
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geologického inţenýrství 

 

 

 

 

 

 

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ 

A PŘÍČIN VZNIKU SVAHOVÉ DEFORMACE 

BUKOVEC – POD GÍROVOU. 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:      Bc. Jan Stuchlík 

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Luděk Kovář, Ph.D. 

 

Ostrava 2012  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

Anotace 

Předloţená diplomová práce má za úkol stanovit základní parametry a příčiny 

vzniku svahové deformace, která je situována na JZ svahu pod horou Gírová.  

Postup vyhodnocování byl rozvrţen do několika etap, které jsou obsaţeny 

v jednotlivých kapitolách. V teoretické části se práce zabývá popisem přírodních 

poměrů zájmové lokality a základními klasifikacemi svahových pohybů. V praktické 

části diplomové práce byl pouţit přístroj GPS, proto je řešena konfigurace GPS přístroje 

před vlastním měřením a problematika měření v terénu s tímto přístrojem. Další část 

práce se zabývá GPS mapováním širší oblasti zájmového území, samotnou svahovou 

deformací a jsou zdokumentovány přístupné výchozy vrstev, kde byly změřeny 

strukturně-tektonické prvky pro porozumění místních geologických poměrům. 

V samotném závěru práce jsou shrnuty a interpretovány získané poznatky a uvedeny 

předpoklady pro další vývoj v sesuvném území. 

Klíčová slova: hora Gírová, GPS, svahová deformace, Vnější Západní Karpaty. 

 

 

Summary 

This thesis aims to determine the basic characteristics and causes of slope 

deformation, which is located on the southeast slope of the mountain Girova. Process of 

assessment was divided into several stages, which are contained in each chapter. The 

theoretical part of the thesis deals with the description of natural conditions of interested 

location and basic classifications of slope movements. In the practical part of the thesis 

was used GPS device therefore the configuration of GPS device is solved before the  

actual measuring and measurement issues in the fieldwork with GPS device. Another 

part of the thesis deals with the GPS mapping of the broader study area and the actual 

slope deformations. Accessible outcrops of layers had been documented where were 

measured structural-tectonic elements for the understanding of local geological 

conditions. At the conclusion of the thesis are summarized and interpreted the  obtained 

findings and listed preconditions for further development in landslided territory. 

Keywords: mountain Girova, GPS, slope deformation, Outer Western Carpathians. 
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1. ÚVOD 

Na území Moravskoslezského kraje se nachází řada sesuvných území. K sesuvům 

dochází zejména v oblasti flyšového pásma Západních Karpat a to díky geologicky 

anizotropnímu prostředí, které vytváří vhodné podmínky pro vznik svahových deformací 

různých typů i velikostí. V rámci České Republiky náleţí Vnější Západní Karpaty 

k územím s nejvyšší hustotou svahových pohybů. Reliéf zde značně ovlivnily pleistocenní 

kryogenní pochody. 

Silná sráţková událost, která vznikla v květnu roku 2010, vyústila v katastrofální 

povodně a v aktivování početných sesuvů podél hor Západních Karpat ve střední Evropě. 

Tato sráţková událost jenom potvrdila náchylnost Vnějších Západních Karpat k inicializaci 

svahových pohybů. Celkově bylo aktivováno 189 sesuvů, které byly registrovány  

ve východní části České republiky (ČGS, 2010) a 551 sesuvů v oblasti východního 

Slovenska (Liščák et al. 2010). 

Z celého počtu sesuvů, které vznikly ve východní části České Republiky v květnu 

2010, je sesuv na JZ svahu pod horou Gírová regionálně výjimečný. Jednak pro své 

rozměry, mechanismus a geomorfologické prvky, vyskytující se v samotné svahové 

deformaci a blízkém okolí. 

Cílem této práce bylo stanovení základních parametrů a příčin pro vznik svahové 

deformace pod horou Gírová, proto byly prováděny podrobné mapovací túry  

pro odhalení významných geomorfologických prvků v krajině zkoumaného území.  

Při tomto mapování byla vyuţita měřící sestava GPS k přesnému zaměření svahové 

deformace a k lokalizaci významných prvků vyskytujících se v těle sesuvu nebo  

v jeho přilehlém okolí, které byly z hlediska zkoumání významné. Práce byla také 

zaměřena na tektonickou predispozici zkoumaného území. 

Účelem diplomové práce bylo pochopit genezi a mechanismus, jakým se tento 

sesuv vyvíjel ve zkoumané oblasti. Zkoumání se také rozšířilo na studium historických 

záznamů, protoţe existuje pádný důvod se domnívat, ţe pohyby na JZ svahu hory Gírová, 

musely probíhat jiţ před událostí z května 2010. Tyto informace byly vyhledávány  

v historických kronikách přilehlých obcí. Uvedeny také moţná opatření pro sanaci 

sesuvného území a byly stanoveny eventuální výviny svahového pohybu v budoucnu.  
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2. POPIS A PŘÍRODNÍ POMĚRY V ZÁJMOVÉ LOKALITĚ 

2.1 Polohopis lokality 

Zkoumané území se nachází na jihozápadním svahu hory Gírová (840 m n. m.), 

GPS souřadnice v prostřední části odlučné hrany jsou 49°31´54.086´´ N, 18°47´59.357´´ E. 

Zájmová lokalita leţí na území Moravskoslezského kraje, v okresu 

 Frýdek-Místek, na katastrálním území obce Bukovec u Jablunkova (č. k. ú. 615994). 

V mapě 1:25 000 se zkoumaná oblast nachází na listu 26 – 131 Mosty u Jablunkova.  

 

Obr. 1.1: Celkový pohled na svahový pohyb pod horou Gírová (Baroň et al. 2011). 

2.2 Geologické poměry 

Z geologického hlediska náleţí zkoumané území do soustavy Západních Karpat,  

do vnějšího flyšového pásma skupiny magurských příkrovů, konkrétně do račanské 

jednotky. 

2.2.1 Západní Karpaty 

Západní Karpaty jsou typickým horským řetězcem, tedy pásemným pohořím, které 

se vyznačuje příkrovovou stavbou s výrazným zonálním uspořádáním a růzností 
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v protilehlých koncích orogenních procesů migrujících v čase od jihu k severu. 

Morfologické členění Západních Karpat významně ovlivnila terciérní tektonika.  

Z pohledu horninového obsahu, věku tektonické individualizace jednotek  

a jejich vzájemných vztahů, dělíme Západní Karpaty na dvě základní jednotky – internidy 

a externidy (Tab. 1). 

Dále se budu zabývat pouze externidy, do kterých náleţí Vnější Západní Karpaty  

a k nim řadíme čelní předhlubeň a flyšové pásmo. To jsou také jediné jednotky Západních 

Karpat, které zasahují na území České Republiky 

(http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/10_kapitola.htm).  

2.2.2 Flyšové pásmo 

Flyšové pásmo tvoří celou řadu pohoří Západních Karpat v České republice 

(např. Beskydy, Bílé Karpaty atd.) a v přilehlých částech Slovenska, Polska a Ukrajiny. 

Po vyvrásnění vnitřních Západních Karpat se uţ v období křídy, ale také 

v paleogénu vytvořila v jejich předpolí předhlubeň geosynklinálního charakteru. 

Podmořskými hřbety a valy byla rozčleněna na několik dílčích sedimentačních prostorů. 

Celá oblast má klesající charakter a byla pod vlivem zemětřesení, jenţ způsobovalo zvíření 

nezpevněných klastických materiálů, které se nashromáţdily na jejím dnu.  

Ty se ve formě proudových kalů dostávaly do centrálních částí pánví, kde se ukládaly  

a zpevňovaly. Sedimentaci ovlivňovaly časté podmořské sesuvy a turbiditní proudy 

(Čabalová et al. 1999).  

Tab. 1.1: Morfostrukturní a geologické členění Západních Karpat (podle Kováč et. al.  

in Marschalko
[1]

 2003) - * zájmové území. 
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KARPATY

IN
T

E
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N
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Y

VNĚJŠÍ 

ZÁPADNÍ 

KARPATY

E
X

T
E

R
N

ID
Y

Klapská jednotka

Manínská jednotka

pásmo jáderných pohoří
Tatrikum

Subtatranské příkrovy
CENTRÁLNÍ 

ZÁPADNÍ 

KARPATY

čelní předhlubeň

meliatské pásmo

pásmo Bükku

flyšové pásmo*
vnější krosněnská jednotka

vnitřní magurská jednotka*

bradlové pásmo
Čorštýnská jednotka

Kysucko - pieninská jednotka

příbradlové pásmo

veporské pásmo
Veporikum

Chočský a muránský příkrov

gemerské pásmo
Gemerikum

silický příkrov
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Díky tomu docházelo k usazování mohutného vrstevního komplexu (mocnost 

je odhadována aţ na 7 km). Zde se mnohonásobně střídaly jílovité břidlice, pískovce 

a slepence ve vrstvách, lavicích a polohách různé mocnosti (od prvních centimetrů 

aţ po desítky metrů) a takovýto vývoj označujeme jako flyš (Čabalová et al. 1999). 

Flyšové pásmo je jako celek nasouváno na neogenní čelní předhlubeň v délce 

aţ 25 km. Jednotky flyšového pásma byly úplně odtrţeny od svého podloţí a jsou nasunuty 

na platformní předpolí Českého masívu. Protoţe byly příkrovy flyšového pásma na sebe 

nasunovány ve směru od centra pohoří k periferii ve velmi plochých strukturách a násuvné 

plochy jsou téměř v horizontální poloze, jsou dílčí skupiny příkrovů uloţeny nad sebou. 

Ve flyšovém pásmu se rozlišují dvě základní tektonické jednotky, které představují 

skupiny dílčích příkrovů a to vnější krosněnskou jednotku a vnitřní magurskou jednotku. 

Vnitřní magurská jednotka je nasunuta na vnější krosněnskou jednotku 

(http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/10_kapitola.htm). V rámci zkoumané oblasti se členění 

dále zaměří na magurskou skupinu příkrovů. 

2.2.3 Magurská skupina příkrovů 

Tato jednotka se vyznačuje flyšovou sedimentací s rytmickým střídáním psamitů 

a pelitů, rovněţ mocným vývojem pískovců. Plynulý vrstevní sled lze pozorovat 

od cenomanu (svrchní křídy) aţ do spodního oligocénu.  

Magurská skupina příkrovů je členěna na dílčí příkrovové jednotky, a to račanskou, 

bystrickou, krynickou a bielokarpatskou. 

V těchto jednotkách lze pozorovat směrem k vnějšímu okraji orogénu postupný 

trend v mládnutí a ukončování sedimentace. V magurské skupině příkrovů se podstatně 

projevují zlomy JV-SZ směru. Od vnitřních Karpat jsou na jihu odděleny bradlovým 

pásmem, na severu jsou lemovány dukelskou a slezskou tektonickou jednotkou 

(http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/10_kapitola.htm).  

Podle přehledné geologické mapy Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny 1:100 000, 

náleţí zájmové území do račanské jednotky, a proto na ní bude v rámci práce kladen 

největší důraz.   

2.2.4 Račanská jednotka 

Tato jednotka je plošně nejrozsáhlejší vůči magurské skupině příkrovů. Zahrnuje 

sedimenty albu aţ spodního oligocénu, které se vyznačují poměrně velikou faciální 

proměnlivostí. Společně s bystrickou jednotkou mají výraznou příkrovovou stavbu 

(Menčík et al. 1983).  

Podle obrázku 2.1 je zřejmé, ţe vyznačená svahová deformace se rozprostírá 

na raztockých a lukovských vrstvách, jenţ náleţí do soláňského souvrství. Všechny tyto 

vrstvy a souvrství budou níţe charakterizovány.  
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2.2.4.1 Soláňské souvrství 

Sedimenty mají rozrůzněný faciální vývoj od nejvyšší svrchní křídy a paleogénu. 

Působením austrijské fáze a mediteránní (subhercynské) fáze alpínského vrásnění dochází 

postupně ke zvýšenému přínosu klastického materiálu. Ten se následně ukládal v podobě 

mocných vrstev pískovců a slepenců. Jde o sedimenty JV svahu slezské elevace 

(kordilery), ta oddělovala prostor magurské skupiny příkrovů od prostoru vnější skupiny 

příkrovů (Menčík et al. 1983).  

Lze zde litostratigraficky rozlišit dvě facie: 

 psamiticko-pelitickou facii tvořící raztocké a hostýnské vrstvy, kde převaţuje 

středně rytmický flyš. 

 psamitickou facii, jenţ tvoří lukovské vrstvy, ve kterých převaţují hrubě lavicovité 

pískovce drobovitového a arkózovitého typu. Dále slepence s exotickými bloky – 

olistolity. 

2.2.4.2 Ráztocké vrstvy 

 Ráztocké vrstvy jsou stáří svrchní křídy aţ spodního paleocénu. Reprezentuje  

je středně rytmický flyš, který je ve vertikálním i horizontálním směru různorodý. Střídají 

se zde vloţky jílů a lavice pískovců, které zpravidla dosahují mocnosti do několika málo 

decimetrů. Vzácně se vyskytují i silnější pískovcové polohy, dosahující aţ 150 cm. 

Jílovce jsou šedé a zelenošedé, často tmavě skrvnité, v naprosté převaze nevápnité, 

lístkovitě a šupinkovitě rozpadavé. Vzácné jsou také tenké vloţky rudohnědých jílovců  

ve spodních polohách ráztockých vrstev, jenţ svědčí o pozvolném vývoji z podloţního 

kaumberského souvrství. 

Pískovce mají modrošedou barvu, jsou vápnité. Při zvětralém stavu jsou špinavě 

hnědošedé, drolivé, jemně aţ hrubě zrnité. V psamitické sloţce jsou často zastoupena zrna 

bílého a šedého křemene, kaolinitizovaných ţivců a biotitu. Charakteristickým znakem  

je gradační zvrstvení a v horních částech lavic tmavá laminace. Na přechodu pískovce  

a jílovce jsou vyvinuty prachovce (Stráník et al. 2000). 

2.2.4.3 Lukovské vrstvy 

Nadloţní lukovské vrstvy soláňského souvrství jsou stáří paleogénu  

aţ paleocénu. Charakteristickým znakem je převaha velmi mocných, hrubě lavicovitých 

arkózových pískovců nad jílovci. Místy se v lukovských vrstvách vyskytují  

aţ několikametrové polohy slepenců. Tyto slepence obsahují valouny exotického 

materiálu, který zřejmě pochází z Českého masívu (Menčík et al. 1983). 

Lukovské vrstvy tvoří komplex o mocnosti v rozmezí 200-300 m.  

Jedná se o flyšové sedimenty usazené z hustých turbiditních proudů v horních partiích 

podmořských deltových kuţelů. Svou zřetelně odlišnou litologií i tvorbou morfologicky 
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výrazně odčleněných pruhů (obvykle v podobě skalních útvarů) jsou význačným prvkem 

horských pásem (Menčík et al. 1983). 

 

Obr. 2.1: Polohopis a geologické poměry okolo svahové deformace pod horou Gírová 

(Pánek et al. 2011). 

Vysvětlivky: 

1 - Holocenní aluviální sedimenty, 2 - Holocenní deluviální sedimenty, 3 - Pleistocenní 

deluviální uloženiny, 4 - Pleistocenní eolické uloženiy, 5 - flyšové horniny Slezského 

příkrovu (svrchní křída-miocén), 6 - flyšové horniny předního magurského příkrovu 

(svrchní křída-oligocén), 7 - 11: flyšové horniny Magurského příkrovu (svrchní křída-

oligocén); 7 - jílovce a pískovce Zlínského souvrství, 8 - jílovce belovežského souvrství,  

9 - pískovce a slepence lukovských vrstev patřících k soláňskému souvrství,  

10 - pískovce a jílovce ráztockých vrstev náležících do souvrství soláňského, 11 - pískovce 

a slepence kaumberského souvrství, 12 - podružná tektonická hranice, 13 - tektonická 

hranice mezi hlavními jednotkami. 
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2.2.2 Tektonika 

Vnější Západní Karpaty se tektonicky formovaly hlavně v oligocénu aţ svrchním 

tortonu (nejzřetelnější savská a štýrská fáze). Představují zvrásněné sedimenty svrchní jury 

aţ akvitánu, které vrásnění oddělilo od jejich původního podkladu. 

Jednotky magurské skupiny mají povahu příkrovů přesouvaných k SZ.  

Jejich povaha a rozlišení vnitřní skupiny však nejsou jednotné.  

Téměř většina antiklinálních pásem magurské skupiny je přesmyknutá  

na severněji leţící pásmo synklinální. Přesmyky mají většinou střední úklony. SZ křídla 

antiklinálních pásem jsou místy tektonicky redukované, místy obsahují vrstvy překocené, 

s příkrým úklonem. V antiklinálních pásmech jsou vrstvy ukloněné zpravidla středně  

aţ příkře k JV. Poměrně výjimečně byly překocené vrstvy zastiţené i v jihovýchodních 

částech antiklinálních pásem. Vlivem velké tektonické redukce v severozápadní části 

antiklinálních pásem se synklinální pásma v severovýchodním úseku Moravy stávají 

monoklinálními s příkrým aţ středním úklonem vrstev k JV (Buday, 1967). 

Ve stavbě magurské skupiny příkrovů se zjevně uplatňuje zlomová tektonika. 

Významné příčné zlomy, např. holešovský, hlucký, nezdenický atd., často kopírují staré 

poruchy v podkladu příkrovu a zvýrazňují segmentaci, která se projevuje axiálními 

elevacemi a depresemi. Aktivita příčných ker v pliocénu-pleistocénu je doloţená vznikem 

fryštátské deprese. Podélné zlomy jsou ve stavbě příkrovů málo zřetelné  

(Stráník et al. 1993 in Mikunda, 1998). 

Račanská jednotka se vyznačuje lineárním uspořádáním vrásových struktur. 

Solaňské, belovežské a zlínské souvrství tvoří antiklinální pásma JZ-SV směru.  

Často jsou na SZ redukované poruchou přesmykového charakteru. V čele magurského 

příkopu jsou antiklinální pásma seskupeny do sloţitého antiklinória (Stráník et al. 1993  

in Mikunda, 1998). 

2.3 Geomorfologické poměry 

Z regionálního a typologického geomorfologického členění je studovaná oblast 

začleněna do provincie Západní Karpaty (které vznikly alpinsko-himálajským vrásněním, 

jenţ započalo na konci druhohor a po vystřídání několika etap pokračuje do současnosti), 

soustavy Vnější Západní Karpaty (Demek et al. 2006). 

Zkoumané území se vyskytuje při severním okraji Jablunkovského mezihoří  

(Obr. 2.3), které se nachází jiţně od Jablunkovské brázdy. Dohromady tvoří prostor mezi 

západními Moravskoslezskými Beskydy a Slezskými Beskydy na východě. Jablunkovské 

mezihoří svou rozlohou 26 km
2
 představuje nejmenší geomorfologickou jednotkou  

na území České republiky. Nadmořská výška Jablunkovského mezihoří se podle mapového 

měřítka 1:25 000 pohybuje zhruba v rozmezí 575 aţ 750 m n. m. 
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Geomorfologické členění zájmového území (Demek et al. 2006): 

Systém – Alpinsko-himálajský 

Subsystém – Karpaty 

Provincie – Západní Karpaty - III 

Subprovincie – Vnější Západní Karpaty - III2 

Oblast – Západní Beskydy – III2E 

Celek – Jablunkovské mezihoří - III2E - 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2: Výřez z geomorfologické mapy České Republiky (Demek et al. 2006). 

Vysvětlivky: 

zaznačená zájmová oblast v geomorfologické mapě ČR 
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Reliéf Jablunkovské mezihoří je dán sloţitými tektonickými pohyby 

a reliéfotvornými procesy v terciéru a kvartéru, je tvořen silně zvrásněnými soluňskými  

a beloveţskými vrstvami magurského příkrovu. Erozně denudační strukturní reliéf nese 

stopy tří stupňů mladotřetihorního zarovnání a stopy periglaciálního utváření ve formě 

mrazových srubů a strukturních teras. 

Zkoumané území je situováno ve velmi členitém terénu na jiţním svahu vrcholu                      

Gírová (839 m n. m.). Pod vrcholem vyčnívají skalní výchozy a také tzv. pseudokrasové 

jeskyně, na kterých lze pozorovat poklesy a odsedání jednotlivých pískovcových bloků  

na které působí dynamika a charakter svahových pohybů. 

 

Obr. 2.3: Zvýraznění Jablunkovského mezihoří červenou barvou 

(http://geoportal.gov.cz/web/guest/map). 

2.4 Klimatické poměry 

Klasifikace klimatu dle Quitta v Atlase podnebí Česka, 2007 

Klimatické poměry v zájmovém území jsou hodnoceny dle Quittovy klasifikace 

klimatu, která rozlišuje 23 jednotek ve třech oblastech (chladné C, mírně teplé MW 

a teplé W). Quittova klasifikace klimatu představuje tzv. efektivní klasifikaci podnebí 

a je vytvořena na základě kombinací hodnot 14 klimatologických charakteristik – počtem 

letních, mrazových a ledových dnů, počtem zamračených a jasných dnů, počtem dnů 

se sněhovou pokrývkou, počtem dní se sráţkami 1 mm a více, atd. 

Zájmová oblast se nachází dle Quittovy klasifikace klimatických oblastí v mírně 

teplé oblasti MW1. Všechny klimatické charakteristiky zájmové lokality jsou popsány 

v tabulce 2.1.  
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Tab. 2.1: Klimatické charakteristiky oblasti MW1 (Tolasz, 2007).  

  

Oblast kolem hory Gírová se vyznačuje ročním sráţkovým úhrnem kolem 

1000 mm (979 mm na meteorologické stanici Mosty u Jablunkova, která se nachází 

v nadmořské výšce 380 m n. m., tyto sráţkové úhrny jsou určeny jako průměrná hodnota 

měření za období 1950 – 2010). Průměrná teplota v zájmové oblasti je 7° C 

a kolem meteorologické stanice Mosty u Jablunkova je 7,4° C za období 1950 - 2010. 

Roční úhrn sráţek je nerovnoměrně rozdělen, maxima má v červnu aţ červenci.  

Vysoké sráţkové úhrny v letním období mohou být doplněny krátkodobě silnými lijáky. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4: Výřez z mapy: 

Quittova klasifikace klimatu 

v Atlase podnebí Česka  

(Tolasz, 2007). 

Vysvětlivky: 

vyznačená zájmová oblast 

v Atlase podnebí Česka. 
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2.5 Hydrogeologické poměry 

Vzhledem na příznivé spádové poměry silně členitého reliéfu a poměrně malou 

nepropustnost podloţí, v zájmovém území převládá povrchový odtok. Infiltrace 

sráţkových vod je zde limitována. Podzemní voda má pro svůj hlubší oběh k dispozici 

v podstatě jenom puklinové a poruchové zóny předkvarterního podloţí. V přípovrchové 

zóně mohu být podzemní vody vázány i na průliny eluviálních, popř. kulturních zemin. 

Území náleţí k hydrogeologickému rajónu 3211. Tento hydrogeologický rajón nese 

název flyš v povodí řeky Olše. Studované zájmové území je odvodňováno vodním tokem 

Markov a jeho přítoky. Řeka Markov utváří povodí čtvrtého řádu  

(číslo hydrogeologického pořadí: 4-21-06-053) a po necelých třech kilometrech se vlévá 

jiţně do řeky Čierňanky. Tato řeka se poté v Čadci vlévá do Kysuce.  

Klíčovým sběrným tokem v zájmové oblasti je řeka Dunaj, jenţ tvoří povodí prvního řádu. 

 

Obr. 2.5:Výřez z mapy hydrogeologické rajonizace ČR 2005 s červeně vyznačenou 

zájmovou oblastí (mapy.geology.cz). 

2.4 Stabilitní poměry širšího okolí a dosavadní prozkoumanost 

2.4.1 Stabilitní poměry širšího okolí 

Moravskoslezský kraj náleţí v České Republice k těm oblastem, které jsou 

svahovými deformacemi postiţeny nejvíce. Především to platí o východní části 

Moravskoslezského kraje, kde se v oblasti kontaktu Českého masívu s alpínským 

orogénem Karpat, značně vyskytují flyšové sedimenty. Tyto flyšové sedimenty mají 

významný podíl jílovitých sloţek v nepříznivých úloţných poměrech, a to jsou také hlavní 
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příčiny svahových pohybů. Svůj nezanedbatelný vliv mají také v posledních letech 

zvyšující se úhrny dešťových sráţek, respektive jejich nerovnoměrné rozdělení jak v čase, 

tak v prostoru (Bláha, 2005). Lokalita se navíc nachází ve značně svaţitém terénu. 

2.4.2 Geofond ČR 

V České Republice existuje centrální registr sesuvů a jiných svahových deformací. 

Jeho vedením je ze zákona pověřena Česká geologická sluţba – Geofond. 

V Geofondu jsou k dispozici mapové podklady s vyznačením známých svahových 

deformacích, včetně zájmového území (Obr. 2.6). U eminentních svahových fenoménů 

jsou v mapových podkladech zakresleny jejich obrysy a o jednotlivých svahových 

deformacích jsou v databázích vedeny i další informace. Ve zprávách o svahových 

deformacích jsou uváděna data o jejich velikosti, aktivitě, stáří, údaje o geologii prostředí, 

hydrogeologických poměrech, morfologii, případně o sanaci a monitoringu  

(Geofond, 2011). 

 

Obr. 2.6: Kontura svahové deformace podle Geofondu 

(http://maps.geology.cz/svahove_nestability). 

Vysvětlivky: 

schematické vyznačení svahové deformace pod horou Gírová. 
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2.4.3 Dosavadní prozkoumanost 

Ve zkoumaném území nebyla dle mapového serveru České geologické sluţby – 

Geofondu ČR v minulosti realizována ţádná průzkumná díla. 

Na mapovém serveru Geofond ČR -  svahové nestability je v rámci studovaného 

území registrován aktivní sesuv s registračním číslem 4032 (zaznamenání proběhlo v roce 

1963 a bylo aktualizováno v roce 2009). Kontura registrované svahové deformace 

v zájmové lokalitě je vyobrazena na obrázku 2.6. Registrovaná svahová deformace 

nedosahuje rozměrů aktuální svahové deformace z května 2010 

(http://maps.geology.cz/svahove_nestability/).  

V roce 2005 probíhala studie, která transformovala a doplňovala databázi 

svahových deformací pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Tato studie  

je uváděna jako zdrojová pro registrovaný sesuv v rámci zájmové lokality.  

Jedná se o závěrečnou zprávu - Studie sesuvných území v MSK (Bláha, 2005).  

Další zprávu o svahové deformaci v rámci zájmové lokality zpracovala ČGS v roce 

2010, pod názvem Dokumentace svahových nestabilit v Moravskoslezském kraji  

po přívalových srážkách v květnu 2010 (Havlín, 2010). V této zprávě se uvádějí pouze 

základní charakteristiky, které byly popsány v předchozím textu.  

2.4.3.1 Geofyzikální prozkoumanost 

V roce 2010 bylo provedeno geofyzikální měření a to pracovníky Ostravské 

univerzity, přírodovědecké fakulty, oboru geomorfologie. V rámci zkoumaného území byla 

aplikována jedna z geofyzikálních metod a to elektrická rezistivitní tomografie (ERT). 

Tato metoda měla za úkol:  

I. detekovat potencionální geofyzikální anomálie v podloţí svahové 

deformace,   

II. odvodit a extrapolovat strukturální a litologické nespojitosti, které byly 

naměřeny na skalních výchozech, 

III. určit mocnost (a objem) v těle svahové deformace 

Elektrická rezistivitní tomografie vyuţívá kombinací odporového profilování  

a vertikálního elektrického sondování. Elektrody jsou rozmístěny v přímce po profilu  

a postupně zapojovány střídavě jako proudové a měřící. Měření je zaloţeno na výpočtu 

rozloţení odporů pod zemským povrchem. Mezi párem elektrod je měřen elektrický 

potenciál, ten je vyvolán protékajícím stejnosměrným proudem mezi párem dalších dvou 

elektrod. Naměřená data jsou ve formě „pseudosekcí“, ty představují předpokládaný rozsah 

odporů pod zemským povrchem (Gebauer, 2011). 

ERT metoda byla vybrána jako klíčová geofyzikální metoda, protoţe jeho vyšší 

potenciál (např. v porovnání s GPR) odhalí podpovrchové struktury v rámci jílovcovitého 



Jan Stuchlík: Stanovení základních parametrů a příčin vzniku sesuvu pod horou Gírová 

2012  14 

 

podloţí v hloubce aţ několik metrů. V rámci studované lokality byly realizovány tři profily 

(395-515 m) a to přes tělo svahové deformace.  

Publikované výsledky od pracovníků Ostravské univerzity jsou v jistých ohledech 

diskutabilní. S největší pravděpodobností byla dobře určena hloubka smykové plochy 

sesuvu. V horní části (ERT 1-1´ a ERT 2-2´) je zřejmě smyková plocha situována  

na rozhraní mezi nízkou rezistivitou (< 50.m) a vysokou rezistivitou (> 100 .m).  

Tato hranice se nachází u profilu ERT 1-1´ v hloubce mezi 10-30 m  (Obr.2.7A)  

a u profilu ERT 2-2´v rozmezí 30-40 m (Obr. 2.7B). Další reprezentované výsledky moc 

neodpovídají poznatkům, které byly zaznamenány během rekognoskace terénu, proto 

nebudou dále interpretovány.  Jedná se především o pokračování průběhu zlomů pod 

povrchem terénu, které jsou zakresleny v jednotlivých profilech. 

 

Obr. 2.7: Výsledky ERT profilů (Pánek et al. 2011). 

Vysvětlivky: 

1 - odvozené zlomy/tektonické střihové zóny, 2 - odvozené hranice vrstev, 3 - možné 

smykové plochy, f = ověřené zlomy v zkoumané oblasti, f? = chyby odvozené z ERT 

záznamu, s = flyšové pískovce, c = jílovce s flyšovou převahou. 
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3. ZÁKLADY A DOKUMENTACE SVAHOVÝCH DEFORMACÍ 

Svahová deformace je terénní tvar vzniklý porušením svahu původního terénu 

svahovým pohybem. Vznikají při porušení stability svahu působením zemské tíţe, 

s výjimkou těch pohybů, při kterých materiál odnášejí transportační média (voda, vítr 

a sníh). Hranice mezi horninou a transportačním médiem je určena konvenčně, 

a to poměrem 1:1 (Pašek et al. 1995). 

3.1 Faktory ovlivňující svahové pohyby (deformace) 

Pro poznání svahových pohybů (deformací) je důleţité rozpoznat podmínky, které 

způsobují náchylnost území k sesouvání a činitele, které pohyb bezprostředně vyvolaly 

(Záruba, Mencl, 1987). Pro představu rozmanitosti svahových pohybů budou uvedeny 

okolnosti, které mohou porušit stabilitu svahu (Obr. 3.1). 

 

Obr. 3.1: Jedny z faktorů porušující stabilitu svahu v zeminách  

(Hulla et al. 1991). 

Faktory způsobující svahové pohyby (deformace) představují jak přírodní anomální 

procesy, tak umělé zásahy do stabilního dlouhodobého reţimu vývoje svahu jako jsou 

(Nemčok, 1982): 

I. Změna sklonu svahu – můţe vzniknout přirozeně a to podemletím paty svahu, 

díky činnosti vodního toku nebo podkopáním svahu. Vzrůst sklonu svahu 

způsobuje změnu napětí v horninovém masívu, rovnováha bývá porušena 

vzrůstem napětí ve smyku.  
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II. Přitíţení násypy – způsobuje vzrůst smykových napětí a zvětšení napětí vody 

v pórech jílovitých zemin, které zmenšují pevnost ve smyku.  

Čím je rychlost přitíţení rychlejší, tím je nebezpečnější. 

III. Otřesy a vibrace – v horninách vznikají dočasné změny napětí, které mohou 

porušit stabilitu svahu. 

IV. Změna obsahu vody – atmosférické sráţky a voda z tajícího sněhu  

se dostává do puklin, kde vyvolává hydrostatický tlak. V zeminách vzrůstá tlak 

v pórech a tím klesá pevnost ve smyku. 

V. Působení podzemní vody: 

 proudící podzemní voda působí tlakem na částice zeminy, díky tomu  

se zhoršuje stabilita svahu. Rychlé změny vodní hladiny způsobují 

vzrůst vodního tlaku v pórech, coţ můţe vést ke ztekucení písčitých 

zemin. 

 podzemní voda může vyplavit rozpustný tmel, čímţ se oslabuje 

intergranulární vazba a zmenšuje se smyková pevnost. 

 proudící podzemní voda v jemném písku vyplavuje částice zeminy  

ze svahu, vznikají podzemní dutiny a následkem toho se narušuje 

stabilita svahu. 

 napjatá hladina podzemní vody působí na nepropustné vrstvy v nadloţí 

jako vztlak. 

VI. Činnost mrazu – mrznutí způsobuje zvětšování objemu vody v trhlinách. Staré 

pukliny se zvětšují a vznikají i nové. V takto rozpukaných horninách  

je pak menší soudruţnost. V jílovitých a jílovito-písčitých zeminách se tvoří 

ledové vrstvičky. Při jejich tání se zvětšuje obsah vody v povrchové vrstvě, 

která rozbřídá.  

VII. Zvětrávání hornin – díky působení mechanického a chemického zvětrávání  

na horninu, se postupně narušuje soudruţnost a pevnost. Intenzita, hloubka  

a rychlost zvětrávání je podmíněna sráţkami, teplotou a vegetačním pokryvem. 

VIII. Antropogenní faktory – pohyb materiálu na svahu je inicializován 

antropogenní činností. 

 stavební činnost zapříčiňuje vznik sesuvů změnou geometrie svahu 

vlivem odlehčení jeho dolní části stavebním zářezem (např. výstavba 

kanalizace nebo komunikace) nebo výkopem stavebních jam. Druhým 

velmi častým případem změny geometrie svahu je přitíţení jeho horní 

části násypem nebo stavební konstrukcí. Vlivem přitíţení můţe dojít 

k nárůstu napětí v pórech zeminy a posléze ke sníţení vnitřního tření.  

 umělé vibrace jsou projevem lidské činnosti a zahrnují třeba výstavbu 

pilot, otřesy v lomech, průjezdy těţké mechanizace apod. 

 změny ve vegetačním pokryvu – významnou funkci ve stabilitě svahu 

mají kořenové systémy stromů. Napomáhají udrţet stabilitu svahu 
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mechanickým působením a přispívají k vysoušení svahu tím, ţe část 

podzemní vody absorbují (tzv. evapotranspirace). 

 hlubinné a povrchové dobývání - důlní činnost značně mění ráz krajiny. 

Vlastní hlubinná těţba jiţ ve svém průběhu nebo dodatečně vyvolává 

poklesy nadloţních vrstev do prázdných vydobytých prostor. Charakter 

poklesu, rychlost a rozsah poklesu závisí na hloubce dobývání,  

na rozměrech vydobytých prostor a na fyzikálně mechanických 

vlastnostech nadloţních hornin. Poddolovaná území mají charakter 

poklesových kotlin, na jejich okrajích můţe docházet k sesuvným 

pohybům.   

3.2 Klasifikace svahových pohybů (deformací) 

Ke klasifikaci svahových pohybů je nutné přistupovat uváţlivě, protoţe většinou 

jde o komplexní procesy s projevy různých druhů a rychlostí pohybů. Jedna z prvních 

klasifikací vznikla na základě vlastností hornin (Terzaghi, 1925). Dělení podle 

Savarenského (1939) vychází z průběhu smykové plochy, vyčlenil sesuvy asekventní,  

u kterých smyková plocha je přibliţně zakřivena do válcovitého tvaru, konsekventní,  

ve kterých je pohyb realizován po texturních plochách jako je vrstevnatost, pukliny nebo 

plochy břidličnatosti, a insekventní, bez primárního vztahu k textuře masivu,  

zde sesuvy dosahují značných rozměrů a jejich smyková plocha proniká hluboko  

do svahu (Ondrášík, 2010). 

Velmi důleţitou charakteristikou je rychlost svahových pohybů. Její klasifikace 

podle Varnesa (1958) je uvedena v Tab. 3.1. Kritérium rychlosti je i součástí klasifikace  

od Nemčoka, Paška a Rybáře (1974), (Tab. 3.4).  

Tab. 3.1: a) Klasifikace svahových pohybů podle rychlosti pohybu; b) Modifikovaná 

stupnice rychlosti svahových pohybů (Varnes, 1958 in Marschalko
[2]

, 2003). 
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Převáţná část autorů ve svých klasifikacích stanovuje dvě hlavní kritéria svahových 

pohybů. Základním kritériem je rychlost a mechanismus pohybu. Mezi vedlejší znaky  

pro charakterizování svahových deformací mohou být podle Řezníčka, Paška a Zemana, 

(1980) věk, stupeň aktivity, geneze, vývojové stádium, opakovatelnost, směr narůstání 

pohybu, půdorys a výraznost morfologie (Tab. 3.2). 

Tab. 3.2: Vedlejší kritéria pro charakterizování svahových jevů (Řezníček, Pašek, Zeman, 

1980 in Marschalko
[2]

, 2003). 

 

Existuje mnoho klasifikací, avšak většina má omezený regionální význam. Jejich 

autoři do nich zahrnují ty typy svahových deformací, které se vyskytují v daném regionu. 

První pouţívanou klasifikací u nás byla klasifikace podle Záruby a Mencla (1954),  

kteří rozlišovali svahové pohyby pokryvných útvarů, pohyby v pelitických horninách  

a v skalních horninách. Rozvíjející se mezinárodní spolupráce si vyţadovala vytvoření 

universální klasifikace svahových pohybů. Za tímto účelem vznikla klasifikace Nemčoka, 

Paška a Rybáře (1974). 

Napříč tomu, v mezinárodním rozsahu se nejpouţívanější stala klasifikace Varnesa 

(1978), ve které se uplatňují dvě hlavní kritéria, viz Tab. 3.3 a Obr. 3.2. V bývalém 

Československu se klasifikace Nemčoka, Paška a Rybáře (1974) stala významnou uţ před 

publikováním klasifikace Varnesa (1978) a pouţívá se do současnosti (Tab. 3.4). 

V upravené formě ji převzali i Záruba a Mencl (1987). Základem třídění jsou dvě kritéria: 

rychlost a mechanismus pohybu. Podle těchto kritérií byly vyčleněny čtyři základní 

skupiny svahových pohybů a to: plouţení, sesouvání, tečení a řícení. 

Kritérium Stupeň

recentní

fosilní

aktivní

potenciální

stabilizovaný

přirozená

uměle vyvolána

počáteční

pokročilé

závěrečné

jednorázová

periodická

progresivní

regresivní

proudový

plošný

frontální

zastřené

pohřbené

Charakteristika

délka se přibliţně rovná šířce

šířka jednoznačně větší délky

tvary porušené mladšími modelačními procesy

tvary jsou překryty mladšími sedimenty

bez zásahu člověka

lidskou činností

po svahu

postiţená oblast se rozšiřuje dále po svahu

délka je značně větší neţ šířka

probíhá za současných klimatických a morfologických podmínek

probíhal dříve (pleistocén)

probíhá

v klidu,  ale příčiny pohybu se mohou obnovit

v klidu,  příčiny pohybu zanikly nebo byly odstraněny

půdorysný 

tvar 

deformace

morfologické 

formy

věk

aktivita

geneze

vývojové 

stádium

opakovat-

elnost

směr 

narůstání 

deformace
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Tab. 3.3: Typy svahových pohybů (zkrácená klasifikace Varnesa, 1978 in Ondrášík, 2010). 

 

 

Obr. 3.2: Základní typy svahových pohybů (podle Varnesa, 1978, grafická úprava 

Jonson, in http://pubs.usgs.gov/fs/2004/3072/fs-2004-3072.html). 

Převáţně sypké 

nesoudruţné

Převáţně jemnozrné 

soudruţné

Skalní  řícení Opadávání úlomků Opadávání zemin

Překlápění skalních 

hornin
Překlápění sutin Překlápění zemin

Rotační

Translační

Posun skalních bloků Posun bloků sutí Posun bloků zemin

Boční sesouvání 

skalních bloků

Boční posouvání bloků 

zemin

Boční posouvání 

zeminy

Plouţení hornin (creep 

hloubkových struktur)

Sutinové proudy 

Pomalý pohyb sutin
Zemní proudy

Blokový sesuv

Kombinace dvou a nebo více typů

Sesuv sutin Sesuv zeminSesouvání

Posouvání bloků

Boční posouvání

Tečení

Komplexní (sloţitý)

SKALNÍ                                  

A POLOSKALNÍ

HORNINY

ZEMINY

Řícení

Překlápění

TYP POHYBU
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Tab. 3.4: Klasifikace svahových pohybů a výsledných svahových deformací (Nemčok, 

Pašek a Rybář, 1974 in Ondrášík, 2010). 

 

Skup. 

svah. 

pohybů

Základní typy 

svahových 

pohybů

Příklady 

nejrozšířenějších 

typů a jejich charakt.

Rychlost 

svahových 

pohybů

rozvolňování skalního 

svahu vznikem puklin 

lemujících tvar svahu a 

dna erozního údolí

exfoliace

rozvolňování svahu 

rozevíráním tahových 

trhlin v jeho horní části

otevřené tahové 

trhliny

rozpad horského 

hřebene

německy 

"Sackung"

shrnutí

hlubinné ohýbání 

vrstev

gravitační vrásy

uvolňování napětí

Převládající mechanismus

 - povrchové ohýbání vrstev

 - vyvlečení a hákování vrstev

 - kryogenní svahové pohyby

 - plošná soliflukce

 - kamenné ledovce

 - údolní antiklinály

 - bulging

 - vytlačení vrstev pod dnem údolí

 - blokové pole

 - cambering

 - rozsedliny

o
b

je
m

o
v

é

zm
ěn

y
 v

li
v

em
 

zm
ěn

y
 v

lh
k

o
st

i

te
p

lo
ty

 a
 č

in
n

o
st

i

  - rotační sesuvy
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svahů

gravitační 

vrásnění

blokové pohyby

povrchové dlouhodobé pohyby

sesouvání podél rotační plochy

blokové pohyby po 

plastickém podloţí

blokové pohyby podél 

předurčené plochy

Pouţívané názvy výsledných 

svahových deformací

rozvolňování svahu

roztrhaní horských 

masívů

zdvojené hřbety

 - blokové pole

 - posuny

deformace vysokých 

horských svahů 

doprovázené 

roztrháním horských 

hřbetů a stupňovitými 

poklesy svahů

zhrňování vrstev podél 

okrajů pánví

 - gravitační vrásy

 - shrnutí
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hornin v dne údolí

 0
 -

 1
 m

m
.r

o
k

-1
 a

ž 
1

0
0
 m

m
.d

en
-1

p
lo

u
ţe

n
í

p
o

d
p

o
v

rc
h

o
v

é 
(h

lu
b

in
n

é)
 p

lo
u

ţe
n

í

p
o

vr
ch

o
vé

 p
la

ze
n

í

klo
uza

vý
 p

oh
yb

o
b

je
m

o
v

é

zm
ěn

y
 v

li
v

em
 

zm
ěn

y
 v

lh
k

o
st

i

te
p

lo
ty

 a
 č

in
n

o
st

i
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 - sesuvy podél rotační smykové                 

plochy

 - planární sesuvy

o
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S
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U
V

Á
N

Í

sesouvání podél 

rovinné 

smykové plochy

až
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-1

sesouvání podél rotační plochy

sesouvání zemin podél 

rovinné smykové 

plochy

klo
uza

vý
 p

oh
yb

 - planární sesuvy

 - sesuvy podél rovinné smykové 

plochy

 - sesuvy podél předurčených 

(predisponované) smykových ploch

 - planární sesuvy v skalních horninách

S
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rovinné 
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smykové plochy
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m
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 - skalní klouzání

 - klouzání 
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pokračování tab. 3.4. 

 

 

Skup. 

svah. 

pohybů

Základní typy 

svahových 

pohybů

Příklady 

nejrozšířenějších 

typů a jejich 

charakt.

Rychlost 

svahových 

pohybů

Pouţívané názvy výsledných 

svahových deformací

Převládající 

mechanismus

sesouvání podél 

sloţené, zakřivené   

a rovinné plochy

 - rotační planární sesuvy

aţ
 v

 m
.h
-1

sesouvání 

podél složené 

smykové 

plochy
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Í

stékání jílovitých         

a hlínitopísčitých 

zemin

 - zemní proudy

aţ
 v

 k
m

.d
en

-1

sesouvání podél 

sloţené, zakřivené   

a rovinné plochy

 - rotační planární sesuvy

 - sesuvy podél sloţené smykové 

plochy

sesouvání podél 

horizontální nebo 

mírně ukloněné 

smykové ploše

 - laterární sesuvy

 - translační sesuvy

aţ
 v

 m
.h
-1

stékání 

svahových 
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sesouvání 
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stékání jílovitých         
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 - soliflukční proudy
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Í

 - strţe (anglicky "flowage")

stékání povrchových částí 

pokryvných útvarů v období tání 

sněhu nebo po extrémních sráţkách

přemisťování 

drobných úlomků 

poloskalních hornin 

aţ zemin kutálením a 

válením po svahu
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 - drolení

 - osypy
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válením po svahu
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 - sutinové kuţely

 - haldy
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Jinou klasifikací přihlíţející k regionálním poměrům, je členění podle Záruby 

a Mencla (1974). Sesuvy rozlišují podle charakterů postiţení hornin a podle typu pohybu 

na: 

I. Svahové pohyby pokryvných útvarů (svahových sutí, hlín a zvětralin),  

které vznikají působením větru. 

 slézání sutí a hákování vrstev 

 plošné sesuvy svahových sutí a zvětralin 

 sesuvy proudové 

 suťové proudy, mury, vyplavení (ztekucení) písků 

II. Sesuvy v pelitických horninách (jílech, slínech, jílovcích, jílovitých břidlicích, 

atd.) 

 sesuvy podél válcových smykových ploch 

 sesuvy podél sloţených smykových ploch 

 svahové pohyby zapříčiněné vytlačováním měkkých hornin 

III. Svahové pohyby pevných skalních hornin 

 sesuvy po předurčených plochách 

 dlouhodobé deformace horských svahů 

 skalní řícení 

IV. Zvláštní případy svahových pohybů (v ČR se za dnešních klimatických 

podmínek nevyskytují). 

 soliflukce 

 sesouvání „quickclays“ 

 subakvatické skluzy 

Podle půdorysného tvaru sesuvu klasifikujeme sesuvy na plošné (areální), proudové 

a čelní (frontální, lineární) - Obr. 3.3 (Rybář, Ondrašík, 1991). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3: Sesuvy podle 

půdorysného tvaru  

(Rybář, Ondrášík, 1991) 
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3.3 Charakteristika hlavních typů svahových pohybů 

3.3.1 Ploužení (angl. creep) 

Plouţení je dlouhodobý velmi pomalý pohyb horninových hmot na svazích, 

přičemţ hranice vůči pevnému podloţí je většinou nezřetelná. Rozlišují se dva hlavní typy: 

"hlubinné plouţení", kdy jsou svahy v dlouhodobém napjatostním stavu 

a podléhají pomalému deformování hornin v hloubkách aţ několika desítek i stovek metrů, 

a "plouţení přípovrchové" (nebo také "slézání svahovin"), kdy po svahu velmi pomalu 

stéká přípovrchová vrstva zvětralin a svahovin. Za příznivých podmínek (zvýšení hladiny 

podzemní vody v důsledku extrémních dešťů nebo seizmickými otřesy) můţe plouţení 

přejít v mnohem nebezpečnější a rychlejší fázi pohybu - sesouvání, stékání nebo řícení 

(www.geology.cz). 

3.3.2 Sesouvání 

Je označováno jako pohyb poměrně rychlý a krátkodobý. Horninová hmota  

je oddělena od pevného podloţí zřetelnou smykovou plochou. Rychlost horninových hmot 

můţe být aţ v metrech za den. Tento typ svahového pohybu patří k nejčastějším v ČR 

(www.geology.cz). 

Při sesouvání se mohou v hlubších částech současně uplatňovat i pomalé deformace 

plouţivého charakteru, na povrchu i stékání. Nejčastěji dokumentovaný typ svahového 

pohybu v ČR postihující např. rozsáhlé oblasti Beskyd, Českého Středohoří a Pohoří 

(Marschalko
[2]

, 2003). 

3.3.3 Stékání 

Pohybující se hmota má viskózní charakter a díky tomu jsou pohyby hmot 

krátkodobé o rychlostech metry za hodinu aţ kilometry za hodinu. Zpravidla se jedná  

o náhlé pohyby sutí a zvětralin v předurčených drahách (erozní strţe, údolí). Uvolněné 

hmoty v podobě proudu protékají velkou rychlostí a ukládají se při úpatí svahu.  

Podle zrnitostní frakce rozlišujeme stékání bahnité, zemní, kamenité a jejich kombinace.  

V ČR se vyskytuje nepravidelně a je vázáno na extremní sráţky spolu s vhodnými 

geologickými a geomorfologickými podmínkami (Marschalko
[2]

, 2003). 

3.3.4 Řícení 

Při řícení jsou pohyby horninových hmot velmi krátké, mohou se pohybovat 

rychlostí aţ v metrech za sekundu. Tento pohyb vzniká na strmých svazích, kde dochází 

k volnému pádu a nenastává pohyb po výrazné smykové ploše. Vzdálenost přemístěných 

hmot je vzhledem k prostorovým rozměrům zříceného masivu mnohonásobně větší.  

Tento jev se nejčastěji vyskytuje v oblasti skalních pískovcových měst, u nás například  

v oblasti Hřenska, Českého Ráje nebo Broumovska (Marschalko
[2]

, 2003). 
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3.3 Geologicko-morfologický vývoj svahů 

Svahové pohyby vznikají a vyvíjejí se v různých geologických podmínkách 

a vlivem působení mnoha faktorů. Při jejich vývoji hraje nejdůleţitější roli čas  

(Záruba, Mencl, 1987). 

Podle vývoje můţeme rozlišovat svahové pohyby v počátečním, pokročilém 

a konečném stádiu. Podle stáří se rozeznávají svahové pohyby současné (recentní) 

a staré, z nichţ ty, které se za dnešních klimatických a morfologických podmínek 

nemohou opakovat, se nazývají fosilní. Je-li takový sesuv zavát sprašovými hlínami nebo 

přikryt jinými geologicky mladšími uloţeninami, označuje se tento sesuv jako pohřbený. 

Podle stupně aktivity rozeznáváme svahové pohyby živé (aktivní), dočasně uklidněné 

(potencionální) a trvale uklidněné (stabilizované) (Záruba, Mencl, 1987).  

Současné (aktivní) sesuvy se identifikují poměrně snadno podle morfologie, neboť 

jejich tvary jsou čerstvé, zřetelné, dosud neporušené dešťovým ronem a erozí. Stromy jsou 

různě vychýlené z původní polohy (Obr. 3.4), povrch území je roztrhán, kořeny v trhlinách 

jsou napjaté (Obr. 3.5), původní trasa cest (Obr. 3.6), meze a zalesněné oblasti, nalézající 

se na sesuvném území jsou přerušené, deformované i pohřbené (Záruba, Mencl, 1987).  

 

Obr. 3.4: Vychýlení stromu z původní polohy (foto autor, 2011). 
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Sesuvy dočasně uklidněné (potencionální) bývají pokryté vegetací nebo porušené 

erozí, takţe stopy posledních pohybů bývají málo zřetelné. Příčiny vzniku dosud trvají, 

proto je reálná šance, ţe pohyb se můţe znovu obnovit. Trvale uklidněné (stabilizované) 

sesuvy vznikly za geomorfologických a klimatických podmínek, které se v současnosti 

nemohou opakovat (Záruba, Mencl, 1987). 

 

Obr. 3.5: Napjaté kořeny v trhlinách (foto autor, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6: Vzdálený a detailní pohled na lesní cestu, která vedla přes sesuvné území  

(foto autor, 2011). 
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4. Terénní práce, mapování, dokumentace 

4.1 Studium archivních materiálů 

V geologické zprávě Pod Gírovou sesuv – prvotní geologické zhodnocení, kterou 

vypracovala společnost K-GEO s.r.o. v roce 2010, je uvedeno sdělení starosty obce  

Mosty u Jablunkova Josefa Szotkowského, ţe v obecní kronice je dokladován mimořádně 

rozsáhlý sesuv na jiţních svazích hory Gírová. Dynamika tohoto sesuvu ve zkoumané 

lokalitě je datována jiţ před 170 lety v důsledku zemětřesení, které tuto oblast postihlo.  

Pro ověření informace proběhla osobní návštěva obecního úřadu  

Mosty u Jablunkova. Zde bylo zjištěno, ţe historickou kroniku nemá obecní úřad 

v osobním vlastnictví a je k dispozici pouze v elektronické podobě. Elektronická podoba 

tohoto díla je veřejně přístupná v zemském archívu v městě Opava pod linkem 

http://www.archives.cz/zao/index.php.  

Zkoumáním archivního fondu výše zmíněné sbírky, bylo zjištěno, ţe o městečku 

Mosty u Jablunkova pojednává kronika, která je členěna na dva díly. Z těchto dvou částí  

je v digitalizované podobě pouze díl první, který čítá 508 stran. Následným studiem tohoto 

díla, nebyla potvrzena výše uvedena zmínka o historické existenci sesuv na jiţním svahu 

hory Gírová, tak jak uvádí starosta obce. 

Hledání historických záznamů o sesuvu pod horou Gírová v kronikách se tedy 

rozšířilo na vesnice Jablunkov, Bukovec a Hrčava. V obci Jablunkov, byly kroniky  

na obecním úřadě prohlédnuty, ale ţádný historický záznam o studovaném sesuvu nebyl 

nalezen. Na obecním úřadě Bukovec, mi bylo sděleno, ţe kronika je po dobu nezbytně 

nutnou v rukou kronikářky, proto byly odebrány kontaktní údaje na tuto osobu.  

Při emailové komunikaci mi kronikářka obce Bukovec sdělila, ţe v kronice není ţádný 

historický záznam o svahovém pohybu pod horou Gírová. Poslední obec, která  

je v nedaleké blízkosti zkoumané lokality, je obec Hrčava. Starosta obce mě přesměroval 

na p. Karpeckého z Jablunkova, který se zabývá historií Jablunkovského regionu  

a především Hrčavy. P. Karpecký neměl ţádné informace o svahové deformaci pod horou 

Gírová před 170 lety a ani ţádné historické záznamy k dispozici.  

4.2 Metodika prací 

4.2.1 Metodika inženýrskogeologického průzkumu 

Základní rekognoskace terénu proběhla na jaře roku 2011 společně s vedoucím 

práce Ing. Luďkem Kovářem, Ph.D. Při této rekognoskaci zkoumaného území  

se lokalizovaly hlavní jevy, které souvisejí se sesouváním. Hlavní pozornost byla věnována 

trhlinám, mokřadům, odvodňovacím pramenům, hákovitým deformacím kmenů stromů  

a morfologickým tvarům, které se vyskytují v těle sesuvu. V rámci prvotního seznámení  

s lokalitou byly lokalizovány dvě lesní cesty, které vedly přes tělo sesuvu. Zbytky původní 
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linie trasy bude moţno vyuţít k určení vzdálenost posunu svahové deformace. 

V přípovrchové zóně v těle sesuvu je skalní podloţí zcela aţ silně zvětralé, tzn.,  

ţe má charakter eluviálních zemin. S narůstající hloubkou, lze předpokládat, ţe se kvalita 

horniny bude zlepšovat.  

Při vlastních mapovacích túrách bylo zmapováno jednak širší okolí svahové 

deformace i samotné tělo svahové deformace. Pod vrcholem hory Gírová byl zmapován 

skalní výchoz. Na něm byly pomocí geologického kompasu změřeny strukturně-tektonické 

prvky a byl proveden základní petrografický popis hornin. Všechny tyto práce byly 

zdokumentovány samotným autorem práce (Obr. 4.1). Z objeveného skalního výchozu  

byl odebrán horninový vzorek, řádně označen a transportován ke konzultaci na VŠB-TUO. 

Poloha skalního výchozu byla určena pomocí navigačního přístroje GPS, který  

byl pouţíván po celou dobu práce (detailnější popis zařízení bude uveden v kapitole 4.2.2). 

 

Obr. 4.1: Výchozy lukovských vrstev (foto autor, 2012). 

V odlučné oblasti svahové deformace byly dobře odkryty výchozy vrstev.  

Zde byla provedena měření základních strukturně-tektonických prvků (obr. 4.2).  

 Další měření strukturně - tektonických prvků proběhlo na východní straně v odlučné části 

sesuvu, která je zřejmě tektonicky podmíněna. Detailnější popis problematiky bude řešen 

v kapitole 5.1. Odlučná oblast svahové deformace byla zdokumentována fotograficky a byl 

z ní proveden odběr horninových vzorků. Odebrané a řádně označené vzorky byly 

konzultovány s Prof. Ing. Zdeňkem Vašíčkem, DrSc., aby byla ověřena správnost určení 
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jednotlivých vrstev, které se vyskytují v zájmové lokalitě. Z konzultace byla potvrzena 

pouze správnost petrografického popisu. Pro zcela přesné určení stratigrafie ve zkoumané 

oblasti by bylo nutné provést mikroskopickou analýzu vzorků, která by určila přítomnost 

foraminifér, podle nichţ by se dalo určit stáří jednotlivých vrstev. Tato analýza v rámci 

práce nebyla provedena, proběhl pouze makroskopický popis hornin. 

 

Obr. 4.2: Měření strukturně-tektonických prvků na výchozu vrstev v jedné z části 

odlučné oblasti sesuvu s vyznačenými puklinovými systémy (foto autor, 2011). 
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Měření strukturně-tektonických prvků geologickým kompasem v odlučné části 

nově vzniklého sesuvu se provádělo na dostupných místech, aby se pokryla co největší část 

výchozu vrstev a také nashromáţdil dostatečný počet měření pro statistické vyhodnocení 

těchto měření. Při malém počtu měření (< 30) nelze aplikovat statistické vyhodnocení 

puklinového systému. Proto při měření kaţdého puklinového systému se naměřená data 

zaznamenávala do předem připraveného terénního zápisníku, tím vznikl přehled o počtu 

měření. Při měření tektonických prvků, bylo naměřeno celkem 90 hodnot a v případě 

měření strukturních prvků, bylo naměřeno celkem 45 hodnot. Vytvořený soubor 

naměřených hodnot, jiţ obsahoval dostatečný počet strukturně-tektonických prvků, které 

mohly být statisticky vyhodnocen. Data  z kompasového měření se vyhodnocovala pomocí 

programu TectonicsFP 1.7.01. Více o zpracování bude sděleno v kapitole 4.2.3.  

Mapování svahové deformace probíhalo pomocí navigačního přístroje GPS.  

Přesný postup mapování a určení jednotlivých jevů vzniklých při svahových pohybech 

bude uvedeno v kapitole 4.2.2. 

4.2.2 Metodika mapování pomocí GPS 

K lokalizaci svahové deformace na jiţním svahu hory Gírová a k jejímu přesnému 

zaměření byl pouţit systém GPS (Global Positioning System), neboli „Globální polohový 

systém“, coţ je pasivní dálkoměrný systém pro určování polohy a času na Zemi. Někdy 

bývá také nazýván svým druhým názvem NAVSTAR (NAVigation Satellites with Timing 

And Ranging). GPS je schopen poskytovat 24 hodin denně a kdekoliv na zemském 

povrchu údaje, které přijímače GPS zpracují a určí tak polohu v prostoru, rychlost pohybu 

a přesný čas. Tento systém pracuje za kaţdého počasí. Systém GPS pouţívá k lokalizaci 

geocentrický souřadný systém WGS-84 (World Geodetic System) – „Světový geodetický 

systém“ z roku 1984, který poskytuje zeměpisnou délku a šířku. Systém WGS-84 pracuje  

z kartografického hlediska s parametry elipsoidu WGS-84 (Bláha, 2005). V této práci byla 

data sbírána v souřadnicovém systému S-JTSK. Přesnost určování polohy byla adekvátní 

pouţitému měřítku mapování. 

4.2.2.1 Nastavení přijímače GR-3 

Před samotným spuštěním přijímače je nutno připojit kratší anténu, která je součástí 

balení zařízení. Anténa se připojí do konektoru pro externí anténu, který je umístěn v horní 

části přijímače a poté se provede zapnutí přijímače GR-3 stisknutím tlačítka napájení  

viz Obr 4.3. Pár minut po zapnutí přístroje je nutno vyčkat, neboť zařízení potřebuje čas 

pro zpracování signálu od všech dostupných GPS druţic a dostupnost korekčního signálu, 

který je vyuţíván pro zpřesnění určované polohy. Můţe se stát, ţe nelze navázat spojení 

mezi přijímačem GR-3 a kontrolérem FC-200, tento problém je řešen v textu viz níţe.  

Na obrázku 4.3 je vysvětlena funkce jednotlivých tlačítek a led diod.   
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Obr. 4.3: Rozhraní přijímače GR-3 (http://obchod.geodis.cz/file/351/). 

Legenda: 

LED dioda REC indikuje stav záznamu dat. Více informací o chování LED diody REC  

při pouţití tlačítka FUNCTION není pro toto měření nutné! 

LED diody ve tvaru baterií indikují stav nabití jednotlivých baterií: 

 Zelená - označuje nabití na více neţ 85%. 

 Oranžová - označuje střední nabití víc neţ 15% 

 Červená - označuje nabití na méně neţ 15%. 

LED dioda STAT indikuje stav nalezených druţic: 

 Červené blikání - přijímač je zapnutý, ale nebyly nalezeny ţádné druţice. 

 Zelené blikání - přijímač je zapnutý a sleduje druţice vţdy jedno bliknutí  

na druţici GPS. 

 Oranžové blikání - přijímač je zapnutý a sleduje druţice; vţdy jedno bliknutí na 

druţici GLONASS (vzhledem k tomu, ţe měřící sestava nemá softwarové 

vybavení pro příjem signálu z druţic Glonass, je toto zobrazení zanedbatelné). 

LED dioda RX TX indikuje stav modemu. V tabulce 4.1 jsou popsány barvy LED diody  

a způsoby jejího barevného zobrazení pro různé modemy, které jsou k dispozici pro 

přijímač GR-3. 

LED dioda BT indikuje úroveň aktivity na komunikační lince bezdrátové technologie 

Bluetooth: 

 Bliká modře - modul Bluetooth je zapnutý, ale není navázáno spojení. 

 Svítí modře - modul Bluetooth je zapnutý a je navázáno spojení. 

 Nesvítí - modul Bluetooth je vypnutý. 
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V případě, ţe nelze navázat spojení mezi přijímačem GR-3 a kontrolérem  

FC-200 pomocí bluetooth, bude chyba zřejmě v přijímači GR-3, který má zaplněné 

všechny porty pro komunikaci. Tento problém se odstraní společným stisknutím tlačítek 

FUNCTION s tlačítkem napájení. Tlačítka je nutno drţet stisknutá do doby, neţ jednotlivé 

diody začnou blikat. Blikání signalizuje, ţe porty jsou uvolněny. 

Tab. 4.1: Indikace LED diody RX TX (http://obchod.geodis.cz/file/351/). 

GSM/GPRS 

Svítí oranžově (červená a zelená) - probíhá inicializace modemu. 

Bliká zeleně - modem je zapnutý, zaregistrovaný v síti, a čeká na příchozí hovory 

(řízený reţim - slave mode). 

Svítí červeně - spojení bylo navázáno. 

Bliká zeleně - modem je v reţimu přímého ovládání (uzavřený cyklu). 

Bliká oranžově - nastala chyba (chyba při inicializaci, nesprávný kód PIN, atp.). 
 

4.2.2.2 Nastavení kontroléru FC-200 

Při zapnutí kontroléru se na obrazovce dostaneme do prostředí Windows. V pravém 

horním rohu je spouštěcí ikona programu TopSurv. Po spuštění programu TopSurv se načte 

a zobrazí úvodní okno této aplikace  Otevrit zak. (Obr. 4.4A). Zde se můţe otevřít 

zakázka, která je jiţ vytvořená z minulého měření, nebo se můţe zaloţit zcela nová 

zakázka (Obr. 4.4B). V následujícím textu bude vysvětlen postup pro zaloţení nové 

zakázky a její konfigurace. 

V okně otevřít zakázku (Obr. 4.4A), klikneme na Nova, poté se zobrazí okno Nova 

zakazka (Obr. 4.4B), zde se nadefinuje Nazev, Zalozena (jméno, nebo jiný identifikátor)  

a další specifikující údaje, které se mohou uvést v poloţce Komentar. Následně se zobrazí 

okno s názvem Styl mereni (Obr. 4.4C), zde se provede konfigurace GPS+ pro kterou jsou 

dostupné sluţby od TopNETu nebo CZEPOSu. TopNET a CZEPOS poskytují uţivatelům 

globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné určení pozice 

na území ČR. 

Další nastavení se týká souřadnicového systému pro novou zakázku. V případě 

měření svahového pohybu je zvolena projekce Czechia-Krovak Inverse. Důleţité  

je v okně Sour.system navolit v záloţce Geoid projekci KVAZ001E (Obr. 4.5A). Následně 

je nutné zvolit v oknu Jednotky, typy jednotek, se kterými bude přístroj pracovat, v rámci 

terénního měření byl zvolen metrický systém (metry a SMV viz Obr. 4.5B).  

Okno Zobrazeni se pouţívá pro popis rozhraní programu, v něm zvolíme typ souřadnic  

 Síť a pořadí souřadnic je nejvýhodnější navolit podle Obr. 4.5C.  
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Obr. 4.4: A - počáteční zobrazení programu TopSurv, B - zobrazení nové zakázky, 

C - zobrazení pro výběr stylu měření (http://obchod.geodis.cz/file/345/). 

Posledním krokem v nastavení nové zakázky je zobrazení Alarmy. Zde podle svých 

poţadavků je moţné navolit zvukové znamení pro situace: nízká úroveň nabití baterie, 

špatná kvalita rádiové linky a ztráta inicializace a to pro kontrolér (Obr. 4.6A).  

Na poţadované volby zvukové signalizace, se umístí zatrhávací značky. Po splnění výše 

zmíněných kroků je nová zakázka vytvořena.  

 

Obr. 4.5: A-okno týkající se souřadnicového systému, B – okno ukazující jednotky 

použité v aktuálně zvolené zakázce, C – okno zobrazení, používá se pro popis rozhraní 

programu (http://obchod.geodis.cz/file/345/). 

Před vlastním měřením je nutno ještě vytvořit spojení mezi přijímačem GR-3  

a kontrolérem FC-200. Spojení a komunikace mezi těmito zařízeními je realizována 

pomocí bezdrátové technologie bluetooth. V oknu Bluetooth Devices (Obr. 4.6B) 

je vhodné nejdříve kliknout na tlačítko Refresh, pomocí této funkce se vyhledají dostupné 

bluetooth zařízení. V případě, ţe by se přijímač GR-3 pod názvem 506-00102  

nezobrazil v tomto oknu, musel by se provést restart přijímače. V opačném případě 
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navolíme tlačítko Select. Po navázání bluetooth spojení s přijímačem GR-3  

se automaticky zobrazí na obrazovce okno Sitove spojeni. V tomto okně se objeví tři 

záloţky (Obr. 4.6C). PPP spojení znamená, ţe probíhá propojení mezi GPS přijímačem 

a interním GSM/GPRS modemem a následně připojení do internetové sítě. Dotaz na 

Mount Pointy vyjadřuje připojení na server TopNET, kde jsou načteny poskytované Mount 

Pointy). Připojení k NTRIP serveru provede připojení k vybranému zdroji korekcí. 

Detailnější popis těchto záloţek nebude uveden, jelikoţ to není náplní diplomové práce. 

 

Obr. 4.6: A – okno pro nastavení zvukové signalizace, B – okno, pro navázání spojení 

mezi kontrolérem FC-200 a přijímačem GR-3. C – okno automatického spojení  

do internetové sítě (http://obchod.geodis.cz/file/345/). 

    V hlavním zobrazení programu TopSurv klikneme na záloţku měření  Topo 

(Obr. 4.7A). Zobrazí se okno Topo (stacionární měření), které umoţňuje provádět záznam 

Stop and go. Zde se po připojení objeví u značky antény hodnota kvality internetového 

spojení (zpravidla 100%). Ţluté pole s informací FLOAT znamená, ţe přijímač vyuţívá 

přijímané korekce, ale nabízí niţší přesnost měřeného bodu a to v rozmezí 0,5 - 3 m  

(Obr. 4.7B). Základní předpokladem přesného RTK měření je tzv. FIX řešení, při kterém  

je dosaţena cm přesnost. Měření se spustí kliknutím na klávesu Start. 
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Obr. 4.7: A – zobrazení pro nastavení měření s „topo“ body, B – zobrazení při Topo 

měření (http://obchod.geodis.cz/file/345/). 

Vysvětlivky: 

Pole Bod – vložení čísla bodu; pole Kod – vložení kódu; pole Vys.ant. – nastavuje  

se podle vysunutí teleskopické tyče 2.00 m; Počet epoch je nastaven 3. tzn, že poloha bude 

určena ze 3 float epoch. 

4.2.2.3 Plánování měření 

Aby se měření mohlo pouţít ke kartografickému nebo geodetickému zpracování  

je potřeba aplikovat další dílčí metody, které naměřená data zpřesní. Pro zvýšení přesnosti 

výsledků měření se musí nejlépe den (optimum týden) před vlastním měřením zjistit 

dostupnost druţic a koeficientů DOP ve studované lokalitě.  Koeficienty DOP vyjadřující 

míru znepřesnění polohové informace v důsledku nepříznivého geometrického rozmístění 

dostupných druţic. Zdrojová data k určení dostupnosti navigačních satelitních druţic  

a koeficientů DOP jsou ke staţení na webové stránce www.celestrak.com 

Na webové stránce CELESTRAK (http://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/2011/)  

se vybere aktuální rok a poté nejnovější almanach. Ten si pomocí volby uloţit soubor jako, 

stáhneme do počítače. Název souboru je nutno přejmenovat podle schématu YUMA 

1234.txt, kde 1234 je Week Number almanachu a uloţit. 

Součástí hardwarového vybavení GPS sestavy je i softwarová podpora,  

kde je na jednom z CD sloţka SW_Plánování a program Occupation Planning, pomocí 

kterého můţeme prohlíţet uloţený almanach. Po spuštění programu Occupation Planning 

se v záhlaví této aplikace navolí Satellites  Almanac.... (Obr. 4.8A). Zobrazí se okno 

ALMANAC a v něm se zatrhne Use GPS Almanac a následně zvolit Browse (Obr. 4.8B). 

Poté se vyhledá soubor s uloţeným almanachem, avšak je důleţité v dolní části okna  

u poloţky soubory typu navolit YUMA Files (YUMA*.txt) aby se uloţený soubor zobrazil 

(Obr. 4.8C). 
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Obr. 4.8: A – základní zobrazení programu Occupation Planning a vložení almanachu, 

B – zobrazení pro vložení almanachu, C – okno pro otevření almanchu  

(foto autor, 2011). 

Almanach je jiţ nahrán do programu a dalším krokem je vytvoření nového projektu 

(Obr. 4.9A). Zobrazí se okno Point Editor, zde se zadávají údaje o názvu zájmové lokality, 

poloha zamýšleného měření (v zeměpisných souřadnicích) a elevační výšky (Obr. 4.9B). 

Následně se zobrazí okno Point List Planning, vybere se ikona Edit time (Obr. 4.10A) aby 

se nadefinoval den, časový rozsah (Obr. 4.10B) a časová zóna měření (záloţka Time Zone).  

 

Obr. 4.9: A – zobrazení při zakládání nového projektu, B – okno Point Editoru 

s informace o zájmové lokalitě (foto autor, 2011). 
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Obr. 4.10: A – zobrazení při výběru Edit time, B – okno pro nastavení dne měření, 

začátku a konce měření (foto autor, 2011). 

Jakmile jsou nastaveny všechny potřebné parametry, otevře se funkce Availability 

and PODs. Zde se zjistí časový interval, během kterého budou podmínky k měření nejlepší 

a právě v tuto dobu je ideální provést vlastní měření. 

V rámci plánování je kladen důraz zejména na následující parametry: 

 dostupnost druţic 

 hodnoty DOP 

 viditelnost 

4.2.2.4 Vlastní mapování svahové deformace 

Při vlastním mapování svahové deformace pod horou Gírová, nastaly problémy 

s přesností měření jednotlivých bodů. Bylo to zřejmě zapříčiněno členitým terénem, 

lokalizací zájmové lokality u pomezí česko-slovenských hranic a hustým lesním porostem. 

Tyto faktory měly za následek špatný příjem korekčního signálu a zhoršený příjem signálu 

z GPS druţic. Přesnost měření se pohybovala v rozmezí prvních desítek cm aţ do první 

desítky metrů (v horizontální i vertikálním směru).  

Kvůli výše zmiňovaným negativním faktorům, vznikla omezená moţnost umístění 

geodetických hřebů do odtrhové hrany, těla a nebo čela sesuvu. V případě příznivých 

podmínek by vznikla moţnost provádění monitoringu svahové deformace. Pouze v jednom 

místě probíhalo měření s přesností na první cm, jenţe toto místo bylo vzdáleno asi 3 m  

od odtrhové hrany a další místa měla přesnost okolo 30 cm.  
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Pro zaměření svahové deformace a následný export naměřených dat pro vytvoření 

mapy v měřítku v 1:5 000 nebyla chyba měření jednotlivých bodů velikým problémem, 

proto se nejdříve mapování s GPS zaměřilo na odlučnou hranu sesuvu. Zde byla vzdálenost 

měření mezi jednotlivými body zvolena na 3 m. Poté se začalo postupovat  

po jedné ze stran transportní oblasti. V případě, ţe se nedaleko hranice sesuvu vyskytovaly 

mokřady, prameny, jezírka, nebo boční valy, byly taktéţ zaměřeny. Terénní mapování 

směrem k čelu sesuvu bylo velice obtíţné a to díky popadaným stromům, podmáčenému 

terénu a hustému lesnímu porostu na jedné ze stran transportní oblasti sesuvu.  

Při mapování s GPS se v programovém vybavení TopSurv hodně osvědčila poloţka Kod 

(Obr. 4.7B). Ta umoţňovala pojmenovat jednotlivé části sesuvné oblasti, coţ byla odlučná 

hrana, čelo sesuvu, jezírka, boční výtlačné valy apod. Díky tomu vznikla při post 

procesingovém zpracování přehlednější orientace v naměřených datech. 

Jakmile se dokončilo konturování svahové deformace, započalo GPS mapování 

v těle sesuvu, které se zaměřilo na: 

 lokalizaci výchozů vrstev, na kterých byla provedena strukturně-tektonická měření, 

 svahové pohyby bloků,  

 akumulační plochy, 

 násunové valy, 

 boční zvýšené břehy, 

 vyhledání a zaměření bývalých lesních cest,  

 vzniklá jezírka, 

 příčné trhliny. 

4.2.3 Metodika zpracování dat z kompasového měření 

Údaje z kompasového měření vrstevních ploch a puklinových systémů,  

byly převedeny do elektronické podoby, respektive převedeny z terénního deníku 

do Microsoft Excel 2007. Zde byla data z měření vrstevních ploch a puklinových systémů 

roztříděny do samostatných tabulek. Jelikoţ při větším mnoţství těchto dat snadno 

ztrácíme přehled o tom, který ze zjištěných směrů se vyskytuje nejčastěji,  

zda jsou v souboru významné systémy charakteristické pro zkoumanou lokalitu.  

Při zpracování souboru dat prostorové orientace strukturních prvků byl nainstalován 

software TectonicsFP 1.7.01. Tento program umoţnil vhodně vyjádřit celý soubor 

naměřených dat grafickou formou a to pomocí různých diagramů, na kterých je okamţitě 

vidět, zda se objevuje zvýšená četnost výskytu daného prvku v nějakém přednostním 

směru. Výsledky a slovní popis těchto diagramů bude uveden v kapitole 5.3.2. 
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4.2.4 Metodika zpracování dat z GPS měření 

Naměřená data, byla z kontroléru FC-200 exportována do formátu ESRI shape 

(Obr. 4.11C). V základním zobrazení programu TopSurv klineme na záloţku Zak,  

zde se zvolí Export a moţnost exportu dat Do souboru (Obr. 4.11A). Zobrazí se okno 

Sour.system, v němţ se volí souřadnicový systém, ve kterém budou naměřená data dále 

zpracovávána. Při exportu dat nehraje roli, zda data byla naměřena v souřadnicovém 

systému WGS-84 nebo S-JTSK atd. Pomocí transformního klíče, který je implementován 

v programu TopSurv, budou naměřená data převedena do libovolného souřadnicového 

systému. V tomto případě, byl zvolen souřadnicový systém S-JTSK inverzní (Obr. 4.11B). 

Následující zobrazení Do souboru (Obr. 4.11C) umoţňuje volbu typu dat, které budou 

exportována do souboru. Zde byly naměřené hodnoty zvoleny jako bodové, jelikoţ 

umoţňují snadnější manipulaci v programu ArcGis 9.3. V záloţce Format byl navolen typ 

souboru ESRI Shape (*.shp). Tento formát vytvoří novou vrstvu naměřených bodů  

a ty budou následně zobrazeny v programu ArcGis 9.3. Posledním krokem je vytvoření 

nebo výběr adresáře, do kterého budou exportovaná data uloţena a proběhne samotný 

proces exportu dat (Obr. 4.12A-B). 

 

Obr. 4.11: A – okno pro volbu exportu dat do souboru;  

B – zobrazení pro volbu souřadnicového sytému; C – okno pro export dat do souboru 

(http://obchod.geodis.cz/file/345/). 

Kontrolér FC-200 se přes USB rozhraní připojí k počítači, zde si Windows 7 

pomocí internetu vyhledal a stáhnul program pro komunikaci s kontrolérem FC-200 

(Windows Mobile). Poté přes typické Windows okno se najede na kontrolér, storage card, 

kde je sloţka TPS TopSURV. V této sloţce se vyhledá soubor IEFiles, ve kterém se jiţ 

nalézá sloţka, kterou si uţivatel sám vytvořil při exportu dat a v níţ jsou naměřená data 

ve formátu ESRI Shape. 
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Obr. 4.12: A – okno s výběrem adresáře pro uložení exportovaných dat;   

B – okno se stavem exportu (http://obchod.geodis.cz/file/345/). 

Nové vrstvy byly následně otevřeny v programu ArcGis 9.3, kde bylo vyuţito 

aplikace ArcMap, jenţ umoţnila vytvořit mapu celého sesuvného území, a ArcCatalog, 

která pomohla nadefinovat a zakreslit jednotlivé prvky v zájmové lokalitě. Zvláště  

se vytvářela vrstva pro konturu svahové deformace, porušené lesní cesty, jezírka, boční 

valy apod. 

Podkladové vrstvy (ZABAGED – polohopis, výškopis 3D vrstevnic,  

pro mapový list 26-13-02 a ortofoto ČR pro mapový list Jablunkov 4-8) pro program 

ArcGIS 9.3 byly poskytnuty organizací ČÚZK, na základě vyplnění ţádosti, schválené 

vedoucím institutu geologického inţenýrství a vedoucím diplomové práce.  

Ţádost byla zaslána na adresu zeměměřického úřadu se sídlem v Praze 8. 

Mapa sesuvného území musela být rozdělena do tří typů vrstev: 

 vrstva bodových prvků 

 vrstva liniových prvků 

 vrstva plošných prvků 

Zpracování jednotlivých vrstev bylo prováděno metodou ruční vektorizace. 

S ohledem na plošný rozsah zkoumaného území bylo zvoleno mapové měřítko 1:5 000. 

V rámci zvoleného mapového měřítka, bylo umoţněno zakreslení jednotlivých 

významných jevů vyskytujících se v zkoumaném území. Grafická úprava byla provedena 

v programu CorelDRAW X5. Celá zkoumaná oblast byla umístěna na formát A4 včetně 

ostatních kompozičních prvků mapového listu. 
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5. Základní parametry a moţné příčiny vzniku svahové deformace 

5.1 Struktura svahového pohybu 

Jedná se o svahovou deformaci, která je zcela situována v těle staršího  

a rozměrnějšího sesuvu. Tuto skutečnost dokládají podrobné rekognoskace terénu,  

při kterých byl vymezen pravděpodobný rozsah staršího sesuvu. Celkový přehled nově 

vzniklé svahové deformace v těle jiţ staršího a rozsáhlejšího sesuvu, bude uveden v mapě, 

která tvoří přílohu č. 1. 

V horní partii starší svahové poruchy se nalézají skalní pískovcové výchozy.  

Podle Obr. 5.1 a z vlastního pozorování se zde zřejmě jedná o hlubinné rozvolňování  

a následné blokové odsedání těchto skalních výchozů. Tento jev s největší 

pravděpodobností vzniká v důsledku dlouhodobého gravitačního posouvání pískovcových 

bloků po mírně ukloněných jílovcových vrstvách s polohami pískovcových lavic v podloţí. 

Následkem gravitačních pohybů pískovcových bloků dolů po svahu se vyvinula nápadná 

skalnatá deprese - příkop (je vyznačen na Obr. 5.1 ţlutou přerušovanou čárou), která  

je protaţená ve směru ZSZ-VJV v délce aţ 150 m. Místy se zde jedná i o skalní řícení 

(překlápění a odtrhávání jednotlivých pískovcových bloků).  

 

Obr. 5.1 Blokové odsedání pískovcových bloků a vznik skalnaté deprese  

(foto autor, 2012). 
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V horní hraně skalního výchozu i ve stěně se v důsledku hlubinného rozvolňování  

a blokového odsedání pískovcových hornin vyvinulo několik tzv. pseudokrasových jeskyň. 

Vstup do jedné z těchto jeskyň je zachycen na obrázku 5.2A. Byl také proveden průzkum 

(Obr. 5.2B), při kterém bylo zjištěno, ţe strop tvoří zaklíněné pískovcové bloky a dno 

vyplňuje kamenná ostrohranná suť a spláchnutá hlína. Ve svém závěru přechází jeskyň  

do úzkého průlezu mezi zaklíněnými pískovcovými bloky.  

 

Obr. 5.2: A – Červený kruh znázorňuje vstup do jedné z jeskyň; B – Pohled do útrob 

pseudokrasové jeskyně (foto autor, 2012). 

Svahová deformace, která vznikla v květnu 2010 na JZ svahu hory Gírová dosahuje 

délky cca 1.156 m a její maximální šířka je cca 283 m. Podle vlastního mapování  

a studiem leteckých snímků obsaţených ve zprávách zabývajících se zájmovou lokalitou, 

je zcela zřejmé, ţe mechanika svahového pohybu je sloţená ze dvou částí:  

a) první část jeví charakteristické prvky pro sesouvání skalních hornin, podél 

predisponovaných ploch vrstevnatosti, které jsou ukloněny k JJV pod úhlem cca 8° 

směrem k údolí. Tvar odlučné oblasti je modelován dvěma dominantními puklinovými 

systémy s hodnotami azimutu 104°/88° a 10/86°. Tento předpoklad potvrzují vzniklé 

ostrůvky (bloky) hornin v svrchní části těla sesuvu (viz Obr. 5.3). Tyto bloky hornin  

se pohybovaly bez větší rotace po predisponované ploše a na obrázku 5.4 lze zřetelně 

vidět, ţe sklon vrstevnatosti zůstal v generelu zachován vůči původnímu sklonu 

vrstev. V levé části obrázku 5.4 je uveden hornický zápis pro vyjádření směru  

a úklonu vrstev. Hloubka predisponované smykové plochy je odhadována v rozmezí 
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10-40 m a to podle geofyzikální metody ERT, která byla realizována v rámci studie 

Pánek et al. 2011. 

 

Obr. 5.3: Pohled na svrchní část sesuvu, vzniklé ostrůvky hornin jsou vyznačeny žlutou 

šipkou (foto autor, 2012). 

 

Obr. 5.4: Detailní pohledy na ostrůvky hornin (foto autor, 2012). 

Odlučná část sesuvu je specifická, protoţe v severní (bazální) části, je odlučná plocha 

vysoká 16 m a je zaloţena na puklinovém systému (104°/88°), který je téměř kolmý  

na východní část odlučné oblasti, ta je utvářena zlomovou plochou. Západní část 

odlučné oblasti bude patrně zaloţena na druhém systému puklin (10°/86°),  

který je v této části proti klonný. Východní část odlučné oblasti je utvářena 

predisponovanou plochou, na které lze dobře pozorovat sled ráztockých vrstev  

(Obr. 5.6). Tato plocha je zhruba aţ 40 m vysoká a dosahuje délky 260 m.  

Při konzultaci výsledků ze strukturně-tektonického měření s doc. Ing. Radomírem 

Grygarem, CSc, byla vyloučena moţnost, ţe by se jednalo o antropogenní sub-recentní 
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nebo recentní zlomovou plochu. Jedná se tedy o zlomovou plochu, která souvisí 

s alpínskými systémy. Vzhledem k tomu, ţe tato plocha má hodnotu 248°/61°,  

je zde zřejmá návaznost na směr Jablunkovské brázdy. Ta se napojuje na Těšínský 

zlom a na další zlomové systémy, které jsou i v podloţí. Pomocí zlomové poruchy  

a puklinových systémů (Obr. 5.5), se více uplatňovaly exogenní faktory a následně 

v květnu 2010 došlo k odtrţení a rozsedání zvětralých skalních hornin, které  

se pohybovaly po smykové ploše, jenţ je utvářena vrstvou.   

 

Obr. 5.5: Detailní letecký pohled na odlučnou oblast s vyznačenými hlavními 

tektonickými prvky (upraveno podle Pánek et al. 2011). 

Velikost sklonu zlomové plochy byla změřena geologickým kompasem. Vzhledem 

k tomu, ţe zlomová stěna není ideálně rovná, ale její povrch je stupňovitý,  

byla pouţita dřevěná deska o délce sto centimetrů a šířce dvaceti centimetrů  

pro minimalizaci nerovností a přesnější změření velikosti úklonu této zlomové plochy. 

Hodnota velikosti úklonu byla změřena a činí 61°. Je zajímavé, ţe podle dřívějších 

studií, které byly publikovány v souvislosti s zkoumanou oblastí se hodnota velikosti 

úklonu odlučné stěny liší. Podle studie Baroň et al. 2011 je stanovena velikost úklonu 

na hodnotu 39° a podle studie Pánek et al. 2011 na hodnotu 50° zlomové plochy.  

Jsou zde zřejmé nesrovnalosti v naměřených hodnotách, je tedy otázkou, ve kterých 

místech odlučné stěny ostatní autoři prováděli svá měření a jestli jejich hodnoty jsou 

průměry sumy měření a zda nějakým způsobem eliminovali nerovnosti  
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při kompasovém měření. V západní části těla sesuvu byly lokalizovány vyvinuté 

příčné trhliny (Obr. 5.7). 

 

Obr. 5.6: Východní část odlučné oblasti, která se vyvinula podél zlomové plochy  

(foto autor, 2012). 

 

Obr. 5.7: Příčné trhliny v těle sesuvu (foto autor, 2011). 

b) ve střední části přechází sesouvání do proudového sesuvu. Podmínky pro vznik byly 

ideální. Sesuvné hmoty byly absolutně saturovány vzhledem k intenzivním vodním 

sráţkám, které činily v době mezi 15. 5. a 18. 5. 2010 okolo 244,6 mm. Hlavním 

faktorem ovšem bylo, ţe v místech, kde přechází sesouvání do proudového sesuvu,  

se nalézá jedno z pramenišť vodního toku Markov, který tvoří povodí 4. řádu.  

Takto saturované sesuvné hmoty se pohybovaly značnou rychlostí, posun byl zřejmě  

v desítkách metrů za jednu hodinu po původním terénu. Je také zcela moţné, ţe tento 

pohyb narušil i původní terén do hloubky jednoho metru, jelikoţ z leteckých snímků, 

lze dobře pozorovat přemístěné lesní porosty v skoro neporušené pozici. V důsledku 

proudového sesuvu se vyvinuly boční výtlačné valy a malé příčné hřbety. Při těchto 
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pohybech bylo poškozeno elektrické vedení, které se nacházelo v místech stávajícího 

čela sesuvu. Čelo proudového sesuvu je aţ 10 m převýšeno nad původní terén  

(viz Obr. 5.8). Vzniklo také rozlehlejší jezírko v horní části proudového sesuvu, které 

je dotováno z prameniště vodního toku Markov. Vypovídají o tom rekognoskace 

terénu v jarním období, kdy dochází k tání sněhové pokrývky a občasným dešťovým 

sráţkám. Při těchto podmínkách, lze zřetelně pozorovat vydatnost prameniště a také 

jakým způsobem modeluje reliéf v těle sesuvu (Obr. 5.9). 

 

Obr. 5.8: Pohled na akumulační část (čelo) sesuvu, které je zvýrazněno žlutou 

přerušovanou čarou (foto autor, 2011). 

Pro kinematickou rekonstrukci horizontálních pohybů, které nastaly v těle sesuvu, 

bylo vyuţito dvou lesních cest, které vedly přes tělo sesuvu. První lesní cesta (dále jen 

cesta č. 1) byla situována v nejsvrchnější části těla sesuvu. Druhá lesní cesta vedla  

ve střední části těla sesuvu (dále jako cesta č. 2). Při rekognoskačních túrách, byly tyto 

lesní cesty vyhledány a s pomocí zařízení GPS zaměřeny. Naměřená data byla vloţena 

do programu ArcGis 9.3. Jako fundament v tomto programu byly pouţity 

podkladové vrstvy ZABAGED – polohopis a výškopis. Výhodou podkladových vrstev 

bylo, ţe vznikly v roce 2009, tudíţ obsahovaly původní situaci terénu před svahovým 

pohybem z května 2010 a bylo moţné zrekonstruovat posuny jednotlivých lesních cest 

v těle sesuvu. 

Cesta č. 1 se na západní straně v těle sesuvu posunula o cca 28 m a na východní 

straně o cca 95 m v horizontálním směru. Z těchto výsledků jasně vyplývá, ţe cesta č. 1  

se v těle sesuvu při svém východním okraji posunula výrazněji oproti západní části.  

Tyto rozdílné horizontální pohyby v reliéfu zkoumané oblasti jasně dokazují, ţe sesuvné 

hmoty ve východní části se pohybovaly rychleji díky tektonicky predisponované odlučné 

ploše. Tato plocha má výškový rozdíl 40 m a to mezi horní odlučnou hranou a spodní částí. 

Naproti tomu v západní oblasti činí výškový rozdíl v určitých částech nejvýše 16 m.    

Ve střední části těla sesuvu, kde vedla cesta č. 2, nastal pohyb v západní části  

o cca 256 m a na východní straně o cca 146 m. Jasně to vypovídá o tom, ţe zde nastal 

sesuv proudový. Na jeho horní západní straně se nalézá prameniště vodního toku Markov, 

které zde vytvořilo ideální podmínky pro tak značné posuny sesuvných hmot. Dokládají  

to i jezírka, která se vytvořila v této části proudového sesuvu.   
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Obr. 5.9: Pohled na průběh vodní toku ve střední části sesuvu (foto autor, 2012). 

5.2 Základní parametry svahového pohybu 

Data získaná při terénním měření byla zpracována v programu ArcGis 9.3, podle 

funkce Measure a podkladových vrstev ZABAGED – polohopis a výškopis.  

Z těchto výsledků byly určeny tyto parametry zkoumané svahové deformace: 

 rozloha svahové deformace 210.867 m
2
, 

 svahová deformace má délku cca 1.156 m, 

 maximální šířka svahové deformace byla určena na hodnotu cca 283 m, 
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 posun lesní cesty č. 1 na západní straně svahové deformace o 28 m  

a na východní straně o 95 m, 

 posun lesní cesty č. 2 na západní straně svahové deformace o 256 m  

a na východní straně to činí 146 m, 

 nadmořská výška odlučné oblasti se pohybuje v rozmezí  

718-743 m n. m., 

 čelo svahové deformace se nachází v nadmořské výšce 573 m n. m. 

5.3 Spouštěcí faktor 

Intenzita vodních sráţek v květnu 2010 byla rozhodujícím faktorem, díky kterému 

vzniklo velké mnoţství svahových pohybů na území Moravsko-slezského kraje, Slovenska 

a Polska. Český Hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal zprávu zabývající  

se povodňovou situací z května 2010 (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ 

nmk/HMMSK.pdf). Podle ČHMÚ byla synoptickou příčinou povodní tlaková níţe, 

postupující ze Středomoří severovýchodním směrem. Tlaková níţe postoupila v krátké 

době po dráze Vb nad východ Evropy, kde setrvala bez výraznějšího pohybu po dobu více 

neţ dvou dní. Proudění kolem středu této tlakové níţe přineslo intenzivní sráţky  

na severovýchod ČR, především na území Moravskoslezského kraje a byla podpořena 

silnými povětrnostními podmínkami v oblasti Beskyd. V zájmové lokalitě byla intenzita 

sráţek ve večerních hodinách 15. 5. 2010 pouze 20 aţ 35 mm sráţek za 24 h.  

Mezi 16. 5. – 17. 5. 2010 se zvýšila intenzita sráţek a dosáhla 8-15 mm / 1 h v horských 

oblastech. Díky vlivu větru na návětrných svazích se zvýšil sráţkový úhrn na 80-115 mm 

za 24 hodin. V noci z 18. 5. na 19. 5. došlo k úbytku sráţek v zájmové oblasti, avšak jiţ 

v tuto dobu započal svahový pohyb pod horou Gírová. Přehled distribuce sráţek  

je znázorněn na Obr. 5.10 a shrnutí vybraných meteorologických stanic poblíţ zájmové 

lokality je uveden v Tab. 5.1. 

Nejbliţší dostupná meteorologická stanice v zájmovém území se nachází v obci 

Jablunkov, která je asi 5 km vzdušnou čarou vzdálena od zkoumaného sesuvu. V době 

mezi 15. 5. a 18. 5. 2010 byl na této stanici zaznamenán sráţkový úhrn okolo 244,6 mm 

(Tab. 5.1). Toto mnoţství sráţek bylo zjištěno jen pár hodin předtím, neţ započal samotný 

svahový pohyb. Spuštění svahové pohybu bylo zapříčiněno v důsledku intenzivních 

vodních sráţek v krátkém časovém období na zkoumaném území. 

Tab. 5.1: Celkové denní srážky registrované na jednotlivých meteorologických stanicích 

(http://voda.chmi.cz/pov10/). 

 

15. 5. 16. 5. 17. 5. 18. 5.

Český Těšín 17,6 120,9 74,4 39,2

Horní Lomná 10,5 104,0 50,4 30,0

Jablunkov 12,4 115,1 75,3 41,8

Nýdek 24,0 146,0 96,5 71,0 337,5

Celkový sráţkový úhrn mezi 15. 5. - 18. 5. 2010 [mm]
Meteorologická stanice

Denní sráţkový úhrn [mm]

252,1

194,9

244,6
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Obr. 5.10: Plošné rozložení srážkových úhrnů za období 16. 5. - 18. 5. 2010 

(http://voda.chmi.cz/pov10/). 

5.3.1 Exogenní působení 

Další důleţitou podmínkou pro vznik svahové deformace, byly silně zvětralé skalní 

horniny, které měly charakter eluviálních zemin. Působení exogenních procesů bylo 

podpořeno křehkou tektonikou, která měla nemalý vliv ve zkoumané oblasti. Zřetelně  

to lze pozorovat na obrázku 5.11, kde je zkoumané území silně postiţeno puklinovými 

systémy a jednotlivé sedimentární vrstvy se při mechanickém působení oddělují v tzv. 

šupinách.  

V rámci zkoumaného území byl proveden mineralogický rozbor vědeckou 

skupinou Pánek et al. v roce 2011. Při této analýze se odebralo 10 zvětralých horninových 

vzorků z vrstvy ráztocké. V Geologickém ústavu Akademie věd České Republiky v Praze 

byla na tyto vzorky aplikována metoda rentgenové difrakce pomocí technického zařízení 

Philips PW 7310. Z mineralogické analýzy vyznívá, ţe největší část tvoří křemen ( 40%), 
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kaolinit (18%) a chlorit (10%). Studie rovněţ neprokázala přítomnost skupiny smektitů, 

které jsou charakteristické pro bobtnání a je zde převaha illitu. Ten vzniká společně 

s kaolinitem, při zvětrávání alumosilikátů (např. ţivců). Illit je schopen v omezené míře 

absorbovat vodu, avšak u něj nedochází k tak razantnímu nabobtnání nebo smrštění při 

ztrátě vody v porovnání s jinými minerály ze skupiny smektitů. 

 

Obr. 5.11: Detailní pohled na tektonicky rozrušené skalní horniny (foto autor, 2011). 

5.3.2 Tektonická predispozice 

Sběr strukturně-tektonických dat s pomocí geologického kompasu, byl převáţně 

prováděn na výchozech vrstev, které byly situovány v odlučné části sesuvu a také  

na východní straně odlučné oblasti, která je tvořena zlomovou plochou. Celkem bylo 

změřeno 90 hodnot u puklinových systémů a v případě měření strukturních prvků,  

bylo naměřeno celkem 45 hodnot. Data naměřená z kompasového měření  

se vyhodnocovala pomocí programu TectonicsFP 1.7.01. Puklinové systémy jsou 

statisticky vyhodnoceny v růţicového diagramu viz Diagram 5.1. Který je statistickým 

obrazem přednostních puklinových systémů. Růţicový diagram jasně prokázal přítomnost 

dvou dominantních systému křehké tektoniky (převáţně puklin), která utváří zkoumanou 

oblast. Je to obraz křehké tektoniky z devadesáti devíti procent puklin, která bude mít 

určitou geometrickou vazbu na zlomovou síť. Je to téměř ortogonální systém SJ a ZV.  
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Pro vyjádření úloţních poměrů vrstev byl zvolen diagram velké oblouky, který byl 

doplněn o konturový diagram. Na Diagramu 5.2 lze zřetelně vidět, ţe vrstvy jsou  

sub-horizontálně uloţeny a mají směr VSV-ZJZ s úklonem k JJV pod úhlem cca 8°.       

 

Diagram 5.1:  Statistické vyhodnocení směrového rozložení četnosti puklinových 

systémů v růžicovém diagramu (autor, 2012).  

 

Diagram 5.2: Zobrazení úklonu vrstev pomocí velkých oblouků a konturového diagramu 

(autor, 2012). 
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Pro ověření správnosti výsledků ze strukturně-tektonického měření, byly výsledky 

porovnány se studiemi Baroň et al. 2011 a Pánek et al. 2011, kteří také měřili strukturně-

tektonické prvky v zájmové lokalitě. Jejich výsledky se nijak výrazně neodlišují  

od výsledků publikovaných v této práci. Ovšem jeden rozdíl v naměřených datech zde je  

a to u velikosti sklonu tektonicky predisponované odlučné plochy. Kdy kaţdý z výše 

zmiňovaných autorů má uveden rozdílnou velikost úklonu. Tyto rozdílné výsledky byly jiţ 

diskutovány v kapitole 5.1.    

Jedná se o svahovou deformaci, která vznikla v ploše staršího a rozměrnějšího 

sesuvu. Data ze strukturně-tektonického měření potvrzují, ţe pohyb nastal  

po predisponované smykové ploše. Díky puklinovým systémům se výrazně oslabila 

pevnost podloţních skalních hornin a v důsledku tohoto oslabení vznikly lepší podmínky 

pro infiltraci dešťových sráţek a následnou cirkulaci podzemní vody. Posledním 

spouštěcím faktorem byl silný sráţkový úhrn v krátkém časovém období.  
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6. Diskuze 

Svahová deformace, která se začala pohybovat 19. května 2010 pod horou Gírová 

patří svým plošným rozsahem k největším svahovým deformacím za poslední desetiletí 

zaznamenané na území ČR. Rozměry sesuvu jsou srovnatelné i s velikostí těch největších 

sesuvů v Západních Karpatech z období pozdního Glaciálu. V poslední době se jen vzácně 

vytvářejí ve středně vysokých horách centrální Evropy takto rozsáhlé sesuvy (Klimeš et al. 

2009) jako je pod horou Gírová. Sesuv je dokladem, ţe velké aktivní sesuvy se obvykle 

vyvíjejí v rámci existující nestabilní oblasti. Mohou to být starší, hluboce zakořeněné  

sesuvy nebo hluboká gravitační deformace. 

Tato diplomová práce potvrzuje fakt, ţe svahové pohyby mohou být v rámci 

zkoumané lokality opakovaně aktivovány. Podobně jako je tomu i u ostatních karpatských 

hlubinných sesuvů, které byly zkoumány v pracích Baroň et al. 2004 nebo Klimeš et al. 

2009. V takových případech můţe být náhlý svahový pohyb zapříčiněn dosáhnutím 

prahové hodnoty napětí i bez nutnosti dodatečného zatíţení svahu nebo zvýšení pórového 

tlaku. Klimeš et al. 2009 zkoumal ve své případové studii vznik novodobých 

katastrofických sesuvů, které se vyvíjely v dlouhodobě (v řádech 1000 aţ 100 000 let) 

oslabovaném skalním masívu. 

Intenzita dešťových sráţek mezi 15. 5. – 19. 5. 2010 dosáhly sráţkového úhrnu 

okolo 244,6 mm na hydrometeorologické stanici Jablunkov, která je vzdušnou čarou 

vzdálena cca 6 km od zájmové lokality. Takto vydatné sráţky v krátkém období byly 

hlavním a posledním přírůstkovým faktorem, který vedl k inicializaci svahového pohybu 

pod horou Gírová. Hlavním předpokladem svahové nestability jsou dlouhodobé vnitřní 

změny ve skalním masivu v důsledku zlomové tektoniky. V minulosti však musely 

probíhat pohyby, které zřejmě měly charakter hlubinných plouţivých pohybů, které se na 

povrchu projevovaly puklinami, prasklinami, které byly z části maskovány lesním 

porostem. Dokazuje to i studie prováděná Sojkovou v roce 2006, která ve své diplomové 

práci uvádí, ţe ve zkoumaném území se vyskytovaly bloková pole a také plouţení  

a sesouvání svahových sedimentů.  
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7. Závěr 

Hlavním cílem předloţené práce bylo určení základních parametrů svahové 

deformace, která vznikla na JZ svahu pod horou Gírová. Při mapovacích túrách bylo 

zjištěno, ţe se jedná o svahovou deformaci, která je situována zcela v těle staršího  

a rozměrnějšího sesuvu. Toto zjištění bylo potvrzeno i v geologické zprávě  

Pod Gírovou sesuv-prvotní geologické zhodnocení, kterou vypracovala společnost  

K-GEO s.r.o. v roce 2010, zde je uvedeno sdělení starosty obce Mosty u Jablunkova Josefa 

Szotkowského, ţe v obecní kronice je dokladován mimořádně rozsáhlý sesuv na jiţních 

svazích hory Gírová před 170 lety. Pro ověření informace proběhla osobní návštěva 

obecního úřadu Mosty u Jablunkova. Zde bylo zjištěno, ţe historickou kroniku nemá 

obecní úřad v osobním vlastnictví a je k dispozici pouze v elektronické podobě  

na zemském archívu města Opavy. Studiem archivního fondu, nebyla potvrzena výše 

uvedená zmínka o historické existenci sesuvu na jiţním svahu hory Gírová, tak jak uvádí 

starosta obce.  Hledání záznamů o sesuvu pod horou Gírová v historických kronikách  

se rozšířilo na vesnice Bukovec, Hrčava a Jablunkov, bohuţel nebyly zjištěny ţádné 

informace.    

S pomocí měřicí aparatury GPS bylo zmapováno širší okolí svahové deformace  

a prvky, které byly z hlediska zkoumání významné. Sesuv vzniklý v květnu 2010  

byl zaměřen přístrojem GPS, ten umoţnil vytvořit přesný geometrický rozměr svahové 

deformace oproti ostatním studiím. Protoţe zejména ve východní části sesuvu  

se nachází špatně přístupný terén pro mapování. Je zde mnoho „pokáceného“ lesního 

porostu a také dosti podmáčený terén. Proto ostatní autoři zvolili odhad špatně přístupného 

terénu pomoci snímků pořízených z ultra lehkého letadla. Dále byly lokalizovány 

významné geomorfologické jevy, vzniklé při svahových pohybech. Výsledky GPS měření 

jsou uvedeny v mapě, která tvoří přílohu č. 1 a v příloze č. 2 jsou zobrazeny naměřené 

body v programu ArcGis 9.3. 

Pro pochopení geneze svahové deformace bylo provedeno měření strukturně-

tektonických prvků v odlučné oblasti. Zde byly dobře odkryty výchozy vrstev.  

Data z kompasového měření se vyhodnocovala pomocí programu TectonicsFP 1.7.01. 

Tektonické prvky byly statisticky vyhodnoceny v růţicovém diagramu, který jasně 

prokázal přítomnost dvou dominantních systému křehké tektoniky (převáţně puklin),  

která utváří zkoumanou oblast. Strukturní prvky se vyjádřily v digramu velké oblouky, 

který je doplněn o konturový diagram a z výsledků je zřejmé, ţe svahový pohyb nastal 

podél predisponovaných ploch vrstevnatosti, které jsou sub-horizontálně uloţeny a mají 

směr VSV-ZJV s úklonem k JJV pod úhlem cca 8° směrem k údolí. Hloubka smykové 

plochy v horní části stávajícího sesuvu je odhadována v rozmezí 10-30 m a to pomocí 

geofyzikální metody ERT v rámci studie Pánek et al. v roce 2011. 
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Hlavní spouštěcí faktor pro inicializaci svahového pohybu bylo intenzivní sráţkové 

období, kdy mezi 15. 5. – 19. 5. 2010 činil sráţkový úhrn 244,6 mm. Tyto data byla 

získána z hydrometeorologické stanice Jablunkov, která je vzdušnou čarou vzdálena  

cca 6 km od zájmové lokality. Další podmínkou bylo silně zvětralé skalní podloţí 

v přípovrchové zóně. Proto vznikly příznivé podmínky pro infiltraci dešťových sráţek  

a proudění podzemních vod, které jsou vázány na pukliny a poruchové zóny 

předkvarterního podloţí. Významnou roli hrála také morfologie terénu. 

Podle vlastního mapování a studiem leteckých snímků obsaţených ve zprávách 

zabývající se zájmovou lokalitou, je zcela zřejmé, ţe mechanika svahového pohybu  

je sloţená ze dvou částí:  

 První část jeví charakteristické znaky pro sesouvání skalních hornin, podél 

predisponovaných ploch vrstevnatosti. Tento předpoklad potvrzují vzniklé 

ostrůvky (bloky) hornin v svrchní části těla sesuvu. Na těchto blocích 

hornin bylo provedeno strukturní měření, které potvrdilo, ţe sklon 

vrstevnatosti zůstal v generelu zachován vůči původnímu sklonu vrstev  

a tyto bloky hornin se pohybovaly bez větší rotace po predisponované ploše. 

Významnou roli v této části mechanizmu tvoří odlučná část. V severní části, 

je odlučná plocha vysoká 16 m a je zaloţena na puklinovém systému 

(104°/88°), který je téměř kolmý na východní část odlučné oblasti,  

ta je utvářena zlomovou plochou (248°/61°). Západní část odlučné oblasti 

bude patrně zaloţena na druhém puklinovém systému (10°/86°), který  

je v této části proti klonný. Východní část odlučné oblasti je utvářena 

predisponovanou zlomovou plochou. Je zde zřejmá návaznost na směr 

Jablunkovské brázdy. Ta se napojuje na Těšínský zlom a na další zlomové 

systémy, které jsou i v podloţí. 

 Ve střední části sesuvu přechází sesouvání do proudového sesuvu. 

Podmínky pro vznik byly ideální. Sesuvné hmoty byly absolutně saturovány 

vzhledem k intenzivním vodním sráţkám, které činily v době mezi 15. 5.  

a 18. 5. 2010 okolo 244,6 mm, ale hlavní příčinou bylo prameniště vodního 

toku Markov, které je situováno ve střední části sesuvu. Takto silně 

saturované sesuvné hmoty se pohybovaly značnou rychlostí, posun byl 

zřejmě v desítkách metrů za 1 hodinu po původním terénu. Je také zcela 

moţné, ţe tento pohyb narušil i původní terén do hloubky jednoho metru, 

jelikoţ z leteckých snímků, lze dobře pozorovat přemístěné lesní porosty 

v skoro neporušené pozici. Čelo proudového sesuvu je aţ 10 m převýšeno 

nad původní terén. 

Rozměry svahové deformace byly určeny pomocí programu ArcGis 9.3  

a podkladových vrstev ZABAGED-polohopis a výškopis, jako zdrojová data bylo pouţito 

vlastní měření pomocí GPS. Svahová deformace má šířku cca 283 m a délkově dosahuje 
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cca 1.156 m. Generální směr pohybu je k JJV. Sesuvné území se rozprostírá na ploše  

210.867 m
2
. Devastujícím způsobem zde byly zničeny lesní cesty a pozemky společně 

s vzrostlým porostem, v čele svahové deformace byly strţeny elektrické sloupy. Naštěstí 

sesuv nezpůsobil ţádnou významnou škodu na lidských sídlech, ale byla zde potenciálně 

ohroţena jedna rekreační chata, která je situována zhruba 28 m severně od východní 

odlučné hrany.  

Sesuvné území se přirozeně dočasně stabilizovalo, ale lze předpokládat,  

ţe v dlouhodobém měřítku se bude sesuvné území zejména v horní východní části 

rozšiřovat. Není zde však předpoklad, ţe by se odlučná hrana dále rozšiřovala  

za přepadovou vrstevnici. Jako reálné řešení pro zpomalení resp. zastavení sesuvného čela 

je aplikace odvodňovacích ţeber. V současné době je u čela sesuvu provedeno provizorní 

opatření v podobě odvodňovací rýhy. V těle sesuvu bude docházet k peneplenizaci  

a následně bude povrch zakryt náletovými dřevinami. 
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