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Flyšové horniny Vnějších Západních Karpat jsou typicky
a opakovaně postihovány hlubokými svahovými deforma-
cemi (Pánek et al. 2013), jejichž produktem jsou velmi často
skalní odlučné stěny (Pyszková – Pánek 2013) a poměrně
hluboké rozsedlinové jeskyně (Lenart et al. 2014), jejichž
vznik lze datovat zejména do vlhkých období holocénu
(např. Urban et al. 2015). Zároveň se v reliéfu flyšových
Karpat vyskytují skalní výchozy (skalní stěny a věže), kte-
ré lze považovat za strukturně podmíněné a které byly ob-
naženy při zahlubování údolní sítě nebo rozrušování hřbetů
a denudaci svahů. Velmi často bývají tyto skalní povrchy
příčně rozčleněné subvertikálními puklinami, často navíc
sekundárně rozšířenými. Některé výchozy odhalují také
průběh mírně ukloněných flyšových vrstevních ploch. Na
skalních površích s těmito diskontinuitami lze identifiko-
vat vertikální posuny skalních bloků, které se na první po-
hled projevují jako prostorový nesoulad ve vedení vrstevní
plochy nebo jiné struktury (pukliny) při srovnání dvou pro-
tilehlých puklinových stěn.

V letech 1988 a 1990 bylo na puklinách a jejich kříženích
a mezi volnými skalními bloky ve čtyřech rozsedlinových
jeskyních instalováno cca 120 indikačních skel k detekci
náhlého posunu menších skalních bloků. V roce 2016 jsou
mnohá z těchto sklíček již znehodnocena, z některých však

lze rozpoznat gravitační posun, který se mezi skalními blo-
ky udál za pouhých 26–28 let.

Cílem studie je popsat a kvantifikovat vertikální gravi-
tační posuny mezi jednotlivými skalními bloky, tvořícími
strukturně podmíněné skalní stěny a odlučné stěny hluboce
založených svahových deformací, ale také mezi jednotli-
vými bloky uvnitř rozsedlinových jeskyní v místech insta-
lace indikačních skel.
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Pukliny exponované na skalních stěnách jsme klasifikovali
podle doporučené metodiky ISRM (1978), u puklin v jes-
kyních je toto zjišťování poměrně složité, proto jsme se
omezili na informace o směrech puklin a zlomů. K detekci
vertikálních posunů na skalních stěnách jsme využili vrs-
tevní plochy a horizontální pukliny, jejichž průběh jsme
sledovali na čtyřech povrchových výchozech. Vertikální
odchylky v uložení vrstevních ploch podél příčných sub-
vertikálních puklin a šířku rozevření puklin samotných
jsme měřili kovovým svinovacím metrem, přičemž jsme
museli vždy identifikovat každou jednotlivou vrstevní plo-
chu, která byla před posunem průběžná a dnes je rozdělená
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puklinou. Geologickým kompasem jsme zaznamenávali
směrové a sklonitostní charakteristiky vrstevních ploch
a puklin. V rozsedlinových jeskyních Cyrilka, Kněhyňská
jeskyně, Velká Ondrášova a Ledová jsme detekovali nepo-
rušená, prasklá nebo roztržená indikační skla a měřili jsme
velikost proběhlého posunu pevným kovovým metrem
a úhly případné rotace jednoho ze skalních bloků pomocí
následné rekonstrukce vzájemných pozic obou částí rozbi-
tého skla v programu CorelDRAW X7. V případě chybějí-
cího skla jsme jeho průběh rekonstruovali zcela pomocí
otisků skla ve ztuhnuté cementové směsi. Skla byla instalo-
vána v roce 1988 v jeskyních Cyrilka, Velká Ondrášova
a Ledová, v roce 1990 pak v Kněhyňské jeskyni členy Čes-
ké speleologické společnosti. Použity byly skleněné pásky
o tloušťce 1 mm a šířce 20 mm. Délky skel byly přizpůso-
beny místu instalace. Skla byla upevněna cementovou
směsí. Celkem bylo osazeno 40 ks v jeskyni Cyrilka, cca
40 ks ve Velké Ondrášově jeskyni, 6 ks v Ledové jeskyni a
31 ks v Kněhyňské jeskyni (Wagner 2005).

!��������������,��

Lokalizace všech zkoumaných míst je znázorněna na
obr. 1. Fotografie skalních výchozů a indikačního skla
v jeskyni jsou na obr. 2.

(1) Girová: 200 m dlouhá, místy až 10 m vysoká skalní
stěna je odlučnou oblastí mohutné hluboce založené svaho-
vé deformace, která vznikla na jz. svahu stejnojmenné,
840 m n. m. vysoké hory v Jablunkovském mezihoří. Stěnu
tvoří mohutné lavice středně až hrubě zrnitých pískovců
soláňského souvrství račanské jednotky magurského pří-
krovu. Vrstvy jsou generelně uloženy ve směru 50–180°
s úklonem 2–14° a rozpukány subvertikálními puklinami
se sklony více než 75°. Výsledky analýzy puklin podle me-
todiky ISRM (1978) ukazuje obr. 3A. Typická modální
vzdálenost mezi systematickými puklinami dvou směrů je
do 1 m, drsnost dosahuje maximální amplitudy (ymax)
0,3 cm, skalní stěna je mírně zvětralá, povrchy puklin jsou
dezintegrované, tvořené velmi neodolnou horninou, modál-
ní rozšíření puklinové spáry je 1,5 cm, místy se však vytvá-
řejí až přes 1 m široké rozsedliny. Všechny pukliny jsou vol-
né, suché. Ve skalní stěně, tvořené velkými bloky s tabulární
odlučností, jsou vstupy do několika rozsedlinových jeskyní.
Místy je výchoz překryt suťovými kužely, které zakrývají
strukturní plochy. Svahové pohyby jsou v širším území stále
aktivní, v roce 2010 došlo v těsné blízkosti ke katastrofické-
mu sesuvu (Pánek et al. 2011). Podle výsledků měření dosa-
hují vertikální rozdíly mezi skalními bloky až 1 m, a to právě
v místech vstupů do rozsedlinových jeskyní.

(2) Horní mazácké skály: 30 m dlouhá a až 15 m vy-
soká strukturně podmíněná skalní stěna na čele odolných
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ostravických pískovců godulského souvrství slezské jed-
notky se nachází v nadmořské výšce 750 m v jz. svahu
Lysé hory u osady Butořanka. Vrstevní plochy skalních
bloků jsou poměrně chaoticky orientovány ve směru od
50° do 280° se sklonem do 30°. Výchoz je rozpukán pukli-
nami se sklonem nad 57°. Výsledky analýzy puklin podle
metodiky ISRM (1978) ukazuje obr. 3B. Typická modální
vzdálenost mezi subsystematickými puklinami tří směrů je

do 1 m, drsnost dosahuje maximální amplitudy (ymax)
0,5 cm, skalní stěna je mírně zvětralá, povrchy puklin jsou
dezintegrované, tvořené středně odolnou až odolnou horni-
nou, modální rozšíření puklinové spáry je 0,1 cm, avšak
místy jsou pukliny rozevřeny až 0,4 m. Pukliny jsou volné,
místy vyplněné měkkým materiálem – jemným pískem,
prachem či jílem, který může být provlhlý, celkově jsou ale
pukliny suché. Skalní stěna je tvořena středně velkými až
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malými bloky s tabulární odlučností. Blokoviště ve svahu
pod skalní stěnou je výsledkem skalních řícení. Vertikální
rozdíly mezi bloky činí maximálně 0,7 m.

(3) Satina-vodopád: 50 m dlouhá, 5–8 m vysoká skalní
stěna je strukturně podmíněným výchozem na kontaktu
mezi podložním méně odolným lhoteckým souvrstvím
a godulským souvrstvím slezské jednotky. Výchoz je ob-
nažen v korytě toku Satiny v nadmořské výšce 530 m a je
situován sz. od vrcholu Lysé hory. Stěna je tvořena relativ-
ně odolnými godulskými pískovci, které jsou uloženy ve
směru 150–350° se sklonem do 15°. Vrstvy jsou rozpukány
puklinami se sklony nad 65°. Výsledky analýzy puklin
podle metodiky ISRM (1978) ukazuje obr. 3C. Typické
jsou dvě modální vzdálenosti mezi systematickými a sub-
systematickými puklinami tří směrů: cca 1 m a 5 m, drsnost
dosahuje maximální amplitudy (ymax) 0,5 cm, skalní stěna
je mírně zvětralá, povrchy puklin jsou dezintegrované, tvo-
řené neodolnou horninou; modální rozšíření puklinové
spáry je do 2 cm, pukliny jsou volné, místy vyplněné velmi
měkkým materiálem – jemným pískem, prachem či jílem,
který může být provlhlý, celkově jsou pukliny spíše vlhké.
Skalní stěna je tvořena středně velkými bloky s kvádrovou
a nepravidelnou odlučností. Stěna tvoří přirozenou překáž-
ku ve dně údolí, tok Satiny přes ni přepadává v nejnižším
místě 1,7 m vysokým vodopádem. Skalní blok na levém
břehu se postupně odklání a vytváří se zde drobná rozsedli-

nová jeskyně s délkou 3 m a šířkou rozsedliny přes 1 m
v její horní části. Tento skalní blok je od zbytku výchozu
oddělen zlomem směru SV-JZ, na stěnách jsou viditelné
ohlazy směrů 153°/16° a 336°/56°. Maximální vertikální
rozdíly mezi bloky dosahují pouze několika centimetrů.

(4) Satina-Ondrášova skála: Asi 100 m nad vodopá-
dem se na sv. svahu nad drobným přítokem Satiny nachází
30 m dlouhá a do 5 m vysoká skalní stěna, která je struktur-
ně podmíněným výchozem ostravických pískovců godul-
ského souvrství slezské jednotky. Vrstvy jsou uloženy pře-
vážně ve směru 120–240° se sklonem do 20°. Výsledky
analýzy puklin podle metodiky ISRM (1978) ukazuje
obr. 3D. Typická modální vzdálenost mezi systematickými
puklinami dvou směrů je do 1 m, drsnost dosahuje maxi-
mální amplitudy (ymax) 1,2 cm, skalní stěna je mírně až
středně zvětralá, povrchy puklin jsou dezintegrované, ale
zdá se, že klasty jurských vápenců, které se v hornině místy
hojně vyskytují, mohou být i rozpuštěné. Povrchy puklin
jsou tvořené středně odolnou horninou, modální rozšíření
puklinové spáry je do 2,5 cm, ale místy může šířka dosaho-
vat až 0,5 m. Pukliny jsou volné, místy vyplněné odolným
až velmi odolným materiálem – jemným pískem, prachem
či jílem, který může být místy vyplavený, celkově jsou
pukliny suché, ale nesoucí znaky proudění vody. Skalní
stěna je tvořena velkými bloky s kvádrovou a nepravidel-
nou odlučností. Na puklinách se sklony vyššími než 76°
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jsou vytvořeny dvě puklinové jeskyně, dlouhé 9 m a 5 m.
Výchoz se nachází v nadmořské výšce 560 m. Vertikální
rozdíly mezi bloky jsou do 20 cm.

(5) Cyrilka: 552 m dlouhá, ale pouhých 16 m hluboká
rozsedlinová jeskyně je vyvinuta v odlučné oblasti hluboce
založené svahové deformace ve východním svahu Rad-
hošťského hřbetu v blízkosti sedla Pustevny. Nadmořská
výška jeskynního vstupu je 1005 m. Obě morfologicky od-
lišné části jeskyně jsou vyvinuty v pustevenských pískov-
cích godulského souvrství slezské jednotky – některé již
v tělese svahové deformace, jiné zasahují až nad její od-
lučnou oblast (Lenart et al. 2014). Jde o nejdelší rozsedli-
novou jeskyni Česka. Podle morfogenetické klasifikace
Urbana a Margielewského (2013) lze jeskyni zařadit mezi
přechodné, vznikající na rozhraní mezi sesuvným tělesem
a neporušeným svahem nad ním. Horniny jsou zde naruše-
ny puklinovými systémy SSV-JJZ, SSZ-JJV, podružně pak
V-Z a SV-JZ. Zlomy typu strike-slip pak procházejí ve
směrech V-Z, VSV-ZJZ, ZSZ-VJV a typu normal pak ve
směru SSV-JJZ (blíže Lenart et al. 2014). Posuny bloků
zjištěné v jeskyni ukazuje tab. 1. Z původně čtyřiceti nain-
stalovaných skel jsme jich nalezli 20. Pouze jedno sklo
bylo v době kontroly neporušené, dalších devět sice na
místě chybělo, ale při jejich rekonstruování jsme nezjistili
posun. U tří chybějících skel se nepodařilo průběh rekon-
struovat. Čtyři skla byla prasklá a u tří skel jsme zjistili po-
suny na puklinách o 0,7 cm a 1 cm. Největší, 5cm posun byl
však zaznamenán mezi stěnou a volným balvanem, zakles-
nutým ve stropě Nové části jeskyně.

(6) Kněhyňská jeskyně: 280 m dlouhá a 57,5 m hluboká
rozsedlinová propast se nachází ve střední části sesuvného
jihovýchodního svahu hory Kněhyně, ve v. části Radhošť-
ského hřbetu. Vstupní otvor leží 1050 m n. m. Jeskyně vy-
tvořená ve středním oddílu godulských vrstev slezské jed-
notky je nejhlubší rozsedlinovou jeskyní české části
flyšových Karpat. Podle Urbana a Margielewského (2013)
lze jeskyni klasifikovat jako subsekventní, vznikající
uvnitř sesuvného tělesa. Horniny jsou zde narušeny pukli-
nami ve směrech V-Z, SSV-JJZ, podružně pak S-J
a SZ-JV a zlomy typu strike-slip ve směrech SSV-JJZ

a SSZ-JJV (více Lenart et al. 2014). Posuny bloků naměře-
né v jeskyni ukazuje tab. 2. Z původně 31 nainstalovaných
skel jsme jich nalezli 22, čtrnáct skel bylo v době kontroly
neporušených, tři další sice na místě chyběly, ale při jejich
rekonstruování jsme nezjistili posun. U dvou chybějících
skel se nepodařilo jejich průběh rekonstruovat. Dvě skla
byla prasklá a u jednoho skla jsme zjistili posun 0,5 cm na
puklině ve stěně.

(7) Velká Ondrášova jeskyně: 217 m dlouhá a 35 m
hluboká členitá rozsedlinová jeskyně se nachází na hřbetu
Lukšinec, v sz. rozsoše Lysé hory. Vstup leží v nadmořské
výšce 920 m na dně příkopu, oddělujícího dvě protilehlé
skalnaté strany zdvojeného hřbetu. Chodby jsou vyvinuty
v několika patrech nad sebou ve dvou větvích, které se pro-
pojují ve Vstupním dómu. Jeskyně je ve středním oddílu
godulských vrstev slezské jednotky. Podle Urbana a Mar-
gielewského (2013) lze jeskyni klasifikovat jako iniciální,
vznikající v zóně tahových trhlin. Horniny jsou zde naruše-
ny puklinami o směrech S-J, SZ-JV, SV-JZ, SSZ-JJV, po-
družně pak dalšími několika směry. Zlomy typu strike-slip
procházejí územím ve směrech S-J, SZ-JV a SSV-JJZ (více
Lenart et al. 2014). Posuny bloků v jeskyni ukazuje tab. 3.
Ze zprávy Wagnera (2005) není zřejmé, kolik skel bylo
v této jeskyni nainstalováno, muselo jich být ale nejméně
39. Při kontrole jsme nalezli 24 skel. Devět skel bylo
v době kontroly neporušených, šest dalších sice na místě
chybělo, ale při jejich rekonstruování jsme nezjistili po-
sun, tři skla byla prasklá. U čtyř skel na puklinách ve stě-
nách jsme zjistili posuny 0,1– 0,5 cm a u dvou skel nain-
stalovaných mezi dva balvany ve stropě a mezi stropní
lavici a zaklesnutý balvan jsme detekovali posuny 0,6 cm
a 0,7 cm.

(8) Ledová jeskyně: 13 m dlouhá rozsedlinová jeskyně
s paledovým mikroklimatickým režimem se nachází na sv.
svahu Lukšince, 250 m sz. od Velké Ondrášovy jeskyně.
Podzemní prostor je vytvořen ve středním oddílu godul-
ských vrstev slezské jednotky a podle Urbana a Margie-
lewského (2013) lze jeskyni klasifikovat jako subsek-
ventní. Posuny bloků v jeskyni ukazuje tab. 3. Z šesti
původních míst se skly jsme nalezli dvě. Obě skla chyběla,
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u jednoho byl průběh nerekonstruovatelný, u druhého ne-
byl po rekonstrukci jeho průběhu zjištěn posun.
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Námi naměřené posuny malých skalních bloků na osmi lo-
kalitách odhalují několik skutečností, které bývají běžně
při výzkumu mezoforem reliéfu přehlíženy nebo špatně in-
terpretovány. Při vzniku hluboce založených svahových
deformací dochází k fragmentaci tělesa deformace gravi-
tačními puklinami, ale také k pohybům podél původních
synorogenetických puklin. Obojí pukliny mohou být znač-
ně rozšířeny. Stejně tak mohou být fragmentované i skalní

odlučné stěny nad tělesy hluboce založených svahových
deformací. Pukliny na příkladové lokalitě Girová byly ne-
jen gravitačně rozšířeny (zjištěné rozsedliny), ale také po-
dél nich došlo k vertikálním posunům bloků, tedy pokle-
sům. Gravitačně je tudíž narušen i svah nad existující
hluboce založenou svahovou deformací, což může predis-
ponovat další budoucí retrogresivní vývoj hluboce založe-
né svahové deformace, jak v případě lokality Girová před-
pokládají Pyszková a Pánek (2013). Odlučné stěny navíc
podléhají rozpukání a relaxaci již při vzniku samotné níže
ležící svahové deformace. Gravitační porušení svahů nad
odlučnými stěnami existujících hluboce založených svaho-
vých deformací dokládá také množství rozsedlinových jes-
kyní, které se nacházejí výše nad hluboce založenou svaho-
vou deformací (Lenart et al. 2014) a které Urban
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a Margielewski (2013) řadí podle morfogenetické klasifi-
kace k iniciálním.

Podobné vertikální posuny bloků jsme naměřili také na
strukturně podmíněných povrchových výchozech odol-
ných hornin mimo sesuvná území. Postupně dochází k je-
jich relaxaci v souvislosti s uvolňováním napětí s ohledem
na vzdálenost od čela příkrovu, zahlubováním říční sítě
a celkovou denudací svahů. Relaxace může vyústit ve skal-
ní řícení, odklánění bloků, jejich zpětnou rotaci nebo cel-
kový rozpad části skalní stěny. Šilhán a Pánek (2014) na
dvou odlučných stěnách svahových deformací a dvou
strukturně podmíněných povrchových výchozech mimo
sesuvná území identifikovali pomocí dendrogeomorfolo-
gických metod 22 různých období, kdy došlo k pohybům
skalních bloků za posledních zhruba 100 let. Pravděpodob-
ným řídícím faktorem pohybů byly zvýšené srážky, kdy
jednotlivé bloky vykazovaly boční rozvolňování, odsedání
a rotaci. V potaz musíme brát také plošné ploužení defor-
mující vrstvy, prokázané v oblasti Novosadem (1984).

Rozsedlinové jeskyně v polských flyšových Karpatech
vznikly podle datování speleotém ve vlhkých obdobích ho-
locénu (Urban a kol. 2015). Na území České republiky po-
dobné datování zatím neproběhlo, můžeme se opírat jen
o data minimálního stáří souvisejících svahových deforma-
cí, která opět odkazují zejména na vlhká holocenní období
(např. Pánek 2015). Otázkou zůstává, zda se tyto jeskyně
od doby svého vzniku dále vyvíjejí, nebo jsou výsledkem
pouze jedné sesuvné události. Z námi zjištěných posunů
bloků pomocí kontroly stavu indikačních skel vyplývá, že
v některých částech jeskyní dochází minimálně k sekun-
dární modelaci jeskynního prostoru gravitačními pohyby
a tím k drobným posunům skalních bloků, tvořících stěny
nebo zaklesnutých ve stropech a stěnách, a to za pouhých
27 let až o několik centimetrů. Není přitom jasné, zda po-
hyb bloků je postupný nebo náhlý. Ze zprávy o stavu indi-
kačních skel (Wagner 2005) vyplývá, že již rok po instala-
ci bylo jedno sklo v jeskyni Cyrilka prasklé. Ve Velké
Ondrášově jeskyni byla provedena kontrola skel 2 roky po
instalaci a bylo zjištěno, že na třech místech došlo k pohy-
bům: (i) rozšíření pukliny o cca 2 cm, (ii) posun na puklině
o cca 1 cm, (iii) šikmý vertikální posun o cca 1 cm. Na
mnoha místech k pohybům skalních bloků však nedošlo
dodnes a skla jsou stále neporušená. Pohyby v rozsedlino-
vých jeskyních tak probíhají výběrově a nerovnoměrně. Je-
jich současnou aktivitu dokládají další autoři. Baroň
(2002) pozoroval v průběhu několika let výrazné pohyby
v menší rozsedlinové jeskyni Vlčí díra. Jeskyně se nejdříve
díky odklánění skalního bloku zvětšila ze 4 m na 10 m, aby
se po dalších třech letech vstupní chodba dalšími pohyby
zúžila do neprůlezných rozměrů. Baroň et al. (2003) dete-
kovali dilatometrií v pěti rozsedlinových jeskyních pohyby
mezi 0,01–1 mm za měsíc. Klimeš et al. (2012) publikovali
výsledky měření terčovým měřidlem TM-71 z jeskyně Cy-
rilka, z něhož vyplývá kontinuální sinistrální pohyb mezi
dvěma bloky. V měření se výrazně projevovaly sezónní
výkyvy při kompresi/dilataci, po jejichž odfiltrování lze
detekovat pomalé rozevírání rozsedliny 0,2 mm/10 let. Pet-
ro et al. (2011) s využitím stejné metody detekovali veli-
kost pohybu 0,01 mm/rok v typově podobné jeskyni na

Slovensku. Ve všech případech však jde pouze o pohyb
mezi dvěma konkrétními skalními bloky. Neustále tak
v průběhu času dochází k dílčím pohybům v různých čás-
tech jeskyní, na základě kterých nelze v žádném případě
usuzovat na celkový pohyb skalního masivu, tedy na po-
hyb hluboce založené svahové deformace. Výsledky pohy-
bů mezi dvěma dílčími bloky by tudíž měly být interpreto-
vány s ohledem na širší kontext každé lokality.
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Na čtyřech povrchových výchozech (1 odlučná stěna hlu-
boce založené svahové deformace, 3 strukturně podmíněné
skalní stěny) ve flyšových Karpatech jsme detekovali naru-
šení skalních masivů subvertikálními puklinami, které roz-
čleňují stěny na jednotlivé skalní bloky. Pukliny jsou v ně-
kterých případech gravitačně rozevřeny více než 1 m.
Vertikální posuny skalních bloků dosahují také přes 1 m.
Zejména v případě odlučných stěn hluboce založených
svahových deformací může gravitační narušení skalní
stěny naznačovat budoucí retrogresivní vývoj hluboce za-
ložené svahové deformace. Ve čtyřech rozsedlinových
jeskyních Moravskoslezských Beskyd jsme zjistili stav in-
dikačních skel, nainstalovaných v letech 1988 a 1990. Ze
116 skel jsme nalezli 68 skel, 35 % z nich bylo v době vý-
zkumu neporušených a 28 % sice na místě chybělo, ale při
jejich rekonstruování jsme nezjistili posun. Pro zbývají-
cích 9 % chybějících skel se nepodařilo jejich průběh re-
konstruovat, 13 % skel bylo prasklých a u 15 % skel jsme
zjistili posun, maximálně do 5 cm. Nejvíce neporušených
skel jsme zjistili v Kněhyňské jeskyni. Narušení a posun
skel spolu s dalšími měřeními jiných autorů ukazují,
jak v průběhu času dochází k dílčím pohybům a posunům
skalních bloků v různých částech jeskyní, na základě kte-
rých ale nelze v žádném případě usuzovat na celkový po-
hyb skalního masivu, tedy pohyb hluboce založené sva-
hové deformace.

Poděkování. Výzkum byl podpořen prostředky projektu
SGS18/PřF/2015-2016.
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