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PĜíspČvek se zabývá vytvoĜením inženýrsko-geologických map stabilitních pomČrĤ a map náchylnosti
k porušení stability svahĤ v aplikaci ArcGis.
Inženýrsko-geologické mapy jsou obecnČ jedním z typĤ geologické mapy zobrazujících složky
geologického prostĜedí. V pĜípadČ inženýrsko – geologických map stabilitních pomČrĤ se do mapy
zaznamenávají všechny sesuvné projevy. K tomuto úþelu následovalo zpracování inženýrsko-geologické mapy stabilitních pomČrĤ a mapy náchylnosti k porušení stability svahĤ do vektorové
podoby. K tomu byl využit software ArcGis a byly vytvoĜeny mapy v mČĜítku 1 : 10 000. Nutností bylo
transformovat jednotlivé mapové listy do souĜadnicového systému SJTSK pomocí nástroje
„georeferencing“ (pracovat v „reálných“ souĜadnicích) a následnČ zaþít vlastní vektorizaci (klasifikace
rastrového obrazu do vektorové podoby).
V prostĜedí ArcGis byly vytvoĜeny dva datasety – „hydro“ a „sesuvy“, dle kterých byly rozdČleny
jednotlivé sesuvné projevy do prvkĤ bodových, liniových a plošných.
K bodovým prvkĤm u datasetu „sesuvy“ byla pĜiĜazena skupina pojmĤ sesuv do 50 m, sesuv nad
50 m, lom, pískovna, hliništČ, propad a skalní útvar, k prvkĤm liniovým erozní rýha, odluþná hrana,
odluþná stČna, mrazový srub, akumulaþní oblast, morfologické omezení, hypotetické omezení daného
sesuvu, poškozený nebo ohrožený objekt a k prvkĤm plošným napĜ. území porušené sesuvnými
pohyby, území porušené doþasnČ sesuvnými pohyby, území porušené starými sesuvnými pohyby atd.
K datasetu „hydro“ k prvkĤm bodovým mĤžeme Ĝadit pramen, k liniovým vodní tok, vodní tok
obþasnČ tekoucí a k plošným objektĤm zamokĜené místo, vodní plochu a bezodtokou depresi.
Po vyjádĜení všech tČchto kartografických prvkĤ a zaznaþení do mapy byla k jednotlivým prvkĤm
pĜipojena databáze, ve které jsou zaznaþeny þísla objektĤ, mapový list, název, aktivita, poznámka atd.
Tento pĜíspČvek vznikl za finanþní podpory Ministerstva životního prostĜedí v podprogramu ISPROFIN
215124 s názvem ěešení nestabilit svahĤ v ýR.
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