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Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče

Assessment of slope stability conditions in the Rožnovská Bečva River basin, Vidče village
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Abstract: Conditions and factors affecting slope failures develop-
ment in the model area of the village Vidče in the Rožnovská
Bečva River basin are analyzed based on field investigation of the
slope failures within the scope of former Vsetín District. Old and
recent landslides affect almost entire area of the studied region.
Large sliding activity occurred during extreme precipitations and
floods in the July 1997. The area under study is situated on the
tectonic contact between Silesian and Rača Nappe Units of the
Outer Flysch belt. The region is mostly build by rocks highly sus-
ceptible to denudation. The largest area covered by active and
temporarily non-active landslides is found on the slopes of the
Bečva River valley, which are subject to its lateral erosion.
Smaller active as well as temporarily non-active landslide lies on
the south slopes of the Maretka Stream valley, where the village

Vidče is located. Numerous buildings are damaged or threatened
by future landslide movements.

Značné škody na technických objektech, na majetku oby-
vatel při povodních a následných sesuvech v červenci roku
1997 byly popudem k postupné podrobné dokumentaci
všech nebezpečných svahových deformací v nejvíce posti-
žených oblastech České republiky. S finanční podporou
Ministerstva životního prostředí České republiky bylo za-
hájeno systematické mapování sesuvných jevů ve vybra-
ných okresech. Na příkladu modelové oblasti Valašské
Meziříčí – Mikulůvka – Jablůnka – Malá Bystřice v býva-
lém okrese Vsetín byla navržena a ověřena metodika tvor-
by účelových inženýrskogeologických map stabilitních
poměrů a odvozených prognostických map náchylnosti
území k sesouvání v měřítku 1 : 10 000 (Rybář et al. 1999).
Podle této metodiky bylo přibližně během 10 let pod vede-
ním České geologické služby v geologicky odlišných ob-
lastech Západních Karpat i Českého masivu zpracováno
kolem 250 mapových listů (Krejčí et al. 2008).

Mezi oblasti s nejvyšší četností sesuvných pohybů v re-
gionu karpatského flyše se řadí také okolí obce Vidče v po-
vodí Rožnovské Bečvy. Toto vybrané území mezi obcemi
Vidče, Rožnov pod Radhoštěm a Zubří je téměř souvisle
porušené starými i současnými sesuvy.

Na obr. 1 je zjednodušená mapa rozšíření sesuvných úze-
mí v této vybrané oblasti. V červenci 1997 došlo v analyzo-
vaném území k rozsáhlým sesuvům zejména na zalesně-
ných a nezastavěných svazích orientovaných do údolí
Rožnovské Bečvy, jejíž erozní činnost permanentně odleh-
čuje patu přilehlých levobřežních svahů. Současně však
bylo zaznamenáno též poškození a ohrožení staré i nové
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zástavby v obci Vidče, přičemž riziko ohrožení většiny ob-
jektů přetrvává do současnosti.

Geomorfologické a geologické poměry

Převážná část studované oblasti náleží z geomorfologické-
ho hlediska do Rožnovské brázdy, okrsku Zašovská pahor-
katina. Pouze menší jižní část náleží okrsku Valašskobys-
třická vrchovina, která je součástí Vsetínských vrchů
(Demek et al. 1987). Hranice obou okrsků respektují násu-
novou tektonickou linii ve směru ZSZ-VJV, které odpoví-
dá i průběh vodního toku Maretka.

Studovaná, sesouváním intenzivně porušená část Zašovské
pahorkatiny je z ní výrazně morfologicky vyčleněna. Na S ji
omezuje niva Rožnovské Bečvy, na Z a J tok Maretky. Stře-
dem území porušeného sesouváním probíhá v nadmořské
výšce 466–523 m morfologicky nápadný hřbet s vrchy
Úlehle (466,0), Vápenka (522,7) a Šípov (485), který roz-
děluje území na vzájemně odlišné části severní a jižní. Nej-
nižší místo popisovaného území leží na úrovni asi 336 m
n. m. v korytě Rožnovské Bečvy, což je výškový rozdíl až
187 m vůči nejvyšší hřebenové partii. Svahy v s. a j. části
území se především liší sklony a rozdílným stadiem vývoje
porušení svahů. Generelní sklon (měřeno mezi hřbetnicí a
patou svahu) k S orientovaných a sesouváním porušených
svahů pod hřbetem mezi vrchy Úlehle a Vápenka se větši-
nou pohybuje mezi 8 až 10°. V omezené míře byly zazna-
menány i příkré partie strukturně erozních svahů (viz pod-
rajon II.4 na obr. 6). Jsou vždy zjevně vázány na výskyt

vůči zvětrávání nejodolnějších vrstev flyšového prostředí.
S velmi příkrými svahy erozního původu se setkáváme
v nárazových březích Rožnovské Bečvy.

V jižní části hodnoceného území sklony svahů oriento-
vaných do údolí Maretky nepřesahují 6–8°. Lokálně se str-
mější sklony vyskytují pouze v nejvyšších partiích svahů
pod hřebenem z. od vrchu Vápenka, popř. v několika eroz-
ních stěnách lemujících koryto potoka Maretka. Oproti s.
části jsou v podstatně menší míře svahy porušeny součas-
nými sesuvnými pohyby. Zcela odlišný ráz mají k S orien-
tované levobřežní svahy podél Maretky, ležící již mimo
území postižené sesouváním. Jsou celkově strmější a mír-
né sklony do 10° se vyskytují pouze v dolní části svahů, ale
směrem k hřbetnici sklony postupně narůstají a místy pře-
sahují i 18°.

Studované území je tvořeno převážně vůči denudaci po-
měrně málo odolnými horninovými komplexy, které patří
jak slezské, tak račanské jednotce vnějšího flyšového pás-
ma (Pesl, red. 1991). Geologické poměry přehledně zná-
zorňuje obr. 2. Při zakreslení výskytu porušených svahů
byly využity výsledky mapování na listě 25-23-12 Základ-
ní mapy ČR 1 : 10 000 (Rybář et al. 2000) a na sousedním
listě 25-23-13 (Kirchner 1999). Slezská jednotka je zasti-
žena s. od hlavní násunové tektonické linie situované do
údolí Rožnovské Bečvy, ale vystupuje také v tektonickém
okně mezi vrchy Vápenka a Rysova hora. Je tvořena pod-
menilitovým, menilitovým a krosněnským souvrstvím.
Podmenilitové souvrství má charakter drobně rytmického
flyše s převahou buď jílovité, nebo písčité sedimentace.
Menilitové souvrství tvoří převážně jílovce s polohami

70 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 • Česká geologická služba, Praha, 2009 • ISSN 0514-8057

Obr. 1. Mapa rozšíření sesuvných území v povodí Rožnovské Bečvy v okolí obce Vidče.



rohovců. Relativně nejodolnější je nejmladší krosněnské
souvrství s charakterem drobně až hrubě rytmického flyše,
s vápnitými jílovci, vápenci a vápnitými pískovci, tvořící-
mi zejména táhlý hřbet vrchu Vápenka.

Račanská jednotka obsahuje ráztocké vrstvy soláňského
souvrství a křivské pásmo zlínského souvrství. To je tvoře-
né vrstvami s převahou vápnitých a pestrých jílovců, méně
často také pevnými pískovci a slepenci hrubého flyše, které
jsou vůči denudaci nejodolnějším vyztužujícím prvkem
horninového prostředí (např. vrch Hradisko). V nejjižnější
části území, omezené rovněž násunovou linií, sledující
směr potoka Maretka, tvoří předkvartérní podklad hlavně
soláňské souvrství s proměnlivým podílem jílovců a pís-
kovců, včetně úzkého pásma pestrých jílovců. Svahy nále-
žející Valašskobystřické vrchovině nejsou prakticky se-
souváním zasaženy.

V hodnoceném území se nevýrazně uplatňují monokli-
nální úložné poměry, s vrstvami mírně až strmě ukloněný-
mi převážně k J a JJV. Směr a sklon vrstev zakreslený
v obr. 2 byl převzat z geologické mapy, ale také měřen v te-
rénu. Úklon vrstev kolísá mezi 10–70°. V horninovém
prostředí vněkarpatských příkrovů, které je oslabené pře-
devším rozsáhlými deformačními procesy tektonického
původu, je nutno počítat i s výskytem oblastí s chaotickými
úložnými poměry.

Charakter porušení svahů

Rozsah území postiženého svahovými pohyby je nejlépe
patrný z obr. 1. Ve zjednodušené formě jsou zakreslena
všechna větší sesuvná území, u nichž aspoň jeden rozměr
přesahuje 150 m. Byly využity záznamy z účelové inženýr-
skogeologické mapy stabilitních poměrů na listu mapy
25-23-12 (in Rybář et al. 2000), zčásti aktualizované v roce
2008. Podle věku a stupně aktivity jsou rozlišena území po-
stižená současnými aktivními, současnými dočasně uklid-
něnými a starými sesuvnými pohyby.

V hodnoceném území se podle klasifikace svahových
pohybů (Nemčok – Pašek – Rybář 1974) vyskytují přede-
vším hluboké sesuvy podél složených smykových ploch
i blokové plouživé pohyby a sesuvy podél předurčených
ploch. Časté jsou také drobné zemní proudy, hlinitokame-
nité přívalové proudy, drobná řícení i formy povrchového
ploužení půdního pokryvu. Tyto jevy malých rozměrů ne-
jsou většinou na zjednodušené mapě zakreslené. V mapě
dominují rozsáhlá sesuvná území, z nichž největší zaují-
mají plochu až 1 km2. V půdoryse mají většinou proudový
tvar, s délkou 800–1100 m v závislosti od vzdálenosti mezi
hřbetnicí a korytem Rožnovské Bečvy nebo Maretky.

Podrobnější popis si zaslouží sesuv označený číslem 2
v obr. 1. V dolní části členitého sesuvného území proudového
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Obr. 2. Náčrt geologických poměrů a výskyt porušených svahů v širším okolí obce Vidče.



tvaru s dočasně uklidněnými pohyby (sesuv 25-23-12–20 in
Rybář et al. 2000) vznikl během povodní v červenci 1997
čerstvý sesuv, jehož čelo zavalilo v úseku širokém 200 m
místy až polovinu koryta Rožnovské Bečvy. Aktivními po-
hyby byla na svahu s generelním sklonem 8–10° nápadně
porušena plocha asi 250 × 300 m, s nejvyšší odlučnou stě-
nou vysokou až 12 m a s řadou dílčích odlučných stěn,
mokřadel a jezírek. Zcela zničena byla lesnická asfaltová
silnice. S využitím geodetického zaměření postiženého
území v měřítku 1 : 200 (Bouška 1998) jsme na základě te-
rénní dokumentace sestavili geologický řez 1-1’ (obr. 3).
Je předpokládána soustava složených smykových ploch,
které zasahují do hloubky kolem 20 m. Sesuvnými pohyby
byly vedle deluvií postiženy i rozvolněné horniny před-
kvartérního podkladu – jílovce s polohami pískovců i sle-
penců křivských vrstev zlínského souvrství račanské jed-
notky magurského flyše. V odkryvech bylo možno
sledovat i směr a sklon vrstev, ovšem s vědomím, že vrstvy
mohou být v poloze výrazně přemístěné aktivními, ale
i starými sesuvnými pohyby. Vrstvy jsou zde strmě uklo-
něny 60–70° k J a k JJV, zatímco asi 600 m k V jsou ve

svislé levobřežní erozní stěně odkryty jílovce s polohami
pískovců se sklonem jednak 45°, ale také pouze 10° k JJV
(obr. 4). Důležitý detail byl zaznamenán v linii řezu 1-1’
v čelním valu sesuvu. Pohybem podle zakřivené smykové
plochy došlo k výzdvihu původního dna říčního koryta asi
o 2–3 m a k jeho zaklonění proti svahu, včetně vrstvy tera-
sových štěrků (obr. 5). Místy zůstaly v korytě řeky obnaže-
ny vytlačené mohutné bloky pískovců.

Hodnocení náchylnosti k sesouvání

Na obr. 6 je výřez z mapy náchylnosti území k sesouvání
v okolí obce Vidče. Byly vymezeny tři základní rajony (I,
II a III) a 7 podrajonů. Svahy porušené starými, současný-
mi dočasně uklidněnými i aktivními svahovými deforma-
cemi, ale také erozními rýhami jsou zahrnuty do podrajonů
III.5, III.6 a III.7. Nestabilní území rajonu III pokrývá té-
měř polovinu vybrané oblasti mezi levobřežním okrajem
údolní nivy Rožnovské Bečvy, mezi údolím Maretky a
hřbetnicí lemující levobřežní svah Uhliského potoka. Pře-
vážná část tohoto nestabilního území není osídlena a je vy-
užívána pouze pro lesnické a zemědělské účely.

Trvale je svahovými pohyby ohrožována především část
obce Vidče, situované na úpatí sesuvných svahů orientova-
ných k J do údolí Maretky. Při mapování v měřítku
1 : 10 000 bylo dokumentováno poškození trhlinami nej-
méně u třiceti obytných domů a hospodářských budov na
sesuvných územích označených na obr. 1 čísly 3, 4 a 5
(části sesuvů 25-23-12-14, -18 a -19 in Rybář et al. 2000).
V roce 1997 bylo také zaznamenáno časté poškození sil-
ničních komunikací. Příkladem je silnice z Rožnova pod
Radhoštěm do Vidče, která byla zničena sesuvem č. 1. Na
této silnici dochází i v současnosti k pomalým plouživým
pohybům v místech, kde trasa prochází sesuvným územím
s. od hřbetnice mezi vrchy Šípov a Vápenka.

V okolí Vidče dochází k nové zástavbě i na pozemcích
zařazených na mapě náchylnosti území k sesouvání do
podrajonů III.5 a III.6. Při sestavování územních plánů by
měly být zohledňovány inženýrskogeologické zásady, že
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Obr. 3. Podélný nepřevýšený geologický řez 1-1’ sesuvným územím č. 2 (na obr. 1).

Obr. 4. Až 10 m vysoká erozní stěna na levém nárazovém břehu Rožnov-
ské Bečvy, asi 600 m v. od okraje sesuvného území č. 2. Vrstvy jílovců
s polohami pískovců jsou v levé části odkryvu ukloněny 10° k JJV, v pra-
vé části až 45° k JJV. Foto J. Rybář, srpen 2000.



se nemají zastavovat svahy náchylné k sesouvání. Při ne-
respektování základních zásad se zvyšuje míra rizika pro
lidskou společnost využívající přírodní prostředí ohrožo-
vané opakovaně nebezpečnými svahovými deformacemi.
Víme však, že striktní respektování těchto zásad by někte-
rým regionům přineslo hospodářský útlum a v extrémních
případech i úbytek obyvatelstva. Je nutno podotknout, že
současný pokrok techniky umožňuje výstavbu i těch nej-
náročnějších stavebních konstrukcí ve složitých základo-
vých poměrech, ovšem často za cenu neúměrně zvýše-
ných nákladů. Připustíme-li zástavbu svahů v rajonu III,
musíme současně počítat s výrazným nárůstem staveb-
ních nákladů, popř. s dalšími výdaji trvalého charakteru
po ukončení výstavby, vyvolanými údržbou, sanačními
pracemi apod.

Závěrečný rozbor

Pro prognózu vývoje svahových pohybů má zásadní vý-
znam stanovení hlavních příčin, které umožňují jejich
vznik v posuzované oblasti. Musí být správně zhodnoceny
podmínky, ve kterých se svahové pohyby uskutečňují.
Rozhodující význam mají geologické poměry a od nich od-
vozené geomorfologické, hydrologické a hydrogeologické

poměry. Proměnlivé jsou klimatické poměry, přičemž re-
žim jejich změn je jenom těžko předvídatelný. Jako faktory
se označují přírodní nebo antropogenní procesy, které vy-
volávají nebo ovlivňují změny v přírodním prostředí, způ-
sobující zhoršení stabilitních poměrů. Jako hlavní nebo
spoušťový se označuje faktor, který se stal bezprostředním
impulzem k aktivaci svahového pohybu.
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Obr. 5. V místě čelního valu sesuvu č. 2 došlo k výzdvihu původního dna
říčního koryta Rožnovské Bečvy. Povrch krytý terasovými štěrky je mír-
ně zakloněný proti svahu. Foto J. Rybář, srpen 1997.

Obr. 6. Výřez z mapy náchylnosti území k sesouvání v okolí obce Vidče. I – stabilní území: I.1 – plochá území údolních niv, I.2 – trvale stabilní velmi mír-
né svahy a plochá území vyvýšená nad údolím; II – území, kde nelze vyloučit porušení stability: II.3 – mírné svahy bez ověřených známek většího poruše-
ní, II.4 – strmé svahy bez známek hlubšího porušení; III – nestabilní území: III.5 – svahy porušené v minulosti sesuvy, III.6 – svahy postižené současnými
aktivními a dočasně uklidněnými sesuvy a zemními proudy, III.7 – erozní rýhy občasných i trvalých vodotečí; N – nepoužitelná území z jiných než stabi-
litních důvodů: N.1 – velké vodní plochy, N.2 – lomy, skládky odpadu, chráněná území apod.



Modelové území v okolí Vidče silně porušené starými
i současnými sesuvy leží v tektonicky porušené zóně hlav-
ních násunových linií vněkarpatských příkrovů. Oproti ji-
ným oblastem Vsetínska je zde výskyt propustnějších
a vůči zvětrávání odolnějších hornin méně častý, ale přesto
ovlivňuje stabilitní chování převážné části svahů z méně
zpevněných a zpravidla málo propustných jílů a jílovců,
které jsou vždy slabším článkem horninového prostředí.
Svahy v jílovitých horninách drží pod ochranou odolněj-
ších vrstev v nedostatečně stabilních sklonech, které mo-
hou být opakovaně ohrožovány porušením. Charakter pev-
ných, vůči zvětrávání odolnějších vrstev mají sedimenty
zastižené zejména ve vrcholových partiích kopců Vápen-
ka, Rysova hora i Hradisko.

Sesouváním jsou porušeny svahy s překvapivě mírnými
sklony. Zatímco svahy orientované do údolí Rožnovské
Bečvy jsou porušené hlavně současnými pohyby při gene-
relním sklonu 8–10°, svahy do údolí potoka Maretka jsou
porušené převážně starými sesuvy a skloněné pouze 6–8°.
Pro vysvětlení těchto rozdílů ve sklonu a ve stadiu vývoje
porušení se nabízí existence monoklinálních úložných po-
měrů. Toto odůvodnění se však jeví jako málo pravděpo-
dobné, neboť v odkryvech ověřený sklon vrstev je většinou
podstatně větší, než jsou sklony porušených svahů. Příkřej-
ší svahy upadající do údolí Rožnovské Bečvy jsou spíše
podmíněny její současnou i dřívější intenzivní boční erozí,
ale i častějším výskytem odolnějších členů flyšových sou-
vrství, než je tomu na mírnějších svazích upadajících do
údolí Maretky.

Značný vliv na nestabilitu svahů mají místní hydrologic-
ké a hydrogeologické poměry. Území je odvodňováno tek-
tonicky podmíněnou sítí vodních toků do údolí Rožnovské
Bečvy a Maretky, sledujících hlavní tektonické linie směru
V-Z a VJV-ZSZ. Především intenzivní boční eroze Rož-
novské Bečvy permanentně ohrožuje stabilitu přilehlých
svahů. Hydrogeologické poměry jsou výrazně ovlivněny
specifičností prostředí karpatského flyše, kde se vedle sebe
vyskytují jednak horniny rigidní, silně rozpukané a pro-
pustné, jednak horniny víceméně plastické, málo propust-
né. Propustné vrstvy umožňují při intenzivních deštích
rychlé maximální nasycení horninového prostředí. Vý-
znamným kolektorem je vždy také připovrchová zóna, za-
hrnující svahové uloženiny i přilehlé pásmo rozvolněného
předkvartérního podkladu. Za vývěry podzemních vod
z připovrchové zóny lze považovat pásmo pramenů, za-

mokření a jezírek v dolní části sesuvných svahů podél Rož-
novské Bečvy, ale také řadu pramenišť v horní části svahu
orientovaného do údolí Maretky.

Jako spoušťový faktor kalamitního výskytu svahových de-
formací v červenci 1997 v okolí Vidče lze označit mimořád-
ně nadnormální dešťové srážky z období od 5. do 9. červen-
ce, obdobně jako v celé východní polovině České republiky
(Rybář 1999). Ve Valašském Meziříčí, vzdáleném od Vidče
8 km, spadlo během těchto dnů 380 mm srážek, které vyvo-
laly v některých částech hodnoceného území svahové pohy-
by lavinovitého charakteru. Po ukončení dotace ze srážek
proběhlo rychle gravitační odvodnění, a tak většina svaho-
vých pohybů měla krátkodobý průběh. Důležitým faktorem
pro nastartování sesuvných pohybů byla i enormně zvýšená
erozní činnost rozvodněných toků při úpatí svahů, které byly
již v minulosti postiženy sesuvnými pohyby a které byly po
deštích v připovrchové zóně maximálně zvodnělé.

Práce je součástí výzkumného záměru Ústavu struktury a mecha-
niky hornin AV ČR, v. v. i., kód AVOZ20460519.
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