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Abstract: Slope litology can constitute important factor
controling debris flows occurence. There are some localities in
the Moravskoslezské Beskydy Mts. where is possible suppose
important influence of litology on debris flow genesis. This rela-
tion is the most visible on northern slope of Javorový vrch Mt.
The most important is transition middle to lower godula forma-
tion.

Litologická stavba svahu může výrazným způsobem ovliv-
nit četnost výskytu blokovobahenních proudů (Coe et al.
1997, Bovis – Jakob 1999). Sterling a Slaymaker (2007) to
přisuzují geomorfologické hodnotě hornin v dané morfo-
klimatické zóně a rychlosti jejich zvětrávání. Důležitou roli
však hrají i strukturně litologické poměry (Pilous 1973) a
hydrogeologické poměry. Rovněž tektonické poruchy na
svazích s mylonitizovanými zónami mohou být zdrojem
materiálu proudů (Chen 2006). Tyto predispoziční faktory
tak mohou významně přispět k výsledné aktivitě blokovoba-
henních proudů, přičemž dominantním spouštěcím mecha-
nismem jsou extrémní srážkové
úhrny (Fiorillo – Wilson 2004).
Cílem tohoto příspěvku tak je
ověřit hypotézu, že výskyt blo-
kovobahenních proudů může být
vázán na určité horninové roz-
hraní, a demonstrovat ji na vy-
braných lokalitách v Moravsko-
slezských Beskydech.

Zdrojové zóny blokovoba-
henních proudů v Moravsko-
slezských Beskydech jsou vázá-
ny převážně (více než 50 %) na

horniny středního oddílu godulských vrstev (silně lavico-
vité pískovce – tab. 1, Šilhán 2009). Je to pravděpodobně
způsobeno jejich největším rozšířením v nejexponovaněj-
ších lokalitách. Z litologického hlediska je mnohem zají-
mavější výskyt zhruba 30 % zdrojových zón na rozhraní
hornin středního a spodního oddílu godulských vrstev
(jemně rytmické jílovité prachovce). Menší výskyt zdrojo-
vých zón (do pěti procent) je na dalších litologických roz-
hraních, tj. na přechodu hornin svrchního (jemně rytmické
jílovité prachovce) a středního oddílu godulských vrstev
(Šilhán 2009).

Při vyhodnocení vlivu jednotlivých litologických pro-
středí na vznik blokovobahenních proudů je tedy důležité
vycházet z hydrogeologických vlastností jednotlivých for-
mací (tab. 1). Hlavním předpokladem je, že voda prostupu-
jící kolektory se zadržuje na izolátorech, kde může lokálně
zvyšovat nasycení zvětraliny. Na některých lokalitách do-
chází ke kombinaci litologického faktoru s tektonickými
poruchami. Dále uvádím lokality s pravděpodobným vli-
vem litologické stavby svahů na existenci blokovobahen-
ních proudů.

Javorový vrch (1031 m)

Severní svah Javorového vrchu je tvořen dvěmi hlavními
horninovými formacemi. Jeho vyšší část tvoří mocné lavi-
covité pískovce středního oddílu godulských vrstev. Spod-
ní část je tvořena měkkými jílovitými prachovci spodního
oddílu godulských vrstev. Jejich rozhraní – se třemi dex-
trálními zlomy s celkovou délkou posunu až 1000 m –
stoupá od Z na V od 750 po 830 m n. m. Horniny spodního
oddílu godulských vrstev tvoří více než polovinu svahu
a zasahují zde nejvýše v rámci celých Moravskoslezských
Beskyd (obr. 1).

Na tomto svahu Javorového vrchu se nachází nejméně de-
vět hlavních a vedlejších zdrojových zón blokovobahenních
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Tabulka 1. Litologie a hydrogeologická funkce litostratigrafických členů (upraveno podle Men-
číka et al. 1983)

litostratigrafický člen litologie hydrogeologická funkce

lhotecké vrstvy nevápnité jílovce převážně izolátory

ostravický pískovec hrubě rytmické slepence a pískovce kolektor

spodní vrstvy godulské jemně rytmické jílovité prachovce proměnlivá funkce

střední vrstvy godulské silně lavicovité pískovce převážně kolektory

svrchní vrstvy godulské jemně rytmické jílovité prachovce proměnlivá funkce

istebňanské vrstvy hrubě rytmické slepence a pískovce převážně kolektory



proudů. Všechny jsou vázány na litologický přechod obou
litologických formací (pískovce – jílovité prachovce).
Zóny vázané na průběh zlomu na rozhraní mají převážně
mělký, amfiteatrální tvar. V jejich horní části je občas
zachován zbytek přemodelované odlučné stěny. Odlišují se
pouze dva blokovobahenní proudy vázané na místa nejvyš-
šího výskytu hornin spodního oddílu godulských vrstev
(rozhraní omezené zlomem), které mají jednu z nejvýraz-
nějších zdrojových zón v rámci celých Moravskoslezských
Beskyd. V horní části jejich zdrojové zóny se vyskytuje vy-
soká skalní stěna (až 10 m) a pod ní asi 15 m hluboká erozní
rýha.

Litologie zde pravděpodobně ovlivňuje výskyt zdrojo-
vých zón blokovobahenních proudů tím způsobem, že pís-
kovce středního oddílu godulských vrstev fungují jako
hydrogeologické kolektory a propouštějí vodu, jež je ná-
sledně zadržena na horní hranici hornin spodního oddílu
godulských vrstev, které fungují jako relativní izolátory
(tab. 1, Menčík et al. 1983). Voda pak vytéká na povrchové
linii jejich rozhraní, zvýrazněnou zlomy, které mohou mě-
nit primárně průlinovou propustnost hornin na rychlejší
puklinovou. Nejvyšší partie méně propustných prachovců
spodního oddílu godulských vrstev jsou pravděpodobně

vyerodovány vytékající vodou a tvoří se tak v nich ostré,
hluboké zářezy. Poměrně velká mocnost pískovců a sle-
penců středního oddílu godulských vrstev nad podložními
jílovitými prachovci je dostatečným rezervoárem vody pro
nasycení zvětraliny na svahu, pro jejíž mobilizaci následně
postačuje menší srážková událost.

Slavíč (1054 m)

Severovýchodní svah masivu Slavíč dominantně tvoří lavi-
covité pískovce a slepence středního oddílu godulských
vrstev. Pouze nejvyšší partie jsou tvořeny horninami pře-
chodního oddílu svrchních a spodních godulských vrstev.
Jejich rozhraní má téměř liniový průběh a klesá od SZ k JV
z 1000 do 850 m n. m. Téměř paralelně s tímto rozhraním
a hlavním hřbetem prochází zlom, který toto rozhraní na
několika místech křižuje. Na tomto svahu se vyskytuje osm
hlavních a vedlejších zdrojových zón blokovobahenních
proudů různé morfologie (obr. 2). Čtyři hlavní zdrojové
zóny se vyskytují přesně v místě litologického rozhraní
obou horninových formací. Horniny přechodního oddílu
svrchních a středních godulských vrstev vykazují podobné
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Obr. 2. Výskyt blokovobahenních proudů na s. svahu masivu . 1 – zdrojo-
vá zóna, 2 – transportní zóna, 3 – akumulační zóna, 4 – zlom;
SvGV – svrchní oddíl godulských vrstev, St-SvGV – přechodní oddíl
středních a svrchních godulských vrstev, StGV – střední oddíl godulských
vrstev, SpGV – spodní oddíl godulských vrstev.

Obr. 1. Výskyt blokovobahenních proudů na severním svahu Javorového
vrchu. 1 – zdrojová zóna, 2 – transportní zóna, 3 – akumulační zóna,
4 – zlom; StGV – střední oddíl, SpGV – spodní oddíl godulských vrstev.

Obr. 3. Výskyt blokovobahenních proudů na s. svahu masivu Ostrý (A)
a z. svahu Smrčiny (B). 1 – zdrojová zóna, 2 – transportní zóna, 3 – aku-
mulační zóna, 4 – zlom; SvGV – svrchní oddíl godulských vrstev,
St-SvGV – přechodní oddíl středních a svrchních godulských vrstev,
StGV – střední oddíl godulských vrstev, SpGV – spodní oddíl godulských
vrstev.
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hydrogeologické vlastnosti jako jílovité prachovce spodní-
ho oddílu godulských vrstev a chovají se tedy jako relativní
izolátory (Menčík et al. 1983). Voda pravděpodobně po
nich stéká a nasycuje zvětralinovou pokrývku, která může
být následně snadněji mobilizována při kritické srážkové
události. Dvě hlavní zdrojové zóny jsou však vázány na
zmíněný zlom, paralelní s hlavním hřbetem. Zejména
u nejvýchodnější dráhy je tato vazba velmi patrná. Zdro-
jová zóna se zde vyskytuje nepřirozeně asymetricky na le-
vém svahu ve střední části údolí, přesně pod místem prů-
běhu tohoto zlomu.

Ostrý (1044 m), Smrčina (1014 m)

Velice podobná situace jako na sv. svahu Slavíče je v údolí
na s. svahu Ostrého a na z. svahu pod vrcholem Smrčina
(1014 m). Zdrojové zóny se zde nacházejí přesně na litolo-
gickém rozhraní svrchního (resp. přechodního oddílu
svrchních a středních godulských vrstev) a středního oddílu
godulských vrstev. U obou lokalit situaci ještě komplikuje
přítomnost zlomů (obr. 3). U dráhy na z. svahu Smrčiny
(obr. 3B) můžeme navíc předpokládat strukturní predispo-
zici transportní zóny, která je paralelní s přiléhajícím zlo-
mem.

Lysá hora (1323 m)

Horskou skupinu Lysé hory tvoří sled vrstev od lhoteckých
až po svrchní oddíl godulských vrstev. I zde je několik
zdrojových zón vázáno na litologické přechody, z nichž
jako nejvýznamnější se jeví přechod pískovců středního
oddílu (v nadloží) a jílovitých prachovců spodního oddílu
godulských vrstev (v podloží). Jsou na něj vázány zdrojové
zóny v údolí Satiny, Jestřábího potoka a Mazáku. Menší
význam má přechod svrchního a středního oddílu godul-
ských vrstev, na němž se vyskytují zdrojové zóny pouze
v údolí Papežovského potoka a Sleziny na jv. okraji loka-
lity (obr. 4).

Smrk (1276 m)

Masiv Smrk je téměř výhradně tvořen masivními pískovci
a slepenci středního oddílu godulských vrstev. Všechny
zdrojové zóny jeho proudů jsou tudíž vázány na tyto horniny
(obr. 5). I zde je výskyt blokovobahenních proudů poměrně
četný, tudíž zdrojové zóny nejsou vázány na litologická
rozhraní. Vyskytují se však v konkávních partiích svahů
s vysokým sklonem (i přes 35°), což lze na této lokalitě po-
kládat rovněž za významný predispoziční faktor (Šilhán –
Pánek 2007).

Závěrečné shrnutí

Z analýzy horninové stavby zájmového území se z hlediska
litologické predispozice jeví jako vysoce náchylná místa

ke vzniku blokovobahenních proudů ta, kde dochází k pře-
chodu zejména pískovců středního a prachovců spodního
oddílu godulských vrstev vzhledem k jejich hydrogeolo-
gickým vlastnostem. Horniny středního oddílu godulských
vrstev se chovají jako relativní kolektor a horniny spodního
oddílu godulských vrstev jako relativní izolátor, po němž
vytéká voda prosakující středním oddílem. Pokud se tato
místa nacházejí na strmých svazích a nad rozhraním leží
ještě dostatečná mocnost hornin středního oddílu, pak je
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Obr. 4. Výskyt blokovobahenních proudů v horské skupině Lysé hory.
1 – zdrojová zóna, 2 – transportní zóna, 3 – akumulační zóna, 4 – zlom;
LV – lhotecké vrstvy, OP – ostravický pískovec, SvGV – svrchní oddíl
godulských vrstev, St-SvGV – přechodní oddíl středních a svrchních go-
dulských vrstev, StGV – střední oddíl godulských vrstev, SpGV – spodní
oddíl godulských vrstev.

Obr. 5. Výskyt blokovobahenních proudů v masivu Smrk. 1 – zdrojová
zóna, 2 – transportní zóna, 3 – akumulační zóna, 4 – zlom; LV – lhotecké
vrstvy, OP – ostravický pískovec, SvGV – svrchní oddíl godulských vrs-
tev, St-SvGV – přechodní oddíl středních a svrchních godulských vrstev,
StGV – střední oddíl godulských vrstev, SpGV – spodní oddíl godulských
vrstev.



lze označit jako vysoce náchylná ke vzniku proudu. Efekt
diferencovaného pohybu vody může být navíc umocněn
přítomností zlomů, jejichž zónou může voda protékat ještě
rychleji než pískovcovými a slepencovými kolektory. Dru-
hým, avšak méně významným přechodem je hranice jílovi-
tých prachovců svrchního a pískovců středního oddílu go-
dulských vrstev. Obě tato místa zvyšují náchylnost svahu
zejména tím, že zvyšují nasycenost zvětraliny na svahu vo-
dou. Pro její kritické nasycení a iniciaci proudu potom po-
tenciálně stačí menší srážková událost než na litologicky
homogenních svazích. Na těchto místech tedy teoreticky
dochází i k častějšímu výskytu proudů, což je však samo-
zřejmě ovlivněno dostatečným množstvím materiálu ve
zdrojové zóně, připraveného k transportu.
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Abstract: Summary of preliminary results of sedimentological
analysis of fluvial deposits between Kacanovy, Olešnice and
Podkost (sheet Kněžmost 03-341) is presented. There were recog-
nized several fluvial accumulations with the altitudes of the base
380–398 m, 342–350 m, 325–330 m, 305–311 m, 286–290 m
a.s.l. The accumulations consist mainly of coarse-grained sandy
gravel and sand with trough cross bedding. These coarse
subangular to rounded clasts of gravels content quartz,

orthogneis, quartzite, graphitic phyllite and mica shist; all rock
types derived from Krkonoše–Jizerské hory Mts. Preliminary re-
sults of measurements indicate that the main direction of
paleocurrents is NE to SW and NW to SE.

Oblast Českého ráje byla již dříve předmětem zájmu řady
badatelů, kteří ve svých pracích shrnují veškerou starší
kvartérní a geomorfologickou literaturu (např. Balatka –
Sládek 1962, Prosová 1974, Tíma et al. 1999).

Článek uvádí předběžné výsledky kvartérně-geo-
logického výzkumu zaměřeného zejména na studium a mě-
ření směrů paleoproudů ve fluviálních akumulacích mezi
Kacanovy, Olešnicí a Kamenicí. Je to jedna z řady vý-
zkumných metod nutných pro celkovou charakteristiku
fluviálních sedimentů. Základní, stratigrafický, paleogeo-
grafický, petrografický a mineralogický výzkum všech
kvartérních sedimentů bude pokračovat v roce 2010 (geo-
logické mapování, příslušnost k jednotlivým tokům, valou-
nové analýzy, studium těžkých minerálů a závěrečné vy-
hodnocení).

Při terénním výzkumu a mapování jsme zjistili několik
fluviálních akumulací, jejichž báze se pohybují v rozmezí
380–398, 342–350, 325–330, 305–311 a 286–290 m n. m.

Měření směru paleoproudů bylo prozatím provedeno na
třech lokalitách fluviálních sedimentů s výškou báze
305–311 a 286–290 m n. m., které jako jediné umožnily
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