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Anotace 

V této bakalářská práci se zabývám příčinami sesuvné události v okrajové části města 

Frýdku Místku, ke které došlo bezprostředně po květnových přívalových srážkách v roce 

2010. První část práce jsem zaměřila na všeobecnou problematiku svahových pochodů, 

na vysvětlení základní terminologie a geologické zařazení sesuvné oblasti. Druhá část je 

zaměřena na lokalizaci zájmové oblasti a její geologické, geomorfologické a hydrologické 

poměry. V další části práce se věnuji antropogenním vlivům, které se podílely na sesuvné 

události. Závěr práce je zaměřen na nápravná opatření, která by měla zabránit opakování 

sesuvné aktivity v dané lokalitě. 
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Summary 

This bachelor thesis deals with the causes of landslide events in the outskirts of Frýdek-

Místek which occured immediately after the torrential rains in May 2010. The first part is 

focused on the general issue of slope processes, on the explanation of the basic 

terminology and geological classification of landslide area. The second part is focused 

on the localization of area of interest and its geological, geomorphological and 

hydrological conditions. The next part is devoted to anthropogenic influences that 

contributed to the landslide events. The conclusion of this thesis is focused on corrective 

measures that should prevent recurrence of landslide activity in this locality.  
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ÚVOD 

S otázkou stability svahů se setkáváme v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Česká 

republika patří vzhledem ke své geologické stavbě a hustému osídlení mezi země 

s vysokým výskytem a ohrožením svahovými nestabilitami. Ty jsou velkou měrou 

ovlivněny jednak geologickou stavbou, podložím, klimatickými výkyvy a v neposlední 

řadě antropogenními vlivy. 

V důsledku narušené stability svahů dochází k velkým škodám na místních komunikacích, 

přístupových cestách k rodinným domům, železničních tratích včetně vedení elektrického 

napětí. V případě  narušení statiky rodinných domů dochází mnohdy k evakuaci obyvatel, 

protože mohou být ohroženy jejich životy. To vše sebou nese nemalé ekonomické ztráty.  

V posledních letech dochází v České republice k četným svahovým sesuvům v důsledku 

extrémních srážek. Nejčastěji se jedná o přívalové deště, většinou krátkodobého trvání, 

s poměrně velkou a značně proměnlivou intenzitou, které způsobují fluviální pochody 

v krajině. 

Například na jaře 2006 bylo na území Jihomoravského a Zlínské kraje zaznamenáno 

celkem 65 sesuvů v důsledku rychlého tání sněhu, které doprovázely intenzivní srážky 

(Ministerstvo životního prostředí, 2006). V roce 2010, v důsledku květnových přívalových 

srážek, bylo zaevidováno na území Severomoravského kraje celkem 103 sesuvů, z toho 

k sedmi sesuvům došlo na katastrálním území města Frýdku - Místku a jeho příměstských 

částí (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2010). Většina sesuvů se objevila v místech, 

kde již v minulosti k podobným aktivitám docházelo. Navzdory velké četnosti nebyly tyto 

květnové sesuvy tak ničivé jako některé předchozí sesuvné události v oblasti Vnějších 

Západních Karpat (např. v červenci 1997), (Pánek, 2011). V roce 2013 Ministerstvo 

životního prostředí ve své dílčí zprávě uvádí, že v důsledku červnových povodní bylo 

na území České republiky zaznamenáno celkem 121 sesuvů.  

A právě z těchto důvodů jsem si za cíl mé bakalářské práce zvolila zmapování a upřesnění 

příčin plošného sesuvu, ke kterému došlo během přívalových dešťů v květnu 2010 

v okrajové části města Frýdku – Místku, konkrétně v lokalitě Bahno – Příkopy. Následným 

vyhodnocením důsledků tohoto sesuvu navrhuji sanační opatření v zájmové oblasti.  
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1 PROBLEMATIKA SESUVŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Faktory způsobující svahové pochody (deformace) představují jednak přírodní anomální 

procesy, tak umělé zásahy do ustáleného dlouhodobého režimu vývoje svahu (Nemčok, 

1982). 

1.1 Svahové pochody 

Sesuvy a různé svahové pohyby vzbuzovaly vždy zájem široké veřejnosti jako všechny 

živelné pohromy, které člověka mohou ohrozit a které nemůžeme až tak dobře předvídat 

nebo ovládat (Záruba, Mencl, 1987). 

V některých krajinách jsou sesuvy výjimečným jevem, jinde se vyskytují tak hojně, že se 

podstatnou měrou podílejí na tvorbě zemského povrchu. Přitom znehodnocují zemědělskou 

půdu, ničí lesy, poškozují vodní díla, komunikace, domy, a mnohdy ohrožují i lidské 

životy (Záruba, Mencl, 1987). 

Svahové pochody a sesuvy vznikají narušením stability svahu. Jedná se o stav, kdy dochází 

k pohybu povrchových částí zemské kůry, tak zvanému přemisťování hornin z vyšších 

poloh do nižších, a které jsou doprovázené obvykle výraznou modelací reliéfu. Svahové 

pohyby a sesuvy mohou mít různý charakter nejen v plošném rozsahu, ale i v rychlosti 

celého procesu (Trvale udržitelný rozvoj, 2013). 

Hlavními příčinami svahových pochodů jsou změny rovnovážného stavu následkem 

odlehčení nebo naopak přetížení, změny hydrologického režimu v důsledku přítomnosti 

a pohybu podzemní vody a infiltrace povrchové vody, tektonické pohyby a seizmické 

účinky v horninovém prostředí (Mareš, 1983). 

1.1.1 Základní prvky svahu 

Nejrozšířenějším a zároveň nejdynamičtějším prvkem reliéfu krajiny je svah. Jedná se 

o plochu se sklonem větším než 1
o
-2

o
, od kterého začínají působit procesy s převládající 

horizontální složkou pohybu. U nás zabírají svahy okolo 90 % plochy území, z toho zhruba 

75 % mírné svahy o sklonu do 15 % (Czudek, 2005). 
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U většiny svahů můžeme rozlišit horní konvexní část a dolní konkávní část. Někdy se obě 

části spojují v konvexně konkávní svah. Alan Wood toto členění však ještě rozšířil 

o následující části: 

 horní konvexní část svahu 

 srub - příkrá většinou přímá část svahu 

 akumulační konkávní část svahu 

 erozní konkávní část svahu - pediment (Wood, 1942) 

 

 

Obrázek 1: Základní prvky svahu (Demek, 1987) 

 

Geneticky svahy vznikají třemi základními způsoby: 

 endogenními pochody (např. rozlámáním, ohnutím, zvrásněním apod.) 

 erozně denudačními pochody (např. erozí vodních toků) 

 akumulačními pochody (např. akumulací eolických sedimentů) 

Existují však i svahy, které vznikly antropogenní činností (Demek, 1987). 
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1.1.2 Pochody působící na svahy 

Existuje celý soubor svahových pochodů, které působí na svahy. Druh a význam 

jednotlivých svahových pochodů se mění v jednotlivých částech svahu v závislosti 

na podnebí nebo vývoje svahu v dané krajině. Může se jednat o:  

 Zvětrávání 

ta dělíme na mechanické a chemické. 

 Fluviální svahové pochody  

- do kterých zahrnujeme povrchový odtok srážkové vody, patří zejména povrchový 

ron a plošný splach. 

 Svahové pochody vznikající spolupůsobením podpovrchových vod 

zde rozlišujeme tyto svahové pochody: sufoze, soliflukce, tečení a plíživý pohyb 

zvětralin. 

 Gravitační svahové pochody 

jedná se o skupinu svahových pochodů, kde se gravitace přímo účastní jako síla 

způsobující pohyb, patří sem například ploužení (kríp), sesouvání a řícení. 

 Kryogenní svahové pochody  

tyto pochody souvisí se změnami skupenství vody. Do této skupiny zahrnujeme 

mrazové vzdouvání, jehlovitý led, kongeliflukci a laviny. 

 Biologické svahové pochody  

rostliny a živočichové se nemalou měrou také podílejí na svahových pochodech, 

např. dobytčí stezky probíhají rovnoměrně po vrstevnicích a tím vytvářejí svérázné 

tvary v krajině (Demek, 1987). 

1.1.3 Faktory způsobující svahové pochody 

Svahové pochody jsou závislé na geologické struktuře, vlastnostech hornin, hydrologické 

situaci a morfologickém vývoji v daném území (Záruba, Mencl, 1969). 
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Mezi základní příčiny vzniku sesuvů v oblastech karpatského flyše, do kterého patří 

i zájmová oblast Frýdek-Místek – Bahno, lze obecně zařadit následující faktory: 

Změna sklonu svahu – ta může vzniknout podemletím paty svahu erozní činností vodního 

toku, případně uměle, a to podkopáním svahu. Ojediněle, v této oblasti, může nastat 

i tektonickou činností. Změna sklonu svahu vytváří v horninách změnu napjatosti, což 

způsobuje narušení rovnováhy a vzrůst napětí ve smyku.  

Přetížení svahu – násypem nebo skládkami, může způsobit smykové napětí a napětí vody 

v pórech jílovitých zemin. Musíme brát na zřetel, čím je přetížení rychlejší, tím je 

nebezpečnější. Svou nemalou roli mohl tento faktor sehrát i v naší lokalitě. V sesuvné části 

se nacházely kromě jiného zbytky stavebního matriálu.  

Otřesy a vibrace – mohou mít za následek vznik různých kmitů rozličných frekvencí, 

které způsobí dočasnou změnu napětí v hornině. V důsledku těchto kmitů může dojít 

k narušení rovnováhy svahu. U spraší a málo zpevněných písků hrozí zmenšení 

soudržnosti, u zvolněných kyprých písků a měkkých písčitých jílů mohou otřesy a vibrace 

způsobit ztekucení. Zejména u jílů dochází k tzv. Quick clay (rychlé jíly). 

Změny obsahu vody - změny obsahu vody, např. střídáním období sucha a přívalových 

dešťů, ve velmi slabě propustných a objemově nestálých jílovitých zeminách, 

podmíněných jak vztlakem vody, tak hromaděním vsakující srážkové vody, bývají jednou 

z hlavních příčin vzniku plošných sesuvů na území karpatského flyše. V našem případě se 

jedná vzhledem k přívalovým dešťům, které danou oblast postihly v květnu 2010 jako 

prioritní příčina sesuvu. 

Působení podzemní vody – hladina podzemní vody působí na nepropustné nebo nepatrně 

propustné jilovitohlinité zeminy jako vztlak. Proudící podzemní voda působí tlakem 

na jednotlivé části zeminy, čímž způsobuje špatnou stabilitu svahu, následně může 

docházet k vyplavování rozpustného tmelu, což má za následek zmenšení soudržnosti 

a součinitele vnitřního tření. Proudící podzemní voda v jemném písku a siltu vyplavuje 

částice zeminy ze svahu. Touto erozí vznikají podzemní dutiny a narušuje se tím stabilita 

svahu. 

Činnost mrazu – vlivem mrazu se zvětšuje objem vody, čímž se zvětšují původní trhliny 

a zároveň dochází k vytváření trhlin nových (Záruba, Mencl, 1987). 
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Zvětrávání hornin – mechanické a chemické zvětrávání hornin postupně narušuje jejich 

soudržnost. V důsledku prosakování vody dochází k různým chemickým změnám hornin 

(např. výměna iontů v jílech, hydratační pochody). K takovýmto sesuvům dochází 

v oblastech, kde se vyskytují glaukonitické pískovce a jíly). 

Změny ve vegetačním pokryvu - kořenový systém stromů mechanickým způsobem 

udržuje stabilitu svahu a zároveň přispívá k vysušování svahu. Zásahem do stromového 

porostu dochází k narušení vodního režimu v povrchových vrstvách. V tomto případě se 

jedná o další z faktorů, který se nejspíš podílel na sesuvu v námi sledované oblasti (Záruba, 

Mencl, 1987). 

1.1.4 Rozdělení sesuvů  

Podle stability se sesuvy dělí na:  

 živé (aktivní), které vykazují všechny známky probíhajících pochodů nebo se 

mohou kdykoliv začít pohybovat 

 dočasně uklidněné nepředstavují v daný okamžik nebezpečí, ale jejich pohyb se 

může obnovit 

 stabilizované (fosilní), představují prakticky nulové riziko, jedná se o sesuvy, které 

již proběhly a podmínky pro další pohyb již pominuly (Demek 1987) 

1.1.5 Terminologie sesuvu 

Každý sesuv se skládá z několika částí – odlučné oblasti, tzn. místa, odkud se horniny 

pohybují směrem dolů (zdroj materiálu), čelní (akumulační) oblast - jedná se o tu část 

svahového pohybu, kde se materiál v konečném stádiu nahromadí a splazu, tzn. část 

sesuvu mezi odlučnou oblastí a čelem sesuvu, smyková plocha - plocha, po níž dochází 

k svahovému sesouvání. Její průběh a tvar může být různý, plocha má v stejnorodých 

zeminách tvar válcové - rotační plochy, pokud je smyková plocha rovinného tvaru, 

jedná se o planární sesuv. Někdy dochází ke kombinaci těchto dvou druhů ploch, v tom 

případě se hoří o rotačně – planárním sesuvu. Většinou se vytváří několik smykových 

ploch nad sebou (Obrázek 2). 
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Obrázek 2: Popis svahového sesuvu (Demek, 1987) 

1.2 Geologické zařazení zájmové oblasti 

Problematika sesuvů, v lokalitě Frýdek-Místek – Bahno, závisí na geologické stavbě 

Karpatské soustavy (Krásný, 2012). 

 Vnější Západní Karpaty 

Vznik útvarů karpatského systému se váže na procesy alpinského vrásnění, které probíhalo 

hlavně v intervalu posledního sta milionu let od svrchní křídy do terciéru. V průběhu této 

poslední orogeneze byla vytvořena nejvyšší pásemná pohoří na naší planetě, mezi ně patří 

i Karpaty (Chlupáč, Brzobohatý, Kovanda, Stráník, 2011).  

Na východní Moravu a Slezsko zasahují pouze dvě obalové jednotky řazené k Západním 

Karpatům a to Vněkarpatské sníženiny a Vnější Západní Karpaty (Obrázek 3). 
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Obrázek 3: Regionální geologické dělení Západních Karpat na našem území (Chlupáč, 2011) 

 

Konečným výsledkem alpinského vrásnění je složitá příkrovová stavba flyšového pásma 

Karpatský flyš, který je tvořen předsunutými příkrovy západních Karpat a tvoří tzv. 

Vnější Karpaty. Flyšové příkrovy jsou tvořeny křídovými a paleogenními převážně 

klastickými sedimentárními horninami, které se usazovaly v soustavě rozsáhlých pánví 

v předpolí postupně se vrásnících Karpat. Flyšové sedimenty (tj. rytmické střídání 

písčitých a jílovitých sedimentů) byly vyvrásněny až na rozhraní paleogénu a neogénu. 

Jejich tektonická stavba je velmi složitá, neboť jsou vytvořeny několika na sobě 

naloženými a vzájemně provrásněnými příkrovy, navíc ještě porušenými zlomy (Chlupáč, 

Brzobohatý, Kovanda, Stráník, 2011).  

Vněkarpatské příkrovy jsou v oblasti zastoupeny dvěma vývojově odlišnými jednotkami – 

slezskou jednotkou, kterou zde představuje křídové (sando-alb) bašské souvrství 

charakteristické karbonátovou facií a podslezskou jednotkou, která je zde zastoupena 

sedimenty paleogénu a svrchní křídy (Chlupáč, Brzobohatý, Kovanda, Stráník, 2011). 

Nejvýznamnějšími typy hornin jsou ve flyši různé druhy pískovců a pelity, zastoupené 

plynulými přechody od jílovců přes slínovce až po vápenité břidlice. Z magmatických 

hornin jsou zde zastoupena, v oblasti beskydské křídové jednotky, tělesa těšinitů. 

Z inženýrsko-geologického hlediska je flyšové pásmo typickým sesuvným územím. 

Propustnost hornin je puklinová a průlinová. 
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Hydrologické pojmy- puklinová a průlinová propustnost  

Podle prostorového rozmístění a velikosti pórů v hornině rozlišujeme tři základní typy 

propustnosti hornin, které se v konkrétních případech mohou kombinovat.  

Průlinová propustnost je vlastností porézních hornin (mezi ně patří zejména klastické 

sedimenty a některé vulkanické tufy), tedy hornin s vysokou hustotou pórů s relativně 

malými rozměry. Horniny s průlinovou propustností vytváří souvislé zvodně s laminárním 

režimem proudění a rychlost pohybu vody v nich se řídí Darcyho zákonem. Do této 

skupiny patří zejména nezpevněné klastické sedimenty a nesoudržné zeminy různého 

původu, který předurčuje jejich detailnější vlastnosti.  

Puklinovou propustnost pozorujeme u relativně nepropustných hornin, kde vodivost je 

hydraulickou vlastností puklin. Hornina pouze vytváří jejich prostředí a ovlivňuje jejich 

charakter svou tvárlivostí při geologických procesech. Jedná se o gravitační pohyb vody 

v puklinovém systému. V závislosti na rychlosti pohybu může voda v puklinách proudit 

ve dvou režimech, při malých rychlostech se voda pohybuje v laminárním režimu proudění 

a při vyšších rychlostech v turbulentním režimu. (Nový 2007).  

 

Obrázek 4: Členění geologických vrstev dle propustnosti kapaliny (Ptáček, 2009) 
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Trendem dnešní doby je výstavba rodinných domů na předměstí větších měst, což vede 

k osídlování krajiny a s tím spojené zajištění potřebné infrastruktury, k níž na předním 

místě patří i zásobování pitnou vodou, odkanalizování, čištění odpadních vod 

a v posledních letech také zajištění odvodu dešťových vod. 

Na mnoha místech se z krajiny, ve které původně přirozené retenční prostory a močály 

tvořily podstatnou část celkové plochy, vyvinulo téměř kompletně zastavěné 

a odkanalizované území s výrazně změněným charakterem odvodnění a hydrologickými 

poměry. Takovéto antropogenní zásahy spojené s odstraňováním vegetace nebo stavební 

činností mohou vést následně v čase k sesuvným aktivitám. Naše zájmová oblast je právě 

tímto charakteristická (Krejčí, 2002).  

2.1 Lokalizace zájmové oblasti 

Sledovaná zájmová oblast, na které došlo k sesuvné události v květnu 2010, se nachází 

na mapovém listu 25-221 v Moravskoslezském kraji v podhůří Beskyd ve východní 

okrajové části města Frýdku – Místku (Obrázek 5). Městem protéká řeka Ostravice, která 

tvoří pomyslnou hranici mezi Východní Moravou a Slezskem. 

  
Měřítko: 1: 50 000 

Obrázek 5: Mapa Frýdku - Místku (Geologická služba, 8. 3. 2014) 
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2.2 Regionálně geomorfologické začlení zájmové oblasti 

Z  říčky Lučiny k severu a tímto směrem se pozvolna snižuje. Nejvyšším bodem je 

Skalická Strážnice (438 m), (Demek, Mackovčin, 2006).  

 

Obrázek 6: Regionální členění zájmové oblasti (Demek, Mackovčin, 2006) 

 

 
 Měřítko. 1:500 000 

 

Obrázek 7: Zájmové území v rámci regionálního členění reliéfu ČR, detail list 15, (Marschalko, 2014) 
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2.3 Geomorfologické a geologické poměry sesuvné oblasti 

Svah v prostoru sesuvného území nad Hodoňovickým náhonem je exponován k západu až 

jihozápadu pod generálním sklonem cca 22
o
. Rozdíl výšek sesuvného svahu je kolem 8 m. 

Absolutní výšky v horní části svahu se pohybují na úrovni koty 317 m n. m. a u paty svahu 

cca 309 m n. m. Došlo zde k sesutí zemin v celé délce svahu a obnažení smykové plochy 

v prostoru odlučné hrany sesuvu ve výšce cca 3,0 m (Skopal, 2010). 

O geotechnický průzkum této sesuvné oblasti byla požádána firma UNIGEO a. s. Ostrava, 

která v zájmové oblasti ověřila inženýrsko – geologické a geotechnické vlastnosti zemin 

za pomocí 5 jádrových sond, (V1 až V3 byly realizovány v horní části svahu nad odlučnou 

hranou a sondy V4 a V5 ve spodní akumulační oblasti) a čtyřmi dynamickými 

penetračními sondami, které byly situovány v horní části svahu v tahové oblasti sesuvu, 

těsně nad odlučnou hranou (Obrázek 8), (Skopal, 2010). 

Vrtnými pracemi byly ověřeny následující genetické typy kvartérních zemin: kulturní 

vrstva půdy, eolické sprašové zeminy (středně plastické jíly), fluviální soudržné zeminy 

(středně a nízkoplastické jíly, písčité jíly a jíly štěrkovité), fluviální nesoudržné zeminy 

(písky jílovité a hlinité, štěrky jílovité a štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy), přemístěné 

fluviální soudržné zeminy v akumulační oblasti (štěrk\ jílovité a štěrky s příměsí  jemno 

zrnné zeminy, eluviální zeminy – rozvětralé paleogenní jílovce na eluvia charakteru 

zemin (jíly středně plastické), (Skopal, 2010). 
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Obrázek 8: Zaměřené sondy V1 -V5 na podkladu ortofotomapy (GIS, vlastní)
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Geologický profil provedených sond v sesuvné oblasti 
 

Tabulka 1: Geologický profil sondy V1 (Skopal, 2010) 

 

  
hlína písčitá, tmavě hnědá, měkké až tuhé 
konzistence, přítomnost kořenů rostlin kulturní vrstva půdy 

0,0 - 0,2 m 

  
jíl nízko klastický s polohami jílu písčitých, světle 
hnědý, měkké konzistence 

původ fluviální 0,2 - 0,8 m 

  
jíl nízko klastický s polohami jílů písčitých, světle 
hnědý, měkké až kašovité konzistence 

původ fluviální 0,8 - 1,0 m 

  

jíl písčitý s polohami jílů štěrkovitých, světle 
hnědý, tuhé konzistence, přítomnost 
zaoblených, středně až hrubě štěrkovitých zrn 
(zvětralý pískovec) 

původ fluviální 1,0 - 1,4 m 

  

štěrk jílový,  s jílovitějšími  polohami  jílovitých 
štěrků, světle hnědý, jílovitá výplň a jílovité 
polohy tuhé konzistence, štěrková zrna 
zaoblená, středně až hrubozrnná do 10 cm, 
vlhký, středně ulehlý 

původ fluviální 1,4 - 3,6 m 

  

jíl štěrkovitý, světle hnědý s rezavými šmouhami, 
měkké až tuhé konzistence u báze měkké 
konzistence, přítomnost zaoblených, středně až 
hrubě štěrkovitých zrn (zvětralý pískovec) 

původ fluviální 3,6 - 4,0 m 

  

štěrk jílový světle hnědý, jílovitá výplň kašovité 
konzistence, štěrková zrna zaoblená středně až 
hrubozrnná do 9 cm, nasycený – přítomnost 
vody, středně ulehlý 

původ fluviální 4,0 - 4,5 m 

  

jíl štěrkový, světle hnědý, tuhé konzistence,  
těrková zrna zaoblená až polo zaoblená, středně 
až hrubozrnná (zvětralý pískovec) 

původ fluviální 

4,5 - 5,1 m 

  

štěrk jílový, hnědý, místy rezavě hnědý, jílovitá 
výplň a jílovité polohy tuhé konzistence, 
štěrková zrna zaoblená až dokonale zaoblená, 
středně až hrubozrnná do 8 cm, nasycený - 
zvodnatělý, středně hnědý, ulehlý 

původ fluviální 5,1 - 5.7 m 

  

jílovec zcela zvětralý na jíl, středně plastický, 
tmavě šedý, tuhé až pevné konzistence, v hl. 
15,1 - 15,3  m zvodnatělá poloha 

původ eluvium 
paleogenních 

hornin 
5,7 - 16,0 m 
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Tabulka 2: Geologický profil sondy V2 (Skopal, 2010) 

 

  
hlína písčitá, tmavě hnědá, měkké až tuhé 
konzistence, přítomnost kořenů rostlin kulturní vrstva půdy 0,0 - 0,2 m 

  

navážka charakteru hlíny středně plastické, 
hnědá přítomnost štěrkovitých a písčitých 
poloh (úlomky cihel+ stavební odpad), měkké 
konzistence  původ antropogenní 0,2 -1,1 m 

  

jíl štěrkový, světle hnědý, měkké až kašovité 
konzistence, štěrková zrna zaoblená  - až 
dokonale zaoblená - až hrubozrnná (zvětralá 
pískovec) původ fluviální 1,1 - 1,7 m 

  

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, světle 
hnědý, drobný až hrubozrnný, zrna zaoblená 
do 10 cm (zvětralý pískovec), vlhký, středně 
ulehlý  původ fluviální 1,7 - 2,3 m 

  

jíl písčitý s polohami písků jílovitých, světle 
hnědý, měkké konzistence, písčité polohy 
hrubozrnné až drobný štěrk, písčité polohy 
hodně nasycené vodou původ fluviální 2,3 - 2,8 m 

  

jíl písčitý s proplástky písku jílovitých, světle 
hnědý, tuhé konzistence, přítomnost hrubě 
štěrkové až kamenité frakce (zaoblená zrna)  původ fluviální 2,8 - 4,0 m 

  

štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, 
rezavohnědý, drobný až středně zrnný, zrna 
zaoblená do 4 cm (zvětralý pískovec) opět 
nasycený vodou - zvodnělý, středně ulehlý původ fluviální 4,0 - 4,5 m 

  

jíl štěrkový, světle hnědý, tuhé konzistence, 
štěrková zrna zaoblená až dokonale zaoblená 
středně až hrubozrnná-až kamenitá frakce 
(zvětralý pískovec) do 15 cm původ fluviální 4.5 - 5,0 m 

  
jílovec zcela zvětralý na jíl středně plastický, 
tmavě šedý, tuhé a ž pevné konzistence 

původ eluvium 
paleogenních hornin 5,0 - 12 m 
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Tabulka 3: Geologický profil sondy V3 (Skopal, 2010) 

 

  
hlína středně plastická, tmavě hnědá, tuhé 
konzistence, přítomnost kořenů rostlin kulturní vrstva půdy 0,0 - 0,2 m 

  
jíl středně plastický, světle hnědý, měkké 
konzistence původ eolický 0,2 - 1,2 m 

 

jíl štěrkovitý, měkké konzistence, štěrková 
zrna polozaoblená až zaoblená středně až 
hrubozrnná (zvětralý pískovec) původ fluviální 1,2 - 2,0 m 

  

písek jílový, světle hnědý, přítomnost 
středně až hrubozrnných zaoblených 
těrkových zrn do 8 cm tzv. pískovec Q,  vlhký, 
středně ulehlý původ fluviální 2,0 - 4,0 m 

  

štěrk jílovitý s jílovitějšími polohami 
jílovitých štěrků, světle rezavohnědý, jílovitá 
výplň a jílovité polohy měkké až tuhé 
konzistence, štěrková zrna zaoblená středně 
až hrubozrnná do 8cm, vlhký, středně ulehlý původ fluviální 4,0 - 4,6 m 

  
písek hlinitý, hnědý vlhký (pozn. hodně 
saturovaný), středně ulehlý původ fluviální 4,6 - 5,0 m 

  

štěrk jílovitý, hnědý, jílová výplň, měkké až 
tuhé konzistence, štěrková zrna polo 
zaoblená, středně až hrubozrnná do 8cm, 
vlhký středně ulehlý původ fluviální 5,0 - 5,2 m 

  
jíl středně plastický, hnědý s rezavými 
polohami, tuhé konzistence původ fluviální 5,2 - 5,4 m 

  

jílovec zcela rozvětralý na jíl, středně 
plastický, tmavě šedý, tuhé až pevné 
konzistence, v hloubce 10,5- 11 m  zvodnělá 
poloha 

původ eluvium 
paleogenních hornin 5,4 - 12 m 
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Tabulka 4: Geologický profil sond V4 a V5 (Skopal, 2010) 

 
 

  

štěrk jílovitý s přítomností kamenité frakce, 
šedý, zrna středně až hrubozrnná, zaoblená 
až dokonale zaoblená, výplň tuhé konzistence původ fluviální 0,0 - 0,2 m 

  

škvára charakteru štěrku s příměsí 
jemnozrnné zeminy, hnědá, štěrková zrna 
ostrohranná až poloostrohranná, středně 
zrnná do 3 cm, vlhká, ulehlá  původ antropogenní 0,2 - 0,6 m 

  

štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 
(přítomnost kamenité frakce), šedý, zrna 
hrubozrnná, dokonale zaoblená, výplň (jíl 
měkké konzistence +písek) původ fluviální 0,6 - 1,0 m 

  
jíl středně plastický, hnědý měkké 
konzistence původ fluviální 1,0 - 1,4 m 

  

jílovec zcela rozvětralý na jíl středně 
plastický, tmavě hnědý tuhý, v hloubce 1,8 - 
1,9 m zvodnělý 

původ eluvium 
paleogenních hornin 1,4 - 1,9 m 

  

jílovec zcela zvětralý na jíl, středně plastický, 
tmavě hnědý, tuhé až pevné konzistence, 
zvodnělá poloha 

původ eluvium 
paleogenních hornin 1,9 - 2,2 m 

 

  
 

 

  
 
 

  jíl písčitý šedý, tuhé konzistence  původ fluviální 0,0 - 0,4 m 

  

štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 
(přítomnost kamenité frakce), hnědý, zrna 
hrubozrnná dokonale zaoblená, výplň (jíl 
měkké konzistence) původ fluviální 0,4 - 0,7 m 

  jíl písčitý, světle hnědý, tuhé konzistence původ fluviální 0,7 - 1,0 m 

  

jíl středě plastický, šedý se střípkovitými 
úlomky zvětralého jílovce, tuhý, zvodnělá 
poloha původ fluviální 1,0 - 1,4 m 

  
jíl středně plastický, světle hnědý, měkké 
konzistence původ fluviální 1,4 - 1,6 m 

  
jíl středně plastický, světle hnědý, tuhé 
konzistence původ fluviální 1,6 - 2,0 m 

  
jíl vysoce plastický, světle hnědý, šedě 
páskovaný, tuhé až měkké konzistence původ eluviální 2,0 - 2,5 m 

  
jíl středně plastický, tmavě šedý od hloubky 3 
m šedý, tuhé konzistence   2,5 - 4,0 m 
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2.3.1 Hydrologické a hydrogeologické poměry zájmové oblasti 

v rámci povodí řeky Ostravice 

Ostravice je pravostranným přítokem Odry. Vzniká soutokem Bílé a Černé Ostravice 

v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce 520,72 m. Délka jejího toku je 

54,79 ř. km a plocha povodí je 826,74 km2. Městem Frýdek - Místek protéká na svém 

27,5 ř. km a opouští jej na 20 ř. km v okrajové části města Frýdku – Místku, Lískovec 

(HEIS, 2014),(Buček, 2011). 

Střední část povodí náleží do Podbeskydské pahorkatiny. Nejprve protéká Ostravice 

Lysohorským podhůřím, úpatní pahorkatinou, tvořenou flyšovými horninami s kvartérními 

překryvy a náplavovými kužely řek, posléze přechází do ploché Frýdecké pahorkatiny, 

jejíž součástí je naše zájmová oblast, s převážně akumulačním reliéfem a s pokryvem 

sprašových hlín. Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT10, průměrné roční srážky 

činí 800-1000 mm/rok (HEIS, 2014), (Buček, 2011). 

Hodnoty průtoku při bilančním hodnocení se na řece Ostravici pod soutokem s řekou 

Morávkou, (na území katastru  Frýdku - Místku), se pohybují v hodnotě okolo -3 m3/s 

(Buček, 2011). 

V údolí Ostravice jsou štěrkopísky hlavní terasy vyvinuty v široké plošině, sahající z okolí 

Frýdku-Místku k severu až do údolí Odry. Transmisivita (průtočnost) těchto fluviálních 

uloženin, mnohdy s glaciogenními sedimenty bývá převážně střední, místy i vysoká. 

Nejmladší würmské peoluviální sedimenty obvykle navazují na dolní terasu, jejíž mocnost 

podél Ostravice dosahuje až 6 m. 

Terasy kolem řek jsou označovány místními názvy, terase podél Ostravice se říká 

„muglinovská“ (Krásný, 2012). 

Po povodních v r. 1902 a 1903 se na několik desetiletí na Ostravici rozběhl přibližně 

padesátiletý proces postupných regulací, především mimo jiné i přes město Frýdek-Místek. 

V něm totiž docházelo nejčastěji k ohrožení životů a majetku a k největším materiálním 

škodám (Buček, 2011). 
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Obrázek 9: Mapa povodí Ostravice (Povodí Odry, 2014) 

 

 Lokalizace zájmové oblasti v rámci povodí 

Námi sledovanou zájmovou oblastí, jedná se o dílčí plošku 2-03-01-031 (Hlínský potok) je 

tedy povodím IV. řádu (číslováno od ústí do moře) a spadá do povodí řeky Ostravice 

(HLGP-ID=2-03-01-001/0 až 2-03-01-083/0), protéká Hodoňovický náhon. 
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Hodoňovický jez s náhonem plní roli převodu vody z povodí Ostravice do sousedního 

povodí Olešné pro možnost dalšího využití převáděné vody (Povodí Odry, 2014).  

 

 

Měřítko: 1: 20 000 

Obrázek 10: Mapka s ohraničením povodí IV. řádu, ČHP: 2-03-01-031 (Cenia-Digitální atlas ČR, 2014). 

2.3.2 Hydrogeologické poměry sesuvné oblasti 

Na základě provedených sond v horní části sesuvu (V1, V2,V3), bylo zjištěno, že 

podzemní voda je v této části vázána na průlinově propustný kolektor značně jílovité 

štěrkové terasy. V jakých hloubkách je kontinuální mocnost této terasy u jednotlivých vrtů, 

je vyobrazeno na geologických profilech jednotlivých sond viz kapitola 2. 3. 

Hladina podzemní vody byla potvrzená v sondách V1 (v hloubce 4 m)a V2 (v hloubce 

4,2 m). V sondě V3 hladina vody nebyla potvrzena, což však mohlo ovlivnit i to, že tento 

vrt byl proveden v době, kdy již 4 dny nepršelo na rozdíl od předchozích vrtů. 

Na základě zjištěného bylo prokázáno, že podzemní voda se v průlinově propustném 

štěrkovém kolektoru v době vydatnějších srážek vyskytuje a dotuje těleso sesuvu a tím se 

podílí na jeho destabilizaci, což je z hlediska stability narušeného území podstatné. 
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Dalším negativním jevem, který může podstatně ovlivnit stabilitu narušeného svahu, jsou 

vyskytující se pukliny napojené tlakovou vodou v polohách eluviálních zemin (potvrzeno 

vrtem V1 a V3), (Skopal, 2010). 

2.4 Seismicita zájmové oblasti 

Z hlediska seismicity lze naši zájmovou oblast zařadit do oblasti seizmického ohrožení 

7. stupně EMS- 98, který je charakterizován – „Většina lidí je vystrašená a vybíhá ven. 

Nábytek je posunutý. Předměty padají z polic ve velkém množství. Mnohé dobře postavené 

budovy utrpí střední škodu: opadá omítka, padají části komínů, ve stěnách starších budov 

jsou velké pukliny a příčky jsou zřícené“ (Zedník, 2006). 

 

 

Obrázek 11: Zakreslení oblastí ČR podle stupně seizmického ohrožení (Zedník, 2006) 

3 ANTROPOGENNÍ VLIVY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

3.1 Historie okrajové části města Frýdku - Místku, Bahno 

Okrajová část Bahno, historicky nepatřila ke katastru města. Začlenění této části 

do katastru Místek došlo až v průběhu minulého století, kdy počátkem 70 let se Frýdek-

Místek rozrostl, mimo jiné, i o nově vybudované sídliště Riviéra, které se nachází 

v bezprostřední blízkosti řeky Ostravice a plynule navazuje na tuto okrajovou část.  
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Je dost možné, že zde v minulosti řeka Ostravice meandrovala. Celá tato oblast, byla 

známá tím, že se zde vyskytovaly mokřady. Nejspíš i to vedlo místní obyvatele k tomu, 

aby se této lokalitě začalo říkat Bahno. Koneckonců místní názvy jako je „Kamenec“ 

a „Bahno“ se vyskytují podél celého toku řeky Ostravice (dle ústní citace Mgr. Jaromíra 

Poláška, 2014). 

3.2 Náhled na současný ráz zájmové lokality 

Sesuvnou lokalitu můžeme rozdělit do tří částí, a to na část, která se nachází nad odlučnou 

částí sesuvu, samotný svah a část, která se rozkládá pod svahem, tudíž akumulační oblast. 

V horní části nad sesuvem se nachází dvě novostavby, které navazují na zástavbu starších 

domů, jejichž rekonstrukce probíhala v sedmdesátých letech minulého století. 

Svah mezi odlučnou a akumulační částí již byl podrobně popsán v kapitole 2. 3.  Z pohledu 

od náhonu (pata svahu), je z levé části zalesněn. K samotnému sesuvu půdy došlo v části 

svahu, nezpevněného kořenovým systémem stromů, v místě, kde končí smíšený les. Pravá 

část svahu nad náhonem je již opět porostlá stromy a keři (Skopal, 2010). 

V bezprostřední blízkosti paty svahu se nachází Hodoňovický náhon se zahradou. Náhon  

vede do bývalého mlýna, který dnes slouží jako obytný dům a jehož součástí je vodní 

elektrárna, která využívá vodu z tohoto náhonu (Obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Ortofoto snímek zájmové oblasti s popisky (Mapy CZ, 2014) 
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    měřítko: 1:20 000 

Obrázek 13: Vrstevnicová mapa se zakresleným sesuvem (Geoportál, 2014) 

3.3 Výstavba v dané lokalitě 

Zastavěná plocha nad sesuvem v minulosti sloužila k zemědělské činnosti, která zde již 

delší dobu nebyla provozována. Majitel nechal parcelu číslo 3727 rozdělit na několik 

menších parcel, a ty byly následně prodány za účelem výstavby rodinných domů. Přímo 

nad sesuvem tak vznikly tři nové parcely. Na parcele číslo 3727/3 (995 m
2
) se nachází 

novostavba s číslem popisným 2378, parcela číslo 3727/4 (760 m
2
) je v současné době 

udržovaná travnatá plocha a na parcele 3727/5 (822 m
2
), která je v těsné blízkosti odlučné 

hrany sesuvu, stojí nově postavený dům s číslem popisným 2372 parcelní číslo 3727/28 

(160 m
2
)
 
zastavěné plochy, který byl zkolaudovaný v roce 2009. Současně s domem, zde 

byla vybudována čistička odpadních vod. Nyní je parcela již oplocena, ale v roce 2010 

tomu tak ještě nebylo (ČÚZK), (Janšová, 2009). 

Jak již bylo zmíněno, tyto dvě novostavby plynule navazují na starší zástavbu. 

Z dostupných materiálů, na stavebním úřadě, jsem zjistila, že dům s číslem popisným 1283 

byl v roce 1956 přestavěn z původního dřevěného domku, který byl již té době 100 let 

starý. Dům s číslem popisným 1282 byl postaven v roce 1928 a v roce 1979 proběhla 

adaptace domu. Ostatní domy pochází ze sedmdesátých let minulého století (Falharová, 

1979). 



Daniela Dvorská: Příčiny plošného sesuvu půdy v lokalitě Frýdek-Místek–Bahno 

2014  24 

 

Za novostavbami se nachází volné parcely, které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako 

orná půda. V současné době jsou neudržované, zarostlé plevelem a náletovým plevelem 

(Obrázek 14). 

 

Obrázek 14: Pohled na RD č. p. 2372 z parcely č. 37 27/6 (vlastní foto, únor 2014) 

3.4 Klimatické podmínky v květnu, červnu 2010 

Období od konce dubna do začátku června 2010 lze pro Moravu a ve Slezsko 

charakterizovat jako mimořádně bohaté na srážky a zároveň i mimořádně vodné.  

Extrémní srážkové úhrny byly zaznamenány ve dnech 16. – 18. května, a to zejména 

na povodích pravostranných přítoků Odry pramenících v Moravskoslezských a Slezských 

Beskydech (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2010). 

Na mapě (Obrázek 15) je znázorněno plošné rozložení srážkových úhrnů 

od 16. 5. do 18. 5. 2010. Ze snímku je zřejmé, že v oblasti Slezských a Moravských 

Beskyd docházelo k nejvyšším srážkám, které se dají charakterizovat jako opravdu 

extrémní.  S (úhrn srážek v květnu 2010) → 280 [mm], N (dlouhodobý srážkový normál 

vypočtený z let 1961-1990) → 94 [mm], odchylka od normálu → 298% (ČHMÚ, 2014). 
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Obrázek 15: Plošné rozložení srážkových úhrnů od 16. 5. do 18. 5. 2010 (Ministerstvo životního prostředí) 

 

První dva květnové týdny byly sice deštivé, ale srážky stačily zasakovat do půdy a hladiny 

vodních toků se udržovaly v normálu. Následující dva dny průtoky řek stagnovaly nebo 

velmi pozvolna klesaly, a to až do čtvrtku 13. května, kdy následný trvalý a vydatný déšť 

způsobil, že vodní toky odtékající ze srážkově nejvíce zasažené beskydské oblasti prudce 

stoupaly.  

Velmi vydatné srážky neustávaly ani v dalších dvou dnech, a jejich následkem došlo 

k dosažení 3. SPA na Ostravici (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2010). 

 

Tabulka 5: Srovnání denních úhrnů srážek v [mm], (KS Povodí Odry - Hodoňovice) 

 

Datum 2009 2010 2011 

16.5. 0,4 57,4 0,2 

17.5. 0 78,4 0 

18.5. 25,8 35,6 0 

19.5. 5,4 1,2 0 

20.5. 0 2,2 0 

 

V důsledku těchto květnových srážek bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 100 

sesuvných lokalit v téměř 50 obcích (viz příloha č. 2). Došlo k  poškození místních 

komunikací, přístupových cest k rodinným domům, v několika případech dokonce 
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k poškození rodinných domů a to v takové míře, že muselo dojít k evakuaci obyvatel 

a následnému vydání demoličních výměrů (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2010). 

A 

 
B 

 

Obrázek 16: Poměr API30 k normálu za období 1961–2000 pro den 16. Května (A) a ukazatel nasycení 

pro den 16. května 2010 (B), (Ministerstvo životního prostředí) 
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3.5 Vsakování srážkových vod  

V minulosti se srážkové vody přirozeně vsakovaly, a tak doplňovaly přirozenou cestou 

deficit spodních vod. S rychle se rozrůstající zástavbou a nahrazování přirozené vegetace 

rozsáhlými plochami střech, komunikací a dalšími nepropustnými povrchy se odtokové 

poměry v krajině významně mění (Havlík, 2007).  

Zvyšování podílu nepropustných ploch vede „ke zvětšení a urychlení povrchového odtoku 

vody z dešťů a sněhové pokrývky a ke zmenšení výparu“ (Havlík, 2007).  

Hodnota odtokového koeficientu je závislá na charakteru povrchu odvodňované plochy 

(střecha, dlažba, tráva apod.) a jejím sklonu. Příklady součinitelů odtoku pro jednotlivé 

povrchy najdeme například v normě (ČSN 75 6101), (Tabulka 6). 

 

Tabulka 6: Hodnoty součinitelů odtoku φ pro různé druhy pozemků (ČSN 75 6101) 

Způsob zástavby a druh pozemku 

Součinitel odtoku φ při konfiguraci území 

rovinné svažité prudce svažité 

při sklonu při sklonu při sklonu 

do 1 % 1 až 5 % nad 5 % 

Budovy 

v uzavřených blocích 
0,70 0,80 0,90 

(vydlážděné nebo zastavěné dvory) 

v uzavřených blocích 
0,60 0,70 0,80 

(uvnitř bloku zahrady) 

v otevřených blocích 0,50 0,60 0,70 

při volné zástavbě 
0,40 0,50 0,60 

(izolované) 

Rodinné domky 
sdružené v zahradách 0,20 0,40 0,50 

izolované v zahradách 0,20 0,30 0,40 

Tovární objekty 
starší typ (hustější zástavba) 0,50 0,60 - 

nový typ (volné a travnaté plochy) 0,40 0,50 - 

Zpevněné pozemní komunikace 
0,70 0,80 0,90 

(např. asfalt, beton, dlažba) 

Nezpevněné pozemní komunikace 
0,50 0,60 0,70 

(např. štěrk) 

Železniční pozemky 0,25 - - 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 

Lesy 0,00 0,05 0,10 
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Z tabulky je patrné, že srážková voda po zpevněných plochách odtéká v mnohem větší 

míře než v krajině s přirozeným povrchem. Nejlepší podmínky jsou v rovinném terénu 

pokrytém lesy, případně další zelení. 

Jedním z oborníků, který se již v minulosti zabýval problematikou přívalových dešťů, byl 

Josef Trupl. Ten se svým kolektivem, již na konci padesátých let minulého století, 

vypracoval významnou studii s výsledky zpracování intenzit krátkodobých dešťů v povodí 

Labe, Odry a Moravy. Získané hodnoty zapracoval do tabulek, které se i dnes používají při 

výpočtech intenzity dešťů (Trupl et al., 1958).  

 

Tabulka 7: Průměrná intenzita srážek (J. Trupl, 1958) 

 

 
 

3.6 Nakládání se srážkovou vodou v zastavěné části obce 

V některých lokalitách, zejména pokud se jedná o starší zástavbu, odvod dešťových vod 

nebyl řešen vůbec. Jedinou podmínkou bylo, že odvod dešťových vod musel být vyřešen 

tak, aby neohrožoval vedlejší pozemky. Takže zde dochází k přirozenému vsakování 

a převážná část dešťové vody, která odteče ze zpevněných ploch, je v současné době 

odváděna přes kanalizační sběrače do řek (Havlík, 2007).  

V intravilánu (zastavěná část obce) v současnosti existují dva možné přístupy k nakládání 

se srážkovou vodou. Jedním z nich je konvenční (centralizované) odvodnění, které 

spočívá v přímém odvedení srážkové vody do kanalizace nebo povrchových vod (řeky, 
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přehrady apod.). Druhou, dnes preferovanější, možností je tzv. decentralizované 

odvodnění, což znamená snahu o nakládání se srážkovou vodou přímo v místě srážkového 

úhrnu a její navrácení do přirozeného koloběhu vody (Morávková, 2012). 

 

 

Obrázek 17: Schéma možných způsobů nakládání se srážkovou vodou 

3.7 Legislativní rámec hospodaření se srážkovými vodami 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů  

§ 5, odstavec 3 říká, že: „Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání 

jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit 

zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních 

vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění 
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povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen 

"srážkové vody") v souladu se stavebním zákonem“. 

V roce 2009 proběhla i novelizace vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území, do které se dostaly požadavky na řešení srážkových vod. 

§ 20, odstavec 5, písm. c) říká, že: „Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm 

bylo vyřešeno: „vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 

zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno“  

 1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 

umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,  

 2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových 

vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění 

zařízení k jejich zachycení, nebo  

 3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 

vypouštění do jednotné kanalizace." 

Ze současného právního rámce ČR vyplývá konkrétní postup při volbě a způsobu 

odvodněni stavby, která preferuje principy HDV. Toto se netýká stávající zástavby 

(s výjimkou změn stavby a změn využití stavby), kde tento způsob může byt podpořen 

zavedením ekonomické motivace, tj. zpoplatněním odváděných DV. 

3.8 Popis sesuvného jevu v zájmové oblasti 

K jistým projevům sesuvné aktivity zde již docházelo v minulosti. Avšak v důsledku 

zvýšených květnových atmosférických srážek došlo k výrazné aktivaci sesuvu, jehož 

důsledkem bylo sesutí svahových zemin v celé délce svahu. 

Jedním z faktorů podílejících se na oslabení stability tohoto sesuvu byla značná 

akumulační oblast JZ od sesuvu, kde v důsledku mocnějšího jílovitého pokryvu docházelo 

k akumulaci povrchové vody a jejímu následnému pohybu směrem do oblasti postižené 

sesuvem. 
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V horní části svahu se vytvořila odlučná hrana v délce až 3,5 m (výška odlučné hrany, 

která byla výrazně vyvinutá cca 3 m) Délka sesuvu po spádnici činila 35 m a šíře sesuvu 

po vrstevnici 50 m. Celkově postižená oblast byla o ploše 1.750 m
2
 (Skopal, 2010). 

Transportní oblast -  sesuvu rozbahněná, objevil se zde výskyt mokřadů 

Akumulační oblast a čelo sesuvu dosahovalo bezprostředně po sesutí až za východní 

okraj Hodoňovického náhonu. Vzhledem k tomu, že již v minulosti zde doházelo k bočním 

sesuvným tlakům na západní břeh náhonu, došlo zde k destrukci zárubní stěny, která jej 

měla stabilizovat, a následně došlo k zúžení příčného profilu náhonu. Při zúžení 

průtočného profilu dochází k výraznému zahlubování vodotoče, což mohl být jeden 

z dalších iniciačních faktorů aktuálního sesuvu (Skopal, 2010). 

  
 

Obrázek 18: Vlevo pohled akumulační a transportní zónu sesuvu, vpravo Hodoňovický náhon 

 

   

Obrázek 19: Pohled na čelo sesuvu, které se dostalo až za náhon 
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4 METODIKA HODNOCENÍ SESUVU 

Místním šetřením v terénu a následnou návštěvou Magistrátu města Frýdku - Místku, 

(stavební odbor, odbor životního prostředí, který je zároveň vodohospodářským úřadem 

pro danou oblast) jsem zjistila následné informace.  

4.1 Sběr dat  

 Ze stavebních rozhodnutí uložených v archívu stavebního úřadu bylo zjištěno, že 

domy ve staré zástavbě (č. p. 1283, 1282, 1281 a 1280) mají vybudovanou 

vodotěsnou žumpu, ale odvod dešťových vod řešen nebyl.  

 Dále bylo zjištěno, že na parcele č. 3727/28 byl zkolaudován v roce 2009 rodinný 

dům s č. p. 2373 s garáží, vsakovací jímkou pro dešťovou vodu a žumpou. 

Následně byla u domu vybudována, na parcele 3727/5, neodtoková čistička 

odpadních vod (Janšová, 2009). 

4.2 Výpočet odtoku srážkových povrchových vod  

Při výpočet průměrného odtoku vod se využívá racionální metod, vycházející z obecného 

vzorce pro dimenzování každé jednotlivé stoky dešťových vod. Je třeba znát velikost 

plochy a součinitel odtoku. Doporučené součinitele odtoku srážkových povrchových vod ѱ 

pro podrobné výpočty stokové sítě jsou uvedeny v (Tabulka 6: Hodnoty součinitelů odtoku 

φ pro různé druhy pozemků (ČSN 75 6101), (ČSN 75 9010, 2012). 

Obecný vzorec: 

Q = S· i·ѱ  [l/s] 

kde 

Q je maximální odtok dešťových vod, v l/s 

S  plochou odvodňovaného povodí v ha 

i  intenzita směrodatného deště v l/(s·ha) 

ѱ  odtokový součinitel (bezrozměrný) 
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Pro následující výpočty požiji periodicitu p = 1, 15 minutový déšť a na základě dat 

z Truplovy tabulky počítám s hodnotou i = 12 (Tabulka 7: Průměrná intenzita srážek (J. 

Trupl, 1958)). ѱ - odtokový součinitel budu čerpat z (Tabulka 6: Hodnoty součinitelů 

odtoku φ pro různé druhy pozemků (ČSN 75 6101) 

Vypočítám odtok z plochy střechy RD uvnitř zahrady na parcele č. 2337/28 a z parcel 

č. 2737/4, 2737/5, které jsou vedeny jako zatravněná plocha. Všechny tři parcely se 

vyskytují v bezprostřední blízkosti sesuvné oblasti. 

Střecha budovy 

Typ plochy 

Rozměr 

plochy 

střechy 

Dlouhodobý 

srážkový normál i 

Odtokový 

součinitel 

odtok 

[m
2
] 

RS 

ѱ [l/s] 

[l/s/ha] 

Budova uvnitř zahrady 

2737/28 
160 122 0,70 1,366 

Výpočet: 

Q = S· i·ѱ  [l/s] 

Q = 0,016· 122· 0,70 

Q = 1,366 [l/s] 

Průměrný odtok dešťových vod ze střechy RD z nepropustnou horní vrstvou je 1,366 l/s. 

 

Zatravněné plochy: 

Typ plochy 

Rozměr 

plochy 

střechy 

Dlouhodobý 

srážkový normál i 

Odtokový 

součinitel 

odtok 

[m
2
] 

RS 

ѱ [l/s] 

[l/s/ha] 

zatravněná plocha 2737/4 763 122 0,1 0,930 
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zatravněná plocha 2737/5 822 122 0,1 1,003 

Výpočet: (parcel. č. 2737/4)   Výpočet: (parcel. č. 2737/5)  

Q = S · i·ѱ    [l/s]    Q = S · i·ѱ  [l/s] 

Q = 0,0763· 122· 0,1    Q = 0,0822· 122· 0,1 

Q = 0,930 [l/s]     Q = 1,003 [l/s] 

Průměrný odtok dešťových vod ze zatravněných ploch je celkem 1,933 l/s.  
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5 VYHODNOCENÍ DAT  

Do roku 2008 se nad sesuvnou oblastí nacházely pouze domy se starou zástavbou, které 

sousedily s parcelou 3727, která byla evidována na ČÚZK jako orná půda. Zjevně tato 

oblast měla i v minulosti problémy v období větších srážek s odvodem dešťové vody. Aby 

se po nasycení půdy voda nezdržovala na poli, byly na pozemku provedeny meliorační 

práce a spodní voda tak byla nejspíš sváděna do místních poldrů, které se v této lokalitě 

dodnes nacházejí (v roce 2013 proběhla jejich revitalizace). 

 

Obrázek 20: Jeden z revitalizovaných poldrů (vlastní foto, únor 2014) 

 

 Z vodohospodářského hlediska se dnes jeví povolení výstavby rodinných domů 

v části nad sesuvnou oblastí se dnes jako nevhodné. Při výstavbě došlo, jak je 

patrné z protokolů na stavebním úřadě, k narušení odvodňovacího systému. Nejspíš 

v důsledku narušení meliorační sítě se v období větších srážek začala v domech ze 

staré zástavby objevovat ve sklech spodní voda, k čemuž dříve nedocházelo. 

 Z protokolu stavebního úřadu (datum pořízení dne 27. května 2010) je zřejmé, že 

řešení odvodu dešťových vod ze zpevněných ploch a střechy rodinného domu č. p. 

2373 do vsakovací jímky umístěné na parce 3727/5  přímo nad sesuvnou částí 

nebylo dobrým řešením (Janšová, 2010).   
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Obrázek 21: Situační nákres jak je řešen svod dešťových vod u RD nad sesuvem 

 

 Z posouzení stability bylo zjištěno, že nad sesuvem je terén vysvahován opačným 

směrem tak, že v případě dlouho trvajících nebo kratších přívalových 

atmosférických srážek vzniká bezodtoková deprese vody, která následně pár týdnů 

poté zasakovala do podloží. Voda z kotliny odtékala erozní rýhou, která se 

vytvořila na okraji lesa. Vznikem erozní rýhy došlo k uvolnění bočního sevření 

zemin ve svahu a přitížení od saturovaných (nasycených) zemin způsobilo následný 

pohyb svahu. Následná hladina podzemní vody podél náhonu sesuvný pohyb jen 

urychlila (Střalka, 2010). 

 Další podnět k sesuvu nejspíš nastal z důvodu uschnutí vzrostlého stromu na hraně 

svahu, jehož kořenový systém původně zvyšoval stabilitu odvodněním zemin 

na horní hraně svahu a zároveň udržoval strmější svah. 

 Při vlastní návštěvě lokality jsem zjistila, že se ve svahu, v přilehlém lese, nachází 

odložený komunální (pneumatiky, skleněné láhve, plechovky) a biologický odpad 



Daniela Dvorská: Příčiny plošného sesuvu půdy v lokalitě Frýdek-Místek–Bahno 

2014  37 

 

ze zahrad. Je tedy dost pravděpodobné, že k vytváření černých skládek docházelo 

po celé délce svahu i před sesuvem. 

 Porovnáním fotografií z června 2010 a fotografií z ledna 2012 jsem zjistila, že 

došlo k výměně původní svodné drenáže (žluté za černou). Na vodohospodářském 

úřadě mi byla tato výměna vysvětlena. Původní drenážních žebera byla perforovaná 

a veškerá sváděná voda vytékala přímo do svahu. 

 

    

Obrázek 22: Drenážní žebra na sesuvném svahu (červen 2010) 

    

Obrázek 23: Pohled na sesuvný svah v lednu 2012 
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Místním šetření, které jsem provedla v únoru 2014, jsem došla k závěru, že k druhé 

„finální“ etapě sanačních prací i přes velký časový odstup stále nedošlo (vlastní foto).  

    

Obrázek 24: Vlevo pohled na drenážní svod na sesuvném svahu, vpravo vyústění drenážního žebra do 

náhonu (foto únor 2014) 

    

Obrázek 25: Současný stav sesuvného svahu (foto, únor 2014) 

 

V přilehlém lese, který se nachází ve svahu nad Hodoňovickým náhonem, jsem zjistila 

patrné projevy sesuvné aktivity. Z uvedeného důvodu by se zde, měl dodržovat přísný 

zákaz budování černých skládek. 

   . 

Obrázek 26: Nalevo známky eroze v přilehlém lese, vpravo okraj lesa s černou skládkou (únor 2014) 
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6 OPATŘENÍ  

V této kapitole se budu nejprve zabývat opatřeními, která byla navržena bezprostředně 

po sesuvné události, a následně se pokusím pro tuto oblast navrhnout opatření, která by 

mohla zamezit dalším podobným problémům. 

6.1 Navržená nutná opatření bezprostředně po sesuvné 

události 

V rámci zajištění sesuvu proti dalšímu pohybu i s ohledem na blízký objekt rodinné 

zástavby, který je situovaný nad sesuvem, byla navržena sanační opatření, která by se dala 

rozdělit do dvou etap.  

6.1.1 Etapa nutných havarijních sanačních opatření  

První etapa začala hned po dokončení průzkumných terénních prací. Pro zabránění 

zasakování vody do podloží a k zabránění vzniku bezodtokové kotliny při déle trvajících 

deštích byla provedena drenáž pro stažení vody z podloží i povrchu terénu. Tímto se 

přívalové srážkové vody nebudou mít kde zdržovat, zasáknuté vody stečou drenáží přímo 

do náhonu.  Pro zajištění stažení vod, bylo navrženo provedení 3-4 drenážních žeber kolmo 

na sesuv a jedno podélné drenážní žebro podél horní hrany svahu. Při výkopových pracích 

bylo nutné dodržet, aby drény byly ve vzdálenosti minimálně 7 m od odlučné hrany. 

Odtěžená zemina se musela odvést, nesměla se sypat do tělesa sesuvu (Skopal, 2010) 

 

Obrázek 27: Nákres sběrného drénu pro odvedení povrchových a mělce podpovrchových vod mimo 

tahovou oblast nad odlučnou hranou sesuvu. (Skopal, 2010) 
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..  

Obrázek 28: Položení drenážních žeber podél hrany svahu (foto červen 2010) 

   

Obrázek 29: Položení drenážních žeber kolmo na hranu svahu (foto červen 2010) 

6.1.2 Etapa finálních sanačních prací 

Druhá navrhovaná etapa v sobě zahrnovala:  

 Vybudování vhodné stabilizační konstrukce v patě svahu. 

 Realizaci terénních úprav a finální svedení vod z prostoru záchytného drénu nad 

sesuvem systémem odvodňovacích žeber, které budou vyústěny do náhonu 

 Omezení dotací podzemních vod z báze štěrkové terasy, která se nachází nad 

sesuvem, čehož by se mohlo dosáhnout systémem horizontálních odvodňovacích 

vrtů. 

 V rámci terénních úprav bude rovněž nutné sanovat náhon poškozený sesuvem – 

smyková plocha zasahuje do prostoru Hodoňovického náhonu. 
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 Sesuv bude nutné stabilizovat patní přitěžovací lavicí z lomového kamene, která 

může být součástí pravého břehu náhonu. 

 Na provedené úpravy v patě svahu bude navazovat úprava svahu do stabilních 

sklonů pro plynulý odtok atmosférických srážek bez většího vsakování. 

 Následně s ohledem nevelikost provedené patní lavice bylo doporučeno provedení 

odvodňovacích vrtů zaústěných právě do lomového kamene patní lavice. 

 Dalším opatřením je nepovolit stavební činnost v blízkosti horní hrany svahu bez 

geotechnického průzkumu a stabilitního posouzení (Skopal, 2010) 

Provedením navržených opatření autorizovaným inženýrem a znalcem v oboru 

geotechnika a zakládání staveb, by měla být zvýšena stabilita z 1,0 - stav při vysoké 

hladině podzemní vody na požadovanou úroveň minimálně 1,5 pro zastavěnou část území 

nad sesuvem (Střalka, 2010). 

6.2 Navržení dalších opatření pro sledovanou lokalitu  

Na základě mých zjištění při návštěvě lokality na jaře letošního roku a následné diskuse 

s úředníky vodohospodářského úřadu ve Frýdku - Místku, jsem došla k závěru, že sanační 

opatření, která proběhla v dané sesuvné lokalitě, splnila svůj účel jako provizorní opatření, 

ale neřeší problém této lokality do budoucna, tudíž jsou nedostačující. Z uvedeného 

důvodu navrhuji následná opatření 

6.2.1 Revitalizace sesuvného svahu 

Sesuvný svah je součástí parcely č. 3726, jedná s o pozemek, který je určený k plnění 

funkcí lesa, proto při jeho úpravě se musíme držet zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zejména § 31 Obnova a výchova lesních porostů zejména odstavci 

1) „Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami 

a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost 

a zlepšovalo plnění funkcí lesa. Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat přirozené 

obnovy; přirozené obnovy nelze použít v porostech geneticky nevhodných.“ 
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6) „Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní 

zajištěny do sedmi let od jejího vzniku…“ 

Sanace sesuvného svahu v naší lokalitě by měla splnit následující funkce 

 zpevnění svahu 

 musí plnit funkci lesa 

 esteticko-krajinotvornou  

 

Z vodohospodářského hlediska, při sanaci sesuvných svahů, bychom se měli držet pravidla 

- horní část svahu odlehčit a spodní zpevnit.  

Proto při osazování svahu bych na horní hraně volila výsadbu keřů, které budou zároveň 

tvořit okraj lesa a svými kořenovými systémy zpevní půdu např. Růže šípková (Rosa 

canina), Bez černý (Sambucus nigra), Hloh obecný (Crataegus oxyacantha). 

Při výběru dřevin musíme brát v potaz, že se jedná o území s větším výskytem spodních 

vod, proto pro výsadbu navrhuji volit dřeviny jako je např. Dub letní (Quercus robur), 

Dub bahenní (Quercus palustris), Olši lepkavou (Alnus glutinosa), Olši šedou (Alnus 

incana), pro které je tento typ stanoviště vyhovující a zároveň budou přirozeně navazovat 

na sousední les. U paty svahu by mohly být vysazeny některé ze zástupců vrb. 

Pro zpevnění paty svahu náhonu doporučuji vybudovat podél Hodoňovického náhonu 

Gabionovu zeď, která jednak zpevní patu svahu, a zároveň bude působit esteticky.  

 

.. 

Obrázek 30: Ilustrační obrázek využití Gabionové zdi www.geomat.eu/cz 
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6.2.2 Odvod dešťové vody z dané lokality 

Aby do budoucna nedocházelo k problémům, které se v dané lokalitě vyskytují (jako např. 

výskyt spodní vody ve sklepeních), bylo by pro zastavěnou oblast nad sesuvem účelné 

vybudovat podél veřejné komunikace, která vede kolmo k sesuvnému svahu, odvodňovací 

kanál, na který by se jednotliví majitelé rodinných domů mohli napojit se svými 

vybudovanými vsakovacími jednotkami. Odvodňovací kanál by pak ústil do nově 

vybudované dešťové kanalizace vedené souběžně podél hrany sesuvného svahu, a ta by 

následně vyústila do blízkého recipientu, což by této lokalitě velice pomohlo. 

 

Obrázek 31: Ilustrační obrázek řešení odvodu dešťových   (www.ronn.cz) 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo blíže se seznámit s příčinami sesuvné události, ke které 

došlo v době květnových povodní v roce 2010 v místní lokalitě Bahno města Frýdku-

Místku a navrhnout řešení, které by pomohlo tento problém do budoucna vyřešit. 

Nastudovala jsem nejen geologický vývoj Karpatského flyše, do kterého tato zájmová 

lokalita spadá, ale také její geomorfolické a hydrogeolické poměry. Zaměřila jsem se také 

na vysvětlení základních pojmů, které se bezprostředně dotýkají problematiky svahových 

pohybů. Seznámila jsem se rovněž i s klimatickými podmínkami, které nastaly v květnu 

2010. 

Hlavním zdrojem informací o daném sesuvu pro mne byla závěrečná zpráva vypracovaná 

firmou UNIGEO a.s. Ne jednou jsem však musela navštívit danou lokalitu, abych lépe 

pochopila odborně popisovanou problematiku.  

V další části práce jsem se okrajově zaměřila na odvádění srážkových vod. Tento problém 

není doposud v zastavěné lokalitě nad sesuvnou oblastí vyřešen a z průzkumných vrtů, 

které byly provedeny v rámci geologického průzkumu daného sesuvného území je zřejmé, 

že v době intenzivních srážek se podzemní voda nemalou měrou podílí na destabilizaci 

svahu.  

Velice cenné informace a postřehy jsem získala na odboru životního prostředí Magistrátu 

města Frýdku – Místku, kde jsem své úsudky a názory konzultovala se zaměstnanci nejen 

na oddělení vodohospodářském, ale také oddělení zeleně, které jsem následně použila při 

navržení vlastních nápravných opatření pro danou oblast. 

V závěru své práce jsem se okrajově dotkla problematiky odvodu dešťových vod z této 

lokality, včetně výpočtů. Řešení odvodu dešťových vod se mi jeví jako vhodné téma pro 

navazující diplomovou práci, kterou bych mohla plynule navázat na svou bakalářskou 

práci. 
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