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Abstract: The paper presents basic information on spatial distri-
bution and main types of slope deformations in metamorphic
rocks of the Silesicum and related deluvial sediments on moun-
tain slopes in the northwestern part of the Hrubý Jeseník Mts.
Several more extensive old deep-seated slope deformations, par-
ticularly landslides, and a few tens of recent or active smaller
forms manifesting themselves by rock-toppling, rock-fall, shal-
low landsliding, debris flow and minor instabilities of gully banks
occur in the study region. Some of them caused indispensable
damages, especially in forestry. The largest localities Rudo-
horský potok, Ve stržích and Jelení stráň are described in more
detail. Existing spatial and genetic relations between main land-
slide areas, debris flows and development of present gully system
were examined in some places. The concentration of dangerous
hazards into relatively limited region was conditioned by inter-
play of favourable geologic structure, dissected high mountain to-
pography with steep slopes, extremity of hydrometeorological
conditions, especially precipitation, and last but not least indirect
human impacts on the landscape.

Oblast Keprníku se nachází v tektonicky složité severozá-
padní vrcholové části Hrubého Jeseníku, kde je pohoří tvo-
řeno metamorfovanými horninami příkrovu Keprníku (si-
lesikum), z hlediska neotektonického vývoje v blízkosti
jižního úseku okrajového sudetského zlomu (Štěpančíková
et al. 2008). V geologické stavbě převažují mylonitizované
biotitické až dvojslídné ortoruly s přechody do blastomylo-
nitu či metagranitu a dvojslídné svory (Opletal 1997). Pů-
vodní stáří horninových komplexů bylo datováno do nej-
spodnějšího paleozoika (Cháb et al. 2008).

Topografie území se vyznačuje plochými nebo mírně
ukloněnými temeny hlavních vrcholů Šeráku (1 351 m),
Keprníku (1 423 m) a Vozky (1 377 m), na která níže ostře
navazují zalesněné strmé svahy rychle se zahlubujících

horských údolí Klepáčského a Jeleního potoka na Z a Ru-
dohorského, Keprnického a Javořického potoka na V se
dny situovanými v nadmořských výškách 1 000–800 m.
Sklon svahů dosahuje běžně 20–30°, ojediněle až 50°, mís-
ty se vyskytují skalní výchozy. Lokálně vznikly erozní
rýhy charakteru výrazných strží.

Velká sklonitost povrchu, extrémní podmínky horského
klimatu a postižení skalního podkladu četnými poruchami
vedlo v kvartéru na svazích k rozvoji plošně rozsáhlých po-
kryvů hlinitokamenitého a kamenobalvanitého charakteru
(sutí), místy o mocnosti mnoha metrů. K intenzivní tvorbě
deluvií přispěl mj. i velký obsah slíd v podložních horni-
nách, usnadňující vázání vody a tím urychlující zvětrávání.

Při geomorfologickém výzkumu bylo zjištěno šest roz-
sáhlých svahových deformací, většinou starých sesuvů,
s hloubkou nejméně 30 m, místy i přes 50 m, aktivovaných
recentně na menších plochách, a několik desítek dalších
menších aktivních poruch svahů. Mnohé z menších lokalit
byly zmapovány již dříve Sokolem (1965) v době provádě-
ní lesnických rekultivací (obr. 1). Deformace postihují ze-
jména deluviální pokryvy, ale na řadě míst i pevné skalní
podloží. Mají různý charakter i velikost – do mnoha stovek
metrů v půdorysném rozměru a s rozsahem nadmořských
výšek až přes 300 m. Vyskytují se odsedání svahů, skalní
řícení s osypy, hluboce založené sesouvání, mělké sesuvy,
suťové a balvanové proudy a drobné poruchy břehů ostře
zahloubených strží. Častá je kombinace více typů svaho-
vých poruch v rámci jednotlivých lokalit. U některých lo-
kalit je patrná strukturní podmíněnost jejich vzniku, např.
konformita úklonu svahu s průběhem ploch foliace (příkla-
dem je lokalita 1 na obr. 1).

Největší svahové deformace nebyly jako sesuvná území
dosud registrovány. Existence některých z nich je v geolo-
gické mapě částečně naznačena lokalizací předpokláda-
ných nivačních depresí do pramenných uzávěrů údolí nebo
pozicí rozptýlených bloků hornin (Opletal 1997). Tři nej-
zajímavější svahové deformace jsou popsány podrobněji.

Rudohorský potok

Lokalita se nachází v pramenné oblasti Rudohorského po-
toka na jv. svahu Keprníku ve výšce 1 225–900 m. Délka
dosahuje 900 m, šířka až 400 m a směrem k V dolů po
svahu se zmenšuje na 100 m. Svahová deformace má
jako celek proudový tvar a porušuje značnou část svahu.
Má charakter sesuvu podél rotační smykové plochy (klasi-
fikace podle Nemčoka et al. 1974). Střední sklon povrchu
je 20°. V podloží vystupuje převážně biotitická rula, v hor-
ní části se subhorizontální foliací.

Odlučná oblast je tvořena přibližně přímočarou plochou
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směru SSZ–JJV ukloněnou k VSV s několika odsedajícími
bloky podloží. Vznikla v místě ostrého lomu spádu mezi
mírnějším temenním povrchem ukloněným do 15–20°
a strmými údolními svahy o sklonu 30–40°. Odlučný stu-
peň dlouhý 400 m je vysoký celkem 40 m, místy skalnatý,
lokálně se subvertikálními stěnami vysokými do 15 m.
Níže je svah porušen dalšími terénními stupni, mezilehlý
zvlněný povrch je pokryt hojnými kameny a balvany smí-
chanými s jemnějšími klasty. Do sesutého materiálu i pev-
ného podloží je zahloubeno několik výrazných strží s pra-
meny spojujících se níže v hlavní tok údolí. Zde je část
hmoty akumulována na 50 m širokém a 12° ukloněném dně
deprese v mocnosti několika metrů; velká kubatura přemís-
těného materiálu však byla vodní erozí již odstraněna.

Zejména v odlučné části je povrch staré deformace poru-
šen několika lokálními aktivacemi svahových pohybů, pře-
devším suťovými proudy se strmějšími zdrojovými oblast-
mi a stržemi s destabilizovanými břehy. Největší proud má
délku 250 m a šířku 20 m. Transportoval bloky skalního
podloží o velikosti až 8 m a částečně zničil lesní porost.

Ve stržích

Lokalita s délkou 700 m a šířkou 400 m je situována na str-
mém j. svahu Mračné hory (jz. rozsocha Šeráku) v údolí
Klepáčského potoka nedaleko pramenné oblasti ve výšce
1 300–1 000 m. Svahová deformace má plošný tvar, jako
celek charakter sesuvu a porušuje celý svah. Střední sklon
povrchu je 23°. V podloží vystupuje v horní části ortorula,
ve spodní svor. Foliace horniny se místo od místa mění, lo-
kálně je však možno pozorovat její shodný průběh se sklo-
nem svahu, což mohlo usnadnit vznik lokality (obr. 2).

Těsně pod plochým temenem rozsochy vznikl 400 m
dlouhý odlučný stupeň s občasnými skalními výchozy, pod
kterými navazuje svah ukloněný 30–40°. Na něm se nachá-
zejí četné izolované skalní bloky velké desítky metrů, hoj-
né kameny a balvany v rámci suťovišť, lokálně i příkré skal-
ní stěny vysoké až 25 m, zejména ve spodní části lokality.
Členitý povrch je porušen několika stržemi zahloubenými
často do podloží. Vyskytují se lokální prameny a zamokře-
ní. Akumulační část je tvořena 60 m širokou zvlněnou bal-
vanitou výplní údolního dna, stáčející se ve směru toku
k JZ. Klepáčský potok je do ní ostře zahlouben několik
metrů.

Ke tvarům dokládajícím lokální recentní pohyby patří
uvedené strže, místy s dosud obnaženými břehy, které jsou
pozůstatkem suťových proudů z první poloviny 20. století
(srov. Sokol 1965). Další obdobné tvary se nacházejí v. od
sesuvné oblasti v uzávěru údolí. Pod temenem Mračné
hory se vytvořil také balvanový proud o délce 150 m a šířce
20 m, dosud bez zapojené lesní vegetace.

Jelení stráň (Granátový příkop)

Lokalita se nachází na severním, v malé míře i jižním údol-
ním svahu Jeleního potoka ve spodní stupňovité části z.
svahu Keprníku na nízké rozsoše ve výšce 1 070–960 m.
Topografické uspořádání a pozice širšího území v rámci
malé vnitrohorské kotliny i výrazná asymetrie údolí směřu-
jícího k Z a po ostrém ohybu k S naznačují, že oblast mohla
být utvářena mladými neotektonickými pohyby. Celý pří-
krý s. svah s frontálním charakterem, protažený ve směru
ZJZ–VSV, o výšce 30–50 m je v délce 100 m a šířce 600 m
postižen řadou různých svahových poruch vzniklých
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Obr. 1. Svahové deformace v oblasti Keprníku.



v několika fázích. Sklon povrchu je kolem 30°, na řadě
míst i 50°, lokálně vznikly i kolmé skalní stěny. Porušení
mírnějšího j. svahu, ukloněného 15–20°, je podstatně men-
ší, k sesuvnému území byla přiřazena pouze jeho v. část
o rozměrech 200 × 150 m, kde se nachází balvanovitě se

rozpadající izolovaný skalní blok o délce 70 m, šířce 20 m
a výšce stěn 10–15 m a několik dalších výchozů pevného
podloží. Celkové rozměry deformace jsou 600 × 250 m.
Zamokření nebo prameny nebyly mimo dno údolí zjištěny.
V podloží vystupuje v nejsvrchnější části na V biotitická
rula, níže na většině území mylonitizovaná ortorula se sub-
horizontální foliací.

V oblasti došlo k rozvoji dvou velkých recentně aktivo-
vaných segmentů s projevy skalního řícení. Na V vznikl na
nárazové straně toku obloukovitý skalní amfiteátr o největ-
ším půdorysném rozměru 140 m a výšce holé kolmé skalní
stěny 30–40 m (lokalita 2, obr. 3). Ve stěně je odkryta tek-
tonická hranice dvou uvedených hornin. Spodní část je po-
rušena subhorizontální břidličnatostí, v horní části, více
zvětralé a zabarvené do rezava, jsou vyvinuty subvertikální
pukliny, které na povrchu rozsochy vyčleňují malé skalní
věže. Pata stěny je lemována osypy s kameny a balvany
velkými až několik metrů až k řečišti vodního toku, které
má v rámci celé lokality peřejnatý charakter. Ve střední
části vznikl sesuv o délce 100 m a šířce 250 m s kolmou
amfiteatrální odlučnou stěnou vysokou do šesti metrů, pře-
cházející do terénního stupně, a rozsáhlou suťovou akumu-
lací charakteru balvanového moře pod nimi (obr. 4). Poru-
chy v podobě rozsedlin a propadů je možno sledovat
několik desítek metrů nad hranu svahu na mírně ukloně-
ném temeni rozsochy. Skalní stěny, tvořené subhorizontál-
ně foliovanou ortorulou, jsou rozpukány vertikálními puk-
linami, podél kterých z nich odsedají a vyjíždějí dílčí skalní
bloky do údolí, kde se na strmém svahu rozpadají i řícením
na četné hrubé klasty. Jejich mocná poloha obsahuje balva-
ny velké až 5 m v delší ose. Svahové pohyby před několika
lety na území 150 × 50 m zcela zničily lesní porost a plocha
je po vytěžení dnes porostlá pouze lokálně náletovou vege-
tací. Morfologie sesuvu naznačuje, že vznikl s velkou prav-
děpodobností podél rotační smykové plochy.

Projevy aktivity svahových deformací

Mnohé lokální aktivace svahových deformací jsou vázány
na prostory velkoplošných lokalit. Řada těchto jevů však
vznikla i mimo tyto oblasti na relativně málo porušených
svazích. K nejvýznamnějším patří suťové proudy (termín
např. Hrádek et al. 2006), v dřívější terminologii označova-
né rovněž jako sesuvy (Sokol 1965), nověji také mury jako
analogie tvarů hojných v Alpách (Gába 1992) nebo bloko-
vobahenní proudy (Šilhán 2008). Základním mechanis-
mem jejich vzniku je přesycení dostatečně mocné vrstvy
kamenité zvětraliny na strmém svahu povrchovou a čás-
tečně i podpovrchovou vodou buď z intenzivních dešťů,
nebo rychlého tání sněhové pokrývky. Gába (1992) uvádí
odhad lokálních srážek na příkladu z roku 1991 až na
100 mm za 1 hodinu. Proudový pohyb směsi vody a pev-
ných úlomků, často katastrofického charakteru, se vyzna-
čuje značnou erozní silou a je schopen porušit nejen celý
pokryv deluvia, ale na vhodných místech do několika met-
rů i skalní podklad. V Hrubém Jeseníku dosahují typické
délky proudů stovek metrů a šířky prvních desítek metrů.

Rozšíření suťových proudů v oblasti Keprníku a Červené
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Obr. 2. Skalní výchozy ve spodní části lokality Ve stržích.

Obr. 3. Vysoká skalní stěna s opadanými bloky horniny při patě ve vý-
chodní části lokality Jelení stráň.

Obr. 4. Rozsáhlé balvanové moře pod odlučnou stěnou ve střední části lo-
kality Jelení stráň.



hory se nejpodrobněji ve své práci věnoval Sokol (1965),
který v tomto území registroval celkem 80 lokalit. Jako vý-
znamný nepřímý faktor jejich aktivace uvažoval vliv lid-
ského hospodaření ve vrcholových částech pohoří. Proudy
vznikly na základě existujících záznamů v několika hlav-
ních etapách od konce 18. století, nejčastěji při přívalových
letních deštích. Rozvoj proudů v následujících letech pok-
račoval jednak rozšiřováním stávajících lokalit výše do
svahu (srov. Hrádek et al. 2006, dále např. autorem nově
registrovaná lokalita 3, obr. 5), ale také vznikem několika
tvarů na nových místech (např. nově zjištěné lokality 4, 5,
6, 7, 8). Ve studované oblasti bylo dokumentováno celkem
17 jednotlivých suťových proudů či jejich souborů (obr. 1).

Jednorázovým či postupným rozvojem proudů na pů-
vodně rovných svazích dochází k zahloubení den vznik-
lých depresí pod úroveň podpovrchové vody a k jejich ná-
slednému eroznímu vývoji povrchově protékající vodou
v již predisponovaných liniích. Na území existuje několik
přechodných tvarů mezi proudem a erozní rýhou, přičemž
pouze ojediněle se nacházejí na dnech rozvinutějších údolí.
Hloubka takto vzniklých strží s četnými peřejemi či plotna-
mi na skalnatých dnech dosahuje v některých případech již
přes 10 m. Vodní eroze rychle odstraňuje materiál přemís-
těný a uložený na svahu suťovým proudem do údolí, a tak
mnohé strže nemají dnes již ve spodních úsecích typický
charakter původní svahové deformace. Přesto je jejich
vznik na místech suťových proudů velmi pravděpodobný
(údolí pod lokalitou 3, lokality 9, 10).

Závěr

Výskyt svahových deformací v krystalických horninách
a jejich pokryvech je v České republice, s ohledem na
odlišné strukturní vlastnosti, mnohonásobně menší než
frekvence těchto tvarů v mladších sedimentárních komple-
xech. Relativně větší koncentrace těchto jevů zjištěná
v prostorově omezené oblasti v okolí Keprníku byla pod-
míněna souhrou několika přírodních faktorů – kromě slo-
žení horninového prostředí s převahou intenzivně folio-
vaných metamorfitů podmiňujících rozvoj mocných
zvětralin především členitou horskou morfologií se strmý-
mi svahy a s ní spjatou zvýšenou extremitou meteorologic-
kých prvků, zejména srážek.

Stáří velkých svahových deformací není možno na zá-
kladě dosavadních údajů stanovit, lze snad, i přes rozdílnou
litologii, uvažovat o určité analogii s podobně rozsáhlými
jevy např. ve Vnějších Západních Karpatech, kde byly se-
suvy datovány do různých částí holocénu (srov. např. Hra-
decký et al. 2007, Pánek et al. 2009). Mladší jevy, zahrnu-
jící zejména lokální skalní řícení, mělké sesuvy, suťové
proudy a porušované břehy rychle se zahlubujících eroz-
ních rýh, vznikly na základě dosavadních poznatků v na-
prosté většině během posledních 200–300 let a při jejich
rozvoji se pravděpodobně uplatnily také nepřímé antropo-
genní vlivy.

V oblasti lze sledovat prostorové a případně i genetické
vazby mezi rozšířením starých sesuvů, lokálních recent-
ních aktivací svahových pohybů a současnou sítí strží, kdy
území postižená staršími svahovými deformacemi jsou
obecně náchylnější k tvorbě následných mladších tvarů.
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ce kleče na horskou krajinu v Hrubém Jeseníku“ a výzkumným
záměrem Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., AVOZ 30860518.

Literatura

GÁBA, Z. (1992): Mury pod Keprníkem v červenci 1991. – Sev. Morava
(Šumperk) 64, 43–50.

HRADECKÝ, J. – PÁNEK, T. – KLIMOVÁ, R. (2007): Landslide complex in
the northern part of the Silesian Beskydy Mountains (Czech Repub-
lic). – Landslides 4, 53–62.

HRÁDEK, M. – MALIK, I. – OWCZAREK, P. (2006): Zapis akzywności
spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew
(Sudety Wschodnie). In: SMOLOVÁ, I., ed.: Geomorfologické výzkumy
v roce 2006, 65–69. – Univ. Palack. a Čes. asoc. geomorf. Olomouc.

CHÁB, J. – BREITER, K. – FATKA, O. – HLADIL, J. – KALVODA, J. – ŠIMŮ-

NEK, Z. – ŠTORCH, P. – VAŠÍČEK, Z. – ZAJÍC, J. – ZAPLETAL, J. (2008):
Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského pokry-
vu. – 284 str. Čes. geol. služba. Praha.

NEMČOK, A. – PAŠEK, J. – RYBÁŘ, J. (1974): Dělení svahových pohybů. –
Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol. 11, 77–93.

OPLETAL, M., red. (1997): Geologická mapa ČR 14-24 Bělá pod Pradě-
dem. – Čes. geol. úst. Praha.

PÁNEK, T. – HRADECKÝ, J. – MINÁR, J. – HUNGR, O. – DUŠEK, R. (2009):
Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gra-
vitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. –
Geomorphology 103, 3, 414–429.

SOKOL, F. (1965): Vliv přírodního prostředí a lidské činnosti na vznik sva-
hových sesuvů a dosavadní zkušenosti s jejich rekultivací v Hrubém Je-
seníku. Disertační práce. – MS Les. a dřevař. fak. Mendel. univ. Brno.

ŠILHÁN, K. (2008): Geomorfologie blokovobahenních proudů v Morav-
skoslezských Beskydech. Disert. práce. – MS Přír. fak. Ostrav. univ.
Ostrava.

ŠTĚPANČÍKOVÁ, P. – STEMBERK, J. – VILÍMEK, V. – KOŠŤÁK, B. (2008):
Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten
Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Re-
public). – Geomorphology 102, 1, 68–80.

Geoscience Research Reports for 2009 • Czech Geological Survey, Prague, 2010 • ISSN 0514-8057 123

Obr. 5. Nově aktivovaná horní část suťového proudu na lokalitě 3.




