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V české části Západních Karpat vzniklo v květnu roku 2010
více než 150 svahových deformací (Pánek et al. 2011). Sva-
hové procesy byly vyvolány extrémními srážkami dosahují-
cími hodnot kolem 300 mm v období tří dnů. Katastrofický
sesuv na Girové byl největším, který v té době vznikl (Pánek
et al. 2011). Studované území již bylo podrobeno několika
výzkumům (Pánek et al. 2011, Baroň et al. 2011), existuje
však málo informací o současném stupni stability odlučné
oblasti tvořené až několik desítek metrů vysokými, strmě
ukloněnými odlučnými plochami. Odlučná oblast se i s od-
stupem času od katastrofické fáze sesuvu v roce 2010 jeví
jako nestabilní. Z tohoto důvodu byla odlučná zóna detailně
zmapována a změřena pomocí elektrické odporové tomo-
grafie (ERT). Cílem bylo potvrdit přítomnost zlomových
struktur a detekce tahových trhlin, které mohou být předpo-
kladem pro další retrogresivní vývoj sesuvu.
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Oblast sesuvu tvoří flyšové horniny magurského příkrovu
račanské jednotky (Menčík – Tyráček 1985). Oblast hlavní
odlučné hrany aktivního sesuvu a území směrem na Z je
zastoupena méně odolnými jílovci a pískovci ráztockých
vrstev soláňského souvrství. Ráztocké vrstvy jsou pak hor-
ninami, které tvoří i střední část svahu; ve spodní části se
vyskytuje opět jednotka vrstev lukovských, které se střídají
s deluviálními uloženinami (Menčík – Tyráček 1985).
Vzniklý sesuv odhalil litologická rozhraní v hlavní odlučné
hraně při východním omezení sesuvu, kde jsou dobře po-
zorovatelné pískovce a jílovce ráztockých vrstev. V této
oblasti je také dobře viditelná zlomová struktura směru

SSZ-JJV, lemující celou tuto část sesuvu. Oblast starší, ne-
aktivní svahové deformace navazující na oblast sesuvu
z roku 2010, je tvořena pískovci a slepenci lukovských vrs-
tev (obr. 1b).
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Sesuv na Girové je definován jako komplexní těleso, for-
mované více svahovými deformacemi (Pánek et al. 2011).
Hlavní strukturní predispozici pro vznik sesuvu v roce
2010 charakterizuje přítomnost dvou konjugovaných zlo-
mů (směry SSZ-JJV a SSV-JJZ), predisponujících odluč-
nou hranu sesuvu. Přítomnost východně situovaného zlo-
mu byla předpokladem pro vznik až 25 metrů vysoké
odlučné stěny, od níž se odvíjel další pohyb hmoty. Aktivní
pohyb byl zaznamenán 18. května 2010. Hlavním typem
svahové deformace, který formoval výslednou podobu, je
převážně translační sesuv. Translačním pohybem mate-
riálu došlo k destabilizaci svahu během několika hodin
a poté k následné akumulaci hmoty směrem na J od svahu.
V návaznosti na něj se aktivizovalo sekundární sesuvné tě-
leso. Primární sesuvné těleso ve v. části bylo zdrojem pro
spodní část sesuvu charakteru zemního proudu. Tyto pohyby
probíhaly po dobu dalších čtyř dnů a celkový pohyb hmoty
ustal 29. května 2010 (Pánek et al. 2011). Ve v. části nad
sesuvem se v rámci starší generace svahové deformace na-
cházejí také pseudokrasové jeskyně, které vznikly v dů-
sledku hluboce založeného sesouvání. Hlavním předpokla-
dem vzniku jeskyní zde bylo boční rozvolňování a s ním
spojené odklánění skalních bloků a drobné rotační sesuvy
(Pánek et al. 2011).

�������	�
�	�	
�������������������	��������� ��������	
�������������������� �)�

(26-11 Jablunkov)



>��
��

Hlavním cílem bylo zachycení projevu tahových trhlin na
povrchu, přítomnost zlomových struktur a celkové morfolo-
gie sesuvného tělesa v jeho odlučné části. Geomorfologic-
kým mapováním v měřítku 1 : 2500 byly vymezeny hlavní a
vedlejší odlučné hrany, tahové trhliny a sesuvné bloky.Vše
je přehledně znázorněno v detailní geomorfologické mapě
odlučné oblasti sesuvu (obr. 2a). Elektrická odporová tomo-
grafie byla realizována v zájmovém území na podzim roku
2010, 2011 a na jaře roku 2012. Bylo provedeno šest ERT
profilů dvěma typy konfigurace Wenner-Schlumberger
a Dipole-Dipole (obr. 2b). Konfigurace Dipole-Dipole je
jednou z nejdetailnějších metod pro studium svislých struk-
tur s dosahem do hloubky v řádech kilometrů. Při výzkumu
aktivních sesuvů je také často využívána k vymezení smy-
kové plochy (Perrone et al. 2006, Jomard et al. 2010). Kom-
promisem mezi jednotlivými konfiguracemi může být kom-
binovaná metoda Wenner-Schlumberger. Abychom co
nejlépe zachytili podpovrchové struktury, bylo využito ro-
zestupu elektrod od 0,5 m do 5 m. Ke geofyzikálnímu mě-
ření byl využit měřicí systém ARES firmy GF Instruments,

s.r.o., Brno. Měření byla prováděna v hlavní a ve vedlejší
odlučné oblasti, dále v místě nově vzniklého 25 m vysokého
klínu, který je v průsečíku hlavní a vedlejší odlučné hrany,
a v oblasti asi 100 m od hlavní odlučné hrany, kde se nachá-
zejí tahové trhliny (obr. 3d). Naměřená data byla zpracována
v programu RES2DINV. Při samotném zpracování hodnot
bez jakýchkoliv úprav byla zjištěna vysoká hodnota RMS
chyby. Tato chyba vznikala proto, že jde o velice komplexní
horninové prostředí, a tudíž byly limitní hodnoty namě-
řených odporů upraveny do výše maximálně 20 % RMS
chyby, což se týkalo hlavně profilů s menším rozestupem
elektrod (obr. 3c, d). Pro lepší interpretaci dat byla do
výsledného modelu zanesena topografie (změřena lasero-
vým dálkoměrem v terénu), charakterizující převýšení jed-
notlivých sond. Na základě odlišných hodnot rezistivity
byly rozlišeny předpokládané struktury a jejich pozice
v podpovrchové zóně.
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Realizace ERT měření v hlavní odlučné oblasti prokázala
velice pravděpodobně přítomnost struktur, které přibližně
odpovídají i jejich projevu v terénu. Na výsledných profi-
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lech lze dobře rozpoznat samotná litologická rozhraní, která
určují pozici jílovcových a pískovcových vrstev v podloží
(označeny písmeny J – jílovec, P – pískovec na obr. 3a, b).
Zde je zřejmý pohyb hmoty, kdy jílovce fungovaly jako
lubrikant, vyvolávající pohyb rigidnějších pískovců. Na
základě terénního průzkumu byl přímo v odlučné hraně se-
suvu analyzován zlom, o jehož přítomnosti vypovídá cha-
rakter odlučné stěny. Tento zlom byl potvrzen také z ERT
měření, na obr. 3 (a, b) je zřetelný v návaznosti na smyko-

vou plochu translačního sesuvu. Potenciální tektonické po-
ruchy byly vymezeny také směrem na V, což může mít
spojitost se vznikem pseudokrasových jeskyní. Při měření
ve vedlejší odlučné oblasti byla hlavním cílem detekce ta-
hových trhlin a tektonických poruch, které mohou být
předpokladem pro další zpětný posun sesuvu. Tektonické
poruchy jsou ve výsledných profilech zakresleny v oblasti
výrazného rozhraní mezi nízkými a vysokými odpory
(obr. 3c). Rozhraní se projevuje nízkým odporem, což je
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příznačné pro struktury tohoto typu. Zlom, který byl cha-
rakterizován na základě různých měření ve dvou oblastech
vzdálených od sebe asi 20 m, je v analogii se smykovou
plochou sesuvu.

Měření v oblasti tahových trhlin nad sesuvem potvrdila
jejich přítomnost a charakter pod povrchem. Jsou charak-
teristické vyšší hodnotou odporu, nacházejí se v hloubce
kolem 2–4 m. Vysoce odporově se zde projevuje také při-
povrchová část, která byla v době měření pokryta zmrz-
lým sněhem. Druhé měření bylo provedeno ve vzdálenos-
ti zhruba 100 m od hlavní odlučné hrany. Zde se nacházejí
rozsáhlé, asi 1,5 m hluboké trhliny. Zajímavostí je jejich
vzdálenost od samotného sesuvu, a tím pádem důkaz
možného retrogresivního vývoje sesuvu, který by v tomto
případě mohl směřovat ještě dále, než bylo původně pre-
dikováno. Trhliny se opět projevují vyšším odporem a na-
cházejí se v hloubce maximálně 5 metrů pod povrchem.
(obr. 3d).
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Katastrofický sesuv na Girové je jednou z největších aktiv-
ních svahových deformací (Pánek et al. 2011, Baroň et al.
2011) na území České republiky. Podmínkami pro vznik
sesuvu takovýchto rozměrů jsou nejen extrémní srážky, ale
i strukturní predispozice (Lapenna 2003, Travelletti 2011).
Skalní masiv může být dlouhodobě ovlivněn existujícími
geologickými strukturami anebo oslaben z důvodu hlubin-
ného ploužení (Pánek et al. 2011). Gravitační rozpad hřbe-
tů je častým fenoménem v oblasti Vnějších Západních Kar-
pat. Tento jev řadíme mezi hluboké svahové deformace
a může být iniciátorem sesuvné události (Margielewski
2006). Kombinací terénního průzkumu, elektrické odpo-
rové tomografie a GPS mapování bylo možné definovat

vývoj a charakter sesuvu na Girové. Obdobný komplexní
přístup k dané problematice je uplatňován v mnoha studi-
ích (Pánek et al. 2011, Travelletti et al. 2011, Gemail
2011). Hlavní strukturní predispozicí pro vznik sesuvu je
přítomnost dvou zlomů, jejichž plochy tvoří odlučnou hranu
sesuvu. Dispozice jednoho ze zlomů byla předpokladem
pro vznik 25 m vysoké odlučné stěny, od níž se odvíjel další
pohyb hmoty (Pánek et al. 2011). Přítomnost zlomových
struktur potvrdilo terénní mapování i ERT měření. Tyto
tektonické poruchy jsou svým charakterem subvertikální
poklesové zlomy, proto byla pro jejich analýzu vybrána
konfigurace Dipole-Dipole a Wenner-Schlumberger (La-
penna 2003).

Na základě terénního průzkumu a zejména geofyzikální-
ho měření v odlučné oblasti sesuvu na Girové bylo zjiště-
no, že hlavní predispozicí je přítomnost zlomových struk-
tur, které se nacházejí přímo na kontaktu s hlavní odlučnou
hranou. Příčinou aktivizace sesuvu pak bylo oslabení skal-
ního masivu podél těchto zlomů, spojené se zvýšenou hla-
dinou podzemní vody a efektem zvětrávání. Zvětralá tekto-
nická zóna je dobře rozlišitelná ve výsledných ERT
profilech. Dlouhodobě oslabený skalní masiv a extrémní
srážky způsobily aktivizaci tohoto katastrofického sesuvu
(Pánek et al. 2011). Retrogresivní vývoj, o němž můžeme
uvažovat v souvislosti s přítomností tahových trhlin v ob-
lasti nad sesuvem, je potenciálně možný (obr. 4). Lokali-
zace trhlin odpovídá přibližně průběhu tektonických linií,
což může být dalším předpokladem případného pohybu
materiálu. Existence trhlin nad hřbetní linií sesuvu vypoví-
dá o jeho posunu a zpětném zahlubování. To by znamenalo
vznik nové odlučné hrany, spojené s další aktivitou sva-
hové deformace. Pro obyvatelstvo v bezprostřední blízkosti
sesuvu může tato aktivizace svahové deformace znamenat
ohrožení, nicméně i pro vědecké účely je proto vhodné mo-
nitorovat tyto tahové trhliny v delším časovém měřítku.
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Předpokladem je reaktivace v odlučné oblasti sesuvu, která
by mohla znamenat určité ohrožení hospodářského lesa ve
v. části sesuvu. Tvorba sesuvného jazyku v předpolí sesuvu
je však v současné době spíše nepravděpodobná. Infor-
mace o existenci diskontinuit nad tělesem sesuvu a jejich
hloubkovém dosahu mohou být využity při dalších stabilit-
ních analýzách. Pro stanovení další potenciální aktivity je
vhodné průzkum provádět v delším časovém měřítku, což
doporučují také Travelletti et al. (2011) ve své studii zamě-
řené na retrogresivní vývoj svahové deformace v oblasti La
Valette (Francie).

Sesuv „Girová“ lze charakterizovat jako komplexní těle-
so, tvořené více svahovými deformacemi. Pro oblast Vněj-
ších Západních Karpat je ukázkovým příkladem svahové
deformace s vazbou na specifické geologické a klimatické
podmínky a tektonické poruchy ve spojitosti s hluboce za-
loženým sesouváním.

Poděkování. Příspěvek vznikl v rámci řešení grantového projektu
SGS 04/PřF/2012 „Svahové deformace a vývoj údolních den
v oblastech budovaných nestabilními flyšovými horninami“.
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