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Summary 

This bachelor’s thesis deals with the topic of landslides in the territory of the former 

Severomoravský (North-Moravian) Region. With regard to the huge number of these slope 

deformations in this region, my work mainly focuses on landslides in the Moravskoslezský 

(Moravian-Silesian) Region. My work deals with areas which, as wholes, are of highest 

importance from the point of view of landslides, but it also offers a more detailed analysis 

of four landslides. Within the framework of this topic, I also created the statistics of all 

landslides in the Moravian-Silesian Region which are recorded at the website of the Czech 

Geological Survey – in the Geofond Archive. I did so mainly in order to gain an overview 

of the overall number of landslides which can be found at the Czech Geological Survey 

website.  

 A guide to technical excursions for the students of VŠB - Technical University 

Ostrava was also drafted and it may serve as the basis for all participants of the field trips. 

In this guide, students can learn about the basic geology and geomorphology of the area of 

interest in general, as well as of the individual landslides. The guide also offers a plan of a 

field trip to the sites of selected landslides and to two interesting museums, all of this in the 

Moravian-Silesian Region. Students take part in this field trip within the course Methods of 

Rehabilitation of Natural Formations in which they may use the information obtained from 

the guide and during the field trip.  

Key words: landslides, slope deformations, Moravian-Silesian Region, field trip 

 

Anotace  

 Tato bakalářská práce je zaměřena na tématiku sesuvů v dnes již bývalém 

Severomoravském kraji. Vzhledem k obrovskému množství těchto svahových deformací v 

tomto regionu, je práce zaměřena hlavně na sesuvy kraje Moravskoslezského. Práce se 

zabývá nejen oblastmi, jako celky, které jsou z hlediska sesuvů nejdůležitější, ale najdeme 

zde také podrobnější rozbor čtyř sesuvů. V rámci tohoto tématu jsem také vytvořil 

statistiku všech sesuvů Moravskoslezského kraje, které jsou zaznamenány na stránkách 

České geologické služby - Geofond. Statistiku jsem zpracovával hlavně pro získání 

přehledu o celkovém počtu sesuvů, které je možno na stránkách České geologické služby 

najít.  

 Pro studenty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava byl rovněž 

navržen tematicky exkurzní průvodce, který slouží jako základní podklad pro všechny 

účastníky exkurze. V tomto průvodci se studenti seznámí se základní geologií a 

geomorfologií zájmové oblasti i jednotlivých sesuvů. Průvodce také obsahuje návrh na 

exkurzi po vytipovaných sesuvech a dvou zajímavých muzeích, a to vše v 

Moravskoslezském kraji. Studenti tuto exkurzi absolvují v rámci předmětu Metody sanace 

přírodních útvarů, kde také mohou uplatnit získané informace z průvodce a exkurze. 

Klíčová slova: sesuvy, svahové deformace, Moravskoslezský kraj, exkurze 
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1 Úvod 

 

 Problematika sesuvů je nedílnou součástí historického i současného vývoje území 

České republiky. Tato přírodní katastrofa, mnohdy obrovských rozměrů, neodmyslitelně 

patří k oblasti, ve které žijeme. Musíme si uvědomit, že právě Moravskoslezský kraj je po 

boku Vsetínska a Ústeckého kraje, místo s nejvíce sesuvy v České republice. Svahové 

deformace jako takové jsou nedílnou součástí místa, ve kterém žijeme, a je třeba je 

zkoumat a zabývat se jimi, protože právě zde mají ideální podmínky vzniku. 

 Dodnes si pamatuji, jak jsem při jednom výletu s rodinou na horu Gírovou poprvé 

na vlastní oči viděl sesuv jako takový a byl jsem fascinován rozměrem této katastrofy. 

Tehdy jsem ještě nevěděl, že problematika sesuvů a svahových deformací mě poprvé začne 

pořádně zajímat právě ve 3. ročníku studia na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě 

v Ostravě, kde jsem se setkal s předmětem Metody sanace přírodních útvarů. V rámci toho 

předmětu jsem se zaměřoval na již zmíněný sesuv na hoře Gírová a rozhodl jsem se, že 

právě tato tématika bude středem mé bakalářské práce.  

 Předložená bakalářská práce je zaměřena na nejdůležitější oblasti, které dávají 

společně s počasím a hydrologií, ideální podmínky pro vznik sesuvů. Tyto oblasti jsou v 

práci rozděleny a je podrobněji popsána jejich geologii. Dalším, velice důležitým prvkem 

práce je statistika sesuvu Moravskoslezského kraje, která byla zpracována ze stránek České 

geologické služby - Geofondu. Tato statistika najde využití v mnoha oblastech a může 

sloužit jako součást výuky již výše zmíněného předmětu - Metody sanace přírodních 

útvarů. Studenti tak mohou jednodušeji získat přehled o tom, jak nedílnou součástí našeho 

okolí sesuvy jsou. V prácí se tako objevuje podrobnější popis čtyř sesuvů, které jsou v 

rámci studované oblasti zajímavé. 

 Součástí práce je také tematický exkurzní průvodce, který byl navrhnut právě jako 

podklad pro exkurzi po čtyřech vybraných a blíže popsaných sesuvech. Tento exkurzní 

průvodce bude studentům sloužit jako základní informační zdroj o geologii a 

geomorfologii míst, kde se sesuvy nachází a o sesuvech samotných. Součástí průvodce je 

také podrobnější popis exkurze a jednotlivých míst, které budou v rámci exkurze 

navštíveny.  

 Cílem práce je přiblížit tématiku sesuvů širší veřejnosti a hlavně studentům oboru 

Geovědní a montanní turismus na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. 
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2 Přírodní poměry studované oblasti 

 

2.1 Geologie  

 

 Moravskoslezský kraj je z geologického hlediska velice složitým územím (obrázek 

č. 1), a to hlavně proto, že leží na styku dvou nadregionálních jednotek: Českého masívu a 

karpatské soustavy.  

 Český masív je pozůstatkem variského horstva, které vyvrásnilo během variského 

vrásnění, přibližně před 300-380 miliony let (střední devon - svrchní karbon), uvádí 

Chlupáč et al. (2002). Podle Weissmannové et al. (2004) náleží studovaná oblast, z 

hlediska regionálně-geologického dělení Českého masívu, k moravskoslezské oblasti. K 

moravskoslezské oblasti patří brunovistulikum (svrchní, proterozoický podklad, který je 

tvořen mladšími uloženinami a který zasahuje i pod Vnější Západní Karpaty), moravikum 

(krystalinické celky, které jsou nasunuty na brunovistulikum a jeho obal), silesikum 

(krystalinické celky Hrubého Jeseníku), žulovský masív (variský plutón) a 

moravskoslezské paleozoikum (sledy devonu a spodního karbonu) (Chlupáč et al., 2002).  

 Jak popisuje Chlupáč et al. (2002), tak Karpatská soustava je z hlediska stáří značně 

mladší než Český masív a byla zformována procesy alpínského vrásnění. Toto vrásnění 

probíhalo přibližně v intervalu posledního sta miliónů let (svrchní křída až terciér). Na této 

soustavě se také silně podepsaly pohyby litosférických desek, a to především kolize 

jižnější africké desky s varisky konsolidovanou severnější deskou Evropy. Co se týče 

našeho území, tak z vnější části Západních Karpat zde zasahuje jen malý úsek. Tento úsek 

je tvořen příkrovy mezozoických a terciérních hornin - tzv. flyšové Karpaty. Pro mou práci 

je z karpatské části našeho území velice důležité flyšové pásmo, které tvoří tektonicky 

definované jednotky s charakteristickou příkrovovou stavbou - převaha flyšové 

sedimentace (rytmické střídání písčitých a jílovitých sedimentů). Příkrovy flyšového 

pásma byly nasouvány na sebe - nejvýše uložené jsou příkrovy magurské skupiny, z nichž 

na studovanou oblast zasahuje jen jednotka račanská (faciálně pestré uloženiny spodní 

křídy-spodního oligocénu) a níže uložené jsou potom příkrovy vnější skupiny, do kterých, 

ze studované oblasti, patří jednotka předmagurská, slezská (jura-oligocén) a podslezská 

(faciálně pestré uloženiny křídy až eocénu). Starší pohyby alpínské orogeneze měly pak za 

následek otevření cesty pro záplavy a tedy pro mořské sedimenty (miocenního stáří) a 

sladkovodní sedimenty (pliocenního stáří). V karpatu došlo k velmi výrazné transgresi, 

která měla za následek vytvoření předhlubně v čele s nasunujícími se příkrovy. Tyto 

sedimenty karpatu jsou v současné době skryty pod karpatskými příkrovy. 

 Kraj je také velice různorodou oblastí z hlediska čtvrtohorních uloženin. Můžeme 

zde nalézt téměř všechny genetické typy kontinentálních uloženin - ledovcové, jezerní, 

fluviální, eolické, svahové, jeskynní sedimenty i fosilní zvětraliny a půdy. Veškeré 

zmíněné akumulace lze datovat od nejstaršího pleistocénu až po současnost. Území bylo 

dvakrát ovlivněno zásahem pevninského ledovce. (Weissmannová et al., 2004) 
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 Moravskoslezský kraj patří k oblastem, které jsou do značných hloubek 

nejintenzivněji geologicky prozkoumané. Z tohoto průzkumu se vyvinula nejen následná 

těžba černého uhlí, ale také dolování v polymetalických ložiscích v oblasti Jeseníku. Pro 

výzkum stavby flyšových příkrovů má také velký význam vrtný průzkum na zemní plyn, 

který byl prováděn ve východní části regionu. (Weissmannová et al., 2004) 

 Co se týče Olomouckého kraje, tak z geologického hlediska leží kraj na rozhraní 

dvou základních geologických celků. Hlavní část studované oblasti je tvořena horninami 

geologických jednotek severovýchodního okraje Českého masivu a od východu přísluší 

menší část karpatské soustavě Neoevropy. Z toho vyplívá, že geologická stavba kraje je 

velmi pestrá a složitá, což můžete vidět na obrázku č. 2. Na celkovém rázu krajiny se 

velice projevuje právě složité a pestré a horninové prostředí. (Šafář et al., 2003) 

 Celé území je budováno komplexy vyvřelých, přeměněných a usazených hornin 

starohorního a čtvrtohorního stáří a v průběhu vývoje bylo několikrát buď zčásti, nebo 

zcela zaplaveno mořem. Oblast byla ovlivněna celou řadou geologických procesů, které 

byly spojené s přeměnou hornin, vznikem vyvřelých hornin a také výraznou modelací v 

několika horotvorných etapách. (Šafář et al., 2003) 

 Vsetínsko bylo z hlediska geologické stavby ovlivněno zejména předčtvrtohorní 

regionálně geologickou jednotkou - flyšovým pásmem Západních Karpat, pro kterou je 

příznačná příkrovová stavba.  Flyšové pásmo se zde dělí na vnější flyšové pásmo a 

magurské flyšové pásmo. (Mackovčin, Jatiová et al., 2002) 

 

Obr. č. 1 Geologický řez Moravskoslezského kraje (Weissmannová et al., 2004) 
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Obr. č. 2 Geologický řez Olomouckého kraje (Weissmannová et al., 2004) 

 

2.2 Geomorfologie 

 

 Weissmannová et al. (2004) zmiňuje, že georeliéf severozápadní části Moravy a 

Slezska se od části jihovýchodní liší nejen svým geologickým, ale také geomorfologickým 

vývojem. Zatímco severozápadní část nese znaky prvohor (variský geologický vývoj), tak 

jihovýchodní část je součástí Západních Karpat (třetihory). Je třeba si uvědomit, že dnešní 

podoba a hlavní rysy georeliéfu jsou výsledkem neotektonických pohybů, které svého 

vrcholu dosáhly v neogénu. Území Moravskoslezského kraje se vyznačuje rozmanitým 

povrchem - roviny, nížinné pahorkatiny, ale také hornatiny Hrubého Jeseníku a 

Moravskoslezských Beskyd. Kraj spadá do tří geomorfologických provincií - severozápad 

spadá do provincie Česká vysočina, jihovýchod do provincie Západní Karpaty a sever poté 

řadíme k provincii Středoevropská nížina. 

 Severozápadní a severní část kraje (nesoucí si svou podobu z prvohorních 

variských pochodů), nebo-li jesenická podsoustava, má velice pestrý povrch - nachází se 

zde členité hornatiny, vrchoviny a pahorkatiny. Nejvyšším vrcholem této části je Praděd 

(1491,3 m n. m.), který je součástí vysokého celku Hrubý Jeseník. Nejrozsáhlejší 

jednotkou v severozápadní části kraje je Nízký Jeseník, ten je budován převážně spodními 

karbonskými vrstvami, ale místy vystupují vulkanity - např. Venušina sopka (655 m n. m.). 
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Nejsilnější vulkanická aktivita byla jižně od Bruntálu, poté jihovýchodně u Oder a na 

severozápadě v Rychlebských horách. Dokladem vulkanické činnosti na tomto území jsou 

výrony CO2 a přítomnost uhličitých minerálních vod. (Weissmannová et al., 2004) 

 Moravskoslezské Beskydy, s nejvyšším vrcholem Lysou horou (1323,4 m n. m.) 

patří k základním geomorfologickým jednotkám karpatské části území. Na severu území 

jsou poté situovány - Moravská brána a Ostravská pánev a obě tyto jednotky jsou 

lemovány Podbeskydskou pahorkatinou, která má charakter členité pahorkatiny a je 

tvořena křídovými a starými flyšovými horninami z třetihor. Na východě oblasti jsou 

Moravskoslezské Beskydy odděleny od Slezských Beskyd Jablunkovskou brázdou a jih 

východní části je vyplňován Jablunkovským mezihořím. Tato karpatská část území je od 

Nízkého Jeseníku oddělena Moravskou bránou a Ostravskou pánví. (Weissmannová et al., 

2004) 

 Velmi výraznou geomorfologickou strukturou Olomouckého kraje je příkopová 

propadlina Hornomoravského úvalu, která je charakteristická nížinným a málo zvlněným 

georeliéfem. Na severovýchodě se pak nachází příkré svahy Nízkého Jeseníku a na 

severozápadě Zábřežská vrchovina, která je zajímavá krasovými oblastmi - Mladečským a 

Javořičským krasem. Jeden ze zlomových svahů Nízkého Jeseníků je prořezáván 

levostrannými přítoky Moravy (Bystřice, Bělkovický potok) do hlubokých údolí. Z 

geomorfologického hlediska je velice zajímavé údolí Bystřice, v jehož strmých svazích 

vznikly mrazové sruby a kamenné proudy (PP Kamenné proudy u Domašova). Zajímavá je 

také sníženina kerného původu Moravská brána, která je od Nízkého Jeseníku oddělena 

zlomovým svahem, který je prořezáván pravostrannými přítoky Bečvy. Jihovýchodní 

omezení Moravské brány tvoří kerná struktura Maleník, jehož nejvyšší partie mezi 

Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi tvoří plochý hřbet. Zvláštní součástí Maleníku je 

Hranický kras. Ten je zajímavý Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi a Hranickou 

propastí, což je nejhlubší propastí v České republice. Novodobý antropogenní reliéf souvisí 

zejména s těžbou nerostných surovin – zbytky štol, důlních jam a odvalů, stopy po sobě 

zanechala těžba štěrkopísků a cihlářských surovin (umělá jezera), stavebního kamene, 

vápence a stavebních písků. (Internet-1) 

 Reliéf Vsetínska je poměrně různorodý. Na severu se nachází plochá Podbeskydská 

pahorkatina, jejíž nejnižší bod je v údolní nivě řeky Bečvy - 262 m n. m., zatímco 

hornatiny v Moravskoslezských Beskydech sahají až do výšky 1206 m n. m., což je 

nejvyšší bod těchto hornatin - Čertův mlýn. Plochá hornatina Vsetínských vrchů pak tvoří 

jádro okresu. V okresu jsou zastoupeny dominantně hornatiny (37% plochy okresu) a 

vrchoviny (36% plochy okresu). Celé území okresu náleží geomorfologické provincii 

Západní Karpaty a soustavy Vnější Západní Karpaty. (Mackovčin, Jatiová et al., 2002) 
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2.3 Klima 

 

 Jak popisuje Weissmannová et al. (2004), tak pro Moravskoslezský kraj je typická 

poměrně velká proměnlivost počasí. Ta je zapříčiněna pestrostí georeliéfu - vysoké 

nadmořské výšky horských oblastí na jihovýchodě a západě regionu,  jihozápadním - 

severovýchodním směrem Moravské brány a také severní a jižní oblastí, které jsou svou 

otevřeností přímo ovlivňovány účinky proudění větrů severních nebo jižních směrů. Na 

region mají vliv nejen vzduchové hmoty mírných šířek (po většinu roku převládají), ale 

také arktické vzduchové hmoty (z důvodu morfologie Vněkarpatských snížen) od severu a 

teplejší vzduchové hmoty z jihu. Značným klimatotvorným činitelem v kraji je také člověk 

- odlesňování, průmysl. 

 Podle Quitta (1971), leží Moravskoslezský kraj v chladné a mírně teplé klimatické 

oblasti. Chladná klimatická oblast je zastoupena především na vrchovinách a hornatinách 

Jeseníků a Vnějších Západních Karpat a charakterizuje ji průměrná teplota vzduchu v 

červenci 12 až 16 °C a v lednu -3 až -7 °C a průměrný roční úhrn atmosférických srážek v 

rozmezí 850 až 1200mm. V mírně teplé klimatické oblasti leží Ostravská pánev, Moravská 

brána a přilehlé pahorkatiny, pro něž je charakteristická průměrnou teplotou vzduchu 16 až 

18 °C v červenci a -2 až -4 °C v lednu a průměrný roční úhrn atmosférických srážek 600 až 

800 mm. 

 Nejchladnějším měsícem roku je leden a průměrná měsíční teplota v něm ve 

vyšších polohách klesá i pod -7 °C (Hrubý Jeseník). Červenec je zase naopak nejteplejším 

měsícem roku a ve vyšších polohách zde průměrná teplota vzduchu dosahuje i 18 °C 

(Ostravská pánev). (Weissmannová et al., 2004) 

 Pestrý a členitý povrch kraje značně ovlivňuje průměrný roční úhrn atmosférických 

srážek a také sněhovou pokrývku. Ten je nejvyšší ve vrcholových oblastech 

Moravskoslezských Beskyd (1400 mm). Menší úhrny, okolo 600-700 mm, jsou v Nízkém 

Jeseníku, okolo řeky Odry a v Opavě, kde jsou srážky v dlouhodobém průměru v nejnižší. 

Sněhová pokrývka zůstává nejdéle v oblasti Pradědu (až 8 měsíců v roce) a její průměrná 

výška je 192,8 cm. Na Lysé hoře je průměrná výška sněhové pokrývky 189,1 cm a 

pokrývka se zde drží jen o něco kratší dobu než na Pradědu. (Weissmannová et al., 2004) 

 Weissmannová et al. (2004) také zmiňuje, že Ostravsko, společně s Prahou a 

Podkrušnohořím patří dlouhodobě k oblastem s nejznečištěnějším ovzduším v České 

republice, avšak po roce 1992 došlo k ústupu některých průmyslových odvětví a 

restrukturalizaci výroby a situace se značně zlepšila. 

 Důležité je si uvědomit, že celkový ráz klimatu Moravskoslezského kraji má velký 

vliv na sesuvy obecně. Za velkým množstvím sesuvů stojí např. povodně, které vznikly v 

roce 1997 a v roce 2010 po katastrofálních srážkách. Srážky ve spojení s geologickými 

poměry oblasti tvoří přímo ideální podmínky pro různé druhy svahových deformací.  
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 Z hlediska klimatické regionalizace se Olomoucký kraj nachází v teplé, mírně teplé 

a chladné klimatické oblasti. Jednotlivé podoblasti jsou od sebe plynule odděleny a 

přechod mezi nimi je podmíněný měnící se nadmořskou výškou. Oblast Hornomoravského 

úvalu je nejteplejší a nejsušší. Opakem je pak oblast Nízkého Jeseníku, která je 

nejchladnější a nejvlhčí. (Internet-1) 

 Podnebí Vsetínska můžeme charakterizovat jako podnebí mírného pásu mírně 

kontinentální. Na celkové charakteristice klimatu se zde podepisuje hlavně rozdílnost 

nadmořské výšky v jednotlivých místech okresu. Vsetínsko spadá do dvou klimatických 

oblastí, a to do chladné klimatické oblasti (Vizovické vrchy, Javorníky a Bílé Karpaty, 

Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy, Veřovské vrchy) a do mírně teplé oblasti. 

(Mackovčin, Jatiová et al., 2002) 

 

2.4 Hydrologie 

 

 Jak zmiňuje Weissmannová et al. (2004), tak velká část území Moravskoslezského 

kraje náleží k povodí řeky Odry, která pramení v Nízkém Jeseníku, v Oderských vrších, v 

nadmořské výšce 632m a úmoří do Baltského moře. Odra a hlavně její meandry, které 

protékají zbytky lužních lesů, mokřadů a velkou soustavou rybníků, se staly objektem 

ochrany - došlo k vyhlášení CHKO Poodří (v roce 1991). Na soutoku s Olší poté Odra 

opouští Českou Republiku. Hydrografická síť regionu, která se sbíhá v Ostravské pánvi, je 

formována právě Odrou a jejími hlavími přítoky z levé strany - Opavou a Moravicí a z 

pravé strany - Ostravicí a Olší. Dalšími řekami v oblasti jsou - Bečva (naleží ji hlavně jižní 

část CHKO Beskydy), Morava (jihozápadní část Nízkého Jeseníku), Lomná, Lubina, 

Lučina, Hvozdnice, Opavice a Osoblaha.  

 Ostravsko se může také pyšnit různými druhy významných minerálních vod. 

Uhličité vody se vyskytují hlavně v Nízkém Jeseníku, a to ve flyšových horninách 

spodního, případně svrchního karbonu. Tyto uhličité vody - kyselky, jsou přítomny v 

údolích řek Opavy, Moravice a výjimečně řeky Odry. Jako přírodní léčivý zdroj jsou brány 

uhličité vody v Karlové Studánce. Dalšími minerálními vodami na Ostravsku jsou 

chloridové jodidobromidové vod, nacházející se například v Ostravské pánvi či v 

Podbeskydské pahorkatině. Jodobromové vody mají celostátní význam hlavně v lázeňství 

(lázně Darkov a sanatorium Klimkovice). Posledními zástupci jsou pak sirovodíkové vody 

(v horninách karpatského flyše, obohaceného o sirnou složku; v Podbeskydské pahorkatině 

a v Moravskoslezských Beskydech), které byly kdysi využívány např. v dnes již 

neexistujících Sirkových lázních u Nového Jičína. (Weissmannová et al., 2004) 

 Hydrologické poměry Olomouckého kraje se odráží od pestrosti jeho geologické 

stavby. Studovaná oblast náleží dvěma úmořím - do Černého moře je odvodňováno řekami 

povodí Dunaje a řekami povodí Odry do Baltského moře. Největším vodním tokem kraje i 

celé Moravy je řeka Morava pramenící na jihozápadním svahu Kralického Sněžníku 

v nadmořské výšce 1380m. Ramena dynamicky rozvětvené Moravy v údolní nivě často 
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meandrují a jsou spjata s cennými společenstvy rostlin a živočichů. Největším 

levostranným přítokem Moravy je řeka Bečva, dalšími jsou Bystřice, Desná, Branná a 

Krupá. Z pravé strany pak přitéká Třebůvka, Blata, Valová a Haná. (Šafář et al., 2003) 

 Vsetínsko náleží k úmoří Černého moře a k povodí řeky Moravy. Severní hranice 

okresu je současně hlavním evropských rozvodím mezi Černým a Baltským mořem. Celý 

okres náleží skoro celým svým územím k povodí řeky Bečvy, která představuje 

levostranný přítok řeky Moravy. (Mackovčin, Jatiová et al., 2002) 

 

2.5 Pedologie 

 

 Západ a východ kraje se značně geologicky a geomorfologicky liší, což má zásadní 

vliv na ráz půdního pokryvu. Půda v regionu je značně ovlivněna nejen přírodními činiteli, 

ale také lidskými zásahy (hlavně Ostravsko a Třinec) a dálkovým transportem emisí. V 

západních horských oblastech (Hrubý Jeseník) se vyskytují hlavně hlinitopísčité a 

písčitohlinité půdy. Na Vrchovinách (Nízký Jeseník a sever od něj) jsou půdy hlavně 

jílovitohlinité. V nižších oblastech převládají půdy hlinitého typu. Na charakteru půd se v 

této oblasti značně projevuje také acidifikace půd kyselými dešti a na některých místech i 

kontaminace těžkými kovy. Veškeré půdní typy, které se v kraji vyskytují, jsou zobrazeny 

na obrázku č. 3. (Weissmannová et al., 2004) 

 Území olomouckého kraje leží na styku dvou geomorfologických provincií, České 

vysočiny a Západních Karpat, což se odrazilo na různorodosti půdního pokryvu. Půda 

regionu byla značně ovlivněna osidlováním a s tím spjatým mýcením lesů a rozšiřováním 

plochy zemědělské půdy. (Šafář et al., 2003) 

 Více než 75% půdního pokryvu Vsetínska zaujímá kambizemě, které vznikly na 

karbonátových flyšových břidlicích a pískovcích. Ve vyšších polohách a pod lesními 

porosty se vyskytují spíše kyselé či silně kyselé půdy. Nejméně rozšířeným typem půdy na 

Vsetínsku je hnědozemě, které se vyskytuje na sprašových hlínách. (Šafář et al., 2003) 
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Obr. č. 3 Půdní typy Moravskoslezského kraje (Weissmannová a kol., 2004) 

 

2.6 Flóra 

 

 Botanická rozmanitost Moravskoslezského kraje je opět souvisí s geografií a 

geomorfologií oblasti. Ve střední části studované oblasti se prolínají prvky hercynské a 

západokarpatské květeny, sever je ovlivněn květenou polských nížin a jih 

poloteplomilnými či teplomilnými rostlinami z panonské pánve. (Weissmannová et al., 

2004) 
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 V regionu je les téměř jedinou přirozenou vegetací (vyjma vodních ploch). Na 

celém území Moravskoslezského kraje se vyskytuje 9 vegetačních stupňů: 1. dubový, 2. 

buko-dubový, 3. dubo-bukový, 4. bukový, 5. jedlo-bukový, 6. smrko-bukový, 7. buko-

smrkový, 8. smrkový a 9. klečový. (Weissmannová et al., 2004) 

 Dubový vegetační stupeň se objevuje jen v nivách největších vodních toků, a to 

hlavně v nížinách či pahorkatinách (vyvinut ve výškách od 193 m n. m. do 380 m n. m.). 

Buko-dubový vegetační stupeň se v regionu vyskytuje v malém množství v Opavské 

pahorkatině - v menších nivách pahorkatin (vyvinut ve výškách od 200 do 430 m n. m.). 

Dubo-bukový vegetační stupeň je zde vytvořen hlavně v Opavské a Podbeskydské 

pahorkatině, v Ostravské pánvi a v Moravské bráně (ve výškovém rozpětí 210-380 m n. 

m.). Bukový vegetační stupeň se váže hlavně na podhorské oblasti - Zlatohorská 

vrchovina, Nízký Jeseník a podhorské oblasti Západních Beskyd (ve výškovém rozpětí 

330-690 m n. m.). Jedlo-bukový a smrko-bukový vegetační stupeň je zde vyvinut hlavně v 

horských oblastech - Západní Beskydy, Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník a Zlatohorská 

vrchovina (jedlo-bukový ve výškovém rozpětí 500-940 m n. m. a smrko-bukový ve 

výškovém rozpětí 860-1180 m n. m.). Buko-smrkový vegetační stupeň je vázán hlavně na 

vysokohorský geografický stupeň - Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy (ve 

výškovém rozpětí 1060-1290 m n. m.). Smrkový vegetační stupeň se vyskytuje především 

v subalpínském geografickém stupni - Hrubý Jeseník od 1050 m n. m. a Lysá hora v 

Moravskoslezský Beskydech. Klečový vegetační stupeň se objevuje v alpínském 

geografickém stupni - Hrubý Jeseník ve výškovém rozpětí > 1300 m n. m. (Weissmannová 

et al., 2004) 

 Olomoucký kraj je z hlediska botaniky velmi rozmanitým územím. Nalezneme zde 

všechny tři základní fytogeografické oblasti ČR, které jsou rozmístěny v obvodech 

Panonské termofytikum, Českomoravské mezofytikum, Karpatské mezofytikum a České 

oreofytikum. Zájmová oblast zahrnuje velmi rozmanité typy krajiny a značné floristické 

bohatství, což je dáno velkým výškovým rozpětím a členitostí georeliéfu, ale i půdně-

geologickými poměry. (Šafář et al., 2003) 

 Vsetínsko se nachází při západním okraji karpatského horského oblouku, což se 

prejevuje na květeně okresu. Jsou zde zastoupeny rostlinné druhy, které jsou rozšířeny 

především v oblasti Karpat. Území Vsetínska náleží z větší části do Karpatského 

mezofytika, do východní části okresu pak zasahuje Karpatské oreofytikum. Okres je také 

nejlesnatější částí Zlínského kraje, lesy zde zabírají téměř 50% plochy. (Šafář et al., 2003) 

 

2.7 Fauna 

 

 Weissmannová et al. (2004) popisují, že Moravskoslezský kraj patří k 

nejsložitějším územím z hlediska biogeografie v ČR. Ze čtyř biogeografických 

podprovincií, které jsou v ČR zastoupeny, se v regionu objevují tři a to: hercynská 

podprovincie, polonská podprovincie a západokarpatská podprovincie. 
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 Stejně jak botanická, tak i zoologická stránka Olomouckého kraje je velmi 

rozmanitá. Mnoho biotopů a pestrá druhová rozmanitost je dána hlavně polohou kraje na 

pomezí podprovincie hercýnské (Šumperský, Jesenický, Litovelský, Nízkojesenický, 

Drahanský a Prostějovský bioregion), v nejsevernější části podprovincie polonské 

(Vidnavský bioregion) a na jihovýchodě podprovincie karpatské (Kojetínský a Hranický 

bioregion). Je však třeba si uvědomit, že fauna byla, je a bude ovlivňována značným 

působením člověka a intenzivním využíváním krajiny. (Šafář et al., 2003) 

 Okres Vsetín patří z hlediska biogeografie do karpatské podprovincie a do jejich 4 

bioregionů - vsetínský bioregion, zlínský bioregion, beskydský bioregion a hranický 

bioregion. (Šafář et al., 2003) 
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3 Přehled významných sesuvných oblastí v Severomoravském kraje 

 

3.1 Nejdůležitější sesuvné oblasti Severomoravského kraje 

 

3.1.1 Flyšové pásmo 

 

 Flyš, neboli souvrtsví, které je charakterizováno opakováním stejných hornin, je 

jednou z nejdůležitějších sesuvných struktur studované oblasti. Rytmické střídání hornin 

začíná na počátku usazováním nejhrubších usazenin, jako jsou slepence nebo hrubé 

pískovce, na nich se poté usazovaly písčité jíly a nejvýše se nachází tmavé jíly (Paseka et 

al., 2014). Jak popisuje Chlupáč et al. (2002), obecně je flyš charakterizován zvláštní 

příkrovovou stavbou, kde převahuje flyšová sedimentace, neboli rytmické střídání 

písčitých a jílovitých sedimentů. K tomuto střídání a usazování samozřejmě došlo 

několikrát a často se zmiňované vrstvy propojovaly, proto se mnohdy nedá odhalit polohu 

určité vrstvy. Ovšem je možné odhalit flyšové komplexy, kde se množství vrstev opakuje 

často od flyšových komplexů, kde jsou rytmy opakování méně časté (Paseka et al., 2014). 

 Oblast flyše je sesuvy známá, a jak jsem již zmiňoval výše, zkušenosti se sesuvy 

jsou zde značné např. z července 1997, kdy oblast zasáhly obrovské srážky, a došlo k 

velkému množství sesuvů. 

 Sesuvy se v oblasti flyšového pásma dají rozdělit do dvou skupin: 

1) Tzv. "mělké" sesuvy, neboli sesuvy, které byly vyvinuty ve zvětralinovém plášti. Jílovce 

a pískovce flyšového komplexu zde zvětrávají v písčitou hlínu. Písčitá hlína má obecně 

menší pevnost, a aby došlo ke ztrátě stability svahu a vzniku sesuvu, stačí pouze zvýšený 

srážkový úhrn. Výskyt sesuvu je podmíněn dosáhnutí strmosti svahu cca 15° - 17° a vždy 

jsou po spádnici. (Paseka et al., 2014) 

2) Tzv. "hluboké" sesuvy, neboli sesuvy, které zasahují do relativně zdravého či 

navětralého horninového prostředí. Hlubokých sesuvů je co do počtu méně, než mělkých. 

Je však pravidlem, že hluboké sesuvy bývají nebezpečnější, protože se do pohybu dávají 

velké masy hornin. (Paseka et al., 2014) 

 Poměrně často se stává, že mělké sesuvy zvětralinového pláště pokrývají sesuv po 

hlubokých smykových zónách, obě skupiny sesuvů se tedy nevylučují. (Paseka et al., 

2014) 

 

3.1.2 Karpatská předhlubeň 

 

 Do studované oblasti zasahuje také karpatská předhlubeň, neboli prostor mezi 

Karpaty a Českým masivem. Chlupáč et al. (2004) popisují Karpatskou předhlubeň jako 
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depresi vyplněnou převážně mořskými sedimenty miocenního stáří a sladkovodními 

sedimenty pliocenního stáří, sedimentovaly zde hlavně měkké a málo pevné jíly. Tato 

oblast je charakteristická sesuvy na svazích o úklonu cca 7° - 10°. Sesuvy zde vzniklé se 

jen velmi těžce stabilizují (Paseka et al., 2014). 

 

3.2 Statistika sesuvů Moravskoslezského kraje 

 

 V rámci práce jsem zpracovával statistiku všech sesuvů Moravskoslezského kraje, 

které jsou zaznamenány na stránkách České geologické služby - Geofond. Statistiku jsem 

zpracovával hlavně pro získání přehledu o celkovém počtu sesuvů, které je možno na 

stránkách České geologické služby najít. Celkový počet zaznamenaných sesuvů v mnou 

studované oblasti je 853. Určitě se však nejedná o konečné číslo, je třeba si uvědomit, že se 

zde nachází záznamy o sesuvech od roku 1962.  

 Ze získaných informací jsem vytvořil několik grafů, které poslouží jako přehled o 

sesuvech v této oblasti.  

 

3.3 Grafické znázornění klasifikace sesuvů v Moravskoslezském kraji 

 

 Graf, který nabízí pohled na to, v jakém množství jsou ve studované oblasti 

zastoupeny určité druhy sesuvů. 

 

Obr. č. 4 Grafické znázornění klasifikace sesuvů Moravskoslezského kraje (autor) 



Miroslav Zdařil: Průvodce po vytipovaných sesuvech Severomoravského kraje 

2015                                                                                                                                                                  14 

3.4 Grafické znázornění stupně aktivity sesuvů v Moravskoslezském kraji 

 

 Graf, který nabízí pohled na to, v jakém stavu se sesuvy ve studované oblasti 

nacházejí. 

 

Obr. č. 5 Grafické znázornění stupně aktivity sesuvů Moravskoslezského kraje (autor) 
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3.5 Grafické znázornění počtu sesuvů ve statisticky významných oblastech 

 

 Graf vytvořen pro získání přehledu o statisticky významných oblastech z hlediska 

počtu sesuvů. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství oblastí, tak není praktické 

přikládat graf, který by obsahoval všechny tyto oblasti. Proto přikládám graf, který 

obsahuje oblasti se sedmi a více sesuvy. 

 

Obr. č. 6 Počet sesuvů ve statisticky významných lokalitách (autor) 
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4 Popis vytipovaných sesuvů 

 

4.1 Lukšinec v Beskydech 

 

 Když se zaměříme na hlubinné plouživé pohyby horských svahů v 

Moravskoslezském kraji, tak k jednomu z nejznámějších případů tohoto typu svahové 

deformace došlo na svahu Lukšinec v Beskydech (lokalizace svahové deformace na 

obrázku č. 7). Sesuvné pohyby godulských pískovců na tomto svahu měly charakter 

dlouhodobého posouvání pískovcových bloků po mírně ukloněných pelitických břidlicích 

v podloží (Záruba, Mencl 1987).  

 

Obr. č. 7 Mapa svahové deformace Lukšinec (Internet-13, upraveno autorem) 

 

 Lukšinec v Beskydech patří ke skupině dlouhodobých pohybů hornin na horských 

svazích (geologický řez oblasti na obrázku č. 8), přičemž tyto pohyby svým charakterem 

připomínají ploužení a často bývají označené jako gravitační vrásnění či gravitační posuny. 

Zájmové území má dvě odlišné zóny - první je zóna porušeného hřbetu s četnými příkopy, 

rozsedlinami a pseudokrasovými jeskyněmi (cedule Přírodní Památka Ondrášovy díry na 

obrázku č. 10) nacházející se v jihovýchodní části hřbetu Lukšince a je možné, že na této 

zóně dojde v budoucnu ke svahovému vývoji a druhá je zóna již kompletně vyvinutého 

ratačně-translačního sesuvu s odlučnou hranou v severozápadní části hřbetu Lukšince. K 

výskytu tohoto druhu deformace dochází hlavně v horninách, které jsou schopny 

plastického přetváření dílčími posuny podél elementárních ploch dělitelnosti (vrstevních 

ploch, ploch břidličnatosti, foliace), a to bez vytvoření průběžné smykové plochy. Ideální 

prostředí pro tento typ deformace je např. na svazích tvořených fylity, svory, pararulami, 

chloritickými břidlicemi apod. (Záruba, Mencl 1987). V případě Lukšince se jednalo o 
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drobně, středně až hrubě rytmický flyš, šedé a zelené jílovce a pískovce s glaukonitem. Jak 

popisují Záruba, Mencl (1974), tak za vznikem deformací tohoto druhu stojí tektonické 

pohyby, které mají za následek vyzdvižení souvrství sedimentárních hornin např. ve formě 

vrásy. Komplexy vrstev, které jsou tímto způsobem vyzdviženy, mají často obrovské 

rozměry a posouvají se z vyzdvižených hřbetů k úpatí. K pohybu dochází z pravidla po 

starých tektonických plochách nebo ukloněných jílových vrstvách (jako v případě 

Lukšince), což jsou místa s nejnižší pevností ve smyku. Tyto gravitační posuny se hojně 

vyskytují také u mladých pohoří a byly popsány např. v Alpách, Apeninech i Karpatech. 

 

Obr. č. 8 Geologický řez svahové deformace Lukšinec (Záruba, Mencl 1987) 

 

 

Obr. č. 9 Rozcestí Lukšinec (foto autor 2015) 
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Obr. č. 10 Autor u cedule Přírodní Památky Ondrášových děr (foto autor 2015) 

 

4.2 Zakládání přehrady Žermanice na řece Lučině na Ostravsku 

 

 Při zakládání přehrady Žermanice na řece Lučině (lokalizace svahové deformace na 

obrázku č. 11) jsme se setkali s jevem zvaným bulging. Bulging je vlastně vytlačování 

měkkých hornin na dně údolí. Samotné vytlačování poté stojí za vznikem různých druhů 

svahových pohybů, jejichž druh je přímo závislý na geologických a morfologických 

podmínkách dané oblasti. I přesto, že vytlačování měkkých vrstev je v přírodě poměrně 

rozšířeným jevem, tak mnohdy si tuto skutečnost neuvědomujeme z důvodu pomalého 

průběhu těchto pohybů. Stabilita svahu je ohrožena až po uplynutí většího časového úseku, 

kdy deformaci můžeme měřit, protože již nabyla měřitelné hodnoty. (Paseka et al., 2014) 
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Obr. č. 11 Mapa svahové deformace Žermanice (Internet-13, upraveno autorem) 

 

 Bylo zjištěno, že při stavbách přehrad často dochází ke gravitačním deformacím. 

Tyto deformace mají za následek vytlačování a shrnování hornin, které jsou na dně údolí 

méně pevné, což vyvolává blokové pohyby hornin na přilehlých svazích. 

 Jak jsem již zmiňoval výše, u nás jsme se s tímto jevem setkali při zakládání 

přehrady Žermanice na řece Lučině (fotografie oblasti sesuvu na obrázku č. 12). Velkou 

výhodou bylo, že místo bylo zcela přístupné, a bylo zde možno deformaci studovat v 

otevřených výkopech a vrtech pro injekční clonu. Údolí je vyhloubeno ve slinitých 

břidlicích a je prostoupeno ložními žílami těšínitu (geologický řez oblasti sesuvu na 

obrázku č. 13). Zde přítomné břidlice jsou měkké, slinité, tence lupenité a obsahují slabé 

vložky vápnitých pískovců. Zde přítomné těšinity jsou hrubě krystalické a pevné a v 

podloží jsou rozlámány na několik ker, které jsou od sebe odděleny trhlinami. Styk obou 

přítomných hornin vyvolává jak v podloží, tak v nadloží dotykovou přeměnu břidlic na 

tvrdou rohovcovitou horninu deskovité odlučnosti. Jak je patrno z profilu, který byl 

sestaven podle zaměřených odkryvů na staveništi a z jádrových vrtů, tak těšínitové bloky 

se zabořovaly do měkkých břidlic a ty poté byly vytlačovány k údolí, kde je vodní tok 

postupně odnášel. Současně s tímto pohybem probíhal také pohyb ker těšínitu, které se 

zabořováním posunovaly k úpatí svahu. Zbytky kontaktně přeměněných břidlic v nadloží 

těšínitových ker odhalily naklonění jednotlivých ker tešínitu. Vzhledem k tomu, že stupně 

mezi krami jsou zaplněny svahovou sutí a sprašovými hlínami, lze odvodit, že k hlavním 

deformacím došlo v mladším pleistocénu. Je třeba si uvědomit, že celé deformaci také 

velice pomohlo periglaciální hluboké promrznutí pelitických hornin a jejich následné 

rozmrzání (Záruba, Mencl 1987). Voda pronikla do břidlic, zde zamrzla, zvětšila svůj 

objem, a tím značně narušila konzistenci břidlic. Ke většímu narušení pak došlo při 

rozmrzání ledu, kdy tavná voda ještě více narušila konzistenci břidlic. 
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Obr. č. 12 Pohled z hráze vodní nádrže Žermanice na sesuvnou oblast (foto autor 2015) 

 

 

Obr. č. 13 Geologický řez svahové deformace Žermanice (Záruba, Mencl 1987) 

 

4.3 Sesuv Gírová 

 

Celou oblast můžeme najít v české části Západních Karpat (lokalizace svahové 

deformace na obrázku č. 14). Oblast je tvořena zejména třemi druhy podloží, přičemž 

samotná hora Gírová je tvořena zpevněnými sedimenty jílovce, pískovce a slepence 

(konglomerát), jedná se tedy o flyšové vrstvy s drobovými pískovci s polohami slepenců. 

Okolí je potom tvořeno z části zpevněnými sedimenty jílovce a pískovce - flyšové vrstvy s 

proměnlivým podílem pískovců a jílovců, a dále také nezpevněnými sedimenty bloků, hlín 

a kamenů.  
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Obr. č. 14 Mapa svahové deformace Gírová (Internet-4) 

 

4.3.1 Půdní sesuv 18. 5. - 19. 5. 2010 

 

 Květen roku 2010 se do historie moravskoslezského kraje zapsal jasně - obrovské 

srážky, přičemž denní úhrn srážek činil i neskutečných 186mm! Vzhledem k tomu, že 

deště neustávaly několik dní, tak si tento obrovský příval vody vybral daň na okolí. Břehy 

řek se podmílaly, bylo zničeno několik mostů a mnoho místních komunikací se stalo 

neprůjezdnými. Svahy okolních lesů byly natrženy a objevilo se několik sesuvů.  (Internet-

2) 

 Ovšem největší škody byly vodou napáchány na lesních porostech v Jablunkově, 

kde došlo k jednomu z největších sesuvů (fotografie místa sesuvu na obrázcích č. 16 a 17), 

který byl kdy zdokumentován na území České republiky. Půdy v této oblasti jsou k 

sesuvům velice náchylné a to hlavně kvůli již zmiňovanému podloží, které je z velké části 

tvořeno jílovitými půdami, které při velkých deštích snadno nasáknou a poté mají tendenci 

klouzat po pískovcovém podkladu, který naopak vodu nezadržuje. (Internet-2) 

 V noci z úterý 18. 5. 2010 na středu 19. 5. 2010 se dal do pohybu jižní svah - svah o 

průměrné šířce 300m se doslova utrhnul z hrany jižního svahu masivu Gírová. Od 18. 5. 

2010, do 25. 5. 2010, kdy se svah postupně sesouval, došlo pomalu ke stabilizaci posunu. 

Celková délka sesuvu dosáhla přes 1km a plošný rozsah byl určen cca na 20ha. 18 z 20ha 

svážné oblasti je ve vlastnictví státu. (Internet-2) 

 Samotný sesuv měl svůj počátek v nadmořské výšce 730 m n. m. a skončil v 570 m 

n. m. Rychlost sesuvu byla značná a tak v prvních dnech došlo k sesuvu o 150-200 metrů. 
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 V bezprostředním ohrožení byly i komunikace, jejichž zničení by znamenalo 

odstranění jediných cest do přilehlých obcí. Tento scénář se ovšem nepotvrdil a nedošlo 

ani k žádné ztrátě na lidských životech. (Internet-2) 

 Důležité je si uvědomit, že i nějaký čas po sesuvu se odlučná oblast jeví jako velice 

nestabilní. 

 

4.3.2 ERT měření 

 

 Celá oblast byla vzhledem ke své nestabilitě podrobena měření elektrické odporové 

tomografie (ERT). Cílem toho měření bylo potvrdit existenci zlomových struktur 

(výsledky měření na obrázku č. 15). V místě bylo zjištěno také několik jeskyň, které jsou 

důsledkem minulých svahových deformací. (Internet-4) 

 Výsledky měření nebyly nějak překvapivé, a jak se předpokládalo, v oblasti se 

nachází několik zlomových struktur, které se také projevili na terénu. Dle měření je jasně 

zřejmý pohyb hmoty, kdy jílovce fungovaly jako lubrikant vyvolávající pohyb rigidnějších 

pískovců. (Internet-4) 

 

4.3.3 Postup po sesuvu 

 

 Dle zprávy České geologické služby, by měl být prováděn monitoring místa a také 

by měl být proveden celkový geologický průzkum místa. Samozřejmě by také měli být 

dodržovány základní bezpečnostní předpisy při jakékoliv manipulaci s okolním terénem. 

(Internet-3) 

  



Miroslav Zdařil: Průvodce po vytipovaných sesuvech Severomoravského kraje 

2015                                                                                                                                                                  23 

 

Obr. č. 15 ERT měření sesuvu na hoře Gírová (Internet-4) 
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Obr. č. 16 Oblast sesuvu - zasažené lesní porosty (foto autor 2012) 

 

 

Obr. č. 17 Pohled na oblast sesuvu (foto autor 2012) 
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4.4 Sesuv Šance - Řečica 

 

 Na přehradě Šanci se nachází jeden z nejznámějších sesuvů (lokalizace sesuvu na 

obrázku č. 18), který co do velikosti se také řadí k jedním z největších sesuvů 

zaznamenaných na území ČR. Oblast sesuvu je situována na jižním svahu bočního údolí 

přehrady Šance, která je vybudována na řece Ostravici. Zdejší údolí bylo nazváno 

"Masarykovo" a bylo utvořeno přítokem potoka Řečice. Když došlo k napuštění nádrže v 

roce 1969, tak "Masarykovo" údolí bylo zčásti zatopeno (panoramatický snímek sesuvné 

oblasti z Masarykova údolí na obrázku č. 19). (Internet-5) 

 

Obr. č. 18 Lokalizace sesuvu Řečica (Internet-5) 

  

 Samotné sesouvání je výsledkem přesycení spodních vrstev podloží vodou z 

nádrže. Situování sesuvu na jižní straně je logické vzhledem k úklonu vrstev po svahu 

směrem do údolí. Na západní straně údolí k sesuvům nedochází, protože zde vrstvy 

zapadají do svahu. (Internet-5) 

 

Obr. č. 19 Pohled na sesuvnou oblast z Masarykova údolí (foto autor 2015) 
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 Podle Záruby a Mencla (1974) se jedná o sesuv po předurčených smykových 

plochách. Zdejší predisponované smykové plochy jsou tvořeny paleogenními pískovci a 

jílovci godulského souvrtsví flyšových Karpat. 

 

Jak jsem již zmiňoval výše, sesuv je sice výsledkem přesycení spodních vrstev 

podloží, ovšem velice k němu přispělo také samotné uklonění vrstev k údolí. Tyto dva 

faktory vytvořily vynikající podmínky pro vznik sesuvu takovéto velikosti.  

 

Mrvík (2006) ve své práci popisuje, že problémy se stabilitou svahu začaly již při 

spuštění provozu nádrže Šance, tedy na počátku 70. let. Na stabilitě a aktivitě svahu se 

obecně podepisuje srážková situace a úroveň hladiny v nádrži. Ke kritickému stavu na 

Řečicích došlo v roce 1997 při povodních a extrémních srážkách.  

 

4.4.1 Historie sesuvu 

 

 Na sesuvu byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, který prokázal, že se zde 

vyskytuje také několik starších sesuvů situovaných na jižním svahu údolí. Z průzkumu 

vyšel závěr, že nejohroženější je stabilita svahu Čupelu (943 m n. m) v údolí Řečica, který 

by mohl být značně ovlivněn zatopením paty svahu vodou z nádrže. Bylo tedy nutné 

průzkumem zhodnotit rizika. Takovýto průzkum území byl proveden také kvůli 

katastrofálnímu sesuvu, ke kterému došlo na přehradě Vajont v Itálii v roce 1963. 

(Internet-6) 

 Z inženýrsko-geologického průzkumu vyplynulo, že svah Čupelu byl v minulosti 

porušen rozsáhlým sesuvem, který byl nazván podle pravostranného přítoku potoka 

Řečice. Mocnost sesuvu byla sondovacími pracemi a geofyzikou vypočítána na přibližně 

14 - 20 metrů. V roce 1967 fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně provedla 

měření, co by způsobil pohyb o rychlosti 10 m/s na hydraulicko-fyzikálním modelu nádrže. 

V letech 1970 - 1972, v období zkušebního provoz nádrže, kdy došlo k jejímu naplnění, 

pak došlo k oživení svahových pohybů. Po těchto pohybech byla vypracována pracovníky 

technicko-bezpečnostního dohledu a zpracovateli inženýrsko-geologického průzkumu 

zpráva, ze které vyplynulo, že i kdyby zde došlo k velmi rychlému pohybu, tak materiální 

škody nepřesáhnou 50% nákladů, které by bylo třeba vynaložit na preventivní stabilizaci 

sesuvu. Stabilizace sesuvu nebyla tedy řešena. Dalším výzkumem, který byl na Řečicích 

proveden, je výzkum probíhající v letech 1992 - 1996, prováděn Ústavem 

vodohospodářského výzkumu vysokého učení technického v Brně. Tento výzkum se 

zaměřoval na matematické modelování pohybů sesuvu a z výsledku vyplynulo, že i při 

zvětšení rychlosti pohybu sesuvu z 10 na 20 m/s, není pravděpodobná změna ve velikosti 

maximální výšky vlny a ve zvětšení rozsahu prostoru ohrožení. V roce 1984 byly na 

sesuvu instalovány extenzometrické triangly, které se nazývají Základny pásmové 

extenzometrie a z měření, které tyto triangly poskytnuly, vyplynulo, že je velice 

pravděpodobná ještě rychlejší změna rychlosti pohybu na sesuvu. Vzhledem k 

nedostatečnosti těchto měření, zde byly v roce 1993 instalovány tři tyčové extenzometry. 
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Vzhledem k tomu, že hlavními faktory, které ovlivňují aktivitu sesuvu, jsou výška hladiny 

podzemní vody a výška hladiny vody v nádrži, zde byly instalovány automatické snímače 

hladiny podzemní vody ve dvou studnách - ve studni K-7 v roce 1993 a ve studni K-6 v 

roce 1995. Po katastrofálních srážkách v roce 1997 byl poté v prostoru odlučné oblasti 

sesuvu instalován celoroční srážkoměr a dále také ústředny, které umožňují přenos dat z 

měření podzemní vody ve studni K-6 a v odlučné oblasti sesuvu. Posledními kroky byl pak 

inženýrsko-geologický průzkum, který byl proveden v roce 2009 a zřízení tří 

inklinometrických vrtů, které ověřují polohy smykových ploch. (Internet-6) 

 

Obr. č. 20 Cedule upozorňující na svahové nebezpečí v oblasti vodní nádrže Šance (foto autor 2015) 
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4.4.2 Sesuv Řečice během povodní v červenci roku 1997 

 

 Dne 6. 7. 1997 došlo k vlně extrémních srážek, což mělo za následek zvednutí 

hladiny podzemní vody během 16 hodin o cca 3.5 metrů. Rychlost sesuvu se v důsledku 

těchto srážek zvýšila z hodnoty méně než 1mm/den na přibližně 37-38 mm/den. (Internet-

6) 

 Od 6. 7. 1997 do 10. 7. 1997, čítal celkový pohyb na sesuvu téměř přesně 40 mm, 

tedy průměrně 10 mm/den. (Internet-6) 

 V rámci zachování bezpečného provozu nádrže Šance, se doporučuje sledovat 

sesuv funkční instrumentací v reálném čase. 

 

Obr. č. 21 Znázorněni složení sesuvu Řečice (Internet-5) 
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5 Návrh tematického průvodce 

 

 Tematický exkurzní průvodce je určen hlavně pro studenty oboru Geovědní a 

montánní turismus, kteří se ve třetím ročníku studia (v 5. semestru) setkají s předmětem 

Metody sanace přírodních útvarů. Exkurze je zaměřena na 4 zajímavé sesuvy, které je 

možno najít na území Moravskoslezského kraje. Sesuvy budou poté doplněny o návštěvu 

dvou muzeí.  

 Studenti budou moci nahlédnout na dva zajímavé historické sesuvy a na dva 

sesuvy, s kterými se geologičtí inženýři potýkají v posledních letech. První ze sesuvů se 

nachází na řece Lučině, na přehradě Žermanice a druhý je situován v nadmořské výšce 953 

m n. m., kde se nachází rozcestí turistických značek zvané Lukšinec. Třetí sesuv, který 

budou mít studenti možnost navštívit, je největší známý sesuv v ČR a to sesuv na přehradě 

Šanci - Řečice. Vzhledem k tomu, že se i nadále jedná o aktivní svahovou deformaci, je 

samotná návštěva sesuvu velice zajímavá. Posledním ze sesuvů, které studenti navštíví, je 

katastrofální sesuv na hoře Gírová, ke kterému došlo v roce 2010 a jedná se tedy o 

nejmladší ze sesuvů, které budou moci studenti vidět. Sesuv na Gírové je také z hlediska 

zajímavosti nejatraktivnější a to hlavně proto, že následky sesuvu nebyly odstraněny a 

studenti tedy přijdou do přímého styku s ničivými následky svahové deformace jako 

takové. 

 Z hlediska geologie je Moravskoslezský kraj velice složitým územím, a to hlavně 

proto, že leží na styku dvou nadregionálních jednotek: Českého masívu a karpatské 

soustavy. Český masív je pozůstatkem variského horstva, které vyvrásnilo během 

variského vrásnění, přibližně před 300-380 miliony let (střední devon - svrchní karbon) a 

karpatská soustava je z hlediska stáří značně mladší než Český masív a byla zformována 

procesy alpínského vrásnění (Chlupáč et al., 2002). Podrobnější geologický popis oblasti 

viz kapitola 2.1. 

 Z pohledu georeliéfu, se severozápadní část Moravy a Slezska od části 

jihovýchodní liší nejen svým geologickým, ale také geomorfologickým vývojem. Zatímco 

severozápadní část nese znaky prvohor (variský geologický vývoj), tak jihovýchodní část 

je součástí Západních Karpat (třetihory). (Weissmannová et al., 2004) Podrobnější popis 

geomorfologie zájmové oblasti viz kapitola 2.2. 

 V rámci exkurze se studenti podívají také do muzea Landek park a do muzea 

Beskyd Frýdek-Místek. 

 Exkurze bude rozdělena do dvou dní, bude se konat dva dny místo výuky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sesuvy a muzea, která jsou relativně blízko od Vysoké 

školy báňské - Technické univerzity v Ostravě-Porubě, nebude zajištěn nocleh a oba dny 

bude návrat v odpoledních hodinách zpět ke škole. Stravu řeší každý student individuálně. 

Program exkurze je navržen v tabulce č. 1. 
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5.1 Muzeum Landek park 

 

 Největší hornické muzeum v ČR se rozprostírá na jihovýchodním úpatí vrchu 

Landek, který leží nad soutokem řek Odry a Ostravice. Landek byl v roce 1992 vyhlášen 

národní přírodní památkou. Je to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, 

historie, přírodovědy a hornictví. Pro turisty je tato lokalita jedinečná a přitažlivá hlavně 

kvůli propojení hornického muzea jako technické památky a vrchu Landek jako národní 

přírodní památky s bohatou vegetací i zvířenou. Landek je také světoznámý unikátním 

nálezem Landecké venuše – 46 mm vysokým torzem ženy vyřezaným z krevele. Svým 

štíhlým až „kubistickým“ tvarem se odlišuje od běžných paleolitických venuší. Je to jediná 

štíhlá venuše v Evropě. Muzeum bylo otevřeno 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, 

patronky horníků. (Internet-7) 

 V muzeu se nachází několik expozic a naučných stezek, my však vzhledem k 

časové tísni navštívíme jen podzemní expozici. Jakmile sfáráme pod zem a vystoupíme z 

klece, otevře se před námi čtvrt kilometru chodeb, které jsou důkazem těžby uhlí od konce 

18. století až do současnosti. Celou prohlídkou nás bude provádět odborný výklad 

průvodce a budeme moci na vlastní kůži pocítit, jaké to bylo v dole pracovat a to hlavně 

pomocí několika stále funkčních strojů. Pro nás důležité jsou i podzemní uhelné sloje a 

podoba geologických vrstev, s nimiž se také v podzemí setkáme.  

 

5.2 Sesuv Lukšinec   

 

 Hřeben Lukšinec je severozápadní rozsochou Lysé hory spadající k údolí Slatiny a 

Sepetného potoka (860-865 m n. m.). (Internet-8) 

 Lukšinec je narušen několika sesuvy svahů, což má za následek také narušení 

hřebene, který je posetý skalními bloky a rozsedlinami. Systém puklinových jeskyní má 

dvě větve, je dlouhý 217 m a hluboký 34,5 m. Celková výměra je 4,5 ha. (Internet-8) 

 Z hlediska geologického náleží masív Lysé hory k slezské jednotce (godulský 

vývoj) flyšového pásma Karpat. Godulské souvrství, které se zde nachází, je 

svrchnokřídového stáří a je zde charakterizováno mocnými lavicemi jemně až středně 

zrnitého zelenošedého glaukonitického pískovce. Lavice pískovců jsou odděleny jílovci. 

Celý hřbet je narušen sesuvy a posouváním svahů. Na svahu jsou četné skalní bloky 

pískovce. Svahovými pohyby vznikl relativně rozsáhlý systém puklin (Internet-8). 

Samotný sesuv, jeho geologie a lokalizace viz kapitola 4.1. 
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5.3 Sesuv na přehradě Šanci - Řečice 

 

 Přehradní nádrž Šance byla vybudována v letech 1964-1969 na severním okraji 

obce Staré Hamry. Podle původního návrhu měla být nádrž vybudována jako ochrana před 

povodněmi. Teprve později byla tato úvaha doplněna o záměr zásobování průmyslu v 

ostravském regionu a obyvatelstva pitnou vodou. (Internet-9) 

 Přehrada slouží jako zdroj pitné vody pro město Frýdek-Místek. Sypaná kamenná 

přehradní hráz je 65 metrů vysoká, délka hráze je 342 m a může zadržet až 57 miliónů m³ 

vody. Nádrž má plochu 336 ha, jezero je dlouhé 7,6 km a největší hloubka je 60 m. 

(Internet-9) 

 Jak popisuje Novosad (1998), tak co se týče charakteristiky této svahové 

deformace, jedná se o planární sesuv pískovcových vrstev (střední oddíl godulských 

vrstev) s podružnými jílovcovými vložkami (jílovce a deskovité pískovce) po významnější 

jílovcové poloze, ukloněné zhruba paralelně se sklonem svahu. Bližší informace o 

lokalizaci, geologii místa a samotném sesuvu viz kapitola 4.4. 

 

5.4 Sesuv Žermanice 

 

 Přehrada Žermanice byla budována v letech 1951 - 1958 na řece Lučině. Přehrada 

má vodní plochu o rozloze 248 ha., a zaplavuje údolí o délce 5 km a o šířce 2,2 km. 

Největší hloubka přehrady je 25 m. (Internet-11) 

 Přehrada je využívána jako zásobárna vody pro Novou huť a Biocel. Lidmi je 

využívána také k rekraci. Po výstavbě přehrady vznikla přírodní památka Žermanický lom. 

(Internet-11) 

 Obecně se jedná o sesuv, který je v současné době pohřben pod hladinou nádrže. 

Sesuvný svah je zvlněný a má přibližně 150 x 300m. Sesouvaly se zde porušené jílovité 

břidlice (Paseka et al., 2014). Sesuv a základní informace o něm, jeho geologii a lokalizaci 

viz kapitola 4.2. 

 

5.5 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 

 

 Jako první muzeum ve Frýdku byla zřízena jedna ze slezských poboček 

Československého zemědělského muzea ve Frýdku. Muzeum bylo formálně ustaveno 25. 

1. 1925. V roce 1934 byla tato pobočka Československého zemědělského muzea připojena 

k pobočce v Opavě, kam byly rovněž přemístěny téměř všechny sbírky. Městské muzeum 

v Místku bylo otevřeno 9. 6. 1929 a orientovalo se na dějiny Místecka a hradu Hukvaldy. 

(Internet-10) 
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 V roce 1949 bylo vytvořeno Lašské muzeum, ve kterém byly spojeny sbírkové 

fondy z Frýdecka i Místecka. V roce 1960 bylo muzeum přestěhováno do frýdeckého 

zámku a v roce 1964 byl zřízen Vlastivědný ústav, pozdější Okresní vlastivědné muzeum. 

Dne 2. 4. 1991 zřizovatel změnil název muzea na Muzeum Beskyd Frýdek-Místek a také 

stanovil geograficky rozsah činnosti muzea na oblast Moravskoslezských Beskyd 

a Pobeskydské pahorkatiny. (Internet-10) 

 V rámci exkurze absolvujeme v muzeu expozici Beskydy - příroda a lidé, což je 

expozice o historii, etnografii a přírodě regionu. Zaměříme se hlavně na přírodovědný 

úsek, kde se nachází krásná geologická sbírka, která dokumentuje region Frýdecko-

Místecka a také okolí. Nachází se zde vzorky z průzkumných vrtů, důlních děl a hald, ale 

také významné paleontologické nálezy z regionu. (Internet-10) 

 

5.6 Sesuv Gírová 

  

 Gírová je jeden z nejvyšších vrcholů Slezských Beskyd (839,9 m), leží na území 

České republiky v Jablunkovském mezihoří, 6 km jihovýchodně od Jablunkova.  Jedná se 

o horu, nacházející se v české časti Západních Karpat, připadající katastru obce Bukovec, 

několik málo kilometrů od polské a slovenské hranice. V katastru obce Bukovec se také 

nachází nejvýchodnější bod Česka. (Internet-9) 

 Sesuv na Gírové je výsledkem extrémních srážek v květnu roku 2010. Srážky 

pronikly přes pískovce až na jíly, do kterých se srážky vsákly. Jíly poté způsobily pohyb 

rigidnějších pískovců a došlo k obrovskému sesuvu. Na pohled se jedná o velice zajímavou 

svahovou deformaci. Další informace týkající se sesuvu, jeho geologie a lokalizace viz 

kapitola 4.3. 

 

5.7 Program zájezdu 

 

Den 1. 

 Odjezd od Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě v 9:00 ráno. 

Následuje cesta autobusem do muzea Landek park, kde nás průvodce provede podzemní 

expozicí. Ihned po skončení expozice se přesuneme do Ostravice, kde bude rozchod na 

oběd a každý si bude moci buď zajít na oběd, případně projít si okolí. Po obědě východ na 

Lukšinec, kde následuje výklad o sesuvu. Po výkladu se přesuneme zpět k autobusu a 

autobusem se přesuneme na přehradu Šance, kde se dozvíme hlavní informace o sesuvu 

Šance - Řečice. Po výkladu se autobusem přesuneme zpět k Vysoké škole báňské - 

Technické univerzitě v Ostravě. Plánovaný příjezd cca 16:50. 
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Den 2. 

 Odjezd od Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě v 9:00 ráno. 

Následuje cesta autobusem k sesuvu na řece Lučině, na vodní nádrži Žermanice, kde si 

vyslechneme výklad o sesuvu, a každý bude mít chvíli si projít okolí. Poté cesta do muzea 

Beskyd Frýdek-Místek, kde si projdeme expozici Beskydy - příroda a lidé. Po expozici 

následuje volno, kde si každý může zajít na oběd, případně pojít si okolí. Ihned po volnu 

následuje cesta autobusem na horu Gírovou. Následuje východ na Gírovou, výklad o 

sesuvu a trochu času na prohlednutí si okolí. Poté cesta zpět k autobusu a cesta autobusem 

zpět k Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. Plánovaný příjezd cca 18:00. 

 

5.8 Trasa zájezdu 

 

Den 1. 

 Vyjíždět se bude od Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, odkud 

se autobusem přesuneme k muzeu Landek park. Od muzea Landek park poté k sesuvu na 

Lukšinci (u Ostravice) a od Lukšince k sesuvu Řečice na přehradě Šanci. Z přehrady Šance 

poté cesta zpět k Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě (mapa celé trasy 

prvního dne exkurze na obrázku č. 22). 

 

Obr. č. 22 Mapa trasy prvního dne exkurze (Internet-12, upraveno autorem) 

Den 2. 

 Vyjíždět se bude od Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, odkud 

se autobusem přesuneme k přehradě Žermanice, kde nás čeká sesuv na řece Lučině. Z 
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žermanické přehrady přesun do muzea Beskyd ve Frýdku-Místku a odtud poté k sesuvu na 

hoře Gírová. Z hory Gírová poté cesta zpět k Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v 

Ostravě (mapa celé trasy druhého dne exkurze na obrázku č. 23). 

 

Obr. č. 23 Mapa trasy druhého dne exkurze (Internet-12, upraveno autorem) 

 

5.9 Dodatečné informace k exkurzi 

 

 Studenti by měli mít sportovní (trekové oblečení), jídlo, případně peníze na oběd. 

Vstupy do muzeí vyjdou na 110 Kč. Autobusová doprava hrazena. 
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5.10 Plán exkurze  

Tab. č. 1 Plán exkurze (autor) 

 

Datum 

 

Místo Doba  Poznámka 

Příjezd Odjezd Trasa 

(Km) 

Trasa 

celkem 

(Km) 

- 

21. 9. 2015 Ostrava - VŠB-TUO - 9:00 - - - 

21. 9. 2015 Ostrava - VŠB-TUO -  

Ostrava - Petřkovice 

9:25 11:00 17 17 Expozice v 

muzeu; po 

skončení směr 

Ostravice 

21. 9. 2015 Ostrava - Petřkovice - 

Ostravice 

11:45 15:20 43 60 Na místě do 

13:00 a poté 

výšlap k 

sesuvu 

Lukšinec, kde 

bude 

následovat 

výklad k 

tomuto sesuvu 

21. 9. 2015 Ostravice - Přehrada Šance 15:30 16:00 5 65 Výklad k 

sesuvu Řečice 

a poté směr 

Ostrava 

21. 9. 2015 Přehrada Šance -  Ostrava - 

VŠB-TUO 

16:50 - 46 111 Ukončení 

prvního dne 

exkurze  

22. 9. 2015 Ostrava - VŠB-TUO - 9:00 - - - 

22. 9. 2015 Ostrava - VŠB-TUO - 

Přehrada Žermanice 

9:45 10:15 34 145 Na přehradě 

výklad k 

sesuvu a 

možnost projít 

se po okolí; 

poté směr 

muzeum 

Beskyd 

Frýdek-Místek 

22. 9. 2015 Přehrada Žermanice - 

Frýdek-Místek (Muzeum 

Beskyd) 

10:45 13:00 22 167 Expozice v 

muzeu; poté 

volno 1 

hodina a poté 

odjezd směr 

hora Gírová 

22. 9. 2015 Frýdek-Místek (Muzeum 

Beskyd) - Hora Gírová 

14:00 16:30 56 223 Po příjezdu 

výšlap k 

sesuvu, kde 

následuje 

výklad a 

možnost projít 

si okolí; poté 

směr Ostrava 

22. 9. 2015 Hora Gírová -  Ostrava - 

VŠB-TUO 

18:00 - 86 309 Ukončení 

druhého dne 

exkurze 
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6 Závěr 

 

 Předložená bakalářská práce shrnula základní přírodní poměry zájmové oblasti, 

zaměřila se na základní a hlavní sesuvné oblasti zájmové oblasti, popsala čtyři zajímavé 

sesuvy, které se vyskytly na území zájmové oblasti, a také předložila zajímavou statistiku o 

sesuvech v Moravskoslezském kraji, které se vyskytují v databázi České geologické služby 

- Geofondu.  

 Cílem práce bylo přiblížit tématiku sesuvů širší veřejnosti a hlavně studentům, kteří 

buď již studují, nebo v budoucnu studovat budou, stejný obor jako já, tedy Geovědní a 

montanní turismus. Snahou práce bylo také jednotlivé sesuvy a sesuvné oblasti popsat 

srozumitelným způsobem, který je vstřícnější k širšímu spektru čtenářů. Veškeré autorem 

získané informace jsou implementovány do jedné z kapitol, konkrétně do kapitoly Návrh 

tematického průvodce, kde je nejen stručně popsaná geologie a geomorfologie míst, které 

byly následně navrhnuty jako místa pro samotnou exkurzi, ale také se zde nachází popis 

dvou muzeí. Průvodce má posloužit jako základní informační zdroj pro studenty, kteří se 

budou účastnit tematické exkurze.  

 Při tvorbě mé bakalářské práce jsem vycházel z odborných publikací a množství 

odborných článků, které se zabývají danou problematikou. Vše jsem doplnil množstvím 

geologických řezů pro lepší pochopení daných geologických poměrů a sesuvu obecně. 

Práce je také obohacena o fotodokumentaci, kterou jsem během psaní práce pořídil.  

 Jak jsem již zmiňoval výše, jedna z kapitol, konkrétně kapitola Návrh tematického 

průvodce, je věnována shrnutí dosažených poznatků o sesuvech a také se v ní vyskytuje 

návrh na exkurzi pro studenty. Exkurze je plně naplánovaná, včetně časového 

harmonogramu, je tedy možné, v rámci několika let, tuto exkurzi zrealizovat. 

 Značný přínos této práce vidím hlavně ve zpracované statistice o sesuvech 

Moravskoslezského kraje, která je ve formě souboru Excel. Tato statistika najde své 

využití jak mezi odborníky, kteří se danou tématikou zabývají, tak při výuce studentů. 
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