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1. Úvod a cíl prací 

V prostoru brněnské aglomerace byly zmapovány a dokumentovány svahové nestability na území 4 

listů map 1:25 000 a to 24-324 Brno-sever, 24-342 Brno-jih, 24-413 Mokrá-Horákov a 24-431 Šlapanice. 

Dále byly studovány vlastnosti neogenních jílů ve vztahu ke geotechnickým parametrům a náchylnosti 

k sesouvání. Výsledkem řešení je evidence a databázový přehled svahových nestabilit v neogenních 

kotlinách brněnské aglomerace. Před tímto mapováním bylo v Registru sesuvů a ostatních svahových 

deformací registrováno na těchto 4 listech celkem 7 sesuvů. Během nového mapování bylo zjištěno 

celkem 64 sesuvů. Většina podkladů byla převzata z nového mapování i archívních materiálů, nově byly 

provedeny mineralogické a geotechnické analýzy jílových sedimentů pro posouzení náchylnosti 

k sesouvání. Doporučovali jsme zde řešit na modelových územích (např. Brno-Medlánky) následující 

odborná témata: 

-Výzkum geodynamických procesů (např. svahových pohybů) a jejich potenciálního dopadu na 

životní prostředí v regionálním i lokálním měřítku a v čase, zpětná analýza do období pleistocénu a 

terciéru, datování svahových pohybů a zvětrávacích procesů; 

-Analýza faktorů vzniku, spouštěcích mechanismů, dynamiky a historie vybraných 

geodynamických jevů v modelových oblastech, studium historických mapových, fotografických a 

archivních podkladů, včetně dobového tisku; 

-Výzkum mineralogických, petrologických, strukrurně-geologických, petrofyzikálních a 

geotechnických vlastností jednotlivých sesuvů a regionálních celků z hlediska predispozice k sesouvání; 

-Analýza tíhového pole, případně dalších geofyzikálních indikací pro vymezení rozsahu a 

mocnosti neogenních sedimentů; 

-Zajišťovat odbornou podporu státní správy definováním a doplňováním informací o  inženýrsko-

geologických charakteristikách geologického prostředí pro tvorbu územního plánu a řešení dopadů 

stávajících či případných nových svahových deformací;  

-Rozšiřovat a aktualizovat komplexní informační systém nebezpečných geodynamických jevů 

v ČR pro rozhodování státní správy a samosprávy; 

-Rozšířit rajonizaci území na relativně geologicky a fyzikálně-geografickým vývojem a 

podmínkami quasi-homogenní jednotky. 

 

2. Souvislost s předchozími úkoly nebo etapami geologických prací, geologická prozkoumanost 

území 

Podrobně byla zájmová oblast zkoumána hlavně v druhé polovině minulého století, avšak 

moderní geochemické a petrologické práce, které by shrnovaly výsledky za posledních 15 let, chybí. Celá 

oblast je pokryta geologickými mapami 1 : 50 000 (edice Ústřední ústav geologický-Český geologický 

ústav-Česká geologická služba). Mapované území navazuje na dva listy v měřítku 1:25 000, zmapované v 

letech 1999–2001, jedná se o listy Tišnov (24-321) a Blansko (24-322). Pro studované území byla sice v 

roce 2000 vydána geologická mapa, avšak ve velkém  měřítku 1:50 000 (Hanžl et al. 2000), ale moderní 
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geologické mapy menšího měřítka 1:25 000 s nástavbovými mapami speciálními nebyly doposud vydány. 

Existují pouze rukopisné verze geologických map z osmdesátých let 20. století (Brno-sever, Brno-jih, 

Mokrá-Horákov, Šlapanice). Tuto mezeru se snaží zaplnit projekt mapování oblasti brněnské aglomerace 

1:25 000, který je v současné době realizován na brněnské pobočce ČGS a bude dokončen v roce 2012. 

V 80. letech byla vypracována inženýrsko-geologická mapa Brna (v několika listech) v měřítku 

1:25 000. Tato poměrně málo rozšířená mapa je pro současné požadavky stavebních inženýrů naprosto 

nevyhovující. Velké množství ploch ve středu města je vzhledem k tehdejší malé prozkoumanosti 

zobrazeno jako navážky a o skladbě podloží není nic přesnějšího uvedeno. K těmto účelům jsou základní 

geologické mapy 1:50 000 vydané v létech 1991 a 2000 nepoužitelné.  Vrtná prozkoumanost je na území 

aglomerace vysoká a jsou zde také četná technická díla (tunely, kolektory), popř. i celá řada dalších 

nových stavebních prací, která mají šanci zpřesnit stávající geologické a geotechnické údaje. Kromě 

terénních prací lze část geologických a inženýrských informací dohledat v archivech státních organizací, v 

ateliérech velkých projekčních kanceláří a v archivu ČGS-GEOFONDu). Ve studovaném území také 

probíhá celá řada výzkumů, prováděných Masarykovou univerzitou a četnými průzkumnými 

organizacemi. Kromě výše zmiňovaných institucí lze další geologické a geochemické informace najít 

v archivech např. ČHMÚ, Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, Povodí Moravy, s. p., Ústavu 

pro hospodářskou úpravu lesů a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd. Tvorba speciálních 

digitálních map bude navazovat na zkušenosti získané při tvorbě Národní geologické mapové databáze. 

Četná sesuvná území vznikají na nestabilních svazích, tvořených jíly neogénu, který vyplňuje 

několik set metrů hluboké kaňony. Ohrožené jsou důležité stavby, např. památka UNESCO vila 

Tugendhat, sportovní areál Lužánky, silniční tunel v Králově Poli, sídliště Medlánky, Bystrc, Lesná, 

Líšeň a další. Téma bylo řešeno jako disertační práce RNDr. I. Poula na Fakultě stavební VUT v Brně. 

Průzkumné práce, hrazené z projektu se nepředpokládaly, byly využity již provedené průzkumné akce. 

Předpokládalo se provedení mineralogických analýz jílových sedimentů v laboratořích ČGS  a provedení 

geotechnických analýz v laboratoři mechaniky zemin. Výsledky byly využity pro poznání vlivu 

objemových změn jílových minerálů, vyplývajících z fázových změn na náchylnost k sesouvání. Tyto 

práce byly započaty již během řešení podprogramu ISPROFIN č. 215124-1, a dále byly rozpracovány 

během řešení projektu geologických prací OOHPP MŽP Praha Monitoring geodynamických jevů v sv. 

části Beskyd. Téma bylo dokončeno již dříve v roce 2009 jako disertační práce I. Poula „Vliv 

mineralogického složení na mechanické chování zemin“, Fakulta stavební VUT Brno a v celém rozsahu 

bylo přiloženo jako Příloha 16. Proto se v této dílčí závěrečné zprávě již problematice neogenních jílů 

detailně nevěnujeme. 
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3. Způsob řešení geologického úkolu a jeho zabezpečení 

3.1. Údaje o území a geologické problematice podmiňující řešení, vztah k ochraně životního 

prostředí 

Oblast předpokládaného mapování zahrnuje brněnskou aglomeraci a okolí. Geograficky se 

zájmová oblast rozkládá v Dyjskosvrateckém úvalu - j. část, z. část náleží Bobravské vrchovině, 

Boskovické brázdě a menší rozlohou i Českomoravské vrchovině. Oblast leží na styku Českého masivu a 

Západních Karpat a je geologicky poměrně pestrá. Převažují zde prekambrické vyvřelé a metamorfované 

horniny, jsou zastoupeny zpevněné paleozoické sedimenty a na jv. sedimenty kenozoika. Jednotlivé 

geologické jednotky jsou postiženy polyfázovou tektonickou deformací variského a alpinského stáří.  

Nové mapování rizikových geofaktorů se předpokládalo na území čtyř listů 1:25 000 a to: 

 

Číslo mapy Název listu km2 

24-324 Brno-sever  116 

24-342 Brno-jih 116 

24-413 Mokrá-Horákov 116 

24-431 Šlapanice 116 

Celkem všechny listy  464 km2 

 

Schéma mapovaného území je na Obr. 1.  

 
 

Obr. 1. Přehled mapovaného území. 
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Základním nástrojem pro řešení projektu je zmapování oblastí a území svahů s možností 

 porušení jejich stability jako nástroj prevence proti negativním účinkům těchto jevů. Dalším krokem je 

dokumentace a archivace těchto jevů a jejich zařazení do centrálního registru Portálu geohazardů,  

vedeným Českou geologickou službou. V rámci plnění projektu byly všechny údaje o svahových 

nestabilitách vloženy do geologického informačního systému.  

Metodika tvorby „Účelové inženýrsko-geologické mapy“ spočívá ve vymapování všech prvků, 

souvisejících se svahovými nestabilitami včetně zamokřených míst či břehových nátrží. Tyto mapy byly 

sestaveny v měřítku 1:10 000 a byly zvektorizovány do databáze Registru svahových nestabilit. Jako 

samostatné výstupy se nepředkládají. 

Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů pak obsahuje plošně vymezené okrsky s 

charakteristikou podle stabilitních poměrů a s konkrétními podmínkami využití pro výstavbu. Míra 

rizikovosti vzniku sesuvů a skalních řícení byla stanovena na základě geotechnického modelování (využití 

Geo5, Flac 5, Plaxis 8) a statistického vyhodnocení pozorovaných fenoménů. Jano nejvíce problémové se 

jeví neogenní jíly, které jsou objemově nestálé. Tyto jíly budují převážně roviny a jsou zakryté kvartérním 

pokryvem. Na místech, kde jíly vychází na povrch a budují svahy dochází ke vzniku sesuvů. Pro neogenní 

svahy byl stanovena rizikovost vzniku sesuvu od sklonu 8°. Od sklonu 15° ve zmíněných zeminách hrozí 

vysoké riziko vzniku sesuvu. V případě skalních hornin hrozí od sklonu 30° vypadávání kamenů a bloků a 

periodicky zde dochází ke skalnímu řícení (tání sněhu a ledu, vydatné deště). Svahy a skalní svahy 

náchylné k řícení a vypadávání kamenů byly vyhledávány a mapovány podle možného rizika odvíjejícího 

se od strmosti svahu/skalní stěny. V brněnské aglomeraci se jedná zejména o svahy, které v současné době 

jsou nebo bývaly omývány vodním tokem (řeka Svratka, řeka Svitava, říčka Ponávka, říčka Bobrava a 

říčka Říčka). Erozí vodního toku vznikly zejména v masivu skalních hornin (granitoidy a vápence) 

hluboká skalní údolí. Tato údolí byla procházena a případné svahové deformace dokumentovány. Velké 

nebezpečí svahových nestabilit je také v opuštěných lomech a lůmcích. Velké množství starých lůmků je 

v současnosti zastavěno. K vypadávání kamenů ze svahu dochází zejména v místech silného tektonického 

porušení. Většina posuzovaných nestabilních svahů je v současné době neaktivní. Na některých místech 

byly projevy skalního řícení a řícení samotné sanovány, některé nově vzniklé sesuvy převážně menších 

měřítek byly již sanovány (uměle vytvořené zářezy komunikací). 

Území jsou dělena na tři základní kategorie: 

1. Území náchylná k sesouvání na svazích, tvořených horninami krystalinika a paleozoika a jejich 

zvětralinami, se sklonem nad 30°; 

2. Území náchylná k sesouvání na svazích, tvořených horninami neogénu nebo neogénu s pokryvem 

kvartéru se sklonem nad 8°; 

3. Území náchylná k sesouvání z hlediska geologické stavby, svahy se starými sesuvy na 

neogenních sedimentech, překryté mocným pokryvem spraší a sprašových hlín, kdy došlo 

ke zmírnění původního sklonu svahu vlivem mladší sedimentace. 
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Jednotným výstupem jsou Mapy svahových nestabilit a vybraných rizikových faktorů v měřítku 

1:25 000 na listech 24-324 Brno-sever, 24-342 Brno-jih, 24-413 Mokrá-Horákov a 24-431 Šlapanice. 

Legendy jsou generovány z jednotné klasifikace zaznamenávaných prvků - „Společné legendy 

dokumentace inženýrsko-geologické mapy objektů nestability“. Tato legenda je výsledek konsensu 

inženýrských geologů, geologů mapujících objekty svahových nestabilit a informatiků.  Protože se tato 

legenda generuje při tvorbě tiskových souborů jednotlivých map, je nedílnou součástí každého listu mapy 

a není přiložena jako samostatná příloha. 

Tyto mapy byly v průběhu řešení úkolu postupně digitalizovány. Jako mapový podklad byl použit 

topografický digitalizovaný podklad jednotlivých listů 1:25 000, který je v ČGS. Terénní mapy měly 

měřítko 1:10 000 a jsou zachovány ve formě skenu ve formátu .tiff. Veškeré práce, které byly prováděny 

v souvislosti s vektorizací mapových podkladů, probíhaly za použití software ArcGIS 9.2  a za použití 

aplikací odvozených z tohoto SW. Prostřednictvím aplikace ArcMap byly vytvořeny mapy (mapy lze 

prohlížet, editovat, analyzovat), prostřednictvím aplikace ArcCatalog lze vyhledávat, evidovat a 

organizovat data a vytvářet komplexní databáze. Ke konci května 2011 byl úkol ukončen včetně 

vektorizace a databázových souborů.  

 

3.2. Postup řešení a jeho zdůvodnění 

Následkem svahových pohybů vznikají rozsáhlé materiální škody, především na majetku obyvatel, 

obcí a státu. Dochází také ke značným nevratným změnám kulturní krajiny a často jsou ohroženy i životy 

občanů. Z těchto důvodů se vyspělé společnosti snaží předcházet iniciování svahových pohybů a 

eliminovat jejich případné negativní dopady. Základními předpoklady pro takovouto úspěšnou prevenci a 

eliminaci je především průběžná, detailní evidence stávajících projevů svahových nestabilit, odborně 

zpracované a aktualizované údaje o nebezpečí porušení stability svahů a skalního řícení, určení a predikce 

potenciálních nestabilních území a stanovení zásad  nakládání s těmito územími. (např. optimalizace 

územního plánování a rozhodování atd.). 

V rámci mapování svahových nestabilit a zpracovávání odborných studií byly, jsou a budou 

získávány informace vztahující se k jednotlivých objektům nestability: 

- prostorové vymezení objektů nestabilit a dalších rizikových geofaktorů (mapy); 

- geologický, inženýrsko-geologický popis objektů nestabilit (text, fotografie); 

- geotechnická dokumentace, výpočty atd. (text, tabulky, profily vrtů, fotografie). 

Podkladem pro databázovou aplikaci „geotechnická dokumentace“ se staly rešerše dostupných 

závěrečných zpráv z inženýrsko-geologických průzkumů uskutečněných na významných sesuvných 

jevech a následně prováděných monitoringů vývoje svahových nestabilit, resp. zpráv týkajících se 

stabilizačních opatření těchto jevů. 

V rámci inženýrsko-geologických průzkumů a monitoringů jsou ve většině případů odvrtány 

průzkumné, odvodňovací  nebo monitorovací vrty, z nichž jsou odebrány vzorky podzemní vody a zemin 
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(hornin) pro laboratorní analýzy. U podzemní vody je určován chemismus a agresivita na kovové a 

betonové konstrukce, vzorky zemin (hornin) jsou podrobeny analýzám fyzikálně-mechanických 

(geotechnických) parametrů. 

Rešerše závěrečných zpráv byly zpracovány ve formě „záznamových listů“ inženýrsko-geologické 

dokumentace (modifikovaná verze výše uvedeného typu dokumentace) a tabulek „geotechnických 

parametrů a jsou uloženy v Archivu Svahových nestabilit ČGS. Etapa rešeršní byla zaměřena na získání, 

vyhodnocení a zpracování archívních dat z ČGS – Geofondu a případně jiných dostupných podkladů. 

V dubnu 2010 proběhla třídenní návštěva Geofondu v počtu 5 pracovníků ČGS (včetně brigádníků) 

během které bylo prostudováno více než 600 IG a HG závěrečných zpráv a posudků. Důraz byl kladen 

převážně na získání mechanických vlastností hornin a zemin a současně získání vrtných dat a 

geologických profilů. Během návštěvy Geofondu bylo pořízeno přibližně 12 000 fotografií textů, tabulek, 

schémat, map a profilů. Zpracování dat z ČGS – Geofondu probíhalo do tabulkového procesoru MS 

Excel. Mechanické vlastnosti (pokud byly v posudku obsaženy) byly přiřazeny zvlášť ke každé vrstvě 

studovaného vrtu (počet zpracovaných vrtů ze závěrečné zprávy byl smysluplně redukován). Současně 

byla zaznamenávána ustálená a naražená hladina podzemní vody a její chemismus zejména z pohledu 

agresivity vůči prostému betonu (ČSN EN 206-1).  

Byla provedena historická analýza plánů, leteckých snímků, topografických a geologických map a 

starých vrtů z období ca 1850 do 1970. Starší topografických podklady 1:10 000 systému S 48 (Gauss-

Krüger) byly využity pro zjištění původního reliéfu terénu před výstavbou sídlišť. 

V oblasti brněnské aglomerace byly vytvořeny pracovní tíhové mapy, které zaznamenávají území se 

zvýšenou mocností třetihorních sedimentů v oblasti pohřbeného nesvačilského příkopu. Tyto sedimenty se 

díky svým nízkým hustotám projevují vznikem záporných anomálií. Z amplitudy těchto anomálií lze 

odhadnout mocnost terciérních sedimentů. Základní mapou je mapa úplných Bouguerových anomálií, 

obsahující tíhový účinek z veškeré geologické stavby. Mapa reziduálních anomálií zaznamenává tíhový 

účinek především z připovrchové stavby. V ní obsažené záporné anomálie lokalizují místa zvýšených 

mocností sedimentů. Linsserovy indikace hustotních rozhraní dávají představu o průběhu hlavních 

petrografických hranic a zlomů (Obr. 2). Podobně i horizontální tíhové gradienty indikují pásma, spjatá 

nejčastěji s petrografickým nebo tektonickým rozhraním. Uvedené mapy byly předány řešitelům úkolu 

k detailní geologické interpretaci. Bylo zhotoveno několik tíhových řezů přes strukturu nesvačilského 

příkopu (Obr. 3). 
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Obr. 2. Linsserovy indikace hustotních rozhraní, izolinie úplná Bouguerova anomálie (J. Šrámek). 

3.3. Rozsah geologických prací 

Celkem se předpokládalo dokončení 4 listů map 1:25 000. Každý list představuje komplexní 

výstup, obsahující původní Účelovou inženýrsko-geologickou mapu, Mapu náchylnosti k výskytu 

svahových pohybů a vybrané další rizikové geofaktory, jako jsou aktivní i staré velké lomy, hliniště, 

pískovny, štěrkovny atd. 

Práce zahrnovaly: 

a. účelové inženýrsko-geologické mapování v měřítku (mapování všech rizikových jevů na 

ploše mapy); 

b. sestavení zjednodušené geologické a mapy náchylnosti území na porušení stability svahů 

pro účely rajonizace území z hlediska ohrožení rizikovými geofaktory; 

c. dokumentační přehled všech svahových nestabilit se základními parametry, přehled o 

svahových nestabilitách z Registru ČGS; 

d. ohrožené objekty, vyznačené v mapě jsou v dokumentační části vyjmenovány a je popsán 

způsob ohrožení; 
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e. dokumentace ke každému listu obsahuje tabulku se základními údaji o každém sesuvném 

území, včetně aktuálního stavu jevu (potenciální, aktivní);  

f. přehled o dosud provedených průzkumných pracích, sanačních opatřeních, stávajících 

monitorovacích systémech; 

g. základní prognózu nebezpečí dalších sesuvných pohybů a pravidla pro jejich hodnocení. 

Externí vrtné nebo geofyzikální práce nebyly projektovány. 

 

 
Obr. 3. Tíhový řez na listu 34-324 Brno Sever s vyznačenou strukturou nesvačilského příkopu, jehož 
svahy jsou velmi náchylné k sesouvání. 
 

3.4. Zabezpečení řešení 

Koordinaci prací zabezpečila ČGS. Vedle zhotovení konkrétních listů map 1:25 000  pracovníci 

ČGS provedly jejich digitalizaci. Metodika zpracování dat je popsána výše a vychází z dřívější studie 

MŽP Portálu geohazardů ČR a dokončeného podprogramu ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a 

mapování svahových pohybů v ČR. V oblasti zpracování starších geologicko-geofyzikálních 

průzkumných prací byla zajištěna spolupráce s Mgr. F. Hubatkou (KolejCONSULT&servis, s. r. o. Brno) 

a geotechnické parametry byly stanoveny v akreditované laboratoři (Geologický ústav  AV ČR Praha). 
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Na úkole pracovali následující pracovníci ČGS: 

Krejčí O., vedoucí dílčí části projektu, zmapování a dokumentace všech sesuvů 

Poul I., zpracování náchylností, inženýrskogeologické části, rešerší průzkumných prací, geotechnických 

parametrů a neogenních jílů; 

V. Petrová, digitalizace a tvorba map; 

Franců E., Koubová M., zpracování mineralogie a geochemie neogenních jílů; 

Hanžl P., geologické podklady z listu Brno-sever; 

Paleček M., spolupráce při tvorbě mapy Brno-sever; 

Hubatka F., zpracování rešerší vybraných geofyzikálních průzkumů; 

Šrámek  J., geofyzikální (gravimetrické konzultace). 

Šikula Jan a Jakub, tvorba databáze dokumentačních bodů. 

 

4. Rozpočet  dílčí části projektu  

Struktura rozpočtu (neinvestiční finanční prostředky) 

 

 

 

 

 

 

Položka Projektovaná 
částka 
(tis.Kč) 

Projektovaná 
částka 
(tis.Kč) 

Projektovaná 
částka 
(tis.Kč) 

 2009 2010 2011 

Mzda 70 70 44 
Ostatní osobní náklady 0 0 0 
Sociální a zdravotní pojištění 25 25 16 
Přímé materiálové náklady    
Drobný hmotný majetek 0 0 0 
Spotřební materiál 8 8 15 
Literatura, software 0 0 0 
Služby    
Externí služby     
Subdodávky 15 15 0 
Speciální služby a analýzy 45 0 0 
Interní služby     
Použití služebního vozidla 10 5 6 
Laboratoře ( laboratorní práce) 50 0 0 
Cestovní náklady (cestovné, diety, nocležné) 5 5 4 
jní náklady (příspěvek na režii ČGS,   15 %) 22 22 15 
Celkem 250 150 100 
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5. Výsledky mapovacích prací 

Svahové nestability v oblasti brněnské aglomerace byly poprvé zachyceny inženýrskogeologickým 

mapováním Gartnera (1926), a to v měřítku 1:25 000 (Obr. 4). Tento docent a později profesor České 

vysoké školy technické v Brně zmapoval významná sesuvná území v badenských jílech (téglech) v oblasti 

Medlánek a v pruhu od Červeného mlýna po ulici Drobného. Tato dvě sesuvná území sesuvy působí 

potíže se zakládáním a poškozením stávajících staveb dodnes. Fosilní sesuvy v neogenních mořských 

jílech v Brněnské aglomeraci jsou stále podceněným aspektem pro založení obytných staveb, který se 

projevil především při výstavbě sídlišť v 60tých až 80tých létech minulého století. 

Na území mapových listů 1:25 000 Brno-sever, Brno-jih, Mokrá-Horákov a Šlapanice bylo celkem 

dosud dokumentováno 65 svahových nestabilit. Z toho vznikla většina (51) na podkladu badenských 

sedimentů s kvartérním pokryvem nebo bez něho. Některé z nich patří do nejnebezpečnější III. kategorie 

klasifikace MŽP.  

 
Obr. 4. Výřez z mapy Gartnera 1926 s vyznačením sesuvů v oblasti ulice Sportovní a Drobného. 
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5.1. Přehled  svahových nestabilit a vybraných geohazardů na listu 24-324 Brno-Sever 

Na území mapového listu Brno-sever bylo celkem zdokumentováno 34 sesuvů. Jejich přehled je 

uveden v Tabulce 1. Náhled Mapy svahových nestabilit a vybraných rizikových faktorů je v Příloze 1. 

Z toho vznikla většina sesuvů (24) na podkladu badenských sedimentů s kvartérním pokryvem nebo bez 

něho a na kvartérních sedimentech s podložím krystalinika. Skalní řícení bylo zaznamenáno v 10 

případech na horninách krystalinika, vždy se jednalo o antropogenně upravené skalní svahy nebo bývalé 

lomy. 

Nejvýznamější jsou aktivní sesuvy v oblasti sídlišť Řečkovic, Medlánek, Lesné-Loosovy ulice 

(školka, obytné domy, Obr. 5), Ponavy-Sportovní ulice (areál TESCO, plavecký bazén, Boby Centrum, 

fotbalový stadion), Černých Polí-Drobného ulice (vila Tugendhat, Nemocnice Delta). Dále k sesuvům 

tohoto typu patří stabilizované sesuvy v oblasti sídliště Bystrc-ulice Černého I, II a Štouračovy. Některé 

z těchto sesuvů nebyly dosud zcela stabilizovány a dodnes působí škody na budovách. Jsou to například  

sesuvy v Lesné na ulici Loosova a v Černých polích nad ulicí Drobného, kde byla vážně poškozená vila 

Tugendhat, která je v současnosti nákladně opravována. Tyto sesuvy mají hluboké založení, smyková 

plocha podle průzkumných prací může dosahovat hloubky i přes 20 metrů. Dalším problémem je překrytí 

starých, dočasně uklidněných sesuvů nerovnoměrnou mocností spraší a sprašových hlín, kdy neúměrným 

zatížením výstavbou panelových domů dochází k oživení svahových pohybů v podložním badenu a 

poškození staveb. Některé takové pohyby nelze mapováním povrchu identifikovat, projevily se však 

během výstavby sídlišť (například Brno-Jundrov, Jasanová ulice). Dalším problémem je členitý 

paleoreliéf, srovnaný sedimenty miocénu a kvartéru do zarovnaného svahu. Pohřbená, strmá koryta pak 

způsobují, že část panelových domů je založená na vyvýšeninách krystalinika a část má pod sebou přes 

20 m miocenní výplně, která je náchylná k sesouvání. Tyto případy  jsou známy z oblasti Lesné (Loosova 

ulice). Celkové mocnosti koryt s výplní kavartérních, miocenních sedimentů a mocných eluvií a zvětralin 

krystalinických hornin může činit podle průzkumných prací v sídlišti Lesná až 70 m (viz profil na Obr. 6, 

trasa profilu je na mapce na Obr. 12). 

Jako další příklad sesuvů na badenských sedimentech (téglech) uvádíme sesuvné území 

v Řečkovicích a Medlánkách. Na s. okraji brněnské aglomerace v městské části Brno-Medlánky započala 

v první polovině roku 2005 výstavba rozsáhlého sídliště na půdě, která byla doposud využívána pouze pro 

zemědělské účely. Během provádění stavebních jam, určených pro hlubinné založení, došlo vlivem 

podříznutí svahu k oživení relativně rozsáhlého sesuvu, který posléze ohrožoval výstavbu. Vlivem 

zplastizování zeminy došlo občasně až k sesutí zeminy zpod základových desek, čímž došlo k obnažení 

hlubinných základových konstrukcí. Vzniklý sesuv byl na doporučení projektanta stavby (nad probíhající 

výstavbou) sanován kotvenou pilotovou stěnou (Obr. 7), sesouvající se zemina zpod základové spáry byla 

zadržena štětovou stěnou. Sesuv na staveništi v Medlánkách se stal zajímavou „atrakcí“ pro stavební 

inženýry a geotechniky a současně se stal předmětem výzkumu Ústavu geotechniky FAST VUT v Brně a 

České geologické služby. 
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Obr. 5. Pohled na monitorovací vrty na sídlišti Brno-Lesná nad pohřbeným neogenním korytem, sesuv 
v ulici Loosova. Foto O. Krejčí 2011. 
 

 

 
 

Obr. 6. Profil trasou kanalizační štoly pod sídlištěm Brno-Lesná s koryty miocenních sedimentů. Podle 
Dvořáka a kol. 1992 upravila P. Tomanová-Petrová). 
 

Zkoumaný svah pod sídlištěm v Brně-Medlánkách je evidentně paleosesuv, který byl reaktivován 

nesprávně navrženými zemními pracemi. V povrchových partiích jílových sedimentů dochází ke 
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zvětrávání illit/smektitu za vzniku smektitu a snad i ke zvětrávání kalcitu, na jehož úkor krystalizuje 

sádrovec. Sádrovec je patrný zejména na fosilních smykových plochách. Smykové plochy mohou být 

způsobené fosilními svahovými deformacemi, mohou souviset s dozníváním alpínského vrásnění nebo 

mohly vzniknout konsolidačními procesy. Migrující voda v trhlinách způsobuje další zvětrávání, měknutí 

a tím i snížení pevnosti jílu. Velký vliv na zvětrávání jílu a změny struktury má i promrzání. 

Dlouhodobým  intenzivním zvětráváním jílové zeminy se postupně zhoršují původní stabilitní poměry do 

té míry, až nastane sesutí svahu. Ke vzniku sesuvů docházelo v místě sídliště i v dávné minulosti (doložen 

je sesuv starší než 40 000 let). Jedná se tedy o kontinuální proces spojený s erozí neogenního jílu 

probíhající zřejmě již nedlouho po ústupu spodnobadenského moře (16,5 Ma).  

 

 

Obr. 7. Pohled na část sesuvného území v Brně-Medlánkách a Řečkovicích s rozestavěnými bytovými 
domy a pilotovou kotvenou stěnou. Foto O. Krejčí 2006. 

 

Dva sesuvy mají charakter výrazných zemních proudů, přičemž sesuv v oblasti vrchu Hobrtenky 

má délku 900 m a šířku až 330. Tvořený je zvětralinami krystalinických hornin - dioritů. 

Další svahové nestability patří do kategorie skalního řícení a jsou vázány na svahy vyvřelin 

brněnského masívu, upravené lidskou činností. Celkem je na území mapového listu takových lokalit 10. 

Nejvýznamější se nacházejí v Králově Poli v ulici Myslínova č.p. 39, 46 a 47 (Obr. 8) a v Pisárkách na 

ulici Veslařská 220. Tato skalní řícení již posuzovala Česká geologická služba a lokalita Myslínova byla 

stabilizována z prostředků MŽP. Další skalní řícení se nachází v prodloužení ulice Myslínova, kde došlo 

k pádu balvanů na garáže (Obr. 9). Nejrozsáhlejší skalní řícení se nachází na křižovatce ulic Úvoz a 

Grohova. Jedná se o umělý strmý svah, vybudovaný v konci 50tých let pro prodloužení ulice Úvoz 
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směrem k náměstí Konečného (Obr. 10 a 11). 

 

 

Obr. 8. Pohled na sanovaný skalní svah na ulici Myslínova č.p. 39, 46, 47. Foto O. Krejčí 2006. 

 

 

Obr. 9. Skalní řícení na garáže v bývalém lomu v prodloužení ulice Myslínova. Foto O. Krejčí 2011. 
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Obr. 10. Pohled z ulice Úvoz směrem ke křižovatce s Grohovou. Skalní svah před stavebními úpravami.  
Foto Archiv města Brna. 

 

 

Obr. 11. Dnešní pohled z ulice Úvoz směrem ke křižovatce s Grohovou. Po stavebních úpravách je svah 
trvalým zdrojem pádu drobných kamenů a úlomků. Foto Archiv města Brna. 

 

Vůdčí paleomorfostrukturou, která ovlivňuje od třetihor do recentu vývoj říční sítě a svahů v oblasti 

brněnské aglomerace je pohřbené údolí (sz. ukončení nesvačilské deprese) s výplní oligocenních a 

miocenních sedimentů. Toto údolí má četné paleopřítoky s výplní sedimentů a přechází k J na listy 24-342 



16

Brno-Jih a 24-431 Šlapanice (Obr. 12). Dna tohoto paleoúdolí nebylo dostiženo ani druhým nejhlubším 

vrtem na území Brna M 103 s hloubkou 379 m v Černovicích. Hlubší vrt se nachází pouze v místní části 

Dvorska a leží mimo oblast nesvačilského příkopu. Má celkovou hloubku 419 m a zastihl sedimenty 

miocénu a jury. Odhaduje se, že v oblasti Lužánek dosahuje mocnost výplně tohoto paleoúdolí ještě asi 

600 m (Dvořák, Rejl, Sedlák, Valeš (1992, Obr. 13). Zlomové svahy deprese a jejich postupný vývoj 

způsobily vznik rozsáhlých kerných sesuvů neogenních sedimentů v období badenu až kvartéru. Tyto 

sesuvy byly postupně stabilizovány vyplněním deprese a místy byly překryty mladšími kvartérními 

sedimenty (spraše, říční terasy). Při rozsáhlých stavebních pracích, jako je např. výstavba tunelů 

Dobrovského v Králově Poli, dochází k prokopání těchto zlomů i kerných sesuvů, což může způsobovat 

riziko pro předmětné stavby (Obr. 14). 

 

Obr. 12. Mapa Bouguerových anomálií prostoru bněnské aglomerace s vyznačením nesvačilského 
příkopu. Podle J. Šrámka a V. Baldíka. 
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Obr. 13. Schematický profil svrchní části výplně terciérní deprese v oblasti nejhlubšího vrtu v Brně-
Černovicích. Podle Dvořáka, Rejla, Sedláka, Valeše 1992. 

 

 

Obr. 14. Geofyzikální řez zlomovým systémem, omezujícím tercierní paleodepresi na Z v oblasti tunelů 
Dobrovského s vyznačením tektonických linií. Tunel je veden badenskými sedimenty. 

Náchylnost k sesouvání vykazují strmé svahy (sklon nad 30°) na horninách krystalinika především 

podél toků řek. Tyto svahy byly často předmětem těžby stavebního kamene pro místní účely. Na listu 

Brno-sever zabírají plochy území, náchylného k sesouvání, levý a pravý břeh Svratky mezi Pisárkami a 

Žabovřeskami, pravý břeh potoka Vrbovce v Bystrci, levý břeh Ponávky v Králově Poli a břehy Svitavy 

v Obřanech a Maloměřicích.  

Na listu Brno-Sever byla náchylnost k sesouvání na sedimentech miocénu ověřena geologickým 

mapováním, protože řada svahů se sklonem nad 8° se starými a dočasně uklidněnými sesuvy byla překryta 

mladšími sedimenty (především sprašemi) a došlo ke snížení sklonu svahu. Ohrožení svahovými pohyby, 
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především oživením sesuvů starších nevhodnými stavebními zásahy, však nadále trvá. Nejvíce náchylná 

oblast k sesouvání na podloží miocenních sedimentů je prostor sídliště Brno-Lesná a Černých Polí (detail 

na Obr. 15). 

Dále jsou na Mapě svahových nestabilit a vybraných rizikových faktorů zobrazeny bývalé rozsáhlé 

těžebny cihlářských surovin, pískoven, štěrkoven a velkých lomů. Žádný z těchto objektů není dnes 

aktivní. Tato území bývají často zavezená odpadem, zarovnána a mnohdy na nich byla provedena nová 

výstavba. Někdy v takovém případě dochází k poškození staveb z důvodu nedostatečného založení nebo 

neznalosti základových poměrů. Nejrozsáhlejší bývalou těžebnou cihlářských surovin s výrazným 

odstraněním i skalního masívu je oblast dnešní ulice Úvoz (křižovatka s ulicí Grohovou, Obr. 16), kde byl 

celý aplanovaný prostor zastavěn. 

 

Obr. 15. Výřez z Mapy svahových nestabilit a vybraných rizikových faktorů z oblasti Brna Lesné a 
Černých Polí. Fialově je trasa profilu na Obr. 6). 
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Obr. 16. Ukázka ze starého plánu města Brna z roku 1910. Vyznačen je prostor bývalých těžeben 
cihlářské hlíny, skalním masívem probíhá dnešní ulice Úvoz. 

Další významnou cihelnou je Červený mlýn, kde po ukončení těžby došlo ke vzniku řady aktivních 

sesuvů (Obr. 17). Později došlo k masivní stabilizaci a stavbě obchodního domu (Obr. 18, 19). 

 

 

Obr. 17. Sesuvy na svazích bývalé cihelny Červený mlýn. Foto O. Krejčí 2005. 
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Obr. 18. Výstavba „zig zag“ opěrné stěny za obchodním domem TESCO v bývalé cihelně Červený mlýn. 
Foto ARCADIS, a. s. Praha. 

 

 

Obr. 19. Prostor za obchodním domem TESCO v bývalé cihelně Červený mlýn. Terén byl upraven 
svahováním a gabionovou stěnou. Foto O. Krejčí 2011. 

 

5.2. Přehled  svahových nestabilit a vybraných geohazardů na listu 24-342 Brno-jih 

Na území mapového listu Brno-jih bylo celkem zdokumentováno 17 sesuvů. Jejich přehled je 

uveden v Tabulce 2. Náhled Mapy svahových nestabilit a vybraných rizikových faktorů je v Příloze 2. 

Z toho vznikla většina (13) na podkladu badenských sedimentů s kvartérním pokryvem nebo bez něho. 

Skalní řícení se vyskytuje v bývalých uměle upravených svazích lomů ve 3 případech. 
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Sesuvy na podkladu neogenních sedimentů a kvartéru se vyskytují v oblasti Nového Lískovce, 

Bosonoh, Holásek, mimo Brno se vyskytují v Ostopovicích, Moravanech a Chrlicích. V Brně Holáskách 

se nachází aktivní sesuv z roku 1997, který ohrožuje silnici do Chrlic. V oblasti Moravan se nachází 

aktivní sesuv z roku 2010 a Ostopovicích dokonce z roku 2011. 

Nejvýznamějším frontálním sesuvem v celé brněnské aglomeraci, který se nenachází ne 

sedimentech badenu, se nachází v Kamenné ulici a má rozměry 630x130 m. Jeho tělo je tvořené 

rozvětralými devonskými pískovci (old-red) a navážkami bývalého lomu. Na tomto sesuvu se nachází celá 

řada obytných budov. Ve vytěžených prostorách se nachází i řada budov nové výstavby, která je ohrožená 

skalním řícením. Jednotlivé stěny lomu nejsou dosud řádně zajištěny (Obr. 22 a 23). 

Jedná se o rozsáhlé sesuvné území v Kamenné čtvrti na s. svazích Červeného kopce. Lokalizace a 

celkový rozsah svahových nestabilit je na Obr. 20.  Odlučná hrana má v některých místech výšku 1-3 m, 

spíše se projevuje sérií drobných poklesů na přechodu do strmého svahu s četnými prasklinami na 

domech. Severní okraj s četnými obytnými budovami v Kamenné čtvrti neleží na přirozeném horninovém 

podkladu, který je zde tvořen pískovci a slepenci devonského stáří či jejich zvětralinami, ale celá oblast 

byla po staletí ovlivňována těžbou kamene. Mocnost nezpevněných zemin, původně pouze zvětralin, je 

výrazně navýšena množstvím odvalů a navážek z bývalých lomů (celkem až 15 m). Osídlení této  

nehostinné oblasti bývalého lomu, jeho skrývek a sutí, původně s jezírkem ve dně, se datuje od poloviny 

19. století. Během těžební činnosti docházelo k blíže nedokumentovanému hromadění nevhodných 

stavebních materiálů (odpadu z těžby) a odpadu např. z pivovaru na svazích Červeného kopce při okrajích 

lomů a také zčásti uvnitř vyrubaných prostor. Zde postupně vznikala chaotická zástavba drobných 

dělnických domků, které byly po II. světové válce postupně modernizovány, v některých případech byly 

zvětšeny až na velikost domů dnešního standardu. Únosnost podložních zemin a hornin se bohužel 

nezvyšovala úměrně se zatížením, ale naopak se spíše snižovala zvětšováním okolí domů a odhozem 

materiálu, zčásti i charakteru skládek a odpadů na svah. Na takto rozšířeném prostranství vznikaly další 

přístavby a nástavby, včetně chaotických objektů. Pod tyto stavby zasakovaly a zasakují odpadní i 

dešťové vody. Majetkové poměry se dělí mezi město Brno a obyvatele, např. některé domy jsou na 

pozemcích města Brna. Detailní popis geologické situace je podán v závěrečných zprávách VUT a AQUA 

ENVIRO. 

ČGS může pouze potvrdit tvrzení v závěrečné zprávě VUT o vysokém stupni ohrožení, především 

okrajové řady domů nad strmým svahem. Stav je havarijní a se sanací by se mělo začít co nejrychleji. 

V některých případech lze doporučit bod 4 závěru z Výtahu zprávy VUT o možnosti zajištění náhradního 

ubytování některých obyvatel. V tomto případě by se jednak uvolnilo zázemí pro stabilizační práce a 

zástavba by se vzdálila od nejvíce ohrožené hrany svahu. Nelze předpokládat, že všichni ohrožení občané 

by s tím souhlasili, nicméně cena některých nemovitostí nebude úměrná vysoké ceně stabilizačních 

opatření, které v dřívějších projektech předpokládají pilotovací a kotvící práce, případně zpevnění 

konstrukcí jednotlivých domů. Podle našeho názoru závěrečná zpráva VUT zahrnuje všechna podstatná 
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doporučení pro stavbu inženýrských sítí, opravy komunikací a stabilizační opatření. Hlavně však 

vymezuje nejvíce ohrožená místa s mírou ohrožení pod 1.5. Vzhledem k nákladnosti  prací by zřejmě 

měly stabilizační práce probíhat v etapách, podle stupně naléhavosti jednotlivých úseků s vysokou mírou 

rizika (viz mapka na Obr. 21).  

 

 
Obr. 20. Přibližný zákres sesuvného území v Kamenné čtvrti v Brně. Podklad podle seznam/mapy.cz. 

 

 
Obr. 21. Stupně bezpečnosti na sesuvném území v Brně, Kamenné čtvrti. Podle Fak. Stavební, VUT Brno. 
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Obr. 22. Pohled na část původní zástavby v lomech v Kamenné čtvrti. Foto O. Krejčí 2006. 

 

 
Obr. 23. Nová výstavba v bývalých lomech v Kamenné čtvrti. Foto O. Krejčí 2006. 

 

V Brně-Bosonohách za obytnou zástavbou na ulici Práčata (lokalizace Obr. 24) vystupuje místy až 

10 m vysoké skalní defilé tvořené plutonickými horninami brněnského masivu. Jedná se o středně zrnité 



24

biotitické granodiority. Tyto horniny jsou výrazně tektonicky postiženy a rozpadají se přednostně podle 

puklin ve směrech 130/30°, 220/85°, 155/70°, 290/60° a 135/45°. Vznikají tak úlomky o velikosti od 

několika cm do několika dm. Skalní stěna je značně narušená. Výrazné zvětrání je patrné zejména ve 

svrchních partiích odkryvu. Granodiority se v těchto místech rozpadají na písčité eluvium, které může 

podél puklin dosahovat až do hloubky více než jednoho metru. Povrch skalní stěny je značně narušen a 

vlivem povětrnostních změn (vítr, déšť) dochází běžně k opadu drobných úlomků. Některé části odkryvu 

jsou částečně zpevněny přístavbami v zadních traktech domů. Na mnoha místech jsou však dvorky a 

zadní trakty domů neustále ohroženy pádem jednotlivých úlomků (cm3 až dm3) nebo dokonce zřícením 

větších horninových hmot o velikosti až několika m3. Chaotická vegetace nemá na skalní svah zpevňující 

účinek, ale naopak způsobuje svými kořeny rozevírání puklin a hlubokou erozi skalního defilé. Vzhledem 

k velké finanční náročnosti bylo dříve rozhodnuto, že z programu ISPROFIN bude hrazená postupná 

stabilizace na nejvíce postižených parcelách. Tato opatření byla dosud provedena celkem na 10 parcelách 

(č. p. 34, 62, 6 a 18 z programu ISPROFIN a 8, 10, 12, 14, 20 a 26 - Obr. 25 z OP MŽP). 

 

 
Obr. 24. Lokalizace části ulice Práčata, postižené skalním řícením. Podklad seznam/mapy.cz. 
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Obr. 25. Ochranná stěna za domem Práčata č. p. 26. Foto O. Krejčí, září 2010. 

V roce 1997 během povodňové situace v červenci v znikl na území brněnské aglomerace 1 sesuv a 

to na listu Brno-jih v Holáskách a Chrlicích. Byla poškozena silnice mezi městskou částí a Chrlicemi. 

Problémy na této silnici přetrvávají dodnes (Obr. 26). 

 

Obr. 26. Celkový pohled na silnici poškozenou aktivním sesuvem (foto A.Havlín, 4/2011). 
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Přesycení silně jílovitých sedimentů neogénu v důsledku vysokých srážek v roce 2010 způsobilo 

vznik několika sesuvů v brněnské aglomeraci v létech 2010 a 2011. Svahová nestabilita v Moravanech 

(Obr. 27 až 29) je založena v písčitých jílech spodního badenu. Odlučná hrana má délku až 150 m, výšku 

2-4 m a má nepravidelný průběh. V odlučné části se nachází četné kry metrových rozměrů. V čele sesuvu 

se nachází výplavový kužel. Podle dokumentace z leteckých snímků drobný sesuv vznikl již před rokem 

2002, k jeho rozvoji došlo po vydatných srážkách v roce 2006. Sesuv se může během přívalových dešťů 

dále rozvíjet, může dojít k zanášení splavenin na pole pod sesuvem. Další rozsáhlý sesuv na území 

Ostopovic vznikl v roce 2011. 

 

 
 
Obr. 27. Pohled na bahnotok v akumulační části sesuvného území. Foto O. Krejčí, červen 2010. 
 
 

 
 
Obr. 28. Pohled na odlučnou část sesuvného území v Moravanech. Foto O. Krejčí, červen 2010. 
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Obr. 29. Celkový  pohled na sesuvné území v Moravanech. Foto O. Krejčí, červen 2010. 
 

Území náchylná k sesouvání se vyskytují na horninách krystalinika a paleozoika podél pravého 

břehu Svratky, podél obou břehů Ostopovického potoka, Podél břehů říčky Bobravy a jejích přítoků, na 

sedimentech neogénu pak podél svahu, oddělující tuřanskou terasu od aluvia Svitavy a pod soutokem níže 

Svratky (kat. území od S Černovice, Brněnské Ivanovice, Holásky a Chrlice). Nejvýznamější staré 

těžebny, kromě výše popsané Kamenné čtvrti, jsou bývalá Kohnova cihelna v Bohunicích (dnes zčásti 

Národní přírodní památka s profily pohřbených půd, Obr. 30), dále nyní z větší části zavezená pískovna v 

Brně Černovicích v sedimentech badenu a kvartéru (dnes skládka, Obr. 31). 

 
Obr. 30. Těžba v cihelně na Červeném kopci počátkem 20. století, reprodukce I. Balák,  www.citadela.cz. 
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Obr. 31. Část dosud těžené pískovny v badenských a kvartérních píscích a štěrcích v Brně-Černovicích. 
Foto O. Krejčí 2003. 
 
5.3. Přehled  svahových nestabilit a vybraných geohazardů na listu 24-413 Mokrá-Horákov 

Na území mapového listu Mokrá-Horákov bylo celkem zdokumentováno 9 sesuvů. Jejich přehled je 

uveden v Tabulce 3. Náhled Mapy svahových nestabilit a vybraných rizikových faktorů je v Příloze 3. 

Z toho vznikla většina (7) na podkladu badenských sedimentů s kvartérním pokryvem nebo bez něho. 

Skalní řícení se nevyskytuje, pouze v lomech, kde nic neohrožuje. 

Sesuvy na podkladu neogenních sedimentů a kvartéru se vyskytují v oblasti Líšně a Koválovic. 

Nejvýznamější z nich se nachází v Líšni v ulicích Zlámanky  a Velatické (Obr. 32). Tento sesuv vznikl na 

podkladu sedimentů ottnangu a má rozměry 430x420 m. Dnes je dočasně uklidněný, mocnost neogenních 

sedimentů, ověřená průzkumem může činit až 15 m. Další rozsáhlý sesuv v městské zástavbě byl 

stabilizován v prostoru konečné stanice tramvaje v Líšni, Mifkově ulici (Obr. 33). Ve Viničných Šumicích 

se nachází rozsáhlý frontální sesuv zvětralin a ker sedimentů spodního karbonu (kulmu), který přechází na 

list 24-414 (Obr. 34). V Koválovicích vznikly sesuvy na podloží badenských uloženin v roce 2010 i 2011 

(Obr. 35, 36). 

Území náchylná k sesouváni na horninách krystalinika a paleozoika se nachází podél řeky Svitavy a 

jejích přítoků a podél potoka Říčky. Území náchylná k sesouvání na sedimentech neogénu se nachází v 

oblasti Viničných Šumic a Koválovic. Na území listu se nacházejí četné staré neaktivní lomy (např. 

Maloměřice-Hády), ale také rozsáhlé lomy aktivní – Líšeň-Lesní lom, oblast Mokrá-Horákov. Skalní 

řícení v těchto lomech však nic neohrožuje (Obr. 37). 
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Obr. 32. Část sesuvného území v Líšni, ulici Zlámanky. Na sesuvu je zástavba rodinných domků. Foto O. 
Krejčí 2011. 

 

 
Obr. 33. Pohled na sesuvné území v Líšni, ulice Mifkova. Foto O. Krejčí 2011. 
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Obr. 34. Sesuvné území ve Viničných Šumicích, přechod mezi odlučnou hranou, tvořenou výchozy 
spodního karbonu a akumulací jejich zvětralin. 

 

 
Obr. 35. Sesuvné území v Koválovicích z roku 2011. Foto O. Krejčí. 
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Obr. 36. Sesuvné území v Koválovicích z roku 2010. Foto O. Krejčí. 
 
 

 
 

Obr. 37. Celkový pohled na aktivní lomy cementárny v Mokré-Horákově, modle M. Bíl. 
 
5.4. Přehled  svahových nestabilit a vybraných geohazardů na listu 24-431 Šlapanice 

Na území mapového listu Šlapanice bylo celkem zdokumentováno 5 sesuvů. Jejich přehled je 

uveden v Tabulce 4. Náhled Mapy svahových nestabilit a vybraných rizikových faktorů je v Příloze 4. 

Z toho vznikla většina (4) na podkladu badenských sedimentů s kvartérním pokryvem nebo bez něho. 

Skalní řícení se vyskytuje, pouze v bývalých lomech na Stránské skále, kde může ohrožovat návštěvníky 

chráněného území. Sesuvné území v Jiříkovicích-Gruntech bylo stabilizováno stavbou rybníka, dnes je 

patrné sesouvání jeho hráze (Obr. 38). Na listu se nachází 1 aktivní sesuv v Podolí (Obr. 40). Ostatní 
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sesuvy ve Zbýšově nejsou příliš patrné a nic neohrožují (Obr. 39). Na území listu se nachází jediná aktivní 

těžebna pro cihelnu ve Šlapanicích (Obr. 41).  Území náchylná k sesouvání na sedimentech spodního 

karbonu se nacházejí na s. okraji Šlapanic. Území náchylná k sesouvání na sedimentech neogénu se 

nacházejí v prostoru Hostěrádek, Zbýšova a Křenovic u Slavkova. 

 

 
Obr. 38. Hráz rybníka v Jiříkovicích s projevy sesouvání. Foto O. Krejčí 2011. 

 
Obr. 39. Pohled na nezřetelný sesuv ve Zbýšově, Krátkých Vinohradech. Foto O. Krejčí 2011. 
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Obr. 40. Pohled na aktivní sesuv z roku 2011 v Podolí. Foto O. Krejčí 2011. 

 

 

 
Obr. 41. Pohled do těžebny cihlářských surovin ve Šlapanicích (baden). Foto O. Krejčí 2000. 
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5.5. Shrnutí k mapovacím pracím 

Na území brněnské aglomerace probíhá kompletní geologické mapování 1:25 000, které zahrnuje 

tvorbu několika mapových příloh, obsahujících rizikové geofaktory: 

Mapu inženýrskogeologického rajonování; 

Mapu nerostných surovin; 

Mapu geofaktorů životního prostředí.  

Toto mapování bude na dokumentovaných listech komplexně ukončeno v roce 2012. V dnešní době 

je ukončen komplexně vzorový list Brno-sever (redaktor listu Pavel Hanžl), kde byly výsledky, získané 

řešením projektu zahrnuty. V kapitole Geofaktory životního prostředí Vysvětlivek k základní geologické 

mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever  (autoři P. Müller a kolektiv) jsou shrnuty základní 

informace o přírodně-společenském vývoji brněnské aglomerace. V mapě Geofaktorů životního prostředí 

(náhled na Obr. 42) jsou přehledně zobrazeny všechny geofaktory, mající vliv na kvalitu životního 

prostředí na území listu Brno-sever. Podobné mapy budou vyhotoveny pro všechny 4 listy brněnské 

aglomerace. V rámci řešení tohoto projetu geologických prací jsme se zaměřily na dokumentaci a 

hodnocení svahových nestabilit a náchylností k sesouvání, dále jsou uvedeny nejvýznamější historické a 

současné těžebny nerostných surovin. Hodnocení a evidence všech lomů a těžeben je v rámci mapování 

1:25 000 součástí mapových a textových příloh k ložiskám nerostných surovin. 

Geologický a geomorfologický charakter území představují determinující faktory přírodních 

podmínek, určují zejména spolu s klimatickými a hydrologickými poměry základní rámec pro rozvoj 

populace v historii i v současnosti. Je zřejmé, že podmínky na listu 24-324 Brno-sever byly zejména 

v brněnské kotlině příznivé a faktory představované primárně byly již od prehistorie kombinovány s 

druhotnými „naloženými“ antropogenními rysy.  

Stále masivnější uplatňování antropogenních činitelů při přetváření původní tvářnosti krajiny se 

předpokládá od doby kamenné až po industriální epochu. Brněnská kotlina byla s velkou 

pravděpodobností situována na jedné z větví „jantarové stezky“, přičemž se předpokládá osídlení oblasti 

již od starší doby kamenné. Z této doby známe kosterní a industriální pozůstatky například z Maloměřic. 

Prvotní slovanské osídlení z 5. a 6. století je na území mapového listu známo z Medlánek. Z období Velké 

Moravy se dochovaly pozůstatky staršího osídlení na říčních terasách v katastru Maloměřic, Obřan a 

Židenic, mladší sídliště se rozkládala v Komíně, Králově Poli a v Černých Polích. 

Novým impulzem pro rozvoj osídlení brněnské kotliny byl vznik přemyslovského Českého státu. 

Již počátkem 12. století existovaly v oblasti příměstské vsi Maloměřice a Cacovice a počátkem století 13. 

i Obřany a Židenice. Ve 30. letech 13. století město Brno získalo první městská privilegia, která byla 

završena v roce 1243 udělení privilegií královského města od krále Václava I. Každá z městských částí 

vně centra má zajímavou historii. Obvykle se vyvíjely jako předměstské vsi vázané na údolní nivy 

Svratky, Svitavy a Ponávky, přičemž první zmínky o trvalém středověkém osídlení jsou většinou 

doloženy již ve 13. a 14. století. To je případ Králova Pole, Medlánek, Řečkovic, Bystrce, Obřan, 
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Maloměřic, Husovic, Cacovic atd. Zásadním prvkem, který změnil charakter využívání území a způsobil 

vlastně trvalou ekologickou degradaci rozsáhlých ploch, byl nástup průmyslu od počátku 19. století 

s maximem rozvoje v 50. až 80. letech a později za I. republiky a dále po II. Světové válce. Z oblastí 

v zájmovém území mapového listu 24-324 Brno-sever byly nejvíce postiženy Obřany (textilní průmysl), 

Maloměřice (cementárna), Husovice a Židenice (textilní a kožedělný průmysl) a Zábrdovice, kde vyrostl 

strojírenský podnik Brněnská Zbrojovka (později Závody Jana Švermy). Následovalo Královo Pole. Zde 

byla roku 1889 založena Brněnsko-Královopolská strojírna Lederer a Porges (pozdější Královopolská 

strojírna).  

Limitem pro přirozený urbanistický vývoj města se staly železniční tahy vybudované obvykle na 

vysokých náspech a také seřazovací nákladní nádraží v Maloměřicích, jehož rozhodující část byla 

dokončena až v 50. a 60. letech 20. století. Zaujímá dnes rozsáhlou plochu, která již dávno slouží 

původním účelům jen v omezeném rozsahu. Významným znečišťovatelem ovzduší byla po dlouhá 

desetiletí výtopna Červený mlýn. Negativně ovlivňovala ovzduší zejména v případech nekontrolovaných 

úniků plynu i řečkovická Lachema (výroba chemikálií a léčiv).  

Zvláštní kapitolou urbanistického rozvoje městské a příměstské zástavby jsou panelová sídliště. 

Rozsahem největší z nich, sídliště Lesná, vznikalo v letech 1962 až 1973 a má charakter městské čtvrti 

zasazené relativně citlivě do svažitého terénu s úklonem k J a děleného zalesněnou roklí. Sídliště dnes 

budí dojem anglického lesoparku a představuje v rámci aglomerace vyhledávanou destinaci. Další sídliště 

Bystrc a částečně i Komín a Jundrov těží ze strategické polohy blízko brněnské přehrady nebo alespoň 

řeky Svratky pod přehradou. Sídliště Vinohrady z 2. poloviny 80. let minulého století bohužel nevyužilo 

své velice příznivé lokalizace na kopci nad brněnskou kotlinou, trvale se potýká s nedostatkem zeleně a 

zejména s nedostatkem prostoru mezi panelovými domy, se všemi nepříznivými důsledky (obtížné 

parkování i samotný průjezd po komunikacích). Ostatní sídliště jsou již méně výrazná (Královo Pole, 

Řečkovice, Komín, Jundrov). 
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Obr. 42. Přehledné schéma geofaktorů životního prostředí na listu Brno-sever. P. Hanžl a P. Müller. 
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