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Oblast s výskytem mimořádně rozvinutých svahových de-
formací v okolí Bohyně na Děčínsku se nachází v geomor-
fologickém celku České středohoří, v sz. části podcelku
Verneřického středohoří a náleží k okrsku Ústeckého stře-
dohoří (Demek – Mackovčin, ed. 2006). Jde o plochou hor-

natinu až členitou vrchovinu. Odlučné hrany sesuvů dosa-
hují téměř k vrcholu elevace Chmelník (508,1 m), který
vyčnívá jako výchoz skalního podkladu uvnitř sesuvného
území. V okolí prameniště Račího potoka sesuvné území
dosahuje nadmořské výšky 520 m. Východní okraje sesuvů
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pak dosahují téměř úrovně toku Labe ve 150 m n. m. Se-
suvná oblast zasahuje na území města Děčína (k. ú.
Chrochvice, Vilsnice, Krásný Studenec) a obce Malšovice
(k. ú. Hliněná, Javory, Stará Bohyně, Malšovice a Borek
u Děčína). Z historických důvodů ponecháváme název ce-
lého sesuvného území Bohyně, protože tak bylo dříve
označováno (Rybář 1965). Cílem práce bylo jednotně
zmapovat s využitím současných digitálních datových
sad Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále
ČÚZK), jako jsou ZABAGED a polohopis podle dat Li-
DAR (DMR 5G), skupinu svahových nestabilit v okolí
Bohyně a sloučit je do jednoho organického celku. Celé
území bylo, bez ohledu na dříve mapované části, nově
jednotně zmapováno v měřítku 1 : 10 000 v rámci pro-
jektu Technologické agentury ČR TA04030824 v období
let 2014– 2016 z důvodu plánovaného připojení města
Děčína na dálnici D8.

L�����;���#���	�#����#� ���"	��	������

Geomorfologie území se – stejně jako na jiných sesuvných
lokalitách v této části Českého středohoří – vyznačuje
značnou geologicky podmíněnou modelací. Četné místní
toky prořezávají snadněji měkčí křídové horniny, kdežto
pevné horniny náležející terciéru jsou daleko odolnější
k tomuto způsobu porušení. Zahlubování řeky Labe na
jedné straně a odolnost terciérních vulkanických hornin
na straně druhé způsobily, že v zájmovém území v měk-
kých horninách se vytvořily strmé svahy, jež jsou dlouho-
době nestabilní. Tyto svahy jsou dále rozčleněny lokální
přítomností pevnějších hornin (pískovců), jež tak tvoří četné
hřbety v území, jinak tvořeném plastickými jílovci. Základní
geologickou charakteristikou dotčeného území je super-
pozice hornin středohorského neovulkanického komplexu
(Chlupáč et al. 2002), spadajícího do regionu podkrušnohor-
ských pánví a přilehlých vulkanických hornatin, na horni-
nách křídových. Pro detailní geologické informace odkazu-
jeme na internetový portál České geologické služby:
geology.cz/mapove_aplikace_geologicka_mapa_1:50 000.

V sesuvném území lze identifikovat rozsáhlé bloky
sedimentů svrchní křídy postižené geodynamickými
pohyby. Jsou to především vápnité jílovce a slínovce
s polohami pískovců (březenské souvrství, flyšoidní fa-
cie; coniac až santon). Březenské souvrství zde dosahuje
velkých mocností (240–420 m) a představuje litologic-
kou jednotku velmi náchylnou k sesouvání. Mocnější
a rozsáhlejší sesuvy jsou většinou složené a sestávají
z několika na sebe naložených generací sesuvů, místy
oddělených hřbety s menším stupněm deformace. Nej-
rozsáhlejší sesuvy se soustřeďují na sv. až jv. svahy
Chmelníku na levém břehu Labe. Vyskytují se i sesuvy
blokové, kdy se bloky pevných hornin z okraje středo-
horského komplexu zabořují do podložních plastických
vápnitých jílovců.

Většinu povrchu území svahových nestabilit tvoří hli-
nitopísčité a hlinitokamenité kvartérní sedimenty s vět-
šími bloky křídových hornin. Východní část sesuvného
území překrývají nánosy spraší a sprašových hlín, které
se v procesu gravitačních pohybů mísí se svahovými se-
dimenty. Při nízkých sklonech svahů jsou povrchové
projevy sesouvání těmito pokryvy téměř setřeny (oblast
Malšovic). Lze předpokládat, že původním spouště-
cím mechanismem pro vznik tak rozsáhlých sesuvů byla
eroze Labe v nárazových březích ohybu řeky. V dnešní
době patu sesuvu lemují pokryvy písčitoštěrkových se-
dimentů nejnižšího terasového stupně svrchního pleisto-
cénu a proluviální sedimenty výplavových kuželů holo-
cénu.

Uvnitř sesuvného území se vyskytuje několik osamoce-
ných výchozů skalního podkladu. Jsou to především vý-
levné horniny ve vrcholové plošině Chmelníku a na jeho
jižních svazích. Hornina nebyla doposud přesně určena
a jde o olivinický nefelinit pravděpodobně neogenního
stáří, pevné tufy, tufitické jílovitoprachovité až písčité
sedimenty a subvulkanické brekcie v nepravidelných
mocnostech. Kombinovaná inženýrskogeologická a geo-
logická mapa širšího území je součástí zprávy Šebesty et
al. (2000).
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První písemné zmínky o sesuvech z vrchu Chmelníku (dří-
ve Chmelná hora) směrem do Krásného Studence se datují
do roku 1736 (Špůrek 1967). Další pohyby byly dokumen-
továny v roce 1823 a 1850 (Špůrek 1967) a pak především
30. března 1914, kdy pokračovaly až do 25. dubna (Národ-
ní politika 1914/16.4.–25.4./103–112, obr. 1–4). Tehdy
bylo zničeno téměř 24 ha lesa, luk, pastvin a polí. Okraj se-
suvu zasáhl až obec Krásný Studenec, kde bylo porušeno
trhlinami několik stavení včetně kostela. Trhliny byly evi-
dovány na domech č. 128, 70 a 75, největší – až 4 cm – ale
přímo na kostele. Sesuv dokonce na potoce Welz (dnes
Chrochvickém) vytvořil hrazené jezero (obr. 2).

Především Národní politika v roce 1914 každodenně in-
formovala o neštěstí u Krásného Studence. Dále citované
zprávy z Národní politiky jen dokazují ohromný rozsah se-
suvné tragédie v okolí vrchu Chmelník.

16. dubna 1914: Sesouvání půdy nabylo takového rozsa-
hu, že již dnes je zničeno asi 70 000 m2 polí luk a lesů. K na-
léhání starosty v Chrochvicích povolalo hejtmanství vojsko
z Terezína a Litoměřic, aby odvedlo vodu tří pramenů, kte-
ré se nově objevily. Přesto však objevily se v domech pana
Kretschmera a Zenkera takové trhliny, že byty musily býti
vyprázdněny. Také okolní silnice místy se propadly a pro
dopravu musily býti uzavřeny. Někde vypadá to jako po ze-
mětřesení. Země vykazuje velké trhliny, stromy jsou vyvrá-
ceny a některé prohlubně zatopeny. Naproti tomu jeden
rybník zmizel úplně s povrchu.

17. dubna 1914: Včera přijelo na ohrožená místa opět
oddělení zákopníků, aby provedlo práce odvodňovací.
Spousty sesuté země pohybují se po svahu směrem
k Chrochvicům. Místy zasypán byl také potok, takže se
utvořil velký rybník, v něm vody stále přibývá. Vojáci snaží
se, aby vodu odvedli.

25. dubna 1914: Sesouvání půdy na vrchu Chmelném ne-
daleko Podmokel stále trvá. Koryto Velského potoka (po-
tok Welz) je spoustou země zasypáno. Silnice mezi Schon-
bornem a Chrochvicemi bude za pomoci státní subvence
znovu zřízena.

Hynie v roce 1928 popisuje: „Na potoce Welz ohromný
sesuv na levém břehu pod Krásným Studencem, porušující
v délce asi 400 m koryto potoka, jest takového rozsahu
a v tak pokročilém stadiu, že na jeho úplné sanování nelze
pomýšleti“.

První zmínky o sesouvání (pošinutí) přímo v Bohyni
v roce 1770 lze nalézt ve zprávě Zahálky (1890). Další se-
suvy v Javorech a Bohyni byly zaznamenány v roce 1817.
Národní politika v roce 1900 (číslo 62) informuje o znač-
ných škodách statkářů v obci Bohyni, kde bylo několik
domů následkem posouvání ve vážném ohrožení.
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Sesuvné území, které pracovně nazýváme oblast Bohyně,
bylo dosud zkoumáno inženýrskogeologickými průzkum-

nými pracemi velmi okrajově, i když v tisku je zmiňováno
často. Důležité informace o geologické stavbě území byly
získány z jádrových vrtů realizovaných v 60. letech v k. ú.
Javory (obec Malšovice). Báze křídových sedimentů byla
zastižena v různých vrtech s rozdílem až 150 m. To svědčí
buď o tektonickém porušení oblasti, či o značné hloubkové
erozi v období křída/terciér. Rybář (1965) popisuje v jádrech
vrtů četné prohnětené jílovité a prachovité horniny, prostou-
pené soustavami smykových ploch. Tyto horniny považuje
za fosilní sesuté hmoty. V období zvýšené tektonické
činnosti na bázi vulkanické formace je možné počítat se
značnou aktivitou svahových pohybů v křídových i v nově
uložených terciérních horninách. Časovou souvislost s vul-
kanismem však nelze doložit, podle našeho názoru k největ-
šímu rozvoji sesuvů docházelo během výzdvihu oblasti kon-
cem třetihor a v pleistocénu. Geologický řez sesuvem přes
uvedené vrty je součástí práce Rybáře et al. 2000.

Sesuvné území nebylo nikdy systematicky inženýrsko-
geologicky zkoumáno, v současné době jsou průzkumné
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vrtné práce známy pouze z více osídlené východní části se-
suvného území, přilehlé k železniční trati. Jsou to prů-
zkumné práce pro průmyslové, zemědělské, dopravní
a jiné infrastrukturní stavby. Neřeší se v nich regionální
problematika sesouvání, ale základové poměry v místě sta-
veb. Dále se na sesuvném území nacházejí dva vrty sledu-
jící hladiny podzemních vod pro projekt „Monitorování
a hodnocení hydrosféry v ČR“ (Český hydrometeorologic-
ký ústav). Jsou to vrty u koupaliště v Malšovicích 2H-185
(hloubka 204 m) a 2H-295 (hloubka 467 m). Všechny zmí-
něné průzkumné práce jsou na internetovém portálu
www.geology.cz/mapove_aplikace/vrtna_prozkoumanost,
včetně profilů vrtů a citací závěrečných zpráv. Primární
podklady či vzorky z uvedených průzkumných prací jsme
neměli k dispozici, práce vzhledem k sesuvnému území
mají pouze informativní význam, především o litologii
a mocnosti křídových sedimentů.

V rámci přípravy mapovacích prací na lokalitě Bohyně
byly studovány následující archivní podklady, ze kterých
byly sestaveny Registrační záznamy dřívější organizace
ČGS – Geofond a které jsou i nadále zobrazovány v rámci
Registru svahových nestabilit v mapové aplikaci ČGS
(svahové_nestability):

1. Soupisové listy sesuvných jevů a zákresy na listu mapy
M-33-41-C-d v měřítku 1 : 25 000.

2. Záznamové listy z dřívějšího Registru sesuvů ČGS –

Geofondu pro mapový list 02-23-33, které byly přemís-
těny do pobočky ČGS v Brně.

Základní údaje dále pocházejí z katalogu sesuvných jevů
publikovaného Špůrkem (1972), který zhodnotil použitel-
né údaje o výskytu svahových pohybů charakteru sesouvá-
ní, stékání a řícení s uzávěrkou v roce 1970 a excerpoval
publikované i archivní rukopisné údaje včetně zpráv získa-
ných z novinové výstřižkové služby. Dále byl k dispozici
soupis sesuvných jevů pro období 1970–1987 (Špůrek
1989), archivní zprávy Zmítka (1967) a Špůrka (1967). Do
roku 2011 (zrušení organizační složky státu ČGS – Geo-
fond) zde byly zavedeny registrační záznamy sesuvů 16,
17, 29–35, 38, 39, 82, 96–100, 103, 105, 107, 108, 112,
119–124, 383, 980 a 7041, celkem 31 objektů svahových
nestabilit. Zákres sesuvného území Bohyně jako celku ne-
byl dosud sestaven a v Registru svahových nestabilit ČGS
byly dosud zobrazovány jenom dílčí, vzájemně oddělené
sesuvy. Pouze v geologických mapách měřítka 1 : 50 000
(Shrbený et al. 1990 a Valečka et al. 1992) je celé území za-
kresleno jako rozsáhlý sesuv v přibližně námi revidova-
ných hranicích.

Z geologických mapovacích prací jsme použili mapové
výstupy a textové vysvětlivky k mapám Valečky (1970
a 1984), Valečky et al. (1984) a Šebesty et al. (2000). Dále
se mapovacími a inženýrskogeologickými pracemi, přede-
vším v okolí Staré Bohyně, zabývali Rybář a Suchý (2000)
a Suchý (2001).
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Pro detailní vymezení dílčích sesuvných okrsků byla vy-
užita datová sada ZABAGED (ZM 10, polohopis a 3D vrs-
tevnice) a digitální model reliéfu České republiky 5. gene-
race (DMR 5G), který představuje zobrazení přirozeného
nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v di-
gitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravi-
delné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích
X, Y, H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výško-
vém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) se
střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m
v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených meto-
dou leteckého laserového skenování reliéfu území České
republiky v letech 2009–2013. DMR 5G je základní zdro-
jovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy
velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu
v územně orientovaných informačních systémech vysoké
úrovně podrobnosti. Použitá data byla poskytnuta v rámci
nevýhradní licenční smlouvy mezi Zeměměřickým úřa-
dem a Ministerstvem životního prostředí z roku 2015.

Výsledný DMR byl v ČGS vytvořen v několika krocích
v SW ArcGIS 10.21 společnosti ESRI a volně dostupné ex-
tenze LASTools společnosti Rapidlasso. Nejprve nástro-
jem TXT to LAS byla vytvořena vrstva zobrazující mračna
bodů, ze které byl vyexportován fyzický dataset. Nová vrs-
tva sloužila jako vstup pro nástroj LAS dataset to DEM,
který vytvořil výsledný DMR. Nástrojem Hillshade z ex-
tenze Spatial Analyst byly vytvořeny jednotlivé prezentace
stínovaného reliéfu ve standardních směrech osvitu. Sklo-
ny svahů byly odečteny ze sklonitostního modelu s odliš-
ným barevným krokem 5°.
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Terminologie klasifikace svahových nestabilit v naší práci
vychází z dlouhodobě budované geodatabáze Registru sva-
hových nestabilit, která byla zavedena pro evidenci a pre-
zentaci jednotlivých sesuvů (Špůrek 1976). Současně se
připravovala metodika pro detailní inženýrskogeologické
mapování svahových nestabilit v měřítku 1 : 10 000 (Rybář
1968, Rybář – Liberský 1993), která do dnešní podoby byla
rozvinuta po povodních v roce 1997 (Rybář et al. 1999)
a z ní byla postupně vyvinuta tvorba prognostických map
náchylnosti k sesouvání (Rybář 2003, Rybář et al. 2011).
Sesuvem aktivním nebo kategorií území s aktivními sesu-
vy podle Rybáře et al. (1999) rozumíme, že sesuv byl
v době dokumentace v prokazatelném pohybu a porušení
reliéfu či objektů bylo stále živé a čerstvé. Vzhledem
k tomu, že na tak rozsáhlém území nebyl prováděn žádný
pravidelný monitoring pohybů, formálně předpokládáme,
že tato aktivita trvá alespoň jeden rok. V hustě zalesněném
terénu byly cennou pomůckou i mapové podklady DMR
5G, jimiž lze spojovat oblasti se stejně intenzivním poruše-
ním reliéfu. Zákres celého sesuvného území v DMR 5G je
na obr. 5 (nasvícení od 360°). Podle detailního terénního

mapování a analýzy digitálního modelu terénu, nasvícené-
ho z různých stran, bylo sesuvné území rozděleno na něko-
lik morfologicky a geneticky podobných kategorií území
(obr. 6). Pro klasifikaci jednotlivých typů sesuvů byl použit
vícejazyčný slovník Krautera et al. (1993).

Kategorie území I (červená barva) lemuje odlučné hra-
ny na západě sesuvného území j. od Lotarova vrchu a na sv.
svazích Chmelníku. Dále tvoří několik izolovaných výsky-
tů uvnitř ostatních okrsků. Průměrný sklon svahu v této ob-
lasti kolísá od 20° do 40°. Na těchto strmých svazích se
vyskytují kvartérní blokovokamenité a hlinitokamenité
svahové sedimenty. Jsou to většinou plochy přilehlé
k hlavní odlučné hraně sesuvu (koruně sesuvu) a zároveň
nejmladší partie sesuvného území; lze je podle Registru
svahových nestabilit ČGS klasifikovat jako sesuvy aktivní.
V odlučných hranách lze místy pozorovat výchozy skalní-
ho podkladu. V zobrazení DMR pod různým úhlem osvitu
nelze rozlišit velké detaily. Kategorie území I se člení do
řady dílčích sesuvů. Jeho celková plocha činí 2,761 km2

a představuje 21,23 % plochy celého sesuvného území. Je
to většinou oblast pod nejvýše umístěnými odlučnými hra-
nami, s nejvýraznější morfologií reliéfu s četnými, dodnes
různě aktivními okrsky. Mocnost sedimentů postižených
svahovými pohyby činí několik desítek metrů, v případě
ojedinělého vrtu v k. ú. Javory v odlučné části přesahuje
zjištěná mocnost 50 m. Některé okrsky mají charakter vý-
razných proudových sesuvů.

Kategorie území II (béžová barva) se vyskytuje v rámci
sesuvného území na svazích se středními sklony a rozpadá
se do řady dílčích úseků. Maximální délka sesuvů po svahu
je až 1 km na v. svazích Chmelníku, kde tato kategorie úze-
mí k II tvoří proudový sesuv. Celková plocha 2,491 km2

představuje 19,2 % celkové plochy sesuvu. Průměrný
sklon svahu v této oblasti kolísá od 5° do 20°. Morfologie
povrchu je méně členitá a výrazná, mocnost sesunutých
svahových sedimentů činí místy několik desítek metrů. Od
kategorie území IIa se liší nepřítomností rozsáhlých bloků.
Často se sesouvají rozpadlá eluvia původních křídových
sedimentů, menší okrsky s aktivním sesouváním (sesuvy
s rozměry do 50 m) se mohou vyskytovat. Některé dílčí
okrsky této kategorie území mohou mít charakter výraz-
ných proudových sesuvů. Podle Registru svahových nesta-
bilit klasifikujeme tato území jako dočasně uklidněné sesu-
vy ve smyslu Rybáře et al. 1999.

Kategorie území IIa (oranžová barva) se vyskytuje
v rámci sesuvného území na svazích s vyššími sklony
a rozpadá se do řady dílčích úseků. Maximální délka po
svahu je až 900 m v oblasti Nové Bohyně. Celková plocha
činí v součtu 1,678 km2 a představuje 12,9 % celkové plo-
chy sesuvného území. Průměrný sklon svahu v této oblasti
kolísá od 10° do 25°. Morfologie povrchu je méně členitá
a výrazná, mocnost sesunutých sedimentů činí místy něko-
lik desítek metrů. Často se sesouvají rozpadlá bloková elu-
via původních křídových sedimentů (v. svahy Chmelníku).
V rámci dílčích okrsků se vyskytují rozsáhlé izolované blo-
ky nebo jsou v pohybu celé skupiny bloků. Podle Registru
svahových nestabilit klasifikujeme tato území jako dočas-
ně uklidněné sesuvy.

Kategorie území III (žlutá barva) se vyskytuje v rámci

�(�0��1��234�������+����,5 6���
7�
�8734
� #�:�
�2��"�����2>4����#�
?�@"�$4���A�� ?����#<�	��



sesuvného území na svazích s nižšími sklony do 15° a zabí-
rá rozsáhlé souvislé části. V odlučné oblasti nad Novou
a Starou Bohyní jde o sesunuté kry s celkovým nízkým
sklonem svahů. Celková plocha 2,815 km2 představuje
21,65 % celkové plochy sesuvného území. Morfologie po-
vrchu je méně členitá a výrazná, mocnost sesunutých sedi-
mentů činí místy několik desítek metrů. Často se sesouvají
rozpadlá eluvia původních křídových sedimentů. Podle
Registru svahových nestabilit klasifikujeme tato území
jako uklidněné sesuvy podle Rybáře et al. 1999.

Kategorie území IIIa (zelená barva) se vyskytuje v rámci
sesuvného území na svazích s nižšími sklony do 10° a roz-

padá se do řady dílčích úseků. Celková plocha činí v součtu
0,891 km2 a představuje 6,85 % celkové plochy území.
Morfologie povrchu je méně členitá a výrazná, mocnost se-
sunutých sedimentů činí místy několik desítek metrů. Od
oblasti III se liší tím, že v povrchové stavbě lze rozlišit elu-
via a zbytky původních křídových a paleogenních sedi-
mentů, menší okrsky s aktivním sesouváním se nevyskytu-
jí. Podle Registru svahových nestabilit klasifikujeme tato
území jako uklidněné sesuvy.

Kategorie území IV (žlutá barva) se vyskytuje v rámci
sesuvného území na svazích s nejnižšími sklony 6° až 8°
a tvoří téměř souvislý lem podél břehů řeky Labe, široký až
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1 km. Její plocha 1,82 km2 zabírá 14 % celkové rozlohy
sesuvného území. Morfologie povrchu je málo členitá a vý-
razná, mocnost sesunutých sedimentů činí místy několik
desítek metrů. Na povrchu se nacházejí spraše a sprašové
hlíny, které stírají morfologické rysy uklidněných sesuvů.

Kategorie území V a VI (modrá barva) se vyskytuje
v těsné blízkosti řeky Labe a zahrnuje pouze malou část
v jeho dnešní terasové plošině. Je tvořena dále výplavovými
kužely a aluviálními sedimenty přítoků Labe. V dřívějších
dobách zřejmě docházelo k nasunutí hmot přímo do řeky
Labe ve větším měřítku, tyto sedimenty však již byly od-
plaveny. Dnes již projevy sesouvání nejsou v tomto celku
patrné a je na něm vytvořen nový mladší reliéf. Plocha této
oblasti zahrnuje 0,401 km2 (výplavové kužely) a 0,143 km2

(terasy) a dohromady představuje 4,18 % původní celkové
plochy sesuvného území.

Celková plocha sesuvného území Bohyně tak činí
13,00 km2 včetně jeho pohřbené části podél řeky Labe. Plo-
cha sesuvných území v terénu rozlišitelných činí v dnešní
době 12,456 km2. Podle plošného rozsahu jde v rámci Re-
gistru svahových nestabilit o největší sesuvné území v Čes-
ké republice.

X����

Mapované svahy porušuje několik typů svahových defor-
mací. Nejvýše položené partie svahů, tvořené pevnými
horninami neovulkanitů, jsou postiženy hlubokými defor-
macemi blokového typu. Jednotlivé bloky jsou odtrženy od
matečného masivu, posunuty po svahu dolů. Mnohdy jsou
zpětně zakloněny. V terénu pak tvoří morfologicky nápadné,
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zpětně zakloněné plošiny s ostrými svahy v čele bloku. Ně-
kdy se na nich tvoří bezodtoké deprese. Tyto typy deforma-
cí označujeme jako uklidněné, což znamená, že v součas-
ných klimatických podmínkách nedochází k jejich
oživování a nepředstavují tak žádné přímé nebezpečí. Tě-
mito deformacemi jsou postiženy nejvyšší a střední části
svahů. V mapě stabilitních poměrů jsou to kategorie území
III. V nejvyšších částech svahů se dále vyskytují aktivní se-
suvy (kategorie území I) a sesuvy dočasně uklidněné (kate-
gorie území II).

Níže po svahu přecházejí tyto blokové pohyby do sesuvů
menších bloků a sutí po měkkých křídových horninách.
Tyto sesuvy začínají pod strmými odlučnými stěnami až
30 m vysokými. Mají generelně frontální tvar a jsou dočas-
ně uklidněné (potenciální), v menší míře i uklidněné. Z hle-
diska tvarové typologie lze pozorovat sesuvy frontálního
tvaru místy s bloky i proudového tvaru. Nejnižší partie sva-
hů pak jsou ponejvíce porušeny uklidněnými sesuvy fron-
tálního tvaru, které sledují koryta místních toků.

Ohroženy z hlediska možného poškození jsou zejména
liniové stavby vedené v zájmovém území – vedení vysoké-
ho napětí i místní rozvody, vedené mnohdy na dřevěných
sloupech, a dále místní komunikace: silnice Javory–Vilsni-
ce a komunikace ve Staré a Nové Bohyni. Ohroženy jsou
též vodovody a plynovody.

Samostatným problémem je otázka ohrožení stavebních
objektů – domů a hospodářských budov. Obě části obce –
Stará i Nová Bohyně – jsou vystavěny na dlouhodobě ne-
stabilním území. Mnohde se již problémy stability projevi-
ly a domy jsou porušeny trhlinami. V některých případech
pokračuje na sesuvných územích nová výstavba, přede-
vším v místních částech Děčína (VII – Chrochvice, XII –
Vilsnice a XXV – Chmelnice) a v Malšovicích. Sesouvá-
ním jsou také ohrožena koryta toků, jež mohou být zavalo-
vána. Příkladem je částečné zavalení vodní nádrže ve Staré
Bohyni sesuvem.

Výsledky těchto prací jsou využitelné především podle
zákona 183/2006 Sb. (Zákon o územním plánování a sta-
vebním řádu) pro §28 Aktualizace územně analytických
podkladů. Pro tento účel byla sestavena inženýrskogeo-
logická mapa stabilitních poměrů v měřítku 1 : 10 000
(obr. 7), která je podkladem pro zanesení celé sesuvné ob-
lasti do Registru svahových nestabilit České geologické
služby.

Poděkování. Výzkum byl podpořen projektem TA04030824: Vý-
zkum a hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních
plánovaných dopravních koridorů (TA ČR, Program ALFA,
2014–2017) a interním projektem ČGS Registr svahových nesta-
bilit České republiky.
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