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P ísp vek pojednává o systematickém výzkumu p í in vzniku svahových nestabilit, spojených v eské
republice p edevším s výskytem extrémních klimatických jev . Tento výzkum probíhá systematicky
od roku 1997, kdy extrémní hodnoty srážek iniciovaly vnik n kolika tisíc sesuv  a jiných svahových
nestabilit. Další takovou kalamitou s mírn jšími dopady byly události z jara roku 2006. Výzkum GS
spo ívá ve zkoumání geologických a antropogenních podmínek vzniku svahových nestabilit, jejich 
mapování v terénu, dokumentaci, kategorizaci a p edpov di jejich možného vývoje. Produktem jsou 
inženýrsko-geologické mapy v m ítku 1 : 10 000 a mapy náchylnosti k sesouvání. Metodika tvorby 
Ú elové inženýrsko-geologické mapy spo ívá ve vymapování všech prvk  souvisejících se sesuvnými
jevy. Mapa náchylnosti území k porušení stability svah  pak obsahuje plošn  vymezené okrsky
s charakteristikou podle stabilitních pom r  a s konkrétními podmínkami využití pro výstavbu. Území 
jsou d lena na základ  výskytu sesuv  a sklon  svah  na t i základní kategorie, v map  odlišené 
signálními semaforovými barvami: zelená – stabilní území, oranžová – podmín n  stabilní území
a ervená – nestabilní území nevhodné pro výstavbu. Tyto mapy jsou v pr b hu ešení úkolu postupn
digitalizovány. Jako mapový podklad byl použit topografický digitalizovaný rastrový podklad
jednotlivých list  1 : 10 000 ZABAGED 2. Ukázky digitální verze obou map budou prezentovány, 
v etn  databáze, provázané s mapami.

Obr. 1: P ehled sesuvných území vzhledem ke geologické stavb eské republiky. Auto i: Krej í O.,
Krej í Z., ápová D., Sedlá ek J. 


