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Metoda sestavení map sesuvného hazardu byla využita pro
hodnocení území náchylného k sesouvání v části vrchovi-
ny Chřibů, kterou prochází silnice I. třídy č. 50 (dále E50)
mezi Střílkami a Buchlovicemi (obr. 1). V minulosti zde
byla plánována stavba dálnice, která měla spojovat území
Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatskou Rus.

Vymezené území je problematickou oblastí s četnými
výskyty svahových deformací. Významná dopravní trasa
vede územím s komplikovanou geologickou stavbou, kde
dochází k častému střídání flyšových sedimentů rozdíl-
ných geotechnických vlastností několika různých souvrs-
tví, navíc výrazně tektonicky porušených. V bezprostřední
blízkosti silnice E50 byla v roce 1939 zahájena zmíněná
stavba dálnice. Stavba byla přerušena v průběhu druhé svě-
tové války a později nebyla obnovena mimo jiné z důvodu
výskytu rozsáhlých svahových deformací v plánované tra-
se dálnice.
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V první fázi tvorby map sesuvného hazardu bylo nutno ur-
čit velikost sesuvného hazardu podle Varnese 1984 a Te-
mesgena et al. (2001; obr. 2) a zvolit vhodnou metodu pro
zpracování náchylnosti území k sesouvání nebo sesuvného
hazardu. Ze skupiny statistických metod pro hodnocení ná-
chylnosti k sesouvání v prostředí GIS byla vyhodnocena

jako nejvhodnější logistická regrese. Pomocí této metody
je možno odhadnout pravděpodobnost určité události, jako
je např. vznik sesuvu, a jsou využity sledované faktory spo-
jené s výskytem nebo absencí události tak, aby byla mode-
lována pravděpodobnost výskytu vzhledem k různým fak-
torům. Přesnost metody závisí na vhodném výběru faktorů,
které mají vliv na stabilitu svahů. Při použití logistické re-
grese na modelování sesuvné náchylnosti geologického
prostředí dochází k vzájemné kombinaci všech vstupních
parametrů ovlivňujících stabilitu svahu a jejich následné-
mu porovnání s mapou distribuce sesuvů.
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Pro logistickou analýzu bylo zvoleno šest vstupních fakto-
rů, které určitým způsobem ovlivňují stabilitu svahů. Tyto
hodnocené parametry odrážejí geologické, klimatické
a hydrologické poměry území, morfometrické charakteris-
tiky reliéfu a současné využití krajiny. Jde o následující
faktory:
1. litologické složení
2. digitální model reliéfu (DMR)
3. sklony svahů
4. využití krajiny
5. vzdálenost od vodního toku
6. svahové deformace.
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Zastoupení jednotlivých vstupních faktorů na území je
zobrazeno na obr. 3. Vstupní parametry byly reklasifiková-
ny. V prvním sloupci je podíl jednotlivých reklasifikova-
ných kategorií v každém ze vstupních faktorů (1a až 5a),
ve druhém sloupci je zobrazena hustota pravděpodobnosti
výskytu svahových deformací v jednotlivých kategoriích
tříd (1b až 5b). Ta představuje poměr pravděpodobnosti
vzniku svahových deformací v dané třídě k celkové sumě
pravděpodobnosti v rámci celé zkoumané složky prostředí.

Z těchto tříd byla vykreslena mapa sesuvného hazardu, kte-
rá je uvedena na obr. 1. Více informací o hodnocení sesuv-
ného hazardu uvádějí Havlín et al. (2011) a Havlín (2012).
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Výsledek hodnocení náchylnosti k sesouvání pomocí lo-
gistické regrese představuje spojitá síť (grid), obsahující
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hodnoty v rozmezí 0–1, přičemž každá hodnota reprezen-
tuje pravděpodobnost vzniku sesuvu. V zájmovém území
se tyto hodnoty pohybují od 0,002 až do 0,43; tato síť (grid)
byla na základě kvantilového rozdělení rozčleněna do tří
tříd reprezentujících nízký, střední a vysoký stupeň sesuv-
ného hazardu v řešeném území (viz obr. 1). Pro zjištění
přesnosti výsledků analýzy sesuvného hazardu bylo nutno
zjistit úspěšnost prognózních map. K verifikaci map ná-
chylnosti k sesouvání bylo použito porovnání se 186 sva-
hovými deformacemi, u nichž velikost délky a šířky je
menší než 50 m, zaznamenané při terénní fázi do map
v měřítku 1 : 10 000.

Ze 186 zkoumaných sesuvů náleží 124 svahových defor-
mací do prostoru s vysokou náchylností k sesouvání, tj.
67 %. Do prostoru se střední náchylností k sesouvání náleží
49 svahových deformací, tj. 26 %. Zbývajících 13 svaho-

vých deformací, tj. 7 %, přísluší do oblasti s nízkou náchyl-
ností k sesouvání (viz obr. 4). Pokud se vyskytly svahové
deformace ve třídě s nízkým sesuvným hazardem, šlo
o akumulační valy svahových deformací, které přesahují
ze tříd se vysokým, popř. středním sesuvným hazardem.
Zhodnocení 186 svahových deformací a porovnání s ma-
pou, vytvořenou pomocí logistické regrese, ukázalo vyso-
kou shodu se situováním svahových deformací o velikosti
do 50 m s výslednou mapou sesuvného hazardu.
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Mapa sesuvného hazardu, vytvořená pomocí logistické re-
grese, byla použita pro návrh vedení trasy dálnice. Byly na-
vrženy dvě varianty tak, aby obě trasy procházely pokud
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možno územím, ve kterém byl určen nízký, popř. střední
stupeň sesuvného hazardu, a zároveň aby vstup a výstup na-
vrhovaných variant byly co nejblíže původně plánovanému
vedení dálnice a tím navazovaly na původní trasu a zároveň
vyřešily průchod dálnice problémovým územím.
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Trasa 1 byla navržena přes vrcholové partie Chřibů a až na
krátký úsek přibližně ve středu plánované trasy neprochází
prostorem, kde byl logistickou regresí určen vysoký stupeň
sesuvného hazardu. Převážná část je vedena územím, kde
byl stanoven nízký stupeň sesuvného hazardu. Trasa 1
a výsledky hodnocení sesuvného hazardu na základě logis-
tické regrese jsou uvedeny na obr. 1.

Navržená trasa 1 je delší než původně plánovaná dálnice,
ale je vedena prostorem, který na základě provedených
analýz se jeví jako nejbezpečnější a nejvýhodnější pro ve-
dení dálnice v celém zájmovém území. Celková délka na-
vržené trasy je 12,2 km, tzn. že navržená silnice je ca
o 1 km delší, avšak vyhne se všem známým sesuvným úze-
mím.
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Trasa 2 byla navržena tak, že ve východní polovině prochá-
zí vrcholovými partiemi a až na krátký úsek přibližně ve
středu plánované trasy neprochází prostorem, kde byl lo-
gistickou regresí určen vysoký stupeň sesuvného hazardu.
V tomto případě vychází trasa 2 blíže území, kde byl na zá-
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kladě logistické regrese určen vysoký stupeň náchylnosti
k sesouvání. Trasa 2 a výsledky hodnocení stupně sesuvné-
ho hazardu na základě logistické regrese jsou uvedeny na
obr. 1.

Trasa 2 má podobnou délku jako původně plánovaná
dálnice. První čtvrtina trasy je vedena souhlasně s návrhem
plánované dálnice a nedošlo by tedy ke komplikacím způ-
sobeným napojením plánované a navrhované dálnice. Ve-
dení navrhované trasy ve střední části se přiblížilo do blíz-
kosti odlučných hran svahových deformací a v tomto
prostoru by návrhu trasy musela být věnována zvýšená po-
zornost.
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Mapy sesuvného hazardu vytvořené pomocí statistických
metod lze využít při územním plánování a pro vhodnější
využití území, aby se minimalizovaly finanční ztráty
a škody na majetku. Vhodně zvolené analytické metody
mohou v územích s vysokým výskytem svahových defor-
mací velmi přispět k určení sesuvného hazardu a pomocí
těchto informací umožnit zhodnotit perspektivu využití
území, např. omezení složitější stavební činnosti v úze-
mích s vysokým stupněm sesuvného hazardu nebo naopak
rozvoj perspektivního území s nízkým stupněm sesuvné-
ho hazardu.

Plánování vedení liniových staveb je vhodným příkla-
dem pro demonstraci využití uvedených metod v praxi. Při
použití statistických metod pro hodnocení náchylnosti
k sesouvání nelze odpovědět na otázku, kdy přesně dojde
k porušení stability svahů, ale lze plošně vymezit ohrožená

území a místa s vysokou pravděpodobností vzniku tohoto
jevu.

Poděkování. Příspěvěk vznikl s podporou projektu VEGA č.
1/0910/11.

����������

HAVLÍN, A. (2012): Hodnocení sesuvného rizika pro liniové stavby. Di-
sert. práce. 144 str. – MS Přírodověd. fak. Univ. Komenského, Brati-
slava,

HAVLÍN, A. – BEDNARIK, M. – MAGULOVÁ, B. – VLČKO, J. (2011): Po-
užití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střed-
ní části Chřibů (Česká republika). – Acta Geol. slov. 3, 2, 153–161.

TEMESGEN, B. – MOHAMMED, M. U. – KORME, T. (2001): Natural hazard
assessment using GIS and remote sensing methods with particular refe-
rence to the landslides in the Wondogenet Area, Ethiopia. – Phys.
Chem. Earth 31, 9, 665–675.

VARNES, D. J. (1984): Landslide hazard zonation – a review of principles
and practise. – 63 str. UNESCO, Paris.

�������	�
�	�	
�������������������	��������� ���������	���
�	�	
��
���
������ ��+

���8 T8 @��������� ������F�� �����7��� � ��
�:���� �� QM 7 � H��6

���
��F����B�����������D�����5����8




