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Abstract: The paper presents two profiles within zones of com-
pression of two deep-seated translational landslides in the
Silesian Nappe. Holocene folds of the “1B” class, zones of de-
collement, nappe-like structure of thrust shale over buried fluvial
deposits and palaeosoils are documented. It is evidenced by
means of radiocarbon dating that the failure progression is to-
wards the foreground (two distinct phases of motion at 8,010 ±
105 14C BP and 6,700 ± 125 14C BP). The structure of the entire
slope failure was studied by means of Ground Penetrating Radar.

Příspěvek byl prezentován na odborném semináři České
geologické služby a Ústavu struktury a mechaniky hornin
AV ČR „Svahové deformace a pseudokras“ 10.–3. 5. 2006
v Ostravici.

Hluboké svahové deformace představují komplexní fe-
nomén vznikající svahovými pohyby. Lokálně se při jejich
vývoji totiž uplatňuje řada nejrůznějších deformačních re-
žimů. V horních úsecích má porušený materiál charakter
ker, často rotovaných, porušených křehce a ve střihu nebo
v tenzi. Po stranách středního úseku svahových deformací
lze pozorovat porušení ve střihu, v dolních částech pak do-
chází ke kompresnímu porušení analogickému vrásnění a
příkrovové tektonice. Vrásové struktury vzniklé působe-
ním svahových pohybů v kompresních zónách sesuvů tak
mohou někdy připomínat i struktury vzniklé v důsledku re-
gionálních tektonických procesů a na nedostatečně vel-
kých odkryvech s nimi mohou být dokonce i zaměněny.
Podobnosti mezi strukturami tektonického a gravitačního
původu si všiml už ZÁRUBA (1956), který většinu těchto
struktur spojoval s plastickým přetvářením hornin hlavně
na dnech a úpatích svahů hlubokých erozních údolí.

V našich podmínkách se poté studium tématu prakticky
omezilo na oblast hnědouhelných pánví – tedy nehomo-
genní prostředí s kompetentní uhelnou slojí v jílovcovém
prostředí (60. léta 20. století). KOPECKÝ (1972) studoval
kvartérní vrásnění v sokolovské pánvi, J. RYBÁŘ (1961)
charakterizoval zvrásnění hnědouhelné sloje u Kadaně
jako shrnutí vrstev při porušení stability svahu účinkem
gravitace. RYBÁŘ a DOBR (1966) popsali pleistocenní vytla-
čení miocenních jílovců překrytých terasovými štěrky na
povrchu v blízkosti Nechranic a VACEK a PROKŠ (1962) se
zabývali kvartérní deformací hnědouhelné sloje u Štrbic.

V tomto příspěvku bude na dvou příkladech z Moravsko-
slezských Beskyd (slezská jednotka, Vnější Západní Karpa-
ty) dokladována komplikovaná stavba kompresních zón
dvou vrstevních sesuvů, zjištěných v průběhu účelového
inženýrsko-geologického mapování na listech 25-23-15 (re-
daktor V. Jánoš) a 25-24-03 (redaktor I. Baroň) v roce 2004.

Geologická a geomorfologická situace

Komárovský potok

(48°28´0˝ N, 18°17´38˝ E)
Hluboký dočasně uklidněný sesuv v lese v údolním uzávě-
ru Komárovského potoka je situován v katastru obce Pro-
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Obr. 1. Digitální model reliéfu části Moravskoslezských Beskyd s vyzna-
čením polohy studovaných hlubokých svahových deformací: 1 – Komá-
rovský potok, 2 – Visalaje.



střední Bečva přibližně 930 m z. od vrchu Bukovina
(995,8 m n. m.). V horní části je vyvinuta odlučná stěna
s převýšením až 2 m, mezi ní a odsunutou krou je patrný
příkop. Vektor pohybu zde směřoval k JV, v nižších par-
tiích sesuvu byl směr pohybu spíše k V. V těchto místech
je také vyvinuta boční odlučná
stěna, i když ne tak výrazná jako
odlučná stěna v koruně sesuvu.
Povrch sesuvu je mírně zvlněný,
v horní části lze pozorovat zře-
telné ostré omezení sesunutých
ker, v akumulační části má zvl-
něný reliéf charakter výtlačných
vrás a hřbítků. Celková délka po-
stiženého území je přibližně
160 m, šířka 130 m.

Visalaje

(49° 30´ 55˝ N, 18° 17´59˝ E)
Rozsáhlé sesuvné území frontál-

ního tvaru rozčleněné mnoha dílčími svahovými deforma-
cemi různého stupně aktivity a stáří se nachází na pravém
údolním svahu Řečice na k. ú. Krásná a Staré Hamry. Ma-
ximální délka území je cca 600 m, šířka 3400 m. Postihuje
svahové sedimenty i flyšový podklad svrchního oddílu go-
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Obr. 2. Schematický profil spodní části kompresní zóny vrstevního sesuvu na Visalajích. Na obrázku jsou
znázorněny jednak neporušené flyšové vrstvy (vlevo), současný potok, smykové plochy (červeně), zvrásně-
né a nasunuté flyšové vrstvy, pohřbené sedimenty původních potoků a datované pohřbené paleopůdy. Stáří
je v radiokarbonových letech, obrázek je nepřevýšen. Modré obdélníky znázorňují polohu fotografií na
obr. 3 (orig. I. Baroň).

Obr. 3. Fotografie profilů v kompresních zónách hlubokých vrstevních sesuvů: a – silně nakloněná vrása v dolní části sesuvu v údolí Komárovského poto-
ka; b – detail smykové plochy sesuvu na Visalajích (I – jílovce a pískovce pod smykovou plochou, II – jílovitá smyková plocha, III – překocené jílovce a
pískovce nad smykovou plochou); c – detail kontaktu zvrásněných jílovců a prachovců (I), pohřbených fluviálních sedimentů s náznaky původní imbrika-
ce (II) a pohřbené půdy se zachovalými zbytky kmenů stromů (III); d – jílovce a laminované prachovce svrchních godulských vrstev (I) nasunuté přes pa-
leopůdu se zbytky dřev (II). Foto I. Baroň, říjen 2005.



dulského souvrství a vzácně v západní části pískovce a sle-
pence „Malinowské skály“ svrchního oddílu godulského
souvrství. V případě reaktivace jsou ohroženy dvě usedlos-
ti, místní a lesní komunikace a v případě přehrazení údolí
může dojít i k ohrožení záplavovou vlnou po protržení tak-
to vzniklého hrazeného jezera.

Ve východní části tohoto území se nachází dílčí dočasně
uklidněná hluboká kerná konsekventní svahová deformace
plošného tvaru, trvale zalesněná vzrostlým smrkovým le-
sem. Výška odlučných stěn je 5–10 m, šířka 430 m a délka
250–300 m.

V dolní části území byly erozí Řečice obnaženy unikátní
profily akumulacemi sesuvů, pohřbenými fluviálními sedi-
menty, kmeny stromů i zvrásněného jílovcového hornino-
vého podkladu. V případě reaktivace sesuv ohrožuje pouze
lesní komunikaci.

Výsledky

Komárovský potok

V rámci kompresní části tohoto sesuvu byl v zářezu lesní
cesty identifikován profil ležatou vrásou, která postihla
středně rytmický flyš s převahou prachovců a menším
podílem jílovců (obr. 3a). Podle sklonu osní plochy a ve-
likosti meziramenního úhlu se jedná o silně nakloněnou
sevřenou vrásu. Vergence osní plochy je směrem k před-
polí sesuvu. Podle Ramsayho klasifikace vrás spadá do
třídy 1B – vrásy paralelní (TWISS a MOORS 1992). Ne-
uplatnil se zde žádný tok materiálu, vrása vznikla pros-
tým ohybem. Její vznik je doprovázen parazitickými žil-
kami a přesmyky a je pravděpodobně spojen s rozvojem
celé svahové deformace. Charakter profilu i malé množ-
ství geofyzikálních informací o stavbě celé svahové de-
formace nedovoluje v této fázi výzkumu vyslovovat širší
závěry.

Visalaje

Mnohem detailnější, lépe od-
krytý a přehlednější odkryv byl
zjištěn ve spodní části sesuvu
Visalaje. Profil o celkové délce
18 m a výšce 6 m dokládá jed-
nak neporušené vrstevní sledy
drobně rytmických flyšových
hornin, jejich sesuvem zvrásně-
né ekvivalenty, smykové plochy
(zóny odlepení), pohřbené starší
fluviální sedimenty a paleopůdy
s datovanými organickými zbyt-
ky, a to všechno s dokonalým
zachováním vzájemných pros-
torových vztahů (obr. 2). Složitá
stavba smykových ploch (viz
obr. 3b), vrás a plochých násunů
vzdáleně připomíná stavbu pří-
krovovou (obr. 2, 3c a 3d). Nej-
větší vrása na profilu má podle

orientace charakter přímé vrásy a podle meziramenního
úhlu jde o vrásu otevřenou. Podle Ramsayho klasifikace
vrás (TWISS a MOORS 1992) spadá stejně jako vrása z profi-
lu v údolí Komárovského potoka do třídy 1B. Neuplatnil
se zde žádný tok materiálu, vrása vznikla prostým ohy-
bem. Její vznik je doprovázen parazitickými vráskami
a přesmyky.

Radiokarbonovým datováním pohřbených zbytků kme-
nů v různých částech profilu je doloženo, že deformace po-
stupuje směrem do předpolí v závislosti na erozním zahlu-
bování paty sesuvu a epizodické aktivitě její kerné části.
Byla zaznamenána starší fáze pohřbení původního potoka
Řečice v období 8010 ± 105 14C BP a mladší fáze 6700 ±
125 14C BP (obr. 2). Lze předpokládat, že pokud by došlo
k zásadní reaktivaci pohybů, budou pohřbeny i sedimenty
současného potoka.

Hlubší stavba celé svahové deformace byla zkoumána
pomocí georadaru (GPR). V záznamu GPR (obr. 4) byly
zachyceny reflexy odpovídající původní neporušené vrs-
tevnatosti, smykovým plochám, zvrásněným flyšovým
horninám i pohřbeným fluviálním sedimentům a paleopů-
dám. V záznamu lze velmi dobře rozlišit i udusaný podklad
pod lesní komunikací (obr. 4). Profil je učebnicovým pří-
kladem složité stavby kompresních zón hlubokých svaho-
vých deformací.

Závěr

Kvartérní gravitační vrásnění vázané na kompresní úseky
hlubokých svahových deformací je ve flyšových pohořích
Vnějších Západních Karpat pravděpodobně poměrně čas-
tým jevem. Mechanismus deformování se může v detai-
lech lišit podle charakteru a reologických vlastností poru-
šeného materiálu a aktivity celé svahové deformace. Na
povrchu se v reliéfu svahové deformace vytváří systém
„brachy-elevací“ a hřbítků s pracovním označením výtlač-
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Obr. 4. Interpretovaný georadarový řez dolní částí vrstevního sesuvu na Visalajích; zeleně jsou vyznačeny
výrazné vrstevní plochy, červeně smykové plochy, oranžově zvrásněné jílovce a prachovce svrchních go-
dulských vrstev, tmavě modře fluviální sedimenty a bleděmodře předpokládaná paleopůda. Ze záznamu je
patrná i výrazná kompakce podloží pod lesní cestou.



né vrásy (BAROŇ et al. 2002). Vnitřní stavba kompresních
zón může být značně komplikovaná a může v závislosti na
charakteru materiálu vzdáleně připomínat příkrovovou
stavbu.
Deformace v čelních úsecích zřejmě postupuje směrem do
předpolí v závislosti na zahlubování erozní báze a aktivitě
kerné části celé svahové deformace. Problematice bude vě-
nováno další studium.
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Abstract: Mountain ridges of the Moravian-Silesian Beskydy
Mts., built up by monoclinal flysch rocks of the Silesian Nappe,
are known for very deep and large slope failures. Several possible
ways of their origin were discussed during past decades in the lit-
erature, from periglacial climate influence in cold periods of Qua-
ternary, through classical slope failures, up to deep-seated failure
depending on regional neotectonic activity. This study is focused
on changes of ground-water table as the possible mechanism of
the failures origin. The analysis of Radhošť-Pustevny massif was
provided by means of numerical Finite Difference Method (FDM,
Flac 5.0 code). High ground-water table (at the ground surface)
was verified as a possible trigger of these large and deep-seated

translational failures on SE slopes of Radhošť-Pustevny ridge.
The analysis was concerned to time evolution of the failure as
well.

Příspěvek byl prezentován na odborném semináři České
geologické služby a Ústavu struktury a mechaniky hornin
Akademie věd České republiky „Svahové deformace a
pseudokras“ 10.–13. 5. 2006 v Ostravici.

Vrcholové partie slezské jednotky v Moravskoslezských
Beskydech jsou známy plošně rozsáhlými a velmi hlubo-
kými svahovými deformacemi doprovázenými hojným
rozvojem pseudokrasových forem. Během posledních de-
setiletí bylo diskutováno o několika možných způsobech
jejich vzniku, od vlivu periglaciálního klimatu v chladných
obdobích kvartéru (WAGNER et al. 1990) přes uplatnění sva-
hových pohybů (NOVOSAD 1966) až po hluboké porušení
v závislosti na regionální neotektonické aktivitě (KREJČÍ et
al. 2004). Tato studie se zabývá především změnami výšky
hladiny podzemní vody jako možným spouštěcím mecha-
nismem vzniku hlubokých vrstevních svahových deforma-
cí pomocí numerické metody konečných rozdílů (FDM).
Studovaný vrstevní sesuv Pustevny o délce 2400 m, šířce
1500 m a odhadované mocnosti minimálně 20–30 m na jv.
svazích Radhoště-Pusteven je klasickým příkladem těchto
svahových deformací. K pohybu dochází hlavně podél po-
loh jílovců a vrstevních ploch hrubě lavicovitých pískovců
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