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Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil

Mass movements formation and risk in the Jizera valley east of Semily town
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Abstract: Tectonically predisposed valley of the Jizera river is
very susceptible to slope movements, in the section between the
town of Semily and village of Dolní Sytová. Frequency and posi-
tion of the slope deformations respects geological and geomor-
fological structure of the area of interest. Many costructions and
buildings were constructed on the lanslide and showing same sta-
bility failure. The entire area is concerned as a high-risk zone with
necessary of engineering-geological studies in the future.

Metodika mapování svahových deformací v údolí Jizery
vychází z archivní rešerše všech doposud zaznamenaných
sesuvných jevů v registru sesuvů v databázi České geolo-
gické služby – Geofondu a následného terénního ověřování
potenciálně sesuvných oblastí.

V údolí Jizery v okolí Semil byla studie svahových de-
formací započata již v roce 1963, a to v rámci vládního
úkolu Ústředního ústavu geologického „Sesuvná území
ČSSR“, který reagoval na katastrofický sesuv v Handlo-
vé. Regionální přehledná dokumentace sesuvů v oblasti
byla provedena pod vedením A. Zemana. Mapování pro-
běhlo na listech Hradec Králové M-33-XVI a Náchod
M-33-XVII. Bohužel mapové přílohy již v archivu ČGS –
Geofondu nejsou k nalezení.

O rok později zpracoval opět A. Zeman podrobný inže-
nýrskogeologický průzkum sesuvného území u Semil, který
lze hodnotit jako nejkomplexnější práci v řešeném území
z pohledu evidence svahových nestabilit. Tato zpráva slou-
ží jako doplněk k předchozí zprávě a poměrně dobře vysti-
huje současnou situaci svahových deformací v údolí Jizery
v. od Semil, především pak v okolí Benešova u Semil.

Inženýrskogeologickou mapu města a blízkého okolí se-
stavil Svoboda (1973), a to dokonce do měřítka 1 : 5 000
(8 listů map); mapy v archivu ČGS – Geofondu opět chybějí.
Podle písemné dokumentace se podařilo lokalizovat a znovu
zmapovat většinu popsaných svahových deformací.

V následujících letech bylo provedeno několik dalších,
především inženýrskogeologických průzkumů sesuvných
svahů (např. Alinče 1978, Fojtíková et al. 1980), včetně
diplomové práce (Fajfr 1978).

V neposlední řadě bylo čerpáno z archivních prací auto-
ra, a to z mapování svahových projevů po povodních v roce
2000.

Rešeršní práce byly důležitým vstupním parametrem pro
zmapování, evidenci a vyhodnocení všech svahových de-
formací. Na rozdíl od jiných oblastí České republiky se zde
archivní dokumentace výrazně shoduje se současným sta-
vem poznání.
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Lokalizace a charakter svahových deformací

Četnost a rozmístění svahových deformací respektuje
geologicko-geomorfologickou stavbu zájmového území,
přičemž téměř všechny hlavní svahové deformace jsou
vázány na zahloubené, tektonicky predisponované údolí Ji-
zery v úseku mezi Semily a Dolní Sytovou (obr. 1). Z pře-
hledné mapy území vyplývá, že většina svahových defor-
mací je vázána na pravé svahy Jizery, které mají příznivé
úložné parametry pro sesouvání. Uložení permských sedi-
mentů je totiž orientováno výhradně k J, tedy do údolí Jize-
ry, ve sklonu 10–12°. Celková plocha postižených svahů
dosahuje téměř 3 km2. Největším dokumentovaným jevem
je sesuv podél složené smykové plochy v z. části Benešova
u Semil, zvané „Podskalí“, s délkou 700 m a šířkou až
900 m (č. 8 na obr. 1). Na řezu sesuvem v Benešově u Semil
(č. 13a na obr. 2) je schematicky znázorněn proces sesou-
vání typický pro tuto oblast. Smyková plocha probíhá na
rozhraní zvětralého skalního podloží, zde tvořeného perm-
skými jílovitými horninami, a kvartérního pokryvu. Moc-
nost sesuvu kolísá v rozmezí mezi 2–8 m v závislosti na
morfologii povrchu těla sesuvu (ověřeno kopanými sonda-
mi). Tělo sesuvu (hmota akumulace) je již zčásti erodované.
Při patě svahu dochází vlivem rychlého zahlubování Jize-
ry, podmíněného tektonickou predispozicí údolí, k eroziv-
nímu vyklízení čela akumulace, přičemž v úrovni těsně nad
současnou hladinou řeky tak může vycházet neporušené
skalní podloží. Tento proces postupně snižuje celkový stu-
peň stability svahu a zvyšuje pravděpodobnost obnovení
sesuvných pohybů v budoucnosti.

Hlavní příčiny vzniku svahových deformací
a jejich významnost

Problematiku příčin vzniku svahových pohybů lze řešit ve
dvou rovinách.

Rozsáhlé sesuvy – vznikaly v místech s nepříznivou
geologicko-morfologickou stavbou, popř. tam, kde došlo
ke změně hydrogeologických poměrů, a také za poněkud
jiných klimatických a dynamických podmínek, než je tomu
v současnosti.

Lokální menší sesuvy – vznikají většinou v kombinaci
nepříznivých inženýrskogeologických poměrů s případ-
ným ovlivněním zásahem lidské činnosti. Mezi takové zá-
sahy patří špatně hutněné záhozy výkopů pro inženýrské
sítě či silnice, úpravy svahů (zestrmění), podkopání paty
svahu (odřezy) či zásadní přeměna reliéfu např. těžební
činností. Častým faktorem ovlivňujícím aktivaci svahové
deformace je v řešeném území také boční eroze toků a pod-
řezávání paty svahu. Bezprostřední příčinou aktivace této
skupiny sesuvů (tzv. trigger) jsou až na výjimky extrémní
srážky spojené s následnými povodňovými událostmi. Je
nutné konstatovat, že více než 90 % nově vznikajících se-
suvů je lokalizováno do již starých sesuvných území.

Významnost evidovaných svahových forem je odstup-
ňovaná, přičemž rozsáhlejší gravitační sesuvy se projevují
zásadnější proměnou reliéfu, popř. ovlivňují možnosti vy-
užívání postižených a okolních ploch. Nezřídka jsou takto
rozsáhlé sesuvy kvůli příznivým morfologickým poměrům
zastavěny, jako je tomu např. v obcích Benešov u Semil
či Loukov. Celková sanace tak rozsáhlých komplexních
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Obr. 1. Zákresy sesuvů v údolí Jizery východně od Semil.



sesuvů je technicky nezvládnutelná a byla by i neefektivní.
Tyto formy jsou většinou dočasně uklidněné, přičemž čás-
tečné obnovení aktivity není zcela vyloučeno, zejména ve
spojení s nevhodnými stavebními zásahy nebo s klimatic-
kými výkyvy (povodně). V budoucnosti by neměly být tak-
to vymezené plochy zastavovány.

Druhou skupinou jsou menší sesuvy, u nichž jsou nápra-
vy efektivní. Jde již většinou o drobnější deformace, které
ale mohou svou aktivitou významně zasáhnout do života
obyvatel. U takto aktivovaných sesuvů dochází většinou
k technickému návrhu sanace spočívající v zemních úpra-
vách, odvodnění, pilotových stěnách, kotvách, ochranných
sítích či gabionech.

Rizikovost svahových deformací

Celá oblast jizerského údolí východně od Semil je v rámci
ČR z pohledu geodynamických jevů vysoce riziková.
Z minulosti je známo několik porušení silnice č. 292 ze Se-
mil na Jilemnici. Svahy nad silnicí byly častokrát nákladně
sanovány, což dokládají četné opěrné zdi podél silnice.

V posledních deseti letech došlo v popisovaném území ke
dvěma poměrně významným sesuvným událostem. Obě
měly za následek velké materiální škody a částky na zmáhá-
ní nestabilních svahů dosáhly v řádech desítek milionů ko-
run. Obě lokality také svědčí o vysoké rizikovosti celého re-
gionu z hlediska ohrožení území svahovými deformacemi.

Lokalita č. 1: Bítouchov u Semil
V polovině března 2002 byl aktivován menší sesuv, jehož
odlučná hrana probíhala silnicí z Bítouchova do Semil.
Rozměry tohoto sesuvu s předpokládanou hloubkou smy-
kové plochy 5 m dosáhly pouze ca 60 × 60 m, přesto měl
sesuv velmi destrukční účinky. V těle sesuvu stál dvojdo-
mek, který byl významně porušen tahovými trhlinami
(obr. 3). Utržená část vozovky poklesla o 30 cm. Počátkem
června 2002 probíhala stabilizace silnice pilotovou stěnou,
statika dvojdomku byla ovšem natolik porušená, že došlo
k jeho demolici. V současné době je sesuv stále aktivní,
rozšiřuje se, přičemž porušuje západněji položené stavby
(obr. 4).

Lokalita č. 2: Rybnice
Počátkem března 2000 došlo po rychlém jarním tání dopro-
vázeném povodněmi v katastru obce Rybnice ke vzniku se-
suvu doprovázeného následným bahnotokem. Celková dél-
ka tohoto jevu přesáhla 320 m. V odlučné hraně probíhala
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Obr. 2. Schematický řez sesuvem č. 13a ve východní části Benešova u Semil.

Obr. 3. Porušený dvojdomek na aktivním sesuvu v Bítouchově musel být
následně zbourán. Foto P. Kycl.

Obr. 4. Aktivním sesuvem porušená garáž v Bítouchově. Foto P. Kycl.



příjezdová komunikace do Rybnice, která byla sesuvem
stržena (obr. 5). Odříznuto tak zůstalo 42 domů, akumulace
bahnotoku navíc zavalila silnici č. 292, na níž dočasně
omezila provoz. Až téměř v polovině listopadu byla do-
končena sanace horní části sesuvu, respektive komunikace,
a to pomocí gabionové stěny vysoké 6 m.

Další rozsáhlé svahové deformace významně ohrožují
především obce Benešov u Semil a Loukov, kde bylo pozo-
rováno nejvíce porušených staveb (obr. 6).

V rámci posudkové činnosti řešila Česká geologická
služba za posledních 10 let v údolí Jizery celkem čtyři ri-
zikové lokality, kdy sesouvání ohrožovalo jak státní, tak
soukromý majetek. Všechny případy jsou vázány na ob-
dobí let 2000–2002, tedy let, kdy byly v oblasti zazname-
nány nadprůměrné srážky spojené s povodněmi. Existuje
zde tedy přímá souvislost sesouvání s nadprůměrnými
srážkovými úhrny. Lze předpokládat, že v případě dalších
extrémních srážkových výkyvů, většinou ve spojení

s rychlým jarním táním, bude docházet k opakované akti-
vizaci svahových nestabilit a k opětovnému ohrožení
osob a majetku.

Z uskutečněných výzkumů je taktéž zřejmé, že až 90 %
nově aktivovaných sesuvů vzniká v místech starých svaho-
vých deformací, z čehož vyplývá nutnost a oprávněnost
dalších podrobných studií zaměřených na inventarizaci
svahových nestabilit.

Závěr

Základní inventarizace všech geodynamických fenoménů
a vymezení oblastí náchylných k sesouvání může do bu-
doucna přispět k bezpečnějšímu rozvoji celého regionu.
V poslední době se čím dál častěji setkáváme s nerespekto-
váním přírodních poměrů v podobě chaotické výstavby,
jako např. v severní části Semil „U čtrnácti pomocníků“, kde
docházelo v minulých letech k výstavbě rodinných domků
těsně za hranou rozsáhlého sesuvného území. Díky neuvá-
ženým stavebním zásahům nebo jen vlivem častějších kli-
matických výkyvů pak dochází k vyvolání sesuvu v blíz-
kosti stavby nebo inženýrských sítí a ke škodám na
majetku. Následná sanace pak mnohonásobně převyšuje fi-
nanční prostředky na základní inženýrskogeologický prů-
zkum, který by měl být v takto geologicky komplikovaném
a k sesuvům náchylném území součástí každé, byť sebe-
menší stavby.
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Obr. 5. Horní část sesuvu v Rybnici několik dnů po jeho vzniku. V odluč-
né oblasti probíhala přístupová cesta do Rybnice. Foto V. Prouza.

Obr. 6. Sesuvem porušený dům v Loukově zpevňovaný lanovými kotva-
mi. Foto P. Kycl.




