
Úvod k projektu 

 

Projekt geologických prací „Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů 

v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku“ byl zahájen 

začátkem září roku 2009 a byl ukončen na začátku dubna 2011. V průběhu května a června 

2011 probíhala digitalizace dat a jejich zpřístupnění na portále ČGS. Hlavním cílem projektu 

bylo komplexní zhodnocení svahových nestabilit a dalších geodynamických jevů ve třech vybraných 

oblastech České republiky s vymezením ohrožených sídel a staveb (inženýrské sítě). 

 

Projekt navázal na studii MŽP OOHPP 135/08/SS, ze které podle prvních orientačních 

rekognoskačních túr v oblasti Džbánska vyplynul zběžný nesouhlas mezi některými již 

zaznamenanými sesuvy v registru ČGS-Geofondu se skutečným stavem (Kycl P. et al. 2008).  

Ze studie vyplynulo, že některé aktivní sesuvy vedené v tomto registru jsou ve skutečnosti 

rovná mírná pole s přirozeným geologickém sledem, a naopak svahy postižené frontálním 

sesouváním značných rozměrů nejsou často v registru označeny vůbec nebo je v těchto 

místech pouze několik bodových záznamů. Některé svahové deformace byly v registru sesuvů 

ČGS-Geofondu vyznačeny, jejich rozsah však neodpovídal skutečnosti. Především z těchto 

důvodů byla nutná revize a nové detailní mapování celého území. K projektu v oblasti 

Džbánu byly posléze připojeny ještě dvě oblasti na Moravě – brněnská aglomerace a Zlínsko. 

 

Zpráva je logicky rozdělena na tři samostatné studie – oblast Džbán, brněnská 

aglomerace a Zlínsko.  

• Díl A – Džbán (zodpovědný řešitel Ing. Petr Kycl) 

• Díl B – brněnská aglomerace (zodpovědný řešitel RNDr. Oldřich Krej čí, Ph.D.) 

• Díl C – Zlínsko (zodpovědný řešitel RNDr. Milan Kašpárek, CSc.) 

 

Jednotlivé díly (A-C) jsou samostatnými součástmi závěrečné zprávy. 

 

Výstupy jsou kompletně digitalizovány a zpřístupněny (s omezeným uživatelským 

přístupem) na webových stránkách ČGS. Databázové výstupy jsou uloženy na portálu 

geohazardů ČGS www.geology.cz/nestabilitaterenu. Výsledky jsou připraveny pro 

implementaci při regionálním plánování a využití území, případný monitoring rizikových jevů 

nebo pro navržení ochranných opatření. Dílčí výsledky projektu již byly uplatněny se 

souhlasem zadavatele (MŽP - OOHPP) při sestavování územního plánu v okolí Ročova. 



Projekt metodicky i tematicky navazuje na dříve provedené práce v rámci projektů 

ISPROFIN, účelových studií OG MŽP a VaV.  

 

Shrnutí a naplnění cílů projektu 

Cílem projektu v oblasti Džbánu bylo zpracování účelových geologických map, 

analytických map svahových deformací a signálních map (map náchylností ke svahovým 

pohybům). Zájmové území bylo hodnoceno a kategorizováno zejména z pohledu 

povrchových dynamických geologických jevů (sesuvy kerné, zemní proudy, ploužení), které 

ovlivňují územní rozvoj v této oblasti. Účelové mapy poskytují ve formě vrstev GIS základní 

stavebně-geologické informace pro územní rozhodování orgánů státní správy a samosprávy. 

Především závěrečná interpretační mapa náchylností svahů k sesouvání, provedená GIS 

analýzou dostupných materiálů, shromážděných a zpracovaných v průběhu projektu, bude 

sloužit jako primární podklad pro územní plánovaní a rozhodování. 

Jedním z hlavních cílů bylo doplnění Registru svahových nestabilit ČGS systematickým 

detailním mapováním (v měřítku 1 : 10 000) o neevidované svahové nestability v dosud 

podrobně nezpracované,  k svahovým deformacím náchylné oblasti. 

 

V prostoru brněnské aglomerace byly hlavně 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. Většina podkladů byla převzata z nového geologického mapování v M 1:25 000 

a archívních materiálů, nově ČGS provedla mineralogické a geotechnické analýzy jílových 

sedimentů pro posouzení náchylnosti k sesouvání na modelových územích (např. Brno-

Medlánky). V této části byla řešena další dílčí odborná témata jako např. 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. 

 

V oblasti Zlínska bylo provedeno pouze zhodnocení již dříve sanovaných sesuvů III. 

kategorie z hlediska účinnosti stabilizačních prací. Aktualizace dokumentace těchto 

svahových nestabilit je provedeno formou aktualizace popisů, zákresů a fotodokumentace , 

které jsou uložené v Registru svahových nestabilit  ČGS. 



 

Výzkumné práce projektu vedou ve svém praktickém dopadu především k zajišťování 

odborné podpory státní správy definováním a doplňováním informací o  inženýrsko-

geologických charakteristikách geologického prostředí pro tvorbu územního plánu a řešení 

dopadů stávajících či případných nových svahových nestabilit. 

Jedním z hlavních cílů bylo rovněž rozšiřování a aktualizace dat Registru svahových nestabilit 

ČGS. Ve všech výše zmíněných oblastech byla tedy provedena aktuální dokumentace všech 

typů svahových nestabilit podle metodiky Registru svahových nestabilit ČGS, která obsahuje 

strukturovaný popis objektu, fotodokumentaci a zákres v měřítku 1: 10 000.  

 
 
 



 

Regionální dokumentace rizikových geodynamických je vů v oblasti 
Džbánu ve st ředních Čechách, v brn ěnské aglomeraci a na Zlínsku  

Finanční čerpání na projektu za období 2009-2011 

 náklady a čerpání projektu 2009-2011 Položka 
projekt  skutečnost rozdíl 

Osobní náklady 1 088 000    1 086 544    1 456    

Mzda 800 000    800 400      

Ostatní osobní náklady(smlouvy o provedení 
práce, prac.činn.) 

0    0      

Sociální a zdravotní pojištění a FKSP(36% z mezd, 
od roku 2011 35%) 

288 000    286 144      

Přímé materiálové náklady 138 000    133 699    4 301    

Drobný hmotný majetek (notebook, GPS) 50 000    49 655      

Spotřební materiál 81 000    74 368      

Literatura, software  7 000    9 676      

Služby       

Externí služby  265 000    266 691    -1 691    

Subdodávky (RNDr. M. Kašpárek, Kolej 
CONSULT&servis, s. r. o, V. Jánoš, L. Valigurský) 

220 000    221 721      

Speciální služby a analýzy (GÚ AV ČR Praha) 45 000    44 970      

Interní služby  507 000    511 066    -4 066    

Použití služebního vozidla 129 000    126 224      

Laboratoře ( laboratorní práce) 50 000    50 856      

Cestovní náklady (cestovné-veřejná doprava, diety, 
nocležné) 

39 000    24 442      

Ostatní interní služby (tisk, reprografické služby) 0    10 314      

Režijní náklady (příspěvek na režii ČGS,Směrnice 
ředitele č.8/2009) 

289 000    299 230      

Celkem 1 998 000    1 998 000    0    

 


