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5 aktivit projektu

3.1.1. Metody průzkumu + kritéria vzniku sesuvů
3.1.2. Nová metodika dokumentace sesuvů

3.1.3. Mapování sesuvů v terénu do RSN
3.1.4. Výzkumy + monitoring vybraných sesuvů
3.1.5. Nový RSN – aplikace, náchylnosti, propagace

„rok projektu za námi“
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3.1.1 Analýza kritérií ovlivňujících 
vznik sesuvů

Metody výzkumu na sesuvech a jejich rozvoj:

- Dálkový průzkum Země (DPZ)
- Geofyzika
- Mechanika zemin

- Nové metody při výzkumu sesuvů

- závěry a cíle = směřování na dalších 5 let
+ IoT
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Výběr vhodné metody a dat DPZ pro výzkum zaměřený na 
svahové deformace je ovlivněn řadou kritérií. Prvním 
kritériem je cíl činnosti:

• Detekce svahových deformací 
• Detailní analýza svahových deformací (zjišťování 
parametrů: objemu, plochy, rychlosti pohybu, …)
• Monitoring svahových deformací
• Tvorba odvozených výstupů a podkladů (mapy náchylnosti, 
vlhkosti, apod.) 

Další kritéria: rychlost pohybu sledovaného sesuvu, 
rozsah sledovaného území, charakter sledovaného území 
(vegetace, členitost) a měřítko, ve kterém chceme pracovat. 

Na tyto kritéria je pak vázána využitelnost 
jednotlivých metod a dat DPZ. 
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Využití kombinace metod DInSAR a PSI pro studium nestability sesuvného území v úseku 
dálnice D8 u obce Dobkovičky. Fárová et al., 2019).
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➢Korelace na bázi indexu plasticity
➢Korelace na bázi poměru Atterbergových mezí
➢Korelace na bázi poměru reziduální a kritické pevnosti
➢Korelace na bázi procentuálního podílu jílové frakce
➢Korelace na bázi mineralogie
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Výstupy aktivity:
1) Vsouhrn - Analýza současného poznání obecných faktorů 

vzniku a vývoje svahových nestabilit
2) Nmap - Ortofotomozaiky a digitální modely terénu, detailní 

mapy identifikace zón lokálního nasycení horninového 
prostředí u vybraných sesuvů

Vlastní „nepovinné“ výstupy
3) Nmet - Metodika verifikace metod radarové interferometrie 

na SN
4) Nmet/Jimp - Optimalizace metodiky GF měření na 

sesuvech
5) Jimp - Predikce pevnosti zemin jako vstupní základní faktor 

do výpočtu stability svahu
6) Nsoft/Jimp - Metodika zpracování GF dat za účelem 

přesnějších geologických interpretací (integrovaný 
geofyzikálně-geologický model).
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3.1.2 Metodika – webová app
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Metodika – terénní formulář
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Výstupy aktivity:

1) Nmet - Metodika dokumentace a systematizace 
evidence svahových nestabilit v rámci ČR - dokončení 
a certifikace
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3.1.3 Mapování sesuvů do Registru
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Specifická část ČR

Území, kde není registrovaný žádný sesuv !!
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Celkem je nutno ověřit min 
3500 sesuvů !!!
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Příprava 

mapy do 
terénu
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Výstupy aktivity:

1) Sdat - Aktualizované evidenční záznamy SN v podobě 
minimálně 2800 aktualizovaných zákresů a evidenčních 
databázových záznamů konkrétních SN

2) Nmap - Inženýrskogeologické mapy 1 : 10 000

Vlastní „nepovinné“ výstupy
3) S - Katalogy SN pro ohrožené objekty a lokality z nově 

revidovaných území
4) Nmap - specializované mapy s odborným IG a 

morfostrukturním obsahem pro jednotlivé modelové 
regiony

5) Nmap - Katalog aktuálních sesuvů III. kategorie rizika
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3.1.4. Výzkum + monitoring 

Dneboh

Benešov

Březno

Raná

Stadice

Odnřejník

Řečica
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Stav výzkumů na 6-ti lokalitách
+ Řečice

aktivita 3.1.4 - část A
poř. 

č.

hodn

ocení
lokalita typ zpracováno

1 1 Šance - Řečica

hluboké ploužení, 

vrásnění
proběhlo GPS měření na vybraných bodech. VPN

2 2 Benešov u Semil

sesouvání podél rovinné 

smykové plochy

6 GF profily, 5x Moire sklíčka, HG monitoring HOV, 

3D model z dronu, návrh 2 vrtů

3 2

Březno u 

Postoloprt sesouvání podél rotační?
3D model z dronu, opakované měření, návrh 3 vrtů

4 2 Ondřejník složená SD

2x GF profil, návrh 2 vrtů, IG mapování, založení 

nového nivelačního pořadu, odebrány vzorky hornin 

pro lab., data z čidel půdní vlhkosti

5 2 Stadice blokové ploužení
IG mapování, návrh 3 vrtů

6 2 Dneboh

sesouvání podlél 

kombinované
2x GF profil, návrh 2 vrtů, IG mapování

7 2 Raná blokové ploužení 
4x GF profil, 3D model z dronu, návrh 1 IG vrtu



18

ZD na monitoring sesuvů 
(13 vrtů – inklino + HG)

9.9.2021 zahájení 
průzkumu podpisem 

smluv
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„terénní kampaň Geofyzika“

- Společná měření ČGS + ÚSMH AV
- Měřené lokality: Raná, Dneboh, Ondřejník a 

Benešov u Semil + další typové lokality
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Ukázka ERT profilu: 2 úrovně smykových 
ploch na Ondřejníku



22

Spádnicový profil na Dnebohu
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„terénní kampaň DPZ“

- Vybrány 3 lokality vhodné pro UAV snímání:
- Březno u Postoloprt (snímání 2x ročně)
- Raná (jednorázové snímání)
- Benešov u Semil (jednorázové snímání)
- Během března vše nasnímáno pomocí RGB 

kamery a následně vytvořeny fotogrammetrické 
modely: digitální modely terénu a 
ortofotomozaiky.
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S

Březno
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S

Stínovaný reliéf, detail

Raná
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Řečica - Využití technologie GNSS pro měření
svahových deformací

Poloha pěti stabilizovaných 
bodů využívaných pro 
měření svahových 
deformací na lokalitě 
Řečica pomocí technologie 
GNSS.
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Výstupy aktivity:

1) Vsouhrn - Závěrečná zpráva z výzkumů na vybraných 
svahových nestabilitách

2) Nmap - Detailní mapy vybraných svahových 
deformací, včetně řezů

Vlastní „nepovinné“ výstupy
3) Informační systém - Systém včasného varování“ na 

vybraných lokalitách
4) Jimp - Odezvy a zpětné vazby nestabilního podloží na 

různé fyzikální, klimatické a mechanické podmínky 
5) Jimp - Vliv krátkodobého a dlouhodobého průběhu 

změny klimatu (zejména teplot) na stabilitu a 
deformace skalních svahů

6) Nvz - Udržování dlouhodobých časových řad sledování 
chování SN
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3.1.5. RSN – aplikace, medializace
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Vrstva náchylnosti

- příprava jednotlivých vstupních parametrických 
map tak, aby reprezentovaly zájmová území 

- kalibrace jednotlivých map.

multivariační statistická metoda
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Výstupy aktivity:

1) S – Databáze/Veřejný portál „Registr svahových nestabilit 
ČGS“

Vlastní „nepovinné“ výstupy
2) O - Monografie o „sesuvech“.
3) Nmet - postupy verifikace dat při přechodu na nové Státní 

mapové dílo ČR
4) Nmap (Nsoft) - Modely náchylnosti k sesouvání na území 

České republiky
5) Nsoft - Nová prohlížecí mapová aplikace
6) Nsoft - Mobilní aplikace sběru dat o svahových 

deformacích
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Děkuji za pozornost

Sesuvy vs. Dálnice
1:0


