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Anotace 

Hlavním cílem předložené diplomové práce je lokalizovat, identifikovat  

a inventarizovat svahové pohyby, ať už aktivní, stabilizované nebo potenciální, v oblasti 

ostravské Stromovky. Mapováním pak lokalizovat a klasifikovat svahové deformace podle 

latentního nebo potenciálního rizika. V první části práce jsou uvedeny charakteristiky 

zájmového území jako přírodní podmínky, geologická prozkoumanost, atd. Dále se práce 

zaměřuje na teoretické základy, na metodiku a postupy zkoumání, kterými bylo dosaženo 

výsledků. Následuje typologie a klasifikace dokumentovaných (zmapovaných) svahových 

deformací. Zde je hodnocena nebezpečnost a rizika pro současnou a budoucí zástavbu.  Jako 

poslední část následuje závěr, ve kterém jsou shrnuty všechny zjištěné informace a také 

doporučení. 

Klíčová slova: Svahové deformace, mapování, Zoo Ostrava. 

 

Summary 

The main aim of this thesis is to locate, identify and inventory slope movements 

whether active, stabilized or potential in the area of Ostrava Stromovka. By this mapping  

to localize and classify slope deformations according to a latent or potential risk. The first part 

shows the characteristics of the area as natural conditions, geological exploration, etc. 

Furthermore, the work focuses on theoretical foundations, the methodology and procedures for 

the examination, which was achieved. Then follows typology and classification documented 

(mapped) slope deformations. Here are assessed hazard and risk in current and future 

development. In the last part of the conclusion are summarized all the found informations and 

recommendations. 
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1. Úvod 

Svahovými deformacemi (pohyby) či sesuvy se zpravidla rozumí přemísťování 

horninových hmot po svazích působením zemské tíže. Z pohledu lidské společnosti způsobují 

vznik přírodních katastrof, které ve vztahu k rozsahu vzniklých škod, jak přímých tak 

nepřímých, řadíme mezi nejrozšířenější a nejzávažnější. Vzhledem k tomu, že jejich výskyt  

je vázán na existenci svahů, tedy ukloněných terénů, představují riziko pro rozsáhlé oblasti 

zemského povrchu. 

Svahové pohyby oproti jiným katastrofám mají ovšem dopad čistě regionálního 

rozsahu. Akutnímu nebezpečí vzniku sesuvů a jiným pohybům svahové hmoty musí čelit 

především členité oblasti, jako je území České republiky, a proto se téměř každý projekční 

záměr setkává s problémy stability svahů (Pašek et al. 1995). 

Ostravská Stromovka je místo, ve kterém je umístěna Zoologická zahrada Ostrava již 

od roku 1956. Je jedním z mála míst v Ostravě, které je téměř nedotčené, tj. bez umělých 

zásahů (bez lidského vlivu) do ustáleného dlouhodobého vývoje svahu. Teren je členitý 

s rozmanitým lesním porostem. Svahové pohyby jsou zde zaznamenány v kvartérních 

sedimentech glacigenních, fluviálních, deluviálních a eolických. Nové výstavby  

a modernizace pavilonů v zoologické zahradě se neustále setkávají se stabilitními problémy. 

Cílem mé diplomové práce je proto lokalizovat, identifikovat a inventarizovat a to 

především při mapovaní, ať už aktivní, stabilní nebo potenciální svahové pohyby. Tímto 

lokalizovat a klasifikovat stavební objekty, kterých se v zájmové oblasti nevyskytuje mnoho, 

podle latentního nebo potenciálního rizika. Dalším cílem mé práce je, aby tyto poznatky 

o svahové deformaci byly brány v úvahu při jakýchkoli stavebních či jiných pracích  

v budoucnu. 
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2. Charakteristika zájmového území 

2.1. Vymezení geografické – situace 

Zájmová lokalita (Zoologická zahrada Ostrava) se nachází v Moravskoslezském kraji, 

v bývalém okrese Ostrava, v severovýchodní časti města v katastrálním území Slezská Ostrava 

(obr. 2.1). Mapový list 1 : 25 000 č. 15-432 Ostrava. V souboru státních odvozených map 

1 : 5 000 najdeme danou lokalitu na listu Ostrava 7-0. Povrch terénu v okolí leží v nadmořské 

výšce přibližně + 220 až + 270 m n.m. Rozloha lokality je přibližně 1,2 km
2
. 

 

Obr. 2.1: Letecký snímek širšího okolí s označením umístění studijní oblasti (zdroj: www.maps.google.cz). 

2.2. Charakteristika lokality – přírodní poměry 

2.2.1. Geomorfologické poměry 

Z geomorfologického hlediska zájmová lokalita spadá do Provincie Západních Karpat 

(obr. 2.2), které vznikly alpo-himalájským vrásněním (počátek vrásnění je datován na konec 

druhohor a po vystřídání několika fází pokračuje do současnosti) (Demek et al. 2006). 
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Obr. 2.2: Výřez z Geomorfologické mapy České republiky s červeně označenou umístění studijní oblast 

(Demek et al. 2006). 

Geomorfologické členění zájmového území: (dle Demka et al. 2006): 

PROVINCIE:  Západní Karpaty 

SOUSTAVA:  VIII Vněkarpatské sníženiny 

PODSOUSTAVA: VIIIB Severní Vněkarpatské sníženiny 

CELEK:  VIIIB-1 Ostravská pánev 

PODCELEK:  VIIIB-1B Ostravské plošiny 

OKRSEK:  VIIIB-1B-1 Orlovská plošina 
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Orlovská plošina VIIIB-1B-1, ve které studovaná lokalita leží, představuje střední 

část Ostravské pánve, která je z geomorfologického hlediska plochou pahorkatinou (rozloha 

135,97 km
2
). V nadloží neogénu a uhlonosného karbonu se nachází různě mocná souvrství 

štěrků, písků a hlín kvartérního glacigenního původu, která jsou překryta vrstvou sprašových 

hlín. Zde je také patrná akumulace materiálu glacigenního a eolického původu, jež byl 

rozčleněn procesy periglaciální a humidní destrukce. Zde se nachází také zbytky 

akumulačních plošin, valů náporové morény, sesuvy, strže a asymetrická údolí. Najdou se zde 

i antropogenní haldy, násypy a poklesové sníženiny (Demek et al. 2006). 

2.2.2. Klimatické poměry 

Quittova klimatická klasifikace (obr. 2.3), která je tzv. efektivní klasifikací podnebí,  

je vytvořena na základě kombinací čtrnácti klimatologických charakteristik, jako jsou: počet 

ledních, mrazových a ledových dnů, počet zamračených a jasných dnů, počet dnů se sněhovou 

pokrývkou, atd. V této klasifikaci z roku 1971 se rozlišuje Česká republika na 23 jednotek 

do oblastí teplých, mírně teplých a chladných. Podle této klasifikace nížiny spadají do oblasti 

teplé (T), střední polohy do oblasti mírně teplé (MT) a vyšší polohy do oblasti chladné (CH). 

Zájmové území dle této klasifikace patří do mírně teplé oblasti MT10 (tab. 2.1). 

Ostravská pánev patří do oblastí mírně teplé a vlhké, s mírně teplým létem až mírně teplým 

jarem a podzimem, suchou zimou s poměrně krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Na klimatických podmínkách se výrazně projevuje vysoká koncentrace průmyslu v Ostravské 

pánvi a tepelný ostrov městských aglomerací (Malek, 2010). 
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Obr. 2.3: Výřez mapy klimatických oblastí ČR s označenou umístění studijní oblast (Quitt, 1971). 

Tab. 2.1: Číselná charakteristika klimatické oblasti MT10 (Quitt, 1975). 

Klimatická charakteristika - MT10 

Průměrná roční teplota v °C  7 – 8,5 

Průměrné roční srážky v mm  600 – 800 

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

Počet letních dnů  40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C  a více  140 – 160 

Počet mrazových dnů  110 – 130 

Počet ledových dnů  30 – 40 

Průměrná teplota v lednu v °C  -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci v °C  17  - 18 

Průměrná teplota v dubnu v °C  7 – 8 

Průměrná teplota v říjnu v °C  7 – 8 

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

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm  400 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm  200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  50 – 60 

Počet dnů zamračených  120 – 150 

Počet dnů jasných  40 – 50 

Legenda:
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2.2.3.  Hydrogeologické a hydrologické poměry 

Zastoupené geologické jednotky na území Ostravy se vyznačují značnou pestrostí 

hydrogeologických poměrů, danou širokou škálou vyskytujících se typů hydrogeologického 

prostředí. Hydrogeologické poměry jsou v severovýchodní části území navíc dominantně 

ovlivněny rozsáhlou antropogenní činností v rámci ostravské průmyslové aglomerace – 

odvodňování dolů OKR, navážky, haldy, negativní vliv průmyslové činnosti na kvalitu 

podzemní vody (Čurda et al. 1992). 

Rozdílné hydrogeologické vlastnosti litostratigrafických komplexů jsou zjevné jak  

v laterálním tak ve vertikálním směru. Bázi tvoří relativně nepropustný svrchní karbon. 

Významně se v oblasti projevuje také výskyt detritu (pracovní název pro bazální klastika 

spodního badénu v české části hornoslezské pánve) a písčitých poloh v bádenu a karpatu, pro 

které jsou typické proplyněné vysoce mineralizované vody migrující pomocí systému 

tektonických poruch. Relativně samostatný režim tvoří nejsvrchnější jednotka tvořena 

kvartérními sedimenty. Vliv na hydrogeologický systém jednotlivých poloh má především 

příslušnost ke strukturní jednotce (Dvorský et al, 2007 in Malek, 2010). 

Hydrogeologický rajon je podle zákona č. 254/2001 území s obdobnými 

hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody (Malek, 2010). Podle 

aktuální klasifikace z roku 2005 patří zájmové území do rajonu 2261 – Ostravská pánev – 

ostravská část (obr. 2.4).  

Hydrologicky území Ostravska a oderské části Moravské brány patří do povodí Odry, 

do úmoří Baltského moře, kde povrchové vody zájmové oblasti jsou odváděny řekou Olší  

a jejími přítoky. Olše reprezentuje pravostranný přítok Odry o délce 83 km, s celkovou 

plochou povodí odpovídající ploše 1107 km
2
 (http://www.pod.cz/planoblasti-povodi-Odry/a-

popis/a-1.html). 
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Obr. 2.4: Výřez mapy hydrogeologické rajonizace ČR 2005 s označenou umístění studijní oblast (zdroj: 

mapy.geology.cz). 

2.3. Geologické poměry lokality 

Zájmové území je charakterizováno existencí dvou rozdílných strukturních pater, kde 

spodní patro je tvořeno pokleslou platformou Českého masivu a svrchní patro představuje 

neoidní sedimenty čelní předhlubně a nasunutých příkrovů vnějšího flyšového pásma Karpat 

(obr. 2.7). Na těchto dvou odlišných geologických jednotkách spočívají geneticky odlišné 

sedimenty kvartérního pokryvu (Grygar, http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm). 

http://mapy.geology.cz/
http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm
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Obr. 2.5: Výřez z Geologické mapy České republiky v měřítku 1:50 000, s označenou umístění studijní oblast 

(zdroj: mapy.geology.cz). 

http://mapy.geology.cz/
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Obr. 2.6: Hlavní geologické jednotky Ostravska (bez kvartérního pokryvu) s označeným umístěním studijní 

oblasti. Sestavil M. Eliáš in Čurda et al. 1992. Obdélníček znázorňuje rozsah mapového listu (List 15 – 43 

Ostrava). Český masiv: 1 - devon a karbon (do spod. namuru A) Nízkého Jeseníku a Maleníku; 2 - svrchní 

karbon; 3 - svrchní křída Opolské pánve; Západní Karpaty: 4 - slezská jednotka; 5 – podslezská jednotka; 6 - 

útržky karpatu zavrásněnó do příkrovů;    7 - spodnobadenská předhlubeň; 8 - spodnobadenská až svrchno- 

badenská předhlubeň. 

2.3.1. Karbon 

Shodně jako v jiných oblastech je i v ČR značný rozdíl ve vývoji spodní a svrchní časti 

karbonu. Ve spodním karbonu zcela převažují mořské uloženiny (vápencové a kulmské facie), 

ve svrchním karbonu naopak zcela převládají sedimenty sladkovodní. Tato skutečnost  

je odrazem jak globálních faktorů (klimatických změn), tak působením horotvorných pohybů 

variského vrásnění. Jelikož území, které je předmětem zájmu této práce, je součástí tzv. 

hornoslezské pánve, je práce zaměřena právě na ni. 

Hornoslezská pánev 

Hornoslezská pánev je sedimentační prostor přibližně trojúhelníkového obrysu, jenž 
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svým jihozápadním výběžkem zasahuje z polské části Slezska na území České republiky.  

Z paleogeografického hlediska patří vnější straně – předhlubni a přilehlé části předpolí 

variského horstva. Podloží pánve tvoří brunovistulikum s pokryvem hlavně devonských  

a spodnokarbonských uloženin, výplň pánve sestává z klastických srvrchnokarbonských 

sedimentů se slojemi černého uhlí. Výběžek hornoslezské pánve se dělí na severnější 

ostravsko-karvinskou a jižnější podbeskydskou část. Ty se pak podle praktické potřeby dělí  

na řadu menších celků. Provozně se severní část označuje jako ostravsko - karvinský revír 

(OKR). Z geologického hlediska je významnější dělení na západněji položenou a mobilnější 

předhlubeň variského horstva a východnější část platformní (obr. 2.6). Obě části se liší 

mocnostmi, výplní i intenzitou tektonického porušení, kterého od západu k východu ubývá 

(Chlupáč et al. 2002). 

 

Obr. 2.7: Schematický profil českou částí hornoslezské pánve (podle Dopita et al. 1993 in Clupáč et al. 2002). 

Na zájmovém území (Ostrava) je svrchní karbon zastoupen jen ostravským souvrstvím. 

Mladší souvrství karvinské zde není přítomno (Čurda et al. 1992). 

Ostravské souvrství o maximální mocnosti 3200 m náleží spodnímu namuru  

a představuje paralickou uhlonosnou molasu, tj. uloženiny střídavého kontinentálního  

a mořského režimu usazené po hlavní (sudetské) fázi variského vrásnění. Z hlediska 

proměnlivosti facií je ostravské souvrství zřejmě nejpestřejší sedimentární jednotkou Českého 

masívu. V cyklicky se opakujících sledech se střídají mořské, přechodní (brakické) a velmi 

rozdílné kontinentální facie, ovlivňované tektonickými procesy, změnami úrovně mořské 
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hladiny, kompakcí prouhelňující se rašeliny, klimatickými výkyvy i vulkanickou činností. 

Cykličnost několikerých řádů je velmi charakteristickým znakem, přičemž základní cykly 

ostravského souvrství jsou tvořeny opakovaným sledem: hrubozrnné bazální pískovce 

(slepence) – prachovce (výše s kořeny uhlotvorných rostlin, tzv. kořenovými půdami) – uhelná 

sloj – jílovce s faunou sladkovodní, brakickou a mořskou. Tento cyklus odráží zákonitě 

probíhající změny prostředí od říčních a jezerních uloženin přes organogenní sedimenty bažin 

a rašelinišť k jezerním, lagunárním a mořským uloženinám mělkých zálivů a přílivových 

plošin. Cykly nebývají zcela zachovány a zejména je častý odnos svrchních částí cyklů při 

transgresi následujícího cyklu. 

Ostravské souvrství je celkově proměnlivé ve vertikálním i horizontálním směru. 

Vertikální změny se projevují klesajícím množstvím mořských sedimentů, ubýváním 

uhlonosnosti i vulkanogenních poloh tufů a tufitů směrem do nadloží a naopak vzrůstajícím 

množstvím arkóz. Horizontální rozdíly jsou nápadné při srovnání západní a východní části 

pánve. Západní předhlubňová část se vyznačuje velkými mocnostmi, hojnými těžitelnými 

slojemi (až 90) a mořskými a brakickými horizonty (až 80). V platformní východní části jsou 

mocnosti souvrství až 30krát menší, dobyvatelných slojí je méně (20-40), většina mořských 

poloh se vytrácí a naopak stopy tektonických zdvihů a eroze jsou častější (Chlupáč et al. 

2002). 

2.3.2. Terciér 

Neogén (miocén) - podle J. Čurda et al. (1992). 

V následujícím odstavci je stručně popsána neogenní sedimentární výplň vněkarpatské 

předhlubně na území listu Ostrava a naznačen celkový vývoj miocenní sedimentace  

na Ostravsku. Na geologické mapě jsou vyznačeny sedimenty karpatu, zachované jen  

v erozních zbytcích, a relikty mořských uloženin spodního badenu, které se vyskytují na 

povrchu jen v okrajové části Nízkého Jeseníku. Spodnobadenské sedimenty předhlubně jsou 

většinou pokryty kvartérem a na povch vycházejí poměrně vzácně. Jejich rozšíření na území 

mapového listu Ostrava v podloží kvartéru je však značné a je dobře patrno z obr. 2.6. 

Vývoj miocénu na Ostravsku je znázorněn na obr. 2.8. Nejstarší miocenní sedimenty 
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vznikaly již ve spodním miocénu (v eggenburgu a v karpatu). Po usazení karpatu se do území 

nasunula ve starší mladoštýrské fázi podslezská jednotka (staroštýrské příkrovy ve smyslu  

A. Jurkové). V předhlubni, ležící před čelem takto vzniklých příkrovů (tj. na S a SZ), 

probíhala sedimentace spodního badenu, který transgredoval jak na varisky zvrásněné 

sedimenty karbonu a na sedimenty karpatu, tak i na příkrovy podslezské jednotky. 

Sedimentace spodního badenu začala ukládáním bazálních klastik. Jsou to faciálně velmi 

různorodé uloženiny (suťové brekcie, slepence, štěrky, písky a pískovce) dosahující mocnosti 

100 - 280 m (ostravský detrit). Po usazení bazálních klastik došlo k prohloubení 

sedimentačního prostoru a k nástupu pelitické sedimentace, která dosahuje největšího 

rozšíření. Probíhala v neritické zóně za postupného změlčování sedimentačního prostoru. 

Okrajové facie mají až brakický charakter. 

 

Obr. 2.8: Stratigrafické schéma neogénu (rozšíření jednotek v závislosti na vrásnění vnějších flyšových 

Karpat). Upraveno dle A. Jurkové in Čurda et al. 1992. Číselný údaj v kolonce mocnost znamená maximální 

ujištěnou mocnost v metrech. 1 - různé typy slepenců, pískovců, štěrků a písků; 2 -  prachovité až písčité 

jílovce; 3 - vápence; 4 - erozní hranice; 5 - litofaciální hranice; 6 - strop vrstev tvoří násun slezského příkrovu; 

7 - strop vrstev tvoří násun mladoštýrského podslezského příkrovu; 8 - strop vrstev tvoří násun staroštýrského 

podslezského příkrovu; 9 - staroštýrský; 10 - mladoštýrský; 11 - slezská jednotka; 12 - podslezská jednotka. 
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2.3.3. Kvartér 

Zájmové území je součástí klasické kvartérní oblasti Česka, v níž čtvrtohorní 

sedimenty dosahují mocnosti až 100 m a zahrnují celou řadu genetických typů rozličné 

litologie i různého stáří. Z hlediska kvartérní geologie patří Ostravsko k nejkomplikovanějším 

územím ČR. Kvartér Ostravska je význačný přítomností ledovcových sedimentů. Pevninský 

ledovec zasáhl na české území ve dvou časově posloupných glaciálech: ve starším elsterském 

(halštrovském) a v mladším, rozsáhlejším glaciálu sálském (obr. 2.9). Na území listu Ostrava 

se rozkládala značná část tzv. ostravské glacigenní pánve (Macoun et al. 1965 in Čurda et al. 

1992), v níž se hromadily glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty. Největší mocnosti 

dosahují kvartérní sedimenty v přehloubených subglaciálních depresích. Na území jsou 

rozlišeny čtvrtohorní pokryvné útvary středního a svrchního pleistocénu, dále také sedimenty 

holocenního stáří a konečně uloženiny, které mohou být pleistocenního až holocenního stáří 

(Čurda et al. 1992). 

Pleistocén 

Spodnímu elsterskému zalednění odpovídají zejména glacifluviální písky a písčité 

štěrky. Svrchnoelsterskému zalednění odpovídají pravděpodobně tilly (tj. glacigenní 

sedimenty různého zrnitostního složeni), zjištěné na několika místech v Ostravě a v jejím 

okolí. Do časového úseku mezi svrchnoelsterské zalednění a anaglaciální fázi spodního 

sálského zalednění spadá sedimentace písčitých štěrků fluviálního komplexu nečleněné tzv. 

hlavní terasy toků. Na lokalitě v Ostravě - Muglinově byly v nadloží vyšší, tzv. muglinovské 

terasy zjištěny organické sedimenty s interglaciálním (elstersko - sálským), tzv. 

muglinovským půdním komplexem. Sedimenty sálského zalednění jsou zastoupeny tilly  

a uloženinami ledovcového původu: glacifluviálními písky, písčitými štěrky  

a glacilakustrinními jíly. 

Svrchní pleistocén je zastupován eolickými a v okrajových podhorských částech  

i deluvioeolickými sedimenty (tzn. vzniklými kombinací svahového a větrného transportu). 

Plošně nejrozšířenější je komplex sprašových hlín, který místy dosahuje až 10 m mocnosti. 

Bývá rozčleněn fosilními půdami, z nichž pro tuto oblast je typická ostravská fosilní půda 

(tundrový pseudoglej) z posledního viselského interstadiálu. Někdy bývá na bázi sprašového 
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komplexu rozlišitelný i samostatný starší, tzv. warthský sprašový pokryv (Čurda et al. 1992). 

Holocén 

Z holocenních uloženin mají největší význam říční (fluviální) sedimenty, které 

vyplňují údolní nivy vodních toků. Jsou tvořeny jednak písčitými štěrky a jednak 

povodňovými písčitými hlínami, popř. hlinitými písky. Štěrky v údolních nivách dosahují 

mocnosti kolem 6 m, ale pouze jejich svrchní část byla znovu zaeplavena v holocénu, což 

dokazují fytopaleontologické nálezy. Spodní část vrstevního sledu odpovídá viselskému 

glaciálu. Povodňové sedimenty mají mocnost od 2 do 4 m. V širokých nivách lze místy rozlišit 

morfologicky vyšší a nižší nivní stupeň. Přechodným genetickým typem mezi říčními  

a svahovými sedimenty jsou deluviofluviální uloženiny, které vyplňují většinou bezvodá 

mělká údolí. Mocnost těchto uloženin kolísá mezi 1-2 m. Okraje údolí bývají lemovány 

převážně hlinitými deluviálními (ronovými) sedimenty. V nivách se místy vyskytují 

hnilokalové a slatinné uloženiny, které často vyplňují mrtvá ramena vodních toků (Čurda et al. 

1992). 

Vliv průmyslové aglomerace se projevuje přítomností velmi hojných, lidskou činností 

vytvořených (antropogenních) sedimentů. Jedná se o haldy hlušiny z uhelných dolů, haldy  

z hutních a chemických závodů a různé navážky a skládky. Rozsah antropogenních sedimentů 

doznává občas změny, poněvadž bývají někdy znovu těženy a přemísťovány při stavebních 

pracích na jiná místa (Čurda et al. 1992). 
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Obr. 2.9: Rozsah maximálního zalednění na severní Moravě a ve Slezsku s označenou umístění studijní oblast. 

1 – hranice největšího rozsahu saalského zalednění; 2 – souvkové hlíny; 3 – glacilakustrinní jíly a varvity; 4 – 

glacilakustrinní písky; 5 – horniny skalního podkladu (J. Macoun et al 1965 in Clupáč et al. 2002). 

2.4. Geologická prozkoumanost 

Údaje o geologické prozkoumanosti zájmové oblasti a jejího nejbližšího okolí byly 

čerpány z poskytnutých zpráv IG průzkumů od firmy K-GEO s.r.o. a z informačního systému 

ČGS-Geofondu ČR. 

V okolí zájmového prostoru byly v minulosti realizovány následující inženýrsko-

geologické průzkumné práce:  

 Ostrava – Stromovka, IG průzkum  

Stavoprojekt v Ostravě, 12/1973, arch. číslo 8010. 

 Ostrava – Michálkovice, výstavba vstupního areálu Zoo 

Hutní projekt, Praha, 1977, arch. číslo GF V075838. 
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 Ostrava – Stromovka, Stavebně-geologický průzkum 

Geosta Ostrava s.r.o., 10/1992, arch. číslo 10005. 

 Slezská Ostrava – Zoo, pavilón slonů, IG a radonový průzkum 

Geosta Ostrava s.r.o., 11/2001, arch. číslo 10695. 

 Ostrava – Zoo, dendrologické oddělení, IG průzkum 

K-GEO s.r.o. Ostrava, 09/2005, zak. číslo zpracovatele 2005 082. 

 Ostrava – Zoo, bioplynová stanice, IG průzkum 

K-GEO s.r.o. Ostrava, 07/2008, zak. Číslo zpracovatele 2008 099. 

 Ostrava – Zoo, expozice medvědů a hulmanů, návštěvnické centrum, IG průzkum 

K-GEO s.r.o. Ostrava, 10/2008, zak. Číslo zpracovatele 2008 148. 

 Ostrava Přívoz, areál Libros, CBJ., IG průzkum 

K-GEO s.r.o. Ostrava, 2008, arch. číslo GF P126469. 

 

Podle Geofondu na zájmovém území bylo provedeno 22 vrtů, z toho 20 inženýrsko-

geologických a 2 pozorovací. Jak je zřejmé na obr. 2.10, většina z nich je koncentrována  

v jedné oblasti, tj. na JZ (vstup do areálu Zoo). Z toho je jasně patrné, že prozkoumanost 

v zájmové oblasti je minimální. 

 

Obr. 2.10: Vrtná prozkoumanost s přibližným označením umístěné studijní oblasti (Geofond ČR, 2011). 
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Tab. 2.2: Seznam vrtů v zájmovou prostoru (Geofond, 2011).  

 

2.4.1. Inženýrsko-geologické poměry podle prozkoumanosti 

Na základě výše uvedených výsledků průzkumných prací, které byly k dispozici, 

můžeme zájmovou lokalitu vyznačit jako oblast se složitou stavbou a inženýrskogeolgickými 

poměry. Tyto výsledky je třeba brát v úvahu jako zonální reprezentaci lokality, jelikož oblast 

není celá podrobně prozkoumaná.  Složitost stavby a IG poměrů terénu je velká a můžeme 

ji znázorňovat pomocí ilustračních geologických řezů (obr. 2.11 a obr. 2.12) a to v profilech:  

 svrchní humózní hlíny (antropogenní navážky), 

 náplavy 

 deluvia 

 glacigenní sedimenty, 

 podložní vápnité jíly. 
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Obr. 2.11: Ilustrační geologický řez 1 : 200 / 1 : 200 (Dostalík, Kovář 2008). 

 

 

Obr. 2.12: Ilustrační geologický řez 1:500 / 1 : 200 (Dostalík, Kovář 2008). 

 

A. Svrchní humózní hlíny (antropogenní navážky) 

Povrch převážné většiny zájmového území pokrývá vrstva humózní hlíny 

se svrchním drnem, jejíž ověřená mocnost se pohybuje od 0,10 do 0,40 m.   

B. Glacigenní písčité hlíny a jíly 

Svrchní část přirozeného geologického profilu tvoří světle hnědé, žlutohnědé  

a béžově šedé, nepravidelně rezavě skvrnité a šmouhované, prachovité písčité hlíny  
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a jíly tuhé až pevné konzistence; místy se vyskytují bílošedé siltové laminy až vložky  

a často také černorezavé Fe-Mn skvrny a oranžově rezavé limonitizované čočky, 

laminy, konkrece a bročky. V dokumentovaných vrtech činí jejich mocnost 1,20 až 

4,90 m. 

C. Ledovcové písky 

Glacigenní písky reprezentují další litologický typ v glacigenním souvrství 

postupového stadia sálské fáze kontinentálního zalednění. Písky byly dokumentovány 

v hloubkovém rozmezí 1,50 až 5,00 m.  

Třídění zemin osciluje mezi třídami S3-S5. Většinou v bazální části kvartéru se 

v pískových vrstvách často objevuje příměs štěrkových zrn, které však mají podle 

výsledků granulometrických analýz spíše podružný charakter bez vlivu na zatřídění 

vzorkovaných písků. 

D. Podložní vápnité jíly 

Neogenní jíly spodního badenu tvoří v  území podloží kvartérních sedimentů. Jíly 

byly dokumentovány v úrovni 3,90 až 6,60 m. Tyto šedé vápnité jíly vykazují 

v blízkosti kontaktu s nadložím kromě odvápnění také polopevnou konzistenci. 

2.5. Posouzení stabilitních poměrů 

2.5.1. Vývoj a rozšíření sesuvů v karpatské oblasti 

V Karpatech na východní Moravě jsou svahové pohyby častější než v Českém masívu. 

Vedle litologické povahy hornin je zde patrná náchylnost k sesouvání, která je podmíněna 

hlavně morfologickými poměry. Karpatská pohoří jsou mnohem mladší a nebyla tak ovlivněna 

denudací jako Český masiv  proto je reliéf Karpat mnohem členitější. Vodní toky vytvářejí 

erozní údolí hluboko zaříznutá do skalního podkladu, takže vznikají velmi strmé svahy. 

Sesuvy v karpatské oblasti jsou hojné hlavně v karpatském flyšovém pásmu, v neogénu 

karpatské předhlubně, v paleogénu a neogénu vnitrokarpatských depresí (Záruba, Mencl, 

1969).  
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2.5.2. Geofond – registrované svahové pohyby 

Výchozím zdrojem informací o svahových deformacích na území České republiky je 

celostátní registr sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací, vedený v ČGS - 

Geofondu v Praze (Pašek et al. 1995).  

Registrace sesuvů byla zahájena v roce 1962 na základě výsledků celostátní registrace 

těchto jevů na území bývalé ČSSR nařízené usnesením vlády č.103/1961. Byl vytvořen 

registr, který obsahoval soubor map v měřítku 1:25 000 se zákresy a současně byly 

zpracovávány záznamové karty se základními topografickými, dokumentačními, 

geologickými, geomorfologickými, geotechnickými a hospodářsko-technickými údaji. V roce 

1976 byl registr převeden do databázové formy. Údaje jsou průběžně aktualizovány na 

základě zpráv a posudků s výsledky geologických prací předávaných do České geologické 

služby – Geofondu v Praze. Nové objekty jsou zařazovány do registru a databáze jen tehdy, 

když jsou vlastnosti sesuvu geologicky ověřeny, sesuv je přesně lokalizován a hodnocení 

obsahuje povinné základní údaje. Nejsou zde naopak evidovány svahové jevy, jejichž 

dokumentace nebyla předána do České geologické služby – Geofondu nebo nesplňuje rozsah 

povinných údajů pro vyplnění záznamového listu. Do povodní v létě 1997 byla databáze 

prakticky úplná v zastavěných lokalitách v oblastech s vysokou četností výskytu sesuvů 

(severní Čechy, Chebsko, Jičínská pahorkatina, Třebovské mezihoří, Beskydy, Hostýnské, 

Vsetínské a Vizovické vrchy, Chřiby, Bílé Karpaty a Pavlovské vrchy), téměř úplná  

v nezastavěných částech těchto oblastí a v zastavěných částech zbytku České republiky. Na 

zbylém území České republiky je pak méně úplná. Rozsáhlé aktualizace probíhají zejména od 

roku 1997 v důsledku průzkumu a registrace nových jevů vzniklých po povodních. Poloha 

jednotlivých sesuvů na mapě spolu se základními identifikačními údaji o nich je k dispozici  

v aplikaci „Sesuvy“ (Lovecká, 2011). K 31. 12. 2009 byl stav databáze celkem 8 893 objektů 

(Geofond, 2011).  

Polohy a základní informace o jednotlivých sesuvech v širší oblasti jsou znázorněny na 

obr. 2.13 a tab. 2.3. 
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Obr. 2.13: Sesuvy v širší oblasti s označenou umístění studijní oblasti (Geofond, 2011). 

 

Tab. 2.3: Základní údaje o sesuvech v širší oblasti (Geofond, 2011). 
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3. Teoretické základy a metodika zkoumání 

3.1. Svahové pohyby 

Svahovými pohyby či sesuvy hornin se definuje přemísťování horninových hmot po 

svazích působením zemské tíže, s výjimkou těch pohybů, kde materiál odnášejí transportační 

média (voda, sníh, vítr). Hranice mezi nimi je stanovena konvenčně, a to poměrem hornina  

a transportační médium 1:1. Výsledkem vlastního procesu je svahová deformace (Pašek et al. 

1995). 

Poměr mezi silami, které se snaží zabránit pohybu (P - pasivní sily) a silami, snažícími 

se uvést horninové masy do pohybu (A - aktivní síly), vyjadřuje stupeň stability svahu F. 

(Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm) 

 

Hlavní morfologické prvky svahové deformace (pohyby) lze ilustrovat na příkladu 

nejčastějšího typu svahového jevu, tj. sesuv proudového tvaru (obr. 3.1). Konkávní tvary 

v horní části patří odlučnému prostoru, střední část je část transportu, konvexní tvary v dolní 

části tvoří akumulační prostor ve formě sesuvného jazyka nebo splazu (Pašek et al. 1995). 

 

Obr. 3.1: Základní morfologické prvky sesuvu proudového tvaru (Pašek et al. 1995). 

A

P
F
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3.2. Faktory způsobující svahové deformace (pohyby) 

Při studiu svahových pohybů je velmi důležité rozeznat podněty, které způsobují 

náchylnost území k sesouvání a faktory, které pohyb bezprostředně vyvolaly. Náchylnost 

svahu k sesouvání je dána geologickou strukturou, vlastnostmi hornin, hydrogeologickými 

poměry a stavem morfologického vývoje území (Záruba, Mencl 1987).   

Faktory způsobující svahové deformace (pohyby) představují jak přírodní anomální 

procesy, tak umělé zásahy do ustáleného dlouhodobého režimu vývoje svahu (Nemčok 1982). 

(Varnes, 1996 in Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm) rozděluje 

faktory podmiňující vznik a reaktivaci svahových pohybů do 4 základních skupin: 

3.2.1. Morfologické poměry 

Změna výšky a sklonu svahu představuje jeden z hlavních faktorů způsobujících vznik 

sesuvných pohybů. Obvyklou příčinou změny sklonu svahu je odnos materiálu z paty svahu 

např. vlivem fluviální eroze. Prohlubování údolí převážně erozní činností vede ke zvětšení 

výšky svahu a k uvolňování bočních napětí ve svazích. Vznikají pukliny rovnoběžné 

s povrchem, do kterých snadno vniká voda a napomáhá svah rozrušovat (Záruba, Mencl, 

1987). 

3.2.2. Geologická stavba 

Přírodní podmínky, ve kterých se svahové pohyby vyvíjí, představují soubor 

geologických, morfologických, hydrogeologických a klimatických poměrů. Geologicko-

tektonická stavba ovlivňuje geomorfologické a hydrogeologické poměry daného svahu a může 

být proto určující podmínkou pro vznik sesuvu (Hulla et al., 2002 in Marschalko a kol., 

http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

3.2.3. Fyzikální faktory 

A. Klimatické poměry, mají často rozhodující úlohu při vzniku gravitačních 

svahových pohybů. Důležité jsou extremní srážky, zejména ty, které vyvolávají 
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přívalové deště, neboť značně urychlují krajinotvorné procesy (erozí půdy, sesuvy 

apod.) a vyvolávají extrémní průtoky na vodních tocích. Voda infiltrující do 

horninového prostředí sytí zeminy a tíha zvodněné vrstvy narůstá. Dočasně se zvyšuje 

pórový tlak a snižuje pevnost ve smyku. Anomálie se nejvíce projevují v již 

existujících sesuvech a často zapříčiňují reaktivaci pohybu.  

Mělké sesuvy v zeminách a zvětralých horninách se formují zejména na strmých 

svazích (25-45°) během velmi intenzivních, případně dlouhotrvajících srážek. Hranice 

kombinované intenzity a doby trvání srážek, která vyvolá svahový pohyb, je pro 

každou oblast jiná a může být důležitá pro vznik a reaktivaci sesuvu. K opětovné 

aktivaci sesuvu po již existujících smykových plochách dochází na mírnějších svazích 

(10- 25°), přičemž mocnost sesouvajících se hmot je větší než u sesuvů prvotních. 

Prahovou hodnotu je třeba určovat v tomto případě pro každý sesuv zvlášť, a to 

s přihlédnutím na geologické a geomorfologické poměry. 

Plošné roztřídění teploty vzduchu v ČR je velmi rozmanité, díky značným výškovým 

rozdílům, orientaci svahů, vegetačnímu pokryvu, převládajícímu směru větrů apod. 

Obvykle na jaře může docházet po výrazném oteplení k rychlému tání sněhové 

pokrývky, přičemž se vytváří nové hydrologické podmínky svahu. Proces tání často 

způsobuje výraznější dlouhodobé zvyšování vlhkosti ve srovnání s obvyklými 

infiltracemi ze srážek. 

B. Působení podzemní vody, svahové pohyby u přehrad (jak u tělesa hráze, tak 

v zátopové oblasti), přečerpávacích vodních elektráren, kanálů, na březích jezer, řek, 

podél mořského pobřeží, jsou často aktivovány náhlou změnou hladiny vody. Na 

hladinu podzemní vody má vliv také evapotranspirace, a to hlavně v zóně dosahu 

kořenů. Změna rychlosti a tlaku proudící podzemní vody může vést k vyplavení částic 

zeminy (sufózi). Vznikají podzemní dutiny a porušuje se stabilita svahu. Velmi 

náchylná je jemná písčitá a prachovitá frakce při překročení kritické rychlosti proudění 

vody. 

C. Zvětrávání, je významným faktorem podmiňujícím velmi nebezpečné gravitační 

deformace. Má charakter mechanického rozrušování i chemického rozkladu 
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(hydratační pochody, výměna iontů v jílech působením prosakující vody atd.). Silně se 

porušuje struktura a textura horniny a rozvíjí se oslabené zóny masivu. Intenzita, 

rychlost a hloubka zvětrávání je závislá na srážkových a teplotních klimatických 

poměrech, vegetačním pokryvu atd. 

D. Vliv promrzání, činnost mrazu má nemalý vliv na aktivitu sesuvů. Voda po 

zmrznutí v trhlinách mění svůj objem a snižuje soudržnost (po rozmrznutí) 

horninového materiálu. Např. v jílovitých a jílovito-písčitých zeminách se tvoří ledové 

vrstvičky. Povrchová vrstva při jejích tání rozbřídá vlivem silně se zvětšujícího objemu 

vody. 

E. Zemětřesení, zemské otřesy vyvolávají v horninovém prostředí dočasné změny 

napětí, které mohou porušit stabilní poměry svahů v širokém i  hlubokém okolí 

epicentra. Mezi nejčastější typy sesuvů, které vznikají při zemětřesení, se zařazuje 

zejména skalní řícení a sesouvání (obr. 3.2), zemní a kamenité proudy. Velikost oblasti 

postižené sesuvy je závislá na magnitudu, hloubce ohniska, geologických podmínkách, 

charakteru reliéfu, amplitudě a na délce trvání otřesů. 

 

Obr. 3.2: Sesouvaní vyvolané zemětřesením v Salvadoru v roce 2001 (Gonzales de Vallejo, 2002). 



Tommhy L. Cuadros León: Mapování a inventarizace sesuvů v Ostravské Stromovce 

 

2011 26 

3.2.4. Antropogenní faktory 

Pohyb materiálu na svahu je vyvolán antropogenní činností. 

A. Stavební činnost, mezi hlavní antropogenní příčiny vzniku sesuvů patří změna 

geometrie svahu vlivem odlehčení jeho dolní části stavebním zářezem (např. výstavbou 

komunikace a kanalizací) nebo výkopem stavebních jam. Dalším velmi častým 

případem změny geometrie svahu je přitížení jeho horní části násypem nebo stavební 

konstrukcí. Vlivem přitížení může dojít k nárůstu napětí v pórech zeminy a posléze 

ke snížení vnitřního tření. 

B. Umělé vibrace, (technická seismicita) jsou odrazem lidské aktivity a zahrnují např. 

výstavbu pilot, otřesy v lomech, průjezdy těžké mechanizace atd. 

C. Odstranění vegetace, odstranění vegetace může nepříznivě ovlivňovat stabilitu 

svahu. Kořeny udržují stabilitu mechanickým působením a přispívají k vysoušení 

svahu tím, že část vody spotřebují. Po odstranění rostlinstva se na svahu výraznějším 

způsobem uplatňuje povrchová eroze a mění se vodní režim v povrchových vrstvách. 

D. Hlubinné a povrchové dobývání, důlní činnost výrazně mění ráz krajiny. Vlastní 

hlubinná těžba vyvolává již ve svém průběhu nebo dodatečně poklesy nadložních 

vrstev do prázdných vydobytých prostor. Charakter poklesu, zejména jeho rychlost  

a rozsah, závisí na hloubce dobývání, na rozměrech vydobytých prostor a na fyzikálně 

mechanických vlastnostech nadložních hornin. Povrchovým projevem poddolovaných 

území jsou poklesové kotliny, na jejichž okrajích může docházet k sesuvným pohybům 

3.3. Klasifikace svahových deformací (pohyby) 

Ke klasifikaci svahových deformaci je potřeba přistupovat uvážlivě vzhledem k tomu, 

že v převážné většině jde o komplexní procesy s projevy různých druhů a rychlostí pohybů. 

Kvůli různorodostem svahových pohybů existuje velké množství způsobů jejich klasifikace. 

Studiem svahových pohybů se zabývalo a zabývá mnoho autorů, z nichž každý přináší na 

problematiku vlastní pohled (Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

Série autorů (např. Terzaghi, Heim, Braun, Penck, Pollack) se pokoušela přesně 
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systematicky svahové pohyby rozdělit. Uvedení autoři vymezili dvě skupiny. V první skupině 

dochází k pohybu „za sucha“ a vznikající tření je statické. U druhé skupiny se děje pohyb 

vždy za součinnosti vody, která se stává aktivním agentem, a tření je hydrodynamické 

(Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

Popov (1951) doporučuje, aby se při klasifikaci sesuvných jevů přihlédlo 

k regionálním poměrům, jelikož vzhledem k rozmanitosti faktorů mají jednotlivé typy 

sesouvání v různých krajinách odlišný ráz (Záruba, Mencl 1987).  

Z velkého množství klasifikací je nejvhodnější členění svahových pohybů podle 

Nemčoka, Paška, Rybáře (1974), která je přizpůsobena na regionálně-geologické podmínky 

ČR. Základem této klasifikace jsou dvě kritéria - mechanizmus a rychlost pohybu. Definují 

sesuv jako gravitační pohyb horninových hmot po svahu. Nezahrnují sem ale transport hornin 

sněhem, ledem, vodou a větrem.  

Většina autorů ve své klasifikaci vymezuje dvě hlavní kritéria klasifikace sesuvů. 

Základem hlavních kritérií je mechanismus pohybu a rychlost pohybu (tab. 3.1). K vedlejším 

kritériím zařazují věk, stupeň aktivity, genezi, vývojové stadium, opakovatelnost, směr 

narůstání pohybu, půdorys a výraznost morfologie (tab. 3.2). 

Tab. 3.1: a) Klasifikace svahových pohybů podle rychlosti pohybu, b) Modifikovaná stupnice rychlostí 

svahových pohybů (Varnes, 1958 in Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm).    

 a)                                                                              b) 
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Tab. 3.2: Kritérium pro charakterizování svahových jevů (Řezníček, Pašek, Zeman, 1980 in Marschalko a kol., 

http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

Kritérium Charakteristika 

věk 
recentní 

probíhá za současných klimatických a morfologických 

podmínek 

fosilní probíhal dříve (pleistocén) 

aktivita 

aktivní Probíhá 

potenciální v klidu, ale příčiny pohybu se mohou obnovit 

stabilizovaná v klidu, příčiny pohybu zanikly nebo byly odstraněny 

geneze 
přirozená bez zásahu člověka 

uměle vyvolaná lidskou činností 

vývojové 

stadium 

počáteční 

  pokročilé 

závěrečné 

opakovatelnost 
jednorázová 

  
periodická 

směr 

narůstání 

deformace 

progresivní po svahu 

regresivní postižená oblast se rozšiřuje dále po svahu 

půdorysný tvar 

deformace 

proudový délka je značně větší než šířka 

plošný délka se přibližně rovná šířce 

frontální šířka jednoznačně větší délky 

morfologické 

formy 

zastřené tvary porušené mladšími modelačními procesy 

pohřbené tvary jsou překryty mladšími sedimenty 

 

Podle Nemčoka, Paška, Rybáře (1974) se svahové pohyby dělí na ploužení, sesouvaní, 

řícení a stékání. 

3.3.1. Ploužení 

Autoři označují ploužení jako dlouhodobý nezrychlující se pohyb horninových hmot 

s rychlostí pohybu na milimetry až centimetry za rok (viz. tab. 3.3). Ploužení je podrobněji 

rozděleno na hlubinné a povrchové. Hlubinné ploužení má za následek rozvolnění a roztrhání 

horských masívů, ohýbání vrstev a blokové poruchy. V povrchové zóně, kde působí vliv 

sezónních změn teploty a vlhkosti, dochází k pomalému nerovnoměrnému pohybu 

horninových hmot, který je označován jako povrchové ploužení. Tyto pohyby se projevují 

slézáním svahových hlín a sutí a hákováním vrstev (Marschalko a kol., 

http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm
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http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

Tab. 3.3:  Klasifikace svahových pohybů typu ploužení (upraveno podle Nemčoka, Paška, Rybáře, 1974 a 

Malgota, Klepsatela, Trávníčka, 1992 in Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/inzgeol/default.htm). 

Zákl. skupiny  

Základní 
typy 

svahových 
pohybů 

Příklady 
nejrozšířenějších 
typů svahových 
pohybů a jejich 
charakteristika 

Příklad 
Název výsledné 

svahové 
deformace 

ploužení podpovrchové 

tahové 
rozvolňová
ní 

rozvolňování 
skalního svahu 
vznikem puklin, 
které lemují tvary a 
dna erozního údolí  

narušené 
svahy 
napětím rozvol- 

něné 
svahy 
  rozvolňování svahu 

otevíráním tahových 
trhlin v jeho horní 
části 

 

narušené 
svahy 
tahovými 
trhlinami 

gravitační 
roztrhání 

Roztrhání vysokých 
horských masivů 
s hrásťovými 
poklesy jejich svahů 
a roztrháním jejich 
hřebenů 

 

rozpadlé svahy, 
potrhané svahy, 
svahy 
s roztrhanými 
hřebeny 

gravitační 
shrnutí 
(zvrásnění) 

shrnutí vysokých 
horských masivů 
zvrásněním jejich 
vrstev a se 
stupňovitými 
poklesy 

 

shrnuté svahy 
se zohýbanými 
vrstvami  

shrnování vrstev 
podél okrajů pánví 

 

gravitační vrásy 

vytláčení málo 
únosných a 
měkkých hornin na 
dně údolí  

údolní antiklinály, 
vytláčení vrstev 
pode dnem údolí 
(bulging) 

vytláčení 

rotační vytláčení 
plastického podloží 
při blokových 
pohybech  

bloková 
pootočení, 
bloková pole, 
cambering 

laterální vytláčení při 
blokových pohybech 
po předurčené ploše 

 

blokové posuny, 
blokové 
rozpadliny, 
bloková pole 
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povrchové ploužení 

dlouhodobé plazivé 
přetváření 
povrchových vrstev 
svahů v zóně vlivu 
sezónních 
klimatických změn  

slézání suti a 
svahových hlín, 
povrchové 
ohýbání vrstev, 
vyvlečení a 
hákování vrstev, 
kamenná moře, 
kamenné ledovce 

3.3.2. Sesouvání 

Sesouvání bývá označováno jako krátkodobý rychlý pohyb (viz. tab. 3.4). Horninová 

hmota se pohybuje podél jedné nebo více smykových ploch rychlostí řádově v metrech za den. 

Sesuvy jsou podrobněji rozděleny podle tvaru smykové plochy na rotační, planární, rotačně 

planární a translační, podle plošného tvaru na plošné, proudové a frontální a podle aktivity na 

aktivní, uklidněné a stabilizované. 

Fussgänger (1986), (in Hulla, Turček, Baliak, Klepsatel, 2002) rozšířil dělení sesuvů 

o smýkání zemin a skalních hornin, vytláčení (sesouvání podél smykové plochy v důsledku 

vytláčení méně únosné podkladové zeminy), prosedání a vyplavování (sesouvání v důsledku 

hydrodynamického působení podzemních vod), (Marschalko a kol., 

http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

Tab. 3.4: Klasifikace svahových pohybů typu ploužení (upraveno podle Nemčoka, Paška, Rybáře, 1974  

a Malgota, Klepsatela, Trávníčka, 1992 in Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

Zákl. typy 
Příklady nejrozšířenějších typů 

svahových pohybů a jejich 
charakteristika 

Příklad 
Název výsledné 

svahové deformace 

sesouvání 
klouzání 

(smýkání) 

klouzání zemin podél rotační 
smykové plochy 

 

rotační sesuvy, 
sesuvy podél 
rotační smykové 
plochy, insekventní 
sesuvy 

klouzání zemin podél rovinné 
smykové plochy 

 

planární sesuvy, 
sesuvy podél 
rovinné smykové 
plochy,  
konsekventní 
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klouzání skalních hornin podél 
rovinné smykové plochy 

 

sesuvy, 
skalní sesuvy po 
předurčené 
smykové ploše 
sklouzávání 
skalních hornin 

klouzání podél složené, 
zakřivené a rovinné smykové 
plochy 

 

rotačně-planární 
sesuvy 
sesuvy podél 
složené smykové 
plochy 

vytláčení 

klouzání po převážně 
horizontální nebo mírně 
ukloněné smykové ploše, často 
spojované s vytláčením vrstev 
na úpatí  

laterální sesuvy 
translační sesuvy 
laterální sesuvy s 
vytláčením 

sesouvání podél zakřivené 
smykové plochy v důsledku 
vytláčení méně únosných 
podkladových zemin 

 

sesuvy v důsledku 
vytláčení 

prosedání  

sesunutí v důsledku náhlého 
rozrušení původní struktury 
vrstvy prachovitých 
(sprašových) a citlivých 
disperzních zemin převlhčením, 
vyluhováním nebo seizmickými 
otřesy 

 

sesuvy při 
prosedání nebo 
vyluhování 

vyplavování 

sesunutí v důsledku porušení 
struktury vrstvy stejnozrnných 
písčitoprachovitých a písčitých 
zemin při hydrodynamickém 
působení podzemních vod  

sufózní sesuvy 
sesuvy 
hydrodynamického 
vyplavování 
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3.3.3. Stékání 

Jedná se o rychlé krátkodobé pohyby o rychlostech metry za hodinu až kilometry za 

hodinu (viz. Tab. 3.5). Horninové hmoty jsou obvykle ve viskózním stavu a od podloží jsou 

ostře odděleny. Výsledkem stékání bývají zemní (v místech soustředěného toku povrchové  

i pozemní vody) a kamenité (vznikající na strmých svazích vysokých pohoří; v Alpách známé 

jako mury) proudy. 

Tab. 3.5: Klasifikace svahových pohybů typu stékání (upraveno podle Nemčoka, Paška, Rybáře, 1974 

a Malgota, Klepsatela, Trávníčka, 1992 in Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

Zákl. 
typy 

Příklady nejrozšířenějších typů svahových 
pohybů a jejich charakteristika 

Příklad 
Název svahových 

poruch 

stékání 

stékání povrchových částí pokryvných 
zemin při jejich velkém převlhčení a 
nasycení v období intenzivních srážek 
nebo jarního rozmrzání a tání 

 

strže 

stékání svahových neulehlých písčito- 
prachovitých zemin a mořských a 
jezerních disperzních zemin při náhlém 
rozrušení jejich struktury spojené s jejich 
ztekucením 

 

zemní proudy 
v citlivých jílech, 
bahenní proudy, 
subakvální proudy 

stékání svahových jílovito-písčitých a 
hlinitých zemin při jejich výrazném 
přesycení povrchovými i podzemními 
vodami 

 

zemní proudy, 
rozbahněné proudy 

stékání hlinitých a kamenito-hlinitých 
svahových uloženin působením 
přívalových vod 

 

hlinité přívalové 
proudy, kamenito-
hlinité přívalové 
proudy - mury 
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3.3.4. Řícení 

Při řícení se horninové hmoty pohybují rychlostí v metrech za sekundu (viz. tab. 3.6). 

Tento pohyb vzniká na strmých svazích a alespoň část pohybu probíhá volným pádem. Při 

odvalovém řícení nejprve materiál padá volným pádem, hromadí se u paty svahu, odkud se 

dále pohybuje do údolí v podobě skalního proudu. Planární řícení začíná usmýknutím části 

skalní stěny po planární ploše na okraj strmého svahu, kde následuje volný pád materiálu 

(Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

Tab. 3.6:  Klasifikace svahových pohybů typu řícení (upraveno podle Nemčoka, Paška, Rybáře, 1974 

a Malgota, Klepsatela, Trávníčka, 1992 in Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

Zákl. typy  
Příklady nejrozšířenějších typů 

svahových pohybů a jejich 
charakteristika 

Příklad 
Název výsledné 

svahové deformace 

říceni 

sesypávání 

přemísťování drobných úlomků 
hornin kutálením, valením a 
poskakováním 

 

sesypy 
  
vydrolení 

opadávání 

náhlé přemísťování úlomků hornin 
volným pádem (v počáteční části 
dráhy padajících mas) 

 

opadové kužely, 
suťové kužely, haldy, 
padání kamenů 

odvalování 
překlopením 

náhlé přemísťování bloků a stěn 
skalních hornin především volným 
pádem 

 

odvalová řícení 
překlopením, skalní 
řícení, skalní 
odtržení 

náhlé přemísťování zemin 
především volným pádem 

 

odvaly zemních stěn 

odvalování 
sklouznutím 

náhlé přemísťování skalních 
bloků, při kterém se kombinuje 
klouzání po předurčené ploše 
s volným pádem 

 

planární skalní řícení 
skalní řícení 
kombinované se 
sklouznutím 
odvalové řícení 
sklouznutím 
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Na základě rychlostí pohybu horninových hmot lze podobně jako u zemětřesení 

vymezit sedm stupňů. Každý z nich je definován velikostí destrukce objektů (případně obětí 

na životech) od stupně jedna, kde jsou škody nepatrné, až po stupeň sedm, který  představuje 

katastrofální stav (Varnes, 1978 in Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/ 

default.htm). 

3.4. Geologicko-morfologický vývoj sesuvů 

Sesuvné jevy vznikají za různých geologických podmínek a působením mnoha faktorů. 

Při jejich vývoji je důležitá i funkce času. Některé faktory se mění s časem, takže každý sesuv 

se postupně vyvíjí. Nejprve se uplatňují podmínky, které zakládají sesuv, objevují se první 

znaky porušení rovnováhy, vznikají trhliny v horní části svahu; pak nastává vlastní pohyb 

uvolněných hmot, jejich sunutí a postupné ukládání při úpatí svahu. Akumulací sesutých hmot 

při úpatí svahu si příroda sama vytváří dočasnou rovnováhu (Záruba, Mencl, 1987).  

Podle vývoje můžeme rozlišovat sesuvy v počátečním a v pokročilém stadiu 

a ve finálním stadiu vyčerpané, které mají odlučnou zónu již z větší části vyprázdněnou. 

Podle stupně aktivity rozeznáváme sesuvy živé (aktivní), dočasně uklidněné (potenciální)  

a trvale uklidněné (stabilizované). Podle stáří se rozeznají sesuvy současné a staré, z nichž 

ty, které se za dnešních a morfologických podmínek nemohou opakovat, se nazývají fosilní. 

Současné (zpravidla aktivní) sesuvy se poznají poměrně snadno podle morfologie, neboť 

jejich tvary jsou čerstvé, výrazné, dosud neporušené dešťovým ronem a erozí. Stromy jsou 

různě vychýlené z původní polohy, cesty, meze a stromořadí vedoucí přes sesuvné území jsou 

přerušené, stavení deformovaná i pobořená. Dočasně uklidněné sesuvy bývají zarostlé nebo 

porušené erozí, takže stopy posledních pohybů bývají málo znatelné. Příčiny vzniku dosud 

trvají, takže pohyb se může znovu obnovit (Záruba, Mencl, 1987). Podle půdorysného tvaru 

sesuvu rozlišujeme sesuvy plošné (areální), proudové a čelní nebo frontální-lineární – obr. 3.3 

(Rybář, Ondrášik, 1991). 

http://geologie.vsb.cz/svadef/%20default.htm
http://geologie.vsb.cz/svadef/%20default.htm
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Obr. 3.3: Sesuvy podle půdorysného tvaru (Rybář, Ondrášik, 1991). 

3.5. Teorie mapovaní sesuvného území 

Při vlastním mapování v terénu se používají obvyklé metody inženýrsko-geologického 

mapovaní, od počátečních orientačních pochůzek až po důkladně mapovací túry s podrobným 

dokumentováním odkryvů a všech významných jevů, pořizování schematických zákresů  

a zaměření, fotosnímků apod. (Pašek, et at., 1995). 

Pro inženýrskogeologické mapování slouží jako podklad topografické mapy v měřítku 

1 : 5000 nebo v podrobnějším měřítku. Méně často se jako podklad užívají letecké snímky, 

na nichž jsou dobře viditelné některé další podrobnosti území. V případě, že není k dispozici 

topografický podklad, lze zaměřit několik význačných profilů od úpatí svahu přes akumulační 

oblast až nad odlučnou hranu. Do mapy se zaznamenávají všechny sesuvné projevy, jako 

odlučná oblast, transportní zóna, akumulační oblast, trhliny, sesuvné bloky, boční valy, 

zakreslují se výchozy vrstev, hydrogeologické objekty, např. studny, mokřady, prameny, 

pramenní linie atd. (Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/ default.htm). Na obr. 3.1 

je znázorněn diagram sesouvání s morfologickými prvky.  

Dobře lze orientačně rozeznat velikost pohybu podle posunutých komunikací, mezí, 

stromořadí, hranic lesa (obr. 3.4), pokud se najde pokračování posunutého objektu 

na sousedním neporušeném svahu. 

http://geologie.vsb.cz/svadef/%20default.htm
http://geologie.vsb.cz/svadef/Text/5_pruzkum_soubory/image007.jpg
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Obr. 3.4: Podle posunutých mezí a stromořadí lze stanovit velikost pohybu „p“ (Záruba, Mencl, 1987). 

I když svahové pohyby mají rozmanité tvary, tři hlavní oblasti mohou být rozlišeny 

téměř u všech sesuvů. Tyto tři oblasti musí být vyznačeny v mapě s průběhem hlavních trhlin 

a tvarem jednotlivých bloků (Záruba, Mencl, 1987). Těmito oblastmi jsou: 

1) Odlučná oblast, je oddělena odlučnou stěnou od neporušeného svahu, má 

zpravidla tvar podkovovité deprese, ze které se horniny sesunuly po svahu dolů. 

2) Transportní oblast, je střední část sesuvu, ve které jsou sesouvající se hmoty 

přemisťovaný z odlučné zóny do akumulační. 

3) Akumulační oblast, ve které se hromadí sesutý materiál. 

Zvýšená pozornost se věnuje přítomným trhlinám. V odlučné oblasti jsou tahové 

trhliny otevřené a kolmé na směr pohybu. Důležité je i zjištění a vykreslení tahových trhlin 

nad hlavní odlučnou oblastí, protože jejich přítomnost naznačuje možnost rozšiřování pohybu 

proti svahu. Níže do svahu na ně navazují drobné neprůběžné trhlinky, které vymezují obrys 

budoucího sesuvu, i když ještě nenastal. Ve spodní části sesuvu jsou trhliny sevřené, stlačené, 

popřípadě deformované tlakem. Smykové, podélné trhliny vznikají na bocích sesuvů. Pečlivé 

zaznamenávání průběhu trhlin vede ke správnému poznání povahy pohybu sesuvů 

(Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/ default.htm). 

Povrch terénu může být plynulý, zvlněný, hroudovitý, stupňovitý v závislosti 

na charakteru sesouvajících se hmot. Ty se mohou pohybovat ve tvaru velkých souvislých ker 

http://geologie.vsb.cz/svadef/%20default.htm
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nebo bloků, mohou být rozdrobené nebo ve stavu tvárlivém i polotekutém (Záruba, Mencl, 

1987). 

Sesuvný materiál se nasouvá v akumulační oblasti na své předpolí, které může být 

vytlačené. Z tohoto důvodu se pečlivě zaznamenávají výchozy lokálních smykových ploch, 

radiální trhliny, násunové valy. Při mapování se zjišťuje také stáří sesuvu a stadium vývoje. 

Mezi znaky současného svahového pohybu patří strmé nezarostlé stěny odlučné oblasti, 

otevřené trhliny, stromy vykloněné z původní polohy (obr. 3.5). Odlučná oblast dočasně 

uklidněných sesuvů je již zarostlá, akumulační část bývá málo znatelná, např. částečně zakrytá 

náplavovými kužely a porušená erozí (Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/ 

default.htm). 

 

Obr. 3.5: Současné sesuvy poznáme podle porušeného porostu, podle zakřivení (a, c) a nových nárostů (b) 

můžeme odhadnout staří pohybů (Záruba, Mencl, 1969). 

Stáří sesuvných pohybů lze rozpoznat např. podle vztahu k údolním terasám, 

sprašovým pokryvům, paleontologie, podle vývoje recentního a průběhu fosilního půdního 

profilu apod. Při mapování by se neměly opomíjet ani floristické indikátory, které mohou 

pomoci rozpoznat a omezit sesuvné území (mokřady, prameny, pramenní linie). Jedná se 

především o přesličku obrovskou - Equisetum maximum a podběl lékařský - Tussilago farfara 

(Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/ default.htm). 

http://geologie.vsb.cz/svadef/%20default.htm
http://geologie.vsb.cz/svadef/%20default.htm
http://geologie.vsb.cz/svadef/%20default.htm
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3.6. Metodika vlastního zkoumaní 

3.6.1. Terénní výzkum-mapování 

Lokalizace sesuvů vycházela z vlastního mapování terénu, které proběhlo na základě 

předem připravených mapovacích tras. Během mapování proběhla dokumentace všech 

významných jevů, u kterých byl pořízen jejich schematických zákres, naměření strukturních 

prvků a fotodokumentace.  

Pro vlastní mapování terénu (areál Zoo Ostrava) byla k dispozici topografická mapa 

(terénní) v měřítku 1 : 2 000, kterou jsem rozdělil na menší kvadranty (400 x 400m) pro lepší 

zpracovaní a orientaci v terénu. Do této terénní mapy jsem zakreslil nalezené sesuvy při 

mapovacích túrách, které proběhly ve dnech 24.02, 05.03, 09.03, 10.03, 24. 03 a 22. 04. 2011. 

Pro vstup do areálu bylo potřeba povolení ze strany Zoo Ostrava. 

Při terénním mapování byly zaznamenávány hlavní jevy související se sesouváním. 

Sledoval jsem hlavně výskyt trhlin, „mokřadů“, odvodňovacích pramenů, narušení 

vegetačního pokryvu, hákovitých deformací kmenů stromů („opilých stromů“), zvlněných 

reliéfů apod.  

U každého zjištěného sesuvu jsem nejprve provedl teoretický odhad jeho rozměrů 

(šířka, délka, rozdíl výšek), které jsem zaznamenal do terénního deníku společně s expozicí 

svahu vůči světovým stranám (pomocí kompasu). Následně jsem se zabýval popisem 

deformace jakými jsou tvar deformace, morfologie povrchu deformace, intenzita porušení 

svahu, čerstvost tvarů deformace, trhliny apod. Díky těmto faktorů jsem daný jev zařadil do 

jedné ze tří kategorií (aktivní, potencionální a stabilizovaný), Kategorizaci jevů jsem si navrhl 

sám na základě záznamového listu registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových 

deformací vydaných ČGS-Geofond ČR.   

Terénní popis každého sesuvu mi pomohl při vyplňování záznamového listu Geofondu 

ČR (viz. Příloha č. 1). Následně byl sesuv zakreslen do terénní mapy. Ve které byl zakreslen 

tvar sesuvu, odlučná stěna, čelo deformace.  
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Přesná poloha nalezených sesuvných území byla zaznamenána navigačním přístrojem 

GPS. Tento přístroj patří do třídy přijímačů sloužících k měřícím účelům s velkou přesností 

(mm). V mém případě se používalo zařízení GPS firmy Topcon GR-3 a datový kontroler  

FC-200 (obr. 3.6), které je schopno měřit za příznivých podmínek s horizontální i vertikální 

přesností na milimetry. Při vlastním měření se přesnost pohybovala od prvních centimetrů 

až do sto centimetrů v horizontálním i vertikálním směru. Nepřesnost byla občas způsobena 

hustým vegetačním pokryvem, který způsoboval snížení úrovně přijímaného korekčního 

signálu a GPS satelitů. Pro mé požadavky byla tato nepřesnost přípustná, neboť grafickým 

výstupem terénního měření je mapa v měřítku 1 : 5000. GPS přístrojem byly zaznamenány  

u každého sesuvu nejprve odlučné stěny poté okraje a následně čelo deformace. Celkově bylo 

vytyčeno na okonturování svahové deformace 6 až 11 bodů v závislosti na rozsahu 

zkoumaného jevu. Měření pomocí GPS probíhalo v systému S-JTSK. 

V zájmové oblasti jsem nebyl schopen najít příznaky sesuvů, které jsou zaregistrovány 

v ČGS-Geofond ČR (v příloze č. 3 označeny čísly 3546 a 3544). Výjimku tvořil sesuv 

č. 3532, u kterého byly zřetelné znaky sanačních prací. Předpokládám, že tyto práce proběhly 

v souvislosti se snížením ohrožení místní železniční tratě.   

    

Obr. 3.6: Kompletní měřící zařízení GPS Topcon FC 200 s teleskopickou tyčí. 
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3.6.2. Zpracování dat 

Data z kontroleru FC-200 byly exportovány do formátu ESRI shape. Tento export dat 

vytvořil novou vrstvu naměřených bodů, kterou jsem si následně otevřel v programu ArcGis 

9.3, kde byly využity aplikace ArcMap a ArcCatalog na další zpracování.   

Podkladové vrstvy (katastrální situace, stávající svahové deformace, topografie) 

do programu ArcGIS 9.3 (ESRI 2008) byly poskytnuty magistrátem města Ostravy na žádost 

institutu geologického inženýrství VŠB-TUO. S pomocí podkladové vrstvy topografie 

(vrstevnicový plán) jsem byl schopen určit sklon sesuvu, zpřesnit jeho rozlohu a rozdíl výšek. 

Mapa musela být rozdělena do tří typů vrstev: 

 vrstvy bodových prvků 

 vrstvy liniových prvků 

 vrstvy plošných prvků. 

Zpracování vrstev bylo provedeno metodou ruční vektorizace. Vzhledem k rozloze 

území bylo pro mapu zvoleno měřítko 1 : 5 000, které umožňuje zakreslit jednotlivé oblasti 

svahových deformací a zároveň umožňuje umístit celé území na formát A3 včetně ostatních 

kompozičních prvků mapového listu. Mapa svahových deformací v Ostravské Stromovce 

je volnou přílohou této práce. 

3.7. Výčet, klasifikace a zobrazení svahových deformací 

Ostravská Stromovka je místo, které je téměř nedotčené tj. bez umělých zásahů 

do ustáleného dlouhodobého vývoje svahu. Terén je členitý s rozmanitým lesním porostem 

a najdou se zde svahové deformace (pohyby) v přirozeném stavu. 

Při mapování v zájmovém území bylo lokalizováno celkem 14 nových svahových 

deformací na celkové ploše cca 1,2 km
2
. Sesuvy ve studovaném území se vyskytují převážně 

v lesním porostu s čelem deformace zasahujícím do vodoteče. Svahové deformace zde 

postihují svahy s různými expozicemi, v různých nadmořských výškách a to v rozmezí 

269-321 m n.m. Sklon těchto svahů se pohybuje v rozpětí 15°- 40°. Velikost svahových 

deformaci je rozdílná tj. přibližně od 80 m
2
 do 3500m

2
. 
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Ze svahových procesů v zájmovém území aktuálně převládá ploužení, tedy pomalý 

dlouhodobý pohyb. Jeho charakteristickým projevem je zvlněný reliéf a „opilý“ vzrůst stromů, 

které se takto snaží vyrovnávat svou stabilitu na ujíždějícím svahu. Méně častým typem 

svahových procesů na lokalitě je rychlejší pohyb označovaný jako sesouvání (např. sesuv  

č. 7). Nejčastějším tvarem svahové deformace je plošný sesuv, u kterého jeho délka bývá 

přibližně stejná jako šířka (např. sesuv č. 6 nebo č. 10). V zájmovém území se také nacházejí 

dva frontální sesuvy, jejichž šířka obvykle výrazně převyšuje nad délkou (např. sesuv č. 8 

nebo č. 13). Ojedinělým typem sesuvu v zájmovém území je proudový sesuv. Jedná se o sesuv 

č. 14, kde jeho délka výrazně převyšuje šířku deformace. Typickým znakem proudového 

sesuvu je protáhlý a poměrně úzký tvar. Jen některé svahové deformace si zachovávají 

v současnosti výraznou aktivitu. Ta se projevuje vznikem příčných trhlin,  výskytem pramenů 

a výraznou vyvinutou odlučnou stěnou (např. sesuv č. 5). 

Při výčtu a klasifikaci svahových deformací se vycházelo ze záznamového listu 

registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací ČGS-Geofond ČR (viz příloha  

č. 1). Na základě tohoto záznamového listu lze veškeré nalezené jevy klasifikovat: podle 

stupně prozkoumanosti na nedostatečně doložené, podle klasifikace jevu na 

sesuvy/sesouvání, podle členitosti deformace na jednoduché typy, podle staří obecně jako 

recentní, podle využití terénu na lesy, podle vztahu k tokům a nádržím na čelo deformace 

zasahující do vodoteče, podle geologické stavby svahu na svahy tvořené jílovitými  

a prachovitými soudržnými zeminami.  

Dále lze klasifikovat každou svahovou deformaci na základě jejich individuálních 

charakteristik v rámci výše uvedeného záznamového listu Geofondu následovně: 
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Svahová deformace č. 1 

 stupeň aktivity: stabilizovaný,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: hospodářské, 

 stav povrchu deformace: suchý,  

 prameny: nezjištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 20m, šířka: 30m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (20°), 

 expozice svahu: severozápad (SZ),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: zviněný,  

 intenzita porušení svahu: nepatrná,  

 čerstvost tvarů deformace: zčásti zarostlé vegetací,  

 trhliny: nezřetelné,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: místy zřetelné,  

 tvar odlučné stěny: obloukovitý,  

 okraje deformace: místy výrazné,  

 čelo deformace: zřetelně vyboulené. 

 

Obr. 4.1: Sesuv č. 1, se zřetelným čelem deformace a za ním červeně označena odlučná stěna.   
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Svahová deformace č. 2 

 stupeň aktivity: stabilizovaný,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: žádné, 

 stav povrchu deformace: místy zamokřený,  

 prameny: ojedinělé, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 25m, šířka: 50m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (20°), 

 expozice svahu: jihovýchod (JV),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: povrch plochý,  

 intenzita porušení svahu: zřetelná,  

 čerstvost tvarů deformace: zčásti zarostlé vegetací,  

 trhliny: nezřetelné,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: místy zřetelná,  

 tvar odlučné stěny: obloukovitý,  

 okraje deformace: místy výrazné,  

 čelo deformace: nevýrazně ploché. 

 

Obr. 4.2: Sesuv č. 2, žlutě označen průběh odlučné stěny a červeně pramen. 
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Svahová deformace č. 3 

 stupeň aktivity: stabilizovaný,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: žádné, 

 stav povrchu deformace: místy zamokřený,  

 prameny: ojedinělé, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 30m, šířka: 30m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (15°), 

 expozice svahu: jihovýchod (JV),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: povrch plochý,  

 intenzita porušení svahu: zřetelná,  

 čerstvost tvarů deformace: přemodelované denudace, eroze,  

 trhliny: nezřetelné,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: nevýrazná,  

 tvar odlučné stěny: obloukovitý,  

 okraje deformace: nevýrazné,  

 čelo deformace: nevýrazně ploché. 

 

Obr. 4.3: Sesuv č. 3, žlutě označen průběh odlučné stěny. 
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Svahová deformace č. 4 

 stupeň aktivity: stabilizovaný,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: žádné, 

 stav povrchu deformace: místy zamokřený,  

 prameny: nejištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 25m, šířka: 25m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (20°), 

 expozice svahu: jihozápad (JZ),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: nerovný,  

 intenzita porušení svahu: zřetelná,  

 čerstvost tvarů deformace: přemodelované denudace, eroze, 

 trhliny: nezřetelné,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: nevýrazná,  

 tvar odlučné stěny: obloukovitý,  

 okraje deformace: nevýrazné,  

 čelo deformace: nevýrazně ploché. 

 

Obr. 4.4: Sesuv č. 4, žlutě označen průběh odlučné stěny. 
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Svahová deformace č. 5 

 stupeň aktivity: aktivní,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: hospodářské, 

 stav povrchu deformace: suchý,  

 prameny: nejištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 15m, šířka: 25m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (30°), 

 expozice svahu: severovýchod (SV),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: stupňovitý,  

 intenzita porušení svahu: silná,  

 čerstvost tvarů deformace: tvary čerstvé,  

 trhliny: rozevřené zející,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: nevýrazná,  

 tvar odlučné stěny: obloukovitý,  

 okraje deformace: nevýrazné,  

 čelo deformace: zřetelně vyboulené. 

 

Obr. 4.5: Sesuv č. 5, žlutě označen průběh odlučné stěny a červeně rozevřená trhlina. 
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Svahová deformace č. 6 

 stupeň aktivity: potenciální,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: hospodářské, 

 stav povrchu deformace: suchý,  

 prameny: nejištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 40m, šířka: 25m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (17°), 

 expozice svahu: východ (V),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: povrch plochý,  

 intenzita porušení svahu: zřetelná,  

 čerstvost tvarů deformace: přemodelované denudace, eroze,  

 trhliny: nezřetelné,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: nevýrazná,  

 tvaru odlučné stěny: obloukovitý,  

 okraje deformace: nevýrazné,  

 čelo deformace: nezřetelné. 

 

Obr. 4.6: Sesuv č. 6, žlutě označen průběh odlučné stěny.  
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Svahová deformace č. 7 

 stupeň aktivity: aktivní,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: komunikace všeobecně, 

 stav povrchu deformace: rozbahněný,  

 prameny: nejištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 10m, šířka: 10m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (30°), 

 expozice svahu: jihovýchod (JV),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: nerovný,  

 intenzita porušení svahu: silná,  

 čerstvost tvarů deformace: přemodelované denudace, eroze,  

 trhliny: nezřetelné,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: nevýrazná,  

 tvar odlučné stěny: obloukovitý,  

 okraje deformace: nevýrazné,  

 čelo deformace: nevýrazně ploché. 

 

Obr. 4.7: Sesuv č. 7, červeně označená bahnitá plocha. 
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Svahová deformace č. 8 

 stupeň aktivity: potenciální,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: žádné, 

 stav povrchu deformace: místy zamokřený,  

 prameny: nejištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 10m, šířka: 35m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (30°), 

 expozice svahu: jihovýchod (JV),  

 celkový tvar deformace: frontální,  

 morfologie povrchu deformace: nevýrazný,  

 intenzita porušení svahu: silná,  

 čerstvost tvarů deformace: tvary čerstvé,  

 trhliny: nezřetelné,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: vyvinutá výrazně,  

 tvar odlučné stěny: rovinný,  

 okraje deformace: místy výrazné,  

 čelo deformace: nevýrazně ploché. 

Obr. 4.8: Sesuv č. 8, žlutě označen průběh odlučné stěny a červeně napnuté kořeny. 
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Svahová deformace č. 9 

 stupeň aktivity: aktivní,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: cesta, 

 stav povrchu deformace: místy zamokřený,  

 prameny: nejištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 20m, šířka: 15m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (40°), 

 expozice svahu: jihovýchod (JV),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: nerovný,  

 intenzita porušení svahu: silná,  

 čerstvost tvarů deformace: tvary čerstvé,  

 trhliny: rozevřené zející,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: místy zřetelná,  

 tvar odlučné stěny: rovinný,  

 okraje deformace: místy výrazné,  

 čelo deformace: nevýrazně ploché. 

 

Obr. 4.9: Sesuv č. 9, žlutě označen průběh odlučné stěny. 
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Svahová deformace č. 10 

 stupeň aktivity: potenciální,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: cesta, 

 stav povrchu deformace: místy zamokřený,  

 prameny: nejištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 30m, šířka: 50m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (15°), 

 expozice svahu: východ (V),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: povrch plochý,  

 intenzita porušení svahu: zřetelná,  

 čerstvost tvarů deformace: zcela zarostlé,  

 trhliny: chybí,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: nezřetelná,  

 tvar odlučné stěny: obloukovitý,  

 okraje deformace: nevýrazné,  

 čelo deformace: členitě nakupené. 

 

Obr. 4.10: Sesuv č. 10 z profilu, kde jsou paterně „opilé“ stromy a žlutě označen část průběhu odlučné stěny. 
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Svahová deformace č. 11 

 stupeň aktivity: stabilizovaný,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: cesta, 

 stav povrchu deformace: suchý,  

 prameny: nejištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 25m, šířka: 50m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (17°), 

 expozice svahu: jih (J),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: stupňovitý,  

 intenzita porušení svahu: zřetelná,  

 čerstvost tvarů deformace: zčásti zarostlé vegetací,  

 trhliny: chybí,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěny: nevýrazná,  

 tvar odlučné stěny: obloukovitý,  

 okraje deformace: nevýrazné,  

 čelo deformace: vyboulené s vytlačováním předpolí. 

 

Obr. 2.11: Sesuv č. 11, žlutě označen průběh odlučné stěny a červeně čelo. 
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Svahová deformace č. 12 

 stupeň aktivity: potenciální,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: cesta, 

 stav povrchu deformace: volně protékající potůčky na povrchu,  

 prameny: nejištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 30m, šířka: 50m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (17°), 

 expozice svahu: jihovýchod (JV),  

 celkový tvar deformace: plošný,  

 morfologie povrchu deformace: nerovný,  

 intenzita porušení svahu: zřetelná,  

 čerstvost tvarů deformace: přemodelované denudace, eroze,  

 trhliny: chybí,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: nevýrazná,  

 tvar odlučné stěny: nerovný,  

 okraje deformace: nevýrazné,  

 čelo deformace: nevýrazně ploché. 

 

Obr. 2.12: Sesuv č. 12, žlutě označen průběh odlučné stěny a červeně pramen. 
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Svahová deformace č. 13 

 stupeň aktivity: aktivní,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: speciální, 

 stav povrchu deformace: místy zamokřený,  

 prameny: nejištěny, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 30m, šířka: 70m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (20°), 

 expozice svahu: jihovýchod (JV),  

 celkový tvar deformace: frontální,  

 morfologie povrchu deformace: členitý,  

 intenzita porušení svahu: zřetelná,  

 čerstvost tvarů deformace: přemodelované denudace, eroze,  

 trhliny: chybí,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: nevýrazná,  

 tvar odlučné stěny: nerovný,  

 okraje deformace: nevýrazné,  

 čelo deformace: nevýrazně ploché. 

 

Obr. 4.13: Sesuv č. 13, žlutě označen průběh odlučné stěny. 
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Svahová deformace č. 14 

 stupeň aktivity: potenciální,  

 porušené technické objekty: žádné, 

 ohrožené technické objekty: žádné, 

 stav povrchu deformace: místy zamokřený,  

 prameny: ojedinělé, 

 určení mocnosti jevu: přibližně odhadnutá (délka: 110m, šířka: 30m), 

 určení sklonu svahu: z mapy (20°), 

 expozice svahu: západ (Z),  

 celkový tvar deformace: proudový,  

 morfologie povrchu deformace: zviněný,  

 intenzita porušení svahu: zřetelná,  

 čerstvost tvarů deformace: účasti zarostlé vegetací,  

 trhliny: chybí,  

 smyková plocha: chybí, 

 odlučná stěna: místy zřetelná,  

 tvar odlučné stěny: obloukovitý,  

 okraje deformace: výrazné,  

 čelo deformace: zřetelně vyboulené. 

 

 

Obr. 4.14: Sesuv č. 14, žlutě označen průběh odlučné stěny. 
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3.8. Hodnocení nebezpečnosti a rizik 

Nebezpečnost a rizika nalezených svahových deformací jsou hodnocena z hlediska 

stupně aktivity sesuvů a ohroženosti objektů. V případě Ostravské Stromovky (Zoo Ostrava) 

se jedná zejména o stavby a komunikace. Mezi svahové deformace, které představují největší 

nebezpečí, řadíme následující: 

Svahová deformace č. 5: z hlediska stupně aktivity se řadí mezi aktivní sesuvy, jsou u ní 

patrné otevřené trhliny a stromy vykloněné z původní polohy. Tento nalezený sesuv je jedním 

z nejnebezpečnějších v zájmové oblasti, jelikož představuje potencionální ohrožení 

hospodářské budovy, která se nachází v jeho blízkosti cca 20m (obr. 4.15). 

 

Obr. 4.15: Budova v blízkosti sesuvu č. 5, a) šípkou označena trhlina, b) detail trhliny.  

Svahová deformace č. 7: Z hlediska stupně aktivity se zařazuje mezi potenciální 

sesuvy. U této deformace je patrná rozbahněná plocha. Nebezpečnost nalezeného sesuvu 

spočívá v tom, že v budoucnu při jeho vývoji může ohrozit můstek, který se nachází asi  

3 metry nad ním (obr. 4.16). 

Svahová deformace č. 9: Z hlediska stupně aktivity se zařazuje mezi aktivní sesuvy. 

U této deformace jsou patrné rozevřené trhliny (obr. 4.17) a napnuté kořeny stromů. 

Nebezpečnost tohoto nalezeného sesuvu spočívá v tom, že trhliny jsou vidět již v blízkosti 

nedaleko se nacházející cesty (cca 2m). Při pokračujícím vývoji sesuvu bude cesta brzy 

a

) 

b

) 
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ohrožena. 

 

Obr. 4.16: Sesuv č. 7 v blízkosti můstku. 

 

Obr. 2.17: Trhliny sesuvu č 9, v blízkosti cesty (červeně označeno). 
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Svahová deformace č. 13: Z hlediska stupně aktivity se zařazuje mezi potenciální 

sesuvy. U této deformace se nacházejí prameny (obr. 4.13) a „opilé“ stromy. Nebezpečnost 

tohoto nalezeného sesuvu spočívá v tom, že odlučná hrana je v blízkosti cesty a čelo sesuvu je 

velmi blízko technického objektu (plot výběhu medvědů), patrné na obr. 4.18. Při 

pokračujícím vývoji sesuvu bude brzy ohrožena cesta a plot výběhu medvědů. 

 

Obr. 4.18: Šipkou označené čelo sesuvu č. 13, velmi blízko plot výběhu medvědů. 

 

Ostatních 10 sesuvů nepředstavuje aktuálně velké nebezpečí, ale jejich přítomnost 

musí být vždy brána v úvahu při výstavě jakéhokoli objektu. Lze předpokládat jejich opětnou 

aktivaci (zrychlení) v momentě, kdy bude ovlivněn jejich rovnovážný stav.  
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4. Závěr 

Ve vymezeném zájmovém území (Ostravská Stromovka) bylo lokalizováno celkem 

14 nových, dosud nedokumentovaných svahových deformací na celkové ploše cca 1,2 km
2
. 

Sesuvná území zde zaujímají celkovou rozlohu 1,6 ha, tj. 1,3 % rozlohy studovaného území. 

Svahové deformace se v území vyskytují převážně v lesním porostu, geologicky patrně 

založené v kvartéru, případně čelem, či částí smykové plochy zasahující do předkvartéru, 

protože všechny mají vztah k vodoteči, které jsou většinou vyerodované až do neogénu. 

Velikost svahových deformací je rozdílná, ale jedná se hlavně o rozměrově malé, plytké 

deformace (od 80 m
2
 do 3500 m

2
). Procentuální zastoupení sesuvných Svahové deformace zde 

postihují svahy v různých nadmořských výškách (v rozmezí 269-321 m n.m.), s různými 

expozicemi vůči světovým stranám, kde převláda směr JV (7 sesuvů). Sklon 

dokumentovaných jevů se pohybuje v rozpětí 15°- 40°.  

Ze svahových procesů v zájmovém území aktuálně převládá ploužení, tedy pomalý 

dlouhodobý pohyb. Méně častým typem svahových procesů je rychlejší pohyb sesouvání 

(sesuvy č. 5, č. 7 a č. 9). Nejčastějším tvarem svahové deformace v zájmovém území je plošný 

sesuv, dále se zde nacházejí také dva frontální a jeden proudový sesuv. Jen některé svahové 

deformace si zachovávají v současnosti výraznou aktivitu. Ta se projevuje vznikem příčných 

trhlin,  výskytem pramenů vod a výrazně vyvinutou odlučnou stěnou (např. sesuv č. 5). 

Z lokalizovaných svahových deformací představují čtyři opravdu potenciální nebezpečí 

a je nutné s nimi počítat. Tyto deformace mohou způsobit destabilizaci místní komunikace, 

ohrady medvědů a staveb. V případě ohrožení ohrady, kde se nacházejí medvědi, by mohlo 

dojít k jejich úniku a tím i ohrožení návštěvníků ZOO. Destabilizace svahů v blízkosti ces, by 

mohla způsobit pád stromů a zranění osob v jejich blízkosti a narušení samotné komunikace.  

Jeden z praktických výstupů této diplomové práce je mapa (příloha č. 3), kde jsou 

přesně označené všechny lokalizované svahové deformace a obzvláště ty, které jsou nejvíce 

nebezpečné. Mapa bude předána k dispozici pracovníkům Zoo Ostrava a bude sloužit 

k indikaci aktuálně a potenciálně náchylných ploch a podle toho se mohou orientovat 

při výstavbě jakýchkoli objektů, aby nedošlo k jejich  ohrožení. V místech, kde hrozí 
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nebezpečí, by měl být proveden podrobný geologický průzkum.  

Jako další praktický výstup byly vyplněny záznamové listy registru sesuvů a jiných 

nebezpečných svahových deformací Geofondu ČR (příloha č. 2) a budou poslány do Geofondu 

ČR, aby byly registrované a uložené.  
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