
Motivační texty  

 

Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení 

Z hlediska rychlosti pohybu materiálu dělíme sesuvy do tří skupin. 

 Pomalé pohyby nepředstavují velké riziko, jelikož jejich rychlost je několik cm za rok. Jsou 
přirozeným přírodním úkazem, který probíhá na všech svazích.  

 Nejčastější jsou sesuvy středně rychlé, které se  
pohybují rychlostí několik metrů za hodinu nebo  
za den. Sesuvy už představují nebezpečí, mohou  
ničit cesty a lidská obydlí.  

 Největší riziko představují pohyby rychlé – řícení  
skal nebo bahnotoky. Mohou způsobit velké škody  
na životech i majetku. Rychlost dosahuje desítek  
až stovek km za hodinu.  

 

Měřítko sesuvu hodnotí rozsah území postiženého katastrofou a množství přemístěného materiálu. 
Územní dopad sesuvu u nás bývá pouze místní (lokální), od několika metrů po stovky metrů. 

Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy 

Sesuvy vznikají v důsledku účinků zemské přitažlivosti (gravitace), která působí na materiál svahu. 
Tento materiál můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, a to skalní podloží a zvětralinový plášť. 

 Skalní podloží představuje podložní horninu, která může být sice narušená přítomností 
různých trhlin a puklin, ale jinak se chová jako celek, jehož pevnost není ovlivněna obsahem 
vody.  

 Zvětralinový plášť zahrnuje půdu a ostatní nezpevněný materiál. Oproti skalnímu podloží 
chybí u pláště soudržnost a je velmi ovlivněn množstvím obsažené vody.  

Většina svahů se samozřejmě skládá z obou typů 
materiálu. Sklon svahu náchylného k sesuvu je  
zpravidla větší než 22°. K sesuvu dochází, pokud  
je narušena rovnováha (stabilita) svahu.  



Text 4. Vliv člověka na rovnováhu (stabilitu) svahu 

Jedním z činitelů (faktorů), který ovlivňuje stabilitu svahů, je člověk a jeho činnost. Při jeho zásahu 
pak může i zdánlivě stabilní svah hrozit sesuvem. Člověk působí na rovnováhu (stabilitu) svahu 
mnoha způsoby. 

 Při stavební činnosti člověka, například u zářezů silnice nebo železnice v terénu, dochází 
k mnoha změnám v krajině. Zvýšení sklonu svahu, odkopání paty kopce, odstranění 
rostlin (vegetace) nebo odlesňování může vést k sesuvům.  

 Nebezpečí sesuvů vzniká i zatížením 
nezpevněného svahu, především v jeho horní 
části. Na vině může být stavba budov nebo 
rychlý nárůst vegetace při neuvážené výsadbě. 

 Rovněž otřesy způsobené těžkou dopravní 
technikou mohou vést k sesuvům 
nezpevněného materiálu v okolí. 

 

Text 3. Vliv vody na rovnováhu (stabilitu) svahu 

Jedním z činitelů (faktorů), který ovlivňuje stabilitu svahů, je voda. Při změně podmínek pak může 
i zdánlivě stabilní svah hrozit sesuvem. Voda působí na rovnováhu (stabilitu) svahu mnoha způsoby. 

 Při zvýšení průtoku vody jejím korytem může dojít k vymílání materiálu, který svah podpírá 
(vodní eroze). 

 Při vydatných deštích se dešťová voda může ve velké 
míře vsáknout do nezpevněného materiálu. Materiál 
tak výrazně ztěžkne a svah se zatíží. 

 Při poklesu teploty pod 0 °C voda obsažená 
v puklinách a štěrbinách materiálu zamrzá a tím 
zvětšuje svůj objem. Led tak tlačí na své okolí 
a mezery zvětšuje. Následně po roztátí dochází 
k sesedání materiálu a k jeho sesuvu. 

 



Text 5. Ochrana (prevence) před sesuvy 

V oblastech s vyšším rizikem sesuvu je nutná aktivní ochrana, která souvisí s úpravami svahů. Činnost 
se soustřeďuje především na zpevňování svahů a omezení vlivu vody.   

 Bezpečnostní stavby jako pilíře nebo ochranné zdi mohou zbrzdit posun materiálu, ale 
vzhledem k nákladnosti i jejich potřebným rozměrům je použití tohoto opatření možné jen 
u menších svahů. 

 Obnovení rostlinstva má několik důvodů. Kořenové 
systémy zpevňují materiál a koruny stromů navíc 
chrání svah před přímými účinky deště i sněhu. 
Rostlinstva ale nesmí být příliš, neboť jeho váha by též 
mohla způsobit sesuv. 

 Odvodnění svahu lze provést pomocí kanálů pro 
povrchovou i podpovrchovou vodu. Bok říčního koryta 
je možné zpevnit proti vymílání (erozi). 

 



Pracovní list: Sesuvy půdy 

Datum:   Jméno:       Třída: 

PŘED POKUSEM 

Jak zajistit svah proti sesuvu? Napiš několik svých nápadů: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Které tři materiály zvolíš a proč? Jak myslíš, že budou fungovat? 

materiál č. 1:  očekávání: 

materiál č. 2: očekávání: 

materiál č. 3: očekávání: 

Jak budeš postupovat? Napiš v bodech svůj plán a zakresli schematicky do obrázku. 
Popis: Obrázek: 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

PO POKUSU 

Napiš, který materiál se ti osvědčil nejlépe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Který materiál z tvého výběru se ti neosvědčil a proč? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Co bys příště udělal jinak? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Pracovní list: Když se dá země do pohybu 

Datum:   Jméno:       Třída: 

1. Vyjádři vlastními slovy, co znamenají následující pojmy: 

skalní řícení:  

vodní eroze:

zemětřesení:  

2. U každého obrázku vymysli možnou výhodu (+) a nevýhodu (−) dané rostliny pro zpevnění země. 

 
 

 

 

 

3. Nejen rostliny, ale i živočichové rozrušují zemský povrch. Vzpomeneš si na některé? 

jméno zvířete jak rozrušuje zemský povrch 

  

  

  

  

  

 

4. Na obrázku je v průřezu výkop připravený na položení kabelu. Nakresli, jak jej zabezpečíš proti 
zavalení a zborcení. 
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