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Metody satelitní radarové interferometrie (zkr. InSAR –
Interferometry Synthetic Aperture Radar) se využívají ke
studiu změn reliéfu už od 90. let 20. století (např. Masso-
net – Feigl 1998). Ústav struktury a mechaniky hornin
AV ČR, v. v. i., byl řešitelem projektu Evropské vesmírné
agentury s názvem „Terrafirma – A pan-European Ground
Motion Hazard information service“ na využití této meto-
dy dálkového průzkumu Země na našem území (Weg-
müller et al. 2007, Kadlečík et al. 2010). Jednou ze studo-
vaných oblastí v projektu byla přeshraniční česko-polská
oblast postižená těžbou černého uhlí, zahrnující na české
straně část města Ostravy a oblast Karvinska. Výsledky
zpracování InSAR z oblasti aktivní těžby uhlí na Karvinsku
jsou základem pro studium změn antropogenního reliéfu
v rámci autorova doktorského studia na PřF UK v Praze.
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Současný výzkum antropogenního reliéfu navazuje na vý-
sledky dřívějších studií autorů zkoumajících antropogenní
reliéf a jeho změny na Ostravsku a Karvinsku. Mezi nejvý-
znamnější lze zařadit práci Havrlanta (1980), zahrnující
klasifikaci antropogenních forem reliéfu podle genetic-
ko-morfologického hlediska (Zapletal 1968). Celkový roz-
sah antropogenního reliéfu i stav jeho přeměn byly a jsou
úzce spjaty s rozsahem těžby černého uhlí. Na současný
stav antropogenního reliéfu na Ostravsku měl značný vliv

vládou vyhlášený útlum těžby v 90. letech 20. století, jenž
měl za následek uzavření všech hlubinných dolů na území
města Ostravy. V současné době těží uhlí čtyři činné doly
v karvinské části hornoslezské pánve (Důl Karviná – závod
Lazy a ČSA, Důl ČSM, Důl Darkov) a jediný činný důl
v ostravské části hornoslezské pánve, kterým je Důl Pas-
kov (závod Staříč) jižně od Ostravy.

V zájmové oblasti Karvinska těží doly černé uhlí karbon-
ského stáří z karvinského souvrství, z hloubek až 1000 m
pod povrchem (Dopita et al. 1997). Nepřímým důsledkem
těžby je vznik poklesových sníženin či kotlin vytvářejících
se bezprostředně nad těženým ložiskem. Největších úhrnů
poklesu povrchu je dosaženo do jednoho roku od začátku
těžby (Schenk 2006). Následky těžby zasahují na povrchu
do sedmi vymezených dobývacích prostorů (DP) západně
a jižně od města Karviné (obr. 1).
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Využitím metod satelitní radarové interferometrie lze zjis-
tit změnu vzdálenosti mezi body na povrchu a satelitem za
určené časové období, dané datem pořízení použitých ra-
darových snímků (tzv. SAR images). Změna vzdálenosti je
vždy v šikmém směru (tzv. line-of-sight direction), což je
dáno úhlem, pod kterým družice snímají povrch Země.
S ohledem na charakter sledovaného jevu a pro porovnání
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výsledků s dalšími druhy měření pohybů na povrchu (nive-
lace, GPS) je možno přepočítat hodnoty změn vzdálenosti
na vertikální či horizontální složku pohybu. U metod rada-
rové interferometrie s použitím vícenásobného množství
snímků (např. PSI) lze sledovat na vybraných plochách
dlouhodobější pohyby. Údaje o změnách vzdálenosti jsou
v tomto případě průměrovány za zvolená časová období,
výsledkem jsou pak pohyby zpravidla v cm/rok či mm/rok.

Pro sledování vzniku a vývoje poklesových kotlin v pod-
dolovaných oblastech byla v rámci projektu Terrafirma
v aktivně poddolované oblasti využita metoda diferenciál-
ní radarové interferometrie (DInSAR) ze snímků japonské
družice ALOS. Tato družice snímá území v intervalu
46 dní. Výhodou je vlnová délka vysílaného záření přibliž-
ně 23,6 cm, která umožňuje lepší průchod záření vegetací
a větší potenciál k určení maximálních hodnot poklesu
oproti radarovým snímkům s použitou kratší vlnovou dél-
kou (Wegmüller et al. 2007).
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Nejlepších výsledků zpracování bylo dosaženo v letech
2007 a 2008 díky většímu množství dostupných snímků
z družice ALOS pro toto území. Od února 2007 do května
2008 (celkem 460 dní) bylo zjištěno 23 prokazatelně se vy-
víjejících poklesových kotlin v místech nad těženými poru-
by v sedmi zmíněných dobývacích prostorech (obr. 1).
V pěti po sobě jdoucích obdobích od února 2007 do května
2008 lze sledovat, jak se oblasti poklesu na povrchu, odpo-
vídající těžbě jednotlivých porubů, nepatrně posouvají ve
směru těžby. V některých případech nebylo možno určit
přesný rozsah oblastí poklesu, tj. ani určit nulovou izolinii
poklesu, zejména z důvodu chybného rozbalení fáze pro
tuto část interferogramu. Tvar a rozměry výsledných po-
klesových kotlin byly dány parametry těžených porubů.
Délka hlavní osy poklesových kotlin (tj. ve směru těžby)
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zpravidla přesahovala 1 000 m, délka vedlejší osy pokleso-
vých kotlin (tj. kolmo na směr těžby) se pohybovala od
500 m do 1 000 m.

Maximální zjištěné hodnoty poklesu (tj. přepočtená ver-
tikální složka pohybu) v centrech některých poklesových
kotlin byly kolem 30 cm pro zpracovaná období, což v ma-
ximu pro jednu z lokalit znamenalo pokles 15 cm za měsíc,
avšak ve většině lokalit byla hodnota v centru poklesových
kotlin menší než 10 cm za měsíc.

Při analýze celkového rozsahu poklesových kotlin byly
z archivních důlních zpráv převzaty průběhy tektonických
linií jednotlivými dobývacími prostory (např. Burel et al.
1991 pro DP Louky, kde těží Důl ČSM). Na příkladu dobý-
vacího prostoru Louky (viz obr. 2) je patrné, že důležitým
parametrem v určení přesného rozsahu poklesových kotlin
jsou tektonické poruchy, a to v místech, kde tektonická po-
rucha:

a) je v blízkosti těženého porubu, tj. přímo zasahuje do
oblasti předpokládaného vývoje poklesové kotliny,

b) prochází mezi dvěma vyvíjejícími se poklesovými
kotlinami, pak hranicí mezi nimi je právě průběh tektonic-
ké linie na povrchu, kde byla naměřena minimální hodnota
poklesu.
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Při zpracování InSAR a následné analýze výsledků byla ře-
šena zejména tato problematika:

– ne vždy lze zpracovat zájmovou lokalitu pomocí meto-
dy diferenciální radarové interferometrie z důvodu nedo-
statku snímků, neboť ne každá družice snímá území pravi-
delně, nebo z důvodů nedostatku navzájem vhodných
snímků. V tom případě je důležitým parametrem velikost
kolmé základny mezi zpracovávanými snímky (viz např.
Lazecký 2011). Při dlouhodobějším monitoringu je důleži-
té zohlednit životnost jednotlivých družic (např. družice
ALOS snímala povrch Země v letech 2006–2011);

– zpracování je ovlivněno kvalitou snímků (vliv atmo-
sféry, změny vegetace), což má vliv na kvalitu dosažených
výsledků. V některých případech, kdy se nepodařilo získat
konkrétní hodnoty pohybu, lze alespoň vymezit plošný
rozsah povrchové deformace (vymezení rozsahu poklesové
kotliny či sesuvného území);

– zjištěné hodnoty pomocí InSAR je vhodné srovnat
s výsledky dalších typů měření, pokud jsou na povrchu
prováděna (GPS, nivelace). Srovnání zvýší konečnou kva-
litu výsledků či může odhalit chyby při zpracování (chybné
rozbalení fáze);

– analýzu výsledků by mělo doplňovat studium změn
povrchu ve sledovaném časovém období, které mohou
mít také vliv na konečné výsledky. Lze využít dostupná
data (letecké a satelitní snímky, výšková a polohopisná
data) a provést geomorfologickou analýzu území (a to
včetně sledování změn vegetace, zamokření půd). Pro
aktivně poddolovaná území, kde je neustále upravován
povrch navážením hlušiny, je tento krok naprosto ne-
zbytný.
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Výsledky InSAR v DP Louky jsou srovnávány s měřením
GPS prováděným Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., v Os-
travě (Doležalová et al. 2012). Pro ověření kvality výsled-
ků byla od podzimu 2011 započata geomorfologická ana-
lýza studovaného území, jež zahrnuje také mapování
deformací na povrchu, monitoring rozsahu zatopených po-
klesových sníženin a vymezení celkového rozsahu antro-
pogenního reliéfu včetně klasifikace antropogenních tvarů.
Aktuální změny reliéfu jsou při terénním výzkumu pozoro-
vatelné zejména v místech poklesových sníženin (obr. 3)
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a na pravidelných hranách konvexních forem reliéfu
(obr. 4). Vzhledem k tomu, že geomorfologická analýza
byla započata s tříletým odstupem od posledního zpracová-
ní InSAR v roce 2008, jsou při analýze výškových poměrů
a stavu antropogenního reliéfu využívány dostupné letecké
snímky a výšková data zejména z let 2006 a 2009. Rozsah
jednotlivých tvarů reliéfu bude vykreslen z leteckých
snímků z roku 2012 a doplněn analýzou výškových pomě-
rů poddolovaného území z dostupných dat do konce roku
2013. Rovněž by bylo vhodné doplnit výzkum o novější
zpracování dat radarové interferometrie.

Poděkování. Velký dík patří Ursu Wegmüllerovi, který byl v rámci
projektu ESA Terrafirma spolupracovníkem oddělení geodyna-
miky ÚSMH AV ČR, v. v. i., i zpracovatelem dat radarové interfe-
rometrie. Poděkování také patří Grantové agentuře Univerzity
Karlovy v Praze za podporu projektu č. 321011 s názvem „Změna
antropogenního reliéfu v Ostravské pánvi na základě výsledků ra-
darové interferometrie“. Za osobní pokroky v aplikaci radarové
interferometrie bych chtěl poděkovat Milanu Lazeckému
z VŠB-TU Ostrava a Ivaně Hlaváčové z ČVUT v Praze.
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