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POUŢITÉ ZKRATKY A ZNAČENÍ 

CAD - Computer Aided Design, počítačová podpora projektování 

C/B – Cost/benfeit (poměr cena/výkon) 

DBF – dBase Format (databázový soubor) 

GIS – geografické informační systém 

GPS - Global Positioning System (satelitní systém pro lokalizaci polohy) 

IRI – mezinárodní index nerovnosti (parametr podélné nerovnosti) 

IRR – Investment rate return (návratnost investic) 

ISSDS ČR – Informační systém o silniční a dálniční síti České Republiky 

MSHV – malý systém hospodaření s vozovkou 

MSK – Moravskoslezský kraj 

NPV – Net present value (aktuální čistá hodnota) 

OK – Ostravské komunikace 

OKR – Ostravsko-karvinský revír 

PMS – Pavement management system (Systém hospodaření s vozovkou) 

ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic České Republiky 

SDB – Silniční databanka Ostrava 

SHP – Shapefile (vektorový soubor nesoucí grafické informace) 

SHV – systém hospodaření s vozovkou 

S-JTSK - Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SSMSK – Správa silnic Moravskoslezského kraje 

SW – Software  

TNV – Těţké nákladní vozidla 

ULS – Uzlový lokalizační systém 

VSHV – velký systém hospodaření s vozovkou 
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POUŢITÉ POJMY 

Databáze – uspořádaná mnoţina informací (dat) uloţená na paměťovém médiu. V širším 

smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umoţňují manipulaci 

s uloţenými daty a přístup k nim. 

Degradační model – matematický popis vývoje porušení v čase - umoţňují predikci 

aktuálního stavu porušení silnic i v období, kdy na daném úseku silnice nebyl proveden sběr 

aktuálních dat přímo na vozovce v roce sestavení plánu. 

Finanční plán – technicko-ekonomicky optimalizovaný plán vyjadřující skutečné potřeby 

údrţby a oprav silniční sítě včetně jejich cykličnosti. 

Geografický informační systém – organizovaný souhrn počítačové techniky, programového 

vybavení, geografických dat a lidí navrţený tak, aby mohl efektivně získávat, ukládat, 

aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy geograficky vztaţených 

informací. 

Georeferencování – proces převádění mapových dat do souřadnic kartografického zobrazení, 

ve kterém byly původně vytvořeny (např. skenované mapové podklady). 

Izokatabáza – křivka s definovanou číselnou hloubku, definující poklesovou vrstevnici. 

Medián – dělí soubor podle velikosti seřazených hodnot na dvě stejně početné poloviny.   

Mezný úhel – úhel od loţiska, pod kterým se na povrchu projeví pokles. 

Objekt – část modelované reality, kterou je moţno na dané úrovni generalizace v GIS 

modelovat jako jeden objekt. 

Oprava – soubor stavebních prací, kterými se odstraňují opotřebování, chyby materiálů, nebo 

poškození různých částí pozemní komunikace. 

Plná účinná plocha – Plošně vyjádřený vliv důlní činnosti na povrch odvozen kruhovou 

plochou od uloţených loţisek o poloměru r. 

Poklesová mapa – Mapa vyjadřující plánované nebo skutečné oblasti poklesu včetně jeho 

velikosti.  

Pól růstu – region, který je schopen vyuţívat své polohy a současné hospodářské situace 

(suroviny). Všechny rozhodující aglomerace v ČR byly v určitém období nebo stále jsou póly 

růstu (dříve Ostravsko a Ústecko-Chomutovský region, dnes Praha a Brněnská aglomerace). 

Průměr (aritmetický průměr, střední hodnota) – je roven podílu sumy všech prvků 

a četnosti všech prvků. 

Rekonstrukce – komplexní stavební úprava, která má za následek zvýšení parametrů 

kategorie pozemní komunikace a zvýšení parametrů konstrukce vozovky. 
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Směrodatná odchylka - kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického 

průměru. Malá hodnota signalizuje, ţe prvky souboru jsou si většinou navzájem podobné 

a naopak. 

Údrţba běţná – zahrnuje práce jako vysprávky menších poruch povrchu vozovky, údrţbu 

odvodňovacích zařízení a údrţbu vybavení pozemní komunikace, včetně chodníků, 

parkovacích stání či zeleně. 

Údrţba souvislá – zahrnuje ucelené stavební práce jako například vysprávky opotřebovaného 

krytu, obrusné vrstvy z asfaltového krytu do tloušťky 50 mm, místní odstranění rozdílu 

nivelety apod. 

Vrstva dat – sdruţení objektů popisující určité téma (např. mosty, vodní toky, atd.). 
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ANOTACE 

V disertační práci je řešena v současné době stále aktuální problematiku správy a údrţby 

silnic v tzv. ohroţených územích.  

Ohroţená území jsou v práci omezena na oblasti ovlivněné důlní činností. Jako cílová oblast 

je vymezena oblast okresu Karviná, která byla v historii i v současnosti postiţena intenzivní 

důlní činností. Práce se zabývá regionálními aţ lokálními problémy, které jsou však 

převoditelné do dalších oblastí se stejnými, či obdobnými okrajovými podmínkami. Sledování 

je omezeno dostupnými daty k dané problematice. Sledovány jsou zejména silnice II. a III. 

třídy, jejichţ údrţba spadá pod kompetence krajské správy silnic. Jelikoţ v současnosti je 

problematika hospodaření s vozovkou v kraji stále nedořešena, výstupy práce by měly její 

aplikaci podpořit.  

Cílem disertační práce je zjistit, jaké parametry či vstupy mají vliv na výskyt důlních škod, 

přičemţ jako výchozí podklady jsou pouţity zejména a v podstatě výhradně informace běţně 

dostupné správci silnic. Práce je zaloţena na zpracování a analýze podkladů v geografických 

informačních systémech a dalším hodnocením jejich výstupů pomocí statistických metod. Na 

základě těchto analýz je plánován výstup v podobě doporučení pro systematické plánování a 

hospodaření se silniční sítí a sestavení modelů pro predikci vzniku poruch. 

V závěru disertační práce jsou uvedeny doporučení pro další výzkum a návrhy vyuţití v praxi 

při správě a údrţbě pozemních komunikací. 
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ANNOTATION 

The thesis deals with presently still actual issue of roads management and maintenance aimed 

on threatened areas. 

Threatened areas are in work limited to areas affected by deep mining activities. The target 

area is the Karvina district, which was affected by the historical and present intensive mining 

activity. Thesis deals with regional and local problems that are transferable to other areas with 

the same or similar conditions. Solution of this issue is limited by available data. Survey is 

mainly on roads of 2
nd

 and 3
rd

 class, their maintenance falls under the competence of the 

County Road Administration. The issue of Pavement Management System in the county is 

still unresolved; the outputs should support its application. 

Aim of the thesis is to determine what parameters or inputs affect the arising of mining 

disturbances. As input data are used in particular and basically only data commonly available 

to County Road Administration.  

Elaboration is based on data processing and analyses in Geographic Information Systems and 

further outcomes evaluation by using statistical methods. The planed results based on these 

analyses are recommendations and definition of prediction models for Pavement Management 

System application in solved region.  

Thesis conclusions are intended for further research with potential practical application in 

order to refine methods for outputs according to needs of the County Road Administration. 

There are given recommendations for further research and proposals for practical use in the 

management and maintenance of roads at the end of the dissertation.  
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1 ÚVOD 

Pozemní komunikace jsou jedním ze základních pilířů dobře fungující a prosperující 

ekonomiky. Lze vysledovat jistou souvislost mezi ekonomickou vyspělostí států a kvalitou 

jejich pozemních komunikací, stačí se jen poohlédnout za naše západní hranice do sousedního 

Německa. S růstem ekonomiky a zejména výroby roste potřeba na přepravu materiálů a zboţí. 

Tato skutečnost platí dvojnásob v průmyslových městech a ve stále se nově budujících 

průmyslových a obchodních zónách, které generují dopravu těţkých nákladních vozidel. Pro 

udrţení silniční sítě v provozuschopném stavu je důleţitá vhodně zvolená údrţba. Úzce s tím 

související je potřeba efektivního vynaloţení finančních prostředků. Obecně je nezbytné 

technicko-ekonomické plánování veškerých prací. Tato problematika je standardně řešena 

v rámci systému hospodaření s vozovkou. Plné a efektivní vyuţívání tohoto systému v České 

Republice, potaţmo v Moravskoslezském kraji, stále není dostatečně ošetřeno. Většímu 

rozšíření tohoto systému také do jisté míry brání specifické podmínky v kraji, vycházející 

z  historicky výrazně exponovaného území vůči důlní činnosti. Tato problematika je 

nestandardní a proto unifikovaný a modelový systém jakým je systém hospodaření 

s vozovkou, není schopen pokrýt veškeré potřeby. Tyto nestandardní podmínky se vztahují 

zejména na ostravsko-karvinský region, coţ je mimo důlní činnost také výrazně průmyslově 

exponovaná oblast s vysokým podílem těţké nákladní dopravy. Práce řeší implementaci 

těchto nestandardních vlivů se snahou přispět k většímu rozšíření technicko-ekonomicky 

optimálního plánování správy a údrţby silnic. Práce vychází z archivních záznamů správce 

silnic v ovlivněném regionu. Pro práci je jako cílový zvolen Moravskoslezský kraj, zejména 

okres Karviná.  
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

Základním cílem práce je definovat za jakých podmínek můţe být s výhodou pouţitelný SHV 

na územích ovlivněných důlní činností. Přičemţ výchozí situace je pouţití běţně dostupného 

libovolného softwaru slouţícího pro správu pozemních komunikací a jeho modifikace, či 

spíše doplnění o další modul umoţňující zapracování těchto zvláštních podmínek. V zásadě 

by tento modul mohl fungovat v rámci doplňkové úrovně SHV s výchozí databázi 

ovlivněných silnic a vlastními modely predikce důlních škod vytvořených na základě dat 

historických poruch (oprav) v dané lokalitě. Výstupem by měl být nástroj umoţňující 

predikovat budoucí potřebný zásah na ovlivněných silnicích, dle jejich lokalizace vůči 

poklesové mapě. K tomuto účelu budou vyuţity GIS nástroje a analýzy spolu s predikčními 

modely. 

Vzhledem k v poslední době stále častějšímu jevu dělení nákladu na odstranění důlní škody 

mezi důlní organizaci a správce silniční sítě na základě míry zavinění, bude uvaţován také, 

model obsahující informace o intenzitě provozu. Ačkoliv pro návrh konstrukce 

v poddolovaném území nemá intenzita TNV, respektive třída dopravního zatíţení, rozhodující 

vliv, rozhodujícím kritériem jsou parametry přetvoření terénu, tak i na tyto silnice má 

dopravní zatíţení degradační vliv. Otázkou zůstává, zda můţe mít významnější vliv na podílu 

vzniku poruch, či je jeho vliv zanedbatelný a nevýznamný. Pomocí statistických metod bude 

posouzena míra vlivu provozu na výskyt poruch (oprav). Okres Karviná je velmi průmyslově 

exponovaný region a intenzity TNV se pohybují v poměrně vysokých číslech.  

 

Cíle práce lze obecně formulovat do následujících bodů: 

1. Stanovit vztah mezi vznikem poruch pozemních komunikací, vzniklých důlní činností, 

a jejich polohou vůči výhledové poklesové mapě. 

2. Z pohledu financí stanovit přibliţný poměr škody rozdělený mezi důlní společnost a 

správce silniční sítě, respektive stanovit předpokládaný podíl vlivu důlní činnosti na 

vzniklé škodě. 

3. Sestavit návrh pracovního diagramu celkového souboru úkonů systému hospodaření 

s vozovkou se zapracováním potřeb pro odstraněné důlních škod. K tomu se vztahuje 

také zapojení softwarových prostředků, zejména GIS, tudíţ i definování jejich datové 

struktury. 

4. V případě potvrzení následujících hypotéz sestavení pravděpodobnosti pro predikci 

výskytu důlních škod.  
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Na základě těchto cílů jsou formulovány obecné hypotézy, jeţ jsou pro práci stěţejní. 

1. Výskyt důlní škody je závislý na poloze vůči predikované poklesové mapě. Výchozí je 

předpoklad, ţe dle [11] pěti definovaných skupin stavenišť poddolování bude výskyt 

důlních škod úměrný právě výskytu jednotlivých skupin stavenišť. 

2. Největší intenzita důlních škod je v nejvíce exponovaných místech, kde je také 

finanční náročnost jejich odstranění nejvyšší. 

 

Tyto obecné hypotézy jsou dále rozvedeny do konkrétních hypotéz, které je moţno ze 

získaných dat ověřit. 

A. Dle obecných předpokladů se většina důlních škod projeví v největší míře, právě 

v roce, na který jsou predikovány. 

B. Největší výskyt důlních škod je na silnicích III. třídy, z důvodu nejmenších poţadavku 

na jejich konstrukci. 

C. Důlní škody se vyskytují nejvíce v oblasti nejméně příznivé skupiny staveniště. 

D. Výskyt důlních škod není závislý na dopravním zatíţení. 

E. Podíl vynaloţených finančních prostředků na opravy důlních škod roste s intenzitou 

provozu na pozemní komunikaci. 
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3 REŠERŠE LITERATURY 

Od počátků těţby a od prvních projevů důlních vlivů je tato a související problematika 

diskutována. Problematika poddolování a problematika systémů hospodaření s vozovkou byla 

však vţdy řešena odděleně. Nepodařilo se dohledat literaturu zabývající se kombinací obou. 

Z tohoto hlediska lze tuto práci povaţovat za zcela inovativní.  

Výchozím zdrojem informací jsou technické listy a dílčí výzkumné zprávy zpracované 

v rámci výzkumného projektu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky 

č. 1M0579 s názvem CIDEAS (Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních 

konstrukcí). V rámci projektu CIDEAS se jedná zejména o dílčí úkol s názvem Navržení 

postupů pro výstavbu a údržbu pozemních komunikací v územích postižených hornickou 

činností. 

Co se týče literatury zabývající se problematikou důlních vlivů na pozemní komunikace, byla 

primární literatura českých a částečně polských autorů. Toto plyne zejména z potřeby 

definovat charakteristiky specifické pro lokální zájmové oblasti, respektive oblast OKR. Jako 

základní z toho pohledu lze povaţovat literaturu od autorů Neset K. [34] a Bradáč J. [6], [5], 

celá řada související literatury byla také vydaná pod hlavičkou Ústavu geoniky AV ČR. 

Většina literatury spojena s tématem účinku poddolování na pozemní komunikace je staršího 

data jako např. Vitásek, K. a K. Neset [54]. Významný zdroj pro zpracování disertační práce 

byly také odborné články publikované v časopise Silniční obzor, data těchto článků sahají aţ 

do let 1966, nelze tedy veškeré údaje pouţít pro aktuální potřeby, avšak z pohledu 

historického vývoje dávají zajímavý pohled na problematiku. Co se týká samotné 

problematiky vlivu poddolování na pozemní komunikace, byly vyuţity také informace 

z odborných posudků zpracovaných pro Správu a údrţbu silnic Karviná, konkrétně posudek 

Silniční síť okresu Karviná – vlivy poddolování v období 1991 – 2010 [23] z roku 1991 

zpracovaný Báňskými projekty Ostrava. Doplnění tohoto posudku z roku 1999, Vlivy 

poddolování na silniční síť Karviná do roku 2010 [45] zpracovaný společností Dopravní 

projektování Ostrava s.r.o. Dále odborné posudky různých autorů zaměřené vţdy na konkrétní 

úseky pozemních komunikací. 

Za první ucelenou publikací zabývající se problematikou hospodaření s vozovkou je 

povaţovaná publikace autorů Hass, R., a W. R. Hudson z roku 1978 [18]. Z českých publikací 

to bude příručka pro pracovníky správy silničních a místních komunikací od autorů Kudrna, 

J., L. Mališ a J. Kristiansen [27] Zdroj informací pro část věnované systému hospodaření 

s vozovkou jsou články z časopisů a literatura domácích i zahraničních autorů, avšak hlavním 
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zdrojem informací jsou slovenští autoři např. J. Mikolaj a J. Čelko [32] (převáţně se 

základnou na Technické univerzitě v Ţilině) a slovenské předpisy. Důvodem toho je zejména 

fakt, ţe rozšíření a pouţívání SHV na Slovensku je na lepší úrovni neţ v ČR, přičemţ postupy 

zavedené na Slovensku jsou velmi blízké českému prostředí a snadno aplikovatelné do našich 

podmínek. Také v historii české literatury nalezneme průkopníky v plánování a řízení údrţby 

vozovek, zejména Šlachta E., J. Moc a V. Ţalský [47]. 

Také bylo pouţito výstupů z českého projektu TANDEM číslo FT-TA3/148, zpracovaného 

v letech 2006 – 2008 zabývajícím, se výzkumem a vývojem diagnostiky povrchů pozemních 

komunikací a návrhem řešení metodiky údrţby a oprav pro správce pozemních komunikací 

v ČR. 

Z pohledu právních předpisů a norem do okruhu řešeného tématu patří mimo jiné 

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území [11], jenţ obsahuje základní 

poţadavky a doporučení pro stavby umisťované či stávající na poddolovaném území. 

Výchozím podkladem pro návrh opatření na poddolovaném území je Zákon Horní č. 44/1988 

Sb. [59], ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1988 Sb. [60], ve znění pozdějších 

předpisů Inţenýrsko-geologický průzkum na poddolovaném území. 

Pro SHV je základní nově vydaný technický předpis TP 87 Navrhování údržby a oprav 

netuhých vozovek [50] z roku 2011, kde je zásadní Příloha 2 Systém hospodaření s vozovkou 

– SHV, jenţ definuje SHV, popisuje jeho funkci, schéma a nezbytné podklady. Slovenskou 

obdobou tohoto předpisu jsou technické podmínky TP 10/2006 Systém hospodárenia 

s vozovkami [48], které podrobně popisují a definují SHV na Slovensku, včetně jeho moţného 

pouţití na komunikacích různých tříd, dle poţadavku na přesnost výsledků. Mezi důleţité 

české předpisy související s problematikou dále patří TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 

[49], definující základní poruchy netuhých vozovek a TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací [51], které popisují postup návrhu skladby pozemních komunikací včetně 

katalogu typických skladeb. Jako výchozí zahraniční literaturu lze povaţovat USA standard 

AASHTO Guidelines for Pavement Management System [1], nebo novější [2].  
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4 VÝVOJ A PŘEHLED STAVU PROBLEMATIKY 

Do kategorie ohroţených území, čímţ se práce zabývá, můţeme zařadit taková území, která 

se nějakým způsobem liší od území ve standardních podmínkách. Ty se mohou projevit 

zvýšenými mechanickými vlivy na konstrukce vozovky, rozdílný průběh degradace 

konstrukcí, nebo náhlými poruchami. Můţe se jednat o oblasti spadající do záplavových 

území, území se zvýšeným provozem TNV (průmyslové a obchodní zóny) a zejména oblasti 

ovlivněné důlní činností, které jsou cílová pro tuto práci. 

4.1 Vlivy důlní činnosti 

Dle [34] je všeobecně přijímaná definice, která důlní vlivy charakterizuje jako nauku o 

působení a důsledcích hornické činnosti při dobývání uţitkových nerostů na okolní pohoří a 

povrch Země. 

4.1.1 Vývoj teorií o pohybech způsobených dobývacími pracemi 

První popisy vlivů důlní činnosti pocházejí právě z oblasti Ostravsko-Karvinska, kde po 

zvýšení důlní činnosti v polovině 19. stol. docházelo k rozsáhlejším projevům. Jednou 

z prvních teorií, byla tzv. teorie normály, která vycházela z předpokladu, ţe vlivy na povrchu 

se projevují pod kolmicí k rovině loţiska. 

Teorií úzce spojenou s OKR pochází od V. Jičínského. Dle jeho teorie dochází k projevu 

poddolování svisle nad vyrubaným prostorem a na povrchu se vytvoří nálevkovitá prohlubeň. 

V případě ukloněných vrstev, ty jsou zalamovány pod úhlem β, jenţ vyplývá z úhlu úklonu 

loţiska. 

V dalším vývoji teorií o vlivu poddolování směřoval řešení pohybů celého souvrství. 

Rozlišovaly se dvě fáze pohybů, pohyb vrstev v bezprostředním nadloţí a pohyby ve 

vzdálenějších nadloţních vrstvách.  

Například pro vyrubané prostory malé půdorysné plochy se pouţívala teorie předpokládající 

vytvoření přirozené klenby nad vyrubaným prostorem a teprve následné další poklesy. 

V případě nevzniknutí klenby vţdy dochází k jakémusi prohýbání nadloţí a spolu s tím 

i k nakypření nadloţí. Touto problematikou se zabýval opět V. Jičínský, navrhl pro výpočet 

poklesu vzorec, beroucí v úvahu mocnost sloje (M), mocnost karbonského nadloţí (t), 

koeficient pouţité základky (0,4) a hodnotu nakypření (0,01).  

 

s = 0,4M-0,01t         (1) 

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
15 

Z dalších teorií zabývající se pohybem hornin v nadloţí byla velmi rozšířená teorie o posunu 

půdy. Dle této teorie se zjednodušuje vyrubaná plocha do vodorovně uloţené čtvercové sloje. 

Nad touto plochou vznikne svislý pokles a po obvodu této oblasti dojde k poklesu spojeným 

s posunem. Teorie však nebyla přesná a hodnoty posunů stanovené na jejím základě 

neodpovídaly skutečnosti.  

Teorie však byla prvním krokem k dalším teoriím jako je Goldreichova teorie o vzniku 

deformací. Velmi napomohla vysvětlení deformací na ţelezničních tratích, kde bylo 

pozorováno ve střední části ovlivněné oblasti stlačování kolejnicových spár a na jejím okraji 

naopak jejich roztaţení. 

Další názory vyplývají z mechanických vlastností horninového masivu. Například dle názoru 

A Eskardta se bude v případě dostatečně pruţného nadloţí toto chovat jako oboustranně 

vetknutý nosník po celé ploše rovnoměrně zatíţený. Deformace povrchu tak lze odvodit ze 

známých vzorců z oblasti mechaniky, pruţnosti a pevnosti. Upravená rovnice pro maximální 

pokles by pak měla následující tvar: 

     
     

              
         (2) 

 

Kde:  h  hloubka uloţení, 

  µ mezný úhel vlivu, 

  l0 délka vyrubané plochy, 

  M mocnost vyrubané plochy. 

 

Pohyby nadloţí jsou pozorovatelné jiţ při samotné těţbě, nejvíce se však projevují v jejich 

závěrečné fázi. Proto tyto prvotní teorie nebyly příliš přesné. 

4.1.2 Parametry ovlivňující vlivy důlní činnosti a jejich charakteristika 

Základním charakteristickým prvkem pro projev činnosti na povrchu je tvar, respektive typ 

důlního díla. U dlouhého báňského díla typu štoly nebo chodby se jiţ od malé hloubky vlivem 

klenebního působení hornin vlivy na povrchu prakticky neprojevují. U souvislých plošných 

děl se s odstupem času na povrchu vytváří tzv. poklesová kotlina. Vyrubaná plocha loţiska 

má přímý vliv na velikost plochy ovlivněné na povrchu. Velikost plochy ovlivněné na 

povrchu je vţdy větší, neţ je plocha výrubu. Její rozloha závisí na tzv. mezném úhlu vlivu, ten 

je dle [34] definován jako hodnota, kterou svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodu na okraji 

porubu s odpovídajícím bodem na povrchu, kde pohyb nebo deformace vlivem dobývání jsou 

rovny nule nebo minimální hodnotě, která má za následek ještě přípustné deformace 

ovlivněných objektů. Můţe také slouţit k určení charakteru vlivu porubu na zvolený objekt na 
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povrchu. Jeho velikost závisí na sloţení nadloţních vrstev. V OKR byly na základě 

dlouhodobých zkušeností přijaty hodnoty mezných úhlů µk = 65
o
 pro karbonské vrstvy 

a µt = 55
o
 pro terciérní pokryv. 

Vliv na projevy důlní činností mají také mechanické vlastnosti nadloţních a okolních hornin, 

s tím souvisí také jejich mocnost, respektive hloubka loţiska a také mocnost samotného 

loţiska. V případě stejných geologických podmínek platí, ţe čím větší je mocnost, tím větší je 

také pohyb v nadloţí.  

Dalším parametrem ovlivňující projev důlní činnosti na povrchu jsou geologické podmínky 

uloţení. Pro velikost i směr pohybů nadloţí má podstatný vliv úklon loţiska a přilehlého 

souvrství, to lze rozdělit do několika skupin dle sklonu uloţení od vodorovného loţiska, přes 

ploché, ukloněné, polostrmé, strmé aţ po svislé loţisko. Dle tohoto rozdělení lze také rozdělit 

pohyby nadloţí. U vodorovných a plochých loţisek jsou pohyby v celé oblasti vlivu 

souměrné, svislá sloţka pohybů (pokles) převládá nad vodorovnou sloţkou (posuny). Je-li 

navíc loţisko v dostatečné hloubce, povrch klesá bez trhlin a větších deformací. V případě 

ukloněných loţisek má oblast vlivu nesouměrný tvar zapříčiněný zvyšujícím se podílem 

vodorovné sloţky. Vodorovná sloţka je z hlediska důlních vlivů výrazně nebezpečnější, proto 

jsou oblasti se strmými loţisky mnohem více zatíţeny důlními škodami.  

Plošně lze vliv důlní činnosti na povrch charakterizovat a definovat pomocí tzv. plné účinné 

plochy. Tato plocha je u vodorovně uloţených loţisek kruhová o poloměru r. 

 

r = H cotgµ          (3) 

 

Kde:  H  hloubka těţené sloje, 

 µ mezný úhel vlivu. 

 

 
Obr. 1 Tři případy tvaru poklesové kotliny v závislosti na vyrubané ploše [34] 

Poloměr definuje, jak velká vyrubaná plocha musí být, aby se na povrchu projevil maximální 

pokles smax. Dle velikosti vyrubané plochy, která můţe být menší, nebo větší neţ plná účinná 
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plocha, je odvozen tvar poklesové kotliny na povrchu, jak je uvedeno na obrázku 1. Tento 

fakt také ovlivňuje hloubka loţiska a mezný úhel vlivu. 

Pro ukloněné a strmé sloje je plná účinná plocha lehce deformovaná. To je dáno různými 

meznými úhly pro podloţí, nadloţí apod., výsledkem je plocha eliptického tvaru.  

Pokud zkonstruujeme plné účinné plochy po celém obvodu loţiska a spojíme jejich tečny, 

získáme křivku definující hranici poklesové kotliny. Její tvar v případě vodorovně uloţeného 

loţiska kopíruje jeho tvar. 

 
Obr. 2 Zjednodušená konstrukce plné účinné plochy ukloněného loţiska [34]  

Pro ukloněné loţisko platí stejná, výše uvedená pravidla. Tzn. konstrukce je obdobná, avšak 

plochy jsou lehce deformované a proto hranice poklesové kotliny nemusí zcela kopírovat 

vyrubanou plochu. Pokud tuto hranici poklesové kotliny doplníme o izolinie o stejném 

poklesu tzv. izokatabázy, získáme přehlednou poklesovou mapu. Tyto mapy jsou v práci dále 

vyuţívány pro určení vztahu mezi ovlivněným územím a pozemními komunikacemi.  

Z výše uvedeného plyne, ţe také hloubka loţiska má výrazný vliv na rozlohu ovlivněné 

oblasti a na míru jejího ovlivnění. Obecně platí, ţe čím je loţisko hlubší, tím jsou dopady na 

povrch menší. Existuje také termín neškodná hloubka, který udává hloubku loţiska, od které 

jsou vlivy na povrch jiţ nepatrné. Tato hloubka je různá podle lokality a dalších určujících 

parametrů. Při hloubce loţiska nad 200 m lze hovořit o poklesové kotlině plynulého tvaru, 

s rostoucí hloubkou loţiska se také zmenšuje velikost poklesu. V případě loţisek do 200 m je 

tvořena taktéţ plynulá kotlina, avšak je porušovaná trhlinami nebo schodovými deformacemi. 

Pro loţiska v ještě menších hloubkách do cca 30 m, jsou projevy velmi výrazné, hovoříme o 

tzv. propadlinách, nebo nálevkách. Hloubka dobývání má vliv také na rychlost pohybu 

nadloţních vrstev. 
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Obr. 3 Hranice poklesové roviny vodorovného loţiska 

Také čas hraje velkou roli v celé problematice. Ve výpočtech poklesů je zohledňován tzv. 

časovým faktorem. Důlní vlivy se na povrchu neprojeví neprodleně po zavalení loţiska, ale aţ 

s určitým časovým odstupem závislým na druhu pevnosti nadloţí, hloubce loţiska apod. 

Stejně jako prvotní projev pohybu povrchu není náhlý, tak i ukončení pohybů trvá i několik 

let, neţ dozní.  

Pro podmínky OKR byly odvozeny podmínky poklesu terénu jako funkce času: 

 

    

    
          

 

 
 
 

           
   

  
      (4), (5) 

 

Kde: T celková doba poklesu bodu x aţ do 99,68 % smax, 

t doba od okamţiku přiblíţení porubu do účinné vzdálenosti od posuzovaného 

objektu, 

 r poloměr plné účinné plochy, 

 vf rychlost postupu porubní fronty za jednotku času. 

Pro karbonská loţiska lze vzorec vyjádřit jako  

 

  
    

  
          (6) 

 

Na obrázku 4 je zobrazen časový vývoj poklesů v podmínkách OKR pro různé hloubky 

dobývání hs. Obrázek udává čas, za který dojde k maximálnímu poklesu pro různé hloubky 

dobývání. Například při rychlosti porubní fronty 60 m za měsíc a při hloubce dobývání 200 m 
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dojde k maximálnímu poklesu jiţ za T1 = 6,7 měsíce, při hloubce dobývání 1200 m je to uţ 

T6 = 40 měsíců. 

 
Obr. 4 Časový vývoj poklesů terénu v podmínkách OKR [5] 

Dle všech těchto výše uvedených charakteristik lze specifikovat konkrétní projevy důlní 

činnosti na povrchu. V zásadě je lze rozdělit na spojitá přetvoření terénu a nespojitá 

přetvoření terénu.  

4.1.3 Spojité přetvoření terénu 

Spojitá přetvoření jsou typická pro dobývání loţisek ve větších hloubkách. Většinou plastické 

svrchní vrstvy nadloţí, coţ jsou v OKR nejčastěji jílovce a slínovce, mají za následek 

vytvoření poklesové kotliny charakteristického mísovitého tvaru. Pokud půdorysný rozměr 

překročí hodnotu 2r, pokles dosáhne svého maxima smax a dále se rozšiřuje pouze vnitřní tzv. 

uklidněná oblast. Tuto skutečnost lze definovat vztahem  

 

                     (7) 

 

Kde: a je součinitel dobývání definovaný vyhláškou ČBÚ [5], 

e účinkový součinitel, který můţe nabývat hodnoty 0 – 1, 

ts časový faktor poklesu. 

 

Charakteristiky poklesové kotliny shrnuje obrázek 5.  

Nejnebezpečnější část poklesové kotliny je její okrajová část, ta se vyvíjí v úseku ±r nad 

ustupující hranou porubu. Křivka poklesů se v OKR nejčastěji vyjadřuje pomocí teorie 

S. Knotheho. Její tvar přibliţně odpovídá dvěma parabolám s inflexním motivem nad hranou 

porubu. Pro ploché uloţení sloje jsou relativní pořadnice poklesu ve vzdálenosti x od 

inflexního bodu vyjádřeny takto: 
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      (8), (9) 

 

 
Obr. 5 Charakteristiky poklesové kotliny [5] 

Z výše uvedené rovnice (8) můţeme její úpravou získat další vztahy pro základní pohyby na 

okraji poklesové kotliny [5].  

 Naklonění terénu (označováno také denivelace) i [rad] s maximem v inflexním bodě 

poklesové křivky 

 

      
     

  
         (10) 

 

 Zakřivení terénu, které je charakterizováno poloměrem zakřivení R [km], kladné se 

středem kruţnice křivosti pod terénem a záporné nad terénem. Maximální hodnoty 

nabývá ve vzdálenosti ± 0,4r. 

 

      
 

    
 

      

   
       (11) 
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 Vodorovný posun terénu v [mm] jehoţ maximum je nad inflexním bodem poklesové 

čáry. Vyjádřen je vztahem podle S. G. Averšina. 

 

      
 

   
 
     

  
      

     

  
            (12) 

 

 Vodorovné poměrné přetvoření ε(x), které má jako derivace vodorovného posuvu 

kladné hodnoty vyjadřující protaţení terénu nad inflexním bodem a záporné hodnoty 

vyjadřující stlačení terénu pod inflexním bodem poklesové křivky. 

 

      
     

  
     

      

   
      (13) 

 

Tyto vztahy můţeme modifikovat pro prostředí OKR, dle teorie S. Knotheho. 

 Při pouţití Averšinova vztahu (12) můţeme vodorovný posuv vyjádřit jako  

 

                
 
    

         
 
    

      (14) 

 

 Poměrné vodorovné přetvoření ε (13) můţe být vyjádřeno jako (15) přičemţ 

maximum ve vzdálenosti x=±0,4r od inflexního bodu poklesové čáry je vyjádřeno 

jako (16). 

 

       
   

   
 

    

  
       

   
 

 
 
 

      
    

    
  (15), (16) 

 

 Naklonění terénu (10) bude vyjádřeno jako (17) s maximem nad hranou porubu (pro 

x=0) jako (18). 

 

      
  

  
  

    

 
  

   
 

 
 
 

      
    

 
    (17), (18) 

 

 

 Dle vztahu (11) pak zakřivení vychází jako (19) s maximem (20) 

      
      

   
    

    

  
      

 

 
 
 

           
    

  
   (19), (20) 

 

 

 

 Často je pouţívaná také relace odvozená z (16) a (18) 

 

                     (21) 
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4.1.4 Nespojité přetvoření terénu 

Projevuje se při dobývání v menší hloubce pod povrchem, dále v oblastech s pevným 

nadloţím, tektonickými poruchami, nebo při dobývání části strmého loţiska nacházejícího se 

blízko pod povrchem. Vyskytují se vţdy se spojitým přetvořením terénu. Vznikají v důsledku 

pohybu nadloţních vrstev, při překročení meze pevnosti základové půdy v tahu, tlaku nebo 

smyku. Na povrchu se projevují poruchovým pásmem podobným odlučné hraně nevýrazného 

planárního sesuvu, nebo častěji terénními vlnami, které mohou být ve svaţitém terénu 

posuzovány jako působení soliflukce. Nespojitá přetvoření se projevují náhle a jsou tedy 

mnohem nebezpečnější, neţ přetvoření spojitá. Jejich predikce je velmi sloţitá, iniciační 

procesy jejich vzniku mohou být různorodé a vzájemně se sčítat. Na staveništích 

s předpokladem jejich výskytů je zakázáno stavět. 

Charakteristické typy poruch jsou shrnuty na obrázku 6. Dle [5] se jedná o: 

 terénní stupně – charakterizované výškou h v mm a šířkou b v mm. Dle velikosti šířky 

b rozlišujeme stupeň kolmý (b = 0 mm), a stupeň šikmý (b > 0 mm), 

 trhliny – vznikající od kladného vodorovného protaţení terénu +ε jsou 

charakterizovány šířkou b v mm, 

 terénní vlny – vznikající od záporného vodorovného stlačení terénu –ε a popisují se 

šířkou b a výškou h v mm, 

 propadliny – charakterizované také hloubkou h a v případě propadliny příkopové 

šířkou b, nebo v případě propadliny jámové průměrem b, vše v mm. 

 

 

Obr. 6 Nespojitá přetvoření terénu [5] 
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Výše uvedené charakteristiky definují moţné projevy důlní činnosti. Z textu plyne, ţe projevy 

na povrchu mají plošně mnohem vyšší dopad neţ je samotná plocha výrubu a ţe míra rizika 

můţe být také různá. Dle dat dostupných v roce 2000, bylo důlními vlivy v OKR ovlivněno 

téměř 255 km
2
, coţ bylo přibliţně 80 % z celkové plochy. Tyto údaje naznačují závaţnost 

problematiky a indikují nutnost zapracovat podmínky zohledňující projevy důlních vlivů do 

všech postupů pro výstavbu nových a rekonstrukci nebo údrţbu stávajících staveb či 

konstrukcí.  

Tab. 1 Celkové a dílčí ovlivněné plochy v OKR (stav k roku 2000) [30] 

  Plocha [km
2
] Ovlivněná plocha [km

2
] Rozsah ovlivnění [%] 

ostravská část 157.42 130.989 83.43 

karvinská část 99.444 79.29 80.09 

jiţní část 63.14 44.484 70.6 

OKR celkem 320.004 254.763 79.61 

 

4.2 Systém hospodaření s vozovkou 

Pojem systém hospodaření s vozovkou je různými institucemi či autory definován různě, 

všechny definice se však zakládají na stejném jádru. Dle [50] je SHV definován jako „Systém 

poskytující aktuální a objektivní informace o stavu PK, jehoţ účelem je optimalizace stavební 

činnosti na základě získaných údajů a znalostí o dostupných technologiích s cílem dosáhnout 

technicky a ekonomicky optimálního vyuţití vloţených prostředků, popř. dosaţení jiných 

zvolených priorit“. Dle slovenských Technických podmínek [48] je SHV definován jako 

„proces sledující efektivní vyuţívání vozovek silniční sítě v daných úsecích, v určitých 

provozních podmínkách, jeţ zahrnuje soustavně organizovanou údrţbu, opravy a obnovu 

vozovek, z hlediska co nejhospodárnějšího vynaloţení finančních, materiálových a 

energetických prostředků. 

Definice jsou to velmi podobné, volně bychom systém hospodaření s vozovkou mohli 

definovat vlastními slovy jako: „soustavné sledování parametrů a charakteristik pozemních 

komunikací na definované silniční síti, za účelem technicko-ekonomické hodnocení stavu 

silnic a následném zpracování plánu údrţby, oprav a rekonstrukcí. 

Předchůdcem systémového hodnocení nebo jeho jednodušší alternativa, je rozdělování 

finančních prostředků empiricky, na základě zkušeností zodpovědného správce komunikace 

se znalostmi historie komunikace. Tento typ hospodaření však není vţdy ideální, ne vţdy se 
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totiţ podaří odhadnout příčinu poruchy, zvolit správnou technologii a zajistit tak optimální a 

efektivní návrh. 

4.2.1 Historie systémů hospodaření s vozovkou 

Původní anglické označení Pavement Management System (PMS) je historicky datováno do 

70. let, kdy bylo nezbytné řešit špatný stav dálniční sítě v USA. Zároveň byl také pouţíván 

termín Pavement Management and Design System (PMDS), rozdíl mezi těmito systémy byl 

v tom, ţe PMDS se zabýval návrhem a plánováním na jedné konkrétní silnici, kdeţto PMS 

zpracovával celou síť. V tom můţeme hledat jistou paralelu v rámci dělení moderních SHV 

na síťovou a projektovou úroveň, viz dále v textu. Prvním komplexním softwarem byl 

program HDM (Highway Design and Maintenance Standards Models). Vyvíjen byl pod 

taktovkou Světové banky převáţně na Birminghamské univerzitě s přispěním dalších 

významných světových institucí, jako je Asijská rozvojová banka, britské Ministerstvo pro 

zahraniční spolupráci, Massachussetský technologický institut v Bostonu, Britský ústav pro 

dopravní a silniční výzkum, Francouzský ústřední ústav mostů a cest, Švédská silniční správa, 

Finská silniční správa, Mezinárodní Americká federace výrobců cementu a dalšími 

organizacemi. Podle výčtu zapojených institucí je zřetelné, ţe se jedná o celosvětově 

podporovaný projekt. Jeho třetí verze, HDM-III byla vyvíjena od roku 1969 a dokončena byla 

roku 1986. Tato verze jako první obsahovala první prototyp modelu vztahu ţivotnosti a 

nákladů na výstavbu. Setkáváme se zde s hodnocením na základě míry návratnosti 

vynaloţených prostředků (Rate of Return), čistou současnou hodnotou (Net Present Value - 

NPV) nebo výnosu prvního roku návratnosti (First Year Benefit). 

V letech 1995 aţ 1998 byl pod taktovkou světové banky program HDM-III inovován a 

doplněn o nové podprogramy a vznikla tak verze HDM-4. Jeho podstatný rozdíl oproti verzi 

III byla v poměrném vyjádření uţivatelských nákladů potřebných pro výpočet ekonomické 

efektivnosti na úkor technického stavu vozovek. Prioritou se stávají dopravně-provozní 

poměry jako například provozní způsobilost vozovek. HDM-4 má sofistikovanější model pro 

spotřebu pohonných hmot včetně kapacitních parametrů komunikací. V zásadě se klade menší 

vliv na stav vozovek vyjádřený indexem nerovností povrchu (IRI) a zvyšuje se vliv 

dopravních poměrů. 

Ze systému HDM a jeho výpočtových modelů vychází další upravené systémy pro konkrétní 

uţivatele. Model HDM se tak stal základním kamenem pro další podobné programy. 

V české republice se silnější snahou nasadit software do provozu setkáváme uţ v roce 1989, 

kdy Ing. Jan B. Věk [53] publikuje články o významu sledování stavu silnic pro hospodaření 
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s vozovkou a dále popisuje experiment v okresních správách silnic, jenţ měl na okresních 

správách silnic ověřit nový systém plánování a financování a pracuje s rozpočtovým plánem 

v té době ještě na návrhové období pětiletky. Dalšími průkopníky v historii (ještě před rokem 

1989) zabývající se problematikou byli např. DrSc. M. Procházka a Ing. E. Šlachta.  

 

4.2.2 Funkce a základní principy systému hospodaření s vozovkou 

Jak z  definicí uvedených na začátku kapitoly vyplývá, jedná se o soubor více činností, jejichţ 

cílem je hodnocení stavu silnic, na jehoţ základě je navrţen postup a typ údrţby nebo oprav. 

Toto je však velmi zestručněný výklad, princip hospodaření s vozovkou je mnohem širší a 

jeho úkolem je také zohlednit hospodaření s celou komunikací, včetně návaznosti na okolní 

krajinu, širší územní vlivy ale i další lidské činnosti mající přímý, či nepřímý vztah k dopravě.   

Při pohledu na SHV nikoliv jako na sled činností, ale jako na proces s nezbytnými typickými 

kroky, můţeme SHV vhodně interpretovat pomocí diagramu v původní americké normě [1] 

(obrázek 7). 

SHV musí vţdy obsahovat minimálně tři základní moduly. Prvním z nich je databáze, na 

kterou navazují analytické metody a posledním krokem fungujícího SHV je zpětná vazba. 

SHV je vţdy chápán jako cyklický, neustále se opakující proces. Na opakujících se akcích ve 

stanoveném intervalu je celý systém postaven. Pravidelnost a četnost cyklů, můţe přímo 

ovlivňovat přesnost výstupů. 

Modul databáze by měl obsahovat veškeré informace nezbytné pro chod SHV. Z podstaty 

systému se jedná o základní kámen libovolného hodnotícího systému. SHV databáze je 

sloţena z neproměnných, statických informací a z informací proměnných, které se mohou 

v čase měnit. V podstatě tento modul slouţí jako informační zdroj pro oba následující 

moduly. Tato data lze hromadně shrnout do pěti základních kategorií: 

 inventář silniční sítě, 

 data spojena se stavem vozovky, 

 konstrukce vozovky a historie údrţby a oprav, 

 dopravní informace (intenzita dopravy), 

 finanční data (ceny, náklady). 

 

Většinu z těchto informací, převáţně informace neproměnné, obsahují národní databanky 

zabývající se pasportizací silniční sítě, viz silniční databanka dále v textu. Proměnné 

informace, jiţ z podstaty jejich typu je potřeba změřit, či vysledovat konkrétním průzkumem. 
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Dalším základním modulem jsou analytické metody. Analytické metody slouţí k volbě 

správného opatření pouţitého ve správný čas, tak aby byla silniční síť v provozuschopném 

stavu. 

 
Obr. 7 Schematické zobrazení modulů SHV [1] 

Druhy analýz mohou být rozděleny do třech základních kategorií. 

 Analýza stavu povrchu vozovky. Pomocí této analýzy se hodnotí stav povrchu 

vozovky na základě dat ze sběru poruch, drsnosti vozovky či jiných dostupných dat. 

Většinou bývá výstupem stupeň stavu povrchu, který můţe být reprezentován 

procenty, zatříděním do stupnice udávané lokálním standardem apod. Zatřídění 

vozovky do určitého stupně stavu povrchu vozovky je nápomocné v dalším hodnocení 

a zejména rozhodování o pořadí a přidělení priority úsekům vozovky, o stanovení 
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předběţných nákladů a zejména jako podklad pro vyjednávání s nadřízeným 

správcem. 

 Modely pro stanovení priority mají velký význam při plánování na delší období. 

Návrhové období můţe aţ 20 – 30 let (pro vozovky silnic a dálnic je obvyklé 25 let), 

coţ je dlouhodobé plánování. Mmnohem častější bude plánování na kratší časový úsek 

(střednědobé) na 10 nebo 5 let, případně krátkodobé plány na jeden aţ dva roky. 

Návrhové období můţe být také voleno dle předpokládané ţivotnosti krytu vozovky. 

Mezi základní a nejčastěji pouţívané metody patří metoda Benefit/Costs (poměr 

přínos/náklady často označovaná jako B/C) spolu s metodou Cost-effectiveness 

(porovnává poměr mezi náklady a výsledky). Poloţka nákladů je celkem jasná, vţdy 

niţší cena bude lepší, ovšem nikoliv za kaţdou cenu. Náklady správce lze rozdělit na 

náklady na běţnou údrţbu, na opravy a rekonstrukce a také na zůstatkovou hodnotu 

silnic na konci návrhového období. Také přínosy mohou být dále děleny na přínosy 

pro řidiče, přínosy pro správce sítě, nebo kombinace obou přínosů. Přínosy mohou být 

definovány jako rozdíl mezi stavem před opatřením a po opatření. Patří mezi ně 

například provozní náklady, jízdní čas, náklady na nehody, komfort jízdy apod. 

 Modely pro optimalizaci silniční sítě slouţí pro hodnocení celé silniční sítě, za účelem 

stanovení strategie opravy nebo údrţby, která bude minimalizovat potřebné náklady a 

maximalizovat přínosy. Model slouţí pro stanovení optimálního opatření pro kaţdou 

moţnou kombinaci proměnných, jako jsou drsnost povrchu, poruchy vozovky, 

intenzita dopravy, dopad na ţivotní prostředí, nebo kategorie silnice. 

 

Výběr vhodné metody analýzy záleţí na potřebách konkrétního správce sítě a také na jeho 

zdrojích (finanční prostředky, dostupná data, softwarové vybavení apod.) dostupných pro 

rozvoj sítě, případně dlouhodobé plánování. Metody by vţdy měly reflektovat potřeby a 

moţnosti správce, minimálně v začátcích nasazení systému. Ideální stav je, pokud v počátcích 

nasazení systému jsou dostupná relevantní historická data. Aţ dojde k plnému vyuţívání 

systému, mohou být metody následně doplňovány a zlepšovány na základě skutečných 

poznatků.  

K tomu účelu slouţí poslední modul SHV, který je značen jako zpětná vazba. Tento proces 

přenáší a pouţívá poznatky z předchozích procesů zpět na začátek procesu a zvýšit tím 

spolehlivost a přesnost SHV. Ke zvýšení spolehlivosti a přesnosti SHV mohou vést 

následující kroky, spočívající v porovnání: 

 skutečných aktuálních cen s cenami pouţitými v SHV, 
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 stavu povrchu vozovek získaného průzkumem a stavu získaného predikcí, 

 skutečné výkonnostní standardy se standardy pouţitými v SHV. 

 

Těmito třemi moduly můţe být shrnut základní obsah a funkce SHV. Jsou hlavní podstatou 

systému, a pokud by jen jeden z nich chyběl, nejedná se o plnohodnotný SHV. 

Z historického vzniku SHV vyplývá, ţe je systém při svém pouţívání obecně členěn na dvě 

základní úrovně, úroveň síťovou a úroveň projekční. Dle dříve platných TP 87 z roku 1997, 

byl v ČR SHV dělen na tzv. malý systém hospodařen s vozovkou (MSHV) a velký systém 

hospodaření s vozovkou (VSHV).  

 MSHV byl uvaţován jako jedno parametrický systém, tzn., ţe pracoval pouze 

s poruchami vozovky. A byl určen pro správu silnic II. a III. třídy.  

 VSHV byl uvaţován jako více parametrický systém, tedy pracoval s více parametry. 

Kromě poruch do hodnocení vstupovaly parametry drsnosti, nerovnosti, únosnosti 

apod. Systém byl určen pro hodnocení dálnic a silnic I. třídy. 

 

V tomto členění je dodnes jistá paralela v rámci SHV pouţívaného na Slovensku. Toto 

členění systému byla česko-slovenská zvláštnost. Ve světě se toto členění nepouţívá. Dle 

nového znění [50] je členění SHV jiţ standardní, takové jak jej zná také americká norma. Dvě 

úrovně v českém prostředí jsou klasifikovány jako: 

 Síťová úroveň je plánování údrţby nebo opravy spravované sítě pozemních 

komunikací. Jedná se o cyklicky se opakující proces posuzování sítě PK, který 

vyhledává úseky nesplňující poţadavky provozní způsobilosti nebo výskytu mnoţství 

poruch vozovky a navrhuje tyto úseky k provedení běţné údrţby, nebo přípravě 

údrţby, nebo opravy tak, aby se mohla provést ve vhodný čas optimální technologií. 

 Projektová úroveň je návrh údrţby nebo opravy úseků PK, které byly na síťové úrovni 

vybrány k opravě nebo údrţbě. Součástí je zpracování optimálního návrhu technologie 

opravy nebo údrţby pro případnou dokumentaci pro zadání stavby.  

 

Z výše uvedeného plyne, ţe obě úrovně na sebe navazují. Síťová úroveň zpravidla končí 

běţnou údrţbou, nebo předáním podkladů pro projektovou úroveň, tedy pro další návrh 

opravy nebo údrţby. Zjednodušeně můţeme uvést, ţe síťová úroveň slouţí pro dlouhodobé a 

průběţné sledování stavu vozovek a vývoje jejich stavu v čase, včetně z toho plynoucího 

strategického plánování oprav a údrţby. Kdeţto projektová úroveň slouţí spíše pro 
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podrobnější plánování oprav a údrţby v kritických oblastech, zaloţené na doplňujících 

informacích z diagnostických průzkumů, místních podmínek, apod. 

 
Obr. 8 Schéma dílčích kroků síťové a projektové úrovně SHV [50] 

Strukturu vzájemného propojení a jednotlivých nezbytných kroků na jednotlivých úrovních 

dobře dokumentuje schéma uvedené v [50] (viz obrázek 8). 

Dle [2] můţe být SHV členěn do více úrovní. Příručka rozlišuje síťovou úroveň, projekční 

úroveň a úrovně další. Další úrovně jsou v některých státech pouţívány pro doplnění základní 

síťové a projekční úrovně. Někteří správci vyuţívají úroveň mezi úrovní síťovou a projekční a 

značí ji „úroveň výběru projektu“. Většina správců povaţuje tuto úroveň za součást úrovně 

síťové. V podstatě je to úkon, pomocí kterého dochází k výběru úseků, které budou dále 

zpracovávány v projekční úrovni. K výběru dochází s přihlédnutím k limitům finančních 

zdrojů v rámci uvaţovaného návrhového období. Tento krok můţe slouţit ke strategickým 

rozhodnutím v rámci komplexního dopravního řešení celého kraje, nebo v rámci prací řešené 

problematiky, můţe být tento krok vyuţit pro doplnění informací spojených s vlivy 

poddolování. Zjednodušeně mohou být v rámci této úrovně zpracovávány informace dalších 

systémů hospodaření, jeţ je některými správci ve světě označován anglickým termínem 

„administrative management system“ (AMS – systém administrativního hospodaření). Jedná 
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se skutečně o mezikrok, tato úroveň vyţaduje více vstupních informací neţ úroveň síťová, ale 

méně neţ úroveň projekční. 

 

 

Obr. 9 Zjednodušený cyklus SHV 

Pokud bychom zapomněli na členění SHV na síťovou a projekční úroveň a jeho zobrazení 

zobecnili, lze SHV zobrazit jako cyklicky se opakující soubor činností. Často je  interpretován 

diagramem jako na obrázku 9. Jednotlivé dílčí úkony diagramu jsou dále rozebrány 

podrobněji z hlediska jejich vyhodnocení, či procesu zpracování. Tyto dílčí procesy jsou 

doplněny o komentář vztahující se k problematice poddolovaných území. 

4.2.3 Aktualizace a sběr dat 

Cyklus začíná a končí aktualizací starých dat, případně sběrem dat nových. Jedná se o sběr 

proměnných parametrů (poruchy vozovek, dopravní zatíţení, únosnost, drsnost), případně 

aktualizace parametrů neproměnných. Získaná data jsou pouţita jako vstup do dalších kroků. 

Aktualizace dat by měla probíhat minimálně jednou ročně, optimální sběr by byl dvakrát 

ročně, záleţí na moţnostech správce komunikací. V reálu bývá pro správce sítě obtíţné 

z finančních důvodů realizovat i jeden sběr za rok.  

Způsobem sběru dat se zabývá [49] kapitola 4.2.3, kde jsou rozlišeny základní druhy sběru 

dat na dopravních plochách: 

 vizuální prohlídka se záznamem do formulářů graficky nebo do tabulky (většinou 

realizovaná pěší pochůzkou, získat pomocí ní lze poměrně detailní informace, 

převáţně je vyuţívána pro úpravy a údrţby mimo SHV, případně pro projektovou 

úroveň), 
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 vizuální prohlídkou se záznamem do počítače (obvykle prováděná z pomalu jedoucího 

vozidla poloautomaticky do přenosného počítače. Metoda uplatňovaná převáţně pro 

získání dat pro síťovou úroveň SHV na silnicích niţší třídy a také pro projektovou 

úroveň), 

 video/foto záznam s vysokým rozlišením a lokalizací záběru (metoda hojně uţívaná 

při sběru dat pro síťovou úroveň SHV na silnicích vyššího významu), 

 laserovým zobrazovacím systémem (moţnost mapování povrchu v 3D, vyuţitelná pro 

síťovou i projektovou úroveň SHV). 

 

Tabulka 2 mapuje vhodnost vyuţití metod sběru dat na jednotlivých typech PK. 

Sběr poruch má také svoje pravidla a existují faktory, které mohou ovlivnit jeho výsledky. Je 

proto velmi nevhodné provádět sběr v zimě, kdy je vozovka zasněţená, případně zašpiněná, 

při sníţené viditelnosti, za deště či v mlze. 

Tab. 2 Vyuţití metod vizuálních prohlídek na různých úrovních pozemních komunikací [49] 

 
 

Poruchy je nezbytné lokalizovat, nejvhodnější je vyuţít ULS, ve kterém jsou úseky 

jednoznačně identifikovány. Sbíraná data, zejména způsob jejich sběru, je vhodné přizpůsobit 

účelu jejich dalšího vyuţití. Například na silnicích s více jízdními pruhy provádět sběr pro 

kaţdý pruh samostatně, u silnic pouze se dvěma protisměrnými pruhy provádět sběr v kaţdém 

směru zvlášť, nebo na celou šířku, dle stupně SHV a dle významu komunikace. 

Samotná porucha by také měla být vymezena jasnými parametry specifikující její délku a 

šířku. Délka je evidovaná v metrech nebo kilometrech s přesností dle poţadavku, nejčastěji 

0,1 – 1,0 m. Podobně je to také s vymezením šířky. V případě plošné poruchy je moţné také 

zaznamenat její střed a plochu poruchy, případně procentuální vyjádření poměru poruchy 

v ploše jízdního pruhu. Pokud je v jednom úseku výskyt více typů poruch, kaţdá tato porucha 

je evidovaná zvlášť. 
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Obr. 10 Měřící vozidla (zdroj: [42], [46]) 

Nejefektivnější, tedy nejrychlejší a s nejvyšším výkonem je sběr dat pomocí automobilů 

opatřených speciálním zařízením pro sběr a záznam sledovaných parametrů. V českém 

prostředí bylo v 90. letech minulého století prvním takovým zařízením diagnostické vozidlo 

ARAN. Toto vozidlo, je díky svému vybavení schopno zaznamenávat a měřit podélné 

nerovnosti, příčné nerovnosti vozovky, makrotexturu. Vozidlo je schopno lokalizovat svou 

polohu díky GPS a také lokalizovat polohu subsystému vozidla, tzn. podélný náklon vozidla 

(stoupání klesání) a příčný náklon vozidla (příčný sklon). Vozidlo pořizuje i videozáznamy z 

průjezdu komunikace pomocí čelní kamery, zabírající situaci před vozidlem a zadní sklopené 

kamery, zabírající vozovku. Současnou obdobou vozidla pro pořízení videozáznamu, či při 

snímkování trasy slouţí např. vozidla VIDEOCAR, nebo LINESCAN. Z vozidla ARAN 

vycházejí další podobná vozidla, např. vozidlo ARGUS (Automatic Road Condition 

Graduating Unit System). Jedná se také o multifunkční diagnostické vozidlo, které provádí 

automatický sběr a vyhodnocování dat proměnných parametrů vozovek (příčné a podélné 

nerovnosti, hloubka vyjetých kolejí, makrotextura, poruchy vozovek). Na Slovensku je hojně 

vyuţíváno zařízení PROFILOGRAPH GE (pro měření podélných a příčných nerovností) 

velmi často doplněné o měření průhybu vozovky pomocí zařízení KUAB FWD. Pro měření 

protismykových vlastností vozovek silniční sítě stávající i nové můţe být pouţito např. měřící 
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vozidla SCRIM (Sideway Coefficient Routin Investigation Machine), nebo zařízení 

SKIDDOMETER. Měření typu a tloušťek konstrukčních vrstev vozovek silnic a dálnic se 

v poslední době stále častěji provádí pomocí tzv. GEORADARU. Ten poskytuje výsledky o 

tloušťkách jednotlivých vrstev bez nutnosti zásahu do konstrukce. Neporušená konstrukce je 

však vykoupena niţší přesností výstupu. Automatizovaných zařízení pro sběr parametrů 

existuje po celém světě velká řada, výše jsou uvedeny vozidla převaţující v české a slovenské 

republice. 

 
Obr. 11 Degradační histogram pro trhliny úzké v SW RoSy PMS 

Data sběrem získaná a dále pouţívána v rámci SHV, by neměla být starší tří let. Poruchy, jeţ 

jsou na silnicích zaznamenány, lze na základě degradačních modelů (viz obrázek 11) upravit 

na aktuální stav. Degradační modely jsou sestaveny na základě pozorování vývoje poruch na 

definovaném souboru komunikaci jasných parametrů, avšak jejich vývoj je moţno relativně 

snadno ovlivnit. Degradační model můţe být nefunkční v případě náhlých neočekávaných 

přírodních událostí (povodně apod.), zvýšení nehodovosti na úseku, zvýšení intenzity dopravy 

(např. z důvodu zřízení objíţďky, nebo vybudování nového cíle dopravy), apod. Také se jedná 

o relativně teoretický předpoklad průběhu, proto se obecně doporučuje pouţívat degradační 

modely na úpravu dat mladších tří let. Do tří let je vývoj poruchy relativně předvídatelný za 

daných podmínek, po třech letech je jiţ výsledek značně nepřesný. 

Sběr poruch pro potřeby důlní činnosti se v zásadě výrazně neliší od běţných postupů. 

Z pohledu síťové úrovně postačí běţné techniky. Dlouhodobé plánování na poddolovaném 

území s důrazem na vznik důlních škod lze realizovat jen s velmi omezenou přesností. Důlní 

škody jsou z tohoto pohledu nahodilé jevy. Pro projektovou úroveň je problém ve vyšší 
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frekvenci sběru poruch, jelikoţ vývoj porušení vlivem důlní činnosti má zejména ve své 

počáteční fázi výrazně vyšší rychlost neţ běţná degradace vozovky čistě od provozu. Dále 

v textu uvedené úseky (viz příloha D) by tudíţ měly být kontrolovány pravidelně. Na základě 

klasifikace povrchu poklesové mapy lze také vytipovat oblasti s nejméně příznivou skupinou 

staveniště a tudíţ s nejvyšším předpokladem porušení. Tyto oblasti doporučuji sledovat 

pravidelně (v intervalu 1-2 měsíce). 

4.2.4 Databáze a správa dat 

Po aktualizaci a sběru dat se tato data naplní do programu a vznikne z nich tzv. databáze. 

Parametry pozemních komunikací mohou být členěny do dvou základních kategorií, 

parametry proměnné a neproměnné. Jaké proměnné a neproměnné parametry budou 

sledovány, závisí více méně na samotném správci. Nejčastěji sledované parametry a 

parametry nezbytné pro SHV jsou ve skupině neproměnných parametrů tyto: 

 označení komunikace,  

 lokalizace úseku (nejlépe uzlovým lokalizačním systémem, viz kapitola 4.3.1, 

případně staničení úseku 

 šířkové uspořádání (šířka zpevněné části, nezpevněné části, kategorijní šířka, apod.),  

 geometrické vedení trasy (směrové vedení, výškové vedení, rozhledové poměry) 

 informace o jízdních pruzích (typ pruhu, počet pruhů, šířka pruhu),  

 konstrukce vozovky, druh krytu, 

 rok uvedení komunikace do provozu, 

 bezpečnostní zařízení (svodidla a jejich umístění),  

 vybavení komunikace a doprovodné objekty.  

 

Ve skupině proměnných parametrů jsou to zejména tyto parametry: 

 základním údajem je datum pořízení dat,  

 dopravně provozní údaje (počet a skladba vozidel, intenzita, výhledové koeficienty, 

charakteristiky dopravního proudu), 

 provozní způsobilost (drsnost, podélná nerovnost (IRI), příčná nerovnost (vyjeté 

koleje), hloubka vody ve vyjeté koleji, makrotextura (MPD), poruchy povrchu krytu) 

 provozní výkonnost (únosnost, poruchy konstrukce, poruchy únosnosti podloţí, 

podkladu nebo krytu). 

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
35 

Kromě samotných parametrů pozemní komunikace, mohou být součástí databáze také 

výchozí podmínky pro hodnocení a plánování tedy: 

 ceny (náklady na technologie a opravy),  

 dostupné technologie,  

 ţivotnost technologií. 

 

Databáze se skládá z dat nutných pro zpracování plánu údrţby a oprav uvedených výše, ale 

můţe být také doplněná o data doplňková, která mohou shromaţďovat další informace: 

 dopravní značení,  

 fotodokumentace, 

 vyústění inţenýrských sítí.  

 

Databázi lze libovolně doplnit o další poţadované data. V souvislosti s důlní činností tak bude 

potřeba do databáze zahrnout údaje o typu důlní škody, druhu poruchy, způsobu financování 

apod. Struktura závisí na nastavení systému a v zásadě neexistuje omezení pro implementaci 

doplňkových údajů. Návrh úpravy struktury databáze pro archivaci dat o důlních škodách je 

řešen v kapitole 6.3. 

4.2.5 Klasifikace stavu vozovek 

Klasifikace stavu vozovek můţe být také v různých systémech a v různých státech odlišná. 

Dle [50] systému klasifikace stavu vozovky pouţívaný v ČR vychází z návrhové úrovně 

porušení, která se odvozuje dle zatřídění PK a očekávaného dopravního zatíţení.  

Dopravní zatíţení se vyjadřuje počtem přejezdů těţkých nákladních vozidel (TNV). 

Podkladem pro zatřídění komunikací jsou výsledky sčítání dopravy, které se upraví na 

charakteristickou hodnotu denní intenzity dopravy TNVk, která je dostupná v tabulce A.1 a 

A.2 v [51] a nově jsou tyto tabulky upraveny a upřesněny v [50] tabulka P5.1A, P5.1B a 

P5.1C. Hodnotu lze také získat pomocí výpočtu, kdy můţeme stanovit počet přejezdů, 

případně počet přejezdů návrhových náprav. Tyto, nebo obdobné výpočty bývají součástí 

výpočtového programu pro stanovení zbytkové ţivotnosti vozovky. 

Další nezbytné klasifikační údaje související se sledováním stavu vozovek jsou: 

 provozní způsobilost (zejména nerovnosti a protismykové vlastnosti), 

 poruchy (jejich sběr můţe být prováděn záznamem poruch do zápisníku, případně 

obrazovým záznamem, videozáznamem např. pomocí speciálního vozidla, 

vyhodnocení a zatřídění poruch probíhá dle [49], 
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 únosnost (z výsledků rázového zařízení, nebo měřením deflektometrem), 

 dopravní nehodovost (je moţno hodnotit na základě údajů z databáze policie, jeţ 

mohou mít vliv na prioritu plánovaných akcí). 

Tab. 3 Návrhová úroveň porušení vozovky dle roztřídění PK a očekávaného dopravního zatíţení [51] 

 
 

Výše zmíněné parametry protismykových vlastností povrchu vozovky a nerovnosti povrchu 

vozovek, jsou hodnoceny a posouzeny podle normových tabulek dle zvolené metody, 

způsobu získání dat. Jednotlivá měření parametrů provozní způsobilosti jsou zpravidla 

statisticky zpracována a na jejich základě jsou úseky rozčleněny do úseků, kde se parametry 

výrazně neliší. Obvykle se vyhodnocují v intervalu 20 m. Hodnocení i posudek je odvislý od 

tzv. klasifikačního stupně. Klasifikačních stupňů je pět, přičemţ první stupeň je nejlepší a 

stupeň pět je nejhorší. 

 Stupeň 1 nebo 2 – pro vozovku jsou tyto parametry určující při převzetí stavby. 

 Stupeň 2 nebo 3 – parametry řídicí pro konec záruční doby. 

 Stupeň 3 nebo 4 – řídicí pro kontrolu stavu v průběhu její uţívání, při provádění běţné 

údrţby obrusné vrstvy vozovky. Pokud jsou výsledky na spodní hranici klasifikačního 

stupně, je nutné provést, či připravit podklady pro údrţbu nebo opravu. 

 Stupeň 4 anebo 5 – pozemní komunikace jiţ nesplňuje poţadavky provozní 

způsobilosti a je třeba provést její údrţbu nebo opravu. Úsek PK by měl být označen 

dopravním značením, neţ dokud nebude údrţba, nebo oprava provedena. 

 

Popis stupňů je uveden v tomto formátu, jelikoţ je rozdíl v posouzení PK s nejvyšší 

povolenou rychlostí vyšší neţ 50 km/hod a s rychlostí niţší nebo rovnu 50 km/hod. Pro silnice 

s niţší dovolenou rychlostí je klasifikace o jeden stupeň posunuta, tedy první úroveň je platná 
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pro stupeň 1 a 2, naopak u silnic s vyšší povolenou rychlostí je maximální moţný stupeň 4, 

parametry stupně 5 nejsou přípustné. 

Hodnocení poruch vozovky probíhá dle [49], které také umoţňuje zatřídění poruch do pěti 

klasifikačních stupňů. PK jsou členěny dle návrhové úrovně porušení (viz tab. 4). Číselné 

údaje o poruchách jsou vyjadřovány v procentech porušené plochy sledovaného jízdního 

pruhu, nebo pásu ve sledovaném úseku. Trhliny jsou převedeny na plochu v případě úzkých a 

širokých trhlin vztaţením na šířku dotčené plochy 0,5 m a v případě rozvětvených trhlin 

vztaţením na šířku 1 m. Vyskytující se výtluky je potřeba neprodleně opravit. Rychlost 

provedení nápravy se odvíjí od četnosti prohlídek PK, které jsou předepsány dle [55] pro D a 

R na kaţdý pracovní den, aţ po čtvrtletí pro silnice III. třídy.  

Tab. 4 Klasifikační zatřídění rozsahu skupin poruch vozovek v závislosti na návrhové úrovni 

porušení [49] 

 
 

Pro zjednodušení můţeme výsledný stav také klasifikovat slovně pěti stupni: 

 Stav výborný – novostavba nebo nově opravený povrch vozovky 

 Stav dobrý – poţadovaný při kontrole v záruční době 

 Stav vyhovující – předpokládá se jen běţná údrţba 

 Stav nevyhovující – nutné plánování opravy 
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 Stav havarijní – bezodkladné provedení opravy, jestliţe nebude provedeno = 

omezení dopravy 

 

Tyto klasifikační ukazatele jsou pouţívány pro síťovou úroveň. Pro projekční úroveň, která 

pracuje s konkrétním úsekem ve větší podrobnosti, je potřeba data doplnit o další podklady. 

Konkrétní podklady jsou závislé na konkrétním úseku, pokud se je pokusíme generalizovat, 

tak v závislosti na poţadavcích [50] jsou potřebné doplňující podklady následující: 

 Měření a posouzení únosnosti vozovky se v ČR provádí pouze rázovými zařízeními 

(deflektometrem FWD) v souladu s ČSN 73 6192, metoda A. Měření se provádí 

v místě výskytu poruch a jeho výstupem je tzv. průhybová čára (hodnoty průhybu 

v závislosti na vzdálenosti od středu zatíţení), pod definovaným zatíţením 

charakterizující účinek zatíţení TNV.  Měření únosnosti je ovlivněno klimatickými 

poměry, vodním reţimem v podloţí a základními charakteristikami podloţí (modul 

pruţnosti, součinitel příčného přetvoření, namrzavost). Výstupy z měření se vyhodnotí 

pomocí výpočtu dle teorie vrstevnatého poloprostoru, přičemţ za pomocí iterační 

metody se počítá aţ do hodnoty, kdy rozdíl mezi výpočtem a měřením není větší neţ 

5 %. Vypočtený modul pruţnosti se opraví dle návrhové teploty. Na základě této 

hodnoty spolu s tloušťkami vrstev se stanoví přetvoření vrstev vozovky a podloţí. 

Z velikosti mezního protaţení a stlačení na spodním líci asfaltové vrstvy, respektive 

horní vrstvě podloţí lze výpočtem stanovit moţný počet přejezdů návrhových náprav. 

Touto hodnotou můţe být stanovená zbytková ţivotnost vozovky.  

Tab. 5 Poţadovaná klasifikace zbytkové doby ţivotnosti vozovky [50] 

 
 

 Vrtané, nebo kopané sondy, slouţící pro ověření nebo získání informací o konstrukci 

a skladbě konstrukčních vrstev. Důleţitá je informace o tloušťkách konstrukčních 

vrstev. Na odebraných vzorcích mohou být také provedeny laboratorní zkoušky pro 

posouzení kvality materiálu, či únosnosti. Odběr vzorků stmelených vrstev se provádí 
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jádrovými vývrty. Zjištění stavu a odběr vzorků u ostatních vrstev a podloţí se provádí 

obvykle kopanou sondou, hloubkovým vývrtem případně rýhou v příčném směru. 

 Aktualizace dat o poruchách jelikoţ sběr poruch pro síťovou úroveň je prováděn 

dříve a na základě jeho hodnocení jsou vybrány úseky pro projektovou úroveň je 

vhodné stav poruch a jejich rozsah aktualizovat. 

 Doplňující podklady jako kontrola funkce odvodnění, bezpečnostního zařízení, 

doprovodných objektů, nebo například výškové a směrové řešení vozovky a 

navazujícího okolí (zejména v intravilánu u místních komunikací) vylučující, nebo 

omezující moţnost pouţití některých typů, či technologií oprav (přilehlé sjezdy, 

nemoţnost zvednutí obrubníků apod.). 

 

Hodnocení pro síťovou úroveň je v zásadě pouţitelné pro nestandardní podmínky. Avšak je 

zapotřebí počítat s nahodilými jevy v podobě důlních škody. Pro hodnocení nahodilého jevu 

neexistuje odpovídající algoritmus. Klasifikace stavu pro projektovou úroveň jiţ vychází 

z aktuální potřeby opravy a proto je předpoklad, ţe konkrétní návrh je zpracováván jiţ za 

účelem opravy, či údrţby důlní škody. 

4.2.6 Sestavení plánu údrţby a oprav 

Na základě předchozího stupně, tedy klasifikace poruch, jejich lokalizace a zejména 

klasifikace stavu povrchu dochází k návrhu vhodných opatření. Jak bylo zmíněno, databáze 

obsahuje moţné typy oprav jednotlivých poruch. V zásadě lze vycházet z doporučení [49] a 

pro standardní typy poruch vyuţít doporučené návrhy oprav. Pokud bude v sousedních 

úsecích stejný typ poruchy, je vhodné úseky sjednotit a pouţít na ně stejnou opravu. 

Slučování úseků můţe mít pozitivní vliv na cenu, či výkon.  

Kaţdá porucha můţe, a měla by mít v databázi moţné způsoby opravy s různou finanční 

náročností. Z různé finanční náročnosti, respektive druhu opatření bude vycházet také různá 

ţivotnost opravy. Tuto skutečnost lze přehledně zobrazit do tabulky 6. Záleţí také na tom, 

kdy se začne s opravou povrchu. V prvních letech můţe být prováděná pouze běţná údrţba a 

následně pak náročnější úpravy v podobě např. nátěru, tenkého asfaltového koberce (TAK) či 

mikrokoberce, nebo poloţení nové tenké vrstvy asfaltového betonu (AC). Také nelze 

opakovaně pouţívat pouze levný způsob opravy. Při opakovaném pouţití levné opravy jiţ 

výsledek nemusí být tak efektivní a je potřeba pouţít náročnější opravu. 
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Ve vztahu k poddolovanému území tato problematika není plnohodnotně pouţitelná. Plán 

můţe být sestaven, ovšem s omezenou přesností, z důvodu nemoţnosti pokrýt předpokládaný 

výskyt poruch jak je zmíněno v předchozích krocích. 

Tab. 6 Varianty provedení údrţby a opravy v průběhu návrhového období 

 

4.2.7 Proces rozhodování 

Proces rozhodování je jedna z nejdůleţitějších fází. Je to krok, kvůli kterému se podstupují 

všechny předchozí stupně SHV a který nám udává rozhodující výstupy. Z výše uvedených 

potencionálních moţností posloupnosti druhů oprav je na základě technicko-ekonomických 

analýz vybrána ta nejefektivnější. Návrh pak vychází ideálně z nejvhodnější varianty 
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v poměru cena/výkon, případně přínos/náklady (B/C). Kaţdý úsek tak získá informaci o ceně 

jeho opravy a případně zůstatkové ceně a o jeho původním a případném novém stavu. 

Realizace opatření je nutné provést ve vhodný čas a v dostatečné míře. Obrázek 12 vykresluje 

situaci standardní degradace vozovky bez jakéhokoliv zásahu. Je zřetelné, ţe v určitý okamţik 

dojde povrch komunikace do stavu, kdy je v tzv. rizikovém stavu a není tedy vhodný a 

bezpečný pro provoz. Další varianta ukazuje provedení údrţby, avšak v nevhodný čas a 

v nedostatečném rozsahu. Byl tedy vypotřebován určitý obnos finančních prostředků, jehoţ 

efekt však bylo pouze oddálení rizikového stavu. Pokud není vozovka opravena zcela, 

degradace postupuje dále a vynaloţené prostředky jsou neefektivně pouţité. Přitom pokud by 

se dané prostředky pouţily dříve a pokryly by celou potřebu, jak to dokumentuje poslední 

varianta, dala by se komunikace s vhodně plánovanou údrţbou udrţet ve vyhovujícím stavu 

po celou dobu provozu. 

 

Obr. 12 Průběh degradace vozovky při různé aplikaci oprav 

Z pohledu efektivního vynaloţení finančních prostředku je v případě jasně definovaného 

finančního obnosu, klíčové správné načasování. Dle [2] je efekt správného načasování na 

cenu významný. Graf na obrázku 13 ukazuje průběh degradace vozovky v čase spolu 

s finanční nákladností. Výsledkem je, ţe přibliţně při 40% celkové ţivotnosti je oprava 

ideální. Vozovku je sice potřeba opravovat častěji, ovšem výsledné náklady jsou niţší, neţ při 
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méně časté ovšem nákladnější opravě. Spolu s tím jde fakt, ţe povrch vozovky bude ve 

sledovaném čase v lepším stavu.  

 
Obr. 13 Efekt načasování údrţby na výdaje [2] 

Obdobně lze tento efekt vyjádřit jako vztah financí na opravu (při naplněném riziku) a financí 

na prevenci proti vzniku rizika. V případě výdajů na prevenci jsou počáteční náklady vysoké, 

ale postupně se sniţují, aţ se ustálí na nízké hodnotě. Opačné řízení s vynakládáním malé 

částky na prevenci se potřeba financí neustále zvyšuje, aţ se stav dostane do rizika. Nejhorší 

případ je rizikové řízení, kdy se při nízkých výdajích stav drţí neustále v rizikové oblasti. 

 
Obr. 14 Pohyb nákladů při řízení rizika [31] 

Obecně jsou komunikace řazeny a řešeny podle přiřazené priority. Priorita je převáţně daná 

třídou komunikace. Komunikace niţších tříd jsou vybírány na základě jejich důleţitosti, 

vytíţení a samozřejmě stavu. V případě neomezených finančních prostředků by tato fáze 

nebyla nutná. Avšak vţdy je zde nějaký finanční limit, který nedovoluje opravit silniční síť do 

ideálního stavu. Na příslušných správcích komunikací je zvolit, které komunikace budou 

v daném roce opraveny a které se přesunou do dalších let. Většina postupů SHV je taková, ţe 

je nejprve sestaven tzv. finanční plán, který vyhodnotí technickoekonomicky optimální řešení 

na dobu návrhového období, jehoţ finance nejsou omezeny a výsledkem je silniční síť ve 
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výborném stavu Finanční plán vyjadřuje skutečné potřeby údrţby a oprav silniční sítě. 

Výpočet je proveden tak, ţe kaţdému úseku je dle jeho významu, jenţ můţe být definován 

třídou silnice, dopravním zatíţením, případně dalšími prioritami a dle typu a rozsahu porušení 

přiřazena jedna nebo více technicky odpovídajících technologií údrţby nebo opravy. Podle 

ekonomických kriterií, převáţně těch zaloţených na modelech HDM III nebo HDM IV 

(poměr cena/výkon – C/B, návratnost investic – IRR, čistá aktuální hodnota – NPV) je 

vybrána jedna nejvhodnější. Takové řešení však není většinou realizovatelné, finanční 

prostředky jsou přiřazovány dle potřeby v daném roce a mohou se tak v jednotlivých řešených 

letech výrazně lišit. Finanční plán můţe slouţit ke strategickým rozhodnutím o úvěrech, 

moţnosti vyuţití fondů pro financování oprav silnic, nebo ke korekcím rozpočtů pro údrţbu a 

oprav vozovek. V obecné praxi pak správce ve většině situací pracuje s omezeným 

rozpočtem, či plánovaným obnosem finančních prostředků.  

Dle definovaného rozpočtu je potřeba finanční plán modifikovat na moţnosti správce. Do 

rozpočtu jsou pak úseky řazeny dle zvoleného hodnoticího kritéria (např. třída, dopravní 

zatíţení) a podle jejich stavu. Mohou pak nastat tři situace: 

 optimální navrţená technologie můţe být pouţita přímo v roce kdy je její provedení 

ideální 

 optimální navrţená technologie nemůţe být pouţita přímo v roce kdy je to ideální a je 

vybraná alternativní levnější oprava, nebo je oprava přesunuta do jiného roku kde je 

pro opravu prostor, v tomto případě se ale úsek stává tzv. rizikový 

 optimální navrţená technologie, nebo její levnější varianta nemůţe být pouţitá 

v ideálním roce ani v jiném roce, úsek se stane rizikovým na celou dobu plánovacího 

období. Řešení je pouze navýšení rozpočtu, nebo úsek ponechat jako rizikový. 

 

V případě procesu rozhodování o opravě důlní škody hraje významnou roli také časový 

faktor. Rychlost poklesů závisí na hloubce dobýváni (viz obrázek 4), a díky tomu, za 

předpokladu známé hloubky, lze stanovit předpokládaný další vývoj poruchy. Dle závaţnosti 

poškození můţe být rozhodnuto poruchu opravit aţ po dokončení poklesů. 

Zkušební příklad na poddolovaném území s finančním plánem a různými druhy rozpočtů byl 

řešen v rámci projektu CIDEAS za pomocí softwaru RoSy PMS (viz kapitola 4.3.3) a výstup 

je uveden v příloze 2.  
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4.2.8 Realizace opatření 

Tato fáze je jiţ čistě praktická. Po rozhodnutí o opravách komunikací dojde k realizaci těchto 

opatření. Cyklus SHV dosáhl konce a můţe se tak začít s plánem novým. Výstupem z tohoto 

kroku, by měla být aktualizace informací o stavu povrchu, případně jiných proměnných, či 

neproměnných parametrech. 

Další fázi by měl byt opět krok první a celý cyklus SHV by měl znovu proběhnout pro další 

návrhové období. 

Pokud vezmeme v úvahu členění SHV na síťovou a projekční úroveň, spolu se základním 

členěním SHV můţe být SHV podrobněji interpretováno schématem tak, jak je uvedeno v 

[50] na obrázku 15. 

 
Obr. 15 Rozhodovací schéma pro návrh údrţby a opravy vozovek [50] 

4.2.9 Přínosy a výhody systému hospodaření s vozovkou 

Pouţívání SHV správci přináší mnoho benefitů. Samozřejmě, ţe s implementací a udrţení 

SHV je a bude spojena potřeba určitých nákladů, ovšem ve výhledu by se tyto finance měly 

navrátit v podobě efektivnějšího pouţití zdrojů a moţnosti zdůvodnit a zabezpečit financování 

pro opravy. Spolu s tím také postupné niţší nároky na objem financí a také kvalitnější silniční 

sít, která nepřímo stimuluje ekonomiku celé společnosti.  

Další přínosy pro správce, které jsou spojeny s vyuţíváním SHV, jsou: 
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 moţnost sledovat vhodnost, efektivitu a výkonnost vybraných opatření, 

 známý stav silniční sítě, 

 podpůrné analýzy potřeb silniční sítě, 

 přehled o výsledcích o rozhodnutí financování, 

 volba vhodnějších strategií pro údrţbu a opravy, 

 lepší koordinace práce správce a s tím spojených uzavírek. 

 

Například dle studie přínosů pouţívání SHV ve státě Arizona, USA, kaţdý dolar investovaný 

do provozu, vývoje a správy SHV znamená 30 dolarů úspor ve výdajích na opravy vozovek. 

Pokud by se započetly také náklady uţivatelů silniční sítě, úspora na kaţdý dolar vynaloţený 

na SHV by byla přibliţně 250 dolarů [19]. Tato čísla jsou výsledkem šestnáctiletého 

pouţívání SHV. Proto odkládání plnohodnotného nasazení SHV do provozu je zcela proti 

ekonomickým zájmům společnosti.  

4.3 Systém hospodaření s vozovkou v ČR 

V České republice je systém správy sítě pozemních komunikací rozdělen dle důleţitosti 

silnic. Rozlišuje se správa silnic I. třídy, dálnic a rychlostních silnic a správa silnic II. a III. 

třídy. Údrţba dálnic a některých rychlostních silnic je přímo zajišťována Ředitelstvím silnic a 

dálnic České republiky (ŘSD ČR) ze šestnácti středisek správy a údrţby dálnic (SSÚD), resp. 

rychlostní silnice (SSÚRS). Silnice niţšího významu spravují kraje a jimi pověřené krajské 

správy silnic. Na území měst a obcí mohou v rámci běţné údrţby místních komunikací také 

spolupracovat místní správy. Pokud bychom toto vztáhli na MSK, tak správa silnic vyšších 

tříd bude řízená ŘSD ČR, silnice niţších tříd správou silnic Moravskoslezského kraje 

(SSMSK), a např. v rámci města Ostrava to pak bude organizace Ostravské komunikace 

(OK a.s.). 

4.3.1 Silniční databanka 

Pokud chápeme SHV jako geografický informační systém, tento potřebuje pro svůj chod 

výchozí databázi s parametry silniční sítě. V České republice je takovou informační 

základnou silniční databanka Ostrava (SDB). Jedná se o samostatné specializované pracoviště 

ŘSD ČR, v jehoţ struktuře spadá pod úsek informatiky. SDB řeší a zabezpečuje provoz 

Informačního systému o silniční a dálniční síti České Republiky (dále jen ISSDS ČR) na 

sledovaných komunikacích. Tyto komunikace vytvářejí síť dálnic a silnic I., II. a III. třídy 

[36]. 
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Pro správu dat a jejich lokalizaci na silniční síti je pouţíván tzv. Uzlový lokalizační systém 

(ULS). Základním principem ULS je pohled na síť silnic a dálnic (místní a účelové 

komunikace nejsou informačním systémem sledovány) z matematického hlediska jako na 

graf. Vrcholy tohoto grafu jsou tvořeny uzlovými body (zkráceně uzly), osazenými v 

křiţovatkách sledovaných komunikací a v některých dále specifikovaných bodech. Hrany 

grafu jsou v ULS nazývány úseky. Úseky jsou tvořeny spojnicemi mezi dvěma sousedními 

uzly, leţícími na témţe tahu sledované komunikace. Silniční tah je tedy tvořen sledem úseků 

ULS, čímţ je sníţen vliv případných změn v síti pouze na jeden nebo několik dotčených 

úseků. Ostatní úseky na tahu zůstávají beze změny. U směrově rozdělených komunikací jsou 

oba jízdní směry sledovány odděleně, jako samostatné oddělené části komunikace, definované 

sledem úseků na kaţdé z nich leţících. Kaţdý úsek uzlového lokalizačního systému je 

definován svým počátečním a koncovým uzlem. Toto pořadí uzlů definujících daný úsek 

udává současně orientaci úseků. Ve směru orientace úseku roste i staničení na úseku. 

Staničení na úseku má v kaţdém počátečním uzlu úseku hodnotu 0,000 00 km a v koncovém 

uzlu úseku hodnota staničení odpovídá délce úseku. Jednoznačné určení polohy libovolného 

bodu na sledované síti komunikací (silnice a dálnice) je definováno číslem úseku tj. pořadím 

počátečního a koncového uzlu úseku a staničením na úseku, tj. vzdáleností daného bodu od 

počátečního uzlu úseku [36]. 

S výhodou mohou být všechny podklady pro správu a údrţbu silniční sítě lokalizovány 

v rámci ULS.   

 
Obr. 16 Schéma ULS [36] 

4.3.2 Dálnice a silnice I. třídy 

V naších podmínkách, byl pro síť dálnic a silnic I. třídy, tedy pro ŘSD ČR, vyvíjen software 

PUMA RW, jeho vývoj však jiţ byl ukončen. Měl slouţit v rámci VSHV, dle původního 

dělení SHV. Poţadované parametry teoreticky zpracovával reálně, avšak výsledky a výstupy 
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nebyly uspokojivé. Navíc s optimalizací systém nepracoval vůbec. Projekt usnul ve fázi, kdy 

bylo nutné software upgradovat na verzi schopnou pracovat v operačním systému Windows. 

Vývoj softwaru řešila firma RODOS PRAHA. Po smrti tvůrce systému Ing. Hermanna, se 

kterým firma RODOS spolupracovala, vývoj prakticky skončil. 

Aktuálně jsou silnice ve správě ŘSD ČR spravovány pomocí softwaru HDM-IV zmíněném 

výše. HDM-IV je nástroj vhodný nejen pro plánování nové výstavby komunikací, ale také 

analýzy oprav a údrţby. V České republice je vyuţíván od roku 2001. Jeho česká verze, tzn. 

verze kalibrovaná na místní podmínky je označována jako Český systém hodnocení silnic 

(CSHS) a je ve vlastnictví ŘSD ČR. Lokalizaci řeší společnost Mott MacDonald. Tento 

dokument je platný od srpna 2007. Základem pro veškerou práci je datový soubor, který musí 

být uţíván jako závazný podklad jednotně pro všechna ekonomická hodnocení investičních 

záměrů zadávaná ŘSD ČR. V pracovním prostředí CSHS jsou obsaţeny základní standardy 

údrţby pro: 

 asfaltové (nebo kompozitní) vozovky 

 betonové vozovky 

 

Standardy obsahují typy činností včetně jednotkové ceny pro oba druhy vozovek, zvlášť pro 

opravy a zvlášť pro novostavby. Hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v 

investičních záměrech se provádí na základě cost/benefit  (nákladově-výnosové) analýzy, s 

pouţitím ukazatelů NPV (čistá aktuální hodnota), IRR (vnitřní míra návratnosti), BCR 

(rentabilita nákladů). Ekonomické hodnocení silničních a dálničních staveb se provádí na 

základě analýzy třechto druhů nákladů 

 náklady na dopravní cestu (výstavba, rekonstrukce, oprava, údrţba) 

 náklady uţivatelů (pohonné hmoty, opotřebení pneumatik, údrţba vozidel, pojistka, 

atd.) 

 ostatní náklady (ztráty v nehodách, cena času stráveného na vozovce, apod.) 

 

Všechny výše uvedené náklady jsou vyčísleny v kalibračním dokumentu CSHS. HDM-IV 

pracuje s tzv. křivkami opotřebení vozovky, coţ je důleţitý parametr pro plánování oprav 

v delším časovém horizontu. Pomoci toho můţeme předpokládat vývoj konstrukce a její 

degradaci v čase. Jelikoţ je aplikační dokument kalibrován pro celou republiku, nelze 

předpokládat, ţe v něm budou postihnuty i nestandardní podmínky, jako je poddolované 

území. Systém se však plného nasazení v rámci SHV nedočkal a jeho vyuţití je tak pouze pro 

plánování staveb nových. 
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4.3.3 Silnice niţších tříd 

Správa a údrţba na úrovni silnic II. a III. třídy není v rámci České republiky zcela jednotná. 

Od roku 1994 byl na základě výběrového řízení, vypsaného ŘSD ČR a MD ČR pro 

implementaci pro správce silniční sítě II. a III. třídy vybrán dánský software RoSy PMS. Od 

roku 1997 byl software vyuţíván na celém území ČR ve všech 72 organizacích Správy a 

údrţby silnic a jeho provoz byl garantován ŘSD ČR. Po přechodu silnic niţších tříd do správy 

krajů bylo jednotné plánování narušeno a v kaţdém kraji mohl být pouţíván libovolný 

software. Od roku 2002 dle distributora [46] software RoSy PMS pouţívá 8 krajů. Téměř 

polovina krajů upustila od jeho vyuţívání a mezi tyto kraje patří také Moravskoslezský kraj. 

ROSY PMS je v ČR odzkoušen jako jedno-parametrický systém (poruchy), maximálně jako 

dvou-parametrický systém (únosnost). Další parametry sice umoţňuje zpracovávat, ale 

v současné době to nelze prezentovat tak, ţe to řeší bez problému a nutnosti ladění. Silnou 

stránkou Rosy je optimalizace úseku silnic pro opravy, tzn. návrh optimální technologie na 

základě dostupných finančních prostředků. Software RoSy PMS je rozšířeným databázovým 

systémem, který zahrnuje moduly pro: 

 Sběr a zpracování dat. Sběr a zpracování dat probíhá v modulu programu jménem 

BASE. Základní data programu jsou neproměnné a proměnné parametry vozovek, 

které jsou dále vyhodnocovány. Velká část těchto dat je k dispozici v Silniční 

databance Ostrava. Správce tak můţe tato data naplnit sám ze své evidence, případně 

je získat sběrem v terénu. Systém pracuje v uzlovém lokalizačním systému, lze tak 

jednotlivé úseky snadno identifikovat. Databáze je sloţena z jednotlivých registrů, 

která lze rozdělit jako standardní (nutná pro zpracování plánů údrţby a oprav) a 

dodatečné, ve kterých správce sítě silnic můţe shromaţďovat další informace o 

silničním majetku jako dopravní značení, nehody, apod. (Asset Management) [46]. 

 Výpočet plánů údrţby a oprav a jejich technicko-ekonomická optimalizace. Pro 

stanovení plánů údrţby a opravy slouţí modul programu zvaný PLAN. Prvním 

krokem k sestavení pokladů pro plán údrţby a oprav je sběr poruch povrchu vozovek. 

Po detailním zpracování dat sběru poruch je provedena sumarizace poruch na dílčích 

úsecích se stejným charakterem porušení odpovídající i předpokládané stejné 

technologii údrţby, resp. opravy. Dále je moţné doplnění těchto dat o parametr 

únosnosti, případně další parametry, které mají být při objektivním návrhu technologie 

opravy zohledněny (drsnost, nerovnost, nehodové úseky atd.) [46]. Na základě těchto 
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vstupů je v modulu PLAN sestavován konkrétní plán. Výstup můţe být realizován ve 

dvou variantách: 

Finanční plán (optimální opatření v optimálním čase bez omezení finančních 

prostředků). Výpočet je proveden tak, ţe kaţdému úseku je dle jeho významu daného 

třídou silnice, dopravním zatíţením, případně dalšími prioritami a dle typu a rozsahu 

porušení přiřazena jedna nebo více technicky odpovídajících technologií údrţby nebo 

opravy a podle ekonomických kritérií (obdobně jako u modelů HDM III a IV - poměr 

cena/výkon – C/B, návratnost investic – IRR, čistá aktuální hodnota – NPV) je 

vybrána jedna nejvhodnější. Souhrn nákladů na celou síť silnic je pak uveden v 

jednotlivých letech plánovacího období. Tento technicko-ekonomicky optimalizovaný 

plán vyjadřuje skutečné potřeby údrţby a oprav silniční sítě včetně jejich cykličnosti 

(pokud je ţivotnost opatření např. 4 roky, je nutno v desetiletém plánu počítat s 

dalšími náklady na opatření v pátém roce, atd.).  

Rozpočet (optimalizované opatření v rámci dostupných finančních prostředků 

s hodnocením dopadů na silniční síť). Rozpočet vychází z návrhu technologií údrţby a 

oprav ve finančním plánu, zohledňuje však limit finančních prostředků, které má 

správce sítě pozemních komunikací k dispozici v rámci rozpočtu. Do rozpočtu jsou 

úseky zařazovány podle významu (třída, dopravní zatíţení) a podle stavu. Při 

sestavování rozpočtu, dochází ke třem situacím:  

1. optimální technologie na daném úseku se „vejde“ do rozpočtového limitu přímo v 

roce, kdy je provedení této technologie optimální,  

2. optimální technologie na daném úseku se nevejde do rozpočtového limitu 

v optimálním roce – program vybere levnější řešení v rámci plánu nebo opatření 

přesune do následujícího roku; v roce, kdy opatření mělo být provedeno je tento úsek 

označen jako „rizikový“,  

3. optimální ani variantní technologie se do rozpočtu „nevejde“ v ţádném roce 

plánovacího období, úsek je „rizikový“ po celé plánovací období, pro zařazení úseku 

do plánu oprav je nutno navýšit rozpočet nebo akceptovat „riziko“ [46]. 

Plán lze navrhovat pro uţivatelsky definované návrhové období, zpravidla se navrhuje 

plán střednědobý (10ti-letý). 

 Prezentace výsledků v mapovém podkladu. Prezentaci výsledků v mapovém podkladu 

umoţňuje modul MAP, jenţ je zjednodušenou formou GIS aplikace, která je schopna 

zpracovat vstupní a výstupní soubory programu, které jsou zpravidla v GIS 
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standardech v podobě SHP či DBF souborech. Výstupem tedy můţe být vizualizace 

jak vstupů, jakoţto mapa poruch, stavu pozemních komunikací, nebo výsledků, 

lokalizace rizikových úseků, pouţitých technologií apod. 

 

Dotazem byl proveden průzkum o tom, jakým způsobem je v současnosti v jednotlivých 

krajích hospodaření s vozovkou zajišťováno. Informace byly doplněny o údaje distributora 

software RoSy [46]. Výsledky z průzkumu jsou shrnuty do tabulky 7. Data jsou aktuální ke 

dni 26.09.2011. 

Z tabulky vyplývá, ţe větší polovina krajů stále pouţívá SW RoSy PMS pro hospodaření 

s vozovkou, ovšem v kaţdém kraji je systém vyuţíván v jiné míře. Některé kraje software 

vyuţívají externě (sběr a plány zpracovává externí firma). Vzhledem k počtu krajů pouţívající 

RoSy PMS, lze předpokládat, ţe kraje, jejichţ odpověď se mi nepodařila získat, vyuţívají jiný 

případně ţádný software. 

Tab. 7 Přehled krajů a pouţívaných SHV na úrovni silnic II. a III. třídy 

Kraj Správce SHV Poznámka 

Zlínský Ředitelství silnic Zlínského kraje RoSy® PMS externí firma MSHV  

Olomoucký Správa silnic Olomouckého kraje RoSy® PMS 
 

Jihomoravský 
Správa a údrţba silnic Jihomoravského 

kraje 
RoSy® PMS 

vyuţíván částečně 

pro nevhodné 

výsledky při nízké 

výši rozpočtu 

Pardubický Správa a údrţba silnic Pardubického kraje RoSy® PMS  sběr stavu povrchu 

Královéhradecký 
Správa a údrţba silnic Královéhradeckého 

kraje 
RoSy® PMS 

 

Ústecký Správa a údrţba silnic Ústeckého kraje neuvedeno   

Vysočina Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny RoSy® PMS   

Středočeský Správa a údrţba silnic Kutná Hora neuvedeno   

Liberecký Krajská správa silnic Libereckého kraje RoSy® PMS   

Jihočeský Správa a údrţba silnic Jihočeského kraje Bílá Kniha 
uvaţují o RoSy®  

PMS 

Plzeňský 
Správa údrţba silnic Starý Plzenec RoSy® PMS   

Správa údrţba silnic Klatovy RoSy® PMS   

Karlovarský 
Krajská správa a údrţba silnic 

Karlovarského kraje 

"Papírový SHV"  

(bez SW) 
  

Moravskoslezský Správa silnic MSK Bílá Kniha   

 

MSK vyuţívá tzv. Bílou knihu. Bílá kniha je komplexní materiál MSK, který systematicky 

mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, 

rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních 

transparentních kritérií. Bílá kniha je vyuţívaná jak k tvorbě krátkodobých investičních plánů 

(plánovací období 1-2 roky), tak k tvorbě plánů střednědobých (plánovací období 3 – 5 let) i 
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koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde o materiál otevřený, který podle 

poţadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje SSMSK [43]. 

Poprvé byla vyuţita v roce 2006. 

Bílá kniha je zpravidla jednou ročně aktualizovaná a její sestavení vychází z knihy platné 

v předchozím roce. Při její sestavování jsou také zohledněny seznamy připravovaných 

investic jednotlivých středisek SSMSK (Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, 

Opava, Ostrava), dopravní obsluţnost důleţitých průmyslových zón, či koncepce rozvoje 

dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. V případě potřeby můţe být kniha 

aktualizována i častěji neţ jednou ročně. 

Bílá kniha pro lepší orientaci rozlišuje stavby do pěti tematických skupin: 

 skupina „S“ – silnic (S1- rekonstrukce a modernizace)  

 skupina „M“- mostů ( M1- mosty, opěrné, zárubní zdi, propustky, M2- mosty 

anomálie)  

 skupina „K“ - křiţovatek  

 skupina „O“ – ostatní (O1- obchvaty, přeloţky silnic, rozvojové investice)  

 skupina „DŠ“ – důlních škod  

 

Pro stanovení pořadí důleţitosti stavby jsou pro kaţdou z těchto tematických skupin 

stanovená tzv. hodnotící kriteria. Tato kritéria mají čtyři základní hlediska: 

 dopravní vazby (širší dopravní vazby, hierarchie, soulad s ÚPD), 

 stavebně technický stav komunikací a objektů, 

 provozní charakteristika (intenzity v jednotkových vozidlech, těţká doprava, 

nehodovost, kongesce na křiţovatkách), 

 ekonomika (sdruţené investice, návratnost). 

 

Další významnou roli hraje také moţnost financování jednotlivých akcí, součinnost s obcemi 

a městy a zajištění průchodnosti území.  

Pro skupinu „DŠ“ nejsou kritéria jasně stanovena, rozhoduje zde stavebně technický stav 

komunikace. Na základě multikritériálního hodnocení jsou komunikace zařazeny do skupiny 

1 aţ 7. Následující tabulka (tab. 8) zobrazuje bodové hodnocení komunikace dle stavebního 

stavu. Pokud je hodnoceno více kritérií, kaţdé získá bodovou hodnotu a rozhoduje pak 

výsledné číslo. Jednotlivá kritéria jsou obodovány (zpravidla body 1 aţ 7) dle jejich 

závaţnosti. Celkový bodový výsledek pak stanoví typ opravy, respektive důleţitost a termín 

opravy. 
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Tab. 8 Komentář ke kritériím k hodnocení staveb zařazených do skupin a podskupin [43] 

 
 

Bílá kniha se postupně naplňuje daty a vytváří přehledný plán budoucích realizací. Ty jsou 

prezentovány v podobě tabulkového i mapového výstupu.  

Rozdělení silniční sítě do dvou odlišných celků spravovaných různými organizacemi 

z hlediska jejich správy není příliš obvyklé a například na Slovensku jiţ od tohoto dělení 

upustili. Výhodou takového rozdělení je nepochybně přístup jednotlivých organizací a znalost 

problematiky svěřených komunikací. Velkou nevýhodou je faktické rozdělení sítě na dva 

celky, které spolu ve skutečnosti tvoří komplexní dopravní systém. Můţe tak vznikat 

informační šum při komunikaci a nezbytné koordinaci při plánování prací údrţby a oprav. 

Případné nasazení SHV by nemuselo zcela reflektovat potřeby silniční sítě jako celku. Vzniká 

potřeba pracovat s různými rozpočty a výsledné finanční plány spolu mohou kolidovat. 

Případný vznik rizikových úseků na silnicích niţších tříd můţe narušit přepravní vztahy mezi 

nadřazenými komunikacemi apod. Následkem pak můţe být přesun dopravy a zvýšení 

intenzit dopravy na jiných komunikacích a z toho plynoucí změna vstupních parametrů 

vstupujících do finančních plánů. 

4.4 Systém hospodaření s vozovkou ve světě 

MSK přímo sousedí s Polskem a Slovenskem, proto je také věnovaná pozornost tomu, jak 

jsou komunikace spravovány v těchto zemích. Dalším blízkým sousedem je Rakousko, které 

vyuţívá systém blízký systému Německému. 
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4.4.1 Slovensko 

Komunikace jsou rozděleny a popsány pomoci uzlového lokalizačního systému podobně jako 

v ČR. Datová základna pro SHV je obdobná té české, slovenská správa cest však spravuje 

celou silniční síť a nedochází tak k dělení na komunikace vyšších a niţších tříd do 

samostatných celků. V aplikaci a vyuţití SHV jsou dále neţ ČR. SHV a jeho fungování se řídí 

technickými podmínkami [48]. Technické podmínky doporučují dva systémy na dvou 

úrovních silnic. První úroveň SHV určená pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy, 

předpokládá hodnocení vozovek z hlediska provozní způsobilosti, dle vizuálních prohlídek, 

hodnocení nerovností a hodnocení dle únosnosti vozovek. Doporučení tedy zní provádět 

hodnocení dle všech těchto tří parametrů. Pro komunikace II. a III. třídy hodnocení probíhá 

podle toho, jaké vstupní data jsou k dispozici. Vstupní data ve formě vizuální prohlídky jsou 

výchozím podkladem vţdy (postup A), tato data mohou být doplněna o měření nerovností 

(postup B). Data mohou být doplněná také o měření únosnosti vozovky podobně jako 

doporučený postup pro dálnice (postup C). Přesnost výstupu je samozřejmě závislá na kvalitě 

vstupních dat, z toho plyne, ţe postup C nabídne nejlepší výstupy. Slovenská správa ciest, 

vlastní celou řadu podpůrných zařízení (deflektometr FWD KUAB) a doplňkových 

výpočtových softwarů (např. CANUV = celková analýza únosnosti vozovky). Výpočet 

ekonomické efektivnosti je prováděn programem na výpočet uţivatelských nákladů a 

ekonomické efektivnosti opravy vozovky ve smyslu metodiky slovenské správy cest (SSC) 

Bratislava.  

4.4.2 Polsko 

Polsko vyuţívá údaje získané pravidelným sběrem (v ročním intervalu), sbírány jsou data 

technická a data o geometrii.  

Data a výsledky jsou vyuţity pro krátkodobé plánování na regionální úrovni. V případě 

dlouhodobého plánování jsou tato data zpracovávána pomocí systému HDM-4. Navrhuje se 

předpokládaný objem nákladů na opravy silnic, přičemţ v úvahu je brán aktuální stav 

komunikací, dopravní zatíţení, geometrie vozovek apod. Mezi další vyuţití dat patří 

plánování výstavby a předpovědi rozvoje silniční sítě. 

4.4.3 Rakousko 

Pro lokalizaci komunikací je vyuţívaná obdoba českého uzlového lokalizačního systému, kdy 

je kaţdý úsek ohraničen dvěma uzly.  

Technické údaje a data o geometrii má k dispozici správce komunikací BMVIT. Systematicky 

jsou sledovány proměnné parametry (protismykové vlastnosti, textura povrchu, podélné a 
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příčné nerovnosti) a stav vozovek je vyhodnocován z podélných nerovností a případně je 

doplněn dynamickým deflektometrem. Dopravní zatíţení je sledováno na vybraných místech 

dálnic a rychlostních silnic, měření celé sítě probíhá jednou za 5 let. 

Data jsou vyuţívaná pro krátkodobé, středně i dlouhodobé plánování oprav komunikací a 

rozvoje silniční sítě. K těmto účelům je vyuţíván systém VIAPMS, jenţ je zaloţený na 

kanadském modelu.  

4.4.4 Velká Británie 

Velká Británie je tradičně povaţovaná za jednou z kolébek SHV v Evropě. Silniční síť spadá 

pod Highway Agency (HA), coţ je obdobou ŘSD ČR. V zemi se pouţívá systém HAPMS 

(Highway Agency Pavement Manegemnt System), v rámci kterého jsou zpracovávány vstupy 

z různých zdrojů (diagnostiky, intenzity, video, apod.). Tato databáze následně slouţí jako 

zdroj pro další úkony. Součástí je také program SWEEP pomocí kterého jsou hodnoceny 

celoţivotní náklady na vozovku. Výstupy z tohoto programu mohou být dále uţity pro 

sestavení plánu údrţby a zejména stanovení strategie a priority investic. Systém Sweep je 

sloţen ze dvou modulů, pro síťovou a projektovou úroveň. Data jsou systémem zpracovávána 

a hodnocena dle dvou základních analýz. Stupeň před-zpracování (Pre-processing) zahrnující 

analýzy vstupních data a sestavení výsledků do matic úkonů pro řešený rok. Další stupeň je 

hodnocení celoţivotních nákladů na vozovku (Whole Life Cost). 

V zemi se vyvíjí mnoho dalších softwaru jako např. UKPMS (United Kingdon Pavement 

Management System), který je svou strukturou typický SHV, dále HA spravuje databázi 

konstrukcí národní dopravní sítě, zvanou SMIS (Structure Management Information System), 

případně další variantou je HAGDMS [35]. 

4.4.5 Další státy a systémy spravování silniční sítě  

Software pouţívaný v rámci disertační práce, jenţ je částečně rozšířen i v ČR (viz výše) má 

tradiční silné zastoupení a aktivní vyuţití v severských zemích, zejména v domovském 

Dánsku, dále ve Švédsku a v Norsku. Uplatnění nachází také v sousedním Německu. 

 

V poslední době se ve světě také přistupuje k alternativním metodám hospodaření 

s vozovkou, jako je například přístup pomocí tzv. „asset managementu“. Jeho vyuţití se 

zabývali např. J. Valentin a E. Márová [52]. Tento lze charakterizovat jako rozšířený SHV, 

jenţ mimo standardního technicko-ekonomického hodnocení návrhu údrţby a opravy hodnotí 

také aspekty environmentální (dopad na ţivotní prostředí), uţivatelské (dopad na uţivatele) a 

aspekty technické a ekonomické v širších souvislostech. V mnoha ohledech se tento systém 
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blíţí facility managementu, rozšířeného v oblasti správy pozemních staveb. Mělo by tak dojít 

k mnohem větší integraci výhod systému hospodaření s vozovkou s vyuţitím sofistikovaných 

ekonomických analýz. Zachovaná je periodicita a pravidelnost opakování definovaných kroků 

v rámci návrhového období.  

Jeden z hlavních aspektů asset managementu je snaha o integrovaný přístup ke všem 

provozním a reţijním nákladům, bez ohledu na jejich vyuţití. Obdobně je zaměřen na 

efektivní vyuţití existujících zdrojů správy. Asset management integruje stávající systémy 

hospodaření do jednoho pro jednotlivé oblasti a zajišťuje pro správce konzistentní celo-

systémová data umoţňující alokaci zdrojů, mezi jednotlivé úseky vozovek, objekty a další 

potřeby infrastruktury. Celý systém tak zajišťuje ucelený přístup ke všem provozním výdajům 

a jejich vyuţívání, prováděným pracím, ţivotnímu prostředí a celospolečenským výdajům. 

V rámci tohoto vyuţívá jiţ existující systémy a zdroje informací. 

 
Obr. 17 Schéma procesů standardního AMS [52] 

Toto sloučení umoţňuje zajistit hospodaření a správu silniční infrastruktury se shodně 

širokým rozsahem dat umoţňujících rozvrţení finančních zdrojů navzájem si konkurujících 

subjektů, které se podílejí na správě dopravní infrastruktury. Tato část celého systému je 

velmi zajímavá, jelikoţ je schopna obsáhnout a v jednom celku spravovat potřeby dopravní 

infrastruktury z pohledu správce silniční sítě a zároveň z pohledu důlní společnosti. 

Z ekonomického hlediska asset management řídí provozní zdroje obdobným způsobem jako 

je tomu v běţných obchodních společnostech. Klíčovým úkolem je vytvořit jednotný kanál 

pro všechny zapojené společnosti a prokázat kritickou schopnost dlouhodobě plánovat 

investice. 

Širší rozšíření však předpokládá jiţ funkční SHV, který je doplněn o další zmíněné úkony. 

Tento fakt je největší překáţkou v jeho případném nasazení v ČR a primárním úkolem by 

mělo být budování fungujícího a efektivního SHV.  
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4.4.6 Statistika výdajů na opravy v Evropě 

Dle statistických dat sbíraných Evropskou silniční federací (European Union Road Federation 

ERF) je sestaven graf na obrázku 18. Z dostupných dat plyne růst vloţených financí do 

silniční infrastruktury ve většině sledovaných zemí. Tento fakt však nemusí přímo 

korespondovat s rozsáhlejšími opravami, ale také zde můţe být promítnut nárůst cen. Česká 

republika dle dostupných dat v investicích stagnuje a celkově se pohybuje pod úrovní 

průměrné výše investic na kilometr silnice. Zajímavé můţe být porovnání Česka 

s Německem, kde jsou investice obdobné, avšak kvalita silniční infrastruktury našich 

západních sousedů je na nesrovnatelně vyšší úrovni. 

Bohuţel bez podrobnějšího rozboru pozadí financování oprav silniční sítě ve sledovaných 

zemí nelze vyhodnotit jednoznačný závěr. Změny v objemu finančních prostředků mohou být 

ovlivněny zefektivnění hospodaření s vozovkou stejně jako škrty ve státním rozpočtu.  

 
Obr. 18 Výdaje na údrţbu silniční sítě ve vybraných zemích [15] 

4.5 Poruchy a opravy poddolovaných území 

Z hlediska nových staveb, oprav a rekonstrukcí staveb stávajících je pro poddolované území 

výchozí norma ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, tj. [11]. Dalším 

závazným podkladem při zajištění objektu proti účinku poddolování jsou tzv. Báňské 

podmínky, které stanoví předpokládané povrchové projevy důlní činnosti.  
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Volba zajištění stavby proti vlivům poddolování je dle [11] vţdy zaloţena na pěti základních 

faktorech: 

 typ a velikost spojitých nebo nespojitých deformací povrchu, 

 doba, po kterou je objekt vystaven vlivům poddolování, 

 význam a předpokládaná ţivotnost stavby, 

 konstrukční řešení objektu, 

 poţadavky na funkci a technologické zařízení. 

 

Z pohledu vlivů poddolování na silniční síť, není výchozím parametrem pro návrh konstrukce 

vozovky intenzita těţkých nákladních vozidel (TNV) jako je tomu v běţných podmínkách, ale 

velikost deformace od důlní činnosti. 

Poddolování musí být popsáno a definováno jeho základními parametry uţívanými v ČR, 

tedy maximální vodorovné poměrné přetvoření „εmax“, minimální poloměr zakřivení 

„Rmin[km]“ a maximální naklonění „imax[rad]“. Pro řešení liniových staveb, tedy i pozemních 

komunikací, je nezbytný také parametr předpokládaného maximálního poklesu „smax[m]“.  

U stavenišť, kde se předpokládá výskyt nespojitých přetvoření terénu, obsahují báňské 

podmínky další parametry jako výška kolmého terénního stupně, výška a šířka nebo úhel 

šikmého stupně, hloubka propadliny, šířka trhliny, výška a šířka terénní vlny. Při předpokladu 

propadu není dovoleno na staveništi stavět.  

Dle těchto základních parametrů mohou být staveniště tříděna do tzv. skupin. Těchto skupin 

je celkem pět, kdy skupina I. je staveniště s největším vlivem a skupina V. je oblast 

s nejmenším dopadem poddolování. Obdobné třídění ovlivněných oblastí do skupin dle 

závaţnosti ovlivnění se pouţívá i v jiných zemích. Třídící parametry jsou víceméně ve všech 

případech obdobné.  

Vyuţití stavenišť I. a II. k nové výstavbě je nevhodné. Povolují se pouze v odůvodněných 

případech, např. výstavba objektů a vybavenosti nezbytné pro provoz a zabezpečení těţby. 

Staveniště III. a IV. jsou pro výstavbu pouţitelná s ekonomicky přijatelnými opatřeními za 

předpokladu, ţe jsou splněny všechny konstrukční zásady dle [11] viz dále v textu. Objekty 

v nejméně postiţené oblasti, tedy staveništi V. nevyţadují speciální zajištění proti účinkům 

poddolování kromě objektů citlivých na přetvoření terénu a doporučuje se ověření z hlediska 

moţného zvýšení podzemní vody při vzniklých poklesech. Opět je však třeba respektovat 

doporučení [11].  
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Tab. 9 Třídění poddolovaných území do stavenišť (zdroj: [11], [57]) 

Skupina 

stavenišť 
ČR Velká Británie Polsko Ruská federace 

I 

ε > 7*10
-3

 ∆ l > 0.2 m / 60 m η > 120.10
-6

 / m T < 10 mm/m 

R < 3 km ε > 3 mm/m   ε < 7,5 mm/m 

i > 10*10
-3

 rad     ρ > 3 km 

II 

7*10
-3

 ≥ ε > 5*10
-3

 ∆ l > 0.12-0.2 m / 60 m T < 15 mm / m T < 8 mm/m 

3 ≤ R < 7 km ε > 2-3 mm/m η < 120.10
-6

 / m ε < 6 mm/m 

10*10
-3

 ≥ i > 8*10
-3

 rad   ε > 9 mm/m ρ > 5,5 km 

III 

5*10
-3

 ≥ ε > 3*10
-3

 ∆ l > 0.06-0.12 m / 60 m T < 10 mm / m T < 5 mm/m 

7 ≤ R < 12 km ε > 1-2 mm/m η < 90.10
-6

 / m ε < 3,5 mm/m 

8*10
-3

 ≥ i > 5*10
-3

 rad   ε > 6 mm/m ρ < 12 km 

IV 

3*10
-3

 ≥ ε > 1*10
-3

 ∆ l > 0.03-0.06 m / 60 m T < 5 mm / m T < 4,5 mm/m 

12 ≤ R < 20 km ε > 0.5-1 mm/m η < 50.10
-6

 / m ε < 2,5 mm/m 

5*10
-3

 ≥ i > 2*10
-3

 rad   ε > 3 mm/m ρ < 18 km 

V 

ε = 1*10
-3 

a méně ∆ l > 0.03 m / 60 m T < 2.5 mm / m T < 4 mm/m 

R = 20 a více km ε > 0.5 mm/m η < 20.10
-6

 / m ε < 2 mm/m 

i = 2*10
-3 

a méně rad   ε > 1.5 mm/m ρ > 20 km 

R – poloměr zakřivení , ε - vodorovné poměrné přetvoření, i – naklonění, ∆ l - změna sklonu , T - 

změna sklonu , η  - zakřivení terénu, R  = 1/ η 

 

Před kaţdou stavbou na poddolovaném území by měl proběhnout inţenýrsko-geologický 

průzkum, jenţ slouţí jako výchozí podklad pro návrh zajištění stavby. Dle [11] je potřeba 

posoudit zejména: 

 předpokládané změny vodního reţimu a proudění podzemní vody, 

 předpokládaná změna úklonu vrstev pokryvného útvaru a jejich vlivů na stabilitu 

terénu a inţenýrských objektů, 

 výskyt tektonických poruch a jejich průsečík s terénem, provázených intenzivnějším 

přetvářením terénu 

 vliv hydrogeologických změn a vodorovných poměrných přetvoření terénu na 

fyzikálně-mechanické vlastnosti základové půdy. 

 

Vţdy je nutné uvést prognózu očekávaných změn na lokalitě, které vyvolá přetváření terénu 

od poddolování. Dle [11] se povaţují základové poměry na poddolovaném území vţdy za 

sloţité. Inţenýrsko-geologický průzkum je třeba (podle náročnosti stavebních konstrukcí) 

provádět buď podle zásad druhé geotechnické kategorie, nebo podle třetí geotechnické 

kategorie. Není moţné pro poddolované území pouţít směrných normových hodnot únosnosti 
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základových půd, ale je vţdy třeba uváţit vliv přetváření podloţí na směrné normové 

charakteristiky základové půdy dle přílohy 5 normy ČSN 73 1001. [17] 

Vzhledem k neustálému vývoji přetvoření, mají informace průzkumem získané omezenou 

platnost.  

4.5.1 Poruchy pozemních komunikací 

Základní typy poruch a jejich hlavní charakteristiky jsou uvedeny v příloze C. Příloha také 

obsahuje standardní způsoby oprav těchto poruch. Porucha na pozemní komunikaci, či obecně 

škoda způsobená vlivem důlní činnosti je označovaná jako důlní škoda. Dle zákona o důlních 

škodách [59] či dle horního zákona [61], jsou důlní škody definovány jako „Škody způsobené 

na hmotném majetku vyhledáváním a průzkumem loţisek, pokud se provádí důlními díly, 

dobýváním výhradních loţisek, zřizováním, zajišťováním a likvidací důlních děl a lomů, 

včetně jejich zařízení, odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodářstvím organizací, 

úpravou a zušlechťováním nerostů, prováděnými v souvislosti s jejich dobýváním, jakoţ i 

škody způsobené zvláštními zásahy do zemské kůry.  Za důlní škodu se povaţuje i ztráta 

povrchové a podzemní vody, podstatné sníţení vydatnosti jejich zdrojů a zhoršení její jakosti, 

k němuţ došlo v důsledku činností uvedených výše. Za důlní škodu odpovídá organizace, 

jejíţ činností byla škoda způsobena s výjimkou případů uvedených v [59]“.  

Co se týká výskytu a lokalizaci poruch poddolování, jsou tyto informace zahrnuty také do 

databáze SDB Ostrava v rámci neproměnných parametrů pozemních komunikací. Vzhledem 

k tomu, ţe silniční databanka má za povinnost správu silnic I. třídy, dálnic a rychlostních 

silnic jsou od přechodu silnic niţších tříd na kraje dostupná relevantní data vesměs pouze na 

silnicích vyšších kategorií. Bohuţel, ve sběru neproměnných parametru silnic není kontinuita 

a poslední sběr v okrese Karviná byl prováděn v roce 2008.  Nesystematicky sbíraná data 

nejsou homogenní a výstupy z takových zdrojů nemohou být dostatečně vypovídající. Shrnutí 

dostupných dat nalezneme v následujících grafech. V grafech jsou zahrnuty pouze silnice, na 

kterých se vyskytují důlní škody. 

Z grafů je zřetelné, ţe opravy důlních škod na jednotlivých silnicích nepředstavují 

zanedbatelný podíl. U silnic niţšího významu mohou dosahovat aţ poloviční podíl. Dvě 

silnice I. třídy v okrese zasaţené důlními vlivy jsou také poměrně značně zasáhnuté. Silnice 

I/59, která praktický celá prochází důlně aktivní části okresu, tvoří podíl oprav důlních škod 

aţ 30 %. Silnice I/67 která poddolovaným územím prochází jen částečně, přibliţně ze 40 %, 

tak i přesto poměr oprav důlních škod dosahuje 8 %. Z dat nejsou zřetelné poruchy, které byly 

opravovány. Databáze SDB však nerozlišuje poruchy vzniklé důlními vlivy a škody běţné. 
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V standardizovaném číselníku struktury SDB figurují poruchy uvedené v tabulce 11. Poruchy 

způsobené důlní škodou lze zatřídit do tabulky, ty se pak ale ukryjí v uvedené struktuře, a 

z dat nebude zřetelný jejich původ, včetně jejich zhoršené zpětné identifikace. 

 
Obr. 19 Procentuální zobrazení poměru opravovaných ploch po důlních škodách a po běţných 

škodách 

 
Obr. 20 Plánované akce na rok dle [43] aktuální k 1.11.2010 

 

18 

3 

Plánované akce dle Bílé knihy 

Silnice 

Důlní škody 
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Tab. 10 Číselník poruch dle [36] 

Značka typ poruchy 

1  ztráta asfaltového tmelu 

2  hloubková koroze obrusné vrstvy 

3  výtluky v obrusné vrstvě, výtluky v krytu 

4  příčný nebo místní hrbol 

5  plošná deformace vozovky 

6  trhliny příčné široké (pracující) 

7  trhliny podélné široké 

8  trhliny síťové, blokové, nepravidelné 

9  trhliny na podélné pracovní spáře 

10  puchýře v obrusné vrstvě z LA 

11  ztráta makrotextury (pocení povrchu obrusné vrstvy) 

12  koroze kalového zákrytu (EKZ) 

13  trhliny příčné úzké (hladké, nepracující) 

14  trhliny mozaikové 

15  příčný nebo místní pokles 

 

Druhým zdrojem obdobných dat je zmiňovaná Bílá kniha SSMSK. Dle poslední aktualizace 

záznamů z roku 2010, jsou plánovány na silnicích okresu Karviná spravovány SSMSK tři 

opravy důlních škod a 18 oprav ostatních. 

Plánované akce odstranění důlních škod se týkají silnic II/474, II/475 a III/47210. Ve dvou 

případech se jedná o plánování opravy nevhodných podélných sklonů a v třetím případě je 

řešena celková deformace vozovky spolu s trhlinami. 

 
Obr. 21 Počet důlních škod v čase na silniční síti okresu Karviná dle archivu SSMSK [44] 

V současnosti se v případě výskytu důlních škod na silniční síti zabýváme následujícími 

silnicemi. Na seznam patří dvě silnice první třídy (I/59 a I/67), dále dvě silnice druhé třídy 

(II/474 a II/475) a osm silnic třetí třídy (III/4687, III/4746, III4748, III4749, III/47210, 
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III/47212, III/47214 a III/47215), na kterých se v posledních letech pravidelně vyskytují důlní 

škody. Tuto skutečnost dokumentuje graf na obr. 21, jenţ zobrazuje počty důlních škod na 

silnicích okresu Karviná dle dat získaných z archivu SSMSK střediska Karviná. Celkem se 

jedná o 12 pozemních komunikací. 

Zatímco z hlediska charakteru vzniku poruch, tedy podle typu deformací terénu se porušení 

člení na spojité a nespojité. Z pohledu správce silniční sítě se poruchy dle finanční náročnosti 

také dělí na tzv. velké důlní škody (VDŠ) a malé důlní škody (MDŠ).  

Mezi MDŠ patří opravy poruch menšího rozsahu s menší finanční a technologickou 

náročností. Patří zde například frézování krytu menších ploch (vysprávky), zálivka trhlin, 

úprava odvodnění, vyzvednutí poklopů kanalizačních šachet, dále opravy vybavení jako je 

osazení nových svodidel, výsadba nové zeleně, případně osazení nového svislého a 

vodorovného značení. Obecně jsou do kategorie MDŠ řazeny opravy, které jsou provedeny do 

celkové částky přibliţně 100 000 Kč, a jedná se převáţně o škody, které je schopen správce 

silniční sítě opravit sám vlastními technologickými prostředky.  

Mezi VDŠ patří všechny opravy většího rozsahu. Jedná se o poruchy, kde je sloţitější 

příprava opravy poruch, rozsah opravy je větší a hlavně jedná se o opravy, jejichţ cena je více 

neţ 100 000 Kč. Nejčastěji mezi ně patří poruchy typu deformace povrchu, příčné trhliny, 

hrby, směrové a výškové deformace a celková denivelace povrchu. 

V občanskoprávních vztazích se škoda zpravidla dělí na: 

 skutečnou škodu a 

 ušlý majetkový prospěch. 

 

Na vypořádání důlní škody se vztahují obecné předpisy o náhradě škody, pokud horní zákon 

nestanoví jinak. Náhrada škody je protihodnota, kterou je povinen poskytnout poškozenému 

ten, kdo podle právních předpisů za způsobení škody odpovídá. Tímto právním předpisem je 

především občanský zákoník.  

V normě [11] je moţný projev poddolování definován jako: 

 důlní škoda - poškození, popř. znehodnocení povrchových objektů, půdy apod., které 

vzniká vlivem důlní činnosti, 

 nepřímá důlní škoda - škoda, která vzniká jako důsledek důlní škody, např. při 

omezení nebo přerušení výroby, 

 nedůlní škoda - poškození objektu, nasvědčující podle zevního charakteru důlní škodě, 

avšak nezpůsobené důlní činností. 
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Pro vyčíslení výše důlní škody je dle [8] moţné pouţít některou z následujících metod: 

 Ocenění odborným odhadem – pouţitelné u škod velmi malého rozsahu, moţné také 

pouţít porovnáním dřívějších podobných škod, metoda však vychází z velkého 

mnoţství neznámých a je závislá na názoru odhadce, proto není příliš vhodná. 

 Individuální cenová kalkulace – jedná se o velmi podrobnou a přesnou metodu, která 

rozlišuje jednotlivé prvky stavebních konstrukcí na základě druhu a výměry na dané 

stavbě. Stanovuje jednotkové ceny práce při stavbě i opravě, v rámci této kalkulace je 

moţno započítat náklady přímé i nepřímé. Z důvodu své náročnosti je však obtíţně 

pouţitelná. 

 Podrobný poloţkový rozpočet – výsledné objemy pro kaţdý druh a provedení 

jednotlivých konstrukcí je násobeno jednotkovou cenou, zjištěnou v příslušném dílu 

katalogu cen stavebních prací. Metoda je snadněji pouţitelná, neţ předchozí varianta a 

celkově se jeví jako nejvhodnější. Je však potřeba mít sestaven cenový katalog 

konkrétních úkonů vztahujících se k důlní činnosti. 

 Metoda agregovaných poloţek – vychází se z podmínek, kdy není k dispozici 

prováděcí dokumentace, ale jsou známy druhy materiálů a stavební konstrukce. Pro 

ocenění je pak vyuţito agregovaných poloţek, kdy jsou v rámci jedné agregace 

sloučeny poloţky stavebních prací tak, ţe tvoří ucelenou konstrukci. Systém slouţí 

pro rychlé a poměrně přesné ocenění. U běţných staveb tato metoda funguje velmi 

dobře, bohuţel pro potřeby liniových staveb je obtíţně pouţitelná. 

 

Pro odstraňování škod, respektive jejich zahlazování, existuje příručka vydaná ministerstvem 

vnitra, jenţ říká, jak by se mělo v tomto případě postupovat a mimo jiné také jakým 

způsobem je financovat [63]. 

4.5.2 Pravidla pro opravy a výstavbu 

Veškeré poţadavky pro návrh nových staveb a opravu staveb stávajících obsahuje norma 

[11], doporučení uvádí také Bradáč J. [6]. 

Při návrhu nových staveb pozemních komunikací či rekonstrukci silnic stávajících se 

doporučuje zejména: 

 novostavby se doporučují navrhovat pouze na staveništích III. aţ V. skupiny. Na 

staveništích I. a II. skupiny se nové stavby nedovoluje navrhovat a provádí se pouze 

rekonstrukce staveb stávajících, 

 nové liniové stavby je doporučeno vést podél izokatabáz poklesové mapy, 
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 návrhové parametry trasy musí být voleny tak, aby i po proběhnutí předpokládaných 

deformací terénu vyhovovaly normovým poţadavkům, 

 niveleta pozemní komunikace musí také respektovat předpokládané poklesy a 

doporučuje se provést například nadnásyp, tak aby po proběhnutí poklesu vyhovovaly 

povolené podélné sklony. Zároveň po proběhnutí poklesu musí být také dodrţen 

minimální násyp 1,5 m nad předpokládanou vodní hladinou. Tento problém nemůţe 

být podceňován. Jako příklad rychlosti poklesu můţe být uveden obrázek 22, jenţ 

zobrazuje pokles nivelety nově vybudování PK za dva roky. 

 musí být voleny takové materiály v zemním tělese násypu, aby i po zaplavení byl 

násyp stabilní, 

 bezpečnostní zařízení a obdobné vybavení pozemní komunikace musí být navrţeno 

tak, aby byla moţná jeho rektifikace a snadno obnovitelná jeho funkce, 

 spáry obrubníků je doporučeno zalít měkkou zálivkou, 

 materiály pouţité v konstrukci vozovky musí být poddajné, tedy netuhé a snadno 

opravitelné. Není dovoleno pouţívání tuhých vrstev s příměsí cementu či 

cementobetonových vozovek v ţádné z vrstev konstrukce,  

 při návrhu vozovky je nutno respektovat předpokládaný výskyt vlivu důlní činnosti a 

deformací vozovky a podle toho navrhnout ţivotnost krytu vozovky. Je bezpředmětné 

navrhovat kryt vozovky na ţivotnost delší neţ je předpoklad ukončení deformací. 

 
Obr. 22 Pokles nivelety pozemní komunikace za dva roky v letech 1986-1988 [58] 

 

 

  



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
65 

5 POUŢITÉ METODY 

Pro hodnocení dostupných dat je v práci pouţito jednak empirických metod a také logických 

metod, zaloţených zejména na matematickém modelování, statistice a pravděpodobnosti. 

5.1 Cílová oblast 

Práce je zaměřena na regionální, lokálně se vyskytující jevy. Jako cílový je zvolen Ostravsko-

Karvinský region (OKR). Z geologického hlediska má region sloţitou stavbu, která je daná 

jeho pozicí na styku variského českého masivu a vnějších příkrovů Západních Karpat.  

Uhelná loţiska byla na Ostravsku objevena jiţ v 60. letech 18. století. První zmínky o činnosti 

v regionu jsou z dob Marie Terezie (1766), kdy vydala první podnět k průzkumu. S těţbou 

bylo započato v roce 1766 v Polské Ostravě, dále v roce 1776 v Karviné a kolem roku 1782 

na Hlučínsku. Pravidelná těţba byla na Ostravsku zahájena na přelomu 18. a 19. století. 

Soustavný geologický průzkum je datován od druhé poloviny 19. století. Intenzivní průzkumy 

probíhaly v letech 1900 – 1920 kdy byly provedeny aţ 1000 metrů dlouhé vrty. Mezi 

světovými válkami byla průzkumná činnost niţší. Během okupace německými vojsky byla 

hlavní místa obsazena Němci a správu zajišťovali němečtí inţenýři. Německý válečný 

průmysl měl vysokou poptávku po uhlí, a tak do revíru z Německa přicházely nové 

technologie.  

Po skončení druhé světové války byl zaznamenán největší rozmach geologicko-průzkumných 

a těţebních prací. Po válce bylo problematické zajistit dostatek pracovních sil a tak byl rozvoj 

těţebních prací velmi pozvolný. S postupným vývojem techniky a zdokonalování postupu 

těţby docházelo k prohlubování dolů, v prvních letech mezi roky 1945-1960 byla průměrná 

hloubka 380-450 m, později do roku 1990 hloubka dosáhla v průměru 690 m a v roce 2000 jiţ 

byla průměrná hloubka 764 m pod povrchem. Prohlubování dolů jako výsledek 

technologického pokroku mělo kromě zvětšení hloubky dolů a zvýšení produkce uhlí i 

negativní důsledky, jako nárůst podílu kamene v hrubé těţbě, spotřeba energií, vyšší nároky 

na větrání a zejména vliv na tvar krajiny. 

V šedesátých letech nastala hodně patrná změna karvinské krajiny. Začaly mizet hornické 

kolonie, školy, domy, kostely a další stavby. Důvodem toho byla těţba v poměrně malé 

hloubce s velkou mocností slojí, které se dobývaly hlavně na zával, coţ způsobovalo 

obrovské poklesy na povrchu s následnou devastací povrchových objektů. Takto zmizela 

původní Karviná II, Darkov, Louky, Stonava, Doubrava a řada dalších. Poklesy místy 

dosahovaly i úctyhodných 32 metrů, coţ také způsobilo zvlněný tvar Karvinska. Začaly se 
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vyskytovat vysoké kuţelové haldy a poklesové oblasti se začaly plnit neodtékající sráţkovou 

vodou. Tyto zaplavené kotliny pak byly vyuţívány jako odkaliště při praní uhlí. Největší 

těţba, která kdy byla v revíru, se vyšplhala aţ na 25 000 000 tun uhlí. Této těţby bylo 

dosaţeno v roce 1980. Po roce 1990 se rozhodlo pro útlum v ostravské části revíru. Svou 

činnost postupně ukončily Doly Šverma, Ostrava, Heřmanice a poslední vozík s černým 

uhlím z Ostravy byl vytěţen dne 30.6.1994 na Dole Odra v Ostravě – Přívoze. Svou činnost v 

Ostravě skončilo více jak 20 provozovaných jam, které pod tyto hlavní ostravské doly patřily 

[64]. 

 
Obr. 23 Přehled důlních polí a činných dolů v OKR [10] 

V roce 1998 zasáhl útlum také karvinskou část revíru. Byl zavřen Důl Julius Fučík. V útlumu 

byl Důl Paskov a od 1.7.1999 také Důl František. Okolo roku 2002 – 2003 pak přešly do 

útlumu Důl Dukla a Důl Barbora. 

V současnosti těţbu zajišťují čtyři skupinové doly a pátý důl prochází konzervačním 

reţimem. 
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 Důl Karviná vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy, jeho rozloha je cca 

32 km
2
. Do organizační struktury Dolu Karviná jsou začleněny 2 důlní závody: závod 

Lazy, Orlová-Lazy (nachází se v jihozápadní části karvinské dílčí pánve). Skupinový 

Důl Lazy vznikl 1. července 1995 spojením původně samostatných dolů Lazy, Dukla a 

František. Po zastavení těţby na Dole František byl tento závod převeden roku 1999 k 

Dolu Odra o. z. Po zastavení těţby na závodě Dukla se tento stal součástí VOJ Důl 

Paskov a v současnosti je VOJ Dukla v útlumu. Dobývací prostor závodu Lazy se 

nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná) a závod ČSA, Karviná-Doly (Důl 

Československá armáda vznikl 1. července 1995 spojením dvou původně 

samostatných dolů ČSA a Doubrava, je situován ve dvou dobývacích prostorech - DP 

Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové.). 

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

dvou větrných oblastí sever a jih se samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných 

jam. Organizačně je členěn na dva těţební závody, důlní závod Sever a důlní závod 

Jih. Dobývací prostor se nachází v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice, 

Chotěbuz a jeho rozloha je cca 22 km
2
. Díky rozsáhlé investiční výstavbě v 90. letech 

a po roce 2000 se předpokládá ţivotnost dolu nejméně do roku 2028. 

 Důl Darkov je v současnosti největší hlubinný těţební komplex v České republice. 

Důl zahrnuje tři samostatné dobývací prostory - Darkov, Karviná, Doly II a Stonava. 

Součásti dolu Darkov jsou dva závody - Darkov a 9. květen. Rozloha důlního pole je 

cca 25,9 km
2
. 

 Důl Paskov leţí přibliţně 20 kilometrů jiţně od Ostravy a produkuje převáţně kvalitní 

koksovatelné uhlí. V současnosti důl Paskov tvoří pouze závod Staříč. Jedná se o 

jediný činný důl v ostravské části revíru. Rozloha důlního pole je cca 40,0 km
2
. Do 

organizační struktury je začleněn také Důl Frenštát, který je udrţován v konzervačním 

reţimu. 

 Důl Frenštát má rozlohu přes 63 km
2
. Společně se sousedícím průzkumným územím 

Čeladná-Krásná jde o jediné významné loţisko uhlí s dobyvatelnými slojemi 

karvinského souvrství mimo Karvinsko. Existuje zde pět slojí vhodných k vyuţití. 

Kromě toho je zde i ostravské souvrství [21]. 

Z výše uvedeného přehledu plyne, ţe v současnosti je naprostá většina těţby situovaná 

v okrese Karviná. V Ostravě je jiţ pouze jeden závod, který však je situován mimo centrální 

Ostravu. Do konce roku 2009 bylo v ostravsko-karvinském revíru zajištěno 359 starých 
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důlních děl. Většina zajišťovaných důlních děl je řešena v rámci proti metanovým opatřením. 

Na řadě jiţ zajištěných důlních děl probíhá průběţný monitoring a údrţba. 

Na poměrně malém území se vyskytují dvě velmi zajímavé oblasti z hlediska důlních vlivů. 

Jednou oblastí je Ostravsko, které je z velké části poddolováno, avšak v současnosti zde jiţ 

těţba neprobíhá. Jedná se o oblast, kde pozorujeme tzv. vlivy doznívající. Druhou oblastí je 

Karvinsko, které je taktéţ velmi silně poddolováno a těţba zde stále probíhá. V této oblasti 

tedy lze stále pozorovat přímé projevy důlní činnosti a ovlivnění zemského povrchu.  

Ostravsko-Karvinský region byl z historického hlediska utvářen a formován dle výše 

zmíněných faktů. Silniční a zejména ţelezniční síť je poznamenána dobou, kdy byl celý 

region tzv. pólem růstu a dopravní infrastruktura byla ovlivněna potřebami transportu 

vytěţených materiálů a následných výrobků do jednotlivých provozů, zejména hutí. Dále zde 

vznikla vysoká potřeba pro dopravu osob do zaměstnání.  

Region je silně dopravně exponován, prochází jím hlavní spojení na Slovensko, včetně nově 

vybudovaného dálničního propojení s Polskem. Za hlavní motiv výhledové komunikační sítě 

severní Moravy lze označit tzv. „slezský kříţ“, tvořený ve směru sever – jih tahy - dálnice 

D47 (D1) a R48, které kříţí rychlostní komunikace R11 aR67 v koridoru Jablunkov - Hnojník 

- Havířov - Ostrava, Hrušov s návazným pokračováním v trase sil. I/56 a I/57 v koridoru 

Hlučín, Opava – Krnov – Bartultovice. 

Celkové délky komunikací, dle jejich zařazení do kategorií jsou dle aktuálně dostupných dat 

ŘSD ČR k datu 1.1.2011 uvedeny v tabulce 11. Tabulka shrnuje informace pro celý MSK, 

včetně dvou nejvíce důlně exponovaných oblastí okresů Ostrava a Karviná.  

Tab. 11 Délka komunikací v MSK dle [36]. 

Okres dálnice rychlostní silnice I.třída II.třída III.třída Celkem 

Bruntál     143,8 277,8 421,0 842,7 

Frýdek-Místek   24,4 97,1 106,9 310,0 538,4 

Karviná 5,3 4,6 74,9 73,1 140,9 298,8 

Nový Jičín 28,6   132,9 93,8 392,9 648,2 

Opava     139,8 173,4 475,8 789,0 

Ostrava-město 19,6 3,0 57,9 95,6 141,8 318,0 

Celkem 53,5 32,0 646,4 820,6 1884,4 3435,0 

 

Pokud data zgeneralizujeme na celé okresy tak z tabulky výše vyplývá, ţe důlními vlivy je 

ohroţeno aţ 617 km silnic, z čehoţ přibliţně 299 km je ohroţeno těţbou současnou a dalších 

přibliţně 318 km je ohroţeno vlivy doznívajícími v oblastech s ukončenou důlní činností. 
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Obr. 24  Dopravní síť OKR v roce 2011 [36] 

5.2 Vstupní data 

Veškeré pouţité data a vstupy o důlních škodách jsou získány z archivu SSMSK, středisko 

Karviná. Archiv není veden v digitální podobě, veškerá data a údaje byly získány 

z analogových (papírových) záznamů archivu. Archivovány jsou převáţně informace o 

opravách důlních škod, proto veškerá zpracovaná data jsou zaloţena na opravě poruchy, 

nikoliv na informacích o poruše samotné. Sloţky s opravami důlních škod shrnují, jaká 

porucha byla opravována, ale ne vţdy jsou data úplná a v různých letech jsou údaje vedeny 

různě. Dále jsou pouţívána pouze data, která lze do jisté míry sumarizovat, a která jsou do 

jisté míry konzistentní s podobnými výchozími podmínkami. Tato získaná data jsou zejména 

o délce jednotlivých oprav (včetně jejich lokalizace) a o jejich ceně (včetně velikosti podílu 

na financování důlní společnosti a SSMSK). 

Dále jsou pouţity mapy výhledových poklesů. Jedná se o mapy s predikcí vývoje 

poklesových kotlin pro období jednoho roku. Důlní společnost disponuje i mapami 

skutečného poklesu, případně skutečné vyrubané oblasti. Bohuţel tyto mapy se nepodařilo na 

ţádné z příslušných institucí získat, ať uţ z důvodu toho, ţe těmito mapami nedisponují, 

případně je nemohou poskytovat dalším subjektům. Pouţité mapy však jsou stejné, jakými 
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disponuje SSMSK, na něţ má ze zákona jednou ročně nárok. Vzhledem k těmto okolnostem 

jsou vhodným vstupem pro případné aktivní vyuţití závěrů práce v praxi. 

Nezbytnou součástí vstupních dat jsou pasportizační data SDB Ostrava, zejména proměnné a 

neproměnné parametry řešených silnic, spolu s lokalizací úseků v ULS. Pro zatřídění úseků 

silnic do třídy dopravního zatíţení bylo pouţito dat z celostátního sčítání dopravy let 2000, 

2005 a 2010, jeţ byly pro přesnější výsledky interpolovány na jednotlivé řešené roky. 

Konkrétní přehled vstupních dat získaných u správce pozemních komunikací [44] je uveden 

v příloze E 

5.3 Zpracování dat 

Data pouţitá v disertační práci byla zpracována v různých fázích různými metodami. V první 

fázi byla získaná data digitalizována. Data získána z archívu byla sepsána to tabulkového 

editoru Excel, ze sady nástrojů MS Office. O jeho moţnostech a dalším vyuţití píši dále 

v textu. Pro digitalizaci mapových podkladů, bylo vyuţito GIS aplikace v podobě programu 

ArcGIS. V témţ programu byly podklady analyzovány, některé výstupy pak byly zpracovány 

programem AutoCAD MAP 3D. 

Vzhledem k mnoţství informací a důrazem na jejich geografickou polohu a vzájemné vazby 

byla důleţitá volba vhodného softwaru. Na rozdíl od běţně rozšířeného CAD (Computer 

Aided Design), který nabízí zejména správu grafických informací a je zaměřeny na manuální 

způsoby pasportizace, je pro řešený případ vhodnější pouţít GIS (geografické informační 

systémy). Ty umoţňují navíc pouţití funkcí pro zpracování dat, spojení a analýzu databází. 

5.3.1 Geografické informační systémy 

Geografické informační systémy jsou vhodné pro práci s rozsáhlými datovými a grafickými 

soubory. Disponují moţnostmi data vytvářet, upravovat či mazat, dále tato data mohou být 

zobrazovány, doplňovány připojením dalších popisných dat nebo databází, a také mohou tato 

data analyzovat, klasifikovat či jinak spravovat. Jejich hlavní výhoda je moţnost spravovat 

prostorová data propojena s jinými vlastnostmi a zkoumat či vytvářet závislosti mezi těmito 

daty. Zobrazovaná data mohou být uspořádaná do vrstev, sdruţující společné charakteristiky a 

vlastnosti. Příkladem mohou být dvě výchozí vrstvy vyuţívané v rámci disertační práce, 

vrstva pozemních komunikací a vrstva výhledové poklesové mapy. 

Pro zpracování pozemních komunikací byl pouţit výchozí datový soubor získaný ze SDB. 

Jedná se o datový soubor popisující reálné objekty. Výchozí datová struktura souboru, 

respektive nejdůleţitější atributová daty byla tato: 
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 číslo úseku dle ULS, 

 číslo silnice, 

 staničení počátku úseku a staničení konce úseku. 

Tyto data byla v první fázi doplněna o data získaná z archivu SSMSK. Některé úseky v ULS 

musely být dále rozděleny, tak aby mohly být co nejpřesněji přiděleny a lokalizovány získané 

informace o opravách důlních škod. Upravený datový soubor obsahuje tyto nové poloţky: 

 počet velkých důlních škod, 

 počet malých důlních škod, 

 číslo důlní škody, 

 skutečná délka úseku. 

Dále byly analogové mapové podklady digitalizovány do vektorového souboru v datovém 

formátu shapefile od společnosti ESRI (SHP = shapefile je vektorový soubor nesoucí grafické 

informace v podobě bodů, linií a polygonů s provázanými atributovými daty). Datový formát 

SHP je mimo jiné také pouţívaný a plně kompatibilní s informační systémem [36].  

Mapovým podkladům byla stanovena jejich přesná poloha ve stanoveném souřadnicovém 

systému. Souřadnicové systémy vycházejí ze zjednodušení tvaru Země tzv. geoidu, který je 

dále zjednodušován na rotační elipsoid, jenţ je moţno matematicky popsat. V České 

republice se pouţívá souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) 

vyuţívající Besselův elipsoid. 

Další postup spočívá v analýze izokatabáz predikční poklesové mapy za účelem získání 

poţadovaných parametrů přetvoření terénu. Výchozí vektorová grafika izokatabáz v podobě 

polygonové geometrie byla nejprve převedena na bodové pole. Získané body nesoucí 

informaci o „Z“ souřadnici byly převedeny na 3D plochu (povrch) v podobě rastrového 

souboru. Základním prvkem rastrového modelu je buňka rastru, která můţe být pravidelná 

nebo nepravidelná. Pravidelné jsou sloţeny z buněk, které mají vţdy stejný tvar (trojúhelník, 

čtverec, šestiúhelník) a velikost, naopak nepravidelné jsou z buněk různého tvaru a velikosti. 

Nejčastěji je pouţívána pravidelná čtvercová mříţka buněk. Tento rastrový povrch byl 

vstupním souborem pro veškeré další analytické operace.  

Analytické funkce programu jsou vesměs realizovány jednou úlohou nebo soubory 

jednodušších úloh, coţ umoţňuje řešit široké spektrum zadání. 

Můţeme je rozdělit podle zpracování a analýzy dat dle [3]: 

 geografických bez pouţití popisných dat (transformace, editování dat, prostorová 

vazba dat, apod.), 
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 popisných bez pouţití geografických dat (vytváření, aktualizace, editace, 

odstraňování, dotazování, výpočty, atd.), 

 geografických i popisných zároveň. 

Poslední zmíněný typ, který do zpracování a analýzy zahrnuje geografická i popisná data, 

odlišuje GIS od ostatních systémů. Mezi tyto operace patří dle [3] například: 

Výběry, klasifikace a měření dat se vyznačují tím, ţe při současném zpracovávání sloţky 

geografických i popisných dat se mění pouze jejich popisná sloţka. Výběr se pouţívá pro 

volbu určitého druhu objektu daného popisnou hodnotou nebo prostorovým omezením. 

Klasifikační funkce rozdělují objekty do předem definovaných skupin. Měřící funkce jsou 

pouţívány ke zjišťování geometrických vztahů geografických dat.  

Operace se sousedními objekty jsou zaloţeny na určování vlastnosti dalších objektů v oblasti 

kolem vybraného objektu. Výchozím poţadavkem je zadání výchozího objektu, velikosti jeho 

okolí a výběr funkce, podle které budou objekty v okolí vybírány. Příkladem mohou být: 

 vyhledávací funkce - výsledkem je atribut přiřazený výchozímu objektu. Oblast můţe 

být zadána na základě vlastnosti, jako výsledek předešlých operací nebo přímo 

uţivatelem. (přiřazení identifikátoru, apod.), 

 obrácená vyhledávací funkce - pro zadanou oblast vyhledá objekty určité vlastnosti.  

Funkce spojovací jsou kumulativní funkce, tzn., ţe výsledek v daném místě je výsledkem 

součtu jednoho nebo více výsledků z předcházejících bodů, kde byla funkce pouţita. Mezi 

tyto funkce patří například: 

 blízkost – pro určování vzdálenosti dvou objektů, kdy tato vzdálenost můţe být 

prostorová nebo mít hodnotou vybrané popisné informace, apod. V rámci této funkce 

se často uţívá tzv. obalová zóna - na vytvoření pásu zadané šířky kolem objektů, která 

můţe být zadána např. funkcí. (např. vyhledání mostů v blízkosti toků), 

 souvislost – zjišťuje, které objekty je moţno sloučit (zrušit jejich hranice) na základě 

jejich stejných vlastností (např. zájmové území). 

 

Řešená data navazují na datové formáty uţívané [36]. Konkrétní soubory, ať uţ nutné pro 

hodnocení, nebo doplňující či dokreslující pro vizualizaci dat jsou uvedeny v příloze A. Ve 

struktuře dostupných dat SDB Ostrava, jsou pro potřeby SHV důleţité zejména poloţky: 

 identifikace – číslo počátečního a koncového uzlu, 

 délka úseku (v metrech), 

 třída komunikace, 
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 označení komunikace, 

 pořadové číslo úseku na tahu komunikace – podle průběhu komunikace v uzlovém 

lokalizačním systému, 

 provozní staničení, 

 datum záznamu. 

 

Pro identifikaci a klasifikaci poruch [36] rozlišuje následující proměnné parametry: 

 identifikace – číslo počátečního a koncového uzlu, 

 staničení začátku a konce homogenního úseku poruchy, 

 délka sekce (v metrech), 

 směr měření (1 = souhlasný / 2= nesouhlasný s orientací úseku), 

 měřený pruh (např. 11 = jízdní pruh dvoupruhové komunikace, apod.), 

 kategorie sekce – posouzení stavu sekce podle proměnných parametrů (hodnocení dle 

klasifikační stupnice [50]; 1 = výborný, 2 = dobrý, 3 = vyhovující, 4 =nevyhovující, 5 

= havarijní), 

 datum měření, 

 druh jevu (kód): 

301 – únosnost, 

305 – drsnost, 

306 – příčná nerovnost – vyjeté koleje, 

308 – příčná nerovnost – hloubka vody, 

309 – poruchy vozovky, 

310 – podélná nerovnost (IRI), 

311 – makrotextura (MPD), 

 druh poruchy (kód): 

01 – ztráta asfaltového tmelu, 

02 – hloubková koroze obrusné vrstvy, 

03 – výtluky v obrusné vrstvě, výtluky v krytu, 

04 – příčný nebo místní hrbol, 

05 – plošná deformace vozovky, 

06 – trhliny příčné široké (pracující), 

07 – trhliny podélné široké, 

08 – trhliny síťové, blokové, nepravidelné, 
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09 – trhliny na podélné pracovní spáře, 

10 – puchýře v obrusné vrstvě z LA, 

11 – ztráta makrotextury (pocení povrchu obrusné vrstvy), 

12 – koroze kalového zákrytu (EKZ), 

13 – trhliny příčné úzké (hladké, nepracující), 

14 – trhliny mozaikové, 

15 – příčný nebo místní pokles. 

 šířka poruchy (v metrech, přesnost na 2 desetinná místa), s výjimkou poruch 04, 06, 

07 a 13, kde se nesleduje. 

 

Z hlediska stavební činnosti definuje ŘSD parametry, ze kterých byly pro odstraňování 

poruch vzniklých vlivem důlní činnosti vybrány následující sledované: 

 IČ správce komunikace – podle celostátního registru organizací, 

 rok dodání dat – poslední dvojčíslí kalendářního roku, 

 pořadové číslo stavby – u investora v roce dodání dat, 

 označení komunikace, 

 druh stavební činnosti (kód), pro důlní vlivy jsou určeny dva kódy: 

104 = úprava prostorového uspořádání poddolovaného úseku, 

122 = odstranění škody z poddolování, 

 hodnota stavby (v Kč), 

 plocha (v m2), 

 číslo úseku, 

 staničení na úseku – začátek místa stavebních prací, 

 staničení na úseku – konec místa stavebních prací. 

 

Jelikoţ je v současnosti sledováno, do jaké míry je poškození pozemních komunikací 

zaviněno důlními vlivy a intenzitou dopravy, navrhujeme do pasportu zařadit i vybrané údaje 

ze sčítání dopravy (opět podle definic ŘSD): 

 číslo sčítacího úseku – číslo kraje, sčítacího úseku v kraji, 

 pořadové číslo sčítacího úseku, 

 počáteční lokalizační úsek sčítacího úseku, 

 koncový lokalizační úsek sčítacího úseku, 

 staničení začátku sčítacího úseku na lokalizačním úseku, 
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 staničení konce sčítacího úseku na lokalizačním úseku, 

 intenzita dopravy – celoroční průměr za 24 hodin v počtu vozidel pro těţká nákladní 

vozidla TNV a další třídění. 

 

Povrch byl zkušebně analyzován různými metodami, dle parametrů popisujících zakřivení 

terénu, tedy poměrné zakřivení, zakřivení ve směru maximálního sklonu, naklonění, změna 

sklonu, nebo poloměr zakřivení, jak je uvedeno v tabulce 9. Jako nejvhodnější se dle výstupu 

analýz pro další klasifikaci jevil parametr zakřivení terénu η, tedy obrácená hodnota poloměru 

zakřivení. Ten je automatickou analýzou stanoven jako druhá derivace povrchu, vţdy dle 

řešeného pixelu (buňky) v rastru a jeho sousedních pixelů. S tímto parametrem bylo dále 

pracováno a 3D povrch byl po analýze rastrového povrchu převeden zpět na povrch vektorový 

pro lepší moţnosti klasifikace povrchu. Povrch byl klasifikován dle parametrů vycházejících z 

tabulky 10, do pěti skupin stavenišť s limitními hodnotami uvedenými v tabulce 12. 

Tab. 12 Hranice parametrů pro klasifikaci povrchu 

Skupina 

staveniště 

ArcGIS 

η  = 1/R 
ČR 

I η< 3,333.10
-4

 m R < 3 km 

II 3,333.10
-4

 ≤ η< 1.428.10
-4

 m 3 ≤ R < 7 km 

III 1,428.10
-4

 ≤ η< 8,333.10
-5

 m 7 ≤ R < 12 km 

IV 8,333.10
-5

 ≤ η< 5,000.10
-5

 m 12 ≤ R < 20 km 

V η> 5,000.10
-5

 m R = 20 a více km 

 

Po klasifikaci povrchu nesl informaci o klasifikované skupině staveniště a tato mohla být 

sloučením přiřazena na silniční síť. Díky sloučení těchto informací byl získán soubor, který 

obsahuje mimo standardní údaje o komunikaci další informace o skupině staveniště v daném 

roce (odpovídající predikční poklesové mapě). Takové soubory později doplněné o data z 

celostátního sčítání dopravy, byly výchozí pro další analýzy a zejména třídění a sumarizaci 

v rámci tabulkového editoru programu Excel. Výstupy z analýz v GIS mohou mít ale celou 

řadu jiných podob. Mohou to být tematické mapy (viz obrázek 25) s výstupy analyzovaných 

vrstev nebo grafy, diagramy, tabulky, apod. V disertační práci byly výsledky z GIS analýz 

vyuţity zejména v databázové (tabulkové) podobě. 
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Obr. 25 Postup práce při převodu izokatabáz do klasifikovaného povrchu 

 

 
Obr. 26 Zjednodušený postup přípravy dat v GIS 
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Konkrétní postup jak získat poţadované výstupy pro hodnocení je následující. Prvním 

krokem, pokud není dispozici přímo digitální poklesová mapa, je digitalizace analogové 

mapy. Nesmírně důleţité je mapu správně lokalizovat v rámci souřadného systému. Pro naši 

potřebu to byl jiţ dříve zmíněná Jednotná trigonometrická síť katastrální (S-JTSK). Druhým 

podstatným vstupem je silniční síť dle formátu ŘSD SDB, do kterého je doplněn atribut 

nesoucí informace o důlních škodách (opravách). Izokatabázy byly digitalizovány jako 

polylinie. 

Cestu k získání poţadovaného výstupu demonstruje vývojový diagram na obrázku 26. 

Diagramy byly tvořeny za pomocí specializovaného softwaru Dia.  

5.3.2 Matematické operace 

Výstupní data v „surovém“ stavu byla dále upravena a tříděna pomocí tabulkového editoru 

programu Excel ze sady nástrojů MS Office. Program umoţnil data zpracovaná v předchozím 

stupni pomocí GIS nástrojů dále třídit a řadit, tak aby bylo moţné je dále statisticky hodnotit, 

analyzovat, graficky zobrazovat v podobě grafů a v neposlední řadě načíst do dalších softwarů 

pro sofistikovanější statistické operace. K těmto účelům, zejména pro stanovení predikčních 

modelů vzniku poruch na základě různých vstupních dat byl vyuţit program Statgraphics. 

Z analýz dostupných vstupních dat bylo těmito postupy získaná utříděná data pro statistické 

hodnocení. Z dat lze sestavit výsledné přehledné tabulky, tříděné dle: 

 jednotlivých skupin staveniště a k nim přiřazených délek oprav, 

 jednotlivých skupin stavenišť a k nim přiřazené počty oprav, 

 výskyt oprav v závislosti na skupině staveniště a třídě intenzity TNV, 

 investice do oprav dle třídy intenzity TNV. 

Veškerá výše zmíněná data jsou samozřejmě tříděná dle roků výskytu a jsou jednoznačně 

lokalizovaná na silniční síti. 

5.4 Hodnotící metody 

Základní statistické hodnocení bylo provedeno pomocí tzv. popisné statistiky. Jedná se o 

analýzu jedné proměnné, za účelem zjištění, kolikrát se v datovém souboru vyskytují 

jednotlivé varianty hodnot (kategoriální proměnná), nebo kolik hodnot se nachází ve 

vymezených intervalech (kvantitativní proměnná s větším počtem variant hodnot) [38]. Při 

započetí statistiky a neznalosti bliţších souvislost byly data brány jako náhodné veličiny. 

Základní popisnou charakteristikou takových veličin je aritmetický průměr, medián a střední 
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hodnota. Tyto hodnoty mohou být dále upraveny, dle jejich rozdělení charakteristikami 

variability rozptylem a směrodatnou odchylkou. 

Takto zpracovaná data jsou nejčastěji reprezentovaná tabulkami nebo grafy. Jako grafy jsou 

nejčastěji pouţity sloupcové grafy pro zobrazení četnosti kategoriální proměnné a histogramy 

pro zobrazení kvantitativní spojité proměnné. Pro porovnání hodnot a závislosti mezi nimi je 

pouţito bodového diagramu, vhodného pro interpretaci závislostí mezi vstupy (viz dále 

korelace). Pro komplexní popis celého analyzovaného souboru je pouţit tzv. krabicový graf. 

Ve většině případů se jedná o vícenásobný krabicový graf. Krabicí je v grafu znázorněn 

prostřední kvartil s vodorovnou čárkou značící medián, svislé čáry zobrazují dolní a horní 

kvartil, jsou omezeny vodorovnými čárkami maximem a minimem. Červený kříţek v grafu 

značí střední hodnotu. Dále je uvedena odlehlá hodnota, vyskytuje-li se. 

Většina statistických analýz porovnává různě vnější a vnitřní vlivy působící na zkoumané 

objekty. Kaţdý z těchto vlivů zapříčiňuje nějaký efekt. Tvrzení, ţe tento efekt je roven nule 

odpovídá tzv. nulové hypotéze H0. Tato hypotéza vyvrací sledovaný element, opakem je 

alternativní hypotéza Ha, která výchozí tvrzení potvrzuje. Po zformulování nulové hypotézy 

se určí tzv. hladina významnosti p. Tato hladina uvádí, s jakou pravděpodobností můţeme 

získat data sledovaná, nebo naopak data odlišná. Čím je tato hodnota menší, tím je vyšší 

pravděpodobnost nepřijetí nulové hypotézy. Hodnocení testu hladiny významnosti spočívá 

v tom, jestli výsledek překročí stanovenou mez. Zpravidla je touto mezí hodnota 0,01, nebo 

0,05 podle poţadavku. Na základě vypočtené charakteristiky a testové charakteristiky pro 

určenou hladinu významnosti se potvrdí nebo zamítne nulová hypotéza.  

Analýza rozptylu ANOVA 

umoţňuje srovnávat několik středních hodnot nezávislých náhodných výběrů. Analýza 

hodnotí několik parametrů dle tabulky 13. 

Tab. 13 Tabulka ANOVA [29] 
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Hlavní testovou statistikou je F-poměr, který se vypočítá jako poměr rozptylu mezi třídami 

a rozptylu uvnitř tříd. Statistika F-poměr je citlivá na platnost hypotézy H0, která představuje 

rovnost středních hodnot jednotlivých výběrů [28]. Například testujeme-li, délku oprav jako 

závislou proměnnou na funkční třídě komunikace a zamítneme hypotézu H0, lze tvrdit, ţe 

délka oprav je s určitou pravděpodobností závislá na funkční třídě komunikace. 

Analýza rozptylu ve své parametrické podobě předpokládá normalitu rozdělní a tzv. 

homoskedasticitu (identické rozptyly). Homoskedasticita vychází ze stanovení P – hodnoty 

dle čtyř testů (Cochranův test, Bartlettův test, Hartleyův test a Leveneho test) a musí platit, ţe 

nejniţší P – hodnota > 0,05. Pokud známe statistické chování F-poměru, rozhodujeme dle 

hladiny významnosti o tom kdy hypotézu zamítnout. Další je analýza rozptylu zvaná post hoc, 

která spočívá v porovnávání výběrových průměrů všech dvojic populací s cílem vybrat 

homogenní (srovnatelné) populace. Kritériem pro zařazení do homogenních skupin můţe být 

například LSD-statistika (metoda nejmenšího významného rozdílu). Post hoc analýza se 

provádí pouze v případě zamítnutí H0 [29]. 

V případě, ţe není splněna podmínka normality, lze pouţít Kruskal – Wallisův pořadový test, 

který je obdobou jedno-faktorového třídění v analýze rozptylu. Na rozdíl od parametrického 

testu nepředpokládá normalitu rozdělení, ale jeho nevýhodou je menší citlivost. Tento test je 

zaloţen na pořadí původních datových hodnot a provádí analýzu rozptylu uspořádaných 

mediánů hodnot. Testová statistika je modifikací výše uvedeného F-poměru pro uspořádané 

hodnoty. 

Predikce 

Pro potřeby SHV je nejpodstatnější část celého systému model predikce předpokládané 

poruchy a tím i potřeby finančních prostředků. Z tohoto důvodu byly pro zpracování dat 

stěţejní predikční modely.  

Jako nejvhodnější pro hodnocení závislosti mezi daty se jeví vícenásobná lineární regresní 

analýza. Pomocí ní jsme schopni matematicky popsat závislost mezi vstupními daty a 

proměnnými a tuto rovnici dále pouţít pro predikci. Prvním krokem je stanovení závislých a 

nezávislých proměnných. Počet oprav resp. délka oprav je závislá proměnná Y (regresor). 

Skupina staveniště, a vstupní počty poruch z dalších let jsou proměnné nezávislé x1, x2,…xk. 

Mezi kaţdou touto proměnnou by měla existovat závislost v podobě Y = f (x). Pokud 

uvaţujeme závislost proměnné na více nezávislých proměnných, hovoříme o (vícenásobné) 

mnohonásobné lineární regresi. 
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Z proměnného charakteru vstupních dat hovoříme o tzv. stochastické závislosti, kdy závisle 

proměnná Y má charakter náhodné veličiny a nezávisle proměnné x1,…xk mohou být jak 

nenáhodnými (pevnými), tak náhodnými veličinami.  

Hledáme-li při regresní analýze lineární regresní funkci, aplikujeme tzv. lineární regresní 

model, zkráceně lineární regresi, ve tvaru  

 

                                            (22)  

 

kde: 

n    počet pozorování, 

β0, β1,… βk   regresní koeficienty, 

ε1, ε2, …εn náhodné chyby popisující vliv neznámých nebo nepozorovaných 

regresorů a vliv náhody, 

f1(xi1), f2(xi2), …fn(xin)  jsou nějaké funkce jednotlivých regresorů.  

 

Verifikace a ověření modelu je provedena celkovým F-testem, podle ANOVA. Tedy, čím 

menší je P-hodnota, tím silnější je výpověď náhodného výběru proti nulové hypotéze. Jako 

hranice (hladina významnosti) je uvaţovaná hodnota 0,05. 

Dále je verifikovaný regresní model vyuţit k predikci. Označme Ŷ0 = Ŷ(x1, x2,…xk) 

odhadovanou hodnotu závislé proměnné Y za daných hodnot regresorůx1, x2,…xk. Následující 

úvahy budeme prezentovat na příkladu přímkové regrese Ŷ0 = b0 + b1x0, v případě 

vícenásobné regrese je postup obdobný.  

Odhad Ŷ0 = Ŷ(x0) je přibliţně normálně rozdělen se střední hodnotou 

 

                      (23)  

      

s rozptylem 

 

         
 

 
 

       
 

    
         

        (24)  

 

kde xo je daná hodnota regresorem. 

 

Korelace 

Některé z dat jsou hodnoceny pomocí korelace. Pomocí korelační analýzy lze zkoumat 

vzájemnou závislost mezi dvěma soubory dat. Intenzita korelace je posuzována pomoci 

Pearsonova korelačního koeficientu. Podmínkou je splnění předpokladu normality.  
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Korelační koeficient označován nejčastěji R nabývá hodnot od -1 do +1. Hodnoty kolem 0,95 

(-0,95) vyjadřují velmi silnou závislost. Pokud je hodnota koeficientu korelace např. 0,6 (-

0,6), lze závislost povaţovat za velmi malou. Hodnoty kolem nuly vyjadřují nezávislost dvou 

parametrů. Korelace je vyuţita jak pro hodnocení vztahu mezi stávajícími daty, jako 

ověřovací test skutečných hodnot a hodnot predikovaných. 

 

Pro řešení byl vyuţit software Statgraphics. Jelikoţ je pouţitý software v anglickém jazyce a 

reprezentuji zde tabulkové výstupy z tohoto softwaru, níţe uvádím vysvětlení vyskytujících se 

pojmů. 

Analysis of Variance   analýza rozptylu (ANOVA), 

Source    zdroj (měnivosti), 

Between groups   mezi třídami, 

Within groups   uvnitř tříd, 

Sum of Squares   součet čtverců, 

Df (degree of freedom)  stupně volnosti, 

Mean Square    průměrný čtverec (zjednodušeně rozptyl), 

F - ratio    F-poměr, 

P – vaule   P – hodnota, 

Total     celkem, 

Count    počet, 

Average   průměr, 

Median   medián, 

Mode    modus 

Variance   rozptyl,  

Standard deviation  směrodatná odchylka, 

Range    rozsah, 

Lower quartile  horní kvantil, 

Upper quartile   dolní kvantil, 

Stnd. skewness  šikmost, 

Stnd. kurtosis   špičatost. 

Homogenous group  homogenní skupina, 

Contrast   porovnání, 

Difference   rozdíl.  
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6 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Prvním pokusem byla aplikace nikterak upraveného systému RoSy PMS na vybraný úsek 

pozemní komunikace, pro ověření jeho moţných přínosů, či překáţek v jeho nasazení. Pilotní 

příklad byl zpracován v rámci výzkumného centra CIDEAS [40]. Jako vstupy pro příklad 

byly pouţity reálné diagnostiky silnic I., II. a III. třídy v okrese Karviná ze zdrojů [44], [20].  

V rámci řešení se podařilo odkrýt jeden drobný nedostatek programu, který spočíval ve špatně 

nadefinovaném degradačním modelu pro vysprávky na komunikacích niţších tříd. Běţně se 

s nimi nepracuje, proto byly v programu opomenuty. Pro jejich případné budoucí vyuţití však 

jiţ budou definovány správně.  

Vstupy a výstupy z pilotního příkladu, jsou uvedeny v příloze A Pilotní příklad pouţití RoSy 

PMS na poddolovaném území. Shrnuty jsou pouze nejdůleţitější závěry. Software byl 

aplikován pouze na vybrané silnice s klasifikovanými poruchami od důlních vlivů. Nebyla 

tedy řešena celá síť jako celek. Výsledkem příkladu je, ţe software je vyuţitelný v omezené 

podobě. Postihnout v rámci jeho pouţívání vlivy poddolování konkrétním řešením nelze. Data 

lze zapracovat a vyhodnotit, ovšem ve výstupech se jejich původ jiţ neprojeví a nelze členit 

opravy v reţii správce sítě a důlní společností. Toto je primární problém celého řešení. 

Samotné moţnosti jak RoSy PMS vyuţít vycházejí z jeho analýzy uvedené v příloze B 

SWOT analýza pouţití RoSy PMS na poddolovaném území. Analýza hodnotí kladné a 

záporné stránky nasazení softwaru. Klady a příleţitosti jsou jednoznačným přínosem při 

případném nasazení, nedostatky, či hrozby je potřeba dále rozpracovat a eliminovat. Závěry a 

doporučení analýzy z přílohy B jsou zohledněny a dále rozpracovány v kapitole 6.3. 

6.1 Vyhodnocení pracovních hypotéz 

Do hodnocení byla zařazena všechna úplná data z archivu správce silniční sítě. Přehled 

pouţitých vstupních dat je uveden v příloze E Vstupní data archivu SSMSK pro další 

hodnocení. Je potřeba upozornit na fakt, ţe data o porušení nejsou zcela úplná a obecně jsou 

velmi stručná, pro veškerá další hodnocení se pracuje s daty provedených oprav. Jsou to 

jediná ucelená data, která byla pro tyto potřeby dostupná. Tento fakt můţe výsledek nepatrně 

zkreslit, jelikoţ mezi vznikem poruchy a její opravou můţe být různá časová prodleva. 

S nadsázkou můţe být tvrzeno, ţe pro správce není zcela určující informace, kolik bude 

porušeno silnic, ale kolik silnic bude opravovat.  
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Na základě těchto dat byl sestaven přehled nejvíce ovlivněných silnic, patří mezi ně 

následující komunikace:  

 silnice I. třídy: I/59 a I/67, 

 silnice II. třídy: II/474 a II/475, 

 silnice III. třídy: III/4687, III/4746, III4748, III4749, III/47210, III/47212, III/47214 

a III/47215. 

 

Výše uvedené silnice se nacházejí v okrese Karviná, mezi daty se nacházejí také záznamy 

silnic v okrese Frýdek-Místek, na kterých byla v posledních letech zaznamenána důlní škoda. 

 silnice III. třídy: III/4845 a III/4846. 

 

Tyto silnice však do hodnocení zahrnuta nebyla, řešena je pouze silniční síť spravovaná 

SSMSK SÚS Karviná. 

Podrobně jsou řešené úseky, respektive úseky se záznamem opravy za sledované období 

uvedené v příloze D Seznam komunikací zasaţených důlními vlivy v ULS od roku 2000. 

Pro další hodnocení byla zavedena konvence označující opravy zpracovávané v jednotlivých 

letech. Opravy z vybraného roku přidělené na silniční síť a na predikční poklesovou mapu 

téhoţ roku jsou značeny jako opravy x. Opravy, které jsou realizovány v roce následujícím, 

respektive ve vybraném roce, které jsou přiděleny na silniční síť a predikční poklesovou mapu 

o rok starší, jsou značeny jako poruchy x+1. Na základě tohoto principu je pouţito také 

značení poruch x+2 (opravy přidělené na poklesovou mapu starší o dva roky, neţ kdy byla 

oprava realizovaná). 

A. Většina důlních škod se projeví v největší míře, právě v roce, na který jsou 

predikovány. 

Dle dlouhodobých zkušeností s poklesy terénu ve východní části OKR (okresu Karviná) 

literatura obecně uvádí, ţe k prvním projevům těţby na povrchu dochází za přibliţně 3 aţ 6 

měsíců od zahájení dobývacích prací. K největším poklesům dochází v prvním roce po 

zahájení těţby, kdy se projeví aţ 55 % svislých posunů. V druhém roce se projeví 25 %, ve 

třetím roce 15 %, v roce čtvrtém 3% a v roce pátém 2 %. V prvních třech letech se tedy 

projeví aţ 95 % celkových poklesů, z čehoţ lze usuzovat, ţe se projeví také převáţná většina 

důlních škod. 

Jelikoţ důlní společnost pravidelně zpracovává aktuální poklesové mapy, výhled byl omezen 

na dva roky, jelikoţ následující roky jiţ mohou být poměrně zkresleny.  
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Pro vyhodnocení jsou k dispozici dvě proměnné. Jednou je počet poruch a druhá délka 

poruch. Přičemţ počet poruch je pouze orientační veličina, jelikoţ není interpretovaná 

ţádným dalším rozměrem a rozsah jednotlivých poruch tedy můţe být rozdílný. Konkrétní 

formulace zkoumané hypotézy zní: většina důlních škod se projeví v totoţném roce s rokem 

předpokládaných poklesů.   

Vstupní data pro analýzu jsou výsledkem zpracování vstupů v GIS. Data jsou vyobrazeny 

v grafu na obrázku27. Trend vývoje počtu poruch je rostoucí v obou případech, tedy pro 

opravy realizované v řešeném roce x, i počet oprav realizovaných v roce následujícím x+1. 

Jedná se však, jak je uvedeno výše, o velmi zkreslenou a bezrozměrnou veličinu. 

V absolutních číslech jsou výsledky dle tabulky 14 ve prospěch počtu poruch v roce x, tedy 

většina oprav je realizovaná v roce na kdy jsou poklesy předpokládány.  

Tab. 14  Přehled počtu a délek oprav v letech 

Rok 
Počet Délka [m]  

opravy X opravy X+1 celkem ovlivněno opravy X opravy X+1 

2003 84 47 20891 9889 5333 

2004 32 36 19320 3851 6056 

2005 32 28 19305 6091 3685 

2006 39 51 24382 3985 7563 

2007 51 76 26209 6871 7974 

2008 71 51 25933 7303 7159 

Ʃ 309 289 136040 37990 37770 

Průměr 51,5 48,17 22673 6332 6295 

 

 
Obr. 27 Graf vývoje počtu oprav v letech 
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Mnohem vyšší vypovídací hodnotu mají data o délce realizovaných oprav. Zde lze rozpoznat, 

ţe poměr zmíněný na začátku kapitoly není zcela správný. V absolutním součtu i v průměrné 

délce opravy v roce x, jsou čísla vyšší ale nikoliv o 30 % jak je uvedeno v úvodní tezi. Rozdíl 

je v jednotkách procent. Tento fakt lze vysvětlit zejména tím, ţe jako vstupy nejsou 

hodnoceny poruchy, nýbrţ opravy. Lze předpokládat, ţe od vzniku poruchy k její opravě 

uplyne určitý čas, který se ve výsledku projevil (prodlevou odpovídající jednomu roku). 

Jak naznačuje trend vývoje délky oprav v čase (obrázek 28), délka oprav v roce x+1, tedy 

v roce následujícím po předpokládaném poklesu roste, naopak délka oprav v roce x, pozvolna 

klesá. Do grafu jsou zapracovány kritické délky oprav v první a druhé skupině staveniště, čili 

oblasti s největším výskytem poruch a nejvíce náchylné na výskyt poruch.  

 
Obr. 28 Graf vývoje délky oprav v letech 

Fakt, pozvolného nárůstu délek oprav v roce x+1, je s největší pravděpodobností způsoben 

systémem financování. S realizací oprav, zejména těch náročnějších v skupinách staveniště I a 

II je spojena stále větší administrativa (výběrová řízení, odborné posudky, apod.), coţ 

oddaluje samotnou realizaci. 

Délky oprav vztaţené k celkové délce ovlivnění v jednotlivých letech vykazují rozporuplnější 

výsledky. Dlouhodobě lehce převaţuje průměrná délka oprav v roce x hodnotou 28,3 % oproti 

27,5 % délky oprav v roce x+1.  

Situaci lze shrnout tvrzením, ţe lehce vyšší počet oprav, jejich délka v roce x a pozvolna 

rostoucí délka oprav v roce x+1 je moţno vysvětlit realizací levnějších méně náročných oprav 
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bezprostředně po zjištění závady. Tyto opravy jiţ z principu jejich niţší ceny budou obecně 

menšího rozsahu. Naopak technologicky a administrativně náročnější opravy se buď 

z finančních důvodů, či jednoduše vyšší pracnosti protahují aţ do roku x+1. Z tohoto důvodu 

proporce mezi distribuci míry ovlivnění nezcela koresponduje s tvrzením na počátku této 

kapitoly. 

První hypotézu na základě zjištěných informací a dostupných dat lze povaţovat za správnou. 

Reálnými daty je bohuţel nemoţné ověřit přímo výskyt poruch, ale pouze jejich opravy, 

nicméně ty ukazují, ţe jejich převáţná většina se projeví v roce x. Závěrečné konstatování je, 

ţe většina poruch se projeví právě v roce, na který jsou poklesy predikované, čímţ uvedenou 

hypotézu potvrzuji. 

B. Největší výskyt důlních škod je na silnicích III. třídy, z důvodu nejmenších 

poţadavku na jejich konstrukci. 

Tyto hypotéza vychází z definice důlní škody, která říká, ţe se jedná o škody výhradně 

způsobené vlivy poddolování. Vzhledem k tomu, ţe na stavbu silnic niţších tříd jsou kladeny 

niţší poţadavky na jejich konstrukci, předpokladem je, ţe důlní vlivy, potaţmo poklesy na ně 

mají větší dopad. Silnice I. třídy nejsou brány v úvahu, jelikoţ od roku 2002 nejsou 

spravovány v jedné skupině spolu se silnicemi niţších tříd a tudíţ ani data o těchto silnicích 

nejsou dostatečná pro relevantní výsledky. Práce je primárně zaměřena na silnice niţších tříd 

spravované jednotlivými krajskými správami. 

Analýza vstupních dat a jejich přiřazení na silniční síť byly zpracovány v GIS aplikaci, 

výstupy jsou pouţity jako vstupní hodnoty pro následující analýzu. Na základě hypotézy A je 

opět pracováno s daty pro roky x a x+1. 

Tab. 15 Vstupní data délky opravy dle třídy komunikace [m] 

Rok 

I. třída II. třída III. třída 

ovlivněno 
oprava 

x 

oprava 

x+1 
ovlivněno 

oprava 

x 

oprava 

x+1 
ovlivněno 

oprava 

x 

oprava 

x+1 

2003 3027 0 0 3945 3108 2653 13919 6781 2019 

2004 3843 0 0 2512 1991 0 12965 1199 6056 

2005 3472 0 0 2063 0 794 13770 6091 2891 

2006 4845 0 0 4326 1880 4312 15211 2105 3251 

2007 5023 0 0 6868 4501 5286 14318 2370 2688 

2008 5206 0 0 4705 4727 915 16022 2576 6244 

Ʃ 25416 0 0 24419 16207 13960 86205 21122 23149 

 

Prostým porovnáním absolutních hodnot vycházejících z předchozí grafické analýzy jsou 

výsledky reprezentující absolutní čísla jednoznačné. Pokud vezmeme v úvahu opravy 
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realizované v roce x, suma délek oprav na silnicích III. třídy výrazně převyšuje opravy na 

silnicích II. třídy, obdobně je tomu v případě oprav realizovaných v roce x+1 (tabulka 15). 

V případě porovnání statistických ukazatelů dostáváme stejné výsledky, kde průměrná délka 

opravy silnice III. třídy je vyšší neţ oprava silnice II. třídy (tabulka 16 a 17). 

V absolutních hodnotách jednoznačně převyšují opravy silnic III. třídy nad těmi ostatními. 

Situace ale jiţ nevypadá tak jednoznačně z pohledu poměru délky oprav, k celkové délce 

ovlivněné silnice (obrázek 29). Celková délka silnic III. třídy je ve sledované oblasti dvakrát 

větší neţ délka silnic II. třídy. 

Tab. 16  Vyhodnocení délek oprav v roce x dle třídy komunikace 

 
 

Tab. 17 Vyhodnocení délek oprav v roce x+1 dle třídy komunikace 

 
 

 

Z grafu (obr. 29) plyne, ţe délka ovlivněných komunikací II. třídy je výrazně niţší, neţ délka 

ovlivnění silnic III. třídy. Z této perspektivy délky oprav vztaţených k celkové délce 

ovlivněných komunikací vychází jako nejvíce ovlivněné silnice II. třídy. Tento fakt 

dokumentuje tabulka 18, kterou můţeme shrnout tvrzením, ţe je průměrně opravováno 

zhruba 25 % všech ovlivněných silnic III. třídy a v případě silnic II. třídy je to více neţ 50 % 
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ovlivněných silnic. Drobný rozdíl mezi průměrem oprav v roce x a x+1 ukazuje na fakt vyšší 

priority oprav silnic II. třídy před silnicemi III. třídy, tedy silnice II. třídy jsou dle dat 

opravovány přednostně. 

 
Obr. 29 Délky ovlivnění a oprav dle třídy komunikace 

Tab. 18 Poměr mezi ovlivněnými silnicemi a opravami dle třídy silnic 

Rok 

II. třída III. třída 

oprava x oprava x+1 oprava x oprava x+1 

2003 78,8% 67,2% 48,7% 14,5% 

2004 79,3% 0,0% 9,2% 46,7% 

2005 0,0% 38,5% 44,2% 21,0% 

2006 43,5% 99,7% 13,8% 21,4% 

2007 65,5% 77,0% 16,6% 18,8% 

2008 100,5% 19,4% 16,1% 39,0% 

Průměr 61,3% 50,3% 24,8% 26,9% 

 

Do těchto dat je dále zahrnuta celková délka komunikací v jednotlivých třídách, dle tabulky 

11. Podle těchto údajů je pravidelně v poklesovém pásmu přibliţně 35 % silnic II. třídy a 62 

% silnic III. třídy. Pokud vztáhneme délky oprav přímo na celkovou délku silnic 

v jednotlivých třídách, není mezi poměrnou délkou tak razantní rozdíl. Průměrně je dle tohoto 

hodnocení v roce x opravováno přibliţně 24 % silnic II. třídy a 15 % silnic III. třídy. V roce 

x+1 je to 20 % silnic II. třídy a 17 % silnic III. třídy. I v těchto datech se potvrzuje tvrzení 

vyšší priority silnic II. třídy, před silnicemi III. třídy.  

V absolutních číslech je hypotéza potvrzena, ovšem s přihlédnutím na celkovou délku silnic, 

potaţmo délku ovlivněných silnic vyplývá, ţe silnice II. třídy jsou více ovlivněny neţ silnice 
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III. třídy. Hypotézu nelze potvrdit, jelikoţ dle dostupných dat jsou ovlivněné silnice II. třídy 

více opravovány neţ silnice niţší třídy. 

Z pohledu plánování a predikce oprav je pro správce důleţitá hodnota poměru opravovaných 

úseků, z pohledu finančního a technologického jsou pro správce významnější absolutní 

hodnoty. Výsledky se tedy rozcházejí, z pohledu správce nelze jednoznačně stanovit, která 

funkční třída silnic je více postiţena.  

Jelikoţ je jedním z plánovaných výsledků práce je sestavení predikčního modelu, je potřeba 

stanovit, na kterých parametrech je výskyt oprav závislý. Dále je zkoumáno, jestli je výskyt 

oprav závislý na funkční třídě pozemní komunikace.  

Nejprve je zkoumána závislost výskytu oprav na základě dat o opravách v roce x. 

Statistickými metodami byl stanoven F-poměr mezi třídami, který je roven hodnotě 0,47. 

Výsledná P-hodnota je větší neţ hodnota 0,05 coţ znamená, ţe mezi daty není statisticky 

významný rozdíl mezi průměrnými hodnotami obou proměnných, se spolehlivostí 95 %.  

Tab. 19 Tabulka ANOVA pro opravy dle funkční třídy silnic v roce x 

 
 

 
Obr. 30 Krabicový graf pro opravy dle funkční třídy silnic v roce x 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
90 

Řešena data jsou zakreslena v krabicovém grafu, kde je shodnost dat také zřetelná (obr. 30). 

Graf je výstupem LSD testu sledující homogennost dat. Závěrem tohoto testu je tvrzení, ţe 

data jsou homogenní s 5 % rizikem (tabulka 20). 

Tab. 20 Výsledek LSD testu pro opravy v roce x 

 
 

Tab. 21 Tabulka ANOVA pro opravy dle funkční třídy silnic v roce x 

 
 

 
Obr. 31 Krabicový graf pro opravy dle funkční třídy silnic v roce x+1 
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Obdobným způsobem jsou hodnocena data pro opravy v roce x+1. F-poměr, stanoven mezi 

třídami pro data x+1, je roven hodnotě 1,80. Výsledná P-hodnota je větší neţ hodnota 0,05 

coţ znamená, ţe mezi středními hodnotami dat není statisticky významný rozdíl při úrovni 

95 % významnosti spolehlivosti. Řešená data jsou zakreslena také v krabicovém grafu, jenţ 

opět shodnost dat potvrzuje (obr. 31). Dále pomocí testu LSD byla sledovaná homogennost 

dat. Výsledkem LSD testu je tvrzení, ţe data jsou homogenní s 5 % rizikem.  

Tab. 22 Výsledek LSD testu pro opravy v roce x+1 

 
 

Hypotézu H0 nezamítáme H0:Střední hodnoty oprav závisí na třídě komunikace 

(jsou shodné). Výsledkem analýzy je konstatování, ţe výskyt oprav x a oprav x+1 závisí na 

třídě komunikace. Takto zpracovaná data, jeţ se ukázala být homogenní, je moţné dále 

zpracovat pro predikci. 

 

 
Obr. 32 Krabicový graf pro celkovou délku ovlivnění dle funkční třídy silnic 
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Stejným způsobem byla zpracovaná také data o celkovém ovlivnění, jakoţto důleţitý vstupní 

ukazatel pro predikci. Tento parametr se však ukázal být nehomogenním a tudíţ nevhodný 

pro predikci v rámci tohoto rozdělení, hypotéza byla zamítnuta. HA: neplatí H0 tzn. střední 

hodnoty délky ovlivnění nezávisí na třídě komunikace.  

Funkční třídu komunikace tedy dále nelze doporučit, jako vstupní parametr pro predikci.  

 

C. Důlní škody se vyskytují nejvíce v oblasti nejméně příznivé skupiny 

staveniště důlních škod.  

Hypotéza vyplývá z předpokladu, ţe oblasti s největšími projevy důlní činnosti na povrchu 

budou vykazovat největší míru poškození pozemních komunikací. Hodnocení vychází 

z normou [11] definovaných skupin stavenišť na poddolovaném území podle parametrů 

přetvoření terénu. Hypotéza předpokládá nejvyšší výskyt důlních škod na nejméně příznivých 

staveništích označených jako skupina I a II, které jsou specifikovány největším přetvořením 

terénu.  

Pro toto hodnocení bylo podobně jako u hypotézy B pouţito dvou parametrů. Je pouţit počet 

oprav, coţ je zkreslený údaj (jelikoţ neobsahuje ţádnou měřitelnou veličinu) a údaj o délkách 

oprav.  

Vstupní data pro hodnocení byla získána analýzou v GIS, kdy jednotlivé opravy a následně 

opravené úseky byly klasifikovány dle skupiny staveniště (tabulka 23 a 24). Skupina 

staveniště je získaná analýzou povrchu z poklesových map dle kapitoly 5.3.1. 

Tab. 23 Data o počtech oprav pouţití pro hodnocení 

Počet Rok 
Skupina staveniště 

Suma 
1 2 3 4 5 

oprav v řešeném roce 2003 x 37 20 8 1 18 84 

oprav v následujícím roce 2004 x+1 23 8 2 0 14 47 

oprav v řešeném roce 2004 x 17 4 6 1 4 32 

oprav v následujícím roce 2005 x+1 22 7 3 2 2 36 

oprav v řešeném roce 2005 x 24 8 0 0 0 32 

oprav v následujícím roce 2006 x+1 18 4 5 0 1 28 

oprav v řešeném roce 2006 x 19 8 1 2 9 39 

oprav v následujícím roce 2007 x+1 28 8 2 4 9 51 

oprav v řešeném roce 2007 x 31 6 7 4 3 51 

oprav v následujícím roce 2008 x+1 53 7 8 5 3 76 

oprav v řešeném roce 2008 x 36 12 10 2 11 71 

oprav v následujícím roce 2009 x+1 28 11 5 2 5 51 

oprav v řešeném roce 2009 x 22 15 1 1 1 40 
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Tab. 24 Data o délkách oprav pouţitá pro hodnocení 

Délka Rok 
Skupina staveniště 

Suma 
1 2 3 4 5 

komunikací v poklesové oblasti v roce 2003 x 13204 4623 1144 506 1414 20891 

oprav v řešeném roce 2003 x 4752 2561 817 367 1392 9889 

oprav v následujícím roce 2004 x+1 2709 671 221 0 1732 5333 

komunikací v poklesové oblasti v roce 2004 x 12063 3565 1802 647 1243 19320 

oprav v řešeném roce 2004 x 1509 436 585 13 1308 3851 

oprav v následujícím roce 2005 x+1 3644 948 734 477 253 6056 

komunikací v poklesové oblasti v roce 2005 x 12374 3122 1957 323 1529 19305 

oprav v řešeném roce 2005 x 4372 1323 325 41 30 6091 

oprav v následujícím roce 2006 x+1 1743 642 666 96 538 3685 

komunikací v poklesové oblasti v roce 2006 x 12692 5866 2496 877 2451 24382 

oprav v řešeném roce 2006 x 2022 635 438 243 647 3985 

oprav v následujícím roce 2007 x+1 3952 1833 581 260 937 7563 

komunikací v poklesové oblasti v roce 2007 x 14145 6657 2594 1207 1606 26209 

oprav v řešeném roce 2007 x 3125 1493 1032 721 500 6871 

oprav v následujícím roce 2008 x+1 4841 1309 654 665 505 7974 

komunikací v poklesové oblasti v roce 2008 x 14728 5660 1962 809 2774 25933 

oprav v řešeném roce 2008 x 3548 1573 558 524 1100 7303 

oprav v následujícím roce 2009 x+1 4539 1490 377 29 724 7159 

komunikací v poklesové oblasti v roce 2009 x 11305 4268 2226 735 943 19477 

oprav v řešeném roce 2009 x 3397 794 173 185 345 4894 

 

Data nemohla být hodnocena testem ANOVA, jelikoţ nejmenší zjištěná P-hodnota byla niţší 

neţ 0,05 proto zamítáme homoskedasticitu. Data byla proto hodnocena pomocí popisných 

statistických metod. Pracováno je s daty značeny dle zavedené konvence x a x+1.  Tyto roky 

jsou dle hypotézy A nejvíce kritické pro vznik důlních škod podle predikční mapy 

předpokládaných poklesů.  

Hodnocení počtu oprav v roce x ukazuje, ţe naprostá většina realizovaných oprav je 

lokalizována do oblasti spadající pod klasifikaci první, tedy nejvíce ohroţenou skupinu 

staveniště (tabulka 25). Pro lepší přehlednost jsou data vyobrazena v krabicovém grafu (obr. 

33), kde lze vypozorovat klesající tendenci od nejrizikovějších skupin staveniště, aţ po ty 

nejméně rizikové. Podíl oprav v I. skupině staveniště činní 53 % všech oprav, opravy v II. 

skupině jsou zastoupeny podílem 21 % a ostatní opravy připadají na méně ovlivněné oblasti. 
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Tab. 25 Popisné statistické veličiny počtu oprav v roce x 

 
 

 
Obr. 33 Graf počtu oprav dle skupiny staveniště v roce x 

Hodnocení počtu oprav pro x+1 nabízí srovnatelné výsledky. Průměrně je v I. skupině 

staveniště nejvyšší výskyt oprav (tabulka 26) a distribuce oprav vykazuje také obdobná 

rozloţení v roce x (obrázek 34). Opravy v této skupině zaujímají téměř 60% podíl všech 

oprav, 16 % oprav je ve skupině staveniště II. 
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Tab. 26 Popisné statistické veličiny počtu oprav roce x+1 

 
 

 
Obr. 34 Graf počtu oprav dle skupiny staveniště v roce x+1 

Hodnocení délky oprav v roce x, dle parametru délky oprav vykazuje velmi srovnatelné 

výsledky s parametrem počtu oprav (tab. 27). Zakreslení dat do krabicového grafu (obr. 35) 

opět ukazuje na klesající tendenci výskytu oprav s klesajícím rizikem staveniště. Opravy 

v oblasti skupiny staveniště I. činí 53 % všech oprav a průměrné délky opravených úseku 

v roce x za hodnocené období dosahuje deseti aţ čtyř násobku délky oprav v méně 

ovlivněných skupinách stavenišť. Skupina II. tvoří 20 % podíl. 
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Tab. 27 Popisné statistické veličiny délek oprav v roce x 

 

 
Obr. 35 Graf délky oprav dle skupiny staveniště v roce x 

Délka oprav v roce x+1 vykazuje stejné tendence jako předchozí statistické soubory. Dokonce 

podíly délky oprav v jednotlivých skupinách staveniště jsou v podobných relacích jako 

hodnoty roku x, 57 % ve skupině I. a 18 % ve skupině II. 

Na základě těchto faktu lze zcela jednoznačně hypotézu potvrdit. Podle zvolených metod 

klasifikace povrchu a reálných dostupných záznamů oprav je nejvíce vytíţenou skupinou 

staveniště skupina I. Druhou nejvíce vytíţenou skupinou je skupina II. Obě nejkritičtější 

skupiny staveniště pokryjí přibliţně 75 % všech oprav, ať uţ z pohledu jejich počtu, nebo 

parametru jejich délky. 
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Tab. 28 Popisné statistické veličiny délek oprav v roce x+1 

 
 

 
Obr. 36 Graf délky oprav dle skupiny staveniště v roce x+1 

U obou vstupních dat je zajímavý úkaz v podobě vzrůstu počtu oprav, respektive délky oprav 

v rámci nejméně ohroţené páté skupiny staveniště (obr. 33 aţ 36). Tento fakt je moţno 

vysvětlit dvěma způsoby.  

Jedním z faktorů je přítomnost záznamů, kde jsou opravy částečně financovány SSMSK. Na 

základě odborných posudků je stanoven podíl důlní škody a podíl vlivu zatíţení od provozu. 

Předpokládejme převáţný výskyt právě těchto poruch v méně ovlivněných oblastech 

(zjednodušeně komunikace nestihne degradovat od provozu, jelikoţ je porušena přetvořením 

povrchu terénu).  



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
98 

Druhým důleţitým faktorem je fakt, ţe délka ovlivněných komunikací v V. skupině staveniště 

je výrazně kratší neţ ve skupině IV. Rozdíl délky ovlivněných komunikací mezi těmito 

skupinami je více neţ dvojnásobný, ve prospěch silnic ve skupině V. Zapříčiněno to můţe být 

prostým náhodným umístěním komunikací mimo tuto konkrétní třídu přetvoření, nebo ne 

příliš vhodným zvoleným limitem pro přetvoření terénu a tudíţ jeho zatříděním.  

Důleţitou roli můţe také hrát odkládání některých oprav. Taková porucha je opravena v 

následujících letech, kdy dle poklesové mapy a samotného postupu těţby jiţ nemusí být nutně 

zatříděny do nejrizikovější oblasti. V kaţdém případě výsledkem je, ţe nejvíce vytíţenou 

oblastí jsou oblasti ve skupině staveniště I a II. 

 

D. Výskyt oprav důlních škod není závislý na dopravním zatíţení 

Cílem této hypotézy je ověřit, jestli na výskyt důlních škod má vliv zvýšená intenzita provozu 

silničních vozidel. Z definice důlní škody by tento parametr na výskyt důlních škod neměl mít 

ţádný vliv. Avšak většina oprav důlních škod je hrazena také správcem silniční sítě, proto je 

zkoumán vliv degradace od silničního provozu na rozvoj poruch původem z přetvoření terénu 

od poddolování. Hypotéza zní: výskyt oprav důlních škod není závislá na dopravním zatíţení. 

Pro potřeby tohoto hodnocení byla silniční sítí nacházející se v oblastech ovlivněné poklesy 

přiřazena také intenzita provozu TNV. Data jsou na základě GIS analýzy tříděna dle skupiny 

staveniště podle [11] do skupin staveniště a dle [51] do třídy dopravního zatíţení. Setkávají se 

zde parametry kritické pro návrh konstrukcí v poddolovaných oblastech a v oblastech se 

standardními podmínkami. 

Komunikace byly do třídy dopravního zatíţení tříděny dle tabulky 29 uvedené v [51]. Pouţity 

byly všechny dostupné sčítání dopravy z let 2000, 2005 a 2010, které byly přiřazeny na 

sledovanou silniční síť. Na sledované silniční síti se nenacházejí silnice s provozem TNV 

zařazeným do třídy S a I, tedy nejedná se o silnice s nejvyšší intenzitou.  

Tab. 29 Klasifikace třídy dopravního zatíţení [51] 
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Tab. 30 Vstupní data tříděná dle skupiny staveniště a třídy dopravního zatíţení 

 
 

Výstupy z GIS analýzy po následném utřídění tvoří vstup pro další hodnocení. Data vstupující 

do hodnocení jsou utříděny do tabulky 30. Opět jsou data tříděná zvlášť pro opravy roku x a 

roku x+1. Důleţité, je upozornit, ţe některé opravy nejsou hrazeny ve výši 100% pouze důlní 

společností, ale podílově také správcem silniční sítě. Tento fakt pravděpodobně zkreslí 

konečný vliv skupiny staveniště, respektive třídy dopravního zatíţení, ovšem ve výsledku 
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poskytne pohled na ovlivněnou silniční síť v jakémsi průměrném stavu. Nejedná se tedy čistě 

o extrém, kdy jsou opravy čistě v reţii důlní společnosti, kde třída dopravního zatíţení nehraje 

ţádnou roli, ani situace opačná. 

ANOVA test pro tyto data nelze realizovat, data nesplňují podmínku rozptylu. Data jsou 

vyhodnocený pomocí popisných statistických veličin. Výskyt oprav z hlediska polohy na 

skupině staveniště je řešen v hypotéze C. Dále je řešen primárně výskyt oprav z pohledu třídy 

intenzity. 

Délka oprav pro rok x a x+1 je převáţně rozprostřena mezi třídy intenzity 3 aţ 6 (obr. 37 a 

38). Třídy nejvíce zatíţené dopravou, tedy 1 a 2 mají minimum oprav. Tento fakt můţeme 

přisoudit skutečnosti, ţe je těchto komunikací v řešeném okrese, potaţmo v ovlivněné oblasti 

nejmenší procento. 

 
Obr. 37 Délka oprav roku x vztaţena k třídám intenzity 

 
Obr. 38 Délka oprav roku x+1 vztaţena k třídám intenzity 
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V celkovém souhrnu je v průměrných absolutních číslech zřetelné maximum v kvadrantu 

definovaném čtvrtou třídou intenzity TNV a první skupinou staveniště. Nejvíce všech poruch 

je v oblasti ohraničené 3 aţ 5 třídou intenzity a 1 aţ 2 skupinou staveniště (obr 39 a 40).  

 
Obr. 39 Rozdělení délky oprav pro roky x 

 
Obr. 40 Rozdělení délky oprav pro roky x+1 
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Po přepočtu absolutních hodnot na podíl k celkové ovlivněné délce v daných letech výsledky 

lehce variují. Pro toto hodnocení bylo pouţito mediánu, jenţ eliminuje extrémní odlehlosti 

v datech (tab. 31 a 32). 

Tab. 31 Poměr oprav v roce x k celkové délce ovlivnění 

SS/TNV   1+2 3 4 5+6 

1 0,00% 39,01% 19,61% 27,46% 

2 0,00% 34,51% 33,41% 18,46% 

3 0,00% 66,91% 34,76% 9,96% 

4 0,00% 0,00% 45,05% 34,59% 

5 0,00% 101,01% 14,71% 6,14% 

 

Tab. 32 Poměr opravy v roce x+1 k celkové délce ovlivnění 

SS/TNV  1+2 3 4 5+6 

1 0,00% 33,88% 35,84% 28,92% 

2 0,00% 23,34% 26,47% 10,56% 

3 0,00% 16,06% 13,50% 24,22% 

4 0,00% 5,97% 0,00% 0,00% 

5 0,00% 100,61% 20,99% 5,40% 

 

Distribuce oprav mezi jednotlivé buňky (dle tabulkového zápisu tab. 31 a 32) je porovnatelná 

v rámci dat pro roky x i x+1. Poměr vykazuje jako nejvíce vytíţenou oblast skupinu třídy 

intenzity číslo tři. Při uspořádání dat do grafu (obr. 41) je v datech zřetelný trend klesajícího 

výskytu oprav s klesající skupinou třídy intenzity a to ve všech skupinách staveniště. Ve více 

zatíţených skupinách staveniště není trend tak jednoznačný, naopak ve skupinách staveniště 

méně ohroţených je klesající trend poměrně výrazný.  

 
Obr. 41 Graf poměru oprav k délce ovlivnění v letech a třídách dopravního zatíţení 
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Distribuce dat je rovnoměrně rozloţena mezi všechny třídy intenzity. Hodnoty poměrných dat 

dosahují maxim na opačné straně neţ hodnoty absolutní, v oblasti třetí třídy intenzity a v 

nejméně rizikové 5 skupině staveniště. Tento efekt je způsoben relativně malým ovlivněným 

územím, proto poměr dosahuje vyšších podílů. Jev je jiţ blíţe popisován v rámci hypotézy C. 

Nelze definovat jednoznačný efekt třídy intenzity na výskyt poruch, jelikoţ taková data 

nebyla pro řešení k dispozici. Výskyt oprav však vykazuje tendence vyšší pravděpodobnosti 

opravy ve vyšší třídě intenzity a to ve všech skupinách staveniště (výjimku tvoří skupina 

čtyři, která je nejméně zastoupenou oblastí).  

Z uvedených dat lze konstatovat závěr, ţe důlní škody, respektive jejich opravy jsou 

s omezenou platností přímo závislé na třídě intenzity pozemní komunikace, proto uvedenou 

hypotézu nelze potvrdit. 

E. Podíl vynaloţených finančních prostředků na opravy důlních škod roste 

s intenzitou provozu na pozemní komunikaci. 

Tato hypotéza vychází z myšlenky hypotézy D, jejímţ výsledkem je tvrzení, ţe s rostoucí 

třídou dopravního zatíţení roste i počet oprav důlních škod. Dalším záměrem bylo stanovit 

vynaloţené finanční prostředky na opravy dle zatřídění do skupiny staveniště. Toto však není 

zcela proveditelné z důvodu, ţe některé opravované úseky procházejí přes více skupin 

staveniště a náklady na jejich opravy mezi ně nelze dostatečně věrohodně rozdělit. 

Zkoumanou hypotézou je tvrzení, ţe vynaloţené finanční prostředky na opravy důlních škod 

rostou s třídou dopravního zatíţení. 

Tab. 33 Investice důlní společnosti do důlních škod v letech dle třídy intenzity pozemní komunikace 

 
2 3 4 5+6 Ʃ 

2000 203 233    1 136 291    1 260 754    2 465 479    5 065 757    

2001 405 734    13 615 057    1 937 118    5 106 859    21 064 769    

2002 3 765 600    2 688 094    2 838 597    2 676 977    11 969 268    

2003 0    3 980 155    1 870 082    1 812 850    7 663 086    

2004 561 293    2 085 907    3 083 491    1 393 844    7 124 534    

2005 0    826 129    1 497 281    1 733 371    4 056 781    

2006 0    2 324 631    885 282    1 396 705    4 606 618    

2007 0    2 390 247    2 746 662    59 673    5 196 582    

2008 0    1 325 961    2 044 930    1 328 080    4 698 971    

2009 0    3 286 877    394 800    1 635 798    5 317 474    

Ʃ 4 935 860    33 659 349    18 558 996    19 609 636    76 763 841    

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
104 

Jak jiţ bylo zmíněno, důlní škody jsou na základě odborných posudků financovány poměrem 

mezi správcem silniční sítě a důlní společností. Dle záznamů o opravách SSMSK, byly 

zjištěny následující souvislosti. 

Uţ samotná vstupní data (tabulka 33 a 34) naznačují, ţe vliv třídy intenzity nebude hrát 

velkou roli. Investice důlní společnosti jsou nejvyšší ve třídě intenzity tři, nicméně celkovému 

součtu velmi napomáhá extrém v roce 2001. V ostatních třídách a letech se hladina investic 

pohybuje v relativně podobné hladině. Pomineme-li opět takřka nezastoupení třídy 

dopravního zatíţení 1 a 2, tak s klesajícím dopravním zatíţením klesají i výdaje. 

 
Obr. 42 Investice důlní společnosti do důlních škod na pozemních komunikacích 

Tab. 34 Investice SSMSK do důlních škod v letech dle třídy intenzity pozemní komunikace 

 

2 3 4 5+6 Ʃ 

2000 0    3 044 651    0    42 548    3 087 199    

2001 0    1 011 753    0    746 172    1 757 925    

2002 3 894 757    0    1 366 901    2 390 262    7 651 920    

2003 0    2 416 305    0    2 760 089    5 176 393    

2004 1 342 685    2 775 263    1 661 090    1 521 405    7 300 443    

2005 0    0    379 456    2 564 245    2 943 701    

2006 0    2 469 830    0    1 898 583    4 368 413    

2007 0    1 885 112    1 477 374    0    3 362 487    

2008 0    1 861 740    2 213 500    410 814    4 486 054    

2009 0    954 506    0    962 699    1 917 206    

Ʃ 5 237 442    16 419 160    7 098 321    13 296 817    42 051 741    

2 

3 

4 
5+6 

třída dopravního zatížení 

roky 

Investice důlní společnosti do důlních škod v letech, 
dle třídy intenzity pozemní komunikace  

0   -2 000 000    2 000 000   -4 000 000    4 000 000   -6 000 000    

6 000 000   -8 000 000    8 000 000   -10 000 000    10 000 000   -12 000 000    

12 000 000   -14 000 000    
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Investice správce silniční sítě jsou obdobného charakteru. Jednoznačně nejvyšší investice jsou 

také do oprav silnic spojených s důlními škodami v třídě intenzity číslo tři. Minimum investic 

šlo do silnic s vyšší intenzitou provozu. V nejvíce vytíţené třídě číslo dvě jsou investice 

nejniţší, ovšem v porovnání s investicemi důlní společnosti jsou v celkovém součtu vyšší. 

Tento fakt odpovídá předpokladům hypotézy, respektive poukazuje na správné vyhodnocení 

míry vlivu důlní činnosti a silničního provozu.  

 
Obr. 43  Investice správce silniční sítě do důlních škod 

Tab. 35 Podíl investic důlní společnosti k investicím správce silniční sítě 

 

2 3 4 5+6 Ʃ 

2000 100,00% 27,18% 100,00% 98,30% 62,13% 

2001 100,00% 93,08% 100,00% 87,25% 92,30% 

2002 49,16% 100,00% 67,50% 52,83% 61,00% 

2003 

 

62,22% 100,00% 39,64% 59,68% 

2004 29,48% 42,91% 64,99% 47,81% 49,39% 

2005 

 

100,00% 79,78% 40,33% 57,95% 

2006 

 

48,49% 100,00% 42,38% 51,33% 

2007 

 

55,91% 65,02% 100,00% 60,71% 

2008 

 

41,60% 48,02% 76,37% 51,16% 

2009 

 

77,50% 100,00% 62,95% 73,50% 

Ʃ 48,52% 67,21% 72,33% 59,59% 61,92% 

 

2 

3 

4 
5+6 
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2003 

2004 
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2006 
2007 

2008 

2009 
třída dopravního zatížení 

roky 

Investice SSMSK do důlních škod v letech, dle třídy 
intenzity pozemní komunikace  

0   -500 000    500 000   -1 000 000    1 000 000   -1 500 000    

1 500 000   -2 000 000    2 000 000   -2 500 000    2 500 000   -3 000 000    

3 000 000   -3 500 000    3 500 000   -4 000 000    
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Po určení podílu mezi náklady důlní společnosti a náklady správce sítě, lze sledovat trend 

rostoucích nákladů důlní společnosti s klesající třídou dopravního zatíţení. Výjimkou je 

nejniţší třída dopravního zatíţení. Kde roste podíl nákladů správce silniční sítě (viz obr. 44). 

Tuto skutečnost připisuji obecně špatnému stavu silnic nejniţšího významu. Při běţné opravě 

a údrţbě mají tyto silnice nejniţší prioritu a proto jsou opravovány se zpoţděním (mnohdy 

v situaci, kdy by byly zatříděny do tzv. rizikového úseku). Jedná se pouze o domněnku, 

ovšem dle statistik a reálného stavu silniční sítě ji lze povaţovat za správnou. Proto po 

přihlédnutí k původnímu stavu komunikace bude podíl správce silniční sítě při opravách 

těchto silnic růst.  

 
Obr. 44 Poměr mezi investicemi důlní společnosti a správce silniční sítě 

Tato data nevykazují dostatečně průkazné výsledky, jelikoţ nereflektují délku důlních škod. 

V dalším kroku jsou data upravena a sjednocena na délkovou jednotku. Z dostupných dat je 

dále moţné odvodit tendenci vývoje objemu investic do oprav důlních škod. Sumy všech 

investic byly převedeny na srovnatelnou úroveň pomocí tzv. bazického indexu. Bazické 

indexy vyjadřují míru inflace přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období 

(rok 2005 = 100 %) vyjadřuje změnu cenové hladiny sledovaného roku proti roku 2005 - viz 

tabulka 36 [33]. 

Tab. 36 Bazické indexy [33] 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

index 89,4 93,6 95,4 95,5 98,1 100 102,5 105,4 112,1 113,3 114,9 

 

Částky upravené bazickým indexem jsou uvedeny v tabulce 37 a 38. Jejich grafické 

vyobrazení znázorňuje graf na obrázku 45. Dle těchto dat není zcela jasná tendence vývoje 
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investic do oprav důlních škod. Rok 2001 vykazuje extrém, dále se data drţí na relativně 

vyrovnané úrovni s drobným ročním kolísáním. Rok 2009 je opět co do investic vyšší. 

V průměru se investice důlní společnosti pohybují okolo 62 %. 

 
Obr. 45 Vývoj investic do důlních škod v letech 

Dále byla stanovena průměrná cena za běţný metr opravy důlní škody. Záznamům o délkách 

důlních škod v jednotlivých třídách dopravního zatíţení v jednotlivých letech byly přiděleny 

ceny upravené dle bazického indexu. Výsledkem jsou shrnuty v tabulce 37 a 38. 

Tab. 37 Investice důlní společnosti za metr důlní škody  

[Kč] 2 3 4 5+6 průměr 

2003 

 

1 871    320    759    983    

2004 833    1 642    1 691    8 822    3 247    

2005 

  

364    876    620    

2006 

 

1 267    2 274    839    1 460    

2007 

 

536    1 524    233    764    

2008 

 

314    1 491    1 433    1 080    

2009 

 

4 471    246    827    1 848    

průměr 833    1 684    1 130    1 970    1 429    

 

Průměrné částky se v letech výrazně liší a nelze příliš hovořit o rovnoměrných výdajích. 

Výdaje správce sítě spíše dlouhodobě lehce klesají s občasnými výkyvy. Výdaje důlní 

společnosti se drţí na relativně stejné úrovni. Pro oba subjekty je však paradoxně nejdraţší 

metr důlní škody v nejméně dopravně zatíţených oblastech. Tuto skutečnost nelze dostatečně 

věrohodně vysvětlit, přetrvává pouze domněnka o zanedbané silniční síti, která se opravuje ve 

zpoţdění a tudíţ je potřeba nárazově vynaloţit vyšší částku.  
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Tab. 38 Investice správce sítě za metr důlní škody 

[Kč] 2 3 4 5+6 průměr 

2003 

 

1 136    

 

1 156    1 146    

2004 1 993    2 185    911    9 629    3 679    

2005 

  

92    1 296    694    

2006 

 

1 347    

 

1 141    1 244    

2007 

 

423    820    

 
621    

2008 

 

442    1 614    443    833    

2009 

 

1 298    

 

487    892    

průměr 1 993    1 138    859    2 359    1 301    

 

Po úpravě dat a jejich podílové rozdělení mezi oba subjekty (tabulka 39) výsledky ukazují na 

nejvyšší podíl důlní společnosti v třídě intenzity číslo 4. Tento výsledek nepotvrzuje původní 

hypotézu a lze konstatovat, ţe intenzita provozu (třída dopravního zatíţení) není významným 

ani určujícím parametrem pro výši důlních škod. Zároveň výsledky prokazují velmi 

nestandardní charakter oblastí ovlivněných důlní činností. Průměrný podíl v letech je 

převáţně vyšší na straně důlní společnosti, v celkovém průměru se potvrzuje podíl na důlní 

společnosti na všech nákladech na úrovni zhruba 62 - 64 %. 

Tab. 39 Poměr mezi investicí důlní společnosti a správce sítě na metr důlní škody 

Poměr [%] 2 3 4 5+6 průměr 

2003 

 

62,22% 100,00% 39,64% 67,29% 

2004 29,48% 42,91% 64,99% 47,81% 46,30% 

2005 

  

79,78% 40,33% 60,06% 

2006 

 

48,49% 100,00% 42,38% 63,62% 

2007 

 

55,91% 65,02% 100,00% 73,64% 

2008 

 

41,60% 48,02% 76,37% 55,33% 

2009 

 

77,50% 100,00% 62,95% 80,15% 

průměr 29,48% 54,77% 79,69% 58,50% 63,77% 

 

6.2 Návrh modelu predikce 

Pro predikci oprav (potaţmo poruch), je důleţité zjistit, jestli existuje vzájemný vztah mezi 

výskytem oprav a celkové délce ovlivnění. Vstupní data jsou tříděná dle let, skupiny 

staveniště a následně dle délek celkového ovlivnění. Délek oprav v roce x, délek oprav v roce 

x+1, stejně jako počet oprav v roce x a x+1. Vstupní data odpovídají datům v tabulce 23 a 24.  

Délky oprav vykazují v obou případech poměrně velkou závislost na délce celkového 

ovlivnění (grafy na obr. 46 a 47). Koeficient korelace vychází na hodnoty 0,86 pro opravy x a 

0,92 pro opravy x+1. 
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Obdobné výsledky jsou v případě porovnání počtu oprav v roce x a x+1 s celkovou délkou 

ovlivnění. Závislost není tak silná, nicméně i zde vychází korelační koeficient v obou 

případech na hodnotu 0,87 (grafy na obr. 48 a 49). 

 
Obr. 46 Závislost délky ovlivnění na délce opravy v roce x 

 
Obr. 47  Závislost délky ovlivnění na délce opravy v roce x+1 

 
Obr. 48 Závislost délky ovlivnění na počtu oprav v roce x 
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Obr. 49 Závislost délky ovlivnění na počtu oprav v roce x+1 

Závislost mezi daty klesá s rostoucí délkou ovlivnění, v souhrnu vstupní data vykazují 

vzájemnou závislost, na základě toho bylo přikročeno k návrhu predikčního modelu. 

Vůbec první model byl zpracován v rámci článku [39]. Predikce vychází pouze z informace o 

skupině staveniště v rámci poddolovaného území a z počtu důlních škod v aktuálním roce. 

Predikce tudíţ nezohledňuje rozsah poddolované oblasti, či rozsah škod. Výstupem je číslo 

určující počet škod v predikovaném roce. 

V rámci predikce je nejprve z informace o skupině staveniště a počtu důlních škod (Pocx) 

v roce x nejprve predikován počet oprav pro rok x + 1. Tato závislost je dle pouţitých 

statistických metod vyjádřena jako vzorec (25). 

 

                                (25) 

 

kde:    

Pocx+1  predikovaný počet důlních škod v následujícím roce, 

Pocx  počet oprav aktuálního roku, 

SS  skupina staveniště poddolování. 

Spolehlivost tohoto modelu je vyjádřena na obrázku 50. Červená přímka je spojnice bodů se 

100% shodou (R=1), tzn. situace, kdy predikovaná data jsou rovna datům vysledovaným. 

Koeficient korelace pro tuto variantu vychází na hodnotu 0,83 coţ je relativně silná závislost 

mezi daty.  

V rámci tohoto modelu byl dále zpracován také model predikce pro druhý následující rok 

značený jako x+2. Pro tuto predikci byly pouţity dva různé přístupy. Jeden z nich určuje 

počet oprav v roce x+2 pomocí počtu oprav v roce x. Druhou variantou je predikce z jiţ 

predikovaných oprav roku x+1. 
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Obr. 50 Vztah mezi skutečným a predikovaným počtem důlních škod v roce x + 1   

První varianta predikce z dříve predikovaných oprav roku x+1 je vyjádřena rovnicí (26). 

 

                                  (26) 

 

kde:    

Pocx+1  predikovaný počet důlních škod v následujícím roce, 

Pocx+2  predikovaný počet důlních škod v druhém následujícím roce, 

SS  skupina staveniště poddolování. 

Spolehlivost tohoto modelu je vyjádřena grafem na obr. 51. Červená přímka opět označuje 

ideální shodu 100% (R=1), tzn. situace, kdy predikovaná data jsou rovna datům 

vysledovaným. Korelační koeficient udává hodnotu 0,84, coţ také poukazuje na silnou 

závislost. 

 
Obr. 51 Vztah mezi skutečným a predikovaným počtem důlních škod v roce x + 2   
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Druhou variantou výpočtu počtu oprav roku x+2 je varianta zaloţena na výpočtu přímo z roku 

současného x. 

 

                                (27) 

 

kde: 

Pocx+2  predikovaný počet důlních škod v druhém následujícím roce, 

Pocx  počet oprav aktuálního roku, 

SS  skupina staveniště poddolování. 

 

Spolehlivost tohoto modelu je vyjádřena grafem na obr. 52. Korelační koeficient vychází 

rovněţ na hodnotu 0,84 stejně jako u předchozí varianty., Toto svědčí o relativně silném 

vztahu mezi predikovaným a skutečným počtem důlních škod. 

 
Obr. 52 Vztah mezi skutečným a predikovaným počtem důlních škod v roce x + 2   

Obě metody (26) a (27) pro predikci počtu oprav v roce x+2 vykazují téměř shodné výsledky. 

Korelační koeficient mezi těmito výsledky je na hodnotě 0,99. Jako lehce přesnější vychází 

metoda zaloţena na výpočtu z hodnot pro rok x+1.  

Hodnota P-value  je pro všechny výše uvedené predikční rovnice menší neţ 0,01. Tento 

výsledek udává, ţe mezi proměnnými je statistický významný vztah, který se pohybuje na 

úrovni spolehlivosti v rozmezí 93 – 99 %.  

Tento postup ukázal na relativně vhodný způsob predikování a jako jednoduchý nástroj je 

pouţitelný v případě omezených vstupů s potřebou orientačního výstupu. 

 

 

 

y = 0,9709x - 0,0064 
R² = 0,7096 

-2 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

33 

38 

-2 3 8 13 18 23 28 33 

Sk
u

te
čn

é
 h

o
d

n
o

ty
 

predikované hodnoty 

Predikce počtu oprav v roce x+2 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
113 

Tab. 40 Vstupní data pro predikční model zaloţený na více vstupních parametrech 

Skupina  

staveniště 

Délka 

ovlivnění 

[m] 

Délka 

ovlivnění 

x+1 [m] 

Opravy  

x 

[m] 

Opravy 

x+1 

[m] 

Opravy 

x+2 

[m] 

Opravy  

x 

[počet] 

Opravy 

x+1 

[počet] 

Opravy 

x+2 

[počet] 

1 13204 12063 4752 2709 3881 37 23 25 

1 12063 12374 1509 3644 1262 17 22 2 

1 12374 12692 4372 1743 2764 24 18 11 

1 12692 14145 2022 3952 2898 19 28 31 

1 14145 14728 3125 4841 1187 31 53 6 

1 14728 11305 3548 4539 2334 36 28 29 

2 4623 3565 2561 671 1658 20 8 15 

2 3565 3122 436 948 476 4 7 1 

2 3122 5866 1323 642 469 8 4 4 

2 5866 6657 635 1833 1686 8 8 10 

2 6657 5660 1493 1309 924 6 7 8 

2 5660 4268 1573 1490 2005 12 11 11 

3 1144 1802 817 221 348 8 2 2 

3 1802 1957 585 734 181 6 3 0 

3 1957 2496 325 666 77 0 5 0 

3 2496 2594 438 581 780 1 2 4 

3 2594 1962 1032 654 79 7 8 0 

3 1962 2226 558 377 733 10 5 9 

4 506 647 367 0 114 1 0 0 

4 647 323 13 477 0 1 2 4 

4 323 877 41 96 0 0 0 0 

4 877 1207 243 260 487 2 4 9 

4 1207 809 721 665 410 4 5 0 

4 809 735 524 29 318 2 2 2 

5 1414 1243 1392 1732 83 18 14 4 

5 1243 1529 1308 253 442 4 2 22 

5 1529 2451 30 538 1140 0 1 0 

5 2451 1606 647 937 1128 9 9 13 

5 1606 2774 500 505 0 3 3 0 

5 2774 943 1100 724 279 11 5 7 

 

Po ověření relativně věrohodných výsledků tohoto jednoduchého predikčního modelu je 

dalším stupněm sestavení predikčního modelu vycházejícího z více parametrů. Data 

vstupující do dalších predikcí shrnuje tabulka 40. 

Předpokladem je potřeba stanovení rozsahu oprav v následujícím roce. Pokud správce sítě 

pravidelně aktualizuje archiv historických dat, bude mít moţnost z těchto dat sestavit 

předpoklad pro rok, případně roky následující. Opět jsou jako v předchozím případě data 
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popsány indexy x (pro data aktuální, respektive historická), x+1 pro predikci následujícího 

prvního roku, případně x+2 pro predikci následujícího druhého roku. 

První variantou je predikční model vycházející z historických známých dat zahrnujících 

znalost celkového rozsahu ovlivněné silniční sítě spolu s její klasifikací do skupiny staveniště 

(toho lze docílit pomocí analýzy GIS nástroji). Další vstupy jsou počty a délky oprav v témţe 

roce. 

Dle těchto vstupů, byl pomocí vícenásobného lineárního regresního modelu sestaven vztah 

(28) mezi hledanou proměnnou a výše zmíněnými vstupy. 

 

                                                (28) 

 

Kde: 

Oprx+1  predikovaná délka oprav v následujícím roce, 

Ovlx  délka ovlivněných silnic ve skupině staveniště SS, 

Oprx  délka oprav aktuálního roku, 

Pocx  počet oprav aktuálního roku, 

SS  skupina staveniště poddolování. 

 

Dle testu P-value, jehoţ nejvyšší hodnota vychází 0,03, vyplývá, ţe mezi hodnotami je 

statisticky významný vztah na úrovni spolehlivosti 95 % jelikoţ hodnota P je menší neţ 0,05. 

 
 

Obr. 53 Vztah mezi skutečnými a predikovanými hodnotami v roce x+1 

Vztah mezi skutečnou a predikovanou hodnotou dle nalezeného vztahu zobrazuje obrázek 53. 

Data vykazují vysokou míru korelace na úrovni koeficientu 0,98. Podle R-squared (R
2
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model popisuje 97,4 % proměnné Oprx+1. Upravený R-squared, který je více vhodný pro 

porovnání modelů s různými hodnotami závislých proměnných vychází na 97,1 %. Dle těchto 

výsledku lze vztah povaţovat za spolehlivý. 

V případě, ţe nejsou k dispozici veškeré potřebné proměnné vstupy, ale pouze počty oprav, 

nebo délky oprav byly sestaveny doplňkové vztahy pro jejich dopočet. 

 

                                   (29) 

 

    
 
                           (30) 

 

Kde: 

Ovlx  délka ovlivněných silnic, 

Oprx  délka skutečných oprav aktuálního roku, 

Opr‘x  délka vypočtených oprav aktuálního roku, 

Pocx  počet skutečných oprav aktuálního roku, 

Poc‘x  počet vypočtených oprav aktuálního roku. 

 
Obr. 54 Vztah mezi vypočteným počtem oprav a skutečným počtem oprav 

 
Obr. 55  Vztah mezi vypočtenou délkou oprav a skutečnou délkou oprav 
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Spolehlivost vzorceů (29) a (30) reprezentují grafy na obrázcích 54 a 55.  

Data vykazují relativně přesné výsledky, P hodnota Poc’x je na úrovni 0,01 model tedy 

vykazuje spolehlivost aţ 95 %, v případě výpočtu Opr’x je P-hodnota 0,06 a spolehlivost je 

tedy na úrovni 90 %. Pokud do vzorce (28) postupně dosadíme vypočtené parametry ze 

vzorců (29) a (30), získáme vztahy (31) a (32). Jejich výstupy jsou jiţ samozřejmě zatíţeny 

větší chybou, jelikoţ se jedná o predikci z jiţ vypočtených hodnot.  

 

                                                 (31) 

 

                          
 
                      (32) 

  

Korelace mezi predikcí hodnot ze vzorců (31) a (32) uvádí obrázek 56 a 57. Pro vztah (31) 

vychází koeficient korelace 0,94 a pro vztah (32) vychází koeficient korelace 0,92. V obou 

případech lze tyto výsledky povaţovat za dostatečné.  

 

 
Obr. 56  Vztah mezi vypočtenou délkou oprav s parametrem Poc‘x a skutečnou délkou oprav 

 
Obr. 57 Vztah mezi vypočtenou délkou oprav s parametrem Opr’x a skutečnou délkou oprav 
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Predikční model pro výpočet oprav v následujícím druhém roce x+2 (33) vychází ze stejných 

vstupů jako v případě vztahu (28). Délky oprav predikované na následující druhý rok jiţ 

vykazují větší nepřesnosti neţ predikce na první následující rok. Data vypočtená a skutečná 

jsou zobrazena na grafu obr. 58. Korelační koeficient pro tuto variantu je 0,85, ale i tak se 

nachází v intervalu silné závislosti. Dle testu P-value, jehoţ nejvyšší hodnota je 0,6 vyplývá, 

ţe mezi hodnotami není statisticky významný vztah na vyšší úrovni spolehlivosti neţ 90 %, 

jelikoţ hodnota P-value je větší neţ 0,1. 

 

                                                (33) 

 

Kde: 

Oprx+2  Délka vypočtených oprav v následujícím druhém roce. 

 

 
Obr. 58  Vztah mezi skutečnými a predikovanými hodnotami v roce x+2 

Z uvedených predikčních modelů je nejpřesnější model dle vzorce (28). Vztah byl dále 

zpřesňován přidáním další vstupní informace. Kromě standardních vstupů (délka ovlivnění, 

délka oprav, počet oprav a skupina staveniště) je přidán také vstup o délce ovlivnění 

v predikovaném roce. Tento vstup bude mít za úkol zohlednit aktuální stav poddolování, který 

je stanoven dle predikční poklesové mapy na ten konkrétní predikovaný rok. Výsledkem je 

vztah (34). Tento výstup však příliš model nezpřesnil, výsledná data vykazují stejnou korelaci 

jako původní vztah (28), tedy koeficient je roven 0,98. Z hodnocení dle P-hodnoty vyplývá, 

ţe vztah je negativně ovlivněn právě parametrem Ovlx+1, jehoţ P hodnota je vyšší neţ 0,1 a 

vztah tedy nedosáhne vyšší spolehlivosti neţ 90 %. 

 

                                                            (34)
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Kde: 

Ovlx+1  Délka ovlivnění v predikovaném roce. 

 

 
Obr. 59 Vztah mezi skutečnými a predikovanými hodnotami v roce x+1 se zapracováním délky 

ovlivnění v predikovaném roce. 

Po vzoru předchozích predikčních modelu byla sestavena také zjednodušená varianta, která 

nedosahuje takové přesnosti, ale pro výpočet počtu oprav, respektive délky oprav pouţívá 

jako vstup pouze délku ovlivnění a skupinu staveniště. Toto řešení je tedy moţno vyuţít 

v situaci absolutního nedostatku vstupních proměnných. Výpočet pouţívá jako vstup také 

skupinu staveniště, lze tedy samostatně určit data pro různé skupiny staveniště. 

 

                              (35) 

 

                              (36) 

 

S takto omezeným počtem závislých proměnných nelze očekávat významnější úroveň 

přesnosti. Přesto vychází korelační koeficient pro skutečné a predikované hodnoty dle vztahu 

(39) pro Pocx 0,88 (Obr. 60) a dle vztahu 40 pro Oprx 0,86 (Obr. 61). 

Obecně i z hlediska rozdělení dat se jako funkční a nejlépe pouţitelné jeví modely dle (28) a 

(34). Predikční model se jeví jako funkční a pouţitelný. Predikce na následující druhý rok 

(33) jiţ tolik přesná není a její výsledky jiţ nejsou natolik věrohodné, ale i s niţší přesnosti je 

pouţitelná. 

Veškeré predikce vycházejí z dat o opravách, coţ však v jejich pouţití nemusí být překáţkou, 

jelikoţ jsou lokalizovány stejně jako poruchy, i zde bude jistá prodleva mezi zjištěním 

poruchy a opravou, tato skutečnost je zmíněna jiţ dříve. Jako mapové podklady jsou také 
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pouţity předpokládané poklesy, jelikoţ skutečné poklesy předem dostupné nejsou. Dle [7] 

hodnoty poklesů v mapových podkladech „skutečných“ nepřesáhly v ţádném roce 

předpokládané hodnoty ve výhledových studiích. Tzn. mapové podklady předpokládané, jsou 

lehce nadsazené oproti skutečným poklesům. V ideálním stavu by bylo potřeba dopracovat 

model dle vzorce (34) avšak s daty zaloţenými na mapových podkladech skutečných poklesů. 

Tyto mapy však nejsou běţně dostupné. Výstupy jsou zaloţeny na podkladech získaných od 

správce sítě, tedy podkladech, kterými správce disponuje. 

 
Obr. 60 Vztah mezi vypočteným počtem oprav a skutečným počtem oprav dle zjednodušeného vztahu 

  
Obr. 61 Vztah mezi vypočtenou délkou oprav a skutečnou délkou oprav dle zjednodušeného vztahu 

6.3 Návrh řešení plánování oprav a údrţby 

Na základě zjištěných skutečností o aktuálním stavu SHV, moţnostech příslušných softwarů, 

vztazích mezi ovlivněným územím a výskytem poruch (oprav), byla sestavena následující 

varianta jak do SHV zapojit modul zohledňující vlivy důlní činnosti. Jako nejběţnější 

software pouţívaný v ČR je pracováno se softwarem RoSy PMS. 

Pro projekční úroveň je potřeba znát podrobné poruchy a konkrétní technologie a způsoby 

oprav. Touto variantou se řešení nezabývá, pro takový plán není potřeba predikovat vznik 
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dalších poruch. Plánování oprav bude řešeno na úrovní síťové, respektive na úrovni 

administrativní AMS, tak jak je definovaná v kapitole 4.4.5. Oproti standardní síťové úrovni 

vzniká potřeba znát další vstupy a provést s tím spojené další úkony. Zjednodušený diagram 

zobrazující proces AMS je na obrázku 62. Červeně jsou zobrazeny doplňkové činnosti, 

přičemţ poloţky klasifikace stavu vozovky a sestavení plánu údrţby a opravy obsahují více 

vnořených úkonů (tyto jsou popsány dále v textu). 

 

Obr. 62 Upravený proces SHV pro úroveň AMS 

Pokud je software RoSy PMS pouţíván tak, jak je standardně kalibrován beze změn vzniká 

problém s identifikací důlních škod v rámci navrţeného finančního plánu. Pro eliminaci 

tohoto problému se nabízejí dvě moţnosti. Jednou variantou je zcela komunikace ovlivněné 

z hodnocení vyloučit, nebo komunikace v hodnocení ponechat a upravit výsledky s nimi 

spojené v dalším kroku. Z toho plynou dva další postupy práce. Jedním je dle první varianty 

postup, který kompletní úseky, pravidelně ovlivněné důlní činností (dle přílohy D), spravuje 

zcela samostatně. Druhá varianta vyuţívá výhod softwaru a pracuje tak s běţnými poruchami, 

které také běţným způsobem hodnotí. Poruchy, které jsou důlní škodou nelze zcela 

jednoznačně definovat. Jak je uvedeno v přílohách A a B, software v tomto ohledu, definici 

kategorií poruch neumoţňuje. Nabízí se moţnost vyuţít jednu z poruch vozovek, pro zadání 

informace o důlní škodě. Mohla by takto být vyuţita například poloţka vysprávky, která se 

běţně na silnicích druhé a třetí třídy neřeší. Komunikace se záznamem u této poloţky 

vysprávky by pak byla snadno identifikovatelná. Jako technologie této poruchy by byla 

přiřazena nejběţnější varianta opravy (dle [44] je to frézování povrchu a pokládka nové 

asfaltové směsi), kterou je moţno v plánovacím modulu nahradit za libovolnou jinou opravu 
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v rámci modulu pro alternativní řešení (obrázek 63). Velmi vhodné je úsek komunikace 

rozdělit na jednotlivé podsekce podle délky ovlivnění, jelikoţ pro kaţdou sekci můţe být 

určená libovolná technologie.  

 
Obr. 63 Alternativní řešení v softwaru RoSy PMS  

Z pohledu plánování poruch na následující roky je situace lehce odlišná. Nelze jednoznačně 

stanovit, kdy a kde se jaká důlní škoda projeví. Důlní škody zejména od nespojitého 

přetvoření vznikají velmi rychle. Z tohoto důvodu byly sestaveny predikční modely, viz kap 

6.2. Standardní poruchy budou řešeny standardně a vedle toho je doplňkový proces 

stanovující rizikový fond, který by měl pokrýt potřeby důlních škod. Pro tyto potřeby je 

sestaven podrobný proces postupu práce při predikci (viz obrázek 64). 

Model je sestaven z části zpracované v GIS a z části zpracované matematickým modelováním 

pomocí predikčních modelů. Část GIS vychází z datových struktur [36]. Stěţejní soubory jsou 

také uvedeny v příloze A. Na tyto databáze neproměnných a částečně proměnných parametrů, 

které tvoří kostru vstupních dat, je navázána další uţivatelská datová struktura. Prvním 

vstupem procesu analýzy je poklesová mapa v podobě izokatabáz. Pro usnadnění práce se 

vstupy a standardizování modelu je dle [26] sestaven katalogový list jak s daty nakládat 

v prostředí GIS. Tento katalog informačních listů umoţní jednoznačnou identifikaci a 

implementaci informací do datových struktur. Je v něm dokumentován způsob záznamu 

údajů, jejich význam, včetně definování významu numerických kódů jednotlivých 

databázových poloţek.  

Katalogové listy informačních vrstev obsahují: 

 základní údaje – název, formát vrstvy a popis obsahu, 

 geometricko-topologické zařazení vrstvy, 
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 popis významu kódů základního obsahu atributové tabulky. 

 
Obr. 64 Podrobný proces AMS 

Tab. 41 Katalogový list - předpokládané poklesy vlivem důlní činnosti 

Katalogový list informační vrstvy poklesYYYY 

název poklesYYYY.shp 

popis obsahu izolinie poklesů vlivem důlní činnosti 

datový formát shapefile 

geometricko-topologická charakteristika 

geometrie topologie 

linie - 

základní obsah atributové tabulky 

základní poloţka 

název POKLES 

popis udává pokles v území vlivem důlních činností (v metrech) 

typ reálné číslo, přesnost na dvě desetinná místa 

základní poloţka 

název TYP 

popis udává časové rozlišení údajů 

kód význam 

1 

2 

předpokládané poklesy pro rok YYYY 

skutečné poklesy v roce YYYY 
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Tab. 42 Katalogový list - předpokládané zakřivení terénu na pozemní komunikaci 

Katalogový list informační vrstvy curvatureYYYY 

název CurvatureYYYY.shp 

popis obsahu udává zatřídění úseků pozemní komunikace do skupin 

staveniště s ohledem na zakřivení terénu 

datový formát shapefile 

geometricko-topologická charakteristika 

geometrie topologie 

linie - 

základní obsah atributové tabulky 

základní poloţka 

název STAV 

popis udává třídu staveniště 

typ celé číslo, hodnoty 1 aţ 5 

základní poloţka 

název MAX_CURV 

popis udává maximální hodnotu zakřivení terénu (v metrech
-1

) 

typ reálné číslo, přesnost na šest desetinných míst 

základní poloţka 

název R 

popis udává hodnotu poloměru zakřivení (v metrech)  

převrácená hodnota MAX_CURV 

typ celé číslo 

základní poloţka 

název TYP 

popis udává časové rozlišení údajů 

kód význam 

1 

2 

předpokládané hodnoty pro rok YYYY 

skutečné hodnoty v roce YYYY 

 

Soubor nesoucí data o poklesech je pojmenován poklesYYYY.shp přičemţ YYYY je 

označení roku pro který data platí. Soubor takové datové struktury obsahuje digitální 

informace o poklesech v metrech na dvě desetinná místa, na rozdíl od centimetrových 

jednotek pouţívaných v běţných mapách poklesů. Tyto jednotky jsou voleny čistě z důvodu 

dalšího snazšího pouţití podkladu pro analýzu. 

Za předpokladu dostupnosti také mapy skutečných poklesů, lze tyto dokumentovat ukládat ve 

stejné datové struktuře (na základě rozlišením typu dat dle tab. 41). Z GIS analýzy následně 

vzejde soubor curvatureYYYY.shp, nesoucí informace o klasifikaci povrchu. Klasifikace je 

provedena dle tabulky 12. 

Poloţky MAX_CURV a R jsou procesní hodnoty vyplývající z analýzy povrchu. Pro další 

postup je stěţejní poloţka STAV, která jiţ na základě výše zmíněných poloţek udává 

konečnou skupinu staveniště poddolování. 
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Tab. 43 Katalogový list - poruchy vlivem účinků důlní činnosti 

Katalogový list informační vrstvy poddol 

název poddol.dbf 

popis obsahu poruchy vlivem účinků důlní činnosti 

datový formát database 

základní obsah atributové tabulky 

základní poloţka 

název ID 

popis identifikátor pro vazbu na ULS 

typ text 

základní poloţka 

název PORUCHA 

popis Druh poruchy dle katalogu příloha C 

typ celé číslo 

základní poloţka 

název OPRAVA 

popis Způsob opravy definován dle katalogu 

typ celé číslo 

základní poloţka 

název PODIL 

popis podíl důlních škod na poruše 

typ reálné číslo, přesnost na čtyři desetinná místa,  

max. hodnota 1 

základní poloţka 

název PODILC 

popis podíl důlních škod na poruše (v Kč) 

typ reálné číslo, přesnost na dvě desetinná místa 

základní poloţka 

název ROK 

popis rok, kdy byla zahájena oprava 

typ celé číslo 

základní poloţka 

název DS 

popis udává rozlišení důlních škod z pohledu správce 

kód význam 

1 

2 

velká důlní škoda 

malá důlní škoda 

 

Sloučením této vrstvy a vrstvy standardního formátu [36] guseky.shp, která nese informace 

o neproměnných parametrech silniční sítě spolu s velmi důleţitou informací o lokalizaci 

v ULS, získáme databázi o ovlivněných úsecích. Tento vstup dále sloučíme s databází nesoucí 

informaci o důlních škodách. Navrţená datová struktura souboru označeného PODDOL.DBF 

je uvedena v tabulce 43. Databáze ponese informace o typu poruchy a také informace o 

opravách. 

Tyto data jsou se základním datovým souborem identifikovány pomocí poloţky ID. 

Katalogový list můţe nést informace o poruchách, jenţ jsou tříděny dle navrţeného katalogu 
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(příloha C). Po provedení opravy můţe tato informační vrstva slouţit pro další archivaci dat 

v podobě typu opravy, podílu správce silniční sítě na opravě, roku odstranění poruchy a 

informativní členění na VDŠ a MDŠ. Kaţdý úsek pozemních komunikací je na základě 

geografické informace propojen vazbou na stavební činnosti, intenzity dopravy a poruchy 

způsobené vlivem poddolovaní, protoţe tyto často nesouhlasí s rozdělením do úseků v ULS. 

Pro zadání poruch na silniční síť vzniká potřeba ošetřit, aby při identifikaci překrývajících se 

vrstev byly správně dopočítány zejména délky pro stavební akce (staničení zaznamenané 

poruchy), v případech, ţe zcela neodpovídají rozvrţení úseků dle lokalizačního systému. Tyto 

dva datové soubory curvatureYYYY.shp a PODDOL.DBF, respektive jejich výstupy obsahují 

veškerá potřebná data pro predikční model.  

Jako nejvěrohodnější a nejpřesnější model lze doporučit ten, dle vzorce (28). Vztah vychází 

z dat pro předchozí rok, roku predikovaného a poskytuje dostatečně věrohodné výsledky pro 

předběţné plánování potřeb v následujícím roce. Pro potřebu predikovat na další rok pak 

vzorec (33) nebo pravidelně jednoročně opakovat predikci dle vzorce (28). Tyto predikční 

modely umoţní určit předpokládané délky ovlivnění (případně počty poruch) v jednotlivých 

skupinách staveniště.  

V dalším kroku je dle navrţeného diagramu obr. 64 cenová kalkulace, která vyplývá 

z kapitoly 6.1 hypotéza E. V kapitole byly stanoveny ceny za metr ovlivněného úseku a také 

přibliţné podíly důlní společnosti a správce silniční sítě. Z doloţených tabulek lze také určit 

ceny a poměry pro jednotlivé skupiny staveniště a na základě toho, je moţno stanovit finanční 

potřeby pro konkrétní skupiny staveniště (tab. 37, 38 a 39). Data mohou slouţit pro 

pravidelné sestavování poţadavku na rizikový fond pro opravu důlních škod.  

Soubory navrţené pro GIS práci dle tabulek 41, 42 a 43 nesou jak vstupní data, tak data 

skutečná, proto mohou být po nasazení tohoto systému vyuţitá pro další zpřesňování a úpravu 

predikčních modelů, či pro sestavení dalších modelů viz shrnutí v kapitole 8. 
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7 PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE PRO VĚDNÍ OBOR A PRAXI 

Přínosem disertační práce je zejména pohled na nezmapovanou problematiku řešení 

hospodaření s vozovkou v oblastech ovlivněných nestandardními podmínkami. Nepodařilo se 

dohledat ucelenou literaturu zabývající se problematikou pouţití SHV v oblastech ovlivněnou 

důlní činností (pouze literaturu zabývající se údrţbou důlních a lomových cest). Proto lze tuto 

práci povaţovat za inovativní, uţ z důvodu, ţe otázka SHV je nejen v české republice stále 

ţivé téma a oblast kde je stále ţádoucí další zdokonalování. 

Z perspektivy přínosu vědnímu oboru se jedná o vytyčení prvotní cesty kudy, by se moha 

ubírat další výzkumná práce. Hodnocení této problematiky vyţaduje dostatečně obsáhlý 

datový soubor, vytvořený pro tyto potřeby. Proto bude další řešení otázkou běhu na dlouhou 

trať. Podařilo se definovat základní odpovědi na otázky spojené s prostorovou lokalizací 

poruch ve vztahu k poklesovým mapám, stanovit riziková místa, či určit parametry, které 

vznik důlních škod neovlivňují, nebo ovluvńují jen zanedbatelně. 

Přínos práce pro praxi spočívá podobně jako přínos vědě ve vytýčení směru, kterým by se 

mohla ubírat další implementace SHV i do nestandardních podmínek. V rámci 

poddolovaných území byl definován algoritmus postupu práce a struktura nezbytných úkonů 

potřebných k predikování vzniku důlních škod. Toho je dosaţeno za dnes jiţ zcela běţně 

dostupných geoinformačních systémů zaloţených na standardizované databázi. Kromě toho 

se práce zabývá také finanční stránkou, která má vţdy nemalý podíl na plánování a 

rozhodování. Pomocí matematických predikčních modelů zaloţených na statistickém 

hodnocení můţe být predikován vznik důlních škod, jako podklad pro stanovení rozpočtu a 

lepší předvídatelnost výskytu poruch. 

Závěry práce mohou být vyuţiti jak samotným správcem silniční sítě, ale také samotnou důlní 

společností, pro kterou vypořádání důlních škod tvoří také nemalou poloţku v rozpočtu. 
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8 ZÁVĚR 

Disertační práce se zabývá otázkou vyuţití SHV na poddolovaném území (územím 

ovlivněným nestandardními podmínkami). SHV stále v ČR není plně rozvinut a výsledky a 

poznatky práce mohou přispět k jeho rozšíření i v oblastech s problematičtějšími 

podmínkami. Práce vyuţívá obecně známé poznatky o vývoji poklesů poddolovaných oblastí, 

transformuje je do geoinformačních systémů a za pomocí predikčních metod určuje předběţné 

škody. 

Mezi konkrétní závěry práce patří zejména: 

 Potvrzení hypotézy, ţe největší výskyt důlních škod je právě v roce, ve kterém jsou 

predikované poklesy terénu (v roce x). Počet oprav klesá s rostoucím počtem let od 

predikční poklesové mapy. 

 Práce nepotvrzuje hypotézu o souvislosti mezi výskytem důlních škod a funkční třídou 

pozemní komunikace. Tedy nejniţší třída pozemních komunikací neznamená nejvyšší 

výskyt oprav důlních škod. 

 Byla jednoznačně potvrzena hypotéza o nejvyšším výskytu důlních škod v nejméně 

příznivé skupině staveniště dle [11], tedy v nejvíce exponované oblasti poklesové 

kotliny. 

 Byl zjištěn vztah mezi výskytem důlních škod a třídou dopravního zatíţení. Výskyt 

oprav roste s rostoucím zatíţením TNV.  

 Dále nebylo potvrzeno spojení mezi třídou dopravního zatíţení a výši vynaloţených 

prostředku. V rámci tohoto řešení byly také stanovení průměrné ceny a podíly nákladů 

důlní společnosti a správce silniční sítě. 

 

Tato zjištění byla dále pouţita pro sestavení predikčních modelu. S tímto souvisí definice 

pracovních krokových diagramů v reţimu AMS. Tyto určují nezbytné úkony vedoucí ke 

stanovení předběţného poškození silniční sítě. Pracovní diagramy slouţí jako doplněk pro 

standardní SHV v souladu s v ČR nejběţněji rozšířeným softwarem RoSy PMS. Součástí toho 

je sestavení a navrţení modelové datové struktury pro GIS. Navrţeny byly katalogové listy 

pro databáze a vrstvy spravující poklesy, zakřivení povrchu terénu a samotné poruchy včetně 

oprav. Katalogové listy mají funkci archivační i hodnotící a jejich výstupy slouţí jako vstupní 

proměnné predikčních modelů. S katalogovými listy úzce souvisí navrţený katalog poruch 

pro snazší zatřídění poruch. Dle vyhodnocených dat byly stanoveny predikční modely pro 

přehlednou predikci o počtech poruch, nebo o délkách předpokládaných poruch. Modely jsou 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
128 

stanoveny pro predikci následujícího roku, nebo následujícího druhého roku, přičemţ jich je 

sestaveno více s rozdílnou přesností a věrohodností výsledku a s rozdílnou náročností na 

vstupní data. Jako modelový byl zvolen vztah (28) vycházející z archivních záznamů oprav, 

záznamů o poklesovém území zatříděného do skupiny staveniště poddolování. Na predikční 

modely úzce navazuje predikce samotné výsledné ceny, jeţ můţe být vypočtena díky 

orientačním cenám, které byly stanoveny. Zároveň můţe být vyhodnocen orientační podíl 

nákladů pro kaţdého z povinných. 

Jak jiţ bylo uvedeno, jedná se o stále ţivou problematiku a je zde potenciál ji stále dále 

rozvíjet. Proto by dalším krokem zkoumání mělo být zaloţení navrhované GIS databáze a 

systémová archivace dat. V budoucnu by tato data slouţila k zpřesňování a úpravě 

navrţených predikčních modelů, či k sestavení modelů dalších. Při vhodném roztřídění 

poruch by bylo moţno predikovat přímo výskyt té konkrétní poruchy, s čímţ souvisí lepší 

moţnost určení její opravy, související technologie a ceny. 
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9 CONCLUSIONS 

The thesis deals with the question of PMS usage on undermined area. The thesis works with 

well-known findings about development of subsidence of undermined areas. Transforms them 

into Geographic Information Systems, and by prediction methods using determine supposed 

damages. 

Specific conclusions of work include: 

 Confirmation of the hypothesis that in the year with predicted subsidence is greatest 

incidence of mining damage. 

 The work does not confirm the hypothesis of an association between the occurrence of 

mining damages and roads functional class. 

 The hypothesis supposing the highest incidence of mining damages in the least 

favourable site group according to the [11] was clearly confirmed. 

 Was found a relationship between the occurrence of mining damages and the class of 

traffic load. 

 It was not confirmed the connection between class of traffic load and financial needs. 

As part of this solution were determined the average price and costs shares of mining 

companies and the Road Network Administrator. 

 

These findings were used to build prediction models and definition of diagrams for AMS 

(Administrative Management System). Workflow diagrams serve as an adjunct to standard 

PMS in line with mostly extended software in Czech Rep., the RoSy PMS. Part of the work is 

design of model data structure for GIS. Also were designed Datasheets for managing layers of 

subsidence, the surface curvature and for database for damages and repairs management.   

Function of catalog sheets is archivation and analysis and their outputs are used for further 

processing of predictive models. With catalog sheets closely related catalog of damages, 

designed for ease disturbances classification. According to the evaluated data have been 

established predictive models for predicting failures for next year, or following the second 

year. 

Conclusions of thesis can be further developed and used by the Roads Administrative or by 

the mining company. 

  



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
130 

10 LITERATURA 

[1] AASHTO. Guidelines for Pavement, Management System. Washington: American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 1990. 

[2] AASHTO. Pavement Management Guide– Executive Summary report. Washington: 

American Association of State Highway and Transportation Officials, 2001. 

[3] ARONOFF, S. GIS: A Management Perspective. Ottawa: WDL Publication, 1993. 

[4] BP. Statistical review. In: bp.com. [Online] 2010. [cit. 2011-02-14]. Dostupné z: 

http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9023786&contentId=7044482 

[5] BRADÁČ, J. Účinky poddolování a ochraná objektů, díl první . Ostrava: Dům techniky 

Ostrava s.r.o., 1996. 

[6] BRADÁČ, J. Účinky poddolování a ochraná objektů, díl druhý. Ostrava: Dům techniky 

Ostrava s.r.o., 1999. ISBN 80-02-01276-3. 

[7] BROUL, J. a J. HUSÁRIK. Dílčí výzkumná zpráva -  Vliv Poddolování Na Silniční Síť V 

Karvinském Regionu. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2006. 

[8] BROUL, J., J.  HUSÁRIK a P. HAVLICOVÁ. Dílčí výzkumná zpráva - Účinky hornické 

činnosti na komunikace stanovení podílu důlních škod. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 

2005. 

[9] ČAPEK, F. Kamenouhelné doly Ostravsko-Karvinského revíru IV. Moravská Ostrava: 

Knihtiskárna Prométheus Praha VIII., 1929. 138 s. 

[10] Česká geologická sluţba. Mapový server. In Geofond. [Online] 26.3.2008. [cit. 2010-11-

05]. Dostupné z: http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond 

[11] ČSN 73 0039. Navrhování objektů na poddolovaném území. Praha: Vydavatelství norem 

Praha, 1989. Třídicí znak 73 0039. 

[12] ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace 

informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídicí znak 01 0197. 

[13] ČSN ISO 7144. Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. 

Praha: ČNI, 1997. 24 s. Třídicí znak 01 0161. 

[14] Encyklopedie Energie - Uhlí. In: EnergyWeb [Online]. [cit. 10. 20 2010]. Dostupné z:  

http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=1&ee_chapter=2.4.

1 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
131 

[15] European Road Statistics. In: European Union Road Federation - Publications. [Online] 

2007, 2008, 2009, 2010. [cit. 2011-11-05] Dostupné z: http://www.erf.be/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=30 

[16] FRANK B. a L. W. HOLT. Pavement management implementation. Philadelphia, PA: 

American Society for Testing and Materials, 1992. ISBN 0803114214 9780803114210. 

[17] GODÁNY, KADLECOVÁ, BURDA a HRAZDÍRA. Katalog geologických rizik. In: 

GeoHAZARDY. [Online] [cit. 2011-03-20]. Dostupné z: http://www.geology.cz/ 

aplikace/geohazardy/katalog/geohazard-36 

[18] HAAS, R. a W. R. HUDSON. Pavement Management Systems. New York, NY: 

McGraw-Hill Book Company, 1978. 

[19] HUDSON, W. R., Hudson, S. W., WAY, G. a DELTON, J. Benefit of Arizona DOT 

Pavement Management System after sixteen years experience. Washington D.C.: 

Transportation Research Board meeting, 2000. 

[20] IMOS Brno a.s. Data a podklady – posudky a diagnostiky. 2007. 

[21] Jak se těţí v OKD. In: OKD a.s. [Online] © 2010. [cit. 2010-11-05]. Dostupné z: 

http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/jak-se-tezi-v-okd 

[22] JURECZKA, J. Geological Atlas of Coal Deposit of the Polish and Czech Part of the 

Upper Silesian Coal Basin. Warszawa: Ministerstwo Środowiska a Państwowyinstytut 

geologicky, 2005. ISBN 83-7372-843-0. 

[23] KOMENDA, L. Silniční síť okresu Karviná – vlivy poddolování v období 1991 – 2010. 

Ostrava: Báňské projekty Ostrava, středisko ekolog. a inţ. staveb, 1991. 

[24] KRAJČOVIČ, M., T. SEIDLER a M. MIHOLA. Dílčí výzkumná zpráva - Analýza rizika 

vzniku poruchy na pozemních komunikacích na poddolovaném území na základě 

mapových podkladů. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2011. 

[25] KRAJČOVIČ, M., T. SEIDLER a M. MIHOLA. Dílčí výzkumná zpráva - Praktické 

využití a aplikace poznatků při údržbě a opravě pozemních komunikací na 

poddolovaném území. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2011. 

[26] KRAJČOVIČ, M., V. KŘIVDA, a M. MIHOLA. Dílčí výzkumná zpráva - Využití 

geografických informačních systému k pasportizaci stavebních objektů pozemních 

komunikací na poddolovaném území. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 

2011. 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
132 

[27] KUDRNA, J., L. MALIŠ a J. KRISTIANSEN. Pavement management system, Systém 

pro optimalizaci údržby a oprav vozovek sítě pozemních komunikací. Brno: VUT FAST 

v Brně, 1991. 

[28] LITSCHMANNOVÁ, M. STATISTIKA I - Řešené příklady, studijní opora pro výuku 

Statistiky I. [Online] 14. 6. 2011. [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/ 

~lit40/STA1/Cviceni/PDF/13cANOVA.PDF 

[29] LITSCHMANNOVÁ, M. Úvod do statistiky. In: Matematika pro inženýry 21. století. 

[Online] 2011. [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/ 

files/unit/uvod_do_statistiky.pdf 

[30] MARTINEC, P. Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí. Ostrava: 

Anagram s.r.o., 2006. ISBN 80-7342-098-8. 

[31] MIKOLAJ, J. Rizikový manažment. Ţilina: RVS FŠI ŢU, 2001. ISBN 80-88829-65-8.. 

[32] MIKOLAJ, J., J. ČELKO, V. ŘÍKOVSKÝ, Z. LOVEČEK a M. VALUCH. Systém 

hospodarenia s vozovkou. Ţilina: Vysoká škola dopravy a spojov v Ţilině, 1996. ISBN 

80-7100-265-8. 

[33] Míra inflace. In: Český statistický úřad. [Online] 6. 1. 2012. [cit. 2012-01-06]. Dostupné 

z:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 

[34] NESET, K. Vlivy poddolování. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1984. 

04-406-84. 

[35] Network Management Manual, No 8, Part 2 - Asset Management Records. In: Highways 

Agency. [Online] Version 1, 1. 7. 2009. [cit. 2011-12-14]. Dostupné z: www.dft.gov.uk/ 

ha/standards/nmm_rwsc/docs/ nmm_part_2.pdf 

[36] Přehledy z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR, Kraj Moravskoslezský. 

In: ŘSD ČR Odbor silniční databanky. [Online] 1. 7. 2011. [cit. 2011-12-14]. Dostupné 

z: http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/download/prehledy_2011_7_mo.pdf 

[37] ROBINSON, R. a B. THAGESEN. Road Engineering for Development. 2 edition, 

SponPress, 2004, 544 s., ISBN-10: 0415318823, ISBN-13: 978-0415318822. 

[38] ŘEZÁNKOVÁ, H a T. LÖSTER. Úvod do statistiky. Praha: VŠE v Praze, 2009. ISBN 

978-80-245-1514-4. 

[39] SEIDLER, T, M. MIHOLA, D. CIHLÁŘOVÁ a M. KRAJČOVIČ. Predikce poruch 

pozemních komunikací na poddolovaném území. In: Sborník vědeckých prací VŠB-

TUO, řada stavební, číslo 2, ročník XI. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, s. 229-234, 

ISSN 1213-1962. 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
133 

[40] SEIDLER, T. a M. KRAJČOVIČ. Dílčí výzkumná zpráva - Plánování oprav a údržby 

silnic na poddolovaném území. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2008. 

[41] SHAHIN Y. M. Pavement management for airports, roads, and parking lots. New York: 

Springer, 2005, ISBN 9780387234656 0387234659 

[42] Slovernská správe ciest. Cestná databanka. Tištěné podklady a materiály. 

[43] SSMSK a.s. BÍLÁ KNIHA - Investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd 

Moravskoslezského kraje. In: SSMSK a.s. [Online] 2010. [cit. 2010-09-25]. Dostupné z: 

http://www.ssmsk.cz/m3.htm 

[44] SSMSK a.s.. Data a podklady. Středisko Karviná, archiv. 1999 - 2010. 

[45] STŘALKA, I. Vlivy poddolování na silniční síť v okrese Karviná do roku 2010. Ostrava: 

Dopravní projektování s.r.o., 1999. 

[46] Systém hospodaření s vozovkou - RoSy PMS. In: PavEx Consulting s.r.o. [Online]. 

© 2010. [cit. 2010-9-25]. Dostupné z:  http://pavex.cz/rosy-popis.htm 

[47] ŠLACHTA, E., J. MOC a V. ŢALSKÝ. Diagnostika vozovek a metodika oprav. Praha: 

SNTL, 1986. 04-710-86. 

[48] Technické podmienky TP: 10/2006. Systém hospodarenia s vozovkami. Bratislava: 

Ministerstvo dopravy pošt a telekomunikacií SR, 2006. 

[49] Technické podmínky TP 82. Katalog poruch netuhých vozovek. Ministerstvo Dopravy. 

Brno: PavEx® Consulting, s.r.o., 2010. 

[50] Technické podmínky TP 87. Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. Ministerstvo 

dopravy ČR. Brno: VUT Brno, FAST, 2010. 

[51] Technické podmínky TP 170. Navrhování vozovek pozemních komunikací. Ministerstvo 

dopravy ČR. Brno: Roadconsult, VUT Brno, upravený dotisk 2006. 

[52] VALENTIN, J. a E. MÁROVÁ. Alternativní přístupy ke zlepšení způsobu zajištění 

správy a údrţby pozemních komunikací II. a III. třídy. In: Sborník Asfaltové vozovky 

2011, 1. Vydání.  Praha: Pragoprojekt, a.s., 2011. ISBN 978–80–903925–2–6. 

[53] VĚK, B. J. Význam sledování stavu silnic pro hospodaření s vozovkou. In: Silniční 

obzor – 50. roč. 1989. ISSN 0322-7154 47 320. 

[54] VITÁSEK, K. a K. NESET. Vlivy poddolování (Nauka o důlních škodách). I. vydání. 

Ostrava: Ediční středisko VŠB – TU v Ostravě, 1963. 

[55] Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb. Vyhláška kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích. Praha: Ministerstvo dopravy a spojů, 2011. 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
134 

[56] Vývojové diagramy. In: Ikvalita.cz, portál pro kvalitáře. [Online] [cit. 2012-05-01] 

Dostupné z: http://ikvalita.cz/download/kap2.pdf 

[57] WAGNER, H. a E. H. R. SCHOMANN. Surface effects of total coal-seam extraction by 

underground mining methods. In: Journal of The South African Institute of Mining and 

Metallurgy, vol 91, no. 7. 1991. s. 221-231. 

[58] ZAJÍČEK, J. Netypické poruchy na vozovkách. In: Silniční obzor – 50. roč. 1989. ISSN 

0322-7154 47 320. 

[59] Zákon č. 44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znbění 

pozdějších předpisů. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1988. 

[60] Zákon č. 61/1988 Sb. O hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů. Praha: ČNR, 1988. 

[61] Zákon č. 439/1992 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Praha: 

Předsednictvo české národní rady, 1992. 

[62] Zákon č. 541/1991 Sb. kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb. O ochraně 

a využití nerostného bohatství. Praha: Česká národní rada, 1991. 

[63] Zásady pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků 

hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na 

proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schválené vládou. 

Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, 2009. 

[64] Zdař Bůh. Stručná zpráva ohledně minulosti a současnosti černouhelného hornictví 

v oblasti OKR a Ostravsko-karvinských dolů, a.s. (1999). In: Zdař Bůh.cz. [Online] 

24. 11. 2008. [cit. 2010-10-29]. Dostupné z: http://www.zdarbuh.cz/reviry/okd/strucna-

zprava-ohledne-minulosti-a-soucasnosti-cernouhelneho-hornictvi-v-oblasti-okr-a-

ostravsko-karvinskych-dolu-as-1999. 

[65] ZIMMERMAN A. K. Pavement management methodologies to select projects and 

recommend preservation treatments. National Research Council (U.S.), TRB. 

Washington D.C.: National Academy Press, 1995, ISBN 030905866X 9780309058667.  

 

  



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
135 

11 PUBLIKACE SPOJENÉ S DISERTACÍ 

SEIDLER, T. a D. CIHLÁŘOVÁ. Poruchy pozemních komunikací v oblasti ovlivněné 

hornickou činností. In: XII. seminár Ivana Poliačka so zahraničnou účasťou - Diagnostika 

vozovek a skúšanie cestných stavebných materiálov. Bratislava: Kongres management s.r.o., 

2007, s. 184-194, ISBN 978-80-89275-07-6. 

SEIDLER, T.. Stav silniční sítě vybraných silnic I. Třídy v Moravskoslezském kraji. In: 

Metody pro analýzu vybraných mimořádných účinků na konstrukce a zastavěné prostředí. 

Ostrav: VŠB-TU Ostrava, FAST, 11 s. ISBN 978-80-248-1673-9. [CD-ROM]. 

SEIDLER, T. a D. CIHLÁŘOVÁ. Pasportizace silnic I. třídy na území OKR. In: Sborník, 10. 

odborná konference doktorského studia Juniorstav. Brno: VUT – Brno, FAST, 2008, s. 172-

172, ISBN 978-80-86433-45-5. 

SEIDLER, T. a D. CIHLÁŘOVÁ. Analýza silnic I. třídy v oblasti ovlivněné hornickou 

činností. In: Silniční obzor č. 3. Praha: Česká silniční společnost, 2008, s. 55-59, ISSN 0322-

7154 47 320. 

SEIDLER, T., D. CIHLÁŘOVÁ a M. KRAJČOVIČ. Údrţba silnic v území ovlivněném důlní 

činností. In: The influence of climate conditions on road construction (XIII
th

 Seminar of Ivan 

Poliaček with international participation). Bratislava: Kongres management s.r.o,, 2008, 

s.105-109, ISBN 978-80-89275-13-7. 

SEIDLER, T. a R. HYBNER. Vyuţití systému hospodaření s vozovkou na poddolovaném 

území. 11. In: Sborník z odborné konference doktorského studia Juniorstav. Brno: VUT – 

Brno, FAST, 2009, s. 158, ISBN 978-80-214-3810-1. [CD-ROM]. 

SEIDLER, T. a D. CIHLÁŘOVÁ. Údrţba silnic na poddolovaném území. In: Silniční obzor 

č. 2, Praha: Česká silniční společnost, 2009, s. 33-37, ISSN 0322-7154 47 320. 

SEIDLER, T. a D. CIHLÁŘOVÁ. System for Road Maintenance Planning. In: 1st 

international PhD studenst konference Mladý vedec. Košice: TU of Kosice, Fakulty of Civil 

Engineering, 2009, 8 s. ISBN 978-80-553-0176-1. [CD-ROM]. 

SEIDLER, T., D. CIHLÁŘOVÁ a M. KRAJČOVIČ. Systém hospodaření s vozovkou a 

údrţba v Moravskoslezském kraji. In: 11. mezinárodní vedecká konferencia Q-2009, Ţilina: 

Krupa print, s.r.o, 2009, s. 240-244, ISBN 978-80-970139-0-5. 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
136 

SEIDLER, T. Roads Damages on Undermined Area and their Maintenance. In: TRANSCOM 

2009, 8-th European conference of young research and scientific workers, Section 1 

Transport and communications technology. Ţilina: EDIS-Ţilina University publisher, 2009, s. 

229-232, ISBN 978-80-554-0027-3. 

SEIDLER, T. a M. KRAJČOVIČ. Aplikace systému hospodaření s vozovkou v MSK. In: 

IDEAS 2009, Ostrava: ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2009, s. 55-56, ISBN 978-80-248-

2091-0. 

SEIDLER, T., D. CIHLÁŘOVÁ a M. KRAJČOVIČ. Poruchy pozemních komunikací na 

poddolovaném území. In: Hospodarenie s cestami a PPP projekty (XIV
th

 Seminar of Ivan 

Poliaček with international participation). Bratislava: Kongres studio s.r.o, 2010, s.178-183, 

ISBN 978-80-970356-4-6. 

SEIDLER, T., M. MIHOLA, D. CIHLÁŘOVÁ a M. KRAJČOVIČ.  Sustainable Net of 

Roads Influenced by Deep Mining Effects. In: 11th International Scientific Conference 

MOBILITA ’11. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011, CD-ROM, 6 

s., ISBN 978-80-227-3514-8. 

SEIDLER, T., I. MAHDALOVÁ a D. CIHLÁŘOVÁ. Vyuţití PMS v MSK. In: Dopravně-

inženýrské dny, Sborník pro XII. dopravně-inženýrské dny. Hustopeče: Česká silniční 

společnost, 2011, s. 168-170. ISBN 978-80-02-02321-0. 

SEIDLER, T., M. MIHOLA, D. CIHLÁŘOVÁ a M. KRAJČOVIČ. Elimination of Risks of 

Transport Structures in Risk Areas. In: Modern Safety Technologies in Transport, MOSSAT 

2011 volume 4. Zlatá Idka: Suprema Ltd. 2011, s. 360 – 365, ISBN 947-80-970772-0-4, ISSN 

1338 5232. 

SEIDLER, T., M. MIHOLA, D. CIHLÁŘOVÁ a M. KRAJČOVIČ. Predikce poruch 

pozemních komunikací na poddolovaném území. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, 

řada stavební, číslo 2, ročník XI. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, s. 229-234, ISSN 1213-

1962. 

SEIDLER, T., M. MIHOLA a D. CIHLÁŘOVÁ. Analysis of Road Repairs in Undermined 

Areas. In: World Academy of Science, Engineering and Technology.  An international Journal 

of Science, Engineering and Technology. Issue 0060:2011. Bangkok: WASETT, 2011, s. 501-

504. pISSN 2010-376X, eISSN 2010-3778 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
137 

Řešené granty a výzkumné zprávy 

CIDEAS, projekt 1M0579 (Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních 

konstrukcí), dílčí úkol (1.3.3) Návrh postupů pro výstavbu a údrţbu pozemních komunikací 

v územích postiţených hornickou činností. MŠMT ČR. 

SEIDLER, T. a M. KRAJČOVIČ. Dílčí výzkumná zpráva - Stav silniční sítě vybraných silnic 

I. třídy v Moravskoslezském kraji. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2007. 

SEIDLER, T. a M. KRAJČOVIČ. Dílčí výzkumná zpráva - Plánování oprav a údržby silnic 

na poddolovaném území. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2008. 

SEIDLER, T. a M. KRAJČOVIČ. Dílčí výzkumná zpráva - Aplikace systému hospodaření 

s vozovkou v MSK. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2009. 

KRAJČOVIČ, M., T. SEIDLER a M. MIHOLA. Dílčí výzkumná zpráva - Stav a poruchy 

vybraných mostních objektů a pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2010. 

KRAJČOVIČ, M., T. SEIDLER a M. MIHOLA. Dílčí výzkumná zpráva - Analýza rizika 

vzniku poruchy na pozemních komunikacích na poddolovaném území na základě mapových 

podkladů. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2011. 

KRAJČOVIČ, M., T. SEIDLER a M. MIHOLA. Dílčí výzkumná zpráva - Praktické využití a 

aplikace poznatků při údržbě a opravě pozemních komunikací na poddolovaném území. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2011. 

  



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
138 

12 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1      Tři případy tvaru poklesové kotliny v závislosti na vyrubané ploše [34] ............. 16 

Obr. 2      Zjednodušená konstrukce plné účinné plochy ukloněného loţiska [34] ............... 17 

Obr. 3      Hranice poklesové roviny vodorovného loţiska ................................................... 18 

Obr. 4      Časový vývoj poklesů terénu v podmínkách OKR [5] .......................................... 19 

Obr. 5      Charakteristiky poklesové kotliny [5] ................................................................... 20 

Obr. 6      Nespojitá přetvoření terénu [5] .............................................................................. 22 

Obr. 7      Schematické zobrazení modulů SHV [1] .............................................................. 26 

Obr. 8      Schéma dílčích kroků síťové a projektové úrovně SHV [50] ............................... 29 

Obr. 9      Zjednodušený cyklus SHV .................................................................................... 30 

Obr. 10 Měřící vozidla (zdroj: [42], [46]) ........................................................................... 32 

Obr. 11 Degradační histogram pro trhliny úzké v SW RoSy PMS ..................................... 33 

Obr. 12 Průběh degradace vozovky při různé aplikaci oprav ............................................. 41 

Obr. 13 Efekt načasování údrţby na výdaje [2] .................................................................. 42 

Obr. 14 Pohyb nákladů při řízení rizika [31] ...................................................................... 42 

Obr. 15 Rozhodovací schéma pro návrh údrţby a opravy vozovek [50] ............................ 44 

Obr. 16 Schéma ULS [36] ................................................................................................... 46 

Obr. 17 Schéma procesů standardního AMS [52] .............................................................. 55 

Obr. 18 Výdaje na údrţbu silniční sítě ve vybraných zemích [15] ..................................... 56 

Obr. 19 Procentuální zobrazení poměru opravovaných ploch po důlních škodách a po 

běţných škodách .................................................................................................... 60 

Obr. 20 Plánované akce na rok dle [43] aktuální k 1.11.2010 ............................................ 60 

Obr. 21 Počet důlních škod v čase na silniční síti okresu Karviná dle archivu SSMSK [44] . 

  ................................................................................................................................ 61 

Obr. 22 Pokles nivelety pozemní komunikace za dva roky v letech 1986-1988 [58] ........ 64 

Obr. 23 Přehled důlních polí a činných dolů v OKR [10] .................................................. 66 

Obr. 24 Dopravní síť OKR v roce 2011 [36] ...................................................................... 69 

Obr. 25 Postup práce při převodu izokatabáz do klasifikovaného povrchu ........................ 76 

Obr. 26 Zjednodušený postup přípravy dat v GIS .............................................................. 76 

Obr. 27 Graf vývoje počtu oprav v letech ........................................................................... 84 

Obr. 28 Graf vývoje délky oprav v letech ........................................................................... 85 

Obr. 29 Délky ovlivnění a oprav dle třídy komunikace ...................................................... 88 

Obr. 30 Krabicový graf pro opravy dle funkční třídy silnic v roce x .................................. 89 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
139 

Obr. 31 Krabicový graf pro opravy dle funkční třídy silnic v roce x+1 ............................. 90 

Obr. 32 Krabicový graf pro celkovou délku ovlivnění dle funkční třídy silnic .................. 91 

Obr. 33 Graf počtu oprav dle skupiny staveniště v roce x .................................................. 94 

Obr. 34 Graf počtu oprav dle skupiny staveniště v roce x+1 .............................................. 95 

Obr. 35 Graf délky oprav dle skupiny staveniště v roce x .................................................. 96 

Obr. 36 Graf délky oprav dle skupiny staveniště v roce x+1 .............................................. 97 

Obr. 37 Délka oprav roku x vztaţena k třídám intenzity .................................................. 100 

Obr. 38 Délka oprav roku x+1 vztaţena k třídám intenzity .............................................. 100 

Obr. 39 Rozdělení délky oprav pro roky x ........................................................................ 101 

Obr. 40 Rozdělení délky oprav pro roky x+1 ................................................................... 101 

Obr. 41 Graf poměru oprav k délce ovlivnění v letech a třídách dopravního zatíţení ..... 102 

Obr. 42 Investice důlní společnosti do důlních škod na pozemních komunikacích ......... 104 

Obr. 43 Investice správce silniční sítě do důlních škod .................................................... 105 

Obr. 44 Poměr mezi investicemi důlní společnosti a správce silniční sítě ....................... 106 

Obr. 45 Vývoj investic do důlních škod v letech .............................................................. 107 

Obr. 46 Závislost délky ovlivnění na délce opravy v roce x ............................................. 109 

Obr. 47 Závislost délky ovlivnění na délce opravy v roce x+1 ........................................ 109 

Obr. 48 Závislost délky ovlivnění na počtu oprav v roce x .............................................. 109 

Obr. 49 Závislost délky ovlivnění na počtu oprav v roce x+1 .......................................... 110 

Obr. 50 Vztah mezi skutečným a predikovaným počtem důlních škod v roce x + 1 ........ 111 

Obr. 51 Vztah mezi skutečným a predikovaným počtem důlních škod v roce x + 2 ........ 111 

Obr. 52 Vztah mezi skutečným a predikovaným počtem důlních škod v roce x + 2 ........ 112 

Obr. 53 Vztah mezi skutečnými a predikovanými hodnotami v roce x+1........................ 114 

Obr. 54 Vztah mezi vypočteným počtem oprav a skutečným počtem oprav .................... 115 

Obr. 55 Vztah mezi vypočtenou délkou oprav a skutečnou délkou oprav ........................ 115 

Obr. 56 Vztah mezi vypočtenou délkou oprav s parametrem Poc‘x a skutečnou délkou 

oprav..................................................................................................................... 116 

Obr. 57 Vztah mezi vypočtenou délkou oprav s parametrem Opr’x a skutečnou délkou 

oprav..................................................................................................................... 116 

Obr. 58 Vztah mezi skutečnými a predikovanými hodnotami v roce x+2........................ 117 

Obr. 59 Vztah mezi skutečnými a predikovanými hodnotami v roce x+1 se zapracováním 

délky ovlivnění v predikovaném roce. ................................................................. 118 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
140 

Obr. 60 Vztah mezi vypočteným počtem oprav a skutečným počtem oprav dle 

zjednodušeného vztahu ........................................................................................ 119 

Obr. 61 Vztah mezi vypočtenou délkou oprav a skutečnou délkou oprav dle 

zjednodušeného vztahu ........................................................................................ 119 

Obr. 62 Upravený proces SHV pro úroveň AMS ............................................................. 120 

Obr. 63 Alternativní řešení v softwaru RoSy PMS ........................................................... 121 

Obr. 64 Podrobný proces AMS ......................................................................................... 122 

Obr. 1A     Silniční síť a řešené úseky .................................................................................... 144 

Obr. 2A     Zadávání poruch do programu ............................................................................. 145 

Obr. 3A     Stav jednotlivých úseků v aktuálním roce ........................................................... 146 

Obr. 4A     Investice dle finančního plánu ............................................................................. 150 

Obr. 5A     Investice dle rozpočtu 1, 3, 4, 5 (zleva) ............................................................... 151 

Obr. 6A     Investice dle rozpočtu 2 ....................................................................................... 152 

 

  



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
141 

13 SEZNAM TABULEK 

Tab. 1     Celkové a dílčí ovlivněné plochy v OKR (stav k roku 2000) [30] ........................ 23 

Tab. 2     Vyuţití metod vizuálních prohlídek na různých úrovních pozemních komunikací        

[49] ......................................................................................................................... 31 

Tab. 3 Návrhová úroveň porušení vozovky dle roztřídění PK a očekávaného dopravního 

zatíţení [51] ............................................................................................................ 36 

Tab. 4  Klasifikační zatřídění rozsahu skupin poruch vozovek v závislosti na návrhové   

úrovni porušení [49] ............................................................................................... 37 

Tab. 5     Poţadovaná klasifikace zbytkové doby ţivotnosti vozovky [50] .......................... 38 

Tab. 6     Varianty provedení údrţby a opravy v průběhu návrhového období ..................... 40 

Tab. 7     Přehled krajů a pouţívaných SHV na úrovni silnic II. a III. třídy ......................... 50 

Tab. 8     Komentář ke kritériím k hodnocení staveb zařazených do skupin a podskupin [43] 

     ................................................................................................................................ 52 

Tab. 9     Třídění poddolovaných území do stavenišť (zdroj: [11], [57]) .............................. 58 

Tab. 10 Číselník poruch dle [36] ......................................................................................... 61 

Tab. 11 Délka komunikací v MSK dle [36]. ....................................................................... 68 

Tab. 12 Hranice parametrů pro klasifikaci povrchu ............................................................ 75 

Tab. 13 Tabulka ANOVA [29] ........................................................................................... 78 

Tab. 14 Přehled počtu a délek oprav v letech ..................................................................... 84 

Tab. 15 Vstupní data délky opravy dle třídy komunikace [m] ........................................... 86 

Tab. 16 Vyhodnocení délek oprav v roce x dle třídy komunikace ..................................... 87 

Tab. 17 Vyhodnocení délek oprav v roce x+1 dle třídy komunikace ................................. 87 

Tab. 18 Poměr mezi ovlivněnými silnicemi a opravami dle třídy silnic ............................ 88 

Tab. 19 Tabulka ANOVA pro opravy dle funkční třídy silnic v roce x ............................. 89 

Tab. 20 Výsledek LSD testu pro opravy v roce x ............................................................... 90 

Tab. 21 Tabulka ANOVA pro opravy dle funkční třídy silnic v roce x ............................. 90 

Tab. 22 Výsledek LSD testu pro opravy v roce x+1 ........................................................... 91 

Tab. 23 Data o počtech oprav pouţití pro hodnocení ......................................................... 92 

Tab. 24 Data o délkách oprav pouţitá pro hodnocení ......................................................... 93 

Tab. 25 Popisné statistické veličiny počtu oprav v roce x .................................................. 94 

Tab. 26 Popisné statistické veličiny počtu oprav roce x+1 ................................................. 95 

Tab. 27 Popisné statistické veličiny délek oprav v roce x .................................................. 96 

Tab. 28 Popisné statistické veličiny délek oprav v roce x+1 .............................................. 97 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
142 

Tab. 29 Klasifikace třídy dopravního zatíţení [51] ............................................................ 98 

Tab. 30 Vstupní data tříděná dle skupiny staveniště a třídy dopravního zatíţení ............... 99 

Tab. 31 Poměr oprav v roce x k celkové délce ovlivnění ................................................. 102 

Tab. 32 Poměr opravy v roce x+1 k celkové délce ovlivnění ........................................... 102 

Tab. 33 Investice důlní společnosti do důlních škod v letech dle třídy intenzity pozemní 

komunikace .......................................................................................................... 103 

Tab. 34 Investice SSMSK do důlních škod v letech dle třídy intenzity pozemní 

komunikace .......................................................................................................... 104 

Tab. 35 Podíl investic důlní společnosti k investicím správce silniční sítě ...................... 105 

Tab. 36 Bazické indexy [33] ............................................................................................. 106 

Tab. 37 Investice důlní společnosti za metr důlní škody .................................................. 107 

Tab. 38 Investice správce sítě za metr důlní škody ........................................................... 108 

Tab. 39 Poměr mezi investicí důlní společnosti a správce sítě na metr důlní škody ........ 108 

Tab. 40 Vstupní data pro predikční model zaloţený na více vstupních parametrech ....... 113 

Tab. 41 Katalogový list - předpokládané poklesy vlivem důlní činnosti .......................... 122 

Tab. 42 Katalogový list - předpokládané zakřivení terénu na pozemní komunikaci ........ 123 

Tab. 43 Katalogový list - poruchy vlivem účinků důlní činnosti ...................................... 124 

Tab. 1A      Přehled vstupních databázových souborů ............................................................ 145 

Tab. 2A      Přehled pouţitých technologií v roce 2009 dle finančního plánu ....................... 147 

Tab. 3A      Přehled pouţitých technologií na úseku silnice III. třídy .................................... 148 

Tab. 4A      Přehled vstupních finančních prostředků pro rozpočty v milionech korun ......... 151 

Tab. 5A      Přehled pouţitých technologií v roce 2009 dle rozpočtu .................................... 153 

Tab. 6A      Přehled pouţitých technologií na úseku silnice III. třídy .................................... 154 

Tab. 7A      Souhrn rizikových úseků (rozpočet 2) ................................................................. 155 

Tab. 1B      Základní schéma SWOT analýzy ........................................................................ 157 

 

 
  


