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1. ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá problematikou svahových pohybů na sesuvném území v blízkosti města 

Semily v Libereckém kraji. Práce je vedena formou rešerše a částečně formou terénní rekognoskace 

území autorem. Tato oblast je známá pro zvýšené množství sesuvných jevů v poměru s průměrem ČR. 

Oblast Semilska jsem si pro svou práci vybral, abych poukázal na stále přetrvávající hrozbu vzniku 

nových sesuvných událostí, které zde mohou nastat například po velkých srážkových úhrnech nebo 

nevhodném antropogenním zásahu do stability svahu. Cílem této práce je shromáždění co nejvíce 

dostupných zdrojů o dané tématice a zhodnocení výsledků z dosud provedených výzkumů na území 

Semilska. Potřebné informace o zájmovém území autor čerpal především z geologických zpráv, které 

byly dostupné v archivu ČGS. 

Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. V první části práce je cílem shromáždění a vysvětlení 

některých obecných základních pojmů o svahových pohybech. Autor se zde zabývá například 

klasifikací svahových pohybů nebo podmínkami, při kterých sesuvy nejčastěji vznikají. Jsou zde také 

stručně přiblíženy možné způsoby zajištění deformovaných svahů či preventivní opatření, které často 

mohou zamezit samotnému vzniku sesuvu. 

Cíl druhé části je přiblížit čtenářovi vybrané sesuvné území v okolí Semilska a vysvětlit důvody, kvůli 

kterým se na relativně malé oblasti vyskytuje poměrně značné množství sesuvných jevů. Autor zde 

také popisuje tři vybrané sesuvné svahy, na kterých byly v různých obdobích zaznamenány svahové 

pohyby. 

Ve třetí části se autor podrobněji zabývá případem jednoho ze sesuvných svahů, který je podle jeho 

názoru v současné době nejaktuálnější a nejzajímavější. Mohla by zde totiž existovat možnost vlivu 

lidské činnosti, konkrétně výstavba nových domů nad odlučnou hranou sesuvu, na stav stability svahu. 

K tomto svahu autor pořídil vlastní fotodokumentaci a komentáře. 
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2. PŘEHLED DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ 

2.1. Domácí a zahraniční zdroje s tématikou svahových pohybů 

Výzkumem a sledováním svahových pohybů se zabývalo a zabývá mnoho geologů. Nicméně 

vzhledem k tomu, že inženýrská geologie je poměrně mladá věda, nejvýznamnější monografie týkající 

se této tématiky vznikly až ve 2. polovině minulého století. Jejími průkopníky byli v neposlední řadě 

čeští badatelé v čele s profesorem Quidem Zárubou. Ten ve spolupráci s profesorem Vojtěchem 

Menclem vytvořil několik zásadních publikací například "Sesuvy a zabezpečování svahů" (1969)  

nebo "Inženýrská geologie" (1974), které jsou prakticky uznávány až dodnes. I další díla od jiných 

autorů byla neméně významná. Zmíním například "Dělení svahových pohybů" (1974) od Nemčoka, 

Paška a Rybáře. V 90. letech byly vydány nové publikace například "Inženýrská geologie" (1995) od 

Paška a Matuly nebo svahovými pohyby zabývající se publikace "Dynamická inžiniersk geológia" 

(1991) od Ondrášika a Rybáře. Z nejnovějších publikací zmíním například dílo "Landslides" (2002) 

napsané Rybářem, Stemberkem a Wagnerem. Od zahraničních autorů jsem si vybral publikace "Slope 

movement: types and processes" (1978) od D.J. Varnese nebo poměrně nedávno vydaná díla 

"Environmental hazards" (2009) od Smitha a Petleye a "Landslide hazard and risk" (2005) od autorů 

Gladea, Andersona a Croziera. Další díla jsou uvedena v seznamu použité literatury na konci práce. 

2.2. Doposud provedené výzkumy na území Semilska 

Průzkum v okolí řeky Jizery byl na Semilsku započat v roce 1963 a to v rámci vládního úkolu 

Ústředního ústavu geologického „Sesuvná území ČSSR“. Regionální přehledná dokumentace sesuvů 

v oblasti zde byla provedena pod vedením A. Zemana. V roce 1964 opět A. Zeman vydal dodatek 

k vládnímu úkolu „Zpráva o podrobném inženýrsko geologickém průzkumu sesuvného území u 

Semil“, kde jsou velmi podrobně popsány poměry této oblasti. Dalším průzkumem s názvem „Zpráva 

o průzkumu sesuvného území na pravém břehu Jizery mezi Hrabačovem a Semily“ se zde zabýval 

Chrbolka (1969). V následujících letech bylo provedeno několik dalších, především 

inženýrskogeologických průzkumů sesuvných svahů např. Alinče (1978) nebo Fojtíková a kol. (1980). 

Další průzkum „Závěrečná zpráva IG průzkumu: Semily – Na Hlinách“ byl proveden v roce 1989 P. 

Trendou. Nejpodrobnější nejaktuálnější průzkum této oblasti provedli v roce 2001 P. Kycl s L. 

Valigurským a to v rámci státního projektu „Svahové deformace v ČR“. 
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3. OBECNÁ TERMINOLOGIE SVAHOVÝCH POHYBŮ 

3.1. Základní informace o svahových pohybech 

Svahové pohyby jsou jedny z nejrozšířenějších geodynamických jevů na území České republiky. 

Společně s říčními povodněmi, se kterými jsou velmi často úzce spjaty, jsou to u nás nejnebezpečnější 

přírodní katastrofy. Často způsobují vážné přímé i nepřímé škody na budovách, komunikacích, 

liniových vedeních, důlních a vodohospodářských stavbách, na lesních porostech nebo na 

zemědělských plochách (Rybář, 2006). Mnohdy však mohou ohrozit zdraví nebo dokonce životy lidí. 

Z definice termínu „svahový pohyb“ vyplývá, že se jedná o proces přemístění horninových hmot 

z vyšších poloh svahů do poloh nižších vlivem gravitační síly Země (Mencl a Záruba, 1974). Vznikat 

mohou přirozeně nebo mohou být vyvolány lidskou činností neuváženým zásahem do struktury svahu. 

Ke svahovému pohybu dochází po přesáhnutí kritické hodnoty, při které se ještě síly, držící svahové 

hmoty pohromadě, nachází v rovnováze se silami způsobující gravitační pohyb. Je zajímavé, že 

z geologického hlediska není podle Záruby a Mencla (1974) žádný svah trvale stabilní. Výslednou 

formou, která vzniká v konečné fázi každého gravitačního pohybu, obecně nazýváme svahovou 

deformací. Velikost i rychlost svahových pohybů se v jednotlivých případech mohou značně lišit. 

Svahové hmoty se mohou pohybovat rychlostí od milimetrů za rok až po stovky metrů za sekundu a 

jejich objemy mohou dosáhnout od několika kubických metrů až po stovky kubických kilometrů 

(Smith a Petley, 2009). 

3.2. Klasifikace svahových deformací 

Jednotně klasifikovat svahové deformace bylo od počátku vzniku oboru inženýrské geologie značně 

problematické. Díky veliké rozmanitosti projevů nebylo snadné určit jednu souhrnnou klasifikaci, 

která by svou typologií vystihovala všechny možné případy. S tímto problémem se potýkáme 

prakticky dodnes. Nicméně někteří významní vědci v tomto oboru, například Nemčok a kol. (1974) 

nebo Varnes (1978), zavedli klasifikace, které později byly mezinárodně přijaty a ve velké míře se jim 

tak podařilo sjednotit inženýrskogeologickou školu.  

3.2.1. Dělení podle mechanismu a rychlosti pohybu 

Tento u nás zřejmě nejznámější a nejužívanější způsob klasifikace svahových pohybů zavedl v roce 

1974 Nemčok a kolektiv. Jedná se o výše zmíněnou mezinárodně přijatou klasifikaci, která svahové 

procesy dělí podle jejich mechanismu a rychlosti pohybu na čtyři hlavní skupiny – ploužení, 

sesouvání, stékání a řícení. Na následujících řádcích je jejich stručná charakteristika. 

Termínu ploužení používáme v nejobecnější reologické definici pro označení tzv. pomalého tečení 

hmoty. Z geologického hlediska jde o dlouhodobý, zpravidla nezrychlující se pohyb horninových 

hmot, přičemž hranice vůči pevnému podloží je ve většině případů nezřetelná. Velikost posunů hmot 

je vzhledem k prostorovým rozměrům postiženého horninového masívu zanedbatelná. 

Sesouvání je relativně rychlý, krátkodobý klouzavý pohyb horninových hmot na svahu podél jedné 

nebo více průběžných smykových ploch. Výslednou formou sesuvného pohybu je sesuv. 

Charakteristické je, že část hmot se nasune na původní terén v předpolí. Při sesouvání se mohou v 

hlubších partiích současně uplatňovat i pomalé deformace plouživého charakteru, v povrchových 

partiích i stékání a řícení. 

Stékání je rychlý krátkodobý pohyb horninových hmot ve viskózním stavu. Podstatná část hmot 

vyteče z odlučné jámy a přemístí se po povrchu terénu na velkou vzdálenost. Stékající hmoty jsou 

ostře odděleny od neporušeného podloží. Ve srovnání s pomalým tečením při ploužení jde v tomto 

případě o rychlé tečení. Výslednou formou pohybu je proud. V konečné fázi vývoje může stékání 

přecházet do ploužení. 
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Řícení je náhlý krátkodobý pohyb horninových hmot na strmých svazích, přičemž se postižené hmoty 

rozvolní a ztrácejí krátkodobě kontakt s podložím. Při pohybu se uplatňuje volný pád, ale současně i 

ostatní druhy pohybu. Vzdálenost přemístění hmot je vzhledem k prostorovým rozměrům zříceného 

masívu mnohonásobně větší. 

3.2.2. Dělení podle půdorysného tvaru 

Tvar půdorysu sesuvu je dalším 

určujícím faktorem, podle kterého se dají 

sesuvy dělit. Ondrášik a Rybář (1991) ve 

své publikaci rozlišili tři hlavní typy 

tvarů – plošný (areální), proudový a 

čelní, jejichž nákresy jsou znázorněny na 

obr. x. V sesuvném území východně od 

Semil se vyskytují především sesuvy 

plošné. Ojedinělá situace zde nastala po 

povodních v roce 2000, kdy se sesuv 

v Rybnici původně plošného tvaru 

změnil na sesuv proudový. 

3.2.3. Dělení podle stáří sesuvu 

Další možností, jak dělit svahové jevy, je 

jejich stáří. Existují buď svahové události současné – recentní a staré, tedy sesuvy, které vznikly kdysi 

v minulosti, ale za jiných podmínek než jsou podmínky v současnosti (Záruba a Mencl, 1974). 

Termínem pohřbený sesuvy se rozumí takový sesuv, jenž je zakryt sprašemi nebo jinými mladšími 

uloženinami. 

3.2.4. Dělení podle stupně stability svahu 

Stupeň stability vyjadřuje další důležitý způsob, jak gravitační pohyby dělit. Jednotlivé stupně spolu 

s faktory působícími na stabilitu svahu jsou znázorněny ve schématu (obr. 3.2.). Aktivní stav sesuvu se 

dá rozpoznat podle vzezření povrchu svahu, protože na něm jsou dobře patrné čerstvé důkazy o 

nedávné sesuvné aktivitě. Dočasně stabilní sesuvy se projevují vegetací zarostlým reliéfem, takže 

stopy po předešlém sesuvu již moc zřetelné nejsou. Nicméně tento stav může působením různých 

faktorů rychle přejít do stavu aktivního. Svah, který je ve stabilním stavu, je uklidněný a v současné 

době díky dnešním převládajícím klimatickým a geomorfologickým podmínkám nevykazuje známky 

pohybu. 

 

Obr. 3.1. Sesuvy podle půdorysného tvaru 

Zdroj: Ondrášik a Rybář (1991) 

Obr. 3.2. Schéma stupně stability a faktorů ovlivňující stabilitu svahu (upraveno) 

Zdroj: Glade (2005) 
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3.3. Popis sesuvu 

Každé sesuvné území se 

vyznačuje charakteristickými 

morfologickými znaky. Svah 

formovaný gravitačními pohyby 

vypadá značně neurovnaně a jeho 

povrch bývá nepravidelně 

zvlněný, někdy dokonce 

porušený trhlinami. Častým 

znakem také bývá přítomnost 

depresí, které jsou občas 

zaplněny vodou (Pašek a Matula, 

1995). Na následující ilustraci 

(obr. 3.3.) jsou znázorněny hlavní 

morfologické znaky sesuvu. 

3.4. Faktory ovlivňující stabilitu svahů  

Sesuvy vznikají za různých geologických podmínek a působením mnoha odlišných faktorů. Velice 

důležitým faktorem je čas. Jeho postupem se působící faktory různě vyvíjejí, zanikají nebo začínají 

působit další (Záruba a Mencl, 1974). Ondrášik a Rybář (1991) dělí tyto příčiny na podmínky a 

faktory. Rozdíl mezi těmito skupinami se dá vysvětlit tak, že na svah může působit jedna nebo více 

destabilizujících podmínek, ale bezprostřední příčina vzniku sesuvu bývá zpravidla jedna (Rybář a kol, 

2002). Existují ještě jiné způsoby dělení, ale většina z nich vychází ze stejné podstaty. Například 

Popescu (2002) rozdělil tyto faktory na podmínky, které způsobují přeměnu stabilního svahu na 

nestabilní , a na procesy, které přímo zapříčiní svahový pohyb. Podle Paška a Matuly (1995) se faktory 

dají rozdělit na permanentní a epizodické. Faktory, které uvádí Glade a kol. (2005), jsou rozděleny na 

predisponované, přípravné a spouštěcí. Predisponované faktory zde vyjadřují statické a neměnné 

faktory, jako je například geologická stavba podloží. Přípravné dynamické faktory působením vnějších 

sil postupně mění stav svahu ze stabilního na dočasně stabilní. Toto rozdělení nejlépe vystihuje 

obrázek (obr. 3.2). 

3.4.1. Geologická stavba 

Geologická stavba podloží je často určujícím faktorem pro 

vznik sesuvných území. Podložní vrstvy hornin se v dané 

oblasti mohou vyskytovat v různém sklonu a tak svou 

predisponovaností určovat i sklon méně soudružných 

povrchových vrstev, které jsou ale mnohem náchylnější ke 

vzniku svahových pohybů. Geologická situace oblasti je 

možné zařadit mezi predisponované faktory. 

3.4.2. Podmínky 

Podmínky působí na svah dlouhodobě a postupně narušují 

stav rovnováhy sil ve svahu, samy o sobě však vznik nebo 

oživení svahového pohybu zpravidla nevyvolávají, pouze 

jej připravují (Pašek a Matula, 1995). Způsobují tedy 

hlavně přeměnu stabilního stavu na dočasně stabilní, což 

je možné vidět na diagramu (obr. 3.7.). Z obrázku (obr. 

3.4.) je patrné, jaký vliv na svah mohou v průběhu času 

podmínky mít. 

Obr. 3.4. Vliv permanentně působících 

podmínek na stabilitu svahu 

Zdroj: Pašek a Matula (1995) 

Obr. 3.3. Popis sesuvu (upraveno) 

Zdroj: Varnes (1978) 
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Dále zde budou zmíněny některé z typů podmínek: 

Zvětrávání 

Zvětrávací procesy mohou vést k mechanickému i chemickému rozrušování horninového prostředí a 

tedy i ke zmenšení soudružnosti svahového materiálu (Pašek a Matula, 1995).  

Klimatogenní faktory 

Těmito faktory je nejvíce ovlivněno chování svahů v mírném klimatu ve střední Evropě (Rybář, 2007). 

Jsou zde zahrnuty dešťové a sněhové srážky, teplotou podmíněné změny objemu horninové hmoty, 

odpar či vliv větru. Podle Rybáře (2007) se uplatňují i tzv. klimatické cykly ať už s denní, sezónní či 

víceletou periodicitou. Hlavně sezónní a víceleté střídání klimatických podmínek podle něj značně 

ovlivňuje vývoj sesuvů.  

Eroze 

Eroze je také jedním z hlavních faktorů. Dělí se na proudovou, způsobenou vodním tokem, a pobřežní, 

která vzniká působením vlnobití. U nás se vyskytuje především eroze proudová. Ta se nejčastěji 

projevuje tak, že tok podemílá nárazové břehy a tím redukuje odporovou sílu ve svahu nad břehem 

(Rybář a kol., 2002). Jejím postupným působením se tak může zvyšovat úhel svahu. 

Změny hladiny podzemní vody 

Hladina podzemní vody se většinou mění v závislosti na srážkách. V některých případech změnu 

může způsobit lidská činnost, například nadměrným čerpáním nebo naopak umělým zatopením 

podloží (Smith a Petley, 2009). Umělé zatopení podloží může zapříčinit například napuštění nové 

vodní nádrže či zanesení odvodňovacího drenážního systému. Tyto změny tak mohou přispět ke 

vzniku svahové nestability. 

Odlesnění 

Stromy mají tendenci zpevňovat svými kořeny podloží, na kterém rostou. Mechanickým způsobem tak 

podporují stabilitu svahu. Přispívají ale i k vysoušení svahu tím, že část podzemní vody spotřebují. 

Odlesněním se může způsobit změna hydrogeologického režimu ve svahu (Záruba a Mencl, 1974). 

Lidská činnost 

Stále častěji se potvrzuje, že narůstá počet případů, které negativně působí na chování přirozených i 

uměle vytvořených svahů (Rybář, 2007).  Díky neznalosti svahových podmínek tak lidé často nepřímo 

způsobí značné škody. Může se tak stát například odříznutím části svahu při stavbě silnic, domů apod. 

nebo naopak přitížením v jeho horní části. 

Změna geometrie svahu 

Geometerie svahu může být charakterizována jeho 

úhlem (i) a výškou (H), jak je patrné z nákresu (obr. 

3.5).  V případech, kdy dojde ke zvýšení hodnot 

těchto parametrů, dojde i ke zvýšení hodnoty 

smykového napětí a tím tedy i k pohybu hmot, 

pokud je přesáhnut kritický stav. Jak je patrné z 

obrázku x., pohyb hmot ustane ve chvíli, kdy výška i 

úhel svahu opět dosáhnou kritického stavu 

(Atkinson, 1993). 

3.4.3. Spouštěcí faktory (triggers) 

Spouštěcí faktory tzv. triggers přímo iniciují pohyb 

ve svahu a způsobují přechod mezi dočasně 

Obr. 3.5. Schéma pohybu hmot vzniklého díky 

změnám parametrů geometrie svahu - a) 

dočasně uklidněný stav ; b) aktivní nestabilní 

stav 

Zdroj: Atkinson (1993) 
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stabilním a aktivním stavem (Glade a kol., 2005). Tyto faktory probíhají rychle a krátkodobě (Pašek a 

Matula, 1995). Následně budou uvedeny nejčastější případy spouštěcích faktorů podle Smitha a 

Petleye (2009). 

Zvýšení pórového tlaku vody v hornině 

Při zvýšení pórového tlaku vody, který může vzniknout například při velkých srážkových úhrnech 

nebo přitížením horní část svahu, může dojít k překročení meze soudružnosti horniny a tím tedy i ke 

vzniku pohybu hmot. 

Seismické otřesy 

Otřesy vyvolané zemětřesením mohou v danou chvíli natolik posílit smykové síly nebo případně 

redukovat síly odporové tak, že dojde k porušení stability svahu, což následně vyvolá sesuvnou 

událost. 

Antropogenní aktivita 

V mnoha situacích 

může svahový pohyb 

vyvolat přímo člověk. 

Často se tak stává 

například při 

odřezávání částí svahů 

nebo přílišným 

zatížením v horní části 

svahu (Highland a 

Bobrowsky, 2008). 

Hulla a kol. (1991) na 

obrázku (obr. 3.6.) 

schematicky znázorňuje 

nákresy některých 

možných příčin vzniku 

sesuvu. 

 

 

3.4.3. Princip vzniku svahových pohybů 

V každém svahu působí síly, které mají tendenci podporovat pohyb hmoty po svahu dolů nebo naopak 

držet svahovou hmotu co nejvíce pohromadě (Popescu, 2002). Síly podporující pohyb jsou také známy 

jako smykové či tangenciální a síly bránící v pohybu hmot jako odporové (Glade a kol., 2005). Vztah 

mezi těmito silami určuje celkovou stabilitu svahu a bývá vyjadřován tzv. součinitelem bezpečnosti 

svahu F (Herber, 2007). Součinitel bezpečnosti se zjednodušeně získá výpočtem poměru souhrnných 

odporujících sil S k souhrnu tangenciálních sil T podporujících vyvolání pohybu. Tento vztah je 

uveden v následující rovnici (1).  

        
  

  
  (1) 

Obr. 3.6. Příklady faktorů porušující stabilitu svahu 

Zdroj: Hulla a kol. (1991) 
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Svahový pohyb nastane ve chvíli, když hodnoty tangenciálních sil z jakéhokoli důvodu přesáhnou 

hodnoty odporových sil a dojde tak k porušení rovnovážného stavu. Rovnovážný tedy kritický stav 

vyjadřuje takový poměr sil, při kterém ještě ve svahových hmotách nedochází k pohybu částic. 

Součinitel bezpečnosti tak musí mít hodnotu vyšší než jedna, aby svah zůstal stále ve stabilním stavu. 

Celou situaci názorně vysvětluje diagram (obr. 3.7.). 

3.5. Vliv svahových procesů na občanské a dopravní stavby  

Jakékoliv stavby v blízkosti svahu mohou být ohroženy všemi typy svahových pohybů, přičemž 

některé ze staveb mohou  svým nevhodným umístěním přímo pohyb svahu vyvolat. Z toho důvodu je 

nutné při zakládání jakýchkoli staveb ve svahu brát ohled na podmínky svahové stability (Novotný, 

2009). Stabilita svahu může být problémem regionálním, například kvůli generelní nepříznivé 

kombinaci morfologie terénu a charakteru materiálu. Ověření stability svahu by tak mělo být 

samozřejmostí u všech staveb projektovaných do svažitého terénu (Botlíková, 2009).  

3.5.1. Vliv na občanské stavby 

Latentní dispozice svahu k sesuvným pohybům mohou být povzbuzeny výkopem nebo přitížením. 

Pokud je stavba navrhována tak, že je zapotřebí násypu ve svrchní části svahu nebo zářezu do svahu 

ve spodní části, ohrožení stability svahu významným způsobem roste. V tomto případě by násyp 

působil jako přitížení a naopak zářez ve spodní části svahu jako odlehčení.  

Stavba pod svahem sama o sobě nemění nijak 

stabilitu svahu jako takovou, hrozí maximálně 

možnost podkopání paty svahu při 

výkopových pracích, pokud je dům situován v 

bezprostřední blízkosti svahu (obr. 3.8.). O to 

víc je ovšem ohrožena veškerým 

přesouvajícím se materiálem svahu, ať již ve 

formě sesuvů či zemních proudů nebo řítících 

se skalních bloků. 

 

Obr. 3.9. Ohrožení stavby 

svahovým pohybem 

v horní části svahu 

Zdroj: Novotný, 2008 

Obr. 3.8. Ohrožení 

stavby svahovým 

pohybem v patě svahu 

Zdroj: Novotný, 2008 

Obr. 3.7. Typový příklad vývoje sesuvného území v průběhu času 

Zdroj: Popescu (2002) 
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Stavba nad svahem představuje riziko především ve formě přitížení svrchní části svahu, kdy hrozí 

aktivace svahových pohybů nebo případně podkopání stavby zatrháváním již existujících sesuvů níže 

(obr. 3.9.). Necitlivé nakládání s odpadní a srážkovou vodou může dotovat svah pod domem a přispět 

ke zvýšení jeho nestability.  

3.5.2. Vliv na dopravní stavby 

V případě, že komunikace prochází sesuvným 

územím, je vhodné, aby byla vedena tak, aby 

nezhoršovala stabilitní situaci, tedy neodlehčila patu 

svahu odřezem nebo nepřitížila jeho korunu násypem. 

Tyto situace budou stručně popsány v následujícím 

odstavci. Hrozí-li i nadále postižení komunikace, je 

nutné zvážit riziko jejího poškození a případně zvolit 

stabilizaci svahu, například jeho drenáží či výstavbou 

opěrné zdi, či těleso komunikace od potenciálního 

sesuvu odizolovat (Janků, 2011). 

Situaci, kdy je komunikace vedena na násypu a navíc 

v horní části svahu, je třeba věnovat pozornost 

celkové stabilitě svahu a přítomnosti potenciálních 

smykových ploch (obr. 3.10.). Násyp totiž 

představuje často významné přitížení svahu. Zároveň 

je třeba si uvědomit, že násyp může při 

nedostatečném drenážním systému fungovat během 

srážek jako jakási hráz, zadržující svým tělesem 

povrchovou vodu a způsobující tak v daném místě 

vyšší tlak a tím i vlhkost zeminy (Janků, 2008). 

Pokud je komunikace vedena v zářezu a navíc při 

patě svahu, je zde vysoké riziko ztráty stability svahu (obr. 3.11.). Takto odlehčená pata svahu může 

zapříčinit vznik sesuvné aktivity na poměrně rozsáhlém území. 

3.6. Možné způsoby eliminace ohrožení svahovými pohyby 

3.6.1. Preventivní opatření v rizikových oblastech 

Inženýrskogeologický průzkum 

Po prvotním rozpoznání morfologických znaků sesuvu v oblasti postižené gravitačními pohyby se 

provede průzkum, prostřednictvím kterého se zjistí co nejvíce informací o dané situaci. Základním 

účelem průzkumu je vymezení všech existujících svahových deformací v zájmovém území, posoudit 

jejich současný stupeň stability a jeho možné změny v důsledku výstavby projektovaného díla (Pašek 

a Matula, 1995). V případě správného provedení průzkumu by po jeho ukončení měly by být 

k dispozici údaje o geologických a hydrogeologických poměrech oblasti, mechanických vlastnostech 

hornin, smykových plochách sesuvu či o celkovém stavu svahu. Nicméně musí se počítat s tím, že 

inženýrskogeologický průzkum svahových pohybů je ve složitějších případech zpravidla dlouhodobá 

záležitost. 

Monitoring 

Monitoring (česky kontrolní sledování) reprezentuje jednu ze základních činností, které se na sesuvu 

provádějí. Úkolem monitoringu je sledovat chování sesuvu v čase, zvláště změny rychlosti pohybu, 

změny režimu podzemní vody, změny geometrie sesuvu a změny fyzikálních a mechanických 

vlastností v zóně sesouvání materiálu (Nešvara a Sekyra, 1999). Podle Wieczorka a Snydera (2009) se 

monitoring svahových pohybů zabývá pěti základními okruhy, mezi které řadí: stanovení typů sesuvů, 

Obr. 3.10. Možný mechanismus vzniku sesuvu 

vlivem komunikace vedené na násypu 

Zdroj: Janků (2008) 

 

Obr. 3.11. Možný mechanismus vzniku sesuvu 

vlivem komunikace vedené v odřezu 

Zdroj: Janků (2008) 
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sledování sesuvných podmínek a faktorů, stanovení složení svahových hornin, měření a hodnocení 

sesuvného pohybu a regionální hodnocení ohrožení sesuvy. Monitorování je dlouhodobá záležitost, 

takže zatímco průzkum trvá týdny až maximálně měsíce, monitorování sesuvu může trvat několik let 

až desítky let. 

3.6.2. Způsoby stabilizace postiženého svahu 

Projekt sanace představuje návrh 

takových sanačních opatření, které 

zvýší dlouhodobou stabilitu území 

nebo sesuvu (Nešvara a Sekyra, 1999). 

V minulosti bylo zpravidla nejúčelnější 

se sesuvnému území vyhnout, než ho 

nákladně zajišťovat. V dnešní době se 

však situace mění a v důsledku 

majetko-právních vztahů a dalších 

vlivů je stále častěji žádoucí, narušený 

svah stabilizovat. Je to také umožněno 

rozvojem sanačních metod a 

prohlubováním zkušeností s jejich 

aplikací (Pašek a Matula, 1995). Zde 

jsou uvedeny některé z nejpoužívanějších způsobů zajištění. 

Povrchové a hloubkové odvodnění 

Užití odvodňovacího drenážního systému je patrně nejvhodnějším způsobem zabezpečení svahu 

v situacích, kdy hlavním faktorem, působícím na stabilitu svahu, je voda. Odvodněním se zmenší tlak 

vody na smykové ploše a tím se snižují aktivní síly posouvající sesuv (Nešvara a Sekyra, 1999). 

Dlouhodobá účinnost odvodnění je založena na jeho údržbě. Při jejím nedodržování, konkrétně při 

zanesení drenážního systému, může naopak dojít k negativním vlivům na stabilitu svahu (Smith a 

Petley, 2009). 

Změna tvaru svahu 

V mnoha případech může být ohrožení minimalizováno snížením celkového sklonu svahu. To může 

být dosaženo dvěma způsoby – odtěžením materiálu z horní části svahu nebo umístěním materiálu 

v patě svahu. 

Technická stabilizační opatření 

Instalací silových prvků se stavebními objekty buduje síla vzdorující aktivním silám v sesuvu. Tyto 

prvky lze použít při sanaci relativně menších sesuvů po mělkých smykových plochách a obvykle se 

kombinuje s odvodněním (Nešvara a Sekyra, 1999). Doporučených technických stabilizačních 

opatření je celá řada. Například opěrná stěna se buduje před čelem sesuvu, kdy obvykle bezprostředně 

chrání komunikaci nebo stavební objekt. Jako materiál se obvykle používá beton, v současné době se 

však ve velké míře přechází na gabionové konstrukce, které jsou levnější, ekologicky přijatelnější a 

estetičtější (Nešvara a Sekyra, 1999). Z dalších způsobů technického zajištění jsou to kupříkladu 

kotvení, rozrušování smykových ploch, injektování či zajišťování pilotami. 

Obnovení vegetace 

Vegetace ve svahu má několik funkcí. Kořenové systémy stromů zpevňují svahový materiál a zároveň 

působí jako přírodní drenáž. Koruny stromů navíc chrání svah před přímými účinky atmosférických 

srážek. Vegetace však nesmí být příliš, neboť její váha by mohla zvýšit smykové napětí materiálu na 

svahu (Herber, 2007). 

  

Obr. 3.12. Několik možností úprav svahu vedoucích ke 

snížení rizika svahových pohybů 

Zdroj: Herber (2007) 
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4. SVAHOVÉ DEFORMACE NA SEMILSKU 

4.1. Charakteristika území 

Město Semily a jeho blízké okolí se nachází v Libereckém kraji na severovýchodě Čech. Oblast leží v 

kotlině, která je obklopena dvěma pohořími, z východu západní částí Krkonoš a ze západu 

jihovýchodní částí Ještědsko-kozákovského hřbetu. Semilskem protékají tři řeky - Jizera, Oleška a 

Kamenice. Největší z nich je ale řeka Jizera, do které se zbylé dvě vlévají. Tok se v této oblasti 

přizpůsobil geologickému predisponovanému podloží, takže svým zahlubováním způsobil vznik 

příkrého údolí, jehož břehy jsou často tvořeny skalními útvary.  

Díky zvýšené náchylnosti horninového prostředí se zde ve větším množství projevují svahové 

deformace. Celá oblast jizerského údolí východně od Semil je v rámci ČR z pohledu geodynamických 

jevů vysoce riziková (Kycl, 2010). Nejčetnější výskyt svahových pohybů je však zaznamenán zejména 

při pravém břehu Jizery, který je tak považován za nejrizikovější oblast v okolí. Celková plocha 

postižených svahů zde dosahuje téměř 3 km
2
 (Kycl, 2010). Sesuvná území ohrožená aktivními nebo 

potencionálními sesuvy se nacházejí především v pásu obcí Semily – Benešov u Semil – Háje nad 

Jizerou, kde se překrývají se zastavitelnými plochami, které jsou tak díky sesuvům ohroženy (Lánský 

a Mejsnar, 2010). Dalšími sídly při pravém břehu Jizery jsou například obce Rybnice, Loukov a Dolní 

Sytová, což vypovídá o poměrně značné obydlenosti ve srovnání například s levým břehem řeky. 

Všechny tyto obce spojuje silnice II. třídy č. 292, která vede podél břehu Jizery od Železného Brodu 

přes Semily až téměř do Jilemnice. Z minulosti je známo několik porušení této komunikace vlivem 

svahových pohybů. Svahy nad silnicí byly častokrát nákladně sanovány, což dokládají četné opěrné 

zdi podél silnice (Kycl, 2010). Svahové deformace také ohrožovaly a dodnes potenciálně ohrožují 

přímo obyvatele zdejších obcí. Škody se totiž občas projevují i na budovách či na pozemcích místních 

lidí. 

Obr. 4.1. Mapa ČR s vyznačenou polohou Semilska  

Zdroj: Svahové nestability (ČGS) 
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4.1.1. Geologické zařazení oblasti 

Z regionálně geologického hlediska řešené sesuvné území patří do limnické oblasti lugika, která je 

součástí limnického permokarbonu v Českém masívu. Limnickou oblast lugika nadále dělíme na tři 

relativně samostatné pánve - mnichovohradišťskou, podkrkonošskou a dolnoslezskou, jak ukazuje 

obrázek (obr. 4.2.). Oblast Semilska řadíme do pánve podkrkonošské (Mísař, 1983). 

Z hlediska stratigrafického je oblast tvořena hlavně svrchnokarbonskými sedimenty semilského 

souvrství (Trenda, 1989). Limnický permokarbon je obecně reprezentován svrchnokarbonsko-

permskými, zčásti uhlonosnými, kontinentálními sedimenty svérázné litofacie, doprovázenými 

charakteristickými kyselými až intermediárními vulkanity. Některá místa limnického permokarbonu 

lugika jsou zakryta svrchnokřídovými uloženinami. V jeho podloží převažuje krystalinikum 

krkonošské a orlické (Mísař a kol., 1983). 

V geologických mapách se řešená oblast nachází na mapovém listu s měřítkem 1:50 000 s kódem 03-

41. Dokumentace o zájmovém území byla také digitalizována a to prostřednictvím ČGS. Ta poskytuje 

nahlížení do map s vymezenými sesuvnými oblastmi díky mapovým aplikacím např. Svahové 

nestability. V nich je občas zajímavé pozorovat rozdíly v práci některých geologů, kteří zákresy 

sesuvných oblastí do map zanášeli. Na mých mapových výřezech z aplikace Svahové nestability je 

tento úkaz patrný v dolní levé části výřezu, kde se nachází hranice mezi jednotlivými mapovými listy. 

Zákresy svahových deformací jsou zde jakoby useknuté, takže jejich vymezení je značně 

nepravděpodobné. 

4.2. Geomorfologické a geologické poměry oblasti 

Zkoumaná sesuvná oblast na východ od Semil kopíruje blízké okolí říčního toku Jizery, který zde 

protéká přibližně ve směru JZ-SV. Četnost a rozmístění svahových deformací respektují geologicko-

geomorfologickou stavbu zájmového území, přičemž téměř všechny hlavní svahové deformace jsou 

vázány na zahloubené, tektonicky predisponované údolí Jizery v úseku mezi Semily a Dolní Sytovou 

(Kycl, 2010). 

V minulosti většina sesuvů vznikla na SZ svahu údolí, v plochých depresích nad nárazovými břehy 

Jizery. Sklon svahů postižených sesouváním se pohybuje od 8 - 12° a jejich orientace je výhradně k 

Obr. 4.2. Rozšíření limnického permokarbonu v Českém masivu 

s vyznačením jednotlivých pánví 

Zdroj: Holub a kol. (1975) 
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jihu, tedy do údolí Jizery (Kycl, 2010; Zeman, 1964). Tyto poměry tak ovlivnily nejen morfologii 

údolí, ale i vytváření svahových sedimentů a jejich hydrogeologické poměry. Jižní a jihovýchodní 

svahy v oblasti jsou příkřejší, z toho důvodu se tam nemohlo nahromadit větší množství sedimentů, 

které by mohly být náchylné ke svahovým pohybům. Údolí Jizery v tomto úseku totiž představuje 

mohutnou selektivní depresi vytvořenou mezi dvěma konkordantně uloženými melafyrovými 

příkrovy. Odolné vulkanity vystupují většinou ve vrcholové hraně údolí, nebo v její blízkosti a 

podmiňují tak vytvoření strmých jižních svahů (Zeman, 1964). Mapa se zvýrazněným stínovaným 

reliéfem (obr. 4.3.) se snaží znázornit přibližnou geomorfologii zkoumaného území. 

 

Dle Zemana (1964) a Trendy (1989) sesuvy, které vznikly na SZ břehu Jizery mezi Semily a JZ 

okolím Jilemnice jsou plošné sesuvy většinou svahových limnických sedimentů říčního, jezerně 

deltového a jezerního typu, jejichž hlavní smykové plochy probíhají v blízkosti skalního podkladu, 

nebo v jeho svrchních navětralých polohách. Zdravé skalní podloží zde přechází plynule k povrchu ve 

zvětralé a rozložené, a vzhledem k malému plošnému rozsahu území se stupeň zvětrání v závislosti na 

hloubce mění rovnoměrně. Geologickou situaci podrobněji znázorňuje inženýrsko-geologická mapa 

oblasti (obr. 4.4.). 

  

Obr. 4.3. Přibližný reliéf krajiny zájmové oblasti vytvořený mapovou aplikací (údolí řeky Jizery na 

východ od Semil) 
Zdroj: Svahové nestability (ČGS) 
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Obr. 4.4. Inženýrskogeologická mapa zájmové oblasti (údolí řeky Jizery na východ od Semil) 

Zdroj: Svahové nestability (ČGS) 

 

Legenda k mapě (obr. 4.4.) 

Zdroj: Svahové nestability (ČGS), Geologické mapy (geologicke-mapy.cz) 

Rajon deluviálních (svahových) a deluviofluviálních (splachových) sedimentů (D) 

Stáří: kvartér 

Horniny: kamenitý až hlinito-kamenitý sediment 

Typ hornin: sediment nezpevněný 

 

Rajon spraší a sprašových hlín (Es) 

Stáří: kvartér, pleistocén svrchní  

Horniny: spraš, sprašová hlína 

Typ hornin: sediment nezpevněný 

 

Rajon náplavů nížinných toků včetně fluviolakustrinních sedimentů 

Stáří: kvartér, holocén 

Horniny: hlína, písek, štěrk 

Typ hornin: sediment nezpevněný 

 

Rajon pískovcových a slepencových hornin (Ss) 

Stáří: svrchní karbon - westphal, stephan 

Horniny: slepenec olygomiktní, slepenec brekciovitý, pískovec, (aleuropelit) 

Typ hornin: sediment zpevněný 

 

Rajon flyšoidních (výrazně anizotropních) hornin (Sf) 

Stáří: spodní perm – spodní autun 

Horniny: aleuropelit, pískovec, prachovec, jílovec 

Typ hornin: sediment zpevněný 

 

Rajon vulkanoklastických hornin (Vk) 

Stáří: svrchní karbon – westphal 

Horniny: bazaltandezit, tuf andezitu, brekcie tufitická, aglomerát 

Typ hornin:vulkanit 
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4.3. Příčiny svahových deformací na Semilsku 

Jedním z nejvýznamnějších faktorů působících na stabilitu svahů na území Semilska, zejména na 

pravém břehu Jizery, je celkově nepříznivá geologicko-morfologická stavba oblasti (Kycl, 2010). 

Povrch svahů je často zvlněný bezodtokovými depresemi a ovlivňuje tak vsakování srážkové vody. 

Voda je pak při průsaku zvětralinovým pláštěm zdržována v blízkosti skalního podkladu a nepříznivě 

tak ovlivňuje smykové poměry ve svahu (Zeman, 1964). Jakákoliv změna v těchto hydrogeologických 

podmínkách může ovlivnit rovnovážný stav svahu a tím porušit i jeho stabilitu. Z dlouhodobých 

faktorů je také zapotřebí zmínit vliv klimatu. K těmto podmínkám, které působí v celém sesuvném 

území, přistupuje v některých místech intenzivní boční eroze Jizery, přičemž dochází k odlehčování 

úpatí nárazových břehů a dále ke změně stability svahu (Zeman, 1964). 

Častými příčinami sesuvů spíše lokálních měřítek bývají také neopatrné antropogenní zásahy do 

struktury svahu. Mezi takovéto zásahy patří například špatně hutněné záhozy výkopů pro inženýrské 

sítě či silnice, úpravy svahů, podkopání paty svahu či zásadní přeměna reliéfu např. těžební činností 

(Kycl, 2001, 2010). Riziko vzniku sesuvu roste s počtem negativních vlivů na stabilitu svahu. 

Nejnebezpečnější jsou tak kombinace více faktorů najednou. Bezprostřední příčinou aktivace (tzv. 

trigger) u většiny sesuvů byly až na výjimky extrémní srážkové úhrny spojené s následnými 

povodňovými událostmi (Kycl, 2010). 

4.4. Konkrétní případy svahových deformací na Semilsku 

Na sesuvném zájmové oblasti východně od Semil v okolí údolí řeky Jizery bylo za posledních 15 let 

pozorováno hned několik svahových deformací. Všechny tyto velké případy jsou vázány na období 

mezi roky 2000 a 2002, kdy bylo v oblasti zaznamenáno nadprůměrné množství srážek (Kycl, 2010). 

Situace byla řešena pracovníky České geologické služby již v roce 1997 na požádání Ministerstva 

životního prostředí ČR, nicméně v roce 2000 se kvůli nastalým povodním a zvýšenému výskytu 

nových sesuvných případů musel průzkum opakovat. V rámci rozsáhlého úkolu Svahové deformace v 

ČR tak byl vytvořen přehled svahových deformací vzniklých na severu Čech, ve kterém je řešeno i 

sesuvné území okolí Semilska. Z mapového výřezu oblasti (obr. 4.5.) je vidět, že území bylo postiženo 

poměrně velkým počtem sesuvných událostí. Ne všechny vyznačené sesuvy jsou však v současné době 

aktuální, některé z nich byly zaznamenány a následně sanovány již ve druhé polovině 20. století. Z 

uskutečněných výzkumů je však patrné, že až 90 % nově aktivovaných sesuvů vzniká v místech 

starých svahových deformací, z čehož vyplývá nutnost a oprávněnost dalších podrobných studií 

zaměřených na inventarizaci svahových nestabilit (Kycl, 2010). Nelze tedy tvrdit, že i neaktivním 

svahu, kde v minulosti proběhla gravitační svahová činnost, již nemůže vzniknout nový sesuv. 

Následující kapitoly se budou blíže zabývat konkrétními sesuvnými oblastmi. Jedná se o čtyři dle 

názoru autora práce nejzajímavější sesuvné oblasti. Dvě území „Jílovce“ a „U Čtrnácti pomocníků“ se 

nacházejí přímo na okraji města Semily a zbylé dvě lokality v obcích Rybnice a Benešov u Semil. 

Sesuvné oblasti „U Čtrnácti pomocníků“ je věnována celá 5. kapitol, jelikož v případě vzniku sesuvů 

by mohly být následky fatální.   
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4.4.1. „Podstrání“ 

Sesuvné území podstrání se nachází na pravém 

břehu Jizery nedaleko obce Háje nad Jizerou a 

je situováno mezi silnicí č. II/292 a asfaltovou 

komunikací spojující obec Loukov s obcí 

Rybnice. Na mapě (obr. 4.5.) je oblast označena 

pod číslem 1. Tato lokalita je zajímavá 

především díky kombinaci několika typů 

svahových pohybů. 

V části obce Rybnice došlo na začátku března 

2000 po rychlém jarním tání doprovázeném 

vydatnými srážkami ke vzniku sesuvu, který 

měl průběh pro oblast Pojizeří atypického 

charakteru. Nezvyklá situace začala po odtržení 

svahového materiálu v horní části svahu, kde 

došlo prakticky k utržení silnice spojující 

Loukov a Rybnici (obr. 4.6.). Podle Kycla a 

Valigurského (2001) byla oblast v době vzniku 

značně zamokřená a vyznačovala se patrnými 

sesuvnými jezírky a prameny. Sesuvná událost 

zde probíhala ve dvou fázích. V prvotní fázi 

pohybu se jednalo o pro tuto oblast typický 

průběh sesouvání. Vznikl zde rotačně - planární 

sesuv s odlučnou až 6 m vysokou hranou ve 

strmém svahu. Tato partie sesuvu měla rozměry 

cca 90 x 70 m a mocnost 1,5 m po krajích až 6 

m ve středu sesuvu (Kycl a Valigurský, 2001). 

Nicméně v další fázi uvolněný materiál dosáhl 

terénní hrany, která je zde podmíněna vložkou tvrdých vyvřelin - bazaltandezitů (Pilous, 2000). Po 

přechodu přes hranu skalního výchozu se sesuv změnil v typický bahnitý, rychle tekoucí zemní proud. 

Transportovaný materiál sjížděl v několika vlnách do údolí, kde vytvořil vějířovitou akumulaci, která 

zavalila silnici II/292 a zasáhla až do koryta Jizery (Kycl a Valigurský, 2001; Pilous, 2000). Tato 

Obr. 4.5. Mapa s vyznačenými sesuvy (údolí řeky Jizery na východ od Semil) 
Zdroj: Svahové nestability (ČGS) 

 

Obr. 4.6. Sesuvem zničená silnice mezi Rybnicí a 

Loukovem 
Zdroj: Pilous (2000) 

Obr. 4.7. Zemní proud vzniklý ve spodní části 

rybnického sesuvu 

Zdroj:  Pilous (2000) 
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partie měla rozměry přes 250 m na délku a až 80 m na šířku (Kycl a Valigurský, 2001). Situaci spodní 

části sesuvu zachycuje fotografie (obr. 4.7.). V případě tohoto sesuvu lze tvrdit, že spouštěcím 

faktorem bylo nadměrné množství srážek, které snížilo stabilitu svahu. 

Oblast byla v následujících měsících sanována. V části odlučné 

stěny byla vystavěna gabionová stěna o výšce až 6 m, která by 

měla zabránit dalším možným pohybům (obr 4.8.). Avšak Kycl 

s Valigurským (2001) tvrdí, že zde v budoucnosti může dojít ke 

vzniku dalšího velkého sesuvu, jemuž by vybudovaná 

gabionová stěna nemusela zabránit, a že stabilita celého svahu 

závisí na kvalitě založení opěrné stěny. 

 

4.4.2. „Podskalí“ 

Sesuv Podskalí je nejrozsáhlejším sesuvným 

jevem v řešeném území. Na mapovém výřezu 

(obr. 4.5.) je to oblast označená číslem 2. Jeho 

rozměry dosahují až 700 m na délku a 900 m na 

šířku (Kycl, 2010). Zabírá tak značnou plochu v 

západní části obce Benešov u Semil, kde se na 

mnoha místech překrývá se zastavitelným 

územím, což by mohlo v budoucnu v případě 

sesuvné události znamenat výskyt značných 

materiálních škod (Lánský a Mejsnar, 2010). 

Smyková plocha sesuvu probíhá na rozhraní 

zvětralého skalního podloží tvořeného permskými 

jílovitými horninami a kvartérního pokryvu. Sesuv 

reprezentuje typickou geologickou situaci 

zkoumaného území, která je blíže rozvedená v předchozí části práce. Mocnost sesuvu kolísá v rozmezí 

mezi 2–8 m v závislosti na morfologii povrchu těla sesuvu, což bylo ověřeno kopanými sondami 

(Kycl, 2010). 

Alinče (1978) ve své práci považoval tuto oblast jako nejrizikovější ve srovnání s okolními případy 

svahových pohybů. Problematický svah byl zajištěn opěrnými betonovými stěnami, jak ukazuje 

fotografie (obr. 4.9.) a v současné době nevykazuje známky pohybu. 

4.4.3. „Jílovce“ 

Sesuvná oblast Jílovce se nachází u města Semily na SZ svahu levého břehu Jíloveckého potoka, který 

je pravým přítokem Jizery. Postižený svah přibližně měří na šířku cca 550 m a na délku 150 m. Na 

mapě (obr. 4.5.) je vyznačen pod číslem 3.  

Geologicky se jedná o deluviální pokryv tvořený šedými až zelenošedými prachovci, jílovci a pískovci 

s vrstvami bituminózních jílovců. Na vymezené sesuvné ploše převládá typ plouživého svahového 

pohybu. Nicméně v omezené dílčí ploše pod pramenním vývěrem jsou zde pozorovatelné i známky 

přechodu z ploužení v sesouvání (Kycl a Valigurský, 2001). Část svahu byla v minulosti 

obhospodařována, a proto byla upravena do terasových luk oddělených mezemi a jednoduše 

odvodňována.  Podle Kycla a Valigurského (2001) bylo zřejmě z tohoto důvodu zabráněno v 

přirozeném sesuvném vývoji svahu, který byl víceméně podmíněn pramennými vývěry. Nicméně po 

ustání hospodářské činnosti se přirozený vývoj začal znovu obnovovat a s přidáním vlivu 

atmosférických srážek je možné očekávat změnu v sesuvném vývoji svahové oblasti. 

Obr. 4.8. Opěrná gabionová stěna 

zajišťující svah v Rybnici 

Zdroj: Kycl a Valigurský (2001) 

Obr. 4.9. Opěrná betonová stěna zajišťující svah v 

Podskalí 
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Ačkoli v současné době nejsou zřejmé známky pohybu materiálu a dosavadní negativní dopady na 

území zatím nebyly zásadní, nelze při extrémních srážkových událostech vyloučit ani katastrofický 

průběh procesu sesouvání. 
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5. ROZBOR SESUVU „U ČTRNÁCTI POMOCNÍKŮ“  

5.1. Vymezení oblasti 

Sesuvná oblast "U Čtrnácti pomocníků" se nachází v severovýchodní části města Semily. Na (obr. 

4.5.) je vyznačena pod číslem 4. Jedná se o část pravého břehu údolí Jíloveckého potoka, který se 

nedaleko vlévá do řeky Jizery. Postižený svah spadající směrem k jihovýchodu je v jeho jižní části 

zarostlý lesem a v severní části kryt loukami. Těsně nad horní částí svahu byla vystavěna vilová čtvrť, 

jejíž dostavba stále probíhá. Hranice mezi tímto komplexem nových rodinných domů a postiženým 

svahem je určena asfaltovou komunikací v Horákově ulici. Oproti tomu ve spodní jihovýchodní části 

svahu téměř u břehu Jíloveckého potoka se v minulosti nacházelo hliniště využívané k těžbě 

cihlářských hlín. Spolu s pozůstatky po těžbě jsou zde patrné známky antropogenních zásahů do 

svahu. Zde oblast odděluje od potoka asfaltová silnice s názvem ulice Cihlářská. 

5.2. Geologické poměry 

Hlavní geologické poměry v oblasti "U Čtrnácti 

pomocníků" odpovídají poměrům typickým pro 

celé semilské svahové území a jsou popsány v 

kapitole 4.2. Sesuvná oblast je složena z eluvio-

deluviálního pokryvu na sedimentárních 

horninách skalního podloží tvořeného hnědými 

aleuropelity s podřadnými slepenci a pískovci 

karbonu-stefanu semilského souvrství (Kycl a 

Valigurský, 2001). V ose údolí při úpatí svahu 

vystupují sprašové hlíny, jak je možno vidět na 

obrázku (obr. 5.1.) nebo na obrázku z předešlé 

kapitoly, kde je geologická mapa celého 

zájmového území (obr. 4.4.). 

 

 

 

5.3. Popis sesuvu 

Řešená sesuvná oblast "U Čtrnácti pomocníků" zaujímá značně rozsáhlé území rozkládající se v šíři 

800 m a délce až 250 m. Sesuv je rotačně - planárního typu a jeho povrch se vyznačuje chaotickým 

zvlněným reliéfem s množstvím relativně čerstvých zátrhů, "opilým lesem" i poměrně vysokými 

dílčími odlučnými stěnami (Kycl a Valigurský, 2001). Fotografie (obr. 5.2., obr. 5.3. a obr. 5.4.) se 

snaží poskytnout náhled na charakter krajiny svahu. Hloubka hlavní smykové plochy byla Kyclem a 

Valigurským (2001) odhadnuta maximálně na 10 m. Hlavní horní odlučná stěna, která se v některých 

místech nachází velmi blízko obydlené oblasti, je většinou strmá a až několik metrů vysoká, jak 

ukazuje fotografie (obr. 5.5.). 

Svah se dá rozdělit na dvě poloviny - severní a jižní. Severní část není příliš zalesněná a je pokrytá 

spíše loukami. Na zdejším zvlněném povrchu lze pozorovat poměrně přirozený proces sesouvání, 

který je lidskou činností ovlivňován jen málo. Naopak jižní zalesněná část svahu projevuje známky 

intenzivnějšího sesouvání, a to především díky pozměněnému reliéfu paty svahu po těžbě

cihlářských hlín. 

 

Obr. 5.1. Jednoduchá geologická mapa s 

vymezeným sesuvným územím  "U Čtrnácti 

pomocníků" (červeně šrafováno) 

Zdroj: Svahové nestability (ČGS) 
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Obr. 5.2. Reliéf krajiny postižené sesuvem 

Obr. 5.3. Ukázka vlivu svahových pohybů na strom 
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Obr. 5.5. Odlučná stěna sesuvu (v pozadí rodinný dům a silnice) 

Obr. 5.4. Erozní rýha ve svahu 
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5.4. Příčiny vzniku sesuvu 

Faktorů ovlivňující stabilitu svahu "U Čtrnácti pomocníků" je hned několik. Kromě vlivu typologicky 

charakteristické geologické a morfologické stavby oblasti a zdejších klimatických podmínek se na 

aktuálním stavu postiženého svahu podílela a stále podílí lidská činnost.  

Aktivaci sesuvů dopomohla těžba cihlářských surovin v polovině minulého století, kdy docházelo k 

neustálému podřezávání svahu a tím tedy i ke zvyšování sklonu svahu. Provoz tohoto bývalého 

hliniště extrémně umocňoval primární přirozený proces sesouvání (Kycl a Valigurský, 2001). I nyní 

lze v místech tj. ve spodní jižní časti svahu, kde se nacházela bývalá cihelna, pozorovat relikty po 

lidském zásahu do paty svahu.  

Dalším antropogenním vlivem v této oblasti je zástavba nad horní odlučnou hranou sesuvu. Za 

posledních 20 let byla zastavěna značná část horní partie svahu novými rodinnými domy a vilami. Jak 

ukazuje (obr. 5.6.), některé nově vystavěné nebo právě stavěné budovy byly umístěny dokonce přímo 

do horní části svahu, kde se přímo předpokládá odlučná hrana. Stavbou vyvolaný tlak na horní část 

svahu by tak za přispění další faktorů mohl způsobit postup odlučné stěny dál do vyšších poloh svahu.  

5.5. Ohrožení oblasti 

Oblast je ohrožená především kvůli nové zástavbě rodinných domů, která se nachází v blízkosti horní 

odlučné stěny sesuvu. Hrozí zde možnost, že by mohlo dojít k postupu odlučné stěny nahoru ve směru 

svahu a tím i k poškození domů (Kycl, 2010). Známky poškození na nich však zatím zpozorovány 

nebyly. Nicméně Kycl (2010) tvrdí, že svahové procesy v této oblasti aktivně pokračují a díky výše 

zmíněným neuváženým stavebním zásahům spolu s vlivem klimatu může v budoucnu dojít k vyvolání 

většího sesuvu v blízkosti staveb nebo místních inženýrských sítí. Z charakteru reliéfu oblasti s 

množstvím zátrhů a depresí, díky kterým může snadno pronikat srážková voda až ke smykovým 

plochám, vyplývá poměrně velká náchylnost území k rozmachu větších sesuvných transformací (Kycl 

a Valigurský, 2001). 

 

Obr. 5.6. Probíhající stavba domů zaznamenaná z Horákovy ulice ve směru do údolí 

Jíloveckého potoka 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo shromáždit veškeré dostupné informace z doposud provedených výzkumů ze 

zájmového území Semilska, dále je zpracovat a podat popis o stavu území. Tímto způsobem bylo 

záměrem upozornit na existenci potenciálně nebezpečných sesuvných svahů, které se v dané oblasti 

mohou vyskytovat. Pomocí publikací, zabývajících se celkově tématikou svahových pohybů, jsem se 

stanovil stručnou typologii sesuvných jevů, jejich možných vlivů na území a způsobů ochrany před 

utrpěním materiálních škod. V části práce zabývající se zájmovým územím Semilska, jsem čerpal 

především z geologických zpráv, které byly dostupné v archivu ČGS. 

V rešeršní části jsem se vymezil základní typologické pojmy v oblasti svahových pohybů. Jednalo se 

především o klasifikace jevů a jejích příčin, dále pak o možný vliv svahových pohybů na stavby a na 

konci jsem uvedl možné způsoby eliminace ohrožení svahovými pohyby. V této části práce jsem 

narazil na problém ve sjednocení klasifikace příčin sesuvných událostí. Vzhledem k tomu, že jsem 

nenašel jednotnou mezinárodní klasifikaci, vybral jsem tu, která nejvíce odpovídala mému 

výzkumnému území.  

Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřil na celkovou charakteristiku zájmového území na Semilsku a na 

některé vybrané sesuvné oblasti vyznačující se přítomností nedávných svahových jevů. 

V charakteristice jsem se vymezil geomorfologické a geologické poměry a hlavní zdejší příčiny 

vzniku svahových pohybů v zájmové oblasti. Pokračoval jsem popisem vybraného sesuvného území a 

zhodnotil jejich stav. Právě tato tři sesuvná území jsem si vybral na základě mého úsudku, ve kterém 

jsem zohledňoval například možný vliv na obyvatelstvo v případě aktivace sesuvu, dále fakt, zda-li na 

území v nedávné době byly zjištěny známky pohybu svahových hmot, a v neposlední řadě také míru 

zdokumentovanosti oblasti.  

V poslední výzkumné části jsem osobně zdokumentoval stav postiženého svahu „U Čtrnácti 

pomocníků“. Vlastní pořízenou fotodokumentací jsem se snažil zachytit morfologické prvky 

sesuvného svahu a případné náznaky interakce mezi svahem a horní zastavěnou částí svahu. Je možné, 

že při podrobnějším zkoumání by se známky interakce našly, nicméně při letmé terénní obchůzce jsem 

žádné neviděl. Důvodů, proč jsem nezaznamenal známky poškození na budovách či pozemcích, je 

několik. Nejprve musím zmínit mou nezkušenost v tomto oboru. Je velmi pravděpodobné, že někdo 

s dlouholetými zkušenostmi v inženýrské geologii by si počínal lépe. Dalším důvodem je již zmíněná 

podrobnost a úroveň mého průzkumu. V úvahu připadá také možnost, že budovy opravdu nejsou nijak 

poškozené, což může být dáno jejich vhodnou konstrukcí. Mělo by se ale také počítat s faktem, že 

nově postavené budovy ještě nebyly vystaveny větším a dlouhodobějším úhrnům srážek, které by ve 

spojení s nynějším přitížením v horní části svahu mohly zapříčinit změnu silových poměrů ve svahu.  

Z mé práce vyplývá, že by se měl nadále klást důraz na dokumentaci některých sesuvy ohrožených 

oblastí Semilska. Díky vlivu zdejších panujících podmínek a v poslední době častých klimatických 

změn, které se mnohdy projevují nadměrným množstvím srážek, by zde mohl být proveden podrobný 

průzkum, kterým by se vymezily nejohroženější části území, případně který by přispěl k celkovému 

uvědomění si rozsahu postižených ploch v zájmovém území. 
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