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Anotace  

 Cílem mé diplomové práce je aktualizovat svahové deformace vyskytující se ve 

vybrané oblasti, tj. v severní části Staré Bělé. Provést klasifikaci jednotlivých nalezených 

deformací a vyhodnotit jejich rizikovost v závislosti na možném působení vůči okolnímu 

prostředí. V první části práce se zabývám charakteristikou zkoumaného území. V druhé 

části práce se zaměřuji na teorii, tzn. klasifikace, metody zkoumání, druhy faktorů 

způsobující svahové deformace apod. V třetí části práce se zabývám metodikou zkoumání 

a v závěru práce je zpracováno vlastní mapování jednotlivých svahových pohybů, jejich 

hodnocení a nakonec shrnutí a doporučení.  

 

Klíčová slova: svahové deformace, mapování, klasifikace   

 

Summary  

The aim of my diploma thesis is to map landslides occurring in the selected area, i.e.  

in the northern part of the Stará Bělá and then perform classification of individual 

deformation, to evaluate their risk in relation to their possible exposure to its surroundings. 

The first part of thesis deals with the characteristics of the study area. The second part  

of thesis focuses on the theory, i.e. classification, exploration methods, types of factors 

causing slope deformation, etc. In the third part deals with the methodology of research. 

Conclusion is created custom mapping of landslides, evaluation, and finally a summary  

and recommendations. 
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Úvod 

 Na dané téma jsem zpracovával problematiku výskytu a aktivit svahových 

deformací (sesuvů, pohybů) v severní oblasti Staré Bělé. Zmíněné deformace mají  

za následek jedny z nejrozšířenějších a nejzávažnějších přírodních katastrof ve světě. 

Vznik sesuvů podmiňuje mnoho faktorů, jakými jsou především klimatické poměry, úhrny 

srážek a místa s výskytem podzemních zdrojů vody.  

 Cílem mé diplomové práce je zrevidovat jednak svahové deformace zaznamenané 

Českou geologickou službou (dále jen „ČGS“) a dále také objevit nové ještě nenalezené 

sesuvy vyskytující se ve zmíněné lokalitě. K aktualizaci svahových deformací v lokalitě 

Stará Bělá jsem použil GPS přístroj zapůjčený fakultou. V práci se snažím o zhodnocení 

jednotlivých nalezených svahových deformací z hlediska jejich aktivity a na základě těchto 

výsledků se snažím o vyhodnocení jejich rizikovosti na okolní objekty a populaci. 

 V první kapitole své práce nejprve popisuji oblast mapování z hlediska 

hydrogeologických, klimatických, geomorfologických a geologických poměrů. Druhá 

kapitola pojednává o teoretických základech svahových deformací, klasifikaci a faktory 

podmiňující vznik a vývoj svahových pohybů. V rámci práce je využita dosavadní 

geologická prozkoumanost a registrované svahové pohyby podle ČGS v dané oblasti, která 

je následně aktualizována. V poslední kapitole se zabývám metodikou zkoumání a 

vlastním individuálním hodnocením jednotlivých zaměřených deformací.  

V závěru své práce pak shrnu a posoudím, které ze svahových deformací jsou 

nebezpečné, tzn. aktivní nebo potenciální a naopak také ty, které jsou stabilizované, tudíž 

neohrožují své okolí.  
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1. Charakteristika zájmového území 

1.1. Geografické umístění 

 Zájmové území se nachází v Moravskoslezkém kraji na jihozápadním okraji města 

Ostravy, v severní části obce Stará Bělá. Plocha zkoumané lokality je přibližně 4 km
2
. 

Mapový list 1:25 000, č. listu 15-43-14 a 15-43-19 (viz obr. č. 1). Jako hranici severní části 

Staré Bělé jsem určil komunikaci č. 478 mezi Starou Bělou a Novou Bělou.  

 

Obr. č. 1:  Topografický snímek - červeně označení polygonu studované oblasti  

(ArcGIS, on ags1.geology.cz). 
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1.2. Charakteristika lokality – přírodní poměry 

1.2.1. Geomorfologické poměry  

 Mapovaná oblast (viz obr. č. 2) z geomorfologického hlediska spadá do systému 

Alpsko-himalájského, provincie - Západní Karpaty, kód provincie VIII, subprovincie 

Vněkarpatské sníženiny, oblast - Západní Vněkarpatské sníženiny, kód oblasti VIII-A, 

celek - Moravská brána, kód celku VIIIA-4, podcelek Oderská brána, kód podcelku              

VIII-4B (Demek, 2006; Jelínek, 2003).  

 

Obr. č. 2: Výřez geomorfologické mapy (http://geoportal.gov.cz/web/guest/map). 

1.2.2. Klimatické poměry 

 Quittova klimatická klasifikace, která je tzv. efektivní klasifikací podnebí, je vytvořena 

na základě kombinací čtrnácti klimatologických charakteristik, které jsou: počet letních, 

mrazových a ledových dnů, počet zamračených a jasných dnů, počet dnů se sněhovou 

pokrývkou, atd. V této klasifikaci z roku 1971 se rozlišuje Česká republika na 23 jednotek do 

oblastí teplých, mírně teplých a chladných. Podle této klasifikace nížiny spadají do oblasti 

teplé (T), střední polohy do oblasti mírně teplé (MT) a vyšší polohy do oblasti chladné (CH). 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Zájmová lokalita podle této klasifikace patří do mírně teplé oblasti MT10 (viz obr. č. 3               

a tab. č. 1) 

 

Obr. č. 3: Výřez mapy klimatických oblastí ČR s označeným umístěním studované oblasti (Quitt, 

1971). 

 
Tab. č. 1: Číselná charakteristika klimatické oblasti MT10 (Quitt, 1975). 
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1.2.3. Hydrogeologie a hydrologie oblasti  

 Území města Ostravy se vyznačuje velkou rozmanitostí hydrogeologických poměrů  

a mnoha typů hydrogeologických prostředí. Hlubinná těžba černého uhlí značně ovlivnila 

hydrogeologii oblasti, a to zejména v severní části Ostravy. Odvodňování dolů  

a antropogenní činnost v této části ostravské průmyslové aglomerace měla značný vliv  

na kvalitu podzemních vod (Čurda et al. 1992). 

 Rozdílné hydrogeologické vlastnosti litostratigrafických komplexů jsou zjevné jak 

v laterálním, tak ve vertikálním směru. Báze je tvořena relativně nepropustnými horninami 

svrchního karbonu. Významný vliv na hydrogeologický systém jednotlivých poloh má 

především jejich příslušnost k strukturní jednotce. Jako samostatný hydrogeologický 

systém se jeví sedimenty kvarterního stáří. V oblasti Staré Bělé je hlavní zvodněný systém 

tvořen štěrkopísky a štěrky, které jsou uloženy na bázi kvarterních sedimentů (viz obr. č. 4 

a č. 5). V jejich podloží jsou nepropustné svrchnomiocenní (spodnobádenské) vápnité jíly. 

Svrchní část této vápnité formace je skoro všude navětralá, různě intenzivně odvápněná  

a místy až plastická (Grmela, 1994).  

 Hydrologické území Ostravska a oderské části Moravské brány patří do povodí Odry  

a úmoří Baltského moře.  

 V severní oblasti Staré Bělé se nachází zvodněný systém Bělského Lesa, který má 

v současné době volnou hladinu podzemní vody, která je při západním okraji Bělského 

Lesa ovlivňována odběry vody z většiny studní I., II. a III. jímacího řádu II. ostravského 

vodovodu. V roce 1924 byl proveden na území Bělského Lesa a částečně i Staré Bělé 

poměrně rozsáhlý geologický a hydrogeologický průzkum tzv. Hlavinkův průzkum, který 

dostatečně přesně určil poměry oblasti a pozdější průzkumné práce v tomto zájmovém 

území tento obraz pouze nepodstatně upřesňují. Hydroizohypsy sestrojené jak podle 

Hlavinkova průzkumu (1924), tak podle Ulahelova měření (1992) ukazují na existenci 

dvou částečných hydraulických bariér (Grmela, 1994). 
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Obr. č. 4: Výřez z mapy hydrogeologické rajonizace včetně ohraničení mapované oblasti 

(http://mapy.geology.cz/hydrorajony). 

 

http://mapy.geology.cz/hydrorajony
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Obr. č. 5: Výřez z hydrogeologické mapy, 1 – glacifluviální písky, štěrky s podílem glacilakustrinních 

jílovitých sedimentů, 2 – zábřežská terasa v prostoru přehloubené subglaciální deprese zábřežského koryta, 

3 – glacifluviální písky a písčité štěrky, 4 – glacifluviální písky a písčité štěrky, 5 – nížší nivní stupeň Odry 

a Ostravice pod Paskovem, 6 – Vyšší nivní stupeň Ostravice, 7 – antropogenní uloženiny, haldy navážky, 8 

– hlavní rozvodnice podzemní vody v první zvodni, 9 – pramenní vývěr s průtokem Q do 0,1, 10 – pramenní 

vývěr s průtokem Q 0,1 až 1, 11 – pramenní vývěr s průtokem Q 1-10, 12 – pramenní vývěr s průtokem Q 

nad 10 (ArcGIS on ags1.geology.cz). 
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1.3. Geologické poměry v širším pohledu (obecné) 

 Obecně geologické poměry charakterizují dvě rozdílná strukturní patra, kde spodní 

patro je tvořeno pokleslou platformou Českého masivu a svrchní patro představuje neoidní 

sedimenty čelní předhlubně a nasunutých příkrovů vnějšího flyšového pásma Karpat. 

Tektonika variského stáří je vázána na paleozoikum Českého masívu. Tektonika 

alpínského stáří se projevuje ve formě alpinotypní na soustavu karpatskou. Na těchto 

geologických jednotkách se nachází geneticky odlišné sedimenty kvartérního pokryvu 

(Macoun et al. 1965). 

1.3.1. Karbon 

 Spodnokarbonské horniny jsou vyvinuty ve vývoji flyšovém a terigenním. Obě 

facie jsou také navzájem spojeny přechody. Ve spodním karbonu převládají mořské 

uloženiny oproti svrchnímu karbonu, kde jsou uloženy převážně sedimenty sladkovodní. 

Tyto měnící faktory sedimentace v karbonu způsobily zejména horotvorné pohyby 

variského vrásnění a změny klimatu. Flyšové sledy ve svrchním karbonu vystřídala 

sedimentace nejprve uhlonosné paralické a pak kontinentální molasy hornoslezské pánve 

(Chlupáč et al. 2002). 

 Hornoslezská pánev  

 Sedimentační prostor je zhruba trojúhelníkového tvaru. Svým jihozápadním 

výběžkem se dotýká území České republiky z polské části Slezska (viz obr. č. 6). Podloží 

pánve se skládá z brunovistulika s pokryvem hlavně spodnokarbonských a devonských 

uloženin. Pánev je vyplněna svrchnokarbonskými sedimenty se slojemi černého uhlí 

(Chlupáč et al. 2002). Směrem od čela variské deformační fronty, kterou přestavují 

struktury michálkovické a orlovské vrásy, její mocnost prudce klesá na první stovky metrů.  

 V beskydské oblasti se však svrchnokarbonské sedimenty noří pod sedimenty  

a příkrovy Západních Karpat do hloubek až několika set metrů. Na našem území vystupuje 

na povrch na malé ploše v Ostravě a jejím okolí.  

 Sedimentární výplň pánve se dělí na dvě patra: paralickou molasu ostravského 

souvrství a kontinentální molasu souvrství karvinského. Ty se pak podle praktické potřeby 

dělí na ostatní menší celky a souvrství. 
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 Na zájmovém území (Ostrava) je svrchní karbon zastoupen jen ostravským 

souvrstvím. Mladší souvrství karvinské zde není přítomno.  

 

Obr. č. 6: Schematický profil českou částí hornoslezské pánve (Dopita et al. 1993 in Clupáč et 

al. 2002). 

 Ostravské souvrství   

 Má pravidelný sedimentační cyklus typický pro uhlonosná prostředí. Objevují se 

zde mnohokrát nad sebou se opakující zjemňující cykly - pískovec, prachovec, sloj, jílovec 

s mořskou nebo brakickou faunou. Ostravské souvrství je tak z hlediska proměnlivosti facií 

jednou z nejrozmanitějších jednotek českého masivu.   

 

Cykličnost byla zapříčiněna řadou faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří pravidelné 

zdvihy mořské hladiny, nahromadění prouhelňující se rašeliny, klimatické faktory  

a tektonické procesy. Obsahuje až 500 uhelných slojí, ze kterých se jenom část dá těžit. 

Jejich počet i mocnost klesá směrem k východu.  

1.3.2. Tercier 
 

 Již ve spodním miocénu (eggenburgu až  karpatu) vznikaly nejstarší miocenní 

sedimenty. Ve starší mladoštýrské fázi se po usazení karpatu do území nasunula 

podslezská jednotka. V předhlubni ležící před čelem takto vzniklých příkrovů, probíhala 

sedimentace spodního badenu. Ten se ukládal na varisky zvrásněné sedimenty karbonu,  

na sedimenty karpatu a na příkrovy podslezské jednotky. Ke geologickému stupni 

spodního badenu patří mladomiocenní sedimenty, které jsou tvořeny vápnitými 

zpevněnými jíly až jílovci.  
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 Morfologie tohoto souvrství před usazením čtvrtohorních sedimentů byla 

formována promrzáváním v glaciálech v pleistocenu. Potom následovala říční eroze, která 

odstranila větší část promrzáním rozvolněných vápnitých jílů. Vznikají zde hluboké 

deprese, které jsou v kvartéru vyplněny glacilakustrinními písky elsterského zalednění.  

Na obrázku č. 7 je znázorněn vývoj miocénu v Ostravské oblasti. 
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Obr. č. 7: Stratigrafické schéma neogénu. (A. Jurkové in Čurda et al. 1992). V kolonce mocnost 

jsou znázorněny maximální ujištěné mocnosti v metrech. 1 - různé typy slepenců, pískovců, 

štěrků a písků; 2 - prachovité až písčité jílovce; 3 - vápence; 4 - erozní hranice; 5 - litofaciální 

hranice; 6 - strop vrstev tvoří násun slezského příkrovu; 7 - strop vrstev tvoří násun 

mladoštýrského podslezského příkrovu; 8 - strop vrstev tvoří násun staroštýrského 

podslezskéhopříkrovu; 9 - staroštýrský; 10 - mladoštýrský; 11 - slezská jednotka; 12 - podslezská 

jednotka. 

 

 1.3.3. Kvartér 

Kvartér je obdobím velmi krátkým v porovnání s délkou ostatních geologických 

útvarů (cca 1,6 -1,8 Ma). Když ustoupilo moře v průběhu terciéru, byl Český masiv  

a Vnější karpaty výhradně souší. Existence kontinentálních ledovců, které pokrývaly 
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rozsáhlou část severní Evropy, zapříčinila vznik zejména exogenních geologických 

procesů (Chlupáč, 2002). 

 

 

Obr. č. 8: Mapa rozšíření sedimentů salského zalednění na území Ostravska a oderské části 

Moravské brány. 1 – souvkové hlíny salského zalednění, 2 – glacilakustrinní jíly a varvy 

salského zalednění, 3 – glacilakustrinní písky salského zalednění, 4 – výchozy hornin skalního 

podkladu, 5 – hřbetnice valů náporové morény, 6 – hranice maximálního rozsahu salského 

zalednění (Macouun et al. 1965). 

 

Obecně se geologické období kvartéru rozděluje na dvě epochy (viz tab. č. 2):  

 

 Pleistocén (588 ± 0,005 mil. – 11 550 let), který je charakterizován intenzivními 

výkyvy teplot a kolísáním hranice polárního zalednění 
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 Holocén (11 550 let – současnost), který je charakterizován probíhajícím teplým 

intervalem, který je však pouze součástí dlouhého teplotního klimatického cyklu 

(Chlupáč, 2002). 

 

Tab. č. 2: Stratigrafické schéma kvartéru dle evropského dělení (Chlupáč, 2002). 

 

Pleistocén 

 Nejvyšší mocnost, plošné rozšíření a stratigrafický význam pleistocenních 

sedimentů mají uloženiny elsterského (halštrovského) a mladšího sálského kontinentálního 

zalednění (viz obr. č. 8), sedimenty organické, fluviální a eolické. Elsterské zalednění  

se projevuje glacifluviální sedimentací. Tato sedimentace nejprve vyplňuje deprese 

z konce terciéru. Obsahuje převážně horizontálně zvrstvené glacilakustrinní písky. Tyto 

Písky vyplňují deprese, které leží pod sedimenty na bázi štěrků a štěrkopísků.                           

(Macoun et al. 1965). 

Holocén  

 Říční (fluviální) sedimenty jsou jedním z nejvýznamnějších genetických typů 

uloženin a hlavními stratigrafickými horizonty v tomto období. Jsou tvořeny písčitými 

štěrky a povodňovými písčitými hlínami. Nad jílovitou vrstvou jsou uloženy žlutavé až 

žlutošedé písčité nebo prachovito-písčité hlíny, nejvyšší člen kvartérních sedimentů. 

Ronové a splachové (deluviofluviální) uloženin, které jsou typické svou kolísavou 
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mocností a vyplňují převážně bezvodá mělká údolí a vzácně i organické a organogenní 

uloženiny, jenž se nacházejí na území hornoslezské pánve. V nivních oblastech se většinou 

vyskytují hnilokalové a slatinné uloženiny, které často vyplňují mrtvá ramena vodních toků 

(Čurda et al. 1992). 

1.3.4. Geologické poměry oblasti 

Pro názornost je v textu níže uveden ilustrační geologický řez oblasti., který byl 

vytvořen a upraven podle Macoun et. al. 1965. Z tohoto řezu je zřejmé, že báze oblasti je 

tvořena blíže nespecifikovanými předkvartérními sedimenty a v nivních partiích na ně 

nasedají pískoštěrky údolní terasy a holocenní povodňové hlíny. Vyšší strukturní patro 

oblasti je tvořeno pískoštěrky starší akumulace hlavní terasy. Pískoštěrky starší akumulace 

hlavní terasy mocné cca 10 m směřujícím od JV k SZ (viz obr. č. 11). 

Na pískoštěrky starší akumulace hlavní terasy spočívají sedimenty glacilakustrinních 

jílů a glacilakustrinních písků s mocností cca 6 m. Mocnost vrstev těchto sedimentů byla 

odhadnuta z obr. č. 11. Obě tyto vrstvy jsou stratigraficky řazeny do sedimentů salského 

zalednění.  

Svrchní vrstva zájmové oblasti je tvořena převážně z deluviálních (viz obr. č. 11) a 

sprašových hlín mocných cca 3 m. V těchto hlínách se také vyskytují fluviální písčité 

sedimenty nižšího nivního stupně a fluviální písčitohlinité sedimenty vyššího nivního 

stupně řeky Odry. 
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Obr. č. 9: Výřez Geologické mapy 1:50 000 na podkladu 3d reliéfu (ArcGIS on ags1.geology.cz). 
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Obr. č. 10: Příčný profil Odra 9 u Zábřehu nad Odrou (upraveno podle Macoun et al. 1965). 

 

 

Obr. č. 11: Příčný profil Odra 8 u Výškovic (upraveno podle Macoun et al. 1965). 
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2. Teorie svahových deformací (pohybů) 

Uvedené pohyby a sesuvy vznikají přesouváním horninových hmot po svazích 

působením zemské tíže, kromě těch, kde transportní materiál odnese voda, sníh či vítr.  

 

 

Obr. č. 12: Plošný a proudový sesuv (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/GEODYNP.htm). 

2.1 Faktory podmiňující vznik svahových deformací 

Svahové pohyby vznikají v určitých, příhodných geologických strukturách 

působením permanentních (dlouhodobých) nebo epizodických (jednorázových, rychlých 

a s vlastním přičiněním) svahových faktorů. 

Permanentní faktory zahrnují vnitřní a vnější geologické síly, např.:  

 erozi  

 sufózi  

 zvětrávání  

Epizodické faktory zahrnují zejména:  

 geologické síly exogenní (např. stoletý déšť) 

 endogenní sily (zemětřesení)  

 antropogenní faktor činnosti 
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 Dělení faktorů (dle Varnese, 1996), které způsobují svahové pohyby a reaktivaci 

do čtyř základních skupin: 
 

a) Morfologické poměry  

 

 zvětšená výška svahu způsobená prohlubováním údolí působením zejména 

erozní činností, do vznikajících puklin souběžných s povrchem vniká voda, 

která přispívá k rozrušení svahu   
 

 změna sklonu svahu vznikající odnesením materiálu, např. působením 

fluviální eroze. 

 

b) Geologická stavba  

 

 V povrchových zónách – působení sezónních klimatických vlivů  

na geologickou strukturu tvořenou zvětrávacími, erozními a akumulačními 

procesy v období kvartéru. Hluboce zvětralý svah nebo svahová deprese 

zatížená suťovými akumulacemi patří mezi nejrozšířenější typy, naopak 

nezvětralý skloněný podklad předurčuje smykovou plochu. 

 V podpovrchových zónách - postupná eroze způsobuje rozčlenění 

svrchního komplexu a vytváření tahových puklin lemujících údolí, voda 

pronikající přes pukliny snižuje smykovou pevnost. Důsledkem toho vzniká 

pohyb bloků rigidního komplexu nadložních hornin (vápence, pískovce, 

neovulkanity) po plastickém nepropustném podkladu (jílovce, slínovce) až 

do údolí. (Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

 

c) Fyzikální faktory 

 

 Klimatické poměry - zahrnují zejména extremní srážky způsobující 

přívalové deště, čímž dochází k urychlení eroze půdy, svahové deformace 

apod. (krajinotvorné pochody) a také vyvolávají vysoké průtoky na vodních 

tocích. Voda pak pronikáním do horninového prostředí sytí zeminu a tíhou 

zvodněné vrstvy dochází ke svahovým pohybům (u sklonu svahu 25° - 45°) 

http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm
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a jejich reaktivaci (u sklonu svahu 10° - 25°) se zvyšující se mocností. Dále 

může důsledkem náhlého zvýšení teplot (v závislosti na výškových 

rozdílech, orientaci svahů, vegetačnímu pokryvu, převládajícímu směru 

větrů) dojít k okamžitému tání sněhové pokrývky, což přispívá k vytváření 

nových hydrogeologických podmínek svahů. 
 

 Působení podzemní vody - náhlou změnou hladiny vody (také vlivem 

evapotranspirace) u přehrad, přečerpávacích vodních elektráren, kanálů,  

na březích jezer, řek, podél mořského pobřeží vznikají svahové sesuvy 

následkem porušení stability svahu a vznikem podzemních dutin.  

 Zvětrávání - působením prosakující vody, hydratačních pochodů, výměnou 

iontů v jílech atd., dochází k porušování struktury a textury horniny, což má 

za následek velmi nebezpečné gravitační deformace.  
 

 Promrzání - po vniknutí vody do trhlin a jejím zmrznutí dojde ke změně 

jejího objemu a soudržnosti horninového materiálu po rozmrznutí.  
 

 Zemětřesení – působením otřesů v horninovém prostředí vznikají dočasné 

změny napětí, které porušuje stabilitu svahů. V závislosti na magnitudu, 

hloubce ohniska, geologických podmínkách, charakteru reliéfu, amplitudě  

a na délce trvání otřesů se odvíjí velikost sesuvy postižené oblasti. 

Nejčastěji zemětřesením vznikají skalní řícení a sesouvání, zemní  

a kamenité proudy.  

d) Antropogenní faktory - vyvolávají pohyb materiálu na svahu  

 

 Stavební činnost - např. při výstavbě komunikace a kanalizací nebo 

výkopem stavebních jam dochází ke změnám geometrie svahu, tj. odlehčení 

jeho dolní části nebo přetížení jeho horní části násypem nebo stavební 

konstrukcí.  
 

 Umělé vibrace (technická seismicita) - např. výstavbou pilot, otřesy  

v lomech, průjezdy těžké mechanizace atd.  
 

 Odstranění vegetace - odstraněním kořenů dojde k oslabení stability svahu, 

povrchové erozi a ke změně vodního režimu v povrchových vrstvách.  
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 Hlubinné a povrchové dobývání - v závislosti na rychlosti, rozsahu, 

hloubce dobývání, rozměrech vydobytých prostor a na fyzikálně 

mechanických vlastnostech nadložních hornin dochází ke klesání 

nadložních vrstev do poddolovaných prostor. Na vytvořených poklesových 

kotlinách může docházet k sesuvům. 

2.2. Klasifikace a charakteristika svahových deformací  

2.2.1 Klasifikace svahových deformací 

Svahové pohyby jsou velice různorodé, proto existuje mnoho způsobů jejich 

klasifikace. Touto problematikou se zabývalo mnoho autorů, k těm významnějším patří 

Tiefenbacher (1880), Reyer (1881), Heim (1882), Blanckenhorn (1896), později pak Braun 

(1908, 1912), Stiny (1910), Salomon (1917) a Penck (1924). V klasifikaci poprvé zohlednil 

fyzikální vlastnosti hornin Terzaghi v roce 1925, materiál sesuvu a rychlost pohybu zase 

zahrnul Sharpe v roce 1938.  

V 30. letech minulého století Stejskal vymezuje petrografickou a geologickou 

povahu svážných hmot v pěti hlavních skupinách svahových pohybů:  

1. pohyby nerozbředavých hmot (skalní řícení, skalní sjíždění, mury), 

2. pohyby rozbředavých hmot (bahenní proudy, svážení rozbředavých hmot), 

3. pohyby svahových sedimentů (slézání drnové pokrývky v horách, slézání svahové 

suti, svážení svahové suti), 

4. pohyby způsobené rušivým zásahem moře a velkých řek (pobřežní řícení  

a svážení), svahové pohyby v cihelnách, železničních zářezech a průplavech 

(svážení v umělých zářezech), 

5. svahové pohyby v umělých náspech, pohyby způsobené malou únosností podkladu, 

tekoucími písky a poddolováním. 

 

Systematické dělení svahových pohybů (Terzaghi, Heim, Braun, Penck, Pollack a další): 

 „za sucha“, kde vznikající tření je statické,  

 „za součinnosti vody“, která se stává aktivním činitelem, tření je hydrodynamické.  
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Savarenský (1939) zohlednil v klasifikaci průběh smykové plochy a vymezil tyto druhy 

sesuvů: 

 asekventní, u nichž je smyková plocha zakřivena přibližně do tvaru válce,  

 konsekventní, kde k pohybu dojde po vrstevních plochách, po puklinách nebo 

plochách břidličnatosti,  

 insekventní, které dosahují velkých rozměrůa jejich smyková plocha zasahuje 

hluboko do svahu. 

Hutchinson v roce 1968 aplikoval metodu hodnocení dle regionálních poměrů, kde zahrnul 

tyto tři skupiny: 

1. ploužení  

2. jevy vyvolané trvale zmrzlou půdou  

3. sesouvání 

 Jedno z nejpoužívanějších klasifikací v ČR je členění svahových pohybů podle 

Nemčoka, Paška a Rybáře (1974), kteří definují sesuv jako gravitační pohyb horninových 

hmot po svahu, do kterého nezahrnují transport hornin sněhem, ledem, vodou a větrem. 

Základem je dělení na tyto kritéria, které jsou dále rozvedeny: 

 hlavní kritéria jsou mechanizmus a rychlost pohybu (viz. tab. č. 3).,  která  

se dále dělí na:  

o ploužení 

o sesouvání 

o stékání  

o řícení 

 

 
 

 vedlejší kritéria (tab. č. 4), stejně jako Řezníček, Pašek a Zeman (1980):  

o věk 

o stupeň aktivity 
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o geneze 

o vývojové stadium 

o opakovatelnost 

o směr narůstání pohybu 

o půdorys  

o výraznost morfologie  

 

 (Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

 

Tab. č.  3: a) Klasifikace svahových pohybů podle rychlosti pohybu, b) Modifikovaná stupnice rychlostí 

svahových pohybů (Varnes, 1958 in Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 
 

 

http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm
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Tab. č. 4: Kritérium pro charakterizování svahových jevů (Řezníček, Pašek, Zeman, 1980 in Marschalko  

a kol., http://geologie.vsb.cz). 

2.2.2. Charakteristika svahových deformací 

Jak je uvedeno v předchozí kapitole, dělíme svahové pohyby dle mechanizmu  

a rychlosti, toto dělení je dále rozebráno zde: 

 Ploužení (plazení) - charakteristické pomalým tečením tuhé látky (milimetry až 

centimetry za rok). Jde o nezrychlující se dlouhodobý pohyb horninové hmoty. 

Svahový pohyb je málo zřetelný s výjimkou velkých blokových polí. Hlubinným 

plazením vzniká rozvolnění a roztrhání horských masívů, ohýbání vrstev  

a blokové poruchy (obr. č. 13). Povrchovým plazením vzniká slézání svahových 

hlín a sutí a hákování vrstev (obr. č. 14). 
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Obr. č. 13: Ploužení. Ohyb kmenů stromů. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14: hákování vrstev lokalita Praha Hlubočepy (http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv). 
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 Sesouvání - charakteristické relativně rychlým krátkodobým klouzavým pohybem 

(řádově v metrech za den) horninových hmot po jedné nebo více smykových 

ploch.  

Následkem sesouvání vznikne tzv. sesuv. Při sesouvání může dojít k uplatnění 

plazení ve spodní části a k stékání nebo řícení na jeho povrchu.  

Rozdělení těchto sesuvů dle plošného tvaru: 

 plošné  

 proudové  

 frontální   

Rozdělení těchto sesuvů dle aktivity: 

 aktivní  

 uklidněné  

 stabilizované 

Rozdělení sesuvů dle tvaru smykové plochy (také viz obr. č. 15:)   

 planární - rovinný tvar rozhraní mezi podložím a pokryvnými útvary, 

tektonickými plochami nebo mezivrstevními plochami 

 rotační - válcovitý tvar, nejčastější u homogenních jílovitých hornin  

 rotačně planární - složená smyková plocha  

 translační – rozvíjející se na horizontálně vytvořené smykové ploše  
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Obr. č. 15: Příklady sesouvání rozdělené podle smykové plochy. Legenda: A - planární plocha; 

B - rotační plocha; C - složená plocha; D - translační plocha.(http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-

exo-dynamika.htm). 

 

 Stékání - charakteristické rychlým krátkodobým pohybem (v rychlostech metry za 

hodinu až kilometry za hodinu) horninových hmot ve viskózním stavu do poměrně 

velké vzdálenosti (viz obr. č. 16). Stékající hmoty jsou od podloží ostře odděleny. 

Stékáním vzniká proud kamenitý (na strmých svazích vysokých pohoří) nebo 

zemní (v místě soustředěného toku podzemní nebo povrchové vody).  

 

http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-exo-dynamika.htm
http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-exo-dynamika.htm
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Obr.č.16:Příkladsuťovéhoprouduhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/D

ebris_flow_channel%2C_Ladakh%2C_NW_Indian_Himalaya.JPG/800pxfebris_flow_channel

%2C_Ladakh%2C_NW_Indian_Himalaya.JPG). 

 Řícení - charakteristické náhlým krátkodobým pohybem horninových hmot  

na strmých svazích v metrech za sekundu (viz obr. č. 17). Vzniká na strmých 

svazích po dlouhodobém rozvolnění horninové hmoty, kde se minimálně část řítí 

volným pádem.  
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Obr. č.17:Příkladprůběhuskalníhořícení(http://blogs.agu.org/landslideblog/files/2011/10/11_10-Lynn-

Highland-rockfall.jpg). 

2.3. Geologická prozkoumanost  

 Ve zkoumané lokalitě, tzn. v severní části Staré Bělé, byly od roku 1960 provedeny 

inženýrsko-geologické průzkumy, jejichž výsledkem bylo cca 67 vrtů, jejich umístění je 

znázorněno v ohraničené oblasti na následující mapě (viz obr. č. 18). 

 

 
Obr. č. 18: Výřez mapy vrtné prozkoumanosti podle ČGS(http://www.geology.cz/extranet). 

 

http://blogs.agu.org/landslideblog/files/2011/10/11_10-Lynn-Highland-rockfall.jpg
http://blogs.agu.org/landslideblog/files/2011/10/11_10-Lynn-Highland-rockfall.jpg
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver
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2. 4. Registrované svahové deformace  

 V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny jednotlivé svahové deformace, které jsou 

pod přidělenými čísly registrovány podle ČGS. Poslední aktualizace proběhla v roce 1974, 

tudíž mohu porovnat zjištěné naměřené sesuvy s tehdejší dobou. Také se v té době zjevně 

nepoužívala tak vyspělá technika, jakou máme dnes. Tudíž je mým úkolem za použití 

moderní technologie aktualizovat nalezené sesuvy, tzn., upřesnit jejich polohu a vyhledat 

ještě dosud nezaznamenané svahové deformace.  

 Na výřezu mapy dle ČGS (viz obr. č. 19) je vyznačena zkoumaná plocha  

s výskytem svahových deformací, v této ohraničené oblasti probíhalo vlastní mapování.  

 

Tab. č. 4: Seznam registrovaných svahových deformací podle ČGS (http://www.geology.cz/extranet). 

Číslo/ Klíč 3567 Číslo/ Klíč 3568 Číslo/ Klíč 3569 Číslo/ Klíč 3577 

Sklon 9 Sklon 9 Sklon 12 Sklon 18 

Shape Polygon Shape Polygon Shape Polygon Shape Polygon 

Sanace Nesanováno Sanace Nesanováno Sanace Nesanováno Sanace Nesanováno 

Okres Ostrava Okres Ostrava Okres Ostrava Okres Ostrava 

Lokalita Stará Bělá Lokalita Stará Bělá Lokalita Stará Bělá Lokalita Stará Bělá 

Klasifikace sesuv Klasifikace sesuv Klasifikace sesuv Klasifikace sesuv 

Expozice Severových. Expozice Severozápad Expozice Západ Expozice Jihozápad 

Datum revize 1974 Datum revize 1974 Datum revize 1974 Datum revize 1974 

Datum 

dokumentace 
1.5.1962 

Datum 

dokumentace 
1.5.1962 

Datum 

dokumentace 
1.5.1962 

Datum 

dokumentace 
1.5.1962 

Citace ASGI 

ČGS 
Null 

Citace ASGI 

ČGS 
Null 

Citace ASGI 

ČGS 
Null 

Citace ASGI 

ČGS 
Null 

ASGI_URL Null ASGI_URL Null ASGI_URL Null ASGI_URL Null 

Aktivita potenciální Aktivita potenciální Aktivita potenciální Aktivita potenciální 

 

 

http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver
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Obr. č. 19: Výřez z mapy - ohraničení zkoumaného území registrovaných svahových deformací (ArcGIS 

on ags1.geology.cz). 
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3. Metodika průzkumu (mapování) svahových deformací  

Průzkum terénu probíhá různorodým způsobem, zahrnuje: 

 orientační pochůzky 

 mapovací túry s podrobným dokumentováním odkryvů a všech významných jevů 

 schematické nákresy a zaměření 

 fotodokumentace 

 

Podkladem průzkumu jsou topografické mapy v měřítku alespoň 1 : 5 000 nebo  

v podrobnějším měřítku, případně je také možné použít letecké snímky. Pokud však 

nemáme žádný z uvedených podkladů, je možné provést zaměření vyhraněných profilů  

od úpatí svahu kolem akumulační oblasti až nad odlučnou hranu. 

Projevy svahových deformací, které se zaznamenávají nebo zakreslují do mapy:  

 odlučná oblast 

 transportní zóna 

 akumulační oblast 

 trhliny 

 sesuvné bloky 

 boční valy  

 výchozy vrstev 

 hydrogeologické objekty  

 (Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm). 

 

Při mapování se zaměřuje zejména na zakreslení tahových trhlin vyskytujících se  

v odlučné oblasti, které jsou otevřené a kolmé na směr pohybu, čímž přispívají k možnosti 

rozšíření pohybu proti svahu a v jeho nižší části navazují drobné neprůběžné trhlinky 

vymezující linii budoucího sesuvu.  

Na obr. č. 20 lze vidět rozsáhlé trhliny, které se po dlouhotrvajících deštích  

na Frýdecko-Místecku vytvořily u sesuvu podmáčeného svahu.  
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Podélné trhliny vznikají na v bočních částech sesuvů, v dolní části se vyskytují 

trhliny sevřené, stlačené někdy také deformované tlakem (Marschalko a kol., 

http://geologie.vsb.cz/svadef/default.htm).  

 

  

Obr. č. 20: Příklad trhlin sesuvu na Frýdecko-Místecku (http://multimedia.ihned.cz/fotogalerie-

starsi/c1-43716870-kdyz-se-da-zeme-do-pohybu-neni-uniku-smetla-silnice-posunula-domy). 

 

Podle sesouvajících se hmot, které bývají ve tvaru rozdrobených, polotekutých nebo 

tvárlivých ker či bloků může být terén svahu (Záruba, Mencl, 1987): 

 plynulý 

 zvlněný 

 hroudovitý 

 stupňovitý.   

 

Při průzkumu je dále potřeba si pečlivě zaznamenávat výchozy lokálních 

smykových ploch, radiální trhliny a násunové valy. Dále se zjišťuje stadium vývoje a stáří 

sesuvu (podle vztahu k údolním terasám, sprašovým pokryvům, paleontologie, podle 

vývoje recentního a průběhu fosilního půdního profilu apod.). V rozpoznání sesuvného 

území, jako jsou např. mokřady, prameny a pramenní linie, také dosti napomáhají 

http://multimedia.ihned.cz/fotogalerie-starsi/c1-43716870-kdyz-se-da-zeme-do-pohybu-neni-uniku-smetla-silnice-posunula-domy
http://multimedia.ihned.cz/fotogalerie-starsi/c1-43716870-kdyz-se-da-zeme-do-pohybu-neni-uniku-smetla-silnice-posunula-domy
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floristické indikátory, jako jsou zejména přeslička obrovská a podběl lékařský. 

(Marschalko a kol., http://geologie.vsb.cz/svadef/ default.htm) 

Mezi znaky probíhajícího svahového pohybu patří:  

 strmé nezarostlé stěny odlučné oblasti 

 otevřené trhliny 

 stromy vykloněné z původní polohy  

Uklidněné sesuvy mají již zarostlou odlučnou oblast a málo znatelnou akumulační 

oblast (např. porušená erozí a částečně zakrytá náplavovými kužely). (Marschalko a kol.,  

http://geologie.vsb.cz/svadef/ default.htm).  

3.1. Vlastní terénní výzkum (mapování) 

Při vlastním zkoumání se nejprve na základě opakovaných mapovacích túr na místě 

vyznačily sesuvy do terénní mapy svahových deformací České geologické služby  

v měřítku 1 : 2 000. Následně se zdokumentovaly a zakreslily všechny významné jevy a 

strukturní prvky svahových deformací do terénního deníku. U každé svahové deformace 

proběhla fotodokumentace. 

 

Místa mapování: 

Severní oblast Staré Bělé jsem mapoval v období, kdy byl reliéf terénu nejlépe viditelný. 

V měsících říjen-listopad a březen-duben vegetace ještě není natolik vzrostlá, proto jsem 

volné dny v těchto měsících využil pro mapovací pochůzky.  

 

Výbava pro mapování terénu: 

- mapa svahových deformací české geologické služby v měřítku 1 : 2 000  

- fotoaparát 

- geologický kompas 

- geologické kladívko 

- měřící zařízení GPS Topcon GR-3 FC 200 s teleskopickou tyčí  

- terénní deník a tužka 
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Průběh jednotlivých průzkumů: 

Při mapovacích túrách jsem do terénní mapy vykresloval jednotlivé nalezené 

svahové deformace (čelo deformace, odlučná stěna, tvar sesuvu) podle vyskytujících se 

jevů jako je např. výskyt trhlin, pramenů, narušení vegetačního pokryvu, deformací kmenů 

stromů a zvlněných reliéfů.  

Rozměry svahových deformací, tj. délka, šířka a rozdíl výšek, a také expozici 

určenou podle kompasu jsem zapsal do terénního deníku.  

Pomocí navigačního přístroje GPS Topcon GR-3 FC 200 (viz obr. č. 21) jsem 

zaznamenal přesnou polohu svahových deformací. Celkově bylo vytyčeno na ohraničení 

svahové deformace 6 až 15 bodů podle rozsahu zkoumaného jevu.  

Podle tvaru, morfologie, charakteru porušení, čerstvosti sesuvu apod. jsem zařadil 

jev na základě záznamového listu registru sesuvů ČGS do jedné ze tří kategorií: 

 aktivní 

 potenciální  

 stabilizovaný  

3.2. Zpracování dat (Topcon GR-3 FC 200) 

Data získaná z přístroje GPS Topcon GR-3 FC-200 (foto přístroje viz obr. č. 21) se 

převedla do formátu ESRI shape, tím se vytvořila úroveň naměřených bodů, kterou jsem 

otevřel v programu ArcGis 10.1, kde byly k dalšímu zpracování využity aplikace ArcMap 

pro vytvoření kontur jednotlivých svahových deformací.  

Podklady, tzn. stávající svahové deformace a katastrální rozložení, jsem čerpal z 

dostupných mapových aplikací ČGS.  
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Obr. č. 21: Měřící zařízení GPS Topcon GR-3 FC 200 (S-JTSK systém). 

 Mapa sesuvů se rozdělila na vrstvy bodových, liniových a plošných prvků. 

Následně se vrstvy ručně faktorizovaly. Výslednou mapu svahových deformací zájmového 

území naleznete v příloze č. 1.  
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3.3. Vlastní klasifikace sesuvů 

Všechny nalezené jevy lze klasifikovat na základě záznamového listu ČGS podle: 

 členitosti deformace na jednoduché typy 

 stupně prozkoumanosti na nedostatečně doložené 

 klasifikace jevu na sesuvy/sesouvání  

 geologické stavby svahu na svahy tvořené jílovitými, prachovitými   

soudržnými zeminami a písky 

 stáří obecně jako recentní 

 využití terénu na lesy 

 

Klasifikace konkrétních jednotlivých svahových deformací podle vybraných 

charakteristik ze záznamového listu ČGS: 

 Legenda k obrázkům jednotlivých deformací: 

   odlučná stěna (hrana) 

   čelo deformace 

   vodoteče a prameny 

   označení detailu deformace 

   směr pohybu sesuvu 

  

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 1   

 Svahová deformace leží na svahu orientovaném k jihozápadu na východním okraji 

komunikace mezi Výškovicemi a Proskovicemi cca 150 m východním směrem od 

budovy hřebčína ve Staré Bělé. Celkový tvar deformace lze klasifikovat jako plošný o 

rozměru zhruba 20 x 15m.  

  Průběh odlučné stěny se jeví jako obloukovitý. Čelo deformace je charakteristické 

plouživým pohybem jihozápadního směru s mírně zvlněným povrchem (viz obr. č. 22).  

Potenciální pohyb lze sledovat na čele sesuvu, kde jsou zřetelně vidět prohnuté 

kmeny stromů. Tento sesuv představuje potenciální riziko pro komunikaci spojující 

městské části Výškovice a Proskovice, kde jeho vlivem může dojít jednak k porušení 
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povrchu vozovky a případně i k destabilizaci a následnému vyvrácení stromů na okolní 

projíždějící vozidla na této silnici. 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 2  

 Tato svahová deformace menších rozměrů cca 5 x 7 m se nachází na svahu 

orientovaném k jihozápadu na východním okraji komunikace mezi Výškovicemi a 

Proskovicemi cca 150 m východním směrem od budovy hřebčína ve Staré Bělé. Celkový 

tvar deformace lze klasifikovat jako plošný o rozměru zhruba 20 x 15m. Sklon svahu 

deformace je ve směru k jihozápadu. Celkový tvar deformace můžeme klasifikovat jako 

plošný, má obloukovitý tvar odlučné stěny s mírně zvlněným povrchem. Při extrémních 

srážkách je zde pravděpodobný pohyb čela deformace do komunikace vozovky. 

Komunikace je zde vedena po vrstevnici svahu. Faktory, které podmiňují výskyt svahové 

deformace, jsou především prohnuté kmeny stromů. Tato oblast souvisí s protékající vodou 

ze svahu, která tvoří morfologii terénu. Stékající povrchová voda ze svahu vytváří koryto 

směřující jihozápadním směrem. V tomto přirozeném korytě vede příčně komunikace, 

která byla uměle vytvořena.  

Ohrožena je zde krajnice této komunikace, která je v těsné blízkosti s čelem 

deformace a projíždějící vozidla. Proto tento sesuv hodnotím jako potenciální. 

 

 

Obr. č. 22:  Znázornění deformace č. 1 - nalevo a deformace č. 2 -  napravo. 

 

Č. 1 

Č. 2 
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 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 3  

 Svahová deformace se nachází na svahu orientovaném směrem k jihu, který je 

umístěn v zalesněném území na severní hranici zastavěné části obce Stará Bělá cca 110 m 

východně od komunikace mezi Výškovicemi a Proskovicemi. Deformace je závislá na 

vývěrech podzemní vody v této oblasti, ke kterým se přidává stékání povrchové vody 

z polí nad zalesněným územím. Další možnou příčinou vzniku této deformace může být 

výskyt pískovcového lomu nedaleko tohoto místa, jehož činnost narušila přirozený 

charakter morfologie terénu. Celkový tvar deformace lze hodnotit jako plošný o rozměrech 

cca 30 x 20 m. Povrch deformace je zřetelně rozbahněný s pramenem situovaným pod 

odlučnou stěnou deformace. Čelo deformace je zřetelně vyboulené  vytlačované 

jihozápadním směrem do vodoteče. Vyvěrající pramen pod odlučnou stěnou sesuvu ústí do 

vodoteče, kde následně odtéká západním směrem po spádnici. Na obloukovitém tvaru 

odlučné stěny vidíme zřetelnou intenzitu porušení svahu, kterou dokládají napnuté 

obnažené kořeny stromů.  

Tuto svahovou deformaci můžeme dle klasifikace jevu posoudit jako aktivní (viz 

obr. č. 23). Svahová deformace neohrožuje významně žádnou zástavbu ani inženýrská díla. 
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Obr. č. 23: Znázornění svahové deformace č. 3 a černou šipkou vyznačení obnažených kořenů 

stromů. 

 

SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 4 

Svahová deformace se nachází na svahu orientovaném směrem k jihozápadu, který je 

umístěn v zalesněném území na severní hranici zastavěné části obce Stará Bělá cca 150 m 

východně od komunikace mezi Výškovicemi a Proskovicemi.  

 Rozměr svahové deformace je cca 40 x 20 m.  Příčina deformace může být závislá 

na vývěrech podzemní vody v této oblasti, odtoku povrchové vody z polí nad zalesněným 

územím a možnou závislostí na povrchové těžbě písku v minulosti. Celkový tvar 

deformace lze klasifikovat jako plošný s obloukovitým tvarem odlučné stěny. Čelo 

deformace je zřetelně vyboulené jihozápadním směrem kde zasahuje dále vodoteče  

(viz obr. č. 24). 
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 Aktivita svahové deformace je zde klasifikována jako potenciální z důvodu 

možnosti svahových pohybu při extrémních deštích. Ohroženy zde nejsou žádné budovy 

ani inženýrské sítě. 

 

 

Obr. č. 24: Znázornění svahové deformace č. 4. 

 

SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 5  

 Svahová deformace má rozlohu přibližně 70 x 40 m. Je umístěna na svahu 

s orientací západním směrem lokalizovaném ve Staré Bělé cca 30 m SV od křížení ulic 

Proskovická a ulice K Průplavu. Tvar deformace souvisí s největší pravděpodobností 

s nedalekou těžbou písku, která mohla narušit stabilitní poměry svahu. Celkový tvar 

deformace je plošný (viz obr. č. 25). Morfologie povrchu deformace je stupňovitá 

s kolísavou intenzitou porušení svahu. Tvar odlučné stěny je nerovný se zřetelně 

vybouleným stupňovitým čelem deformace. 

Při první návštěvě byla oblast zcela zarostlá vegetací. V březnu roku 2013 zde bylo 

provedeno vysekání veškerého porostu. Domnívám se, že se zde bude provádět odtěžení 
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horniny a využití plochy ve stavebnictví nebo výsadba nového porostu. Pokud se zde 

budou provádět nějaké stavební práce a zásahy do terénu, je možné, že při extrémních 

srážkách zde může dojít k aktivitě svahové deformace. Tuto svahovou deformaci proto 

považuji za potenciální.  

 

Obr. č. 25: Znázornění svahové deformace č. 5. 

 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 6  

 Mohutná svahová deformace o rozměrech přibližně 200 x 100 m se vyskytuje  

na svahu orientovaném směrem k západu, který je situován přibližně 70 m jihovýchodně 

od křížení ulic Proskovická a ulice K Průplavu. Celkový tvar této deformace je plošný. 

Morfologie povrchu deformace je plochá až zvlněná. Na čele deformace můžeme najít 

prameny, které dále stékají po svahu západním směrem. Má zřetelný obloukovitý tvar 

odlučné stěny a zarovnané čelo (viz obr. č. 26). Pod čelem sesuvu přibližně 5 m od 

komunikace mezi Výškovicemi a Proskovicemi se vyskytuje pramen se studánkou, která 

napovídá, že zde bude zvodněné prostředí. Tato skutečnost jistě pomohla k pohybu čela 

sesuvu směrem na západ. V minulosti zde byla prováděná těžba na povrchovém dole, která 

s největší pravděpodobností zapříčinila pohyb celé rozsáhlé svahové deformace. Zhruba 
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čtyřicet let se zde již netěží a cela oblast je zarostlá mohutným smíšeným listnatým lesem. 

Vzhledem k rovnému charakteru růstu, velikosti a stáří stromů klasifikuji tuto svahovou 

deformaci jako stabilizovanou. 

 

Obr. č. 26: Znázornění svahové deformace č. 6 včetně detailu pramene. 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 7 

 Deformace je orientována cca 130 m jihozápadně od zástavby VŠB-TU FBI ve 

Výškovicích. Na severní hranici území mezi Starou Bělou a Výškovicemi. Svah, na kterém 

deformace vznikla, je orientován směrem k SV. Tato deformace vznikla pravděpodobně 

prouděním povrchových vod z polí a odvodňováním v jihozápadním směru z Výškovic.  

Celkový tvar deformace lze klasifikovat jako plošný (viz obr č. 27) s nevýraznou 

intenzitou porušení a rozměry přibližně 40 x 10 m. Odlučná stěna má obloukovitý tvar 

s nepatrnou intenzitou porušení svahu. Orientace čela sesuvu je SV směrem. Čelo 

deformace je dále erodováno vodotečí proudící podle morfologie terénu směrem na SZ.  
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Svahová deformace je značně zarostlá vegetací bez známek dalšího pohybu. Jediný 

pohyb, který u téhle deformace lze předpokládat, je fluviální transport horniny z čela 

sesuvu. Proto považuji tuto svahovou deformaci jako stabilizovanou.  

 

 

Obr. č. 27: Znázornění svahové deformace č. 7. 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 8 

Deformace je umístěna na svahu situovaném cca 40 m jižně od zástavby VŠB-TU 

FBI na hranici mezi Starou Bělou a Výškovicemi. Sklon svahu je vedený v jihozápadním 

směru do vodoteče. Celkový tvar svahové deformace je plošný o rozměrech 100 x 30 m.  

Morfologie povrchu svahové deformace je zvlněna. Intenzita porušení je málo zřetelná.  

Při pohledu z profilu vidíme, že tvar odlučné stěny je obloukovitý. Vznik svahové 

deformace s největší pravděpodobností způsobila proudící voda při zvýšených srážkách  

a morfologie terénu. Pohyb této deformace bych charakterizoval jako plouživý. Tato 

svahová deformace je potenciální vzhledem k zřetelně prohnutým kmenům stromů  

a pohybu čela deformace směrem do vodoteče (viz obr č. 28). Ohrožena je zde zástavba 

VŠB-TU FBI a asfaltová stezka orientována severním směrem nad odlučnou stěnou 

deformace.  
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Obr. č. 28: Znázornění svahové deformace č. 8. 

 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 9  

Deformace je umístěna na svahu situovaném cca 30 m jižně od zástavby mateřské 

školy ve Výškovicích na ulici Lužická. Sklon svahu postupuje jihozápadním směrem.  

Celkový tvar svahové deformace je plošný o rozměrech cca 80 x 20 m. Svahová 

deformace se projevuje v terénní depresi, která je způsobena povrchovými splachy 

srážkových vod ze zastavěné části Výškovic. Vytváří zde koryta, která podmiňují vznik 

svahových deformací. Intenzita porušení svahu je zde zřetelná (viz obr. č. 29). Tvar 

odlučné stěny je zde nepravidelný. Čelo deformace je situováno jihozápadním směrem.  
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Svahová deformace je z velké části zalesněna. Při extrémních srážkách zde existuje 

riziko, že se daná svahová deformace zvětší a ohrozí tak zástavbu mateřské školy nebo 

stesku, která vede přímo v odlučné hraně sesuvu. Proto tuto svahovou deformaci hodnotím 

jako aktivní. 

 

Obr. č. 29: Znázornění svahové deformace č. 9.  

  SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 10 

 Svahová deformace leží na hranici mezi Starou Bělou a Výškovicemi 30 m západně 

vzdálena od ulice Lužická. Sklon svahu je západním směrem.  

Celkový tvar deformace můžeme charakterizovat jako plošný s rozměry 40 x 20 m 

(viz obr. č. 29). Tvar odlučné stěny je viditelně podkovovitý s prudkým sklonem odlučné 

stěny. Výrazná je uprostřed této svahové deformace rozevřeně zející erozní rýha 

pravděpodobně vytvořená umělým odvodňování ze sídliště vzdáleného cca 4 m od odlučné 

stěny svahové deformace (viz obr. č. 30). Morfologie povrchu svahové deformace je 

zvlněná. Prostor kolem deformace je zarostlý vegetací převážně břízového porostu. 

Právě prohnuté kmeny těchto stromů a sesouvání do vodoteče poukazují na možnou 

aktivitu svahové deformace. Proto jsem tuto svahovou deformaci ohodnotil jako aktivní.  
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Obr. č. 30: Znázornění svahové deformace č. 10 s detailem erozní rýhy. 

 

SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 11 

 Svahová deformace je umístěna cca 130 m severozápadně od konce hlavní cesty 

Výškovická na hranici oblasti Staré Bělé s Výškovicemi. Sesuv má rozměry 45 x 15 m. 

Svah je orientován severozápadním směrem. Podle celkového tvaru je tato svahová 

deformace plošná se zřetelným obloukovitým tvarem odlučné stěny. Morfologie povrchu 

deformace je zvlněná s částečně erodovaným čelem deformace, které směřuje do vodoteče.  

Intenzita porušení svahu je místy zřetelná. 

 Domnívám se, že tato svahová deformace je aktivní, jelikož je zde místy zřetelná 

intenzita porušení svahu, obnažené kořeny stromů, vychýlení kmenů a podmáčená oblast 

jak v blízkosti čela deformace (viz obr. č. 31), tak kolem něj. Ohrožené objekty v okolí by 

mohly být zejména parkoviště nad odlučnou stěnou sesuvu a 30 m vzdálený panelový dům.  



Pavel Mutina: Podrobná aktualizace výskytu svahových deformací v severní části městského obvodu Stará Bělá 

2013  47 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 31: Znázornění svahové deformace č. 11 včetně označení jejího detailu. 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 12  

 Deformace se nachází na východní straně svahu, který je umístěn v oblasti 

Majerovec, zhruba 10 m severně od ulice Jičínská (viz příloha č. 1). Odlučná stěna 

deformace je charakteristická podkovovitým tvarem (obr. č. 32).  

Celkový tvar deformace je proudový se zvlněnou morfologií povrchu a rozměry cca 

130 x 30 m. Čelo deformace je ve směru k severovýchodu, je plochého tvaru a zarostlé 

vegetací. Čelo zasahuje směrem do vodoteče, kde vlivem podmáčení místy dochází k 

vyvrácení vzrostlých stromů.  

Přibližně 20 m od svahové deformace stojí deseti patrový panelový dům, který 

může být ohrožený při pohybu deformace, proto tuto deformaci hodnotím jako potenciální. 
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Obr. č. 32: Znázornění svahové deformace č. 12. 

 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 13  

 Svahová deformace je lokalizována ve svahu orientovaném v SZ směru. Tento svah 

se nachází v Bělském lese zhruba 70 m jihovýchodně od Základní školy Srbská ve 

Výškovicích. Rozměry deformace jsou cca 20 x 10 m.   

Celkový tvar této deformace je plošný s obloukovitým tvarem odlučné stěny. 

Intenzita porušení svahu je nezřetelná. Morfologie povrchu je plochá s méně výrazným 

čelem deformace směřujícím do vodoteče severozápadním směrem (obr. č. 33). Tvary 

sesuvu jsou zčásti zarostlé vegetací.   

 Tuto svahovou deformaci lze pokládat za stabilizovanou především z hlediska 

jejího malého rozsahu a nízkého sklonu tohoto svahu.  
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Obr. č. 33: Znázornění svahové deformace č. 13. 

 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 14 

 Deformace se nachází na jižní hranici Bělského lesa přibližně 300 m SZ  

od sanatoria ve Staré Bělé. Svah, na kterém se deformace nachází, je orientován směrem  

na JV. Deformace má podle mapy rozměr 12 x 8 m.  

Tato svahová deformace má celkový tvar plošný s obloukovitou odlučnou stěnou. 

Intenzita porušení svahu je málo zřetelná s plochou morfologií terénu.  Ploché čelo 

deformace je vytlačované severovýchodním směrem, kde zasahuje do vodoteče (viz obr.  

č. 34). Tvary sesuvu jsou zcela zarostlé vegetací a z části přemodelované erozí.  

Na kmenech stromů nevidíme výraznější zakřivení a ani jiné faktory po aktivitě 

deformace. Proto tuto svahovou deformaci pokládám za stabilizovanou.  
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Obr. č. 34: Znázornění svahové deformace č. 14. 

 

SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 15  

 Tato deformace se nachází na okraji Bělského lesa přibližně 180 m severozápadně 

od sanatoria ve Staré Bělé v oblasti nazvané Pod Majerovcem na svahu směřujícím 

k jihovýchodu. Celkový tvar deformace je cca 20 x 15 m s nepravidelnou obloukovitou 

odlučnou stěnou a zvlněnou morfologií povrchu. Okraje deformace jsou nevýrazné. 

Intenzita porušení jen málo zřetelná s nepatrným čelem deformace, které bylo 

pravděpodobně odstraněno fluviální činností stékající vody z polí nad odlučnou hranou. 

Tvary deformace jsou zčásti zarostlé vegetací.  

Tuto svahovou deformaci hodnotím jako potenciální, mohla by ohrozit zdejší 

cyklisty jezdící po cyklokrosové dráze pod odlučnou stěnou deformace (viz nájezdový 

můstek v levé horní části obr. č. 35).  
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Obr. č. 35: Znázornění svahové deformace č. 15. 

 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 16  

 Svahová deformace se vyskytuje v jihovýchodní části Bělského lesa podél 

turistické stezky zhruba 10 m od hojně navštěvovaného místa s názvem Studánka Matky 

Boží. Svah deformace je orientován k severovýchodu. Uvedená deformace má celkový 

plošný tvar o rozměrech 6 x 10 m. Odlučná stěna je zde obloukovitá.  

Morfologie povrchu deformace je vyklenutá, nerovná. Čelo sesuvu je zřetelně 

vyboulené a směřuje na severovýchod (viz obr. č. 36). Hned pod čelem deformace je 

viditelná vodoteč, která je upravená do koryta podél turistické stezky směrem na 

severozápad. Na svahu je dobře patrný pohyb čela deformace, na kterém se vyskytují 

výrazně ohnuté kmeny stromů. Toto čelo směřuje přímo na turistickou stezku. Proto tuto 

svahovou deformaci hodnotím jako aktivní. Vzhledem k velké frekventovanosti místní 

turistické trasy je na tomto místě vysoká pravděpodobnost ohrožení procházejících osob 

sesuvem, či s ním spojeným pádem stromů. 
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Obr. č. 36: Znázornění svahové deformace č. 16 včetně bočního pohledu na tzv. opilé stromy. 

  

SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 17  

 Svahová deformace leží v jižní části Bělského lesa na východním okraji nivní 

oblasti, přibližně 100 m jižně od můstku tamní stezky pro chodce, která vede od oblasti 

Majerovec do Bělského lesa. Svah ve kterém je deformace umístěna je orientovaný 

směrem k západu. 

Celkový tvar tohoto svahového pohybu je plošný o rozměrech cca 20 x 8 m. Tvary 

deformací jsou zcela zarostlé vegetací. Čelo deformace je nevýrazné a zarovnané. 
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Deformace má podkovovitý tvar odlučné stěny. Tento svahový pohyb hodnotím 

jako potenciální z důvodu bezprostřední blízkosti vodního zdroje a zřetelného naklonění 

stromů. (viz obr. č. 37). 

 

 

Obr. č. 37: Znázornění svahové deformace č. 17. 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 18  

 Tato svahová deformace se vyskytuje na svahu směřujícím k západu situovaném 

v jižní části Bělském lese na východním okraji nivní oblasti, přibližně 20 m jižně  

od můstku stezky pro chodce vedoucí od oblasti Majerovec do Bělského lesa. Povrch 

svahového pohybu je mírně zvlněný.  

Tato svahová deformace (viz obr. č. 38) má plošný tvar o rozměrech 15 x 5 m, je 

zcela zarostlá vegetací s podkovovitým tvarem odlučné stěny s nevýrazně plochým čelem 

směřujícím západě do nivy. Intenzita porušení svahu je nezřetelná.   

Tento sesuv hodnotím jako potenciální, z důvodu podmáčení vodou a nakloněním 

stromů. Ohrožena je zde místní stezka nad odlučnou hranou sesuvu. 
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Obr. č. 38: Znázornění svahové deformace č. 18. 

 SVAHOVÁ DEFORMACE Č. 19  

 Tato svahová deformace se vyskytuje na území Bělského lesa, její umístění je 

přibližně 200 m východním směrem od objektu školy, situované na jihovýchodní straně 

Výškovic. Orientace svahu je na jihozápad, rozměr deformace je dle mapy cca 30 x 15 m. 

Má celkový tvar plošný s málo zřetelnou obloukovitou odlučnou stěnou (viz obr. č. 39).   

Morfologie povrchu deformace je vyklenutá s čelem svahového pohybu nevýrazně 

plochým směřujícím na jihozápad do nivní oblasti. Lokalita, kde se daná svahová 

deformace nachází, je už zcela zarostlá vegetací a nejeví žádné známky aktivity. Tuto 

svahovou deformaci jsem díky těmto faktorům označil jako stabilizovanou. 
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Obr. č. 39: Znázornění svahové deformace č. 19. 
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Závěr  

 Ve své práci jsem došel k závěru, že oproti zaznamenaným svahovým deformacím, 

které byly lokalizovány v rámci mapování ČGS, se moje výsledky výskytu svahových 

pohybů liší. ČGS zaznamenala v dané oblasti čtyři svahové deformace, které označila čísly 

3567, 3568, 3569 a 3577. Z jejich průzkumů vyplývá, že všechny výše zmíněné deformace 

byly vyhodnoceny podle stupně aktivity jako potenciální. Na základě mého mapování jsem 

zjistil, že v každé svahové deformaci měřené ČGS se vyskytuje větší počet dílčích sesuvů 

menších rozměrů, které jsem vyhodnotil samostatně. Výsledky mého mapování jsou 

uvedeny v kapitole 3 Metodika průzkumu svahových deformací v podkapitole 3. 3. Vlastní 

klasifikace sesuvů. 

 V dané lokalitě jsem na základě provedené reaktualizace dosavadních výsledků 

nalezl celkem 19 svahových deformací. Osm z celkového počtu deformací vyhodnocuji ve 

své práci jako potenciální a jedná se o svahové deformace s označením č. 1, 4, 5, 8, 12, 15, 

17 a 18. Ze zbývajících lokalizovaných deformací lze usoudit, že pět z nich (č. 3, 9, 10, 11 

a 16) lze vyhodnotit, jako aktivní a ostatní zbylé svahové deformace (č. 6, 7, 13, 14 a 19) 

nevykazují žádné známky pohybu a lze je na základě mnou zvolené klasifikace hodnotit, 

jako stabilizované svahové deformace. 

 V rámci této diplomové práce bych chtěl upozornit zejména na aktivní sesuvy 

v oblasti, které mohou představovat zvýšené riziko výskytu nebezpečí pro své okolí. Neboť 

v jejich důsledku mohou vznikat pády stromů, trhliny ve vozovkách, porušení základů 

silničních a jiných komunikací, destabilizace základů budov aj. Potenciální deformace 

mohou ohrožovat své okolí, kdy může dojít zejména k nečekanému sesunutí čela svahové 

deformace a k jiným jevům, jenž se vyskytují při vzniku a vývoji svahových pohybů. U 

těchto deformací je proto nezbytné neustále monitorovat jejich vývoj a pohyb, tak 

abychom mohli včas aplikovat ochranná opatření před jejich následky případně aplikovat 

metody sanace těchto svahů.  

 V lokalitě se vyskytují místa s hustým zalesnění terénu, které způsobuje výpadky 

GPS signálu a tak na některých místech nelze ani měření provádět. Dále jsou v dané 

lokalitě antropogenně zastavěné oblasti, do kterých nelze vstupovat (soukromé pozemky 
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apod.). Proto bych doporučil provést ještě podrobnější mapování, jelikož by se zde mohly 

vyskytovat další svahové deformace.  

 Výsledkem mého měření je mapa svahových deformací vytvořená v systému 

ArcGis 10.1 (viz příloha č. 1). 
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