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Jan Klimeš: Field mapping of slope deformations and selected forms of relief in the east
part of Vsetínské vrchy Hills. Detailed geomorphologic mapping of the selected part of
Vsetínské vrchy Hills was aimed to identify recent as well as relict forms of slope
deformations. The slope deformations were classified according their type and activity.
Following types were identified during field investigation: landslides and earth flows,
debris flows and complex slope deformations. General as well as detailed rules for
classification of individual slope deformations into these classes are discussed. Activity of
the slope deformations was determined according their morphological features and
vegetation cover. Forms which may be misinterpreted as slope deformations are listed and
described. These include mostly man made features - old roads, agricultural terraces and
old queries. Natural forms are represented by blow downs of trees. Specific rules for field
mapping of man made features are stated.
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1 Úvod
Výsledek geomorfologického mapování je a také vždy z stane do ur ité míry
subjektivní, závislý na znalostech a zkušenostech konkrétního mapéra, ale také na
prom nlivých okolnostech jako je po así. Tento lánek shrnuje konkrétní pravidla
pro mapování svahových deformací a vybraných tvar reliéfu, které mají co nejvíce
zmírnit implicitní subjektivitu geomorfologického mapování. D raz je kladen
p edevším na identifikaci reliktních forem svahových deformací zjišt ných b hem
mapování v ásti Vsetínských vrch vymezené na západ vrchem Tane nice (911 m
n. m.), na jihu údolím Vsetínské a na severu Rožnovské Be vy.

2 Definice mapovaných tvar
Terénní mapování svahových deformací probíhalo v m ítku 1:10 000 a to
hlavn na základ metodiky navržené RYBÁ EM a kol. (1999). Klasifikace
svahových deformací vychází z NEM OK a kol. (1974). B hem prací byly
mapovány sesuvy, zemní a p ívalové proudy a komplexní deformace.
Sesuv p edstavuje výslednou formu sesouvání, což je relativn rychlý
krátkodobý klouzavý pohyb horninových hmot na svahu podél jedné nebo více
smykových ploch. Práv existence smykové plochy odlišuje nap . drobné sesuvy
v erozních zá ezech vodních tok od b ehových nátrží. Zemní proudy jsou
výslednou formou stékání a od sesuv se liší rychlostí pohybu p í svém vzniku,
která byla však ve v tšin p ípad neznámá. Tyto dva typy svahových deformací
byly proto slou eny do jedné kategorie „sesuvy“. P ívalové proudy vznikají
stékáním hlinitých a úlomkovitých svahových uloženin na strmých svazích.
Vznikají tak velmi tekuté proudy, kde pom r pevných ástic k vod je 1:1. V terénu
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je možné je identifikovat na základ z etelné, v tšinou konkávní zdrojové oblasti a
akumula ní oblasti, která m že mít formu kužele ležícího p i pat svahu.
Transportní ást v tšinou nelze v terénu identifikovat. Komplexní svahové
deformace vznikly v tšinou b hem n kolika fází svahových pohyb a kombinací
jejich r zných typ . Ve studované oblasti se nej ast ji jedná o sesouvání a pohyby
blokového typu, které jsou dopln ny relativn plošn mén významnými typy
svahových pohyb jakými jsou stékání, ícení nebo proces vzniku skalních lavin.
Vzácn byl identifikován také p ípad rozvol ování horských svah . P i podrobném
morfologickém studiu jednotlivých komplexních svahových deformací je asto
možné identifikovat n kolik hlavních fází vzniku deformace (BARO a kol. 2004).
Identifikace komplexních svahových deformací je v terénu asto obtížná díky
jejich dlouhému vývoji, b hem kterého na n p sobila celá ada exogenních
initel . Výsledkem je, že n které komplexní svahové deformace jsou morfologicky
málo z etelné a jejich identifikace je do zna né míry subjektivní. V takovýchto
p ípadech identifikace vždy vycházela z posouzení širšího okolí mapované svahové
deformace a zhodnocení možného vlivu dalších proces a podmínek prost edí na
vznik posuzovaných tvar . Je d ležité mít na z eteli, že (nejen) komplexní svahová
deformace je v tšinou tvo ena odlu nou, transportní i akumula ní ástí jejichž
rozm ry by si m ly navzájem logicky odpovídat. Pokud jedna z t chto ásti chybí,
je nutné velmi dob e zvážit, pro byl daný tvar identifikován jako svahová
deformace. Zajímavé je, že ve Vsetínských vrších bývají u komplexních svahových
deformací dob e vyvinuty jak odlu né tak akumula ní oblasti, kdežto
v Moravskoslezských Beskydech jsou transportní a akumula ní ásti komplexních
svahových deformací asto velmi nez etelné a jejich omezení bývá problematické.
Vysv tlení je možné hledat v odlišných morfologických, litologických a
strukturních pom rech stejn jako v odlišné intenzit erozních a denuda ních
proces .
Otázka odlišení n kterých tvar podmín ných litologicky a strukturn (nap .
výrazných terénních hran) je v n kterých p ípadech složit jší díky tomu, že vhodné
strukturní (vhodný pom r úklonu svahu a vrstevních ploch, výskyt puklin a zlom )
a litologické (výskyt poloh s p evahou pískovc ) podmínky asto také ovliv ují
vznik komplexních svahových deformací.
Z výše uvedeného jasn vyplývá, že identifikace konkrétní komplexní svahové
deformace a p esné vytý ení jejich hranic jsou výrazn ovlivn né subjektivním
posouzením mapéra, které se u tohoto typu svahových deformací uplat uje
výrazn ji než u ostatních. Z t chto d vod byl testován p ístup, kdy komplexní
svahové deformace byly identifikovány pouze na základ vrstevnicového zákresu
map ZM 1:10 000. Tento metodický postup byl ov en s výsledky podrobného
mapování v terénu. Ukázalo se, že velká ást komplexních svahových deformací
m že být tímto zp sobem úsp šn identifikována, konkrétní vymezení hranic
deformace se ovšem výrazn liší. Tímto zp sobem bylo možné identifikovat
p ibližn jednu t etinu ze všech zmapovaných komplexních svahových deformací.
Velmi povzbudivé ovšem je, že chyba v identifikaci svahových deformací
(vymapování deformace, které nebylo potvrzeno terénním šet ením) byla
minimální. V praxi je tento poznatek možné použít pro vytipování oblastí
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s možným výskytem komplexních svahových deformací p ed vlastním terénním
mapováním.

2.1 Aktivita svahových deformací
Podle aktivity byly svahové deformace rozd leny na aktivní, do asn uklidn né a
stabilizované. Za aktivní byly považovány ty svahové deformace, u kterých bylo
porušení reliéfu nebo technických objekt v dob dokumentace stále erstvé a velmi
dob e patrné. Jako aktivní byly ozna eny také n které komplexní svahové
deformace, kde byly zjišt ny jasné známky obnovení aktivity. Jednalo se nej ast ji
o rozev ené tahové trhliny s napjatými ko eny v odlu né oblasti. Na aktivitu ástí
svahových deformací lze usuzovat i z p ítomnosti tzv. „opilého“ lesa, který ovšem
m že být také pouze výsledkem plouživých pohyb p dního pokryvu. Je tedy nutné
používat tento indikátor s velkou opatrností a s p ihlédnutím k dalším
charakteristikám svahové deformace. Za aktivní nebyly považovány takové
komplexní svahové deformace, na jejichž t le došlo ke vzniku plošn velmi
omezených, aktivních svahových deformací. Takovéto díl í deformace nesouvisí
s aktivitou na p vodních smykových plochách komplexní svahové deformace.
Jednalo se nap . o sesuvy na strmých svazích vzniklých na elech akumulací nebo
drobné ícení i sesouvání v odlu ných st nách, které asto dosahují výšky i p es 15
m.
Do asn uklidn né svahové deformace mají nez etelné tvary zast ené denudací,
vegetací nebo lidskou inností, nicmén p í iny jejich vzniku se mohou za
vhodných klimatických podmínek (nap . intenzivní srážky) nebo nevhodným
antropogenním zásahem (nap . podkopáním paty svahu, koncentrací povrchového i
podpovrchového odtoku) obnovit. Byly sem za azeny také ty komplexní svahové
deformace, na kterých vznikly aktivní sesuvy nebo zemní proudy. Je nutné si
uv domit, že zem d lská innost (orba, se ení a spásání luk) m že vést velmi
rychle k výraznému zahlazení morfologických projev sesouvání. Jedinou možností
pro identifikaci svahových deformací s ur itým odstupem asu pak mohou být
letecké snímky. Jejich použití je do zna né míry omezeno pouze na nezalesn né
ásti terénu. Jak ukazují zkušenosti ze Vsetínských vrch , lze v lesnatých ástech
území identifikovat pouze p ibližn 25% plochy svahových deformací zjišt ných
terénním šet ením.
Stabilizované (trvale uklidn né) svahové deformace jsou ty, jejichž p í iny
vzniku již neexistují nebo jsou siln potla ené nebo odstran né sanacemi. Terénní
pracovník p i jejich pr zkumu dosp je k p esv d ení, že svou aktivitu již nemohou
obnovit.
Problematický vztah aktivity a relativního stá í svahových deformací ukazuje
p íklad sesuvu v povodí Ra kovského potoka, který byl podle výše uvedených
kritérií klasifikován jako aktivní. Z literatury však vyplynulo, že se jedná o sesuv
vzniklý p ed více než 20 lety (HAVRÁNEK 1991). Naopak vegeta ní kryt rozsáhlého
sesuvu na vrchu Kopencová ukazoval na jeho v tší stá í a teprve sv dectví místních
obyvatel potvrdilo, že vznikl b hem ervence 1997 a ne d íve. Tento p íklad také
ukazuje nespolehlivost vegetace jako indikátoru aktivity, což je zp sobeno
p edevším její vysokou adaptabilitou na individuální podmínky konkrétního
stanovišt .
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3 Tvary reliéfu, které zt žují identifikaci svahových deformací
B hem terénního mapování byly zaznamenány n které tvary (hlavn
antropogenního p vodu), které je možné zam nit p edevším s reliktními svahovými
deformacemi nebo jejich ástmi.
Mezi nejrozší en jší tvary pat í ve studovaném území agrární terasy. V minulosti
byly intenzivn zem d lsky využívány oblasti Vsetínských vrch , které jsou
v sou asnosti zalesn ny. asto se jednalo i o území v blízkosti nejvyšších partií
studované oblasti. Je proto možné nalézt agrární terasy tvo ené po svahu mírn
uklon nou plošinou a výrazným terénním stupn m v horních ástech svah
v blízkosti uzáv r údolí. V n kterých p ípadech je na d ív jší zem d lské využití
území možné usuzovat i z p ítomnosti listnatých nebo ovocných strom
nacházejících se v jehli natém lese. Tyto tvary mohou být zam n ny se strukturn
nebo litologicky podmín nými tvary reliéfu.
Dalším astým tvarem spojeným se zem d lstvím jsou agrární haldy a valy, které
p i vhodné konfiguraci terénu (okraj hlubokých strží, dno suchých údolí) mohou být
zam n ny se zbytky akumulací svahových deformací. V n kterých místech byly
nalezeny haldy dosahující výšek až 2 m.
Další skupinou problematických tvar jsou lomy, pískovny, odvaly a haldy
vzniklé b hem selské t žby. N které staré opušt né lomy mohou díky lomovým
st nám a pod nimi situovaným odval m velmi siln p ipomínat odlu nou st nu a
akumulaci svahových deformací. Jedná se p edevším o menší tvary. K odhalení
jejich pravého p vodu mohou vést nap . zbytky p ístupových cest.
Staré úvozové cesty mohou vytvá et relativn úzké (nap . 1,5 – 2 m široké) a
hluboké (2 m i více) prohlubn , které mohou být zam n ny se stržemi nebo
v n kterých p ípadech i tahovými trhlinami v odlu ných ástech svahových
deformací. Úvozové cesty je možné odlišit nap . podle blízkosti sou asných
komunikací nebo podle geomorfologické pozice a konfigurace okolního terénu,
které vylu ují vznik tvaru pouze vodní erozí.
Vývraty vytvá í na povrchu terénu mírn protáhlé vyvýšeniny dosahující výšky
v n kterých p ípadech i 1,5 m, za kterými jsou v tšinou sm rem proti svahu m lké
prohlubn . Vyvýšeniny vznikají akumulací zeminy, která p vodn tvo ila ko enový
bal vyvrácených strom . Pouze u t ch nejmladších vývrat je možné najít zbytky
ko en a pa ez , které jednozna n prokazují p vod tvaru. V ostatních p ípadech,
zvlášt , když se vývraty vyskytují na strmých svazích s výrazn skeletovitou p dou
mohou vytvá et dojem starých, denudací zast ených forem gravita ního p vodu.
D ležité pro identifikaci vývrat je, že podobný mikroreliéf je možné najít i na
velmi plochých místech, nebo vývraty vznikají do zna né míry bez ohledu na
sklonitostní pom ry reliéfu. Jejich další charakteristikou je, že vývraty v jedné
lokalit jsou p ibližn stejného stá í a jsou tedy denudovány do podobné výšky.
Tato pravidelnost je odlišuje od míst postižených svahovými pohyby.
P i identifikaci antropogenních tvar je nutné brát v úvahu zcela zásadní zm nu
ekonomického, sociálního a kulturního prost edí ke které došlo b hem posledních
100 až 200 let, kdy mohly vzniknout n které, dodnes patrné tvary reliéfu. P i
identifikaci t chto tvar není možné se ídit zkušenostmi a znalostmi o sou asn
probíhajících lidských aktivitách. Interpretace antropogenních tvar tedy vyžaduje
rozsáhlé znalosti z historie a p íbuzných humanitních obor . P íkladem obtížné a
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asto nejednozna né interpretace antropogenních tvar mohou být tzv. ringvaly
ur ené pro chov v el ve slovanských dobách (KROUPA 2007). P i terénním
výzkumu antropogenních tvar tak asto z stává nezodpov zena otázka „Pro by
lidé takovýto tvar vytvá eli?“. N kdy tedy nezbývá než se smí it s tím, že daný tvar
nemá jednozna né vysv tlení z pohledu p irozených geomorfologických proces a
je možné jej tedy ozna it jako zcela nebo z velké ásti podmín ný lidskou inností.

4 Záv re ná doporu ení
P ed zahájením vlastního geomorfologického mapování je nutné ov it
p ipravená klasifika ní kritéria mapovaných tvar p ímo v terénu a p ípadn je
upravit. V pr b hu mapování je nutné striktn dodržovat tato kritéria a to i
v p ípad , že se ukáže jejich nedokonalost a nedostate ná p izp sobivost
rozmanitosti p írodních podmínek. Svévolná zm na klasifika ních kritérií v
pr b hu mapování m že zcela znehodnotit obsahovou homogenitu a vypovídací
schopnost výsledné geomorfologické mapy.
P i vytvá ení pravidel pro sb r popisných informací je nutné brát na z etel, že
vznikající databáze by m la být co nejvíc homogenní (pro každou svahovou
deformaci by m ly být zaznamenány stejné charakteristiky) v rámci celého
studovaného území a zárove by m la umožnit revizi výsledk klasifikace tvar bez
nutnosti opakování terénních prací. Databáze popisných informací, která by
spl ovala výše uvedené požadavky, by se m la skládat z formulá e nebo alespo
osnovy, které budou jasn definovat základní charakteristiky uvád né pro ur itý typ
svahové deformace. Sou ástí formulá e by m l být také co nejpodrobn jší slovní
popis mapovaného jevu, který by umožnil zaznamenat jedine né vlastnosti nebo
okolnosti registrace daného jevu. Mezi okolnosti registrace m že pat it nap . po así
b hem mapování nebo charakteristika deš ových srážek b hem n kolika
p edchozích dní, což m že výrazn ovlivnit výv ry podzemní vody.
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