná, čerstvost tvarů: zčásti zarostlé vegetací, zčásti zastřené orbou, trhliny: nezřetelné, odlučná 

stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 

 

 

Obr. 41 Fotomapa: lokality č. 34 a 36 – Koblov (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje sesuvná 

území.  

Lokalita č. 35 – Antošovice
2
 (Obr. 42) 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 14. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: potenciální (dle geofondu), Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah-les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ne, 

Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 43): sedimenty vyšších terasových 

stupňů [ID: 26], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: východ, Rozsah jevu: 

nezjištěno, Rozdíl výšek: nezjištěno, Popis deformace nezjištěno, Sanace: nesanovano. 
 

 

Obr. 42 Fotomapa: lokalita č. 35 – Antošovice (www.geofond.cz, 2010), modrý trojúhelník vymezuje sesuvné 

území.  
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Obr. 43 Geologická mapa: lokalita č. 35 – Antošovice (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červený troj-

úhelník vymezuje sesuvné území. 

Lokalita č. 36 – Koblov (Obr. 41) 

Rok pořízení záznamu: 1963, Aktualizace: 14. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: aktivní, Věk: recent 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ano (hospodářská budova, plot), 

Ohrožené technické objekty: ano ( rodinné domy), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba 

svahu (Obr. 40) (heterogenní stavba): deluvia [ID: 12] + předkvartérní sedimenty - neogén [ID: 

1821] + nivní sedimenty [ID: 6], Stav povrchové deformace: místy zamokřený, Expozice svahu: 

jiho-východ, severo-západ Rozsah jevu: délka: 60 - 100 m, šířka: 780 m, Rozdíl výšek: 10 m, Popis 

deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: stupňovitý, členitý, intenzita 

porušení svahu: kolísavá, v části svahu silná, čerstvost tvarů: čerstvé, trhliny: nezřetelné, odlučná 

stěna: vyvinutá výrazně, čelo deformace:členitě nakupené, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 37 – Krásné Pole (Obr. 44) 

Rok pořízení záznamu: 1985, Aktualizace: 19. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: zčásti přirozený svah - pole, větší část zastavěná plocha - chatová oblast, Porušené technické 

objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ano (chaty), Stratigrafie podloží: karbon, neogén, Geologická 

stavba svahu ( 

Obr. 45) (heterogenní stavba): předkvartérní sedimenty - karbon [ID: 484] + eolické sedimenty [ID: 

19] + nivní sedimenty: [ID: 6], Stav povrchové deformace: místy zamokřený, protéká zde potůček, 

Expozice svahu: severo-východ, Rozsah jevu: délka: 120 m, šířka: 220 m, Rozdíl výšek: 14 m, 

Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: plochý s jedním 

stupňem, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: setřené stavební činností a orbou, 

trhliny: nepatrné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: ploché, Sanace: nesanováno.  
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Obr. 44 Fotomapa: lokality č. 37 a 38 – Krásné Pole (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje 

sesuvná území.  

 

Obr. 45 Geologická mapa: lokalita č. 37 a 38 – Krásné Pole, lokality č. 39, 40, 41 – Vřesina 

(http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

 

Lokalita č. 38 – Krásné Pole (Obr. 44) 

Rok pořízení záznamu: 1985, Aktualizace: 19. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah- les a pole, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ne, 

Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu ( 
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Obr. 45) (heterogenní stavba): polygenetické sedimenty [ID: 7] + eolické sedimenty [ID: 19] + 

nivní sedimenty [ID: 6] + glacigenní sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: místy 

zamokřený, protéká zde potůček, Expozice svahu: jiho-západ, Rozsah jevu: délka: 100 m, šířka: 

220 m, Rozdíl výšek: 6 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie 

povrchu: plochý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: 

chybí, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 39 – Vřesina (Obr. 46) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 1998, Aktualizace: 19. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: stabilizovaný (dle geofondu), Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha rodinným domem, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené 

technické objekty: ne, Stratigrafie podloží: karbon, Geologická stavba svahu ( 

Obr. 45): předkvartérní sedimenty - karbon [ID: 484], Stav povrchové deformace: nezjištěno, 

Expozice svahu: severo-východ, Rozsah jevu: nezjištěno, Rozdíl výšek: nezjištěno, Popis 

deformace: nezjištěno, Sanace: nezjištěno. 

 

 

Obr. 46 Fotomapa: lokality č. 39, 40, 41 – Vřesina (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje se-

suvná území.  

Lokalita č. 40 – Vřesina (Obr. 46) 

Rok pořízení záznamu: 1985, Aktualizace: 19. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: zvětší části zastavěná plocha-rodinnými domy, zčásti přirozený svah - pole, Porušené 

technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ano (obytné stavby), Stratigrafie podloží: neogén, karbon, 

Geologická stavba svahu ( 

Obr. 45): (heterogenní stavba) předkvartérní sedimenty - karbon [ID: 484] + sedimenty vyšších 

terasových stupňů [ID: 26] + glacigenní sedimenty [ID: 41] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav 

povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: jiho-západ, západ, Rozsah jevu: délka: 160 m, šířka: 

800 m, Rozdíl výšek: 30 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální (tvar písmene L), 

morfologie povrchu: stupňovitý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: setřené 

stavební činností, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, 

Sanace: nesanováno. 
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Lokalita č. 41 – Vřesina (Obr. 46) 

Rok pořízení záznamu: 1985, Aktualizace: 19. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu:přirozený svah – louka, využívaný jako dráha pro automobilové závody, Porušené technické 

objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ano (obytné stavby), Stratigrafie podloží: neogén, karbon, 

Geologická stavba svahu ( 

Obr. 45): (heterogenní stavba), předkvartérní sedimenty - karbon [ID: 484] + sedimenty vyšších 

terasových stupňů [ID: 26] + glacigenní sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: 

rozbahněný, Expozice svahu: jih, Rozsah jevu: délka: 140 m, šířka: 200 m, Rozdíl výšek: 22 m, 

Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: členitý, intenzita 

porušení svahu: kolísavá, čerstvost tvarů: přemodelované automobilovými závody a stavební 

činnosti při budování automobilové dráhy, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo 

deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 42 – Slezská Ostrava (Obr. 47)  

Rok pořízení záznamu: 1999, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha, část přirozený svah-les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené 

technické objekty: ano (obytné stavby), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu 

(Obr. 48): deluvia [ID: 12], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: severo-západ, 

Rozsah jevu: délka: 60 m, šířka: 140 m, Rozdíl výšek: 12 m, Popis deformace: půdorysný tvar 

deformace: frontální, morfologie povrchu: stupňovitý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost 

tvarů: zčásti zarostlé vegetací a zastřené stavební činností, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: 

nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 
 

 

Obr. 47 Fotomapa: lokalita č. 42 - Slezská Ostrava (www.geofond.cz, 2010) modré šrafování vymezuje se-

suvné území.  
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Obr. 48 Geologická mapa: lokalita č. 42 – Slezská Ostrav, č. 59 – Přívoz (http://www.geologicke-mapy.cz, 

2010), červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 43 – Heřmanice
2
 (Obr. 49)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - pole, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (průmyslová stavba, nadzemní dálkovod), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba 

svahu (Obr. 50) (heterogenní stavba): deluvia [ID: 12] + glacigenní sedimenty [ID: 41], Stav 

povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: sever, Rozsah jevu: délka: 110 m, šířka: 500 m, 

Rozdíl výšek: 4 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: 

plochý s jedním stupněm, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zčásti zarostlé 

vegetací, převáţně zastřené orbou, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: 

ploché, Sanace: nesanováno. 
 

 

 Obr. 49 Fotomapa: lokality č. 43 a 44 – Heřmanice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje 

sesuvná území.  
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Obr. 50 Geologická mapa: lokality č. 43 a 44 – Heřmanice (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené 

šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 44 – Heřmanice (Obr. 49)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: umělý svah-násep (bývalé tramvajové koleje), Porušené technické objekty: ne, 

Ohrožené technické objekty: ano (nadzemní dálkovod), 

Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 50) (heterogenní stavba): deluvia [ID: 

12] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: sever, Rozsah 

jevu: délka: 40 m, šířka: 470 m, Rozdíl výšek: 8 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: 

frontální, morfologie povrchu: plochý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé 

vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: ploché, Sanace: 

nesanováno. 

 

Lokalita č. 45 – Slezská Ostrava - Hladnov (Obr. 51) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 1974, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: potenciální (dle geofondu), Věk: recent, 

Využití terénu: část území ČOV, část ZOO, Porušené technické objekty: nezjištěno, Ohrožené 

technické objekty: nezjištěno, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 52) 

(heterogenní stavba): nivní sedimenty [ID: 6] + eolické sedimenty [ID: 19] + glacigenní sedimenty 

[ID: 41], Stav povrchové deformace: nezjištěno, Expozice svahu: severo-západ, Rozsah jevu: délka 

120-200 m, šířka: 600 m, Rozdíl výšek: 22 m, Půdorysný tvar deformace: nepravidelný, Popis 

deformace: nezjištěno, Sanace: nezjištěno. 
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Obr. 51 Fotomapa: lokality č. 45 a 46 – Hladnov, č. 47 a 48 – Heřmanice (www.geofond.cz, 2010), modré 

šrafování vymezuje sesuvná území.  

 

Obr. 52 Geologická mapa: lokality č. 45 a 46 – Hladnov, č. 47, 48, 49, 51 – Heřmanice, č. 50. – Michálkovi-

ce (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 46 – Slezská Ostrava - Hladnov (Obr. 51) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 1974, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: potenciální (dle geofondu), Věk: recent, 

Využití terénu: část území ČOV, část ZOO, Porušené technické objekty: nezjištěno, Ohrožené 

technické objekty: nezjištěno, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 52) 

(heterogenní stavba): nivní sedimenty [ID: 6] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav povrchové 
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deformace: nezjištěno, Expozice svahu: severo-východ, Rozsah jevu: délka: 30 - 300 m, šířka: 70 - 

350 m, Rozdíl výšek: 20 m, Půdorysný tvar deformace: nepravidelný, Popis deformace: nezjištěno, 

Sanace: nezjištěno. 

 

Lokalita č. 47 – Heřmanice (Obr. 51) průzkum části mimo ZOO 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: část území přirozený svah louka, část ZOO, Porušené technické objekty: ne, 

Ohrožené technické objekty: ano (rodinné domy), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba 

svahu (Obr. 52) (heterogenní stavba): nivní sedimenty [ID: 6] + eolické sedimenty [ID: 19] + gla-

cigenní sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: jih, Rozsah jevu: 

délka: 650 m, šířka: 60 m, Rozdíl výšek: 22 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: 

proudový, morfologie povrchu: plochý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé 

vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: 

nesanováno. 

 

Lokalita č. 48 – Heřmanice (Obr. 51)  

Rok pořízení záznamu: 1974, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 52) (heterogenní stavba): glaci-

genní sedimenty [ID: 46] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav povrchové deformace: místy 

zamokřený, výskyt pramene, Expozice svahu: severo-východ, Rozsah jevu: délka: 300 m, šířka: 

310 m, Rozdíl výšek: 20 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: plošný, morfologie 

povrchu: členitý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: 

nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: členitě nakupené, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 49 – Heřmanice (Obr. 53)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah-les, zčásti naváţka/zářez, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené 

technické objekty: ano (ţeleznice, silnice), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu 

(Obr. 52) (heterogenní stavba): antropogenní sedimenty [ID: 1] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav 

povrchové deformace: převáţně suchý, Expozice svahu: sver i jih, Rozsah jevu: délka: 70 m, šířka: 

780 m, Rozdíl výšek: 6 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie 

povrchu: členitý, intenzita porušení svahu: kolísavá, čerstvost tvarů: zčásti zarostlé vegetací, 

některé čerstvé, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: místy zřetelná, čelo deformace: nezřetelné, 

Sanace: nesanováno. 
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Obr. 53 Fotomapa: lokality č. 49 – Heřmanice a č. 50 – Michálkovice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafo-

vání vymezuje sesuvná území.  

Lokalita č. 50 – Michálkovice (Obr. 53)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: umělý svah - násep, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (ţeleznice, obytné domy), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 52): 

antropogenní sedimenty [ID: 1], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: severo-západ, 

Rozsah jevu: délka: 50 m, šířka: 680 m, Rozdíl výšek: 6 m, Popis deformace: půdorysný tvar 

deformace: frontální, morfologie povrchu: členitý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost 

tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: chybí, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, 

Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 51 – Michálkovice (Obr. 54)  

Rok pořízení záznamu: 1995, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: aktivní, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 52): deluvia [ID: 12], Stav 

povrchové deformace: zamokřený, Expozice svahu: severo-východ, Rozsah jevu: délka 15 m, šířka: 

15 m, Rozdíl výšek: 5 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: plošný, morfologie povrchu: 

členitý, intenzita porušení svahu: kolísavá, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: nezřetelné, 

odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: členité nakupené, Sanace: nesanováno. 

 

http://www.geofond.cz/


Nikola Mušalová: Klasifikace a typologie svahových deformací na území ostravské aglomerace 

 

 

 

 

Obr. 54 Fotomapa: lokality č. 51 – Michálkovice (www.geofond.cz, 2010), modrý trojúhelník vymezuje se-

suvné území.  

Lokalita č. 52 – Michálkovice (Obr. 55)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (silnice), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 56) (heterogenní stavba): 

eolické sedimenty [ID: 19] + glacigenní sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: suchý, 

Expozice svahu: severo-východ, Rozsah jevu: délka: 90 - 370 m, šířka: 80 - 300 m, Rozdíl výšek: 30 

m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: nepravidelný, morfologie povrchu: členitý, 

intenzita porušení svahu: kolísavá, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná 

stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 
 

 

Obr. 55 Fotomapa: lokality č. 52 a č. 53 – Michálkovice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje 

sesuvná území.  
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Obr. 56 Geologická mapa: lokality č. 52, 53, 55-Michálkovice, č. 54, 56,63-Radvanice 

(http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 53 – Michálkovice (Obr. 55)  

Rok pořízení záznamu: 1999, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (silnice), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 56) (heterogenní stavba): 

eolické sedimenty [ID: 19] + glacigenní sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: suchý, 

Expozice svahu: severo-východ, Rozsah jevu: délka: 240 m, šířka: 300 - 390 m, Rozdíl výšek: 30 m, 

Popis deformace: půdorysný tvar deformace: plošný, morfologie povrchu: členitý, intenzita 

porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: 

nezřetelná, čelo deformace: členitě nakupené, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 54 – Radvanice (Obr. 57)  

Rok pořízení záznamu: 1974, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (chaty), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 56) (heterogenní stavba): 

deluvia [ID: 12] + glacigenní sedimenty [ID: 41, 44], Stav povrchové deformace: místy zamokřený, 

výskyt pramene, Expozice svahu: severo-východ, Rozsah jevu: délka: 280 - 390 m, šířka: 180 - 280 

m, Rozdíl výšek: 30 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: nepravidelný, morfologie 

povrchu: zvlněný, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: 

nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: členitě nakupené, Sanace: nesanováno. 
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Obr. 57 Fotomapa: lokality č. 54, 56 - Radvanice a č. 55 – Michálkovice (www.geofond.cz, 2010), modré 

šrafování vymezuje sesuvná území.  

Lokalita č. 55 – Michálkovice (Obr. 57) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 1985, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: pohřbený (dle geofondu), Věk: recent, 

Využití terénu: soukromý pozemek, zahrada, Porušené technické objekty: nezjištěno, Ohrožené 

technické objekty: nezjištěno, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 56): 

glacigenní sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: nezjištěno, Expozice svahu: jih, Rozsah 

jevu: nezjištěno, Rozdíl výšek: nezjištěno, Popis deformace: nezjištěno, Sanace: nezjištěno 

 

Lokalita č. 56 – Radvanice (Obr. 57)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, zčásti zastavěná plocha (Vědeckovýzkumný uhelný ústav), 

Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ano (Vědeckovýzkumný uhelný 

ústav), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 56) (heterogenní stavba): eo-

lické sedimenty [ID: 19] + glacigenní sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: místy 

zamokřený, výskyt pramene, Expozice svahu: jih, Rozsah jevu: délka: 220 - 320 m, šířka: 130 - 250 

m, Rozdíl výšek: 20 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: nepravidelný, morfologie 

povrchu: členitý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: 

chybí, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: členitě nakupené, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 57 – Slezská Ostrava
2
 (Obr. 60)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: umělý svah – naváţky, zčásti přirozený svah-les, Porušené technické objekty: ne, 

Ohrožené technické objekty: ano (obytné domy), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba 

svahu (Obr. 59):(heterogenní stavba), antropogenní sedimenty [ID: 1] + deluvia [ID: 12] + eolické 

sedimenty [ID: 19], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: západ, Rozsah jevu: délka: 

160 - 250 m, šířka: 540 m, Rozdíl výšek: 30 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: 

frontální, morfologie povrchu: stupňovitý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: 

zarostlé vegetací, trhliny: chybí, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: nezřetelné, Sanace: 

nesanováno. 
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Obr. 58 Fotomapa: lokalita č. 57 – Slezská Ostrava (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje 

sesuvná území. 

 

Obr. 59 Geologická mapa: lokalita č. 57- Slezská Ostrava a č. 58. Radvanice (http://www.geologické-

mapy.cz, 2010), červené šrafování vymezuje sesuvná území. 

 

Lokalita č. 58 – Radvanice (Obr. 60)  

Rok pořízení záznamu: 1963, Aktualizace: 28. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha, hřbitov, rodinné domy, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené 

technické objekty: ano (hřbitov, rodinné domy), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba 

svahu (Obr. 59) (heterogenní stavba): deluvia [ID: 12] + eolické sedimenty [ID: 19] + glacigenní 

sedimenty [ID: 41], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: západ, Rozsah jevu: délka: 

200 m, šířka: 120 m, Rozdíl výšek: 24 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: proudový, 

morfologie povrchu: plochý s jedním stupněm, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: 

setřené stavební činností, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: ploché, 

Sanace: nesanováno.  
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Obr. 60 Fotomapa: lokalita č. 58 – Slezská Ostrava (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje 

sesuvné území.  

Lokalita č. 59 – Přívoz (Obr. 61) nepřístupná 

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 21. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv (dle geofondu), Stupeň aktivity: potenciální (dle geofondu), Věk: recent, 

Využití terénu: umělý svah - halda, Porušené technické objekty: nezjištěno, Ohrožené technické 

objekty: ano (ţeleznice,cesta), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 48) 

(heterogenní stavba): antropogenní sedimenty [ID: 1] + nivní sedimenty [ID: 6], Stav povrchové 

deformace: nezjištěno, Expozice svahu: východ, Rozsah jevu: délka: 190 m, šířka: 270 m, Rozdíl 

výšek: 62 m, Půdorysný tvar deformace: frontální, Popis deformace: nezjištěno, Sanace: nezjištěno. 
 

 

Obr. 61 Fotomapa: lokalita č. 59 – Přívoz (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje sesuvné úze-

mí.  

Lokalita č. 60 – Polanka nad Odrou (Obr. 62)  

Rok pořízení záznamu: 2002, Aktualizace: 25. 2. 2011, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: zastavěná plocha, rodinné domy, Porušené technické objekty: nezjištěno, Ohrožené 

technické objekty: ano (rodinné domy), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu 

(Obr. 63) (heterogenní stavba): nivní sedimenty [ID: 6] + eolické sedimenty [ID: 19], Stav 

povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: sever, Rozsah jevu: délka: 130 m, šířka: 340 m, 
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Rozdíl výšek: 24 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace:frontální, morfologie povrchu: 

stupňovitý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: setřené stavební činností, trhliny: 

nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: ploché, Sanace: nesanováno. 
 

 

Obr. 62 Fotomapa: lokalita č. 60 – Polanka nad Odrou (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje 

sesuvné území.  

 

Obr. 63 Geologická mapa: lokalita č. 60 - Polanka nad Odrou (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), čer-

vené šrafování vymezuje sesuvné území. 

 

Lokalita č. 61 –Zábřeh nad Odrou (Obr. 64)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 5. 3. 2011, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, část svahu aktivní Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah-les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (golfové hřiště), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 65) (heterogenní 

stavba): nivní sedimenty [ID: 9]+ sedimenty vyšších terasových stupňů [ID: 26], Stav povrchové 

deformace: suchý, Expozice svahu: východ a západ, Rozsah jevu: délka: 35 - 140 m, šířka: 1100 m, 

Rozdíl výšek: 18 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: 
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stupňovitý, intenzita porušení svahu: kolísavá, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: nezřetelné, 

odlučná stěna: místy zřetelná, čelo deformace: chybí, Sanace: nesanováno. 

 

Obr. 64 Fotomapa: lokalita č. 61 – Zábřeh (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje sesuvné úze-

mí. 

 

Obr. 65 Geologická mapa: lokalita č. 61 – Zábřeh (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené šrafování 

vymezuje sesuvné území. 

 

Lokalita č. 62 –Petřkovice (Obr. 37) 

Rok pořízení záznamu: 1997, Aktualizace: 28. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: stabilizovaný, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 38): předkvartérní sedimenty - 
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karbon [ID: 2244], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: jih, Rozsah jevu: délka: 4 m, 

šířka: 15 m, Rozdíl výšek: 2 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie 

povrchu: plochý, intenzita porušení svahu: ţádná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: chybí, 

odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace chybí, Sanace: nesanováno. 

 

Lokalita č. 63 – Radvanice (Obr. 64)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 28. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (čistička odpadních vod), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 56) 

(heterogenní stavba): nivní sedimenty [ID: 6] + eolické sedimenty [ID: 19] + glacigenní sedimenty 

[ID: 46, 44 a 45], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: sever, jiho-západ, Rozsah 

jevu: délka: 13 - 300 m, šířka: 620 m, Rozdíl výšek: 18 - 26 m, Popis deformace: půdorysný tvar 

deformace: nepravidelný, morfologie povrchu: zvlněný, intenzita porušení svahu: nepatrná, 

čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: chybí, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace členitě 

nakupené, Sanace: nesanováno. 
 

 

Obr. 66 Fotomapa: lokalita č. 63 – Radvanice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje sesuvné 

území.  

Lokalita č. 64 – Bartovice (Obr. 67)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 28. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (silnice), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 68) (heterogenní stavba): 

nivní sedimenty [ID: 6] + glacigenní sedimenty [ID: 46, 44 a 45], Stav povrchové deformace: su-

chý, Expozice svahu: jiho-západ, Rozsah jevu: délka: 160 - 310 m, šířka: 560 m, Rozdíl výšek: 20 

m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: zvlněný, intenzita 

porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, odlučná stěna: nezřetelná, čelo 

deformace: nezřetelné, Sanace: nesanováno. 
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Obr. 67 Fotomapa: lokalita č. 64 – Bartovice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje sesuvné 

území.  

 

Obr. 68 Geologická mapa: lokalita č. 64 a 67 – Bartovice (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené 

šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 65 – Bartovice (Obr. 69)  

Rok pořízení záznamu: 1963, Aktualizace: 28. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: zčásti zastavěná plocha, rodinné domy, zčásti přirozený svah - louka, Porušené 

technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: ano (rodinné domy, silnice), Stratigrafie 

podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 70) (heterogenní stavba): deluvia [ID: 12] + 

předkvartérní sedimenty - neogén [ID: 1821] + glacigenní sedimenty [ID: 45] + eolické sedimenty 

[ID: 19], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: jih, Rozsah jevu: délka: 270 m, šířka: 

1240 m, Rozdíl výšek: 28 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie 

povrchu: stupňovitý, intenzita porušení svahu: nepatrná, čerstvost tvarů: zčásti setřené stavební 

činností, zčásti zarostlé vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: 

nezřetelné, Sanace: nesanováno.  
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Obr. 69 Fotomapa: lokalita č. 65 a 66 – Bartovice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje se-

suvná území.  

 

Obr. 70 Geologická mapa: lokalita č. 65 a 66 – Bartovice (http://www.geologicke-mapy.cz, 2010), červené 

šrafování vymezuje sesuvná území. 

Lokalita č. 66 – Bartovice (Obr. 69)  

Rok pořízení záznamu: 2001, Aktualizace: 28. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: aktivní, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - pole, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (zemědělské druţstvo, silnice), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 

70) (heterogenní stavba): deluvia [ID: 12] + glacigenní sedimenty [ID: 45], Stav povrchové 

deformace: místy jezírka na povrchu, Expozice svahu: jih, Rozsah jevu: délka: 270 m, šířka: 140 m, 

Rozdíl výšek: 28 m, Popis deformace: půdorysný tvar deformace: proudový, morfologie povrchu: 

stupňovitý, intenzita porušení svahu: zřetelná, silná, čerstvost tvarů: čerstvé, trhliny: rozevřené, 

odlučná stěna: vyvinutá výrazně,okraje deformace místy výrazné, čelo deformace: členitě 

nakupené, Sanace: nesanováno. 
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Lokalita č. 67 – Bartovice (Obr. 71)  

Rok pořízení záznamu: 1974, Aktualizace: 28. 11. 2010, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity:potenciální, část svahu aktivní, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - pole, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (rodinné domy, cesta), Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 68) 

(heterogenní stavba): nivní sedimenty [ID: 6] +eolické sedimenty [ID: 19] + glacigenní sedimenty 

[ID: 46, 44 a 45], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: severo-západ, Rozsah jevu: 

délka: 40 - 480 m, šířka: 560 m, Rozdíl výšek: 8 - 30 m, Popis deformace: půdorysný tvar 

deformace: nepravidelný, morfologie povrchu: zvlněný, intenzita porušení svahu: kolísavá, 

čerstvost tvarů: místy čerstvé, zčásti zarostlé vegetací, trhliny: zřetelné-rozevřené, odlučná stěna: 

místy zřetelná, čelo deformace: členitě nakupené, Sanace: nesanováno. 

 

 

Obr. 71 Fotomapa: lokalita č. 67 – Bartovice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje sesuvné 

území.  

Lokalita č. 68 – Petřkovice (Obr. 72)  

Rok pořízení záznamu: 2005, Aktualizace: 5. 3. 2011 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: potenciální, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (cesta,rodinný dům), Stratigrafie podloží: karbon, Geologická stavba svahu (Obr. 40): 

předkvartérní sedimenty - karbon [ID: 466], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: 

východ, Rozsah jevu: délka: 50 - 80 m, šířka: 200 m, Rozdíl výšek: 16 - 20 m, Popis deformace: 

půdorysný tvar deformace: frontální, morfologie povrchu: členitý, intenzita porušení svahu: 

nepatrná, čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo 

deformace: členité nakupené, Sanace: nesanováno. 
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Obr. 72 Fotomapa: lokalita č. 68 a 69 – Petřkovice (www.geofond.cz, 2010), modré šrafování vymezuje se-

suvná území.  

Lokalita č. 69 – Petřkovice (Obr. 72)  

Rok pořízení záznamu: 2005, Aktualizace: 5. 3. 2011, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: aktivní, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ano (cesta, rodinný dům), Stratigrafie podloží: karbon, Geologická stavba svahu (Obr. 40): 

předkvartérní sedimenty - karbon [ID: 466], Stav povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: 

východ, Rozsah jevu: délka: 50 - 80 m, šířka: 200 m, Rozdíl výšek: 16 - 20 m, Popis deformace: 

půdorysný tvar deformace: plochý, morfologie povrchu: členitý, intenzita porušení svahu: nepatrná, 

čerstvost tvarů:zarostlé vegetací, trhliny: nezřetelné, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: 

členité, Sanace: probíhá. 

 

Lokalita č. 70 – Proskovice (Obr. 17)  

Rok pořízení záznamu: 1962, Aktualizace: 5. 3. 2011, 

Klasifikace jevu: sesuv, Stupeň aktivity: stabilizovaný, Věk: recent, 

Využití terénu: přirozený svah - les, Porušené technické objekty: ne, Ohrožené technické objekty: 

ne, Stratigrafie podloží: neogén, Geologická stavba svahu (Obr. 18): nivní sedimenty [ID: 6], Stav 

povrchové deformace: suchý, Expozice svahu: východ, Rozsah jevu: nezjištěno Popis deformace: 

půdorysný tvar deformace: plošný, morfologie povrchu: plochý, intenzita porušení svahu: nepatrná, 

čerstvost tvarů: zarostlé vegetací, trhliny: chybí, odlučná stěna: nezřetelná, čelo deformace: není 

vyvinuté, Sanace: nesanováno. 
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5  TYPOLOGIE A KLASIFIKACE DOKUMENTOVANÝCH 

SVAHOVÝCH DEFOERMACÍ 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky a závěry mého terénního působení ze všech se-

dmdesáti svahových deformací. U třinácti lokalit se mi nepodařilo zjistit kompletní informace, 

jelikoţ tyto svahové deformace jsou součástí soukromých pozemků. Lokality č. 4, 14, 15, 30, 31, 

39 a 55 se vyskytují na oplocených územích u rodinných domů, lokality č. 45 a 46 jsou rovněţ 

nepřístupné, leţí v oblasti čističky odpadních vod a v části ostravské zoologické zahrady. Aktivní 

sesuv lokality č. 11 nebylo moţno prozkoumat z důvodu oplocení zahrádkářské osady, ve které se 

nachází. Lokalita č. 22 je součástí území, kde je vybudována poměrně nová Hasičská stanice. Přes-

né místo výskytu sesuvu lokality č. 35 jsem nenašla a lokalita č. 59 je oplocena s nápisem zákaz 

vstupu. 

 Výsledkem vlastní podrobné rekognoskace svahových deformací jsou následující grafy 1-

13. Srovnání informací z Geofondu s mými výsledky, lze jen u stupně aktivity svahu viz Graf 4, 

pro další komparaci jsem neměla podklady. Tyto podklady jsou uloţeny v archivu v Kutné Hoře. 

 

Graf 1. Výskyt svahových deformací v jednotlivých městských obvodech. 

 

Nejčetnější zastoupení sesuvů je v obvodu Stará Bělá s celkovým počtem 12. Zbylé obvody 

mají četnost mnohem menší, v  Michálkovicích i Heřmanicích je svahových deformací 5, v Barto-

vicích, Lhotce, Petřkovicích, Proskovicích, Radvanicích a Výškovicích jsou 4. V obvodech Polan-

ka nad Odrou, Svinov, Vřesina a Zábřeh se vyskytují 3 oblasti. Dvě svahové deformace se nacháze-

jí v Koblově, Krásném Poli, Hladnově a Slezské Ostravě. V Antošovicích, Hošťálkovicích, Porubě 

a Přívoze je svahová deformace pouze jedna.  

Všechny dostupné svahové deformace na Ostravsku jsem klasifikovala jako sesuv. Tento 

fakt, u lokalit jiţ pohřbených, sanovaných nebo nepřístupných jsem převzala z Geofondu. Výsled-
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kem je, ţe 69 svahových deformací je klasifikováno jako sesuv a jedna svahová deformace jako 

proud – stékání (lokalita č. 28, Obr. 33). 

 

Graf 2. Součet ploch svahových deformací v jednotlivých městských obvodech, hodnoty jsou uvedeny v km
2
. 

 

Všechny výměry ploch jsou hrubé odhady, jako podklad pro výpočet hodnot jsem pouţila 

mapový server http://www.geofond.cz .Celkový součet ploch všech 70 svahových deformací se 

pohybuje kolem 2,772 km
2
, coţ je více neţ 1% rozlohy Ostravy. V rámci ostravské aglomerace se 

nejrozsáhlejší svahové deformace vyskytují v Bartovicích se 4 svahovými deformacemi s celkovou 

plochou 0,509 km
2
, druhým obvodem je Stará Bělá s 12 svahovými deformacemi s celkovou plo-

chou 0,433 km
2
. Třetím obvodem se 4 svahovými deformacemi s celkovou plochou 0,305 km

2
 jsou 

Radvanice. Největší svahovou deformací na Ostravsku je lokalita č. 65 (Obr. 69) s rozlohou 0,235 

km
2
 a lokalita č. 67 (Obr. 71) o ploše 0,181 km

2
 v Bartovicích.  
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Graf 3. Rozdělení svahových deformací podle stupně aktivity. 

 

Během terénního průzkumu jsem ověřovala informace z Geofondu, výsledkem je posouze-

ní stupně aktivity jednotlivých svahových deformací. Nejvíce lokalit spadá pod potenciální sesuvy 

(tzn.: sesuv je v klidu, ale příčiny pohybu se mohou obnovit), a to lokality č. 2, 3, 6, 10, 17, 18, 25, 

26, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65 a 

68. Mezi aktivní sesuvy patří lokality č. 1, 7, 16, 19, 20, 21, 23, 32, 36, 51, 61, 66, 67 a 69, na těch-

to místech pohyby právě probíhají, většinou se nerozprostírají po celé lokalitě, ale jen v části. Sta-

bilizované svahové deformace (tzn.: sesuv je v klidu, příčiny pohybu zanikly nebo byly odstraněny) 

mají lokality č. 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 24, 62 a 70. Lokalita č 28 je sesuv pohřbený, jeho existence 

je setřena stavební činností. Zbývajících 11 sesuvu jsem zařadila do kategorie nezjištěno, lokality 4, 

11, 22, 30, 31, 35, 39, 45, 46, 55 a 59 nebyly přístupné. Největším aktivním sesuvem je lokalita č. 

66 v Bartovicích (Obr. 69) s plochou kolem 0,033 km
2
. Celková plocha sesuvů se pohybuje kolem 

2,772 km
2
, z toho cca 0,772 km

2 
je plocha aktivní.  

Graf 4. Komparace informací dostupných z Geofondu s výsledky mého průzkumu. 
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Graf 5. Zastoupení svahových deformací dle stratigrafie podloží. 

 

Podloţí svahových deformací je u 87 % tvořeno sedimenty neogenními, 7 % svahů tvoří 

uloţeniny karbonu a u zbývajících 6 % je svah z karbonu i neogénu. Sloţitá geologická stavba 

podmiňuje vznik sesuvných území. Pestrou geologickou stavbu mají například sesuvy v Lhotce u 

Ostravy, kde se nacházejí čtyři svahové deformace, z nichţ jsou tři aktivní. 

 

Graf 6. Geologická stavba svahu. 

 

Geologickou stavbou svahu je myšlena geologie svrchní vrstvy oblasti. Klasifikaci povr-

chových vrstev (graf 6) jsem provedla ve smyslu vyčlenění genetických celků. Pro určení kom-

plexní geologické stavby jednotlivých svahů jsem neměla potřebné podklady. Informace o geolo-
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gické stavbě jsem čerpala z geologické mapy na stránkách http://www.geologicke-

mapy.cz/regiony/okres-CZ0806 a geologické mapy Ostravy M 1 : 25 000 a M 1 : 50 000 (Macoun, 

1988 a Macoun 1989). Do skupiny antropogén  patří: naváţky, haldy, výsypky a odvaly [ID
4
: 1], 

deluvia a polygenetické sedimenty zahrnují: písčito-hlinitý aţ hlinito písčitý sediment [ID: 12] a 

smíšený sediment [ID: 7], eolické sedimenty: sprašové hlíny [ID: 19], glacigenní sedimenty a 

sedimenty vyšších terasových stupňů sumarizují: písky, štěrky a tilly [ID: 26, 41, 44, 45, 46]. Do 

nivních sedimentu zahrnujeme [ID: 6], slatinu, rašelinu a hnilokal [ID: 9], předvartér - karbon sem 

patří: pískovce, prachovce a jílovce [ID: 466], jílovitá břidlice, prachovce, droby [ID: 484] a 

kamenitá písčito-hlinitá eluvia sedimentárních hornin spodního karbonu [ID: 2244], předkvartér – 

neogén: vápnitý jíl (tégl) místy s polohami písků [ID: 1821] 

Geologická stavba svahu je ve většině případů z pohledu genetického heterogenní, je tvo-

řená více druhy sedimentů. Homogenní stavbu z tohoto pohledu má 28 svahových deformací.  

 Postiţení nivních sedimentů v kombinaci se sedimenty vyšších terasových stupňů, které 

postihuje prakticky polovinu všech svahových deformací, je charakteristické pro svahové 

deformace na rozhraní niv či teras větších vodních toků – Odra, lze sem zařadit 35 sesuvů 

především v městských částech: Výškovice, Polanka nad Odrou, Stará Bělá a Proskovice, 

Radvanice, Bártovice – u vodního toku Lučina. 

 Kombinace eolických sedimentů s glacigenními sedimenty je typická pro starší terasové 

akumulace a vrcholové plošiny reliéfu. Svahové deformace jsou v těchto případech vázány 

většinou na erozní činnost drobných vodních toků. Můţeme sem zařadit bezmála 14 loka-

lit. Typické jsou:pro Radvanice, Heřmanice, Michálkovice, Slezskou Ostravu. 

 Sesuvy postihující přímo předkvartér jsou pak typické pro oblasti s obnaţeným či jen málo 

překrytým karbonským reliéfem, jde o 10 sesuvů v částech: Lhotka, Petřkovice, Koblov. 

Sesuvy postihující jen neogenní podloţí jsou pak téměř výjimečné a lze je nalézt jen 

v místě erozních rýh a koryt, případně v jiných místech s minimalizovanou mocností kvar-

téru – jedna lokalita v Koblově. 

 Sesuvy v antropogenních materiálech (haldy, jiné mocné návozy a deponie) jsou pak vázá-

ny na průmyslově postiţené části městské aglomerace (Heřmanice, Michálkovoice, Slezská 

Ostrava, Přívoz) a lze je označit jako deformace, které se v přirozeném vývoji svahu neu-

platňují. 

 Polygenetické jsou roztroušeny víceméně náhodně např. ve Lhotce, Vřesině, Staré Bělé 

nebo v Zábřehu - Hulváky, jsou vázány na úpatí svahů, zvýšené mocnosti akumulovaných 

deluvií, splachů apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Legenda pro jednotlivá ID viz. příloha č. 2. 

 

http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/okres-CZ0806
http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/okres-CZ0806
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Graf 7. Využití terénu. 

 

Terény svahový deformací mají různá vyuţití. Větší polovina lokalit je vyuţívána jako při-

rozený svah: pole, louka, les nebo zahrada (lokality č. 1, 2, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 

26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69 a 70). Zasta-

věná plocha rodinnými domy, sídlištěm, garáţemi, hřbitovy atd. je na 16 lokalitách (č. 4, 5, 11, 12, 

13, 14, 15, 22, 28, 30, 31, 39, 45, 46, 58 a 60. Čtyři oblasti (lokalita č. 32, 44, 50 a 59) představují 

umělé svahy, můţe se jednat o zářez, hliniště, násep, haldu nebo výsypku. Některé lokality mají 

část svahu přirozenou a část zastavěnou (lokality č. 6, 8, 9, 24, 37, 40, 41, 42, 47, 56 a 65) dvě lo-

kality jsou budovány jak umělým tak přirozeným svahem (lokalita č. 49 a 57). V důsledku ustavič-

né výstavby nových rodinných domů, obchodních center, silnic a dálnic se dá soudit, ţe terény 

svahových deformací měly a budou mít časem vyuţití odlišná. Pozornost by měla být věnována 3 

aktivním sesuvům, které jsou v zastavěné ploše a ohroţují tak technické objekty. 
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Graf 8. Expozice svahu. 

 

Expozice severu mají lokality č. 9, 12, 13, 28, 43, 44, 49 a 60, jihu lokality č. 11, 14, 15, 

16, 21, 31, 41, 47, 49, 55, 56, 62, 65 a 66, západu lokality č. 3, 6, 10, 18, 57, 58 a 61, východu lo-

kality č. 1, 2, 17, 19, 20, 22, 35, 59, 61, 68, 69 a 70. Severo-západně jsou orientovány lokality č. 5, 

8, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 45, 50 a 67, severo-východně lokality č. 29, 37, 39, 46, 48, 51, 52, 53 a 

54, jiho-západně lokality č. 7, 38, 40, 63 a 64, jiho-východně 30, 32, 33, 34 a 36. Expozice svahu 

nemívá při klasifikaci svahových deformací příliš velký význam. Ale v mém případě výsledky 

ukázaly, ţe lokality v severní okrajové části Ostravy (Lhotka, Petřkovice a Koblov) mají expozici 

svahu orientovanou jiţním a jiho-východním směrem. V městských částech Michálkovice a Heř-

manice sesuvy směrují na sever, v Bartovicích a Radvanicích na jih. Všechny svahové deformace 

ve Výškovicích a Zábřehu jsou orientovány severo-západním a západním směrem. Svahové defor-

mace ve zbývajících obvodech mají expozici svahu různou. 

Graf 9. Celkový tvar svahové deformace. 
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Nejčastěji vyskytujícím tvarem deformace je tvar frontální, šířka svahu je jednoznačně vět-

ší neţ délka (lokality č. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 

50, 57, 59 a 62). U plošného tvaru se délka přibliţně rovná šířce (lokality č. 4, 5, 6, 16, 29, 48, 51, 

53, 69 a 70). Proudový tvar má délku větší neţ šířku (lokality č. 9, 24, 25, 26, 30, 32, 47, 58 a 66), 

nepravidelné tvary mají lokality č. 19, 27, 45, 46, 52, 54, 56, 63 a 67. U zbývajících jedenácti se-

suvů tvar nebyl zjištěn. 

Graf 10. Ohrožené technické objekty. 

 

Některé svahové deformace ohroţují obytné stavby, hospodářské budovy, pozemní prů-

myslové stavby, ţeleznice, silnice, nad zemní i pod zemní dálkovody. Na Ostravsku 38 sesuvů 

ohroţuje nějaký technický objekt, 28 neohroţuje a u 4 objektů se mi tato informace nepodařila 

stanovit. V 11 případech je technický objekt ohroţován aktivním sesuvem.  

 

Graf 11. Počet sanovaných svahových deformací. 
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Sanační práce pro stabilizaci sesuvů byly provedeny pouze na 13 lokalitách, zejména u 

svahových deformací, které závaţným způsobem ohroţují technické objekty. Osm lokalit jsem 

neměla moţnost posoudit. Domnívám se, ţe údaje o sanaci území jsou důleţité a měly by být pub-

likovány na serveru Geofondu.  

 

Graf 12. Roční nárůst svahových deformací. 

 

Geofond u kaţdé svahové deformace zveřejňuje rok pořízení záznamu, popř. aktualizaci 

záznamu. První registrace svahových deformací proběhla v roce 1962, jako výsledek rozsáhlých 

celorepublikových průzkumných prací. Na Ostravsku, v tomto roce bylo do Geofondu zaevidováno 

37 sesuvných území, o rok později počet vzrostl o 5 lokalit. Četný přírůstek nových svahových 

deformací bych očekávala v roce 1997, kdy byla ČR postiţena povodněmi, především Morava a 

Slezsko. Překvapující je, ţe v tomto roce byl v Ostravě evidován pouze jeden sesuv, kdeţto 

v jiných částech Moravy a Slezska byly přírůstky značné. Podobná situace se odehrála v květnu v 

roce 2010. Povodně sice nedosáhly stejného rozsahu, jak tomu bylo v roce 1997, ale květnový úhrn 

sráţek v Moravskoslezském kraji tou dobou byl třikrát větší, ve srovnání s jinými roky. Tudíţ 

předpokládám, ţe v blízké budoucnosti přibudou do evidence Geofondu nové svahové deformace. 

Poslední registrovaný sesuv je z roku 2007 (lokalita č. 23, Obr. 29), nyní je aktivní a probíhají na 

něm sanační práce. Celková evidence podle Geofondu je ke dni 22. 2. 2010 sedmdesát svahových 

deformací. 
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Graf 13 Počet svahových deformací v obvodech města, graf je oproštěn od první registraci svahových defor-

mací z roku 1962. 

 

Nezahrneme-li do grafu prvních 37 svahových deformací z roku 1962, zjistíme, ţe největší 

nárůst svahových nestabilit je v okrajových částech města, například Lhotka, Bartovice nebo Mi-

chálkovice. Jde o lokality se zvýšenou výstavbou nových rodinných domů a cest, coţ je důvodem 

pro objevování a vznik nových sesuvných území. Porovnáme-li Graf 1a Graf 13, výsledkem je 

nulový přírůstek v registraci svahových deformací po roce 1962 ve Staré Bělé, Proskovicích, Výš-

kovicích nebo Přívoze. V těchto částech města není tak hojná stavební činnost, pravděpodobně 

probíhala před rokem 1962.  
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6 ZÁVĚR 

Klasifikace a typologie svahových deformací byla provedena v rámci 23 městských obvo-

dů Ostravy. Terénní průzkum jsem zaměřila na jiţ dříve evidované svahové deformace. Registr 

svahových nestabilit poskytuje Česká geologická sluţba – Geofond, vybrané informace o svaho-

vých územích jsou zveřejňovány na jejich serveru http://www.geofond.cz. Vlastní rekognoskace 

lokalit a následné zpracování a vyhodnocení výsledků mě vedlo k následujícím závěrům. 

Počet registrovaných svahových deformací v obvodech města, k roku 2010 činí 70. První 

evidence na Ostravsku proběhla v roce 1962, jako výsledek celorepublikového průzkumu. V roce 

1962 bylo registrováno 37 oblastí, v následujících letech přírůstky nebyly tak četné. Riziková úze-

mí s výskytem nových svahových deformací, se ukázaly být okrajové části Ostravy. Jde o obvody 

Lhotka, Bartovice nebo Michálkovice, důvodem je sloţitá geologická stavba a zvýšená stavební 

činnost nových rodinných domů, silnic a dálnic. Nejmladší evidovaný sesuv je z roku 2007. Součet 

ploch všech 70 svahových deformací odhaduji cca na 2,772 km
2
, coţ je více neţ 1% rozlohy Ostra-

vy. Největší plochu, 0,509 km
2
, zaujímají sesuvy v Bartovicích. Co do počtu je nejvíce svahových 

nestabilit ve Staré Bělé, a to 12.  

Informaci, o klasifikaci svahových deformací jsem převzala z Geofondu, zjištění této sku-

tečnosti by bylo u sanovaných, pohřebných nebo stabilizovaných území obtíţné. Pouze jedna loka-

lita na Ostravsku je klasifikována jako stékání (lokalita č. 28), zbývající se řadí mezi sesuvy.  

Z rozčlenění svahových deformací podle stupně aktivity vyplývá, ţe převáţná část lokalit 

je potenciální, konkrétně 34 území. Aktivních svahových nestabilit je 14, největší aktivní sesuv je 

v Bartovicích, lokalita č. 66, s plochou kolem 0,033 km
2
. Stabilizovaných oblastí je 10, jeden je 

pohřbený, u 11 lokalit jsem tuto informaci nezjistila, některé svahové deformace jsou součástí sou-

kromých pozemků, tudíţ jsou nepřístupné. 

Terény svahových deformací mají různá vyuţití, mohou to být přirozené svahy (pole, lou-

ka, les, zahrada), zastavěné plochy (rodinnými domy, sídlišti, garáţemi, hřbitovy atd.), nebo svahy 

umělé (zářez, hliniště, násep, halda, výsypka). V důsledku ustavičné výstavby nových rodinných 

domů, obchodních center, silnic a dálnic se dá soudit, ţe terény svahových deformací měly a budou 

mít různé vyuţití.  

Svahové deformace jsem rozdělila podle tvaru deformace na frontální, plošné, proudové a 

nepravidelné. Nejvíce je zastoupen tvar frontální, kdy šířka svahu je jednoznačně větší neţ délka. 

Vyhodnocení výsledků expozice svahu ukázaly, ţe lokality v severní okrajové části Ostravy (Lhot-

ka, Petřkovice a Koblov) mají expozici svahu orientovanou jiţním a jiho-východním směrem. 

V městských částech Michálkovice a Heřmanice sesuvy směrují na sever, v Bartovicích a Radvani-

cích na jih. Svahové deformace ve Výškovicích a Zábřehu jsou orientovány severo-západním a 

západním směrem. Svahy deformací ve zbývajících obvodech mají expozici svahu různou. 

Více neţ polovina svahových deformací ohroţuje svou existencí obytné stavby, hospodář-

ské budovy, pozemní průmyslové stavby, ţeleznice, silnice, nadzemní i podzemní dálkovody. V 11 

případech jsou technické objekty ohroţovány aktivním sesuvem. Na lokalitě č. 36 v Koblově došlo 

při sesuvu k aktuálnímu porušení hospodářské budovy a zničení plotu. Domnívám se, ţe ze všech 

sesuvných jevů bylo sanováno pouze 13. Sanační práce jsou důleţité u sesuvů, jenţ se nacházejí 

v zastavěné ploše ( rodinné domy, sídliště, hřbitovy apod.). V Ostravě jsou také lokality 3. 

I přesto, ţe některé sesuvy zanikly, byly odstraněny nebo pohřbeny je důleţité, aby nadále 

setrvávaly v evidenci kvůli budoucímu vyuţití svahu (např. lokality č. 22 v Porubě, č. 28 

v Hošťálkovicích nebo č. 70 v Proskovicích).  

Během terénního průzkumu a vyhodnocování výsledků jsem se setkala s nesrovnalostmi a 

chybami v evidenci svahových deformací, poskytovaných Geofondem.  

http://www.geofond.cz/
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Prvním problémem bylo hledání zájmových lokalit, ne vţdy se svahové území nacházejí, 

na místech, které uvádí Geofond (např. lokality č. 28 Lhotka, č. 35 Koblov). K této chybě zřejmě 

došlo během mapování území, v počátcích prvních průzkumů nebyla k dispozici přesná měřící 

technika jako dnes (GPS), ale pouze mapy velkých měřítek (M:10 000). 

Ve více případech je několik menších blízkých sesuvů spojováno do jednoho bloku a pre-

zentováno jako jedna svahová deformace, ve skutečnosti tomu tak není (např. lokalita č. 36 v Kob-

lově, č. 48 a 49 v Heřmanicích, č. 56 v Radvanicích, č. 60 v Polance nad Odrou, atd.). Podobně 

jako v předchozím případě došlo k chybě během mapovacích průzkumů, zřejmě bylo jednoduší 

zaznamenat do mapy jeden velký sesuv neţ více malých. 

Informace o stupni aktivity svahu se neshodují se současným stavem svahu (viz. graf: 

Komparace informací dostupných z Geofondu s výsledky mého průzkumu), a to konkrétně v 18 

případech (např. lokalita č. 6 ve Výškovicích, č. 7, 19 a 20 ve Staré Bělé, č. 23 v Zábřehu, č 36 

v Koblově, atd.).  

Geofond včasně nereaguje na nově vzniklé svahové jevy, nejmladší zaregistrovanou sva-

hovou deformací je lokalita č 23 z roku 2007. Předpokládám, ţe od roku 2007 do současnosti 

vznikly nové neevidované sesuvné území, uţ jen z důvodů loňských květnových povodní. Měsíční 

úhrn sráţek v Moravskoslezském kraji tou dobou byl třikrát větší ve srovnání s jinými roky a vliv 

četnosti sráţek na vznik sesuvů je všeobecně znám. Celkový počet 70 svahových deformaci nelze 

povaţovat za konečnou sumu, není v “silách“ Geofonu, aby včasně registroval nové oblasti nebo je 

v pravou chvíli aktualizoval. Protoţe takovýchto lokalit je značné mnoţství, stává se, ţe některé 

nově vzniklé svahové deformace nejsou ještě ani zmapovány, natoţ registrovány. 

Přínosné by byly nové, modernizované záznamové listy registru sesuvu a informace posky-

tované na serveru Geofondu, které by rozšířily v mapě sesuvů kategorie klasifikace svahových 

deformací V mapě Geofondu je nyní zavedena pouze kategorie aktivních sesuvů a ploch ostatních 

sesuvů, větší smysl mají kategorie: aktivní, potenciální, stabilizované, pohřbené i odstraněné. Také 

informace o sanaci území je důleţitá, a měla by být zveřejňována, význam má zvláště při výstavbě. 

Měly by se vyuţívat nové moderní mapovací techniky (GPS) pro přesnou lokalizaci svahové de-

formace. 

I přes tyto nesrovnalosti v registraci svahových deformací je Geofond jediným významným 

veřejným zdrojem důleţitých informací pouţívaným především při plánování, výstavbě, monitoro-

vání a řešení sanačních opatření.  
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