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vyvolané silnými srákami z 1. na 2. èervna 2013
Planar and flow slope deformations initialized by heavy rainfall from 1st to 2nd of June 2013
JAN MALÍK  IGOR J. DVOØÁK  PETR KYCL  JIØÍ KRUPIÈKA
Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1;
jan.malik@geology.cz; igor.dvorak geology.cz; petr.kycl geology.cz;
jiri.krupicka geology.cz
Key words: heavy rainfall, slope movement, anthropogenic
modifications
Abstract: In the end of May and during June 2013 our region
was affected by a few waves of heavy rainfall, which initiated dozens of slope movements at neighbourhood of Rudník village. The
active factor of their initiation was rainfall. The main passive factors were the anthropogenic modifications of slopes, which
changed their natural gravitational stability. In the text there are
mentioned some examples of the selected slope deformations
from four localities.

(03-42 Trutnov, 03–44 Dvůr Králové)

Koncem května a v průběhu června 2013 zasáhly naše území v několika vlnách vydatné srážky, které způsobily povodně na vodních tocích v Čechách a částečně i na Moravě.
Jednou z příčin povodňové situace byl také velmi vlhký
květen, po kterém byla povodí již poměrně značně nasycena vodou a na další srážky reagovala rychlou povodňovou
odezvou.
Nejen květen, ale také červen 2013 byly na území Česka
srážkově nadnormální. Květnový republikový plošný měsíční průměr 113 mm představuje 152 % dlouhodobého
průměru (za období 1961–1990). V červnu to bylo
146 mm, což je 174 % průměru. Nejvyšší srážkové úhrny
1. června dosáhly na Šumavě, v Krkonoších a ve středních
Čechách hodnot přesahujících 80–100 mm. V obci Horní
Maršov spadlo 130,3 mm. Stanice Horní Maršov byla jednou ze tří stanic, kde bylo při hodnocení extrémnosti srážek
zjištěno překročení stoleté hodnoty jednodenních úhrnů
srážek (1,4násobně). V Krkonoších docházelo k významné
bouřkové činnosti (Černá hora 80 mm/6 h, Luční bouda
51 mm/6 h). Hlavní příčinou extrémních srážek v této oblasti byla skutečnost, že bouřkové buňky, i když nepříliš
vertikálně vyvinuté, opakovaně postupovaly přes stejné
území a přechodně se intenzita srážek výrazně zvýšila. Důvodem opakovaného výskytu bouřek na jednom místě byla
bezprostřední blízkost středu tlakové níže nad Polskem
a její setrvání na stejném místě po několik hodin. Kombinace všech faktorů způsobila výrazné srážkové úhrny v relativně úzkém pásmu a v krátkém časovém období (Kubát
et al. 2013).
Popisované území se nachází cca 10 km jjz. od meteorologické stanice Horní Maršov a 8 km jižně od vrcholu
Černé hory (1299 m n. m.; lokalizace vůči obci Rudník).

Svahové deformace postihly svah 2013y údolí generelně
orientovaných ve směru S-J, kterými protékají potok Bolkovský, Javornický a Luční a jižně pod Rudníkem potok
Čistá. Území tvoří sedimentární horniny podkrkonošské
pánve patřící k sudetskému mladšímu paleozoiku (obr. 1).
Tato pánev je řazena mezi intramontánní pánve s výhradně
kontinentální výplní stáří svrchního karbonu a spodního
permu. Sedimenty permokarbonu jsou v některých oblastech mírně provrásněné (např. v okolí Rudníku). Jde však
převážně o lokální deformace spojené s blízkými zlomy.
Úklony vrstevnatosti sedimentů ukazují poměrně izotropní
distribuci směrů a sklonů s mírnou dominancí sz. a jv.
úklonů (Martínek et al. 2012b). Vysoká míra zvodnění
předkvartérního podloží, včetně připovrchové části zvětralin a pokryvu slabé mocnosti, vedla k rozvoji svahových
pohybů v sedimentárních geologických jednotkách, které
ukazuje tab. 1. Číslování objektů svahových deformací
v tabulce, textu a obrázcích je uvedeno tak, jak bylo použito při dokumentaci v terénu.
Podmíněnost vzniknuvších svahových deformací je nutné vidět, mimo extrémních srážek, také v antropogenním
ovlivnění zázemí či předpolí následně vzniklých svahových deformací. Příklady antropogenního ovlivnění jsou
uvedeny na vybraných lokalitách dále v textu.
Podle klasifikace svahových pohybů (Nemčok – Pašek –
Rybář 1974) docházelo převážně k pohybu typu sesouvání
a tečení (proudy) zpravidla po rovinné smykové ploše.
Svahové deformace proudového tvaru s typem pohybu sesouvání i tečení vznikly v sedmnácti případech, a to
ve všech souvrstvích sedimentárních jednotek vyjma chotěvického (obr. 1, tab. 1). Proudové tvary se formovaly
u svahů zejména při výskytu pokryvu jílovitoprachovitých
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Tabulka 1. Pøehled svahových deformací podle vztahu ke geologické jednotce a vzniklému tvaru

číslo objektu svahové
deformace

počet
svahových
deformací
(36)

souvrství geologických jednotek

deformace číslo objektu
proudového
svahové
tvaru
deformace
(16)

669, 670, 671, 675, 676, 679,
680, 723,732

9

semilské (bazální
klastika)

nevytříděné polymiktní slepence
a brekcie

3

670, 675, 723

737, 738

2

semilské

červenohnědé, zřídka šedé nebo
pestrobarevné jílovce, polymiktní
slepence, arkózové pískovce, tělesa
melafyrů

1

737

732

1

vrchlabské spodní,
rudnický obzor

vápence, místy vápnité jílovce
a prachovce, bituminózní jílovce

1

732

1, 2, 640, 644, 645, 646, 649,
651, 654, 655, 656, 657, 658,
660, 661, 662, 666, 677, 678,
729, 731, 733, 745

22

prosečenské
nerozlišené

hnědočervené jílovce, prachovce,
s polohami pískovců, místy vápnité

11

1, 2, 640, 645,
646, 654, 656,
657, 662, 677,
731, 745

734, 735

2

chotěvické

červenohnědé slepence, pískovce, jílovce

0

–

Obr. 2. Morfologie úpravy svahu s terénním stupnìm je patrná na
leteckém snímku lokality zvýraznìné bílou linií. Svah v severním
i jiním okolí má mnohem plynulejí prùbìh (podklad mapy.cz).

Obr. 1. Pøehledná situace výskytù svahových deformací na podkladu geologické mapy 1 : 25 000, list 03-423 Svoboda nad Úpou,
a 1 : 50 000, list 03-44 Dvùr Králové (Martínek  Franìk  Dvoøák
2012; Králík  Vejlupek 1988).

jemnozrnných zemin (11 lokalit). Ty nasycením dosáhly
až tekutého stavu, resp. došlo k překročení vlhkosti zeminy
přes mez tekutosti.
Složení sesouvaných hmot semilského souvrství, zastupující bazální klastika, odpovídá ve čtyřech případech pís-

čité jemnozrnné zemině s úlomky hornin, ve třech případech štěrku s jemnozrnnou zeminou až štěrkovité
jemnozrnné zemině (úlomky hornin a štěrková zrna slepence) a v jednom případě také prachovité jemnozrnné zemině s rozptýlenými úlomky horniny (bez výrazné příměsi
písku nebo štěrku). Ve svrchním členu semilského souvrství vznikly svahové deformace se složením odpovídajícím
prachovité jemnozrnné zemině s úlomky horniny. Ve
spodní části vrchlabského souvrství (rudnický obzor) se sesouvaly zvětraliny prachovců a jílovců překryté slabou vrstvou svahovin. Sesouvané hmoty odpovídají složením prachovité jemnozrnné zemině s příměsí úlomků podloží.
Nejvíce těles svahových deformací bylo dokumentováno
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Obr. 3. Pohled z hrany svahu na odluènou oblast svahové deformace 651. Foto I. J. Dvoøák.

Obr. 5. Pohled na odluènou oblast svahové deformace 662. V levé
èásti pøekryté vìtvemi struková liniová eroze. Foto I. J. Dvoøák.

Obr. 4. Topografická situace svahové deformace 662. Povrchové
pøítoky srákových vod byly svedeny lesní cestou v zázemí svahové
deformace naznaèené èervenou ipkou (podklad © ÈÚZK).

v prosečenském souvrství (nerozlišeném), kde se zpravidla
sesouvaly prachovité jemnozrnné zeminy s příměsí úlomků podloží. Ve dvou případech se sesouvaly také štěrky
s jemnozrnnou zeminou až jemnozrnná zemina se štěrkem,
kde klasty štěrku jsou úlomky zvětralého předkvartérního
podloží. Sesouvané hmoty dvou lokalit v chotěvickém souvrství jsou prachovité jemnozrnné zeminy s úlomky hornin.
Generelně je tak možné konstatovat, že k největšímu
počtu svahových deformací došlo na lokalitách (vůči typu
předkvartérního podloží), kde jako kvartérní a zvětralinový
pokryv převládají prachovité nebo jílovité jemnozrnné zeminy s úlomky podložních hornin. Podle klasifikace zemin
ČSN 73 6133, resp. ČSN 73 1001, jde zejména o zeminy

Obr. 6. Topografická situace svahové deformace 660. Èervené ipky oznaèují dvì svahové deformace, které pøehradily potok Èistá.
Severnìji poloený sesuv pøímo ohrozil rodinný dùm (zvýraznìný
kroukem) lokálním vzdutím hladiny toku (podklad © ÈÚZK).

třídy F5 s nízkou až střední plasticitou. K méně častým,
avšak ke svahovým pohybům také náchylným zeminám
patří písčité jemnozrnné zeminy F3 a F4. Úlomky hornin
mohou dosahovat 40–50 % hmotnostního podílu, což jsou
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Obr. 7. Pohled z horní èásti svahové deformace 660. Akumulaèní èást dosáhla a na druhý bøeh, jak naznaèuje teèkovaná linie, èím pøehradila potok Èistá. Foto I. J. Dvoøák.

kvalitativně štěrky s jemnozrnnou zeminou třídy G4 a G5,
při podílu jemnozrnné složky nad 35 % pak jemnozrnné zeminy třídy F1 a F2. Mezerní hmota zpravidla odpovídá třídě F5. Komponentní složení sesouvaných hmot je poměrně
široké, přičemž nelze jednoznačně označit jeden typ kvartérního pokryvu nebo zvětraliny za náchylnější k sesouvání
než ostatní. Statisticky, pouze na základě složení akumulace, největší četnost iniciace svahového pohybu vykazuje
pokryv odpovídající komponentnímu složení jemnozrnných zemin. Dále uvedené popisy lokalit, resp. svahových
deformací, jsou vybrány na základě typického příkladu daného plošného nebo proudového tvaru a na základě faktorů
vzniku jako jsou antropogenní zásahy a eroze.

Obr. 8. Odluèná trojúhelníkovitá oblast o výce stìny 2 m. Foto
P. Kycl.

Lokality svahových deformací 647, 648,
649, 651
Pravděpodobná antropogenní úprava svahu spočívající
v zarovnání patní partie a úprava jeho týlu zvýšením sklonu
při úpravách stavebních parcel (obr. 2) zvýšila gravitační
potenciál, což vedlo za extrémního stavu počasí k rozvoji
svahového pohybu. Nejmarkantnějším projevem bylo těleso planárního sesouvání šířky 50 m a délky 45 m, sklon
svahu 40°, s mocností sesouvaných hmot 1–1,5 m (obr. 3),
kdy jde především o zvětraliny podloží v podobě prachovité jemnozrnné zeminy s ostrohrannými úlomky do 15 cm,
ojediněle do 40 cm. Předkvartérní podloží zde tvoří hnědočervené jílovce, prachovce, s polohami pískovců, místy
vápnité, prosečenského souvrství (nerozlišené).

Lokalita svahové deformace 662
Obr. 9. Pohled z nejvyího místa odluèné stìny. Foto P. Kycl.

Svahovou deformaci vyvolalo narušení krajnice lesní cesty
při těžbě a transportu dřeva. Přerušením krajnice došlo
k soustředění po cestě odtékajících srážkových vod do svahu
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pod cestou (obr. 4). Svahovým pohybem vzniklo těleso
proudového tvaru, v němž bylo odhaleno i předkvartérní
podloží. Lesní porost byl zčásti povalen a kvartérní pokryv
a zvětraliny transportovány. Zčásti také další přítoky, drénované lesní cestou, následně odplavily sesunuté hmoty
(obr. 5). Těleso proudového planárního sesuvu má šířku
15–20 m a délku 100 m, sklon svahu je 40–60°, s mocností
sesouvaných hmot 1–1,5 m. Jsou to především zvětraliny
podloží v podobě prachovité jemnozrnné zeminy s deskovitými ostrohrannými úlomky až do 70 cm. Předkvartérní
podloží zde tvoří hnědočervené jílovce, prachovce, s polohami pískovců, místy vápnité, prosečenského souvrství
(nerozlišené).

Lokalita svahové deformace 660
Svahovou deformaci lze považovat za antropogenně nepodmíněnou. Na vzniknuvší svahový pohyb měla vliv eroze paty svahu, která se nachází v táhlé zatáčce potoku Čistá
(obr. 6). Na této lokalitě sesuté hmoty dočasně přehradily
potok, čímž došlo k nebezpečnému jevu lokálního vzedmutí hladiny, přičemž byl bezprostředně ohrožen rodinný
dům.
Těleso plošného sesouvání podél rovinné smykové plochy má šířku 25 m a délku 60 m, sklon svahu je v odlučné
oblasti 30°, v transportní části 55°, s proměnlivou mocností
sesouvaných hmot 1–2 m (obr. 7); jde především o zvětraliny podloží v podobě prachovité jemnozrnné zeminy
s deskovitými ostrohrannými úlomky 10–20 cm. Předkvartérní podloží zde tvoří hnědočervené jílovce, prachovce,
s polohami pískovců, místy vápnité, prosečenského souvrství (nerozlišené).

Lokalita svahové deformace 2
Svahová deformace vznikla na svahu údolní nivy Lučního
potoka se sklonem 16°. Úložní poměry permských sedimentů jsou rovněž nepříznivé, resp. predisponující svahovou nestabilitu, protože upadají po svahu pod úhlem 26°.
V odlučné oblasti vystupuje rovinná smyková plocha, která koresponduje s ukloněnou vrstevní plochou sedimentů
(obr. 8). Těleso proudového tvaru s rovinnou smykovou
plochou má klínový půdorys o šířce v odlučné oblasti 2 m,
10 m pod korunou deformace má šířku 16 m a v akumulaci
40 m (obr. 9), sklon svahu 16°, s mocností sesouvaných
hmot 2–3 m. Jde o zvětraliny podloží a svahoviny v podobě
prachovité jemnozrnné zeminy s deskovitými ostrohrannými úlomky 10–20 cm. Předkvartérní podloží zde tvoří
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hnědočervené jílovce, prachovce, s polohami pískovců,
místy vápnité, prosečenského souvrství (nerozlišené).

Závìr
Extrémní klimatické podmínky vedly k iniciaci svahových
pohybů na poměrně omezeném území. Svahové deformace
vznikly v sedimentárních horninách, které nejsou k sesouvání primárně náchylné. Vlivem vysoké saturace předkvartérního podloží včetně zvětralin a případně vyvinutého
kvartérního pokryvu byly jejich geomechanické vlastnosti
(pevnostní) natolik oslabeny, že při dané geometrii svahu
dosáhly nestabilního stavu. Svahy, u kterých došlo k deformacím, mají morfologii jak přirozeného erozně gravitačního vývoje, tak upravenou antropogenně. Stabilitu ovlivnily
zásahy lidské činnosti provedením zářezů v patách svahů
nebo jinými úpravami v jejich zázemí nebo předpolí. Antropogenní úpravy byly z valné většiny pasivním faktorem
vzniku svahových nestabilit. Aktivním faktorem jsou pak
ve všech případech extrémní atmosférické srážky.
Poděkování. Geologická dokumentace svahových deformací
a jejich vyhodnocení bylo provedeno v rámci úkolu 630190,
Vyhodnocení povodní v červnu 2013, podpořeného Ministerstvem životního prostředí České republiky. Autoři děkují editorovi J. Schröflovi a recenzentům L. Kovářovi a P. Pospíšilovi za
cenné připomínky.
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