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1. Úvod, popis území 
 

Zájmové území, jenž bylo řešeno v rámci této části projektu (Díl A) má čtvercový 

rozsah o ploše 453 km2 a rozprostírá se přibližně mezi obcemi  Stochov – Panenský Týnec – 

Tuchořice a Kněževes  (obr. 1.1). Zasahuje rovnoměrně na 2 mapové listy v měřítku 1:50 000, 

a to Louny 12-12 a Rakovník 12-14 a 4 mapové listy v měřítku 1:25 000 – Hřivice 12-123, 

Panenský Týnec 12-124, Řevničov 12-411 a Stochov 12-442. Základních map ČR v M 1:10 

000 na nichž probíhala dokumentace bylo celkem 25. 

 

Obr. 1.1: Listoklad map v M 1:25 000 v  oblasti Džbánu 
 

Převážná část zájmové oblasti spadá do přírodního parku Džbán s rozlohou 416 km2, 

vyhlášeným v roce 1994 a ležícím na území okresů Louny, Kladno a Rakovník. Morfologicky 

je to tabulová plošina s maximální nadmořskou výškou dosahující nad obcí Hředle 536 m 

(kóta Džbán), mírně ukloněná k S až SV. Erozí je rozčleněna na řadu plochých návrší, 

oddělených hluboce zaříznutými roklemi a údolími s převahou směrů SSV-JJZ až SV-JZ.  
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Zájmové území spadá do Poberounské subprovincie /5/ Brdské oblasti /54/ celku Džbán 

/5A1/. Z geomorfologického pohledu tvoří Džbán strukturní křídovou plošinu, proříznutou 

soustavou radiálních toků. Oblast je z větší části odvodňována do povodí Ohře menšími 

potoky jako Hasina, Klášterský (také Třebocký), Pochvalovský, Vinařický či Pozdeňský 

potok, do povodí Berounky pak potokem Lodenice a jeho přítoky. Převýšení mezi náhorními 

strukturními plošinami k bázi erozních údolí kolísá od 100 do 170 m. Obzvláště pak na 

Lodenici je systém poměrně významných rybníků (Lodenický, Červený, Mlýnský, Pilský). 

Zájmovým územím probíhá několik silničních tahů. Jedná se  především o silnici E48 

(R6) Praha – Karlovy Vary (úsek Stochov – Hořesedly), dále pak II/16 (Slaný – Řevničov), 

částečně I/7 (R7) Praha – Chomutov (úsek okolo Panenského Týnce), významněji III/229 

(Louny - Rakovník), III/237 (Rakovník – N. Strašecí – Hořešovice, porušená sesuvem u N. 

Strašecí), III/227 (Žatec – Rakovník) a dále několik lokálních silnic (často porušených sesuvy, 

např. Solopysky – Ročov, u Konětop, aj.). 

Kolmo z jihu na sever probíhá železniční trať Rakovník – Louny, která byla v minulém 

století několikrát postižena lokálním sesouváním (Fisher 1924, Hynie 1924, Zajíc 1963).  

Džbánsko je osídleno poměrně hustou zástavbou vesnického charakteru typickou pro 

středočeský kraj. Z významnějších obcí lze jmenovat Nové Strašecí, Stochov, Řevničov, 

Krušovice, Hředle, Ročov, Solopysky, Konětopy, Hřivice, Mšec, Domoušice, Tuchořice, 

Kounov, Hořešovice, aj. 

Oblast Džbánska je intenzívně obhospodařována, zemědělská půda je využívána pro 

pěstování chmele, a to prakticky na celém řešeném území. Velká část území, převážně 

sesuvných svahů je pokryta smíšeným lesem. Právě lesní hospodářství přispívá k částečné 

stabilizaci sesuvů. Např. sesuv v Dolním Ročově z roku 1900, původně aktivovaný na lukách 

a zahradách je po osázení smíšeným lesem od roku 1940 bez projevů aktivity (foto 1.1.). 

    

Foto 1.1. Klášterní kostel v Dolním Ročově (K.I. Dientzenhofer) v pozadí s loukami a sady 
postiženými sesuvy (počátek 20. století). Dnes jsou svahy porostlé lesem. 

Foto 1.2. Zbytky obvodových zdí z opuky hradu Pravda. 
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Z kulturně-historických památek můžeme jmenovat především zříceninu hradu Pravda 

v cípu svědeckého vrchu mezi Domoušicemi a Pnětluky (foto 1.2.). Hrad pochází z 1. 

poloviny 14. století. Druhou zříceninou je hrad Džbán. Tento hrad na ploché ostrožně západně 

nad Lhotou pod Džbánem leží v místech halštatského pravěkého hradiště. Později zde zřejmě 

bylo slovanské hradiště na pomezí území přemyslovských Čechů a zřejmě Lučanů. Původ 

hradu zřejmě spadá do 13. století. Třetí zajímavostí jsou tzv. „Kounovské kamenné řady“. 

Jedná se o památku nejasného stáří, účelu a původu. Řady bývají považovány za pravěkou 

megalitickou observatoř, podle některých skeptiků se jedná o novověké meze polí. Všechny 

jmenované památky leží na plochých opukových tabulích, které jsou ohroženy sesouváním 

především ve svých okrajových částech. 

Z pohledu těžební činnosti je celá oblast Džbánska postižena starou těžbou uhlí a těžbou 

křídových jílovců (kapitola 2.3.3.1.). Uhlí se těžilo na přelomu 18. a 19. století převážně 

systémem těžebních jam a následných rozrážek. V současné době dokumentují tuto těžbu jen 

staré haldičky, žádná z těžebních jam nebyla dochována. Mezi největší těžební revíry patřil 

Důl Perun u Kounova. Detailnější popis a dokumentace důlní činnosti nebyla z kapacitních a 

časových důvodů provedena. 

 

1.1. Rozsah provedených geologických prací 

 Analytická mapa svahových nestabilit v M 1:10 000 (mapování všech rizikových jevů 

na ploše mapy) – celkem 20 map se zaznamenanými svahovými deformacemi. 

 Účelová geologická mapa v M 1: 25 000 – celkem 4 mapy (listy – Hřivice 12-123, 

Panenský Týnec 12-124, Řevničov 12-411 a Stochov 12-442. 

 Mapa reliéfu povrchu svrchního paleozoika v M 1:50 000 pro celé území 

 Mapa náchylnosti území na porušení stability svahů pro účely rajonizace území z 

hlediska ohrožení rizikovými geofaktory v M 1:25 000 – celkem 4 mapy (listy – Hřivice 

12-123, Panenský Týnec 12-124, Řevničov 12-411 a Stochov 12-442. 

 Digitálně zpracovaná a uložená dokumentace objektů svahových nestabilit do Registru 

ČGS (mapy, popisy, fotografie). Celkem 440 záznamů. 

 Základní dokumentace hydrogeologických objektů – prameny, pramenní jímky, vodní 

zdroje. Digitální zpracování včetně fotodokumentace. Celkem přes 100 záznamů. 

 Digitálně zpracovaná a uložená Závěrečná zpráva za úkol „Regionální dokumentace 

rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské 

aglomeraci a na Zlínsku – Díl A“ do digitálního archivu zpráv Registru SN. 
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1.2. Postup řešení 

 

Prvním krokem byla základní inženýrskogeologická, geologická a hydrogeologická 

dokumentace zaměřená účelově na problematiku svahových nestabilit. Tato dokumentace 

spočívala v: 

- geomorfologické analýze reliéfu s využitím DEM (digitálního modelu reliéfu) a 

leteckých snímků; 

- podrobné rešerši svahových pohybů a dalších rizikových geologických jevů 

zjištěných z regionálních archivních podkladů a archívů ČGS a ČGS - Geofondu 

ČR, Moravského zemského muzea, AV ČR a jiných; 

- podrobné rešerše existujících geologických map, podkladů a dokumentace; 

- terénním geologickém a inženýrskogeologickém mapování, včetně terénní 

dokumentace a ověřování interpretace DPZ a archivních údajů, jehož výsledky 

posloužily jako základní vstupní parametry pro výpočet náchylnosti svahů 

k sesouvání (krok 2); 

- terénní dokumentaci hydrogeologických a hydrologických objektů 

 

Pro zpracování prostorového vymezení objektů nestabilit (analytických map) byla 

vytvořena jednotná klasifikace zaznamenávaných prvků – „Společná legenda dokumentace 

inženýrsko-geologické mapy objektů nestability“. Tato legenda vzešla ze společného 

konsensu inženýrských geologů, geologů mapujících objekty svahových nestabilit a 

informatiků v ČGS.  

 

Druhým krokem pak byla interpretace dostupných výsledků (DPZ+geologie+mapování 

svahových nestabilit + hydrogeologická dokumentace) a tvorba „Mapy náchylnosti území na 

porušení stability svahů“ podle metodiky Metelka – Kycl 2006. Sestavená mapa náchylnosti 

poskytuje informace o základním charakteru území a pravděpodobnosti vzniku svahové 

deformace pro dané území v čase. Správná interpretace této mapy může sloužit např. pro 

územní rozvoj a zakládání staveb, v zemědělství, lesnictví či těžbě surovin. 

 

 

Pozn.: Data z vyhodnocených vrtů pro vytvoření prostorového modelu povrchu permokarbonu byla 
převzata z databáze vytvořené v rámci projektu „Pokročilé sanační technologie a procesy“ 
Výzkumného centra 1MO554, financovaném ministerstvem školství, mládeže a sportu. 
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2. Geologická stavba území 
 

2.1. Úvod 

Geologické poměry jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících vznik sesuvů. 

Expertní zhodnocení geologických jednotek vzhledem k náchylnosti jednotlivých 

horninových typů bylo základním krokem pro sestavní analýzy náchylnosti svahů 

k sesouvání. Ze zkušenosti projektů ČGS, zabývajících se touto problematikou vyplynulo, že 

základní geologické mapy ČR v M 1:50 000 nejsou pro tyto účely dostatečně přesné. Proto 

probíhalo v rámci projektu účelové geologické mapování, jehož výsledkem jsou 4 účelové 

geologické mapy v M 1:25 000 Hřivice, Panenský Týnec, Stochov a Řevničov (viz obr. 1.1). 

Dále v textu je blíže popsán každý horninový a zeminový typ, který vstupuje do výpočtu 

náchylnosti. Popis legendy je od nejstarších jednotek po nejmladší. 

Na geologické stavbě zájmového území se kromě kvartérních uloženin podílejí dvě 

základní geologické jednotky: horniny mladšího paleozoika a sedimenty české křídové 

pánve. Specifická morfologie i geologie Džbánska se odráží i v charakteru kvartérního 

pokryvu. Vzhledem k tomu, že se jedná ve své většině o oblast s erozně-denudačním 

reliéfem, nalézáme zde čtvrtohorní sedimenty jen v plošně omezených reliktech.  

Mapování probíhalo ve třech terénních sezónách (jaro a podzim 2010, jaro 2011), 

přičemž pozornost byla soustředěna zejména na zpřesnění průběhu diskordantní kontaktní 

plochy sedimentů karbonu a křídy, která částečně podmiňuje vznik svahových nestabilit. 

Během terénního mapování byla prováděna základní dokumentace přirozených výchozů 

(ca 260 dokumentačních bodů v křídě a 150 ve svrchním paleozoiku) a fotodokumentace 

odkryvů, v menší míře i geodynamických jevů a vývěrů vod. 

 

2.2. Geologická prozkoumanost území 

Geologická prozkoumanost území, pokud jde o novější podrobné geologické mapování, 

je nízká. Území map 1: 25 000, zpracovaných v rámci předkládané zprávy, pokrývá v případě 

listů Hřivice a Panenský Týnec jižní polovina mapy 1:50 000 12-12 Louny (Tyráček e. al. 

1991), listy Řevničov a Nové Strašecí severní polovina mapy 1: 50 000 list 12-14 Rakovník 

(Valín et al. 1991). Obě zmíněné mapy v měřítku 1: 50 000 zpracované v České geologické 

službě jako součást souboru geologických a účelových map ČR v měřítku 1: 50 000 byly 

sestaveny na základě starších map v měř. 1: 75 000 (tzv. speciálek). Výjimkou je pouze území 

na SZ od Solopysk a Pnětluk na listu 12-123 Hřivice, které bylo Hradeckým et al. (1974) 

zmapováno v měřítku 1:25 000. Konstrukce předkládaných map proto vyžadovala podrobnou 
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reambulanci a nové mapování v celém rozsahu. Nově bylo zpracováno i území na mapě 

Hradeckého et al. (1974), neboť v nedostatečné míře zohledňovalo rozsah sesuvů. Prakticky 

bez reambulace byl z této mapy převzat pouze tektonicky intenzívně porušený úsek 

pooháreckého zlomového pásma mezi Tuchořicemi a Lipnem. V tomto úseku se sesuvy 

nevyskytují a jeho reambulance by si vyžádala delší dobu, aniž by mohla přinést  zásadnější 

zpřesnění mapy. Rovněž jižní část zájmového území, kdy nebyl dokumentován žádný výskyt 

svahových nestabilit nebyl podrobněji dokumentován, ale byl převzat z geologické mapy v M 

1:50 000 list Rakovník. 

 

2.3. Popis jednotlivých litologických jednotek 

 
Pohled ze svahu nad Smilovicemi směrem k východu: v popředí tenký pokryv hlinito-kamenitých 

svahových sedimentů s hojnými úlomky opuk, dále pak výchozy rudohnědě zbarvených aleuropelitů 
líňského souvrství, v pozadí opuková plošina jižně od hradiště Dřevíč s bílými výchozy opuk; svahy 
pod plošinou pokrývají až k úpatí sesuvy, zakrývající perucko-korycanské souvrství. 

 
2.3.1. Neoproterozoikum 

PK-Z  – Kralupsko-zbraslavská skupina 

Do okolí Prvního luhu (údolí při jižním okraji listu Stochov) zasahují sedimenty 

neoproterozoika, které stratigraficky náleží ke kralupsko-zbraslavské skupině, blovickému 

souvrství. Ve smyslu Chába a Pelce (1968) se dají přiřadit k flyšové facii 

charakterizované zejména rytmickým střídáním vrstev drob a břidlic v řádu decimetrů. V 
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některých polohách přibývá hrubší drobová složka, jinde se vyskytují i laminované 

prachovce, místy je patrná také silicifikace drob. Vrstevní sled má charakter flyše ukládaného 

turbiditními proudy o různé hrubosti. Ve složení drob převažuje ostrohranný křemen, dále 

živce, jílovitá základní hmota a alterované litické úlomky. Převažující úklon vrstevního sledu 

je generelně k SZ, v mírných úhlech kolem 20 – 30°. I přes flyšoidní charakter nemají tyto 

horniny žádnou predispozici ke vzniku svahových deformací. 

 

2.3.2. Mladší paleozoikum 

Sedimenty mladšího paleozoika v mapované oblasti přírodního parku Džbán náleží 

regionálně-geologicky kladensko-rakovnické pánvi, která zde tvoří podloží kontinentálních 

i mořských sedimentů české křídové pánve. V zájmové oblasti vystupují všechny čtyři 

jednotky kontinentální mladopaleozoické výplně pánve, odspodu – kladenské, týnecké, 

slánské a líňské souvrství, které se pod mírnými úhly (10-20°) uklání k severu až 

severovýchodu nebo severozápadu. Celková mocnost sedimentů mladšího paleozoika kolísá v 

závislosti na hloubce denudace, nejvyšších hodnot – až 1500 m (vrt Mt-1, Martiněves) – 

dosahuje v centrální části pánve (oblast Zlonice – Peruc).  Výplň kladensko-rakovnické pánve 

lze podle převládající litologie a typu sedimentačního prostředí rozdělit na dvě části. Spodní 

dvě souvrství (kladenské a týnecké) jsou převážně fluviálního původu a tvoří je z velké části 

slepence a hrubozrnné arkózy místy doprovázené tenčími polohami jílovců a prachovců, 

lokálně s uhelnými slojemi. Ve svrchních dvou jednotkách (slánské a líňské souvrství) 

převažují jílovce a prachovce jezerního nebo aluviálního původu, tělesa arkóz a slepenců tvoří 

jen laterálně nestálé čočky v jílovcích. 

Mapování v měřítku 1 : 25 000 dovolilo v terénu nově rozlišit dílčí jednotky slánského 

souvrství (malesické, ledecké a otrubské vrstvy), které je v měřítku 1: 50 000 mapováno jako 

nerozlišené. Z hlediska vzniku svahových nestabilit se výrazně uplatňují zejména červeno-

hnědé jílovce líňského souvrství, ale také jílovce malesických a otrubských vrstev slánského 

souvrství. Vzhledem k nerovnoměrné distribuci svahových nestabilit, a jejich jen ojedinělému 

výskytu v jižní části zájmové oblasti, byla geologická stavba tohoto území z větší části přejata 

z geologické mapy 1 : 50 000 (12-14 Rakovník). Linie, podél které byla geologická stavba 

přejata, odpovídá bazální ploše slánského souvrství, resp. malesických vrstev.  

 

Ckl - Kladenské souvrství (boslov-kantábr) 

Bazální jednotka výplně kladensko-rakovnické pánve je charakteristická převahou 

hrubozrnných fluviálních sedimentů doprovázených místy až několik metrů mocnými 
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uhelnými slojemi, které byly v minulosti předmětem intenzivního průzkumu a těžby. 

Sedimenty kladenského souvrství vystupují pouze v jižní části mapované oblasti, kde se 

prakticky nepodílejí na vzniku svahových nestabilit. Kladenské souvrství lze dělit na bazální 

radnické vrstvy (Cr) a nadložní nýřanské vrstvy (Cn), které se ukládaly po krátkém hiátu, 

kdy docházelo k intenzivnímu zvětrávání uloženin radnických vrstev a tvorbě žáruvzdorných 

jílovců, dnes těžených např. na lokalitě Rynholec-Pecínov v jižní části listu Stochov. 

Radnické vrstvy představují bazální uloženiny vyplňující původní před-sedimentační 

reliéf. Výplně paleoúdolí nepřesahují mocnost 220 m, na mapovaném území se pohybují 

většinou do 100 m.  Rozšíření, mocnost i litologická skladba sedimentů radnických vrstev je 

značně variabilní a závisí na pozici v systému hlavních a bočních paleoúdolí (Opluštil, 2005). 

Hlavní, SSV orientovaná paleoúdolí jsou vyplněná hrubozrnnými fluviálními sedimenty, 

zatímco v kolmých vedlejších paleoúdolích vznikaly místy až přes 10 m mocné uhelné sloje 

radnického souslojí. 

Nýřanské vrstvy představují až 400 m mocný komplex hrubozrnných arkóz a slepenců 

doprovázený tenkými polohami jílovců a prachovců, jen ojediněle s tence vyvinutými 

uhelnými slojemi. Na bázi leží až 150 m mocný soubor slepenců a hrubozrnných arkóz, tzv. 

mirošovských slepenců, který odráží expanzi sedimentačního prostoru z původně omezených 

paleoúdolí do rozsáhlých oblastí středních a západních Čech. Výše v profilu se postupně více 

uplatňuje cyklická stavba, kdy jsou slepence – pískovce a jílovce uspořádány do většinou 

nahoru zjemňujících cyklů několika řádů. Slepence a arkózy nýřanských vrstev přecházejí do 

nadložních slepenců a arkóz týneckého souvrství prakticky beze změny, pouze polohy jílovců 

přecházejí ze šedavých do pestrých až červených odstínů.  

 

Ct - Týnecké souvrství (barruel) 

Sedimenty týneckého souvrství vystupují pouze v jižní části mapované oblasti na listech 

Řevničov a Stochov. Mocnost jednotky se pohybuje okolo 200 m (vrt LB-1, Libovice), 

hranice s podložním kladenským souvrstvím je v terénu vzhledem k podobnému 

litologickému vývoji na rozhraní obou jednotek jen těžce sledovatelná. Podobný litologický 

vývoj (arkózy a slepence) také v nejvyšší části souvrství a na bázi nadložního slánského 

souvrství činí prakticky nemožné sledovat v terénu stratigrafické rozhraní barruel/Stefan B. Z 

tohoto důvodu je zde bazální část slánského souvrství (jelenické vrstvy), o mocnosti nejvýše 

20 m (vrt LB-1, Libovice), přičleněna k sedimentům týneckého souvrství. Strop takto 

definované jednotky týneckého souvrství leží na bázi malesických vrstev, která tvoří ostré 

litologické rozhraní tmavošedých jílovců a arkóz. V jihozápadní části sledovaného území leží 
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sedimenty týneckého souvrství ve své stratigrafické pozici v nadloží se slánským souvrstvím, 

avšak východně od Řevničova, v okolí Třtice a jižně od obce Mšec tvoří již podloží 

pískovcům perucko-korycanského souvrství křídy. 

Litologická skladba souvrství odráží jeho fluviální původ. Ve spodní části převažují 

říční korytové sedimenty tvořené hrubozrnnými slepenci a arkózami jen s tence a 

nepravidelně vyvinutými polohami většinou červeně zbarvených jílovců. Arkózy jsou 

většinou kaolinizované, často špatně vytříděné s variabilním podílem vtroušených valounů (až 

5 cm). Postupně do nadloží roste podíl jemnozrnnějších poloh a zároveň i jejich mocnost, více 

se uplatňuje nivní sedimentace. Ve svrchní části souvrství se jemnozrnné polohy rychle 

střídají s většinou tence vyvinutými polohami jílovitých arkóz a slepenců, případně tvoří 

nahoru zjemňující sledy mocné několik metrů. 

Výchozy slepenců a arkóz týneckého souvrství lze dobře sledovat v jižním okolí obce 

Hředle v nárazovém břehu Červeného potoka nebo na svazích vrchu Amálie (kota 453) mezi 

obcemi Hředle a Krušovice. Menší výchozy kaolinizovaných arkóz lze sledovat také 

východně od obce Třtice, v zářezu výpusti Pilského rybníka. Podobně jako sedimenty 

kladenského souvrství se také jednotka týneckého souvrství, vzhledem ke své příhodné 

litologické skladbě a rozšíření, prakticky neuplatňuje při vzniku svahových nestabilit. 

 

Csl - Slánské souvrství (stefan B) 

Sedimenty slánského souvrství vystupují přibližně v 1 až 4 km širokém pruhu 

orientovaném  ZJZ-VSV směrem v linii definované obcemi Kounov – Hředle – Kroučová – 

Kalivody – Mšec – Srbeč – Hvězda. Převažujícím litotypem souvrství jsou šedé jílovce, 

prachovce a jemnozrnné pískovce, které se často vertikálně rychle střídají. Pískovce a jen 

ojedinělé slepence tvoří buď mocnější laterálně vykliňující čočkovitá tělesa ledeckých vrstev 

nebo tenčí polohy v otrubských vrstvách. Báze souvrství je pro účely mapování kladena na 

bázi šedých jílovců malesických vrstev, strop souvrství leží na bázi většinou bělavých arkóz s 

červenými jílovci v nadloží.  

Mocnost slánského souvrství se pohybuje okolo 220 m a je nejvíce ovlivněná 

proměnlivou mocností písčitých těles ledeckých a otrubských vrstev ve vyšší části souvrství. 

Nejstálejší jednotkou jsou bazální jílovce až jemnozrnné pískovce malesických vrstev, které 

tvoří přibližně polovinu souvrství a dosahují stabilních mocností okolo 120 m. Následují 

laterálně nestálé pískovce a arkózy ledeckých vrstev a faciálně pestrá jílovito-písčitá série 

doprovázená uhelnými slojemi otrubských vrstev v nejvyšší části souvrství.  Poměrně 

značná faciální variabilita vyšší části souvrství spočívá v laterálním zastupování červených a 
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tmavě šedých jílovců doprovázených nestálými tělesy pískovců (Jindřich, 1964; viz kap. 

Otrubské vrstvy). V mapované oblasti se východním směrem postupně více uplatňují červené 

jílovce s rozptýlenými tělesy pískovců, zatímco západním směrem roste mocnost šedých 

jílovců s 1 – 3 kounovskými slojemi, nejvyšší sloj dosahuje v okolí Kounova až 1 m mocnosti 

(Pešek, 1996). 

 

Cml - Malesické vrstvy 

Malesické vrstvy vytvářejí laterálně nejstálejší jednotku slánského souvrství a 

představují hlavní korelační horizont západočeských, středočeských a lužických pánví 

mladšího paleozoika Českého masivu (Pešek et al., 2001). Až 120 m mocná, nahoru postupně 

hrubnoucí jezerně-deltová sekvence malesických vrstev začíná až 30 m mocnou sérií 

tmavošedých, jemně rytmicky laminovaných jílovců a prachovců s hojnými tenkými 

laminami sideritu (Skoček, 1968; Lojka et al., 2009, 2010), které se v terénu projevují několik 

mm tenkými střípky oranžových prachovců v šedém jílovitém eluviu. Série jílovců 

postupným přibýváním jemně písčitých lamin rytmicky přechází do velmi jemnozrnných až 

jemnozrnných pískovců (foto 2.1, 2.2) většinou s tenkými polohami prachovců (foto 2.3). 

Jemnozrnné pískovce jsou jemně horizontálně laminované organickou drtí (tzv. žíhance, foto 

2.4) a často obsahují až 1 dm velké závalky tmavošedých jílovců ze spodní části série. 

Nejprve tvoří pouze několik cm mocné laminy s ostrými bázemi a pozitivní gradací 

odpovídající sedimentům turbiditních proudů, do nadloží jejich mocnost postupně narůstá a 

vytvářejí čočkovitá až deskovitá tělesa odpovídající zřejmě prodeltovým lalokům, která 

mohou do nadloží laterálně přecházet do deltových pískovců ledeckých vrstev. 

  
Foto 2.1 Rychlé střídání tence vyvinutých vrstev jemnozrnných pískovců, velmi jemnozrnných 

pískovců a prachovců, které je typické pro vyšší část malesických vrstev. Dobře patrná je i velmi 
hustá distribuce puklin (východní okraj obce Hředle). 

Foto 2.2  Příklad drobné poklesové tektoniky, malesické vrstvy (východní okraj obce Hředle). 
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Foto 2.3 Detail rychlého střídání šedých prachovců a jemnozrnných pískovců bohatých rostlinnou drtí, 

vyšší část malesických vrstev slánského souvrství (východní okraj obce Hředle). 
Foto 2.4  Detail vrstevní plochy jemnozrnných pískovců malesických vrstev s hojnou rostlinnou drtí i 

většími úlomky rostlin (východní okraj obce Hředle). 
 

Litologie bazálních jílovců malesických vrstev nedovoluje vytvářet větší skalní 

výchozy, drobné výchozy lze sledovat jen v nárazových březích a korytech potoků např. v 

uzávěru údolí západně od obce Kalivody v zářezu koryta Bakovského potoka. Na větších 

výchozech lze sledovat pouze vyšší část malesických vrstev s větším zastoupením 

jemnozrnných pískovců (např. východní okraj obce Hředle). 

Při vzniku svahových nestabilit se jílovce a prachovce malesických vrstev významně 

uplatňují zejména na sever orientovaných svazích v údolí Bakovského potoka. V okolí obcí 

Kalivody, Bdín a Srbeč se přes jílovce malesických vrstev plouží několik těles sesuvů 

složených většinou z hlinito-kamenité směsi pískovců a opuk křídového stáří. Ve strmých, na 

západ orientovaných svazích západně od obce Srbeč tvořených jílovci malesických vrstev, 

byly pozorovány několik metrů velké sesuté bloky arkóz a slepenců nadložních ledeckých 

vrstev. 

 

Cld - Ledecké vrstvy 

Ledecké vrstvy vytvářejí relativně mocná čočkovitá tělesa arkóz a pískovců s velmi 

variabilní mocností (30 – 60 m), která laterálně často vykliňují do jemnozrnných pískovců a 

prachovců malesických vrstev. V případě menších mocností již nelze jednotku v terénu 

sledovat, a tenčí ekvivalentní polohy arkóz s příměsí valounů jsou řazeny do nadložní 

jednotky otrubských vrstev. V oblasti se vyskytuje několik mapovatelných čočkovitých těles 

pískovců a arkóz ledeckých vrstev, protažených ve směru vrstevního sledu (ZJZ-VSV). 
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Největší z nich se táhne údolím Bakovského potoka v linii obcí Kalivody – Přerubenice – 

Srbeč, kde pískovce a arkózy ledeckých vrstev vycházejí v několika opuštěných lomech (foto 

2.5, 2.6 a 2.7). Menší a nestálá čočkovitá tělesa pískovců a arkóz lze sledovat ještě v severním 

okolí obcí Hředle a Malíkovice. 

  
Foto 2.5 a  2.6 Soubor dílčích, většinou tence vyvinutých šikmo nebo horizontálně zvrstvených těles 

převážně dobře vytříděných arkóz skládající větší tělesa, která jsou oddělená tenkými, ale laterálně 
stálými polohami prachovců bohatých rostlinnou drtí, ledecké vrstvy slánského souvrství (opuštěný 
lom na východním okraji obce Přerubenice, přístupné). 

 

Dominantním litotypem ledeckých vrstev jsou většinou velmi dobře vytříděné 

střednozrnné až hrubozrnné arkózy až pískovce s menším podílem jílové frakce a vtroušených 

valounů. Uniformní zrnitost, dobré vytřídění a dobře vyvinuté až několik m mocné sety 

šikmého zvrstvení patří k hlavním znakům těchto pískovců a arkóz, interpretované jako 

sedimenty deltových těles jezerní delty (Skoček, 1990). Šikmo zvrstvené sety pískovců 

dosahují mocnosti od několika dm až přes 1 m a skládají několik metrů mocná deskovitá až 

čočkovitá tělesa oddělená jen několik dm mocnými, laterálně stálými polohami horizontálně 

laminovaných prachovců nebo jemnozrnných pískovců, často s rostlinnou drtí. Šikmé 

zvrstvení ve velkých setech dosahuje úklonů až 35°, převládající orientace ploch šikmého 

zvrstvení přibližně k severovýchodu odráží převažující směr proudění a transportu materiálu. 

Pískovce a arkózy ledeckých vrstev se při vzniku svahových nestabilit nijak výrazně 

neprojevují, pouze v jednom případě – západně od obce Srbeč – bylo pozorováno sesouvání či 

řícení bloků arkóz přes podložní jílovce malesických vrstev. JZ od obce Hřešice byla 

pozorována v ekvivalentních pískovcích otrubských vrstev bloková odlučnost podél 

puklinového systému paralelního s údolím Bakovského potoka (foto 2.8). 
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Foto 2.7  Soubor dílčích, většinou tence vyvinutých šikmo nebo horizontálně zvrstvených těles 

převážně dobře vytříděných arkóz skládající větší tělesa, která jsou oddělená tenkými, ale laterálně 
stálými polohami prachovců bohatých rostlinnou drtí, ledecké vrstvy slánského souvrství (opuštěný 
lom na východním okraji obce Přerubenice, přístupné). 

Foto 2.8  Soubor deskovitých těles šikmo nebo horizontálně zvrstvených arkóz a slepenců, místy 
patrné výrazné pukliny vyplněné nadložním materiálem. Velmi pravděpodobně jde o arkózy 
ekvivalentní ledeckým vrstvám, ale vzhledem k malé mocnosti je nelze mapovat a byly proto 
zařazeny do sedimentů otrubských vrstev slánského souvrství. 

 

Cotb - Otrubské vrstvy 

Otrubské vrstvy představují litologicky velmi variabilní jednotku v nejvyšší části 

slánského souvrství. Ve vrtných profilech je lze dále členit na tmavošedé jílovce a slídnaté 

pískovce kounovských vrstev doprovázené 1-3 uhelnými slojemi kounovského souslojí, a 

pestré jílovce a arkózy vrstev kamenomosteckých ve stropu jednotky. Otrubské vrstvy 

(Havlena a Pešek, 1975, 1980) sjednocují obě dílčí, litologicky pestré a laterálně se vzájemně 

zastupující jednotky do jednoho celku.    

Mocnost této jednotky na mapovaném území varíruje přibližně mezi 50 – 80 m v 

závislosti na proměnlivé mocnosti těles pískovců a arkóz. Pokud jsou pískovce a arkózy 

ledeckých vrstev jen tence vyvinuté, jsou pro účely mapování řazeny do otrubských vrstev a 

definují jejich bázi vůči jemnozrnným pískovcům nejvyšší části malesických vrstev. V 

případě, že jsou pískovce ledeckých vrstev vyvinuty ve větších „mapovatelných“ mocnostech, 

je báze otrubských vrstev definovaná bází tmavošedých jílovců většinou s oranžovými střípky 

prachovitých sideritů připomínající jílovce malesických vrstev, které obsahují laterálně stálé, 

avšak většinou jen tence vyvinuté sloje. Mocnosti dílčích slojí dosahují běžně 0,5 m, na 

západě území v okolí Kounova přesahují 1 m mocnosti a byly zde v minulosti předmětem 

intenzivní těžby. V období II. světové války vznikla celá řada dolů, kde se těžily jen 0,5 m 
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mocné slojky. Pozůstatky po této intenzivní těžbě (šachty, haldy) lemují celý výchozový pruh 

otrubských vrstev přibližně v linii obcí Kounov – Kroučová – Přerubenice – Srbeč – Hřešice. 

Ve vyšší části jednotky dochází ke střídání i k laterálnímu zastupování několik metrů 

mocných celků jílovitých a písčitých hornin. Jílovce a prachovce případně jílovité pískovce 

většinou na mapovaném území mírně převládají, avšak mohou být šedě i pestře zbarvené. 

Laterální variabilita facií sedimentů otrubských vrstev ve V-Z směru (Obrhel, 1957, 1965; 

Jindřich, 1964; Havlena a Pešek, 1980) může indikovat synsedimentarní tektonickou aktivitu 

na S-J orientovaných zlomech. 

Podobně jako malesické vrstvy se také převážně jílovité otrubské vrstvy výrazněji 

podílejí na vzniku svahových nestabilit a to jak na severních tak na jižních údolních svazích. 

Uzávěr údolí západně od obce Přerubenice lemuje několik těles sesuvů složených většinou ze 

směsi pískovců a opuk. Podobná tělesa sesuvů na otrubských vrstvách jsou dokumentována 

na svazích údolí Bakovského potoka jižně a jihozápadně od obce Hřešice a na jižním úpatí 

přírodního praku Džbán severně od obce Mutějovice. 

 

Cln - Líňské souvrství (stefan C) 

Sedimenty líňského souvrství představují nejmladší jednotku mladopaleozoické výplně 

kladensko-rakovnické pánve se svrchní denudační hranicí. Neúplná mocnost líňského 

souvrství v mapované oblasti dosahuje až 420 m (vrt Pu-2, Peruc), ale v širším okolí na 

Žatecku dosahuje až 1 km. Líňské souvrství představuje na mapovaném území nejrozšířenější 

litostratigrafickou jednotku karbonu vystupující v severní polovině území na listech Hřivice a 

Panenský Týnec.  

Dominantním litotypem líňského souvrství jsou sytě červeně zbarvené jílovce a 

prachovce tvořící monotónní, často vyšší desítky metrů mocné sledy přerušované jen několik 

metrů mocnými polohami světle šedých až bělavých slepenců a arkóz. Tělesa slepenců a 

arkóz jsou častější ve spodní části souvrství, kde tvoří i mocnější „mapovatelné“ polohy. Do 

nadloží postupně ztenčují svou mocnost a vytvářejí spíše tenká, deskovitá, subhorizontálně 

zvrstvená tělesa v jílovcích (foto 2.9). Červené jílovce a prachovce byly společně většinou s 

tence vyvinutým sprašovým pokryvem na úpatí údolních svahů předmětem těžby na několika 

místech jako surovina pro výrobu cihel (např. Břínkov, Pozdeň).  

 Vzhledem ke své litologii a rozšíření je líňské souvrství nejvýznamnější jednotkou 

karbonu, která se aktivně podílí na vzniku svahových nestabilit v oblasti přírodního parku 

Džbán. Hluboká eroze a relativně tenká „poklička“ pevných sedimentů křídy dala zejména na 

listu Hřivice vzniknout anomálně vysokým a strmým svahům tvořených převážně červenými 
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jílovci a prachovci líňského souvrství. V důsledku toho zde vznikají četné odlučné plochy 

sesuvů již v jílovcích, na řadě míst zde byla dokumentována relativně mohutná a mladá tělesa 

sesuvů složená převážně z červených jílovců.  

 

Cln_p - Líňské souvrství – pískovce 

Vzhledem k převážně jílovitému vývoji sedimentů líňského souvrství byla pozornost při 

mapování soustředěna také na sledování arkózových a slepencových poloh, které výrazně 

mění náchylnost této jednotky ke vzniku svahových nestabilit. Slepence a arkózy líňského 

souvrství představují laterálně nestálá čočkovitá tělesa fluviálního původu, která jen zřídka 

dosahují „mapovatelných“ mocností, přehledně zobrazitelných v mapě měřítka 1 : 25 000. 

Slepence tvoří většinou nejvýše jen několik dm tenké polohy s pestrým valounovým 

materiálem krystalinika a vulkanitů, v opuštěné pískovně na jižním okraji obce Pochvalov je 

vyvinutá ca 1 m mocná poloha valounových arkóz bohatá závalky červených jílovců.  

Převažující šikmo zvrstvené hrubozrnné arkózy jsou většinou kaolinizované a rozpadavé, 

lokálně se však vyskytují až 1 m mocné polohy silně uhličitanem tmelených arkóz, které 

vystupují ze skalních defilé či strmých svahů a hrozí skalním řícením (foto 2.10). 

  
Foto 2.9 Skalní výchoz sedimentů líňského souvrství. Deskovité těleso horizontálně zvrstvených 
červenavých arkóz překrývá série pestře zbarvených slabě písčitých jílovců (Úlovice). 

Foto 2.10 Bělavé hrubozrnné arkózy a slepence líňského souvrství (Hořešovice). Ve svrchní části 
defilé převážně kaolinických arkóz vystupuje silně tmelená poloha slepenců náchylná ke skalnímu 
řícení (již se stalo dle majitelů pozemku).  

 

V terénu byly vymapovány pouze dvě mocnější tělesa arkóz (~30 m) v uzávěru S-J 

údolí jižně od obce Pochvalov na listu Hřivice. Obě tělesa se nacházejí blízko báze souvrství a 

jsou protažená S-J směrem.  Menší tělesa bělavých arkóz s mocností přibližně do 20 m 

vycházejí např. v obci Hořešovice, nebo v okolí obcí Vinařice, Kozojedy a Břínkov. 
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2.3.3. Svrchní křída 

  

Svrchní křída je v oblasti vlastního Džbánska zastoupena pouze nejstaršími 

stratigrafickými jednotkami české křídové pánve – perucko-korycanským a bělohorským 

souvrstvím cenomanského a turonského stáří. Bělohorské souvrství je zachováno téměř v 

celém rozsahu, vyjma jeho nejvyšší části. Mladší sedimenty, stratigraficky náležející svrchní 

části bělohorského souvrství a jizerskému souvrství turonského stáří se zachovaly jedině na 

malé ploše v několika tektonicky zakleslých krách v okolí Tuchořic a Lipna, v sz. cípu listu 

12-123 Hřivice. Přes Tuchořice k Lipnu probíhá generelně ve směru SV-JZ  pooharecké 

zlomové pásmo, které zde detailně popsal Hradecký (1977).  Z hlediska litofaciálního členění 

české křídové pánve patří celé Džbánsko k vltavo-berounskému vývoji (Čech – Valečka 

1994)  pro který je typický vývoj bělohorského souvrství ve facii opuk. Území poohareckého 

zlomového pásma mezi Tuchořicemi a Lipnem patří již do oharského vývoje (Čech – Valečka 

1994) charakterizovaného převahou slínovců a jílovitých vápenců. Sedimenty svrchní křídy 

tvoří na Džbánsku morfologické plošiny a horní část svahů pod nimi, ukládají se na různá 

souvrství sedimentární výplně kladensko-rakovnické, svrchnopaleozoické pánve. V největším 

rozsahu tvoří podloží křídy málo pevné aleuropelity líňského souvrství. 

 

Kpk –  Perucko-korycanské souvrství  

Perucko-korycanské souvrství je zastupeno peruckými  i korycanskými vrstvami. Pro  

perucké  vrstvy, které se formovaly v kontinentálním (hlavně říčním) či příbřežním mořském 

prostředí (především lagunárním) je podle definice Čecha et al. (1980) charakteristická 

přítomnost poloh jílovců, které se střídají, obvykle cyklicky, s pískovci až slepenci. Ke 

korycanským vrstvám marinního původu vesměs řadíme ve smyslu definice Čecha et al. 

(1980)  pískovce příp. slepence v podloží bělohorského souvrství bez jílovcových poloh. 

 

Perucké vrstvy – slepence a pískovce s polohami jílovců a místy i uhelnými slojkami je 

vyvinuto jen lokálně. Ve výchozech byly častěji  zastiženy psefity a psamity, jílovité polohy 

jen výjimečně. Jílovce byly v minulosti předmětem průzkumných prací i těžby a díky četným 

vrtům a dokumentaci důlních děl je o peruckých vrstvách dostatek konkrétních exaktních 

údajů (Vachtl 1950, Soukup 1954). 

Celé perucké vrstvy lze chápat jako soubor několika nahoru zjemňujících cyklů, 

odpovídajících prostředí meandrujících vodních toků, případně průtočných jezírek či 

příbřežních lagun. Bazální slepence a pískovce jsou někdy výrazně limonitizované. Tyto 
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rezavěhnědé výrazně kompaktní horniny jsou místními obyvateli obvykle označovány jako 

„páleňák“ (Soukup 1954). V pelitické části cyklů, tedy v jílovcích, uhelných jílovcích i 

uhelných slojkách, jsou časté pyritové konkrece. Při těžbě jílovců představovaly nevítanou 

příměs, vžilo se pro ně označení „hřebíky“. Co se týče uhelných slojek, jen zřídka byly 

úspěšněji ekonomicky využity. Brání tomu jak nízká kvalita a znečištění příměsemi, tak malá 

mocnost a nepravidelný vývoj. Datovaná dlouhodobější těžba probíhala jen jz. od Divic 

(Soukup 1954). Podrobnější charakteristiku uhlí uvádí Vachtl (1959). 

U písčitých hornin perucko-korycanského souvrství je někdy obtížné podle úlomků v 

polích, ale i na výchozech rozhodnout, zda hornina náleží k říčním resp.příbřežní  (perucké v.) 

nebo mořské (korycanské v.) sedimentaci. V případě absence glaukonitu a výraznějších textur 

vypadají oboje horniny identicky, navíc i s jemnějšími psamity se můžeme setkat už v 

peruckých vrstvách a naopak korycanské vrstvy obsahují často i polohy hrubozrnných 

pískovců až slepenců. 

Mocnost peruckých vrstev výrazně kolísá, průměrné hodnoty v mapovaném území 

dosahují ca 15 m. Polohy jílovců se objevují v mocnosti od cm až dm až po několik metrů. 

 

Korycanské vrstvy jsou rozšířeny již v celém území. Jejich mocnost je značně kolísavá, 

od několika málo metrů  do několika desítek metrů. Nejnižší mocnosti, mezi 5 a 7 m uvádí 

Soukup z okolí Třeboce a Kroučové, maximální mocnosti byly ověřeny během mapování v 

ssv. okolí hradu Pravda kde jsou mocné až kolem 50 m Vachtl (1950) odtud uvádí ca 30m). 

Na Džbánsku chybí prachovcový až jílovcový vývoj nejvyšší části vrstev známý ze Slánska 

(např. na  typové lokalitě Knovíz). Vrstvy jsou proto zastoupeny výhradně hrubými klastiky –  

pískovci variabilní zrnitosti, ve spodní části i  slepenci (foto 2.11 a 2.12).  Místy se mohou na 

bázi pískovců objevit i tenké, centimetrové  polohy (proplástky) jílovců a pak je hranice vůči 

peruckým vrstvám obtížně určitelná. Vrstvy jsou odkryty  jen místy, pod plošinami či na 

jejich výběžcích, většinou jsou zakryty sesuvnými hmotami. Častější a větší  skalní výchozy 

jsou ve východní části listu Panenský Týnec – v okolí Jedomělic a Zichovce, či Žerotína, kde 

byly těženy v řadě lomů a v místech, kde dosahují maximálních mocností – např. v okolí 

hradu Pravda (viz níže). Pískovce jsou převážně křemenné, méně často i jílovité, místy mají 

příměs glaukonitu. Převažují středně zrnité typy, textura je převážně  masívní, vyskytují se i 

polohy se šikmým planárním zvrstvením. Vývoj korycanských vrstev je dobře patrný v okolí 

hradu Pravda, kde jsou mocné až kolem 50 m a místy jsou odkryty v navazujících výchozech. 

Zde jsou na bázi  pískovce masívní, hrubozrnné, s polohami drobnozrnně slepencovitých 

pískovců až  slepenců. Výše následují středně až hrubě zrnité pískovce a vrstvy končí jemně 
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až středně zrnitými pískovci, velmi světlými, dobře vytříděnými. Podobný typ světlých 

pískovců byl  poblíž Pískového vrchu u Kounova těžen ještě v r. v r. 1926  jako sklářské písky 

(Kounovský zpravodaj 24). Podobně i ve výchozech a lomech v okolí  Žerotína, Jedomělic a 

Zichovce jsou ve spodní části vrstev pískovce středně až hrubě zrnité, místy šikmo planárně 

zvrstvené, s ostře ohraničenými polohami písčitých,  drobnozrnných slepenců (foto 2.12).  

  
Foto 2.11  Hrubozrnné, šikmo zvrstvené slepencovité pískovce s vrstvičkami slepenců  na bázi 

korycanských vrstev vyplňují depresi v podložním líňském souvrství, lom sz. od Jedomělic 
Foto 2.12  Výchoz hrubozrnných, místy šikmo planárně zvrstvených pískovců ve spodní části 

korycanských vrstev z. od Jedomělic                         
 

V okolí Jedomělic a Zichovce jsou pískovce a slepence nápadně hnědavé, díky obsahu 

Fe oxidů. Dále k V, v okolí Panenského Týnce je tento hnědý typ pískovců nazýván jako 

„páleňák“ (Soukup 1954). Místy byly zaznamenány relativně velké změny mocností 

korycanských vrstev na krátkou vzdálenost. Např.  v j. okolí Pochvalova, kde mocnost klesne 

na vzdálenost asi 250 m z  20-25 m na několik málo metrů. Podobná situace byla ověřena u  

Jedomělic, kde byly v  rozsáhlém lomu zjištěny na bázi vrstev  šikmo zvrstvené slepencovité 

pískovce (foto 2.11), které do okolí rychle vykliňují. Tyto změny vysvětlujeme v detailu 

členitou morfologií povrchu v aleuropelitech podložního  líňského souvrství. V nich se místy 

vytvořily  deprese, které byly při křídové transgresi vyplněny hrubozrnnými klastiky. Deprese 

mohly vzniknout i při silné submarinní erozi předcházející ukládání korycanských vrstev. 

Korycanské vrstvy jsou tvořeny dobře zpevněnými pískovci až slepenci a nevytvářejí 

podmínky vhodné pro gravitační pohyby. Skalní výchozy nedosahují větších rozměrů (výšky) 

a  nebyly na nich zjištěny bloky hrozící zřícením. 
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Kb  Bělohorské souvrství  

Bělohorské souvrství dosahuje na Džbánsku – i v poohareckém zlomovém pásmu - 

mocností několika desítek metrů. Na Džbánsku  tvoří především morfologické plošiny a horní 

části svahů pod plošinami. Na bázi  souvrství se nacházejí  několik metrů mocné slínovce, 

jejichž bazální poloha se vyznačuje větší  příměsí glaukonitu (foto 2.13).  

  
Foto 2.13.  Na pískovce korycanských vrstev ostře nasedají slínovce na bázi bělohorského 
souvrství; opuštěný lom j. od Pochvalova, výchoz je narušen gravitačními pohyby. 

 

Tyto slínovce jsou při nasycení vodou plastické a mají charakter izolátoru. V terénu se 

na řadě míst při jejich horní hranici vyskytují zamokřená místa i  malé prameny. Mocnost 

slínovců je nevelká, obvykle kolísá mezi 2 až asi 4 m. Místy je dle údajů Soukupa (1954) 

větší  a dosahuje hodnot kolem 6  (např. v okolí Kroučové). Slínovce nevytvářejí výchozy, lze 

je odkrýt (odkopat)  na řadě míst pod opukami tvořícími horní části plošin. Ve výchoze byly 

zjištěny jen v opuštěném lomu j. od Pochvalova (foto 2.13.). V lomu byly těženy pískovce 

korycanských vrstev, jejich výchozy jsou narušeny gravitačními pohyby. V horní části lomu 

se v nadloží pískovců zachovaly bazální slínovce v mocnosti asi 1,5 m. Slínovce se na 

pískovce ukládají s ostrou litologickou hranicí (foto 2.13). Kartograficky slínovce nebyly 

vymezeny. Bazální slínovce byly dle Soukupa (1954) těženy u Hředlí jako keramická 

surovina, tzv. hlinka. Plastické, vodonosné slínovce evidentně ovlivnily vznik mnoha sesuvů. 
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Horní okraje sesuvů v mnoha případech probíhají kolem výškové úrovně, v níž bazální 

slínovce vycházejí.  

Nad slínovci následují typické opuky. Jde o pevné, křehké, intenzívně rozpukané  

horniny s lavicovitou až deskovitou odlučností (vrstevnatostí). Mikrofacielně jde o 

bioklastické slínovce. Bioklasty tvoří 25-40% horniny a jsou zastoupeny především jehlicemi 

hub. Méně časté jsou úlomky echinodermat a mlžů, příp. foraminifer. Jehlice hub 

morfologicky odpovídají silicispongiím, ale jsou převážně kalciformní, jen menší část jehlic 

je tvořena křemenem. Vedle protáhlých jehlic, někdy se zachovanými kanálky, se objevují i 

nepravidelně tvarované jehlice desmoidního typu. Terrigenní složku zastupuje křemen v 

siltové frakci, jehož obsahy nepřesahují 10%. Akcesoricky je přítomen i muskovit (klastický) 

a vzácně zrnka glaukonitu. Základní hmotu zřejmě tvoří směs autigenního křemene, 

mikritického kalcitu a jílové složky. Opuky proto  klasifikujeme jako  silicifikované slínovce 

se siltovou příměsí, při vyšší silicifikaci a dekalcifikaci  až jako spongility. Zdrojem SiO2  

jsou zřejmě jehlice silicispongií, které tvoří hlavní část bioklastů a jejichž křemitá hmota je 

dnes většinou nahrazena kalcitem. V opukách se vyskytují pevné, šedé konkrecionární polohy 

vápenců, decimetrových rozměrů.  Opuky tvoří rozsáhlé výchozy těsně pod okraji plošin (foto 

2.14).  Většinou jde o výchozy v odlučných stěnách sesuvů, často velkých rozměrů, o výšce 

až mezi 10-15 m (např. na z. okraji Výrova – v německých mapách „Guck“, kóta 509 ).  

   
Foto 2.14  Výchoz opuk pod okrajem plošiny východně od Pochvalova představuje odlučnou stěnu 

sesuvu.             
Foto 2.15 Deskovitý až „kvádříkovitý“ rozpad opuk, výchoz na okraji plošiny jv. od Pochvalova. 

 

V připovrchové vrstvě se opuky vyznačují intenzívním, nepravidelně deskovitým, 

kusovitým až „kvádříkovitým“ rozpadem (foto 2.15). Rozpukání opuk vytváří podmínky pro 

rychlý pohyb podzemních vod, které  nad nepropustnými bazálními slínovci  vytváří zvodnělý 
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obzor. Vývěry vody nad tímto obzorem přispívají k nestabilitě křídových a deluviálních  

sedimentů a ke vzniků rozsáhlých sesuvů, pokrývajících svahy pod opukovými  plošinami. 

Kromě přirozených odkryvů jsou opuky odkryty v řadě vesměs opuštěných lomů, kde 

byly těženy jako velmi oblíbený stavební kámen pro široké okolí. Největší lom (lom Třeboc) 

se nachází 2 km západoseverozápadně od Džbánu (kóta 536) kde byla těžba ukončena 

poměrně nedávno (foto 2.16).  

  
Foto 2.16  Opuštěný stěnový lom Třeboc v opukách západoseverozápadně od Džbánu (kóta 536). 

Patrné jsou do řad uspořádané dutiny. 
Foto 2.17  Sesuvem zakleslá kra okraje opukové plošiny u Bílichova. 

 

V lomu lze studovat řadu fenoménů typických pro zdejší, tzv. džbánské opuky. Jde např. 

o intenzitu silicifikace, která je velmi nerovnoměrná. Běžné jsou masivní, silně silicifikované 

drobné partie (silicity) decimetrových rozměrů, makroskopicky až s lasturnatým lomem. 

Variabilní je i stupeň dekalcifikace. Při silné dekalcifikaci jsou opuky více porézní a nápadně 

lehké. Dalším znakem je přítomnost dutin, které se koncentrují do subhorizontálních řad (foto 

2.16). Tvarově jsou dutiny nepravidelné, kontakt s okolím je ostrý. Dutiny jsou vyplněny 

jílovitou hmotou se siltovou příměsí. Dle Soukupa (1954) tyto tzv. „dutiny po houbách„  

vznikly rozpuštěním vápencových konkrecí; jako doklad uvádí relikt vápencové konkrece v 

dutině, zjištěný v lomu poblíž Třeboce. Váně (1999) je stále považuje za dutiny po 

vyvětralých spongiích (houbách). Názor Váně nelze potvrdit protože větší fragmenty koster 

hub se v opukách nevyskytují. I Soukupův názor je třeba dále ověřovat. V každém případě 

svědčí charakter zbytkové hmoty v dutinách o dekalcifikaci a zřejmě i desilicifikaci 

nepravidelně tvarovaných partií v hornině. Na vrstevní ploše tvořící dno lomu Třeboc byla 

zjištěna velmi hustá síť bioturbačních textur – větvících se chodeb typu Thalassinoides, které 

vznikají hrabavou činností dekapodů. Výplně chodeb jsou světlejší a pevnější – více 

silicifikované –  než okolní hornina. 

Horní opukové plošiny bývají často postiženy svahovými kernými deformacemi, a to 

často hluboko do svahu (kolem 20 m). Podobně jako např. u  sesuvu u Bílichova (foto 2.17). 
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pKb   svrchní část bělohorského souvrství,  

Svrchní část tvoří vápnité, glaukonitické pískovce, místně označované jako „řasák“. Na  

Džbánsku se nezachovaly (příp. nedošlo k jejich sedimentaci). Vycházejí jen v několika krách 

v poohareckém zlomovém poli mezi  Tuchořicemi a Lipnem. Jde o pevné horniny, těžené v 

minulosti v okolí jako stavební kámen. 

 

Kj  - jizerské souvrství  

Bělohorské souvrství se zachovalo opět jenom v několika tektonicky více zakleslých 

krách v poohareckém zlomovém poli mezi Tuchořicemi a Lipnem. Zachovaný sled je v celé 

mocnosti,  dosahující několika desítek metrů, tvořen slínovci, zčásti s vyšším obsahem 

kalciumkarbonátu, které mohou v některých polohách přecházet až do jílovitých, 

biomikritických vápenců. Výchozová plocha slínovců je malá a nevznikají na ní sesuvy. 

 

2.3.3.1. Historická těžba jílovců perucko-korycanského souvrství 

Území Džbánu v širším pojetí patřilo v minulosti k nejvýznamnějším regionům z 

hlediska těžby žáruvzdorných jílovců v naší republice. Tyto jílovce, které vznikaly v 

cenomanu ve sladkovodním prostředí (pravděpodobně v meandrujících tocích, nebo ve 

stagnujících či průtočných vodních nádržích) tvoří ve vrstevním sledu perucko-korycanského 

souvrství resp. v peruckých vrstvách až 3 polohy o mocnostech řádově v decimetrech až 

metrech. Kromě nepříliš často se vyskytující bazální polohy jsou další 2 obvykle označovány 

jako spodní a svrchní, oddělené tzv. meziložním kvádrem. Svrchní poloze odpovídá označení 

Ic v Zahálkovském pojetí. Jílovcové polohy lze interpretovat i jako poslední členy 

sedimentárních nahoru zjemňujících cyklů. 

Vzhledem ke svým technologickým vlastnostem byly tyto jílovce, označované někdy 

také jako „křídové lupky“, těženy pro svoji využitelnost jako keramické nebo šamotové 

suroviny již od historických dob. Hlavní rozvoj těžby podmínila ale především hutnická 

výroba s výraznou potřebou těchto žáruvzdorných surovin pro vysoké pece a ocelárny. 

Zvýšený zájem o ně byl především během obou světových válek. Kromě šamotových výrobků 

našly tyto jílovce široké využití i v keramické výrobě a ekonomicky významný byl v 

poválečné době rovněž  export. Vzhledem k důležitosti těchto nerostných surovin byly jejich 

výskyty počínaje 40. lety minulého století systematicky zpracovávány a v letech 1950 – 1968 

pod redakcí Josefa Vachtla postupně vydána čtyřdílná monografie. Džbánu se týkají 

především první 2 díly (Vachtl 1950, Soukup 1954). Informace o těžbě v dalších letech a 

jejím definitivním ukončení jsou jen sporadické a lze na ně narazit často spíše náhodně 
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(Kounovský zpravodaj apod.). V poměrně nedávné době zhodnotili některá vybraná opuštěná 

důlní díla v tomto regionu Ševčík et al. (2006). 

    Přehled z pohledu autora nejvýznamnějších míst těžby jílovců v aktuálně zpracovávaném 

území Džbánu je zachycen v mapce 1. Prakticky všechna byla situována na území listu 12-

123 Hřivice. 

 

 

Mapka č. 2.1: Situace nejvýznamnějších těžeben jílovců 
 

Výrov – Kuk (1) (z německého Guck). Jižní a především z. svahy návrší (kóta 509) nad 

Třeskonicemi. Velmi bohaté ložisko lagunárního typu, nikoliv s extrémní mocností suroviny, 

ale plošně rozsáhlé a stálé. Kvalitní jílovce byly těženy podle Vachtla (1950) ca od roku 1912, 

ve válečných letech 1939-1944 už jen nepatrné zbytky, těžbu po válce do r. 1948 označuje   

jako „paběrkování“ (přitom v roce 1947 byla denní těžba ještě 1-3 vagony denně). 

U Markvarce (2) bylo dobýváno rozsáhlejší ložisko při z. okraji obce. V r. 1928 byly z 

jílovcového obzoru o mocnosti 1,2-2,5m  těženy 1-2 vagóny týdně (Vachtl 1950), ve 30. 

letech zde kořistně těžily i Měcholupské jílové závody. 

0                              2 km 
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Návrší Karhanec (3) mezi Senkovem a Zbrašínem. Na jižním úpatí vrchu bylo za 2. 

světové války štolou těženo křídové uhlí a lupky. Později vyražená zbrašínská štola na s. 

svahu Karhance. O dolu píše v roce 1954 Soukup jako o činném. Mocnost spodního jílového 

obzoru kolísá podle něj od 0,1 do 0,6m, horního od 1,5 do 10m. Každý z obzorů je místy ještě 

rozdělen polohou pískovce, takže zdánlivě byly těženy až 4 polohy jílovců. V letech 1949-

1952 zde bylo vytěženo 8 067 tun jílů, z toho 6 713 t v nejvyšší kvalitě. 

Ložisko Ročov (4) bylo ověřováno  vrty z. od obce již během 2. světové války. Byla 

ověřena jak mocnost spodní (1,3 až 4,4,m), tak svrchní (kolem 5m) jílové polohy. Vlastní důl 

byl otevřen v r. 1947 ve svahu ve výrazném ohybu silnice ze Solopysk do Ročova. V letech 

1947-1951 zde bylo vytěženo 25 450 tun jílovců, které šly převážně na export. Počet 

zaměstnanců v závodě byl v r. 1949 42 (Soukup 1954). 

Velká hora nad Domoušicemi (5 a 6, foto 2.18). Východnější ložisko (5) těžila firma 

Novák ve 20. a 30. letech minulého století a Měcholupské jílové závody ve 40. a 50. letech. 

Mocnosti jílových poloh byly kolem 1m (Vachtl 1950). Ložisko situované o více než 1 km 

západněji exploatovaly ve 40. a 50. letech rovněž Měcholupské jílové závody (Ševčík et al. 

2006). 

Sandberg (7). V češtině buď Písečný nebo Pískový vrch, někdy Písečná, názvy se v 

mapách liší. Kóta 526 asi 1 km s. od Kounova. Štoly na j., z. i s. svahu. Ložisko mělo tvar 

půlměsíce (Vachtl 1950) otevřeného k V. Těžba zhruba od r. 1930. Svrchní poloha o mocnosti 

přes 1m, spodní poloha i několikametrová. Částečně porušeno zlomy. Na s. svahu Písečného 

vrchu a Roviny se dobývala hlavně svrchní jílová poloha. Těžba až do roku 1948, 

dvousměnný provoz (Kounovský zpravodaj 24). Vachtl (1950) uvádí roční těžbu ca 700 

vagónů suroviny. 

Svatý Vojtěch (8). Nedaleko kostelíka  Sv. Vojtěcha a poutního místa ca 1500m sv. od 

Kounova. Těžba až po 2. světová válce, Vachtl (1950) ji ještě neuvádí. Podrobnější informace 

v Kounovském zpravodaji 24. Těžily zde Podbořanské kaolinové a hlinkové závody pomocí 

střelných prací. Vozíky byly nakládány a přemísťovány ručně.  Dosud patrné zbytky staveb. 

Během mapování byly zjištěny i pozůstatky po důlních dílech, které doposud nebyly 

v literatuře evidovány, např. štola s haldou v. od hradu Pravda (foto 2.19). 
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Foto 2.18  Halda u opuštěného důlního díla po těžbě křídových jílovců; lokalita č. 6. Velká hora nad 

Domoušicemi. 
Foto 2.19  Halda u opuštěného důlního díla po těžbě křídových jílovců východně od hradu Pravda 
 

2.3.4. Terciér  

miocén 

VN1  -  jílovité vápence (pouze v okolí Tuchořic) 

V max. několik set metrů široké, zakleslé příkopové kře u Tuchořic a Lipna se vyskytují 

jílovité vápence s mimořádně bohatým nalezištěm fauny, známé jako „tuchořické vápence“. 

Vápence představují  lokální facielní vývoj  vázaný na okrajovou část  severočeské pánve. 

Vápence tvoří místy bázi miocenní výplně pánve, místy jsou v jejich podloží „splachové „ 

sedimenty popsané Hradeckým (1977). „Splachové“ sedimenty tvořené hlavně 

redeponovaným materiálem z křídových sedimentů nevycházejí na povrch. 

 

PN1 - jílovité písky a písčité štěrky a písčité štěrky (hlavačovské štěrky) 

Jako „hlavačovské štěrky“ je označován relikt neogenních fluviálních klastik, který se 

táhne ve směru SZ-JV od Rakovníka až k Žatci. Délka reliktu je 15 km a šířka do 3,5 km. 

Mocnost zachovaných sedimentů se pohybuje od prvních metrů do 40 m. Jedná se převážně o 

hrubozrnné sedimenty (štěrky a písky) s čočkami jemnějších písčitojílovitých sedimentů. 

Sedimenty tohoto reliktu představují záznam divočícího říčního systému, který přinášel 

klastický materiál do oblasti mostecké pánve. 

 

JN1 - jílovce, uhelné jílovce s polohami jezerní křídy se na malé ploše vyskytují spolu s 

„tuchořickými vápenci“ v zaklesnutých příkopových krách u Tuchořic a Lipna. 

 

pliocén  

PN2 - V rozsáhlé pískovně v lese asi 700m s. od Mšece v místě označeném v mapě 1:10 000 

„U pískových skalek“ jsou odkryty hnědošedé jílovité písky a štěrčíkovité písky s valounky 
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bílého křemene do 3 cm, se závalky šedého jílovce až 10 cm. Podloží tvoří opuky 

bělohorského souvrství. Vzhledem k jedinému výskytu bez širší regionální návaznosti není 

stratigrafická pozice zcela jasná. S ohledem na výškovou pozici (ca 450 m n.m.) byly tyto 

horniny zařazeny Tyráčkem (in Valín et al. 1995) do pliocénu. 

 
2.3.5. Kvartér 

pleistocén 

tPs – fluviální písčité štěrky údolních teras mají omezený výskyt pouze na listu Řevničov 

podél Líšanského potoka, levostranného přítoku Rakovnického potoka. Jedná se o písčité 

štěrky „kazínské terasy Berounky“ stáří středně pleistocenního – mladší riss? Pro vývoj 

svahových deformací nemají žádný význam. 

 

holocén 

A – antropogenní sedimenty nerozlišené  

Jedná se především o haldy (odvaly) u opuštěných těžeben, navážky,  valy starých 

hradišť (nejmohutnější na hradišti Dřevíč nad Smilovem)  a valy u hradů, z nichž mimořádně 

mohutný je předsunutý val před čelním příkopem u hradu Pravda. Plošně největší haldy a 

navážky jsou u Pecínova. Menší haldy (odvaly) se nacházejí u opuštěných těžeben křídových 

jílovců a kounovské sloje. Nejvíce těchto hald se vyskytuje v prostoru mezi Kounovem a 

Domoušicemi (viz mapka 2.1, foto 2.18 a 2.19). Malé odvaly u opuštěných lomů nebyly 

kartograficky vymezovány. Velká kubatura odpadového materiálu je v rozsáhlém opuštěném 

opukovém lomu Třeboc u Džbánu (k. 356); odpadový materiál byl deponován  ve vytěžené 

části lomu.  

fQ – fluviální sedimenty, hlíny, písky, méně štěrky pokrývají v kolísavé mocnosti dna 

průtočných údolí a zářezů. Zrnitost je variabilní, štěrkovou složku zastupují především opuky. 

fQh – deluviofluviální sedimenty (splachové hlíny) se nacházejí v malých údolích, 

depresích a zářezech, které jsou jen občas průtočné. Jde o převážně jemnozrnné sedimenty, 

vzniklé krátkým splachem zvětralin (eluvií) v jejich okolí. Odkrytost těchto sedimentů je 

minimální, běžně jsou vymezovány dle morfologie.  

sQ – svahové sedimenty převážně hlinitokamenité mají velké rozšíření na svazích pod 

plošinami. Z velké míry se však staly součástí uloženin sesuvů. Kamenitou složku představují 

hlavně úlomky opuk, v malé míře i pískovců. Místy se vyskytují i rozptýlené bloky pískovců 

o rozměrech až několik metrů. Tato deluvia na svazích často překrývají hranici křídy a 

permokarbonu. 
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eQp – sprašové hlíny a spraše se vyskytuji ve větších plochách jen v okolí Hřivic. Menší 

výskyty jsou vázány na dolní části a úpatí svahů ukloněných k východu.  Za zmínku stojí 

absence spraší a sprašových hlín na plošinách Džbánska, kde byly na povrchu při mapování 

zjištěny jen opuky, resp. jejich skelet. 

– uloženiny sesuvů (Podrobně je této problematice věnována celá kapitola 4.) 

 

2.4. Tektonické poměry území 

2.4.1. Tektonická stavba paleozoika 

Mapováním v terénu byly zjištěny dva hlavní zlomové systémy. Starší systém zlomů 

převážně S-J směru (SSV-JJZ) porušuje pouze mladopaleozoické sedimenty kladensko-

rakovnické pánve. Zlomy tohoto směru byly zjištěny zejména na východě mapované oblasti 

na listu Panenský Týnec, ale také na jihozápadě na listu Řevničov. Jedná se pravděpodobně o 

strmě ukloněné poklesové zlomy s významnou horizontální složkou pohybu dosahující až 

vyšších stovek metrů. Nelze vyloučit, že některá SSV orientovaná údolí přírodního parku 

Džbán jsou predisponovaná tektonicky, konvenčními metodami geologického mapování to 

ale nelze spolehlivě ověřit. 

Mladší zlomový systém, resp. reaktivovaný později, je paralelní se SV orientovanými 

zlomy oháreckého riftu a porušuje i křídové sedimenty. Podél těchto zlomů dochází k poklesu 

SZ ker, výška skoku dosahuje vyšších desítek až možná stovku metrů. Zlomy SV směru 

převládají na severu a severozápadě území, zejména na listu Hřivice, kde se nachází 

nejvýraznější poruchy na JV okraji obce Tuchořice (foto 2.20.) a jižně od obce Brodec. Podél 

těchto zlomů je také zakleslá kra neogénních tuchořických vápenců s unikátní faunou. 

Výchozy arkóz slánského a líňského souvrství na svazích údolí ve směru Bakovského potoka 

jsou místy poměrně intenzivně rozpukány až několik dm mocnými puklinami, které jsou 

vyplněné brekciovitou drtí z nadloží. Směry puklin jsou přibližně paralelní se SV směry údolí. 

 

2.4.2. Tektonická stavba křídového pokryvu 

Křídový pokryv na Džbánsku je v mapovaném území jen nepatrně tektonicky 

deformován. Zdejší  křídový pokryv se nachází v jihozápadním, okrajovém křídle české 

křídové pánve, které se vyznačuje mírným, monoklinálním úklonem kolem 1, 5 - 2° k SV až 

VSV. Pouze do severního okraje  listů 12-123 Hřivice a 12-124 Panenský Týnec zasahují do 

okolí Hříškova, Novém Vsi a Brodce nejjižnější zlomy oharského  zlomového pásma. Tyto 

zlomy mají v generelu  především VSV-ZJZ  až SV-JZ orientaci a   dochází u nich obvykle  k 

poklesu severních ker, v hodnotách řádově v desítkách metrů. Zlomy vyznívají u Nové Vsi a 
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Brodce což registroval již Soukup  (1954), který uvádí že „hlavní dislokace, která dala vznik 

tarasu peruckému, zřetelná ještě u Nové Vsi, avšak směrem k jihozápadu se stává 

neznatelnou“. U Brodce byl vymapován komplikovaný tektonický rozpad, ke zlomu SV-JZ 

orientace s poklesem j. kry v hodnotě 10-15 m přimyká tektonická kra o rozloze ca 0,25 km2, 

zakleslá vůči okolí o 20 až 30 m.  Do sz. cípu listu Hřivice zasahuje složitá tektonická stavba 

mezi Tuchořicemi a Lipnem, podrobně zmapovaná a popsaná Hradeckým (1977) jako 

centrální úsek poohareckého zlomového pásma (foto 2.21.). Celé pásmo má směr SV-JZ a je 

tvořeno soustavou zlomů vytvářejících úzké kry, místy dislokované zlomy příčnými. U 

podélných zlomů výška pohybu ker dosahuje několik desítek metrů až kolem 120 m 

(Hradecký 1977). Různá výšková pozice tektonických ker vytváří systém převážně 

symetrických příkopů a hrástí. V hrásťovitých krách došlo až k úplné erozi křídy a obnažení 

podložních permokarbonských sedimentů. V nejvíce zakleslých příkopových krách se nad 

křídou uchovaly i tercierní, miocení sedimenty severočeské pánve, vápence a jílovce, místy i 

a „splachové „ sedimenty. Pooharecké pásmo podle Hradeckého (1977) vzniklo v několika 

tektonických fázích, zčásti již před křídovou sedimentací. Pohyby v něm se opakovaly, často 

měly inverzní charakter, vedle zmlazení starších zlomů vznikaly zlomy nové. Pohyby byly 

aktivní hlavně po skončení křídové sedimentace, kdy mj. ovlivnily i sedimentaci 

„splachových“ sedimentů na počátku miocénu. Porušení křídových sedimentů zlomy nižšího 

řádu bylo detailně dokumentováno ve většině důlních děl na žáruvzdorné jílovce peruckých 

vrstev. V místech intenzivnějšího tektonického postižení (např. v. od Touchovic) byla větší 

frekvence zlomů významnou překážkou rozšíření těžby. Převažuje směrová orientace 

paralelní se směry pooháreckého pásma. 

   
Foto 2.20. Opuky bělohorského souvrství postižené intenzivní tektonikou v těsném sousedství  

poruchy SV-JZ směru v pooháreckém  zlomovém poli (lom na JV okraji obce Tuchořice). 
Foto 2.21. Kra opuk v pooháreckém  zlomovém poli ukloněná 15° k S. 
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2.5. 3D model povrchu permokarbonu 

Mladopaleozoické uloženiny mapované oblasti vystupují na povrch ve v. části listu 

Panenský Týnec, z. části listu Hřivice, v SZ-JV pásmu na listu Řevničov a v centrální části 

listu Stochov. S výjimkou těchto výskytů jsou mladopaleozoické sedimenty překryty 

uloženinami křídy a kvartéru.  Pro odkrytí povrchu mladšího paleozoika v těchto místech byla 

použita dostupná vrtná data z mapovaných listů a z listů s nimi sousedících (1: 25 000). 

 Povrch mladopaleozoických uloženin (Mapa podloží křídy, obr. 2.1) na mapovaném 

území probíhá mezi 350–475 m n.m.; minimálních hodnot (≤ 275 m n.m.) dosahuje v 

tektonicky predisponovaných říčních údolích SSV- SSZ a SV- SZ směru; maximálních 

hodnot (> 500 m n.m.) dosahuje pod křídovými sedimenty, pod vrchy Louštín a Perun, které 

jsou součástí výrazné morfologické elevace SZ - JV směru, táhnoucí se od Kounova k Rudé. 

Týnecké a slánské souvrství zde vychází na povrch a je ojediněle překryto ostrůvky křídy či 

kvartéru a lokálně porušeno vyznívajícími zlomy SSV - SSZ a SV - SZ směru. Morfologie 

elevace je pravděpodobně zapříčiněna rozdílnou erozí a vyšší rezistencí arkózových hornin 

vůči zvětrávání, avšak nelze také vyloučit existenci poklesového zlomového systému SZ- JV 

směru s posunem 60-70 m a horizontální složkou pohybu, který se uplatňuje na listu 

Rakovník, kde podél zlomových struktur poklesají JZ kry. 

Reliéf povrchu permokarbonu v podloží křídy, terciéru a zčásti i kvartéru byl vytvořen z 

dat získaných z vrtů vrtné databáze GDO ČGS-Geofondu. Z celkového počtu 1679 

vyhodnocených vrtů bylo třeba 20 vrtů vyřadit z důvodu problematických souřadnic, či 

nesrovnalostí v popisu vrtného profilu, které se nepodařilo ověřit ani v primární dokumentaci 

archivu ČGS-Geofondu. Výchozová část permokarbonu, podle nového geologického 

mapování, byla odečtena z topografického podkladu 1 : 10 000 ZABAGED. Pro vytvoření 

digitálního prostorového zobrazení reliéfu metodou kriging byla použita data z vrtů v gridu 50 

x 50 m, a z topografického podkladu v gridu 25 x 25 m.  

Reliéf povrchu křídy v nadloží permokarbonu je převzat z topografického podkladu, bez 

vyhodnocení vrtné dokumentace. Generelně povrch permokarbonu v podloží křídy upadá 

přibližně k sv. pod mírným úklonem.   
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Obr. 2.1. Vrtná prozkoumanost zájmového území. Pozice vrtů, které zastihly povrch permokarbonu. 
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3. Hydrogeologické poměry území 
 

3.1. Úvod 

Významnou součástí řešení projektu byla dokumentace vývěrů podzemní vody, tj. 

pramenů různých typů (např. sestupné a vzestupné, údolní, vrstevné) a druhu (zachycené či 

nezachycené, prameniště, pramenní jímky, atd.). Účelem hydrogeologického mapování bylo 

vyhledávání a popis pramenů, protože podzemní voda je jednou z důležitých podmínek pro 

vznik a průběh svahových pohybů. Prameny v širším slova smyslu, které jsou zaznamenané v 

předložených účelových mapách, umožní v případě potřeby jejich snadné nalezení, a tedy i 

případné využití pro predikci vzniku sesuvů nebo monitoring, odvodnění či sanaci sesuvného 

území. 

  

Foto 3.1. Pramen s přetokem (0,1 l.s-1) v obci Horní Ročov. Báze bělohorského souvrství 
Foto 3.2. Prameniště u obce Hřešice s celkovou vydatností 0,3 l.s-1. Báze bělohorského souvrství. 

Pramen vytéká z dočasně zklidněné svahové deformace. 
 

Pro posouzení stability svahu je nutno vyšetřit hydrogeologické poměry sesuvného 

území i jeho širšího okolí. Původní vývěry podzemních vod bývají sesuvnými pohyby 

změněny a voda si nachází nové cesty porušenými horninami. Smykové plochy se zpravidla 

projevují jako nepropustné a  zadržují se na nich povrchové i podzemní vody. Tam, kde se 

smyková plocha přibližuje k povrchu, objevují se nové prameny a mokřadla. 

 

3.2. Klimatické poměry a hydrologie posuzované oblasti 

Podle regionálního geomorfologického členění ČSR (Czudek et al. 1972) leží území 

Džbánu v dolnooharské tabuli. Jedná se o morfologickou tabuli s mírným monoklinálním 

úklonem k SV s nadmořskou výškou terénu od 540 m na jihu k 400 m na severu mapovaného 

území. Nejvýznamnější morfologické prvky tvoří až cca 150 m zahloubená údolí, vzniklá 
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vodní erozní povrchových toků, které se zařezávají do relativně plochého územního reliéfu 

tvořeného křídovými horninami s přesahem do permokarbonu.  

Místní erozní báze tvoří koryta povrchových toků, např. Hasina, Klášterský a Srbečský 

potok ústící do Ohře a Loděnice ústící do Berounky. Specifický povrchový odtok je 7,29 l.s-

1.km-2.  

Podle Quitta (1971) na zájmové území zasahuje klimatická oblast T2. Průměrná roční 

teplota vzduchu je kolem 8 oC. V období 1931-1960 byla její hodnota ve stanici Lenešice u 

Loun 8,4 oC. Srážkové poměry oblasti jsou charakterizovány srážkovým úhrnem sledovaným 

ve srážkoměrné stanici Louny. Hodnoty jsou uvedeny v tab. 3.1.  

Tab. č. 3.1: Průměrné měsíční a roční úhrny srážek za roky 1931-1960 (mm) stanice Louny 
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Louny 20 18 21 36 53 65 68 59 41 35 28 22 664 

 

3.3. Základní hydrogeologická prozkoumanost oblasti 

Základní poznatky o hydrogeologických poměrech území jsou zpracovány v rámci listu 

12 Praha – Základní hydrogeologické mapy ČSSR v měřítku 1 : 200.000 (Hazdrová 1981a), 

včetně doprovodných vysvětlivek (Hazdrová et al. 1983). Ve stejném měřítku jsou 

zpracovány Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR list 12 Praha (Burda 1988) a Mapa 

chemismu podzemních vod ČSSR list 12 Praha (Hazdrová 1981b). V Souboru geologických a 

účelových map v měřítku 1 : 50.000 je v návaznosti na geologickou mapu vyhotovena 

Hydrogeologická mapa ČR list 12 - 12 Louny (Kačura 1992) a 12-14 Rakovník (Hrazdíra 

1992), včetně vysvětlujících textů k jednotlivým mapám. 

Geologické a hydrogeologické poměry permokarbonských sedimentů jsou shrnuty v 

práci Peška a kol. (2006). Souhrnný popis hydrogeologických poměrů křídy je zpracován v 

Syntéze české křídové pánve (Herčíka a kol. 1987), resp. v Hydrogeologii české křídové 

pánve (Herčík a kol. 1999). 

 

3.4. Hydrogeologické poměry 

Dle regionálně-geologického členění (Mísař a kol. 1983) leží zájmové území geologické 

jednotce: Česká křídová pánev, resp. její okrajová část.  

Kvartér reprezentuje vrstva ornice v mocnosti necelých 0,5 m. Pod těmito zeminami 

vystupují v omezených plochách spraše a sprašové hlíny. Fluviální sedimenty podél 
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povrchových toků jsou reprezentovány zahliněnými až písčitými štěrky až štěrkopísky 

s vložkami jílů v proměnlivých mocnostech a rozsahu. 

Křídové sedimenty jsou zastoupeny bělohorským a perucko-korycanským souvrstvím. 

Křídový pokryv je nesouvislý, neboť v četných erozních údolích vycházejí na povrch 

permokarbonské horniny. Území má relativně jednoduchou tektonickou stavbu, vyjma sz. 

části území. Představuje zlomy téměř neporušenou křídovou tabuli s mírným monoklinálním 

úklonem k SV, tzn. ve směru k Ohři. 

Podkladem křídy jsou permokarbonské sedimenty, méně i vulkanity kladensko-

rakovnické pánve. V z. části území tvoří podloží křídy sedimenty a vulkanity staršího 

proterozoika a paleozoika Barrandienu.  

Podle hydrogeologické rajonizace ČR (Olmer et al. 2006) posuzované území spadá do 

hydrogeologických rajónů: 4540 – Ohárecká křída a 5131 – Rakovnická pánev. Dlou-

hodobý specifický odtok podzemní vody je nízký a činí 1-2 l.s-1.km-2 (Krásný et al. 1981). 

Území je ve vodohospodářské správě Povodí Ohře, státní podnik. 

Holocenní fluviální sedimenty zachovalé podél povrchových toků tvoří plošně 

omezené a vertikálně různě mocné (první metry) jílovitopísčité, písčitohlinité a 

jílovitokamenité sedimenty charakteristické výhradně průlinovou propustností. Hydraulická 

dotace fluviálních kolektorů je zprostředkována propojením s povrchovými toky, srážkovou 

činností a infiltrací (přetokem) z okolních hornin. Hladina podzemní vody je volná se 

sklonem k povrchovému toku. Hloubka hladiny podzemní vody ve fluviálních sedimentech 

bývá zastižena zpravidla do jednoho až tří metrů pod povrchem. Hodnoty koeficientu 

transmisivity T se pohybují v rozmezí n.10-4 – n.10-3 m2.s-1 (viz Hydrogeologická mapa ČR) a 

průměrné hodnoty specifické vydatnosti v rozmezí q = 0,1-5 l.s-1.m-1. 

  

Foto 3.3. Pramen ústící do rybníka u obce Solopyskys vydatností 0,1 l.s-1. 
Foto 3.4. Lesní pramen poblíž obce Kroučová s celkovou vydatností 0,4 l.s-1. Pramen v dočasně 

zklidněném sesuvném území. 
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V křídových sedimentech je v zájmovém území vyvinut pouze jeden hydrogeologický 

kolektor označovaný jako AB ve smyslu Herčíka a kol. (1999) tvořený spojenými kolektory 

A a B. Kolektor A je reprezentován převážně písčitými sedimenty perucko-korycanského 

souvrství. Kolektor B je vázán na pískovce a opuky (spongility) bělohorského souvrství. 

Slínovce a prachovce bělohorského souvrství lze považovat za nedokonalý hydrogeologický 

izolátor. 

 Ve spojeném křídovém kolektoru AB převažuje puklinová propustnost. Hladina 

podzemní vody v křídových sedimentech je ve vzdálenějších oblastech od erozní báze 

zpravidla napjatá, přičemž nadloží kolektoru tvoří zčásti téměř nepropustný izolátor 

bělohorského souvrství se slínovci. Poblíž erozní báze je hladina podzemní vody v kolektoru 

AB volná, přičemž stéká po bázi kolektoru A a odvodňuje se do místních vodotečí přes 

fluviální sedimenty nebo prameny v různých výškových úrovních. Podzemní voda v údolích 

dosahuje leckdy k povrchu terénu. Část podzemní vody přetéká do podložního permokarbonu. 

Celková zvodnělá mocnost křídového kolektoru AB se pohybuje od 10 – 50 m. 

Hydrogeologický kolektor křídových sedimentů je charakterizován hodnotami 

transmisivity T = n.10-6 – n.10-5 m2.s-1 (viz Hydrogeologická mapa ČR, 1 : 50.000), což 

odpovídá velmi nízké transmisivitě horninového prostředí a průměrné hodnotě specifické 

vydatnosti v rozmezí q = 0,001-0,1 l.s-1.m-1. Tyto poznatky vycházejí z vyhodnocení 

filtračních parametrů hydrogeologických objektů v širším okolí lokality. Deluviální sedimenty 

či spraše mají slabou propustnost a nepatrnou transmisivitu. 

 

Připovrchová zóna rozvolnění hornin v permokarbonských horninách, na níž je vázán 

intenzivnější oběh podzemní vody, zasahuje do hloubek okolo 40 m. V této nejsvrchnější 

zóně jde převážně o propustnost puklinovou a nelze zde prokázat statisticky významné 

rozdíly mezi průměrnými hodnotami hydraulických parametrů jednotlivých litologických 

typů hornin. Existují statisticky významné rozdíly mezi průměrnou transmisivitou 

připovrchové zóny v oblastech drenáže, kde je vyšší, a v oblastech infiltrace, kde klesá. 

Pod připovrchovou zónou rozvolnění permokarbonských hornin s intenzivním oběhem 

podzemních vod s přibývající hloubkou dochází k výraznému snížení intenzity horninového 

rozpukání, takže se na celkové propustnosti začíná výrazněji uplatňovat podíl propustnosti 

průlinové, odrážející litologii hornin. Přesto však není vztah mezi litologií a 

hydrogeologickou funkcí permokarbonských hornin ani ve větších hloubkách výrazný. 

V závislosti na rozdílné výši propustnosti psamiticko-psefitických a aleuropelitických hornin 

s různou hydrogeologickou funkcí dochází v hlubších zónách permokarbonu k vytváření 
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hydrogeologických komplexů kolektor-izolátor. Obecně však propustnost v permokarbonu se 

vzrůstající hloubkou klesá.  

Podzemní vody vyskytující se v permokarbonu jsou srážkového původu nebo přetékají 

do permokarbonských kolektorů ze svrchních kolektorů, tzn. křídového či fluviálních 

kolektorů spjatých s povrchovými toky. Hladina podzemní vody v připovrchovém kolektoru 

je zpravidla volná, případně negativně napjatá, a kopíruje úroveň terénu v hloubce od 4 do 10 

m pod povrchem. Pod úrovní připovrchové zóny permokarbonu (tzn. nad 40 m) bývá 

negativně napjatá hladina podzemní vody pravidlem, pozitivně napjatá hladina výjimkou. 

Směr proudění podzemní vody je určen místními erozními bázemi, které tvoří nejbližší 

povrchové toky. Drenáž probíhá především přetokem (skrytou infiltrací) přes fluviální 

sedimenty do povrchových toků či sporadickými prameny. 

Pro horninové prostředí permokarbonu v připovrchové zóně je typická nízká 

transmisivita. Hodnoty koeficientu transmisivity T se pohybují v rozmezí n.10-5 – n.10-4 m2.s-1 

(viz Hydrogeologická mapa ČR) a průměrné hodnoty specifické vydatnosti v rozmezí q = 

0,01-1 l.s-1.m-1.  

 

Podzemní vody připovrchové zóny s mělkým oběhem podzemních vod všech 

zastoupených geologických jednotek jsou charakteristické různými typy sulfátových a 

bikarbonátových vod s proměnlivým zastoupením kationtů Mg, Ca a Na. Hodnoty celkové 

mineralizace se pohybují zpravidla v rozmezí 0,2-0,6 g.l-1. Pozitivní bakteriologické nálezy 

jsou zaznamenány častěji v kvartérních podzemních vodách, v podzemních vodách křídy a 

permokarbonu pouze lokálně v souvislosti s intenzívní zemědělskou činností. Zvýšené obsahy 

kovů (vyjma železa) ve vodách připovrchové zóny nebyly zaznamenány. Ostatní fyzikální a 

chemické vlastnosti podzemních vod na území Džbánu jsou závislé na složení půd a hornin, 

kterými protékají a odpovídají přírodním prostým podzemním vodám (Pitter 1981). Zpravidla 

nepřekračují limitní obsahy dané vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Výjimku tvoří 

podzemní vody v hlubokých částech permokarbonu (nad 300 m), kde se vyskytují podzemní 

vody Na-SO4 typu s koncentracemi rozpuštěných látek přesahující 1 g.l-1.  

 

Důlní vody s přetokem podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani prameny, resp. vody spadající pod 

zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 



www.geology.cz                                                         Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu 

37/86 

(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebyly na mapovaném území 

zaznamenány. 

 

3.5. Průběh a výsledky mapování pramenů 

Hydrogeologické mapování území Džbánu představovalo během let 2009 až 2011 

především vyhledávání (tzn. terénní průzkum) hydrogeologických objektů (převážně 

pramenů) a zpracování hydrogeologické dokumentace jednotlivých objektů, včetně 

pořizování fotodokumentace. Dále byly vyhodnoceny dostupné archivní hydrogeologické 

mapy a zprávy související s řešeným územím umístěné v ČGS a ČGS-Geofondu.  

Při hydrogeologickém mapování byla využita databáze hydrogeologických objektů 

vedená v ČGS v měřítku 1:50.000, resp. 1:25.000, doplněná o objekty registrované v ČGS-

Geofondu. Dále vodohospodářské mapy ČR a zčásti evidence hydrogeologických objektů 

vedená podle podle § 8 odst. 1. písm. a) a b) zákona č. 254/2011 Sb. (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, na místně příslušných vodoprávních úřadech (Louny a Rakovník). 

 

Mapa hydrogeologických dokumentačních bodů byla zpracována na základě těchto 

podkladů: 

 mapování ČGS v rámci projektu Džbán (2009-2011) 

 starší mapování ČGS z různých období  

 databáze hydrogeologických objektů ČGS-Geofondu 

 vodohospodářské mapy 1:50.000 listy 12-12 Louny a 12-14 Rakovník (Výzkumný 

ústav vodohospodářský Praha) 

 topografické mapy různých měřítek nové i starší (Český úřad geodetický a 
kartografický Praha) 

 

Celkem bylo na zkoumaném území v rámci řešeného úkolu v terénu ověřeno a 

zadokumentováno přes 100 hydrogeologických objektů (pramenů v širším slova smyslu a 

studní). Při terénní rekognoskaci území byla hydrogeologem sledována vydatnost pramenu, 

typ pramenu, lokalizace, popsána geologie a pořízena fotodokumentace objektu (foto 3.1. – 

3.8.) Soupis hydrogeologických objektů se záznamem ověřených v rámci řešeného úkolu je 

uveden podle mapového listokladu v tabulkách č. 3.2 až 3.5. 

 

Výsledkem je interaktivní účelová mapa posuzovaného území v měřítku 1 : 25.000 

se zanesenými hydrogeologickými objekty (převážně prameny). 
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3.6. Mapové výstupy s hydrogeologickou problematikou  

Řešené území zahrnuje čtyři mapové listy měřítka 1:25 000 a to 12-123 Hřivice, 12-124 

Panenský Týnec, 12-141 Řevničov a 12-142 Stochov. V mapových listech jsou veškeré 

zaznamenané hydrogeologické objekty zakresleny pod následující legendou: 

 

V interaktivním mapovém provozu po označení vybraného hydrogeologického objektu 

dojde k vystoupení záznamu o příslušném objektu v následujícím příkladovém formátu: 

 

Obr. 3.1. Ukázka zpracovaného hydrogeologického bodu 
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Pro  rozlišení typu vývěru podzemní vody byla použita následující terminologie 

s vysvětlením pojmu:  

 

Pramen: v užším slova smyslu soustředěný vývěr podzemní vody.  V širším smyslu 

vývěr či zdroj podzemní vody. 

Pramen zachycený: pramen zachycený trubkou,  jímkou, atp., který není a nebyl 

soustavně využíván  k vodovodnímu zásobování (může být využíván pro občasné  soukromé 

vodovody). 

Prameniště: v užším slova smyslu rozptýlený vývěr podzemní  vody. Termíny "pramen" 

a "prameniště" se částečně překrývají. 

Pramenní jímka: obvykle zděný objekt zachycující pramen, slouží (sloužila) jako zdroj 

vodovodu (je nebo byla soustavně  využívaná). 

  

Foto 3.5. Zachycený pramen v obci Mšec s vydatností 0,2 l.s-1. 
Foto 3.6. Pramen „Čertovka“ s vydatností 0,1 l.s1 s provedeným hydrochemickým rozborem vody. 

Pramen se nachází v sesuvy postiženém svahu. 
 

 

3.7. Hydrogeologické objekty - popis obecných poznatků souvisejících se 

svahovými pohyby 

 

Pramenní jímky (Burda 2002) mají jednoznačně kladnou funkci pro stabilitu svahů - 

odvádějí vodu vodovodem mimo sesuvné území. Pramenní jímky jsou doplněny často zářezy, 

jež intenzivně odvodňují okolí jímky. 
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Vodovod vedoucí sesuvným územím má většinou záporný vliv na stabilitu svahů. 

Výkop vodovodu je propustnější a může zvyšovat vsak srážkové a povrchové vody do sesuvu, 

pochopitelně úniky vody z potrubí jsou nežádoucí. 

 

Studánky (tzn. zachycené prameny) mají neutrální, či spíše pozitivní vliv. Vývěr vody 

je soustředěn do jednoho místa a odtéká obvykle korytem, což je méně příznivé pro infiltraci 

(a tedy příznivější pro stabilitu svahu) než např. nezachycený plošný vývěr neboli prameniště. 

 

Prameny v odlučné oblasti, či přímo v sesuvu (mimo jeho čelo) mají záporný vliv - 

bylo by vhodné je zachytit a odtok odvést co nejrychleji mimo sesuv. 

 

Prameny na bocích či při čelu sesuvu mohou mít na stabilitu nepříznivý vliv, vývěry 

nakypřují a rozbřídají horninu, odtékající voda může znovu sytit smykovou plochu sesuvu, 

mohou též označovat vhodná místa pro odvodnění sesuvu.  

 

  

Foto 3.7. Pramen ve stráni postižené sesuvy u obce Vencov s vydatností 0,1 l.s-1. 
Foto 3.8. Pramen na louce mezi obcemi Ročov a Třeboc při bázi bělohorského souvrství může 

v budoucnu přispět ke vzniku menší svahové deformace. Vydatnost 0,05 l.s-1. 
 

Množství starých pramenních jímek a vodojemů (svou bezproblémovou funkcí a 

nepřerušením z nich vedoucích vodovodů) v sesuvných územích naznačuje, že tato sesuvná 

území nejsou příliš aktivní. 

 

3.8. Závěr 

Účelem hydrogeologického mapování na území Džbánu bylo vyhledávání a popis 

pramenů, protože podzemní voda je jednou z důležitých podmínek pro vznik a průběh 
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svahových pohybů. Prameny v širším slova smyslu, které jsou zaznamenané v předložených 

účelových mapách umožní v případě potřeby jejich snadné nalezení, a tedy i případné využití 

pro predikci vzniku sesuvů nebo monitoring, odvodnění či sanaci sesuvného území. 

 

Celkem bylo na zkoumaném území v rámci řešeného úkolu v terénu ověřeno a 

zadokumentováno přes 100 hydrogeologických objektů (pramenů v širším slova smyslu a 

studní). Při terénní rekognoskaci území byla hydrogeologem sledována vydatnost pramenu, 

typ pramenu, lokalizace, popsána geologie a pořízena fotodokumentace objektu 

 

Výsledkem hydrogeologických prací je interaktivní účelová mapa posuzovaného území 

v měřítku 1: 25 000 se zanesenými hydrogeologickými objekty (převážně prameny). 

V interaktivním mapovém provozu po označení vybraného hydrogeologického objektu dojde 

k vystoupení záznamu o příslušném objektu. 

 

Předložená účelová mapa se zaznamenanými prameny může sloužit nejen pro prevenci, 

monitoring či sanaci sesuvných území, ale i pro vodárenské (jímací) či hydrologické 

(monitorovací) účely. 
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Tab. č. 3.2:  Soupis ověřených hydrogeologických objektů se záznamem na mapovém listu12-123 
Hřivice 

 
Číslo obec popis X Y Q (l.s-1) geologie foto dne 

1/123 Lipno pramen u rybníka 791761 1012601 neměř. K bělohorské s. 1/123 14.6.2010

2/123 Tuchořice 
pramen - jímací 

objekt 793044 1013874 neměř. K bělohorské s. 2/123 14.6.2010

3/123 Tuchořice 
lesní pramen 

"Arabela" 792917 1014409 0,1 P líňské s. 3/123 14.6.2010

4/123 Třeskonice prameniště 793776 1015533 neměř. K p-kor. s. 4/123 14.6.2010

5/123 Markvarec 
pramen - jímací 

objekt 791475 1014791 neměř. K p-kor. s. 5a,b/123 14.6.2010

6/123 Pnětluky 
pramen - jímací 

objekt 790001 1017640 neměř. P líňské s. 6/123 14.6.2010

7/123 Pnětluky 
pramen ústící do 

rybníka 791386 1017930 0,1 P líňské s. 7a,b/123 14.6.2010

8/123 Pnětluky pramen 792159 1018503 neměř. P líňské s. 8/123 14.6.2010

9/123 Domoušice prameniště 789784 1020057 suchý K p-kor. s. 9/123 14.6.2010

10/123 Domoušice pramen 789320 1020439 0,01 K p-kor. s. 10a,b/123 15.6.2010

11/123 Domoušice pramen 789530 1020216 suchý K p-kor. s. 11/123 15.6.2010

12/123 Solopysky pramen 787862 1017784 neměř. P líňské s. 12/123 15.6.2010

13/123 Solopysky 
pramen ústící do 

rybníka 787569 1017376 0,1 kvartér 13a,b/123 15.6.2010

14/123 Konětopy pramen 788275 1015724 neměř. K p-kor. s. 14/123 15.6.2010

15/123 Hořany 
pramen ústící do 

rybníka 786868 1013448 neměř. P líňské s. 15a,b/123 15.6.2010

16/123 Selmice pramen 786162 1014317 0,1 K p-kor. s. 16/123 15.6.2010

17/123 Senkov pramen 785426 1013846 suchý K p-kor. s. 17/123 15.6.2010

18/123 Zbrašín pramen 785261 1013537 suchý P líňské s. 18/123 15.6.2010

19/123 Kocanda 
pramen ústící do 

rybníka 785226 1014861 0,1 K p-kor. s. 19/123 15.6.2010

20/123 Břínkov prameniště 785121 1015861 0,01 K p-kor. s. 20/123 15.6.2010

21/123 Ročov pramen 785716 1018086 0,1 K bělohorské s. 21/123 15.6.2010

22/123 Brůdek pramen 784143 1017669 suchý K bělohorské s. 22/123 15.6.2010

23/123 Brůdek pramen 784331 1017618 0,01 K p-kor. s. 22/123 15.6.2010

24/123 Břínkov-cihelna pramen 784669 1016342 0,1 K p-kor. s. 24/123 15.6.2010

25/123 Pochvalov pramen 785251 1021327 neměř. K p-kor. s. 25/123 16.6.2010

26/123 Pochvalov 
pramen ústící do 

rybníka 785012 1021387 neměř. P líňské s. 26/123 16.6.2010

27/123 Kozojedy 
pramen - jímací 

objekt 783354 1018557 neměř. P líňské s. 27/123 16.6.2010

28/123 Břínkov-cihelna pramen 785308 1016380 neměř. K bělohorské s. 28/123 15.7.2010

29/123 Břínkov-cihelna pramen 784694 1016421 0,05 K p-kor. s. 29a,b/123 15.7.2010

30/123 Brodecký mlýn pramen 783857 1014963 0,1 K p-kor. s. 30a,b/123 15.7.2010

31/123 V Americe pramen 787110 1020375 0,05 K p-kor. s. 31a,b/123 10.9.2009

32/123 Pochvalov pramen 786197 1021754 0,01 K p-kor. s. 32/123 9.9.2009

33/123 Pochvalov pramen 786784 1021859 neměř. K bělohorské s. 33/123 9.9.2009

34/123 Pochvalov pramen 785130 1022221 0,1 P líňské s. 34/123 7.2.2011

35/123 Pochvalov pramen 785041 1022352 0,5 K p-kor. s. 35/123 7.2.2011

36/123 Pochvalov pramen 785165 1022470 neměř. K p-kor. s. 36/123 7.2.2011

37/123 Solopysky pramen 786881 1017520 0,1 K p-kor. s. bez fota  

38/123 Solopysky pramen 787021 1017233 suchý P líňské s. bez fota 15.6.2010

39/123 Lhota p.Džbánem pramen 790310 1021502 0,1 P líňské s. bez fota  
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Tab. č. 3.3:  Soupis ověřených hydrogeologických objektů se záznamem na mapovém listu 12-124 
Panenský Týnec 

 
číslo obec popis X Y Q (l.s-1) geologie foto dne 

1/124 Vencov 
pramen ústící do 

rybníka 777443 1019924 neměř. K bělohorské s. 1a,b/124 24.6.2010

2/124 Bílichov-vápenka
pramen - jímací 

objekt 776753 1018620 neměř. K bělohorské s. 2/124 24.6.2010

3/124 Bílichov pramen 779108 1018801 0,1 K bělohorské s. 3/124 24.6.2010

4/124 Milý pramen 779010 1020418 0,1 K bělohorské s. 4/124 24.6.2010

5/124 Milý pramen 778902 1020460 0,2 K bělohorské s. 5a,b/124 24.6.2010

6/124 Milý-Bor 
pramen - jímací 

objekt 779824 1020373 neměř. K bělohorské s. 6/124 24.6.2010

7/124 Srbeč pramen 777761 1022544 0,3 P slánské s. 7/124 24.6.2010

8/124 Pozdeň 
pramen ústící do 

rybníka 774582 1021483 neměř. P slánské s. 8a,b/124 13.7.2010

9/124 Hřešice prameniště 775444 1021772 neměř. P slánské s. 9/124 13.7.2010

10/124 Hřešice pramen 775389 1021994 0,1 P slánské s. 10a,b/124 13.7.2010

11/124 Hřešice pramen 775382 1022589 neměř. K p-kor. s. 11a,b/124 13.7.2010

12/124 Hřešice prameniště 775378 1022714 0,3 K bělohorské s. 12/124 13.7.2010

13/124 Hřešice pramen 775531 1023354 0,1 K p-kor. s. 13/124 13.7.2010

14/124 Vinařice pramen "Čertovka" 780958 1018261 0,1 K bělohorské s. 14/124 20.7.2010

15/124 Vinařice pramen 780871 1018300 neměř. K bělohorské s. 15/124 20.7.2010

16/124 Hvížďálka pramen 780398 1017044 0,1 K p-kor. s. 16/124 20.7.2010

17/124 Vencov pramen 776408 1019782 0,1 K bělohorské s. 17/124 29.4.2010

18/124 Vencov pramen 776944 1019879 0,1 K bělohorské s. 18/124 29.4.2010

19/124 Vencov pramen 776826 1019552 0,1 K bělohorské s. 19/124 29.4.2010

 
 
 
 
Tab. č. 3.4: Soupis ověřených hydrogeologických objektů se záznamem na mapovém listu 12-141 
Řevničov 

 
číslo obec popis X Y Q (l.s-1) geologie foto dne 

1/141 Kroučová pramen 785684 1023100 0,2 K bělohorské s. 1/141 7.2.2010 

2/141 Kroučová pramen 785667 1022870 0,4 K p-kor. s. 2/141 7.2.2010 

3/141 Kroučová pramen 785543 1022685 0,5 P líňské s. 3/141 7.2.2010 

4/141 Hředle pramen 789222 1023788 0,1 K p-kor. s. 4/141 7.2.2010 

5/141 Kroučová pramen 786606 1023522 0,3 K bělohorské s. 5/141 7.2.2010 

6/141 Třeboc pramen 788105 1023005 0,1 K bělohorské s. 6/141 4.11.2010 

7/141 Třeboc pramen 789112 1022937 neměř. K bělohorské s. bez fota   

8/141 Třeboc pramení jímka 789718 1022147 0,1 K bělohorské s. bez fota   

9/141 Kroučová pramen 783895 1023033 0,1 K bělohorské s. bez fota   
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Tab. č. 3.5: Soupis ověřených hydrogeologických objektů se záznamem na mapovém listu 12-142 
Stochov 

 
číslo obec popis X Y Q (l.s-1) geologie foto dne 

1/142 Nové Strašecí pramen 778647 1029340 0,1 K bělohorské s. 1/142 9.11.2010 

2/142 Mšecké Žehrovice pramen 778228 1028458 0,1 K bělohorské s. 2/142 9.11.2010 

3/142 Nová Studnice pramen 772949 1027881 0,1 K bělohorské s. 3/142 9.11.2010 

4/142 Drnek pramen 772187 1026803 0,1 K p-kor. s. 4/142 9.11.2010 

5/142 Drnek výtok z nádrže 772841 1026619 0,2 K bělohorské s. 5/142 9.11.2010 

6/142 Drnek pramen 772831 1026146 0,3 K bělohorské s. 6/142 9.11.2010 

7/142 Martinice pramen 774450 1024935 0,1 K p-kor. s. 7a,b/142 9.11.2010 

8/142 Martinice pramen 774402 1024600 0,1 K p-kor. s. 8/142 9.11.2010 

9/142 Martinice pramen 774095 1024830 0,1 K bělohorské s. 9/142 9.11.2010 

10/142 Mšec pramen 777914 1024896 0,2 K bělohorské s. 10/142 11.11.2010

11/142 Kalivody pramen 781547 1023502 0,2 P slánské s. 11a,b/142 11.11.2010

12/142 Řevničov pramen 783153 1025557 0,2 K bělohorské s. 12/142 11.11.2010

13/142 Třtice pramen zachycený 780688 1027869 neměř. P týnecké s. 13/142 11.11.2010

14/142 Třtice pramen 780740 1027812 0,1 P týnecké s. 14/142 11.11.2010

15/142 Stochov pramen zachycený 774319 1031605 neměř. K bělohorské s. 15/142 11.11.2010

16/142 Stochov pramen ústící do ryb. 774851 1031299 0,5 K p-kor. s. 16/142 11.11.2010

17/142 Mšecké Žehrovice pramen 777647 1027827 0,1 K bělohorské s. 17/142 17.6.2010 

18/142 Nová Studnice pramen 772723 1027923 0,01 K p-kor. s. 18/142 16.6.2010 

19/142 Třtice pramen 779466 1028082 0,1 K bělohorské s. bez fota  

20/142 Malíkovice pramen 774091 1025812 0,1 K bělohorské s. bez fota  

21/142 Malíkovice pramen 773705 1024703 0,1 K bělohorské s. bez fota  

22/142 Nová Studnice pramen 772139 1027849 0,1 K p-kor. s. bez fota  

23/142 Drnek pramen 771884 1026323 0,1 K p-kor. s. bez fota  

24/142 Kalivody pramen 782258 1025129 suchý K p-kor. s. bez fota 11.11.2010

 
 
Použitá terminologie v popisu objektu a výklad zkratek: 

Pramen: v užším slova smyslu soustředěný vývěr podzemní vody.  V širším smyslu vývěr či zdroj 
podzemní vody. 

Pramem zachycený: pramen zachycený trubkou,  jímkou, atp., který není a nebyl soustavně využíván  
k vodovodnímu zásobování (může být využíván pro občasné  soukromé vodovody). 

Prameniště: v užším slova smyslu rozptýlený vývěr podzemní  vody. Termíny "pramen" a 
"prameniště" se částečně překrývají. 

Pramenní jímka: obvykle zděný objekt zachycující pramen, slouží (sloužila) jako zdroj vodovodu (je 
nebo byla soustavně  využívaná). 

K bělohorské s.: Křída – bělohorské souvrství 

K p-kor. s.: Křída – perucko- korycanské souvrství 

P slánské s.: Permokarbon – slánské souvrství 

P líňské s.: Perokarbon – líňské souvrství 
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4. Popis a charakteristika svahových deformací 
 
 
4.1. Historická prozkoumanost území 

 
4.1.1. Archivní data, rešerše 

V registru sesuvů v ČGS – Geofondu bylo před zahájením projektu evidováno v 

zájmovém území celkem 144 svahových nestabilit. Z toho 13 bylo vyznačeno jako aktivních a 

131 jako potenciálních. Rozměrově šlo jak o malé bodové záznamy tak rozsáhlé frontální 

sesuvné areály. Například frontální sesuvné území pod Pozdeňským vrchem dosahovalo podle 

starého registru šířky kolem 6 km. I další sesuvné areály dosahovaly významných rozměrů. U 

Ročova nebo nad Kláštěrským potokem u Břinkova shodně šířky 3 km. Rozmístění sesuvů 

z původního registru v ČGS-Geofondu je patrné na Obr. 4.1. 

 

 

Obr. 4.1. Výřez z mapy sesuvů ČGS-Geofond se zaznamenanými polygony svahových deformací. 
Zeleným obdélníkem je vymezené zájmové území. 

 

Soupis prací, které se dříve zabývali v různé intenzivně hodnocením svahových 

deformací na Džbánsku je uveden v kapitole 8. Literatura. Mezi nejcennější a nejvýznamnější 

práce patří především regionální studie zabývající se plošným mapování sesuvných terénů 
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v ČSSR v letech 1962-63. Z této doby se dochovaly dvě zprávy (Zajíc a Pašek-Rybář-

Špůrek).  

 

4.1.2. Vyhodnocení rizik z předchozích studií v oblasti  

V jižní části území Džbánska probíhalo mapováním sesuvů v rámci celostátního úkolu 

ÚÚG 6/7 „Sesuvné terény v ČSSR“ v oblasti VI – území středočeského permokarbonu 

(Zajíc 1963, obr. 4.2.). Z dostupných dat vyplývá, že na území zasahují zákresy map M 1:25 

000 M-33-64-A-d (Mutějovice); M-33-64-B-c (Řevničov); M-33-64-B-d (Mšec); M-33-64-C-

b (Rakovník); M-33-64-D-a (Lužná) a M-33-64-D-b (Nové Strašecí) což představuje spodní 

2/3 území, mapovaného v rámci tohoto projektu. Sám autor v úvodu zprávy upozorňuje, že 

rozsah prací na přiděleném území (700 km2, dotčeno 81 map M 1:25 000) by v časové lhůtě 

necelých dvou let nebylo možno zvládnout (tým autor + 2 technici), kdyby nebylo na začátku 

počítáno (mylně) s malou četností výskytů svahových nestabilit. Dále autor upozorňuje na 

fakt, že velký rozsah území a omezený počet pracovníků v odd. inženýrské geologie  musely 

mít zákonitě odraz v metodice zpracování i v jeho kvalitě. Registrace sesuvů byla prováděna 

hlavně podél komunikačních cest, dosažitelných autem nebo vlakem a se zřetelem na území 

současného většího národohospodářského významu, plochy zástavby a plochy zemědělsky 

využívané. Přesto lze hodnotit  vymapované sesuvy ze zprávy jako velmi realistické a nejvíce 

ze všech zpráv odpovídající novému mapování. Bohužel, území pokrývá pouze cca ½ z 

hlavních sesuvných areálů, a co je více znepokojivé, zákresy sesuvů a sesuvných území 

z původních rukopisných map nebyly přesně přeneseny do Registru sesuvů v ČGS-Geofondu. 

A to se týká jak celkového počtu zaznamenaných sesuvů (chybí jednotlivé sesuvy), tak 

především hranic a aktivity.  

 

Druhou významnou zprávou, která se zabývala systematickým mapováním sesuvů 

v oblasti Džbánska (horní 1/3) byla „Závěrečná zpráva o výzkumu sesuvných území 

v oblasti Severozápadních Čech“ (Pašek, Rybář, Špůrek 1963). Bohužel mapové výstupy 

z této regionální stude nejsou k dispozici v archivu ČGS ani ČGS-Geofond. Ve zprávě je 

uvedeno, že území zpracovávané v rámci této zprávy navazovalo na jihu na území 

zpracovávaného skupinou ÚÚG (Zajíc 1963) a bylo tak uměle ukončeno čarou mapových 

listů Měcholupy – Ročov – Kralupy. 

Při rešeršních pracích v ČGS-Geofondu pak byla zjištěna další, poměrně zásadní 

informace o metodice záznamu sesuvů v této oblasti. Dušejovský (1989) popisuje ve své 

zprávě, že „Geodynamické jevy byly odvozeny z podrobných topografických map a 
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z geologických map“. Tato jeho interpretace do mapy v M 1:50 000, sloužící pro lokalizaci 

skládek TKO, byla pak také částečně přenesena do registru sesuvů v ČGS-Geofondu, zřejmě 

v domnění, že se jedná o vymapované sesuvy. Vypovídající hodnota lokalizace sesuvů je tak 

velmi malá. I toto je velmi pádný argument, proč bylo právě v této oblasti navrženo 

systematické mapování svahových nestabilit. 

 

 

  

 

 

 
 
Obr. 4.2: Listoklad map v oblasti Džbánu s vyznačením prozkoumannosti regionálními mapovacími 

pracemi 
 

 
 
 
 

Zajíc 1963 

Dušejovský 1989 

Pašek – Rybář – Špůrek 1963 (mapové záznamy nebyly v archivech ČGS – Geofond ani ČGS nalezeny) 
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4.1.3. Práce ČGS v rámci státní geologické služby 

Nutnost regionální studie pro tuto oblast se potvrdila ihned po zahájení terénních prací, 

kdy se na ČGS obrátil starosta městyse Ročov a architekt Ing. arch. Karel Chlouba, 

zpracovávající územní plán na k.ú. Horní Ročov, Dolní Ročov, Břínkov a Úlovice. Vzhledem 

k dostupným databázím svahových nestabilit v ČGS-Geofondu, které neodpovídaly 

skutečnosti, požádal ČGS o přehodnocení míry rizika vyplývajícího z existence svahových 

deformací.  Pro zpracování tohoto posudku byly použity výsledky do té doby provedených 

terénních prací, bez následného digitálního a kartografického zpracování. Posudek se zabývá 

především stabilitními podmínkami na k.ú. Horní Ročov, Dolní Ročov, Úlovice a Břínkov s 

podrobnější charakteristikou navržených stavebních pozemků do nově plánovaného územního 

plánu. Předmětem diskuzí a vyvolání nového posouzení ze strany obce Ročov bylo především 

registrované aktivní sesuvné území č. 728, které je ve skutečnosti stabilním svahem (dle 

geologie i dle morfologických projevů, foto 4.1. a 4.2.). 

 

  
Foto 4.1. a Foto 4.2. Svahy jižně od H. Ročova dle původního registru ČGS-Geofond vedené jako 

aktivní sesuv (délky až 500 m a šířky 4 km). Jak je z fotografií patrné, jedná se o povlovné svahy se 
sklonem kolem 9°, tvořenými přirozeným geologickým sledem opuky-pískovce-„červenky“. Svahy 
jsou prostoupené kolmo ke Klášternímu potoku vedenými splachovými údolíčky tvaru „U“, což 
může nabuzovat falešný dojem sesuvné morfologie. 

 

ČGS v průběhu řešení projektu zpracovala v oblasti další posudek, řešící problematiku 

sesuvu, a to na silnici III/237 v k.ú. Nové Strašecí. Odborné vyjádření ČGS bylo zpracováno 

na základě písemné žádosti Pavla Frieberta, vedoucího odboru investic MěÚ Nové Strašecí. 

Česká geologická služba zaznamenala v rámci tohoto projektu v zářezu silnice III/237, k.ú. 

Nové Strašecí dne 17.6.2010 menší aktivně se vyvíjející sesuv, který byl posléze zaznamenán 

do centrální databáze svahových nestabilit ČGS (objekt č. 8, mapa 12-14-09). Sesuv byl toho 

času aktivní, zařazen do kategorie II. V období výrazného lednového oteplení doprovázeného 
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dešťovými srážkami, které vyvolalo v Čechách několik desítek sesuvů a skalních řícení, 

začalo oživování sesuvných procesů s následným rozšiřováním sesouvání až do takových 

rozměrů, že byl zavalen jeden jízdní pruh silnice (foto 4.3. a 4.4.). 

  

Foto 4.3. Pohled na nově aktivovaný sesuv, který zavalil silnici III/237 Z n. Strašecí do Rakovníka 
Foto 4.4. Pohled na akumulaci sesuvu z odlučné hrany. 
 

Již v minulosti, v roce 2007 provedla ČGS místní šetření a návrh sanace u závažného 

aktivního sesuvu v Hořešovicích (foto 4.5.) na základě žádosti pana Vladimíra Čermáka (se 

souhlasem ObÚ Hořešovice). Z archivní dokumentace bylo zřejmé, že za posledních cca 100 

let zde došlo ke svahovým pohybům minimálně ve čtyřech časově oddělitelných případech. 

Podle místních sdělení (paní Brůnová ve zprávě Jurenka  1984) došlo k sesouvání stráně „Nad 

chaloupkami“ již ve 20. letech 20. století údajně v časové souslednosti se sesuvy v obci 

Klapý. Podle historických záznamů jsou ale evidovány na Klapém katastrofické sesuvy pouze 

v letech 1891, 1898, 1900 a 1939 – tedy nikoli ve 20. letech 20. století, tudíž údajná spojitost 

mezi sesuvy je zřejmě mylná. Výrazně byly sesouváním postiženy svahy v Hořešovicích, 

podobně jako na řadě jiných míst ve Středočeském kraji, na začátku 40. let minulého století 

(viz kronika MNV Hořešovice, svazek II – kronikář p. Rubeš). Záznamy hovoří o 7. a 13. 

dubnu 1941, kdy sjela stráň „Nad chaloupkami“ u Brůnů (č.p. 7, dnes vlastník Petr Hartman), 

u Husáků (č.p. 6, dnes pobořená stavba ve vlastnictví  Čermákových) a u Čermáků (č.p. 5). 

Další aktivita pak pokračuje po 40 letech, v červenci 1981. Popisovaný sesuv do jisté míry 

kopíruje tvary sesuvu z roku 1941. Po těchto událostech provedla Stavební geologie, n.p., 

Praha podrobný průzkum ke dvěma  sesuvům v obci Hořešovice (Jurenka 1984), přičemž 

předmětná lokalita je ve zprávě označena jako „sesuv II“. Oba sesuvy jsou pak evidovány v 

registru svahových nestabilit pod čísly 5816 (sesuv II) a 5815 (sesuv I). Bohužel, po 

provedeném průzkumu již nenásledovala žádná stabilizační opatření. I proto došlo k dalším 

pohybům v roce 2005. Znovuoživení tohoto sesuvu způsobilo zboření nevyužívané 
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hospodářské budovy  (č.p. 6), která ale byla již dříve staticky narušená. Sesuv byl posléze na 

základě doporučení ČGS sanován opěrnou zdí (foto 4.6.). 

 

  

Foto 4.5. Sesuv aktivovaný v roce 2007 v Hořešovicích. V popředí sutiny pobořené nemovitosti č.p. 6. 
Foto 4.6. Sanovaný sesuv (2010) opěrnou zdí. Vpravo nová hospodářská budova. 

 

Posledním řešeným stabilitním problémem v území byl vznik sesuvu v obci Líský nad 

obslužnou cestou. Tento sesuv nebyl nijak závažný, panovala však obava o rozšíření sesuvu 

k 20 m vzdálenému domu. Sesuv byl naštěstí mělký a dále by neměl ohrožovat okolní 

nemovitosti. 

Seznam posudků ČGS, které byly vykonány v zájmové lokalitě Džbán v rámci výkonu 

státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů uvádíme níže.  

Je zřejmé, že převážní část prací se týkala nestabilních terénů: 

Kycl, P. (2007): Odborné vyjádření k nestabilitě svahu na pozemcích v k.ú. Hořešovice. ČGS-

441/07/0598*SOG-441/325/2007. 7s. ČGS Praha. 

Kycl, P. (2009a): Posouzení nebezpečí sesuvů na území městyse Ročov (k.ú. Horní Ročov, 

Dolní Ro-čov, Úlovice, Břinkov). ČGS-441/09/0787*SOG-441/213/2009. 2s. ČGS Praha.    

Kycl, P. (2009b): Posouzení nebezpečí sesuvů na území městyse Ročov (k.ú. Horní Ročov, 

Dolní Ročov, Úlovice, Břinkov). ČGS-440/09/1008*SOG-441/213a/2009 . 10s. ČGS Praha             

Kycl, P. (2011): Inženýrskogeologické posouzení sesuvu na III/237 v k.ú. Nové Strašecí. 

ČGS-441/11/0440*SOG-441/186/2011. 6s. ČGS Praha. 

Kycl, P (2011): Inženýrskogeologické posouzení sesuvu na k.ú. Líský, p.č. 558/3 a 4, 537/1 a 3. ČGS-

441/11/0603*SOG-441/240/2011. 6s. ČGS Praha. 

Lojka, R., Kycl, P. (2010): Vyjádření ČGS k ÚPn dokumentaci k.ú. Hořešovičky. SOG 441-446-2010. 

ČGS Praha. 
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Všechny posudky jsou přílohou závěrečné zprávy a ve formě .pdf tvoří digitální přílohu 

zprávy.       

 

4.1.4. Další historicky datovaná sesouvání na Džbánsku 

Podle historických záznamů lze v oblasti Džbánska doložit další četná periodická 

sesouvání. Datované jsou především následující sesuvy: 

 

1. Sesouvání v Dolním Ročově na pravobřežních svazích Klášterního potoka  

 

Obr. 4.2. Pohlednice z roku 1900 dokumentující katastrofické sesouvání u Dolního Ročova. V pozadí 
klášterní kostel (K.I. Dientzenhofer). 

 

Datování: 1897 – První sesouvání?, 9.5.1898 – plocha asi 3,5 ha, další 27.-28.5.1899, 

2.3.1900 – hlavní pohyby a 1939 – sesuvy bez bližšího upřesnění. 

Lokalizace, popis (obr 4.2.): Ohrožení Klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie 

(Dientzenhofer), ve kterém se objevují trhliny, 8 budov v Ročově poškozeno či zbořeno, 

evakuace (1899). V obci přímo zničeny 4 domy a znovu ohrožen kostel (dobová 

pohlednice, obr. 4.2), plocha sesuvu 1000x500 m (dle měření je sesuv menší), pozorovány 

další sesuvy v okolí (1900). 
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Zdroj: Národní politika 1898 (10.5.), 1899 (11.4.) a 1900 (6.3. a 9.3.). Štýdl (1935). O 

sesuvech informuje zpráva Dr. Hrušky, c.k. okresního hejtmana v Lounech ze dne 15. 

března 1900, která je dosti smutná, leč působivě a dobově podaná: 

„Sesouvání půdy v Dolním Ročově padly dne 2. března t.r. další dva domky za oběť a sice 

Frant. Macka a Jos. Ponceta. Sesouvání půdy dělo se s takovou rychlostí a prudkostí, že 

v několika málo hodinách z domků těch byly zříceniny. Nic netušící obyvatelé těchto obydlí 

byli tak vyděšeni a překvapeni – neboť navečer a v noci živlové přírodní zuřili – že se 

z ohromení ani vzpamatovati nemohli, a sotva stíží za cizího přispění svůj skrovný nábytek 

odnésti mohli. Ovocné stromy v jejich zahrádkách jsou úplně z kořene vyvráceny a zahrádky 

v nivec obráceny. Jednopatrový domek Ant. Malaníka, z něhož se tento as před půl rokem 

odstěhoval, zároveň s oběma jmenovanými domky úplné zkáze podlehl. Ohrožen jest dále 

domek Ant. Boučka. Počítaje domek Teresie Veselé, po němž již dávno není ani památky 

propadly zkáze sesouváním země dosud čtyři domky. Připomíná se mimochodem, že Teresie 

Veselá svého času 400 K od praesidia c.k. místodržitelství obdarována byla. Běda, že na 

těchto neštěstích nebude asi dosti. Rozsáhlá a vysoká stráň, nahoře se rozkládající, jest na 

více místech na mnoho metrů vyzdvižena, jinde zase propadlá, nacházejíc se v patrném 

pohybu, čímž se jen rychlé zmizení řečených domků vysvětliti dá. Spodem řinou se více 

stružkami prameny vody. Žel se při těchto smutných znameních památný kostel v Dol. Ročově, 

vystavěný v XIV. století slavným architektem Dientzenhoferem, který řaditi sluší k nejlepším a 

nejcennějším památkám stavitelského umění, zle ohrožen jest. Obava, že by jmenovaný chrám 

neúprosnému osudu propadnouti mohl, ač-li rychle zjednána nebude odpomoc, jest dosti 

odůvodněna, neboť zeď kolem kostela a kláštera, podpírána mohutnými pilíři, zřítila se 

v délce asi 50 m. Celé sbořeniště s okolím poskytuje obraz hrůzy, který každého citlivého 

člověka tím více dojímati musí, když vidí úplně ochuzené a zimou se třesoucí nešťastníky, kteří 

rozličné zbytky ze stavení odnášejí za přispění četných přátel. Zlý osud a hrozná bída přiměly 

jmenované nešťastníky a otce rodin, že se na c.k. okresní hejtmanství za rychlou pomoc 

obrátili. Za tou příčinou povoluji pro ně ve zdejším okresu sbírku milodarů, podotýkaje, že za 

ten nejmenší dárek budou jim nešťastníci a jich ubohé rodiny vděčiti, a účast na zahájené 

pomocné akci a vědomí humánního skutku bude šlechetným dárcům odměnou.“ 

 

Registr ČGS – Geofond: v registru ČGS-Geofond chybí!!! 

Registr ČGS: Sesuvné pravobřežní svahy Klášterního potoka jsou zaznamenány pod 

evidenčním číslem 12-12-22  č. 19. Samostatně vymezený sesuv nad kostelem má pak č. 19i. 

Fotograficky jsou projevy sesouvání dokumentovány na foto 4.7 – 4.10. 
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Foto 4.7. a Foto 4.8. Typická sesuvná morfologie sesuvu ve své střední části odpovídá stáří sesuvu 

(110 let). Sesuv je osázen smíšeným lesem (buk, smrk) a je dočasně stabilní. Plouživé pohyby 
probíhají stále, což dokazuje místy „opilý les“. 

 

 

 

 
Foto 4.9. Porušená stavba (staré sklepení, sklad?) na čele sesuvu, v místech původní kostelní zdi, která 

byla sesuvem v roce 1900 pobořena. 
Foto 4.10. Svislá odlučná stěna sesuvu je vysoká kolem 15 m a tvoří ji v celé ploše opuky 

bělohorského souvrství.  
 

2. Ročov – Smilovice u Loun – svah Rovín  

Datování: květen – červen 1899 

Lokalizace: Bližší lokalizace chybí, sesuv nebylo možné identifikovat 

Zdroj: Kurz (1900) 

 

3. Břinkov u Loun  

Datování: těsně před 9.4.1900,  

Lokalizace: sesouvání po obou stranách Třebockého potoka (Klášterního).  

Zdroj: Národní politika 1900 (11.4.) 
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Registr ČGS – Geofond: v registru ČGS-Geofond jsou celé pravobřežní svahy od Ročova až 

do Břinkova evidovány jako potenciální sesuv pod č. 686 a 693. 

Registr ČGS: Mohlo by se jednat o významný sesuv č. 12-12-18 č. 1 na pravém břehu 

Třebockého (Klášterního) potoka. 

 

4. Hřivice – pod lesem „Vinice“ 

Datování:10. dubna 1900 

Lokalizace, popis: „Do pohybu se dala půda na obecním pozemku, na kterém bylo 19 kop 

chmelnice s drátěnkou. Chmelnice byla s drátěnkou úplně zničena, čímž nájemce pozemku 

(Cel. Stříbrzský) utrpěl škodu velikou“. 

Zdroj: Štýdl 1935 

Registr ČGS – Geofond: v registru ČGS-Geofond evidován potenciální sesuv pod č. 662 

Registr ČGS: Jedná se o morfologicky výrazné sesuvy ozn. 12-12-12 č. 2 a 2a popř. i č. 1 

(foto 4.11 a 4.12). 

  
Foto 4.11. Sesuv u Hřivice začíná kerným záklesem křídových hornin a dále se propaguje i do 

permských jílovců a končí v zástavbě obce Hřivice. 
Foto 4.12. Odlučná stěna sesuvu začíná odlomením opukové lavice. Výška stěny je kolem 10 m. 
 
5. Za Konětopy pod „Okrouhlíkem“ 

Datování: na začátku dubna 1900 

Lokalizace, popis: „Pohyb asi 58 arů pozemku – vyzdvižena silnice vedoucí do Solopysk. 

Splav vedle silnice, patřící mlynáři Jos. Kleinovi v Konotopech byl pohybem půdy a tlakem 

silnice též úplně zničen“. Popis je bohužel nepřesný, Okrouhlík je směrem na Hřivice, 

popisovány jsou ale pohyby silnice na opačnou stranu – Solopysky. 

Zdroj: Štýdl 1935 

Registr ČGS – Geofond: v registru ČGS-Geofond zřejmě sesuv č. 663 

Registr ČGS: Zřejmě sesuvy 12-12-17 č. 1 a 2 (Pod Okrouhlíkem) 
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6. Smilovice u Loun – Pšanská  

Datování: 1.6.1939 

Lokalizace: Zřejmě se jedná o Pšanskou myslivnu“, bližší lokalizace chybí 

Zdroj: Več.Čes. slovo 1939 (15.7.)  

Registr ČGS – Geofond: pokud jde o sesuv nad Pšanskou myslivnou, záznam v registru ČGS-

Geofond chybí. Svahy v „pšanském lese“ nejsou vedeny jako sesuvné. 

Registr ČGS: Celé území pravobřežních svahů Smolnického potoka byly vymapovány jako 

sesuvné pod č. 12-12-23 č. 15. Nad „pšanskou myslivnou jsou výrazné sesuvy č. 15d – 15g. 

 

7. Ročov – Solopysky u Loun (foto 4.13. a 4.14.) 

Datování: jaro 1941, Mikeš (1945) nesprávně datuje sesuv do roku 1942,  

Lokalizace: sesouváním přerušená silnice Ročov – Solopysky před klesáním do údolí. Silnice 

byla stržena v délce několika set metrů. 

Zdroj: Soukup (1954); Vaněček, J. – Zuzánek, B. (1983). 

Registr ČGS – Geofond: Sesuv je v registru ČGS-Geofond veden pod č. 695, 696 a 697 

Registr ČGS: Zaznamenaná svahová deformace 12-12-17 č. 13 v níž jsou dva vymezené 

aktivní sesuvy č, 13a a 13b. 

  
Foto 4.13. Pokles silnice v odlučné oblasti částečně aktivního sesuvu v místech mezi z Ročovem a 

Solopysky. V roce 1983 provedla Stavební geologie n.p. podrobný průzkum sesuvu, ke konečné 
stabilizaci nikdy nedošlo. 

Foto 4.14. Čelo dílčího aktivního sesuvu dosahuje výšky až 6 m. 
 

8. Konětopy u Loun 

Datování: jaro 1941, Mikeš (1945) nesprávně datuje sesuv do roku 1942 

Lokalizace: bližší lokalizace chybí 

Zdroj: ústní sdělení učitele v Ročově a jiných pamětníků, Pašek-Rybář-Špůrek (1963) 

Registr ČGS – Geofond: jediný sesuv v okolí Konětop je aktivní sesuv č. 657 
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Registr ČGS: Mapa 12-12-17 č. 5.  Při čele sesuvu došlo v 80. letech minulého století ke sjetí 

náspu silnice Konětopy – Solopysky (Vaněček, J. – Zuzánek, B. 1981). 

 

9. Solopysky – Třeboc (Domoušice) 

Datování: jaro 1941, Mikeš (1945) nesprávně datuje sesuv do roku 1942 

Lokalizace: bližší lokalizace chybí, popisovány jsou svahy kryté lesem sklánějící se 

k pravému břehu údolního potůčku (zřejmě Lhotského potoka, posléze Hasiny). Svah byl 

postižen o celkové velikosti 1-2 ha a sklonu svahu 15°.  

Zdroj: ústní sdělení učitele v Ročově a jiných pamětníků, Mikeš 1945 

Registr ČGS – Geofond: na zmíněném svahu je několik menších záznamů č. 727, 748 a 749 

Registr ČGS: Dle nového mapování je celý svah pod kótou Čihadlo v údolí Lhotského potoka 

a Hasiny postižené polygenetickými sesuvy. Území je ozn. 12-12-17 č. 13. V sesuvném území 

je dokonce několik aktivních sesuvů. 

  

Foto 4.15. Krásně vyvinutá rovinná smyková plocha sesuvu zachycená Mykešem v roce 1941. Svými 
slovy popisuje: „ …jílovité podloží, po němž nastal pohyb, bylo obnaženo a jako zrcadlo ohlazeno“. 

Foto 4.16. Chaoticky nakupené stromy v sesuvné akumulaci. Mykeš (1945) popisuje: „podivná 
seskupení stromů se rozklesly všemi směry, zvrátily i zpřelámaly. V tyčkovině se vějířovitě rozevřely 
a nebo naopak kopulovitě k sobě sklonily, tvoříce kruhovité nepropustné shluky korun“. 

 

10. Destrukce na železniční trati Rakovník – Louny.  

Datování: 1924 a v dalších letech 

Lokalizace:  Tato železnice probíhá údolím Hasiny přes Domoušice, Solopysky, Konětopy a 

Hřivice. Sesuvy byly evidovány u Kounova a Domoušic 

Zdroj: Zajíc (1963) popisuje sesuvy spojené především s ražbou tunelu pod Džbánem u st. 

Mutějovice (Hynie 1924). Fischer (1924) 

Registr ČGS – Geofond: v registru ČGS-Geofond je podél trati vícero záznamů. 

Registr ČGS: podobně, železnice prochází několika svahovými deformacemi. 
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4.2. Obecná charakteristika sesuvných jevů 

Džbán je plochou vrchovinou se střední výškou 416,6 m. Geologicky se jedná o 

tektonicky vyzdviženou tabuli z křídových a permokarbonských hornin, mírně ukloněnou k 

SV. Reliéf území je tvořen tabulovým plošinatým paleopovrchem, který byl postižen 

hlubokým erozním rozbrázděním s postupným ústupem a rozšiřováním údolních svahů. 

Zpětně erozivní prohlubování sníženin pak přechází až v plošnou denudaci. Jednotlivé tabule 

tak jsou složitě rozčleněny mladými erozními údolími současných toků, které je rozdělily na 

několik omezených denudačních zbytků. Tak došlo k vytvoření reliéfu s dominancí 

svědeckých tabulových vrchů s temeny na první pohled v jednotné úrovni. Temena vrchů jsou 

budována poloskalními až skalními křehkými horninami, opukami (vápnitými slínovci) a pod 

nimi vycházejícími jílovci a pískovci. Výrazné horní hrany tabulových vrchů se tak postupně 

odlamují a svahy ustupují. Reliéf svahů je dán sesuvnou modelací a má formu mohutných 

starých zastřených kerných poklesů, lokálně oživovaných recentními pohyby menších 

rozměrů.  

Severní okraj Džbánu je tvořený přechodem do silně tektonizovaného reliéfu Poohří. I 

proto jsou v okrajových partiích sesuvné deformace vázány jak na okraje svědeckých vrchů, 

tak na svahy zlomových údolí a kerných rozhraní (u Tuchoměřic). Nejdynamičtější fáze 

vývoje svahů byla patrně vázána, se zpožděním zpětného postupu eroze, na diferenciační 

tektonické pohyby v oblasti Džbánu a v Poohří.  

Geologie území je poměrně jednoduchá a významně podmiňuje vznik svahových 

pohybů. Křídové horniny tvoří tabule, jejich okraje a hrany údolí. Jsou zastoupeny 

cenomanskými pískovci, na jejichž bázi jsou vyvinuty polohy jílovců a nadložními 

turonskými pevnými slínovci (opukami). Ve dnech údolí vychází podloží křídy – permské 

svrchní červené souvrství (vrstvy líňské), které jsou tvořeny převážně jílovci, uhelnými 

jílovci, prachovci, pískovci a arkózami.  

 

4.3. Poznatky z mapování sesuvných oblastí 

Pro vznik sesuvů jsou v této oblasti velmi vhodné podmínky, dané kombinací 

morfologie a geologie. Na strmých erozních svazích jsou v horní části polohy propustných 

hornin (opuky, pískovce), které spočívají na měkkém plastickém jílovitém podloží (křída i 

perm). Díky tomu dochází podél hran tabulí k velmi širokým frontálním kerným sesuvům. 

Okrajové pískovcové a opukové kry se podél dlouhých okrajů tabulí odlamují a zabořují do 

jílovitých hornin v podloží. Jednotlivé kry, které nezřídka dosahují až první stovky metrů, 

jsou často zakloněné do svahu, v příčném profilu je možno pozorovat stupňovité poklesy. Na 
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krách vznikají týlní deprese, ojediněle vyplněné sesuvnými jezírky nebo mokřady. Tímto 

vývojem prošly prakticky všechny údolí a okraje vrchoviny Džbán.  

Sesuvy můžeme dělit do dvou skupin, a to podle vývoje údolí – tam kde eroze probíhá 

pouze v rámci křídových sedimentů a tam kde bylo údolí přehloubeno až do permu. Na 

svazích, kde dno údolí nezasáhlo perm nebo je zahloubeno v permských sedimentech jen 

málo, můžeme pozorovat frontální sesuvy s velmi omezenou délkou sesouvání, sesouvání má 

kerný charakter a postiženo je vždy úzké pásmo podél okraje křídových tabulí. Pohyb je 

omezen na vlastní pohyb pískovcových ker po jílovitém podloží. V druhém případě (častější 

případ), kde je údolí hluboce zaříznuto do permských jílovců, prachovců a pískovců se pak 

pohyby často rozšiřovaly i dále po svahu. Kerné sesuvy zatlačované do jílovitého podloží dále 

mohly vyvolávat další sesuvy ve svém předpolí. Na těchto místech pak v permských jílovcích 

mohlo docházet i ke klasickým rotačním sesuvům či k zemním proudům a sesuvům. 

  

Foto 4.17. Sesuv u Hvížďalky v křídových sedimentech se dále vyvíjí i na svazích budovaných 
permskými jílovci. 

Foto 4.18. Typická sesuvná morfologie na křídových svazích v okolí Bílichova. 
 

V území bylo vymapováno značné množství významných a rozsáhlých sesuvů, mnohde 

způsobujících závažná rizika. Většinou se tak děje v místech, kde neexistuje alternativa pro 

vedení silniční komunikace a tato musí procházet sesuvným územím, buď přímo aktivním, 

nebo jen dočasně zklidněným, jako tomu je např. na silnici z Ročova do Solopysk nebo u 

Markvarce. S rizikem menší intenzity však procházejí silnice a lesní cesty přes či v těsné 

blízkosti sesuvů i na mnoha dalších místech (blíže v kapitole 5). Rizika rovněž existují v 

místech kde hranice vesnické zástavby zasahuje do bezprostředního předpolí sesuvů, nebo 

přímo stojí na čelní sesuvné akumulaci, jako je tomu v Hřivicích, Dolním Ročově nebo jižně 

od Pozdeně. Oživení pohybu v takových místech je ve většině případů sice málo 

pravděpodobné, ale v dlouhodobějším výhledu jej nelze vyloučit. Mnohde pohyby však 
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přetrvávají, i když deformace probíhá velmi pomalu (deformace plouživá) a postižené objekty 

jsou poškozovány velmi pozvolna, jako je tomu např. na budovách dříve patřících 

zemědělskému družstvu jižně od Pnětluk (2 ubytovny brigádníků), jižně od Pozdeně (2 domy) 

nebo zemědělské budovy západně od Markvarce. V mohutném sesuvném území s 

pravděpodobnou možností lokálního oživení pohybů stojí i bývalý vojenský areál, nověji 

komerčně využívaný, východně Třeskonic. V předpolí, či i přímo na sesuvu leží v 

mapovaném území i několik chatových osad. Známky porušování na objektech chat jsou spíše 

málo významné. V současnosti k rychlejším pohybům dochází jen zřídka, spíše v nárazových 

cyklech jako tomu bylo na konci ledna 2011. V tomto období část sesuvů vykazuje 

lokalizované oživení s aktivními pohyby a zároveň vzniklo cca 6 nově dokumentovaných 

sesuvů. 

 

4.4. Metodika mapování 

Při mapování tak obrovského množství sesuvů v relativně krátké době (14 měsíců 

terénních pracích) jsme na některých svazích, postižených několika generacemi sesuvů a 

sesuvných typů, slučovali těsně sousedící sesuvy do větších sesuvných celků označených pod 

jedním číslem. V případě možností jsme z těchto sesuvných celků vyčlenily dílčí sesuvy, 

většinou pouze v případě větší významnosti, které pak byly samostatně popsány, popř. byla 

doložena fotografická dokumentace. Slučováním některých menších a málo významných 

sesuvů do sesuvných celků sice snižuje celkový počet sesuvů, to ovšem pro další modelování 

náchylností svahů k sesouvání nemá velkého významu. Důležité bylo samostatně vyčlenit 

především sesuvy aktivní, popř. sesuvy velmi čerstvé, u kterých aktivita probíhala 

v posledních letech. 

Celkově proběhlo inženýrskogeologické mapování geodynamických jevů v území 

geomorfologického celku vrchoviny Džbán, a to na  25 Základních mapách ČR. Celkem bylo 

vymapována na 440 sesuvů různé aktivity o celkové ploše téměř 27 km2.  

 

4.5. Grafické zaznamenání všech dokumentovaných jevů 

Rukopisné podklady – mapy zaznamenaných svahových deformací v M 1:10 000 byly 

naskenovány a uchovány v datovém skladu ČGS. Posléze byla všechna data pro sestavení a 

tištění mapových příloh zpracována v programu ArcGis. Byla vytvořena databáze 

dokumentačních bodů (kapitola 6) a následně proběhla digitalizace všech dat zakreslených v 

autorských originálech. Posledním krokem bylo zhotovení mapových příloh do tisku. Data 
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jsou interaktivně propojena s mapovými výstupy. Vrstvy v GIS pak byly dále používány 

v nástavbách pro modely náchylností terénu k sesouvání (kapitola 5). 

 

Obr. 4.3. Rozložení svahových nestabilit na studovaném území. Červenou barvou jsou vyznačeny 
objekty vymapované během této studie, oranžově jsou pak označeny dříve vymapované objekty 
z databáze Geofondu. 

 

4.5.1 Nejvýznamnější neshody mezi původním registrem a novým mapováním 

Tab. 4.1.  Sesuvy v registru ČGS-Geofond vs. zjištěná skutečnost 
klíč aktivita Lokalizace Skutečnost 

693 ostatní Úlovice – 

Binkov 

Pravobřežní svahy Klášterního potoka jsou postiženy několika menšími 

sesuvy (proudové), nikoli však plošně jak je zaznamenáno v Registru. 

Ve svahu jsou četné pískovcové lůmky a výchozy bez známek 

sesouvání.  

720 ostatní Krušovice Plošný sesuv je situován do míst výraznějšího erozního porušení svahu. 

728 aktivní Třeboc – 

Ročov 

Obr. 4.4 

Ve svazích rozsáhlého aktivního sesuvu o rozměrech až 500 m délky a 

4000 m šířky je doložitelný přirozený geologický sled, bez známek 

porušení sesuvy (foto 4.19.). Území je prostoupeno četnými erozními 



www.geology.cz                                                         Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu 

61/86 

úvaly, kolmými na hlavní údolí Klášterního potoka, které vytváří 

systém radiálního vlnkovitého reliéfu. 

732 aktivní Hředle Území je sice postiženo mnoha různě se vyvíjejícími sesuvy, nikoli 

však v takové míře a navíc aktivně. Jedná se většinou o starší dočasně 

zklidněné sesuvy. 

733 ostatní Hředle Značně nepravděpodobný záznam na plochém strukturním hřbítku 

severně Hředele v permských sedimentech. 

769 ostatní Čelechovice Protáhlý strukturní svah, tvořený pískovci, dokumentovanými 

v několika lůmcích nejeví známky sesouvání, které mělo dosahovat 

šířky až 2000 m. 

 

   
Obr. 4.4. Detailní výřez z registru sesuvů (ČGS – Geofond) s aktivním sesuvem č. 728. 
Foto 4.19. Zcela hladké pole bez jakéhokoli, natož aktivního, sesouvání, navíc v profilech 

s přirozeným geologickým sledem (opuky – pískovce – jílovce). 
 

Tab. 4.2.: Zjištění mapováním v rámci projektu – Registr SN ČGS vs. ČGS-Geofond 
Mapa /  

č. sesuvu 

Popis sesuvného území ČGS-Geofond 

12-12-22 / 

13 

Rozsáhle sesuvy porušené pravobřežní svahy Lhotského 

potoka od Lhoty pod Džbánem až po soutok s Hasinou o 

šířce 3300 m na celou délku svahů (600 m) 

Tři menší sesuvy 727, 748 a 

749 o rozměrech do 200 m 

délky 

12-12-22 / 

19 

Rozsáhle sesuvy porušené pravobřežní svahy Klášterního 

potoka od Třeboce až po Ročov v šířce 4000 m a délce 

až 400 m. Součástí tohoto území jsou i sesuvy v D. 

Ročově. Území tvoří typickou, přímo učebnicovou 

sesuvnou morfologii! 

Pouze jeden záznam 752 

uprostřed svahu s rozměry ca 

150*200 m. 

12-12-23 / 

15 

Jeden z nerozsáhlejších frontálních sesuvných areálů na 

Džbánsku postihuje pravobřežní svahy Smolnického 

potoka v délce 5000 m od jeho pramenní oblasti až po 

Čtyři lokální záznamy 725, 

740, 753 a 754 s rozměry od 

200-400 m. 
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Smilovice. 

12-12-23 / 

20-27 

Závěrné svahy v pramenní oblasti Hřešického potoka a 

jeho bezejmenného přítoku jsou postiženy několika 

samostatnými, rozměrově významnými sesuvy v celkové 

šířce až 5500 m 

Žádný záznam! 

12-14-02 / 

1, 2 

Závěrné svahy pramenní oblasti Lhotského potoka jsou 

postiženy místy i aktivními sesuvy, velmi výrazné 

morfologie. Rozměry 700-1000 m šířky a 300-400 m 

délky. 

Žádný záznam! 

12-14-02 / 

3-6 

Závěrné pravobřežní svahy Klášterského potoka 

postižené sesuvy v šířce 1600 m, které pak dále navazují 

na mapě 12-12-22 pod č. 19 (4000 m) 

Jeden malý záznam č. 721 o 

rozměrech do 200 m. 

12-14-03/ 

14, 15 

Pravobřežní svahy Bakovského potoka j. od Kalivod (+ 

Pozdeňský les) je porušeno systémem výrazných sesuvů 

v délce až 5000 m. 

Počátek (U staré šachty) a 

konec území (Bdín) je 

omezeno záznamy 746 a 722 

 

4.6. Popisná statistika sesuvných jevů v oblasti 

Celková rozloha studované oblasti činní 453 km2 a zahrnuje 25 mapových listů 

v měřítku 1:10 000. Jak je patrné na Obr. 4.3., vymapované svahové nestability nejsou 

v oblasti rozmístěny rovnoměrně, ale soustřeďují se převážně do její centrální části. Celkově 

postihují veškeré druhy svahových nestabilit vymapovaných během studie plochu 26,89 

km2, což odpovídá přibližně šesti procentům z úhrnné výměry mapované oblasti (viz. Tab. 

4.4). Největší plocha nestabilních území spadá na listy 12-12-23 a 12-12-22, kde zaujímají 

tyto nebezpečné jevy více jak dvacet procent výměry mapových listů (20,97 % , respektive 

23,99 %), což je na poměry ČR unikátní číslo. Nestabilní území se vyskytují na  20 ze 25 

mapových listů. V porovnání se stávající databází nestabilních oblastí (ČGS-Geofond), která 

soustřeďovala tato data do koce roku 2010 a shromažďovaná zejména během druhé poloviny 

minulého století se celková vymapovaná oblast sesuvů zvětšila o 4,5 km2. Nová data se ale 

shodují s původní databází zhruba na 10,27 km2, což tvoří pouze zhruba 38 % nově 

zaznamenaných nestabilních oblastí, zbylých více jak 16 km2 připadá na nově vymapované 

sesuvné oblasti! Zhruba 12 km2 tedy více jak 60 % z databáze Geofondu nebylo potvrzeno 

a po ověření bylo území považováno za dočasně stabilní, což potvrdilo oprávněnost revize 

této databáze. Je nutné podotknout, že v průběhu revize nedošlo k plošnému zmenšení 
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celkově vymezených nestabilních oblastí, ale naopak k jejich zvětšení a hlavně zpřesnění 

geografického vymezení. 

Svahové nestability na mapovaném území přímo zasahují i zástavbu, účelové stavby a 

komunikace. Celkem se na územích spadajících do vymapovaných nestabilních oblastí 

nachází okolo 148 blíže nespecifikovaných budov a 15 objektů spadajících do kategorie 

účelové zástavby. Zasažené budovy zaujímají rozlohu zhruba 19 103 m2, objekty účelové 

zástavby jsou pak postiženy na 211 980 m2. Přitom se při použití 100 m obalové zóny pro 

nestabilní oblasti množství zasažených objektů zvětší na 548 budov a 32 objektů účelové 

zástavby (80 239 m2, 373 449 m2), tedy množství potencionálně ohrožených objektů 

mnohonásobně vzroste. Jelikož je mapované území hustě protkáno dopravní sítí, která 

obsahuje přes 928 km udržovaných komunikací, představuje její ohrožení vznikem svahových 

nestabilit další nezanedbatelné potencionální finanční škody. Z více než 900 km komunikací 

do nestabilních území spadá přibližně 51 km udržovaných cest z toho tvoří 7 km silnice první 

a druhé třídy. 

  
4.20. a 4.21.Čerstvé sesuvy na polích v okolí Řevničova aktivované v období ledna 2011. V tomto 

období došlo na území Čech ke vniku desítek nových sesuvů. Rozměrově je sesuv vlevo délky 55 m 
a vpravo šířky 140 m. 

 
Tab. 4.3.: Stručný soupis mapových listů, počty sesuvů a hlavní ohrožení zjištěná při realizaci 

projektových prací udává tabulka 
Nejvýznamnější rizika Mapový 

list 
Počet 
sesuvných 
celků 

Počet 
dílčích 
sesuvů 

Z toho 
aktivních 
sesuvů 
 

Ohrožené oblasti (objekty) Porušené 
objekty 

12-12-11 2 2 0 Horní část obce Lipno 1 
12-12-12 8 11 0 V. část obce Hřivice (ca 20 domů), vodojem 0 
12-12-13 4 7 0 Pouze lesní svážné cesty 0 
12-12-14 0 0 0  0 
12-12-15 0 0 0  0 
12-12-16 14 20 2 Nepřístupný areál j. Tuchořic; silnice Markvarec – 

Konětopy; chatová oblast v. Pnětluk 
1 

12-12-17 22 26 4 Silnice Ročov-Solopysky; vrstevnicová lesní cesta 1 
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Solopysky – Hořany;   
12-12-18 30 35 1 Zemědělský areál Divice + dům č.p.26 a stodola; 

silnice Úlovice-Vinařice; lesní vrstevnicová cesta 
Hvížďalka- Pšanská Myslivna. 

0 

12-12-19 11 15 0 Druhý rybník; lesní cesty 0 
12-12-20 5 6 1 Hořešovice;  1 sanace 
12-12-21 23 36 3 V. okraj Pnětluk; silnice Kounov-Domoušice; 

silnice Perun-Lhota 
0 

12-12-22 29 61 16 Dolní Ročov, v. část Třeboce; Železniční trať 
Rakovník-Louny 

1 

12-12-23 27 54 7 Silnice Pochvalov-Kroučová 0 
12-12-24 20 52 6 Obec Milý; silnice č. 237 jižně Srbče 1 
12-12-25 9 11 0 Samota jižně od Pozdeně 2 
12-14-01 0 0 0  0 
12-14-02 17 19 1 Jv. část obce Třeboc; silnice III/229 Třeboc-Hředle 1 
12-14-03 22 34 5  0 
12-14-04 9 16 3 Chatová osada u Červeného rybníka; silnice 

III/237 Mšec-N.Strašecí 
0 

12-14-05 16 18 0 J. okraj Malíkovic 0 
12-14-06 0 0 0  0 
12-14-07 0 0 0  0 
12-14-08 2 6 0  0 
12-14-09 9 9 1 Silnice III/237 z. N. Strašecí 1 
12-14-10 2 2 0  0 
celkem 281 440 50  10 

Pozn. Sesuvy probíhající na hranicích dvou či více listů jsou počítány vždy k listu, na kterém 
je lokalizován nejvyšší bod sesuvu. 
Tab. 4.4. Procentuální zastoupení všech typů svahových nestabilit na studovaném území, rozděleném 

podle jednotlivých mapových listů v měřítku 1:10 000 (počáteční číslice 12 je v názvu listů 
vynechána). 

Číslo 
mapy 

aktivní 
sesuvy 

aktivní 
ploužení 

aktivní 
eroze 

doč. uklid. 
řícení 

doč. uklid. 
sesuvy 

doč. uklid. 
ploužení 

doč. uklid. 
eroze 

uklid. 
sesuvy 

12_11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00%
12_12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 0.00% 0.00% 0.00%
12_13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.34% 0.00% 0.00% 0.57%
12_16 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 18.79% 0.00% 0.00% 1.77%
12_17 0.05% 0.00% 0.03% 0.00% 2.46% 0.00% 0.00% 0.42%
12_18 0.44% 0.00% 0.00% 0.08% 6.07% 0.00% 0.00% 0.74%
12_19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.73% 0.00% 0.00% 0.03%
12_20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 0.00% 0.00% 0.00%
12_21 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 16.87% 0.00% 0.00% 0.92%
12_22 0.30% 0.00% 0.02% 0.00% 23.99% 0.00% 0.00% 0.00%
12_23 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 20.97% 0.00% 0.00% 1.84%
12_24 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 8.06% 0.00% 0.00% 1.79%
12_25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.96% 0.00% 0.00% 0.22%
14_02 0.21% 0.00% 0.01% 0.00% 6.15% 0.00% 0.00% 0.00%
14_03 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.06% 0.50%
14_04 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 4.50% 0.00% 0.00% 0.31%
14_05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.52% 0.00% 0.00% 0.23%
14_08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.00% 0.00% 0.32%
14_09 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00%
14_10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.08%
Celkem 0.06% 0.00% 0.00% 0.01% 5.46% 0.00% 0.00% 0.39%
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5. Analýza a modelování sesuvných jevů v GIS 
 

5.1. Úvod 

Zhodnocení náchylnosti svahů k sesouvání je jedním z hlavních aspektů při odvozování 

map ohrožení sesuvnými procesy. Vzhledem k rozvoji Geografických informačních systémů a 

jejich postupné integraci v rámci věd o Zemi se techniky prostorové analýzy při posuzování 

pravděpodobnosti vzniku svahových deformací stále zdokonalují. Shrnutí těchto postupů při 

mapování ohrožení svahovými pohyby lze nalézt v publikacích jako Guzzetti et al.(1999), 

Carrara et al. (1999), Aleotti a Chowdry (1999) a Van Westen (2005). Obecně se dají přístupy 

v klasifikaci ohrožení rozdělit na čtyři rozdílné metody (Van Westen, 2005): 

 

1) pravděpodobnostní přístup založený na registru svahových deformací 

2) heuristický přístup (přímý-geomorfologické mapování nebo nepřímý-kombinace 

kvalitativních map) 

3) statistický přístup (bivariátní nebo multivariátní analýza a modelování) 

4) deterministický přístup 

 

Ve velké většině případů provedených analýz se jedná právě o stanovení náchylnosti 

svahů k sesouvání bez zohlednění některých spouštěcích mechanismů jako (seismické otřesy, 

srážková činnost, činnost člověka) a pravděpodobnosti jejich vzniku. I v naší studii jsme tyto 

mechanismy nezahrnuli do konečné analýzy a tak výsledná mapa je právě zobrazením 

náchylnosti svahů k sesouvání nikoli zobrazení celkového ohrožení tímto přírodním 

fenoménem. 

 

Námi použitá metoda se zakládá na heuristickém přístupu a nepřímém kombinování 

vícero kvalitativních map na základě expertního stanovení klasifikačních pravidel (Foumelis 

et al., 2004). Tyto mapy byly odvozeny jednak z digitálního modelu reliéfu, ale také z 

leteckých snímků, existující topografické mapy, nově získaných geologických map, 

strukturních map a registru svahových deformací v oblast Džbánska. Vznik svahových 

deformací je přímo závislý na vícero faktorech (proměnných), z nichž můžeme jmenovat 

například geologii, sklonitost, srážky a další. Prostorové rozložení těchto faktorů a jejich 

vhodná kombinace pak určuje relativní prostorovou náchylnost svahů k sesouvání (Carrara et 

al. 1995). 
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5.2. Metodika tvorby map náchylností 

5.2.1. Predpříprava dat 

 
Zpracování digitálního modelu reliéfu 

Data ZABAGED byla zpracována pro vytvoření přehledného digitálního modelu reliéfu 

metodou Topo to Raster v prostorovém rozlišení 10 m. Tento algoritmus využívá pro výpočet 

digitálního modelu reliéfu program ANUDEM verze 4.6.3 vyvinutého Hutchinsonem (1988, 

1989). Jeho hlavní výhodou je, že výstupní digitální model reliéfu je ve srovnání s ostatními 

metodami velmi dobře vyhlazený a obsahuje minimum tzv. náhodných „sink holes“ 

(bezodtokých pixelů). Jedním z volitelných parametrů při kalkulaci je zadání říční sítě a 

polygonů vodních ploch, které byly k dispozici ve formě vektorových datasetů DIBAVOD.  

 

Datové sady odvozené z digitálního modelu reliéfu 

V rámci rozšíření Spatial Analyst existuje řada funkcí pro extrakci důležitých informací 

z digitálního modelu reliéfu. 

 Jako první byla vytvořena vrstva sklonitosti, kde je každý pixel reprezentován 

hodnotou v procentech sklonu. Ten byl vypočítán pomocí techniky průměrného maxima na 

okolí o rozměrech 3x3 (ArcGis Desktop Help, 2005). Sklonitost ovlivňuje náchylnost svahů k 

sesouvání jak přímo - tím, že na strmých svazích působí větší střižné síly, tak nepřímo - tím, 

že určuje rychlost odtoku povrchové vody, což má vliv na stupeň saturace.  

 Dalším odvozeným produktem je orientace svahů (aspekt). Tato funkce 

zaznamenává orientaci sklonu svahu ve stupních, neboli jeho azimut. Pro svahové deformace 

je orientace svahů vhodná jako další kritérium v rozhodování o pravděpodobnosti vzniku 

tohoto jevu. Různě orientované svahy podléhají různému zvětrávání tím, že na ně působí jiná 

intenzita osvitu nebo se mohou výrazně lišit jejich srážkové poměry. Aspekt navíc reflektuje i 

tektonickou stavbu oblasti. 

 Curvature, aneb měřítko zakřivení povrchu, určuje konvexnost či konkávnost 

útvarů a představuje výpočet druhé derivace sklonitosti. Vzhledem k aplikacím lze pomocí 

zakřivení povrchu charakterizovat fyzikální vlastnosti povodí vztahující se k erozi a odtoku. 

Profile curvature ovlivňuje změny rychlosti toku, čímž působí na erozi a akumulaci materiálu. 

Planiform curvature ovlivňuje konvergenci nebo divergenci toku (ArcGis Desktop Help, 

2005; Zeverbergen a Thorne, 1987). 
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5.2.2. Popis vstupních vrstev 

Geologie – geologické poměry jsou podle mnoha autorů jedním z nejdůležitějších 

faktorů ovlivňujících vznik sesuvů (Saha et al., 2005; Ayalew a Yamagishi, 2005). Expertní 

zhodnocení geologických jednotek vzhledem k náchylnosti jednotlivých horninových typů, 

prostorovému rozložení vymapovaných sesuvů a jejich odlučných ploch sloužilo k určení 

jednotlivých vah odpovídajících jednotlivým litologickým celkům. Nejnáchylnější na 

sesouvání jsou křídové horniny – jílovité polohy na bázi pískovců a opuka na opačné straně 

pak leží fluviální sedimenty či krystalinické horniny zbraslavsko-kralupské skupiny. Při 

výpočtu se vychází z účelových geologických map v M 1:25 000, které byly v rámci  projektu 

speciálně pro tento účel sestaveny. 

Sklonitost svahů – gradient svahů je dalším z parametrů, které mají vliv na náchylnost 

svahů k sesouvání. Jednak tím, že přímo ovlivňuje střižné napětí v nekonsolidovaných 

materiálech, nepřímo pak působí na vznik svahových deformací ovládáním rychlosti odtoku 

povrchové vody, čímž kontroluje stupeň saturace horniny vodou. 

Mírné svahy jsou tedy méně náchylné k sesouvání, zatímco svahy středních a vyšších 

sklonů můžeme zařadit mezi rizikové. Specifické jsou svahy z velmi vysokým gradientem, 

kde spíše dochází ke skalnímu řícení; proto je nutné v konečné klasifikaci tuto skutečnost 

zohlednit. Navržené rozdělení na třídy respektuje zastoupení tříd v sesuvech v poměru 

k celkovému zastoupení tříd v mapované oblasti. U nejvyšší třídy více ( >16) je tento poměr 

0,41 a postupně se snižuje až k 0.001 pro třídu 0–4 stupně. 

 

Obr. 5.1. Histogramy tříd sklonitosti svahů v mapované oblasti. Rozdělení na pět tříd 0-4, 4-8, 8-12, 
12-16, 16-37. a) rozdělení tříd v sesuvných oblastech, b) rozdělení tříd v celém území. 
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Obr. 5.2. Třídy sklonitosti svahů v mapované oblasti. Rozdělení na pět tříd 0-4, 4-8, 8-12, 12-16, 16-
37. 

 

Krajinný pokryv – různý typ krajinného pokryvu může mít nemalý vliv zejména na 

vznik mělkých sesuvů a zemních proudů. Vegetace má schopnost absorbovat velké množství 

vody a její kořenový systém částečně zabraňuje erozi; proto plochy bez vegetačního krytu 

nebo pouze částečně zatravněné mohou být považovány za faktory pozitivně korelovatelné se 

vznikem svahových deformací. Na vznik hlubokých svahových deformací nemá krajinný 

pokryv vliv.  

Jako vrstva krajinného pokryvu byla použita vrstva Corine Land Cover z roku 2006, 

spravovaná Evropskou agenturou životního prostředí. Většinu plochy v nestabilních oblastech 

(89 %) pokrývají lesy (311, 312, 313), 9 % náleží do kategorie zemědělsky využívané půdy 

(243, 242, 231, 211) , z toho 4 % tvoří pole (211), zbývající dvě procenta jsou rozdělena mezi 

plochy kryté křovinami (324), sady (222) a zástavbou (112, 121, 131). Celkově je ve 

studované oblasti zastoupení jednotlivých tříd odlišné. Z 50 % je pokryv tvořen ornou půdou, 

lesní porosty zaujímají 32 % území, devět procent patří do kategorie obdělávané půdy a pět 

procent náleží k oblastem sadů. Zbývající čtyři procenta jsou rozdělena mezi zastavěné 

plochy, pastviny, křoviny a vodní plochy. 
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Obr. 5.3. Třídy krajinného pokryvu vyskytující se v mapované oblasti. Zdroj dat Evropská agentura 
životního prostředí EEA. 

 

 

Obr. 5.4. Třídy krajinného pokryvu vyskytující se v mapované oblasti. Zdroj dat Evropská agentura 
životního prostředí EEA. a) zastoupení tříd v sesuvných oblastech, b) zastoupení tříd v celém území 
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Expozice svahů – orientace svahů je dalším z parametrů využívaných při konstrukci 

map náchylnosti svahů k sesouvání (Ayalew a Yamagishi, 2005; Lee, 2004).  

 

Obr. 5.5. Třídy orientace svahů v zájmové oblasti. 

 
Obr. 5.6. Histogramy tříd orientace svahů v zájmové oblasti, rozdělených podle světových stran. a) 

rozdělení tříd v sesuvných oblastech, b) rozdělení tříd v celém území. 
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Tato skutečnost souvisí například s klimatickými poměry nebo různou intenzitou 

zvětrávání na svazích soustavně vystavených jiné intenzitě osvitu. Vzhledem  k tomu, že ve 

studované oblasti je převážná část svahů strukturně podmíněných, existují v orientaci svahů 

převládající směry viz Obr 5.6. V sesuvech je nejvíce svahů orientovaných k S a SZ, což jsou 

svahy, které mohou být relativně více ovlivněné vlhkostí (blíže v kapitole 3). 

Zakřivení povrchu (curvature) – zakřivení povrchu představuje prakticky 

morfologický parametr topografie. Pozitivní hodnoty jsou znakem konvexní formy, zatímco 

negativní hodnoty ukazují na konkávnost povrchové morfologie. Nulové hodnoty reprezentují 

ploché oblasti. Pro záporné hodnoty podle Foumelis et al. (2004) zakřivení platí, že čím nižší 

je vypočítané zakřivení, tím vyšší je náchylnost svahů ke vzniku svahové deformace. 

Z rozložení dat a poměru zastoupení hodnot v sesuvných oblastech k celému území nicméně 

vyplývá, že významnou roli hrají také výrazně kladné hodnoty, což bylo zohledněno 

v konečném stanovení tříd a jejich vah. 

Vzdálenost od pramene – nezachycené prameny v odlučné oblasti, či přímo v sesuvu 

mají většinou záporný vliv. Prameny na bocích či při čelu sesuvu nakypřují a rozbřídají 

horninu. Migrující výstupní cesty pramenů způsobují vznik oslabených zón, resp. smykových 

ploch. Zachycené prameny (studny, pramenní jímky, zářezy, apod.) mají naopak kladnou 

funkci pro stabilitu svahů – regulovaně odvádějí vodu mimo sesuvné území. Regulovaný 

odtok vody snižuje hydraulický tlak vody v sesuvném území. Omezuje se tak nepříznivý vliv 

podmáčení terénu a zabraňuje vzniku rozsáhlejších oslabených zón, resp. smykových ploch. 

Vzdálenost od geologické hranice – jak bylo zjištěno, k porušení stability svahů 

dochází velmi často při kontaktu kompetentnějších křídových sedimentů s méně 

kompetentními horninami sedimentů paleozoických. Odolné křídové horniny tvoří výrazné 

morfologické hrany, které jsou jasně patrné například na obrázku sklonitosti. Tyto 

morfologické hrany zároveň představují zóny, které jsou výrazně postižené svahovými 

pohyby viz Obr. 5.2. 

 

5.2.3. Integrace dat 

Všechna shromážděná data byla v prostředí GIS společně analyzována a byly odvozeny 

váhy pro jednotlivé faktory použité při výpočtu mapy náchylnosti k sesouvání. Software 

ArcView 9.3 nabízí jedinečnou možnost jednoduchého zobrazení všech dat a následné 

optimalizace vah použitých ve výpočtu celkového modelu. Konečná podoba mapy, a tedy 

určení stupně náchylnosti, je výsledkem aplikovaných klasifikačních pravidel, ale také 

expertním názorem geologa, který do výpočtu vkládá svůj subjektivní názor, získané 
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zkušenosti a poznatky z terénu. Proto je nutnou podmínkou pro zhotovení kvalitní analýzy i 

terénní mapování. 

Důležitým parametrem celého postupu je správné zvolení nezávislých proměnných, 

které jsou korelovatelné se vznikem svahových deformací. Pro naši studii jich bylo vybráno 

devět: 

Geologie území - Sklonitosti svahů - Krajinný pokryv - Expozice svahů - 

Konvexnost/konkávnost svahů - Vzdálenost geologické hranice – Vzdálenost od 

pramene. 

Byla zhodnocena závislost rozklasifikovaných proměnných na prostorovém rozmístění 

sesuvů. Zvláště pak poměr zastoupení jednotlivých tříd v rámci jedné vrstvy v sesuvných 

oblastech a v celém území. V původním výběru figurovala vzdálenost od tektonické linie a 

vzdálenost od vodoteče. Tyto vrstvy nebyly nakonec použity jelikož bylo zjištěno, že se 

poměry zastoupení jednotlivých tříd v sesuvech a v celé oblasti téměř neliší. 

 

Všechny vyjmenované datové vrstvy byly převedeny do rastrového formátu v rámci 

softwaru ArcView. Jednotlivé vrstvy pak byly rozklasifikovány do pěti tříd, jimž byla 

přiřazena odpovídající hodnota dle pravděpodobnosti vzniku svahových deformací. 

Všem datovým vrstvám náleží v konečném výpočtu váhy, které reflektují jejich dopad a 

důležitost. Tyto váhy jsou taktéž určeny pomocí expertního přístupu tak, aby se jejich suma 

rovnala jedné. Pro jednotlivé třídy pak platí, že ve výpočtu náchylnosti se násobí hodnota 

třídy odpovídající vahou. Celý proces klasifikace a přiřazení vah byl částečně odvozen z práce 

Foumelis et al. (2004), ale jak hodnoty tříd tak hodnoty vah byly speciálně zvoleny expertním 

přístupem ve spolupráci s mapujícími geology a statistickým zhodnocením prostorového 

rozdělení tříd v sesuvech a v celé mapované oblasti. Během tohoto procesu byly hodnoty vah 

iterativně měněny pro dosažení optimálního výsledku. 

Výsledné váhy a třídy jednotlivých vrstev jsou znázorněny v tabulce 1. Výpočet indexu 

náchylnosti k sesouvání IN byl proveden podle vzorce: 

 

 

, kde wi odpovídají váhám tříd a Xi jednotlivým vstupním vrstvám. 

Výsledná vrstva náchylnostního indexu byla nejprve standardizována a poté rozdělena 

na ekvidistantní třídy představující pět stupňů náchylnosti území ke vzniku svahové 

nestability. 
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5.3. Závěr 

Vrstva náchylnosti k sesouvání – index náchylnosti – zobrazuje studovanou oblast v pěti 

třídách náchylnosti svahů k sesouvání, kde pátá třída představuje nebezpečné oblasti a první 

třída oblasti stabilní (Obr. 5.7.). Sesuvné oblasti spadají v 91,48 % do páté třídy a 7,66 % 

spadá do čtvrté třídy, zbylých 0.86 % náleží především do třetí třídy. Celkově bylo do páté 

třídy náchylnosti zařazeno 10,22 % plochy z celého zkoumaného území, což nadhodnocuje 

zhruba o čtyři procenta plochu doposud vymapovaných sesuvů. Do čtvrté kategorie spadá 

15.85 % plochy, do třetí 23.97 %, do druhé 23.93 % a konečně do první 26.03 %. Na mapě 

indexu náchylnosti je dobře patrné, že křídové horniny tvořící tabuli rozbrázděnou erozními 

zářezy údolí tvoří oblasti nejméně náchylné. Nejvíce náchylné jsou naopak oblasti těchto 

erozních údolí a zvláště pak jejich horní hrany.   

 

 

Obr. 5.7. Index náchylnosti svahů k sesouvání, rozdělený do pěti tříd podle stupně nebezpečí vzniku 
svahových deformací. 
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Obr. 5.8. Histogramy indexu náchylnosti svahů k sesouvání, a) ve vymapovaných sesuvných 
oblastech, b) v celé mapované oblasti. 

 

 

 
Foto 5.1: Panoramatický pohled na sesuvné svahy jv. od Solopysk  



www.geology.cz                                                         Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu 

75/86 

5.3.1. Stanovení náchylnosti svahů k sesouvání 

 
Tab. 5.1. Rozdělení vstupních vrstev do tříd a váhy přiřazené vstupním vrstvám ve výpočtu indexu 

náchylnosti. 

Vrstva Třída Hodnota Váha 
Geologie území 2, 8, 12, 22  1 0,32 
[kategorie viz Geol. mapy] 5, 7, 9, 15, 17, 20, 21 2  
 1, 3, 13, 19 3  
 4, 10, 11, 14, 16, 18 4  
 6, 23 5  
Sklonitost svahů 0 – 4 1 0,28 
[stupně] 4 – 8 2  
 8 – 12 3  
 12 – 16 4  
 >16 5  
Expozice svahů [stupně] 72 – 144, ploché obl. 1 0,09 
 0 – 72 2  
 144 – 216 3  
 216 – 288 4  
 288 – 360 5  
Krajinný pokryv [kategorie viz. 
text] 

112, 121, 131, 211, 222, 
231, 242, 412, 512 1 

0,09 

 243 2  
 312 3  
 313, 324 4  
 311 5  
Vzdálenost od geol. hranice > 600 1 0,07 
[m] 450 – 600  2  
 300 – 450 3  
 150 – 300 4  
 0 – 150 5  
Zakřivení povrchu 0 – 0,13 1 0,09 
[m-1] 0,13 – 0,26 2  
 > 0,26 3  
  -0,13 – 0 4  
 <-0,13 5  
Vzdálenost od pramene > 4000 1 0,07 
[m] 3000 – 4000 2  
 2000 – 3000 3  
 1000 – 2000 4  
 0 – 1000  5  
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6. Databázové zpracování vrstev 
 

Dokumentace svahových nestabilit (dále jen SN) tohoto území provedená v průběhu 

projektu (2009-2011) byla zpracována podle metodik nového Registru sesuvů ČR 

budovaného ČGS v rámci VaV OG MŽP. Informační systém tohoto Registru je koncipován 

jako součást národního geologického informačního systému (GeoIS) spravovaného ČGS.  

Konkrétně to znamená, že veškerá textová dokumentace objektů SN byla autory 

zadávána prostřednictvím webové vkládací aplikace (Čoupek P., 2008) rovnou do databáze 

pro Dokumentaci svahových nestabilit ČGS, která je vytvořena v prostředí RDBMS Oracle 

10g. Ta postupuje ve 3 krocích: 

 

Krok 1: Výběr pracovního listu  

Oblast Džbánska pokrývá celkem 25 Základních map ČR v M 1:10 000. Všechny mapy 

jsou editovány v databázovém systému „Dokumentace svahových nestabilit (SN) ČGS“. 

Tento aplikační formulář je základním stavebním prvkem databáze svahových nestabilit pro 

celou ČR. Každý list pak obsahuje jednotlivé záznamy dokumentačních bodů (svahových 

nestabilit). 

 

 

Krok 2: Soupis dokumentovaných objektů na vybraném listu 

Po výběru Základní mapy ČR v M 1:10 000 (listu), v tomto případě mapy 12-14-02 lze 

editovat jednotlivé záznamy svahových nestabilit na tomto území vymapovaných 

inženýrskými geology v terénu. Na tomto mapovém listu bylo zaznamenáno celkem 23 

samostatně vymezitelných a popsaných nestabilit. U každého záznamu je možno editovat 
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fotografii (modré kolečko). Souřadnice se editují automaticky dle nejvýše položeného bodu 

v polygonu sesuvu. 

 

 

Krok 3: Dokumentační bod – záznam dokumentovaného objektu na vybraném listu 

Každý dokumentační bod (záznam svahové nestability) je jedinečný a má své 

identifikační číslo. Pro lepší orientaci je ke každému mapovému listu 1 – n svahových 

nestabilit. Záznamový list (koncensus odborníků ČGS a AV ČR) pak obsahuje celkem 32 

polí, z nichž je 5 polí povinných (kód bodu, číslo mapového listu, katastr, autor, lokalizace). 

Nepovinou přílohou je fotografie dokumentovaného jevu.  
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Grafické záznamy byly vytvořeny dle aktuální jednotné legendy pro popis ČGS pro 

dokumentaci svahových nestabilit v měřítku 1:10 000, byly vektorizovány a stávají se 

součástí geodatabáze datové vrstvy IG_SESUVY uložené v SDE. Grafická a textová data jsou 

propojena pomocí unikátních identifikátorů. 

Takto je zajištěna jednotná struktura a formát nově vznikajících dat tak, aby byla 

kompatibilní v rámci jedné národní informační vrstvy Registru SN, pomocí něhož budou také 

veřejnosti prezentována v aktuální podobě. 

Data vznikající během projektu byla již během řešení projektu průběžně ukládána do 

Centrálního datového skladu (CDS) ČGS. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.1. Schéma úložiště a možností prezentace a diferencovaných  přístupu dat Dokumentace 

svahových nestabilit Registru sesuvů 
Obr. 6.2. Ukázka dokumentačního záznamu doprovázeného fotodokumentací  v formuláři webové 

aplikace Dokumentace svahových nestabilit Registru sesuvů     
 

 

Aktuální dokumentace SN posloužila jako podklad pro tvorbu detailní mapy 

náchylnosti, která se stane podkladem pro upřesnění v rámci VaV tvořené celorepublikové 

digitální mapy náchylnosti přehlednějšího měřítka. Mapy náchylností se tvoří pro celou ČR, a 

to zatím po dílčích oblastech (regionech), které mají specifické IG vlastnosti a proto je nutné 
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vstupovat do výpočtu stability s konkrétními parametry pro daný region. I z tohoto důvodu 

jsou další případné projety v této zatím nezpracované oblasti velmi důležité. 

 

Všechna takto nově vzniklá data budou prezentována na Portále geohazardů ČGS na 

adrese http://www.geology.cz/geohazardy, a to nejen pomocí prezentačních webových 

aplikací tvořeného Registru SN, ale i díky tématickým informačním službám GeoReporty. 

 

Zprávy a autorské originály map vzniklé v rámci projektu jsou uloženy v Digitálním 

archivu zpráv, který je součástí Registru SN. 
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7. Závěr a shrnutí projektu 
 

I přes velmi krátkou dobu  určenou na zpracování studie se podařilo provést velmi 

detailní přehodnocení geodynamických jevů v zájmové oblasti. Jak jsme předpokládali, oblast 

je významněji postižená svahovými deformacemi, přičemž je poměrně hustě osídlená 

menšími obcemi. 

 

Z výsledků rekognoskačních prací vyplynuly následující  závěry: 

 

 Celkově postihují veškeré druhy svahových nestabilit, vymapovaných během 

studie, plochu 26,89 km2; 

 svahové deformace zaznamenané v původním registru ČGS–Geofondu neodpovídají 

zjištěné skutečnosti (aktivitou, rozsahem), a to až ze 60%; 

 sesuvy v oblasti jsou striktně vázány na protáhlé svahy zahloubených údolí; 

 nejčastěji se uplatňují kerné sesuvy, často proudové, celkově však frontálně řazené; 

 sesuvy jsou ohroženy jak liniové stavby, tak celé části obcí (viz tabulka 4.3). 

 celkově bylo do páté třídy náchylnosti území k sesouvání (největší pravděpodobnost 

sesouvání) zařazeno 10,22 % plochy z celého zkoumaného území; 

 
 
Ze závěrů rovněž vyplývá, že by bylo vhodné pokračovat a navázat na proběhlou studii 

dalším praktickým výzkumem, a to: 

 v mapování svahových nestabilit v této části ČR a dále rozvíjet tyto aktivity směrem 

do Poohří. Je zřejmé, že sesuvy i v této oblasti historicky ovlivňovaly rozvoj. 

 dokončit a publikovat 4 účelové geologické mapy (Hřivice, Panenský Újezd, 

Řevničov a Stochov) dle směrnice ČGS. 
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