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1. Úvod 
     V sedmdesátých letech bylo postaveno vodní dílo Karolinka na Stanovnici na severovýchodní 
Moravě. Nastala otázka, zda možnou boční filtrací vody z přehradní nádrže nedojde k ovlivnění 
sesuvu Karolinka. Oživení svahového pohybu by znamenalo ohrožení místní železnice, jdoucí při 
patě svahu a případně i objektů nedalekých skláren. 
     Zájmové území bylo proto předmětem podrobného inženýrskogeologického průzkumu. Byly 
aplikovány běžné metody (geologické mapování, povrchová geofyzikální měření - SOP, KOP, 
VES, VDV, mělká refrakční seismika, průzkumné vrty s vodními tlakovými zkouškami a karotáží). 
Tyto metody byly doplněny režimním měření hladin podzemních vod a stanovení jejich chemizmu. 
 
2. Geologické poměry sesuvu 
     Předkvartérním podkladem horského hřbetu mezi údolími Vsetínské Bečvy a Stanovnice 
(přehradní místo) jsou zlínské vrstvy magurského flyše eocenního stáří. Vrstvy mají typický 
flyšový vývoj. Jílovce případně prachovce, které jsou vesměs vápnité, se nepravidelně střídají 
s polohami vápnitého slabě glaukonitického pískovce. Pískovce jsou nejčastěji vyvinuty v deskách 
mocnosti 5 cm až 25 cm. Vzácně vytvářejí i lavice 50 cm až 100 cm. Pískovce se zcela ojediněle 
sdružují do souvrství o celkové mocnosti až 300 cm. Podíl pískovců k jílovcům je zhruba 1 : 6. 
Flyšové vrstvy probíhají v generelním směru JZ - SV s převažujícím sklonem k SZ. Jsou 
zvrásněny, a proto jejich sklon je proměnlivý od 20 do 75 stupňů. Do údolí Vsetínské Bečvy jsou 
skloněny okolo 25 stupňů. Část hřbetu přivrácená do údolí Stanovnice má vrstvy strmější 60 až 
75 stupňů. Vrstvy jsou však nejen zvrásněny, ale i dislokovány směrnými i příčnými tektonickými 
liniemi. Tak je geologická stavba skalního podkladu ve svém detailu dosti složitá. To potvrdila 
i geologická dokumentace základových spár objektů na blízkém vodním díle. 
     Z generelního uložení vrstev a konfigurace terénu vyplývá, že orientace sklonu vrstev souhlasí 
v severní části hřbetu s údolním svahem Vsetínské Bečvy. Tím byla dána příznivá geologická 
i morfologická dispozice pro vznik konsekventního sesuvu. Je podmíněn jednak vrstevními 
plochami, jednak plochami nespojitosti, které byly vyvolány směrnými dislokacemi. Směrné 
tektonické poruchy zřejmě ovlivnily rozpad sesuvu do několika ker. Tvarově je nejvýraznější kra 
nejnižší (viz obr. 3). Vyšší kry se směrem západním v morfologii sesuvného území vytrácejí. 
Místním odklonem orientace svahu od směru geologických vrstev pominuly v západní části sesuvu 
podmínky pro jeho vznik. Sesuv je tu jakoby zapřen do horského hřbetu. Na východě sesuv končí 
v příčné svahové depresi, která je nejspíše tektonicky predisponována. Celková délka sesuvu je 
okolo 300 m a šířka asi 500 m. Plocha svahu, která je postižena deformací činí cca 11 ha (obr. 1). 
     Mechanismus místního svahového pohybu nebyl a není jednoduchý. Ke skluzu svahu došlo po 
vrstevních plochách po uvolnění jeho patu erozí Vsetínské Bečvy za příznivých klimatických 
podmínek patrně v pleistocénu. Sesuv se pozvolna propagoval výše do svahu. Nepředpokládáme, 
že by svahový pohyb nastal po jediné spojité smykové ploše, ale nejspíše zonálně využil míst 
největšího oslabení horninového masívu v polohách jílovců. V současné době má svahová pohyb 
charakter creepu. 



     Interpretace průběhu nejhlubší kluzné plochy sesuvu je v daných geologických podmínkách 
velmi obtížná. Z geologického mapování a zhodnocení průzkumných vrtů byla odvozena hloubky 
rozvolnění svahu 45 m až 60 m (tečkovaná čára v profilu obr. 3), což dává celkovou kubaturu 
sesuvu asi 3 miliony m3. Po reinterpretaci geofyzikálních měření a po prvých výsledcích 
monitorovacích prací byla hloubka sesuvu modifikována. Obrázek 2 ukazuje příklad reinterpretace 
karotáže. V současnosti je smyková plocha kladena do hloubky 60 až 75m. (obr. 3 - plná čára). 
     Na obrázku jsou uváděny pouze metody, na kterých lze ukázat změny jednotlivých fyzikálních 
vlastností vlivem působení svahové deformace na horninový masív. Klasické karotážní metody 
jsou v pravé straně obrázku doplněny výsledky přímých metod určování smykové plochy (metody 
přesné inklinometrie a metody geoakustické). 
     Na karotážních křivkách jsou dobře patrné dvě obalové smykové plochy, a to v hloubce cca 31 
a 56 m. Jedním z možných znaků, jak lze odlišit místní horniny deformované svahovým pohybem 
od hornin neporušených je geofyzikální odezva rozrušení pískovcových lavic, které jsou patrné 
zejména na křivkách laterologu (LL7) a přirozené radioaktivity (GK). Svahovým pohybem byly 
psamitové lavice rozlámány na jednotlivé bloky až rozdrceny na úlomky pískovců. Volný prostor 
mezi nimi pak byl vyplněn jíly. Tím narušené pískovcové vrstvy dostaly v geofyzikálním 
a geomechanickém projevu charakter vrstev jílovcových. Jílovitá výplň puklin vytvořila vodivou 
síť, která snižuje měrný odpor a zvyšuje přirozenou radioaktivitu těchto vrstev. Tento proces 
postupného přechodu je vidět na dvou vrstvách v 19 a 22 m. 
     Další výrazné rozdíly mezi jednotlivými patry svahové deformace a neporušenými horninami 
lze pozorovat na křivkách kavernometrie (KM) a "hustotní" karotáže (GGK). Porušená hornina 
snáze vypadává z vrtných stěn a tím zvyšuje průměr vrtu. Dále část nevyplněných nebo částečně 
vyplněných trhlin snižuje objemovou hmotnost masívu, což se projevuje na křivkách GGK 
zvýšením aktivity sekundárního gama záření. Vzhledem k tomu, že při vrtání porušeného masívu 
docházelo často k vypadávání vrtných stěn, muselo být při vrtání používáno cementace. Z tohoto 
důvodu lze svahovou deformaci i vymezit na křivce spontánní polarizace (SP). Prostory vyplněné 
cementovou kaší vytváří záporné anomálie spontánní polarizace. 
     Z přímých metod dokumentace smykových ploch nejlépe plochy kluzu ukazuje průměrná křivka 
geoakustické četnosti. Silná čára zcela vpravo na obrázku ukazuje střední hodnotu poměrné 
amplitudy v létech 1977 - 1992. Je patrné, že nejporušovanější části horninového masivu jsou části 
těsně nad smykovou plochou. Dále je patrný rozdíl základního fónu porušovaného masívu v horním 
a spodním patře svahové deformace. Ty se výrazně liší od základního fónu hornin svahovým 
pohybem již nezastižených. Tečkované čáry značí proměřovaný interval vrtu v daném roce a čáry 
plné pak úseky, které byly v okamžiku měření aktivní. Dvouciferné cifry ve sloupci přesné 
inklinometrie značí indikace smykové plochy z měření přesné inklinometrie v roce 19... I tyto 
indikace se v převážné míře soustřeďují do okolí obalových smykových ploch. 
     Určitým důkazem o spodní obalové smykové ploše je i nápadný rozdíl ve výnosu jádra cca 
v hloubce 69 m. Tento údaj sám o sobě by nemohl znamenat jednoznačnou interpretaci smykové 
plochy. Indikace obalové smykové plochy z jednotlivých metod jsou na obrázku znázorňovány 
šipkami. Výsledná obalová smyková plocha (tečkovaná čára), je pak výsledkem komplexní 
interpretace všech dílčích indicií složitého svahového pohybu. 
     Profil A-A' byl konstruován ze všech geologických zkoumání, geofyzikálních měření 
a monitorovacích výzkumů. 
     Z výsledků geofyzikálních měření se zdá být existence dvou obalových smykových ploch velmi 
pravděpodobná. Je třeba si však uvědomit, že se nejedná o klasické smykové plochy, ale o plochy, 
které rozdělují horninový masív do částí o různých fyzikálních vlastnostech. Jsou zde myšleny 
nejen pasivní fyzikální vlastnosti jako objemová hmotnost, rychlost šíření podélných vln, měrný 
odpor ap., ale i vlastnosti aktivní, to je vyzařování akustických emisí a různé pohyby. 
     Znázorněný průběh obalových smykových ploch není 100% platný. Je třeba jej chápat jako 
možný model vzniku deformovaného svahu s idealizací mechanizmu jeho pohybu. 



     Složitý charakter svahového porušování hornin má za následek, že ne vždy všechny metody na 
všech vrtech smykové plochy indikují. Vyvolané napěťové změny mohou mít za následek 
výraznější porušování hornin v místech tahového nebo tlakového namáhání. Příkladem maže být 
anomálie seismokarotáže na vrtu J304A v hloubce 62 m, nebo anomálie objemové hmotnosti na 
vrtu J303 v hloubce 49 m. 
     Velmi zajímavá je kra na čele sesuvu, ve které je odvrtán vrt J304. Podle možné korelace 
pískovcových poloh mezi vrty J304 a J304A dochází ke zpětné rotaci tohoto bloku. V horní části 
vrtu J304 se nepodařilo změřit uložení vrstev. Údaje o obvyklém sklonu vrstev 20 - 30o začínají 
v hloubce 56 m. Těsně nad, v hloubce 55 m, je dokumentována vrstevnatost 6o. I toto rozhraní ve 
sklonu vrstev může svědčit o zpětné rotaci čelního bloku sesuvu. V případě rotace musí někde nad 
vrtem J304 docházet v blízkosti povrchu k vzniku tlakové zóny a v následku pak k drcení hornin. Je 
třeba s lítostí konstatovat, že právě v horní části vrtu J304A dochází k úniku vody z pažnicové 
kolony. Proto nebylo do hloubky cca 25 m možné provést geoakustické měření. V geologickém 
popisu J304A jsou v hloubce okolo 17 m dokumentovány zcela netypické sklony vrstev (37 a 75o). 
To může též svědčit o drcení vrstev v tomto místě. 
     Po upřesnění geologické stavby v čele sesuvu bylo doplněno v roce 1989 povrchové 
geofyzikální měření. Byla provedena měření vertikálního elektrického sondování (VES) a mělké 
refrakční seismiky (SRS). Výsledky povrchové geofyziky umožnily dokreslit čelo sesuvu. 
Prakticky nedošlo k výrazným odchylkám od očekávaného průběhu rozhraní. 
     Z hydrogeologického hlediska působí sesuvné území jako rozsáhlá plošná drenáž. Ta stahuje 
srážkovou i podzemní vodu do tělesa sesuvu. Ze sesuvu voda pozvolna bočně infiltruje do štěrků 
údolní terasy Vsetínské Bečvy. Voda především proudí více propustnými polohami pískovce. Její 
sevření v souvrství jílovců způsobovalo, že byla pod přetlakem 0,2 MPa až 0,3 MPa. To mělo 
velmi nepříznivý vliv na celkovou stabilitu svahu. Stav hladiny podzemní vody v sesuvu je 
v úzkém vztahu k atmosférickým srážkám. Hladina podzemní vody v tělese sesuvu je vyrovnaná. 
To nasvědčuje tomu, že sesuv je zcela nasycen vodou. Relativně vysoká propustnost horninového 
masívu rozvolněného sesuvem byla prokázána vodními tlakovými zkouškami v průzkumných 
vrtech. 
 
3. Problematika stability sesuvu 
     Při hodnocení výsledků inženýrskogeologického průzkumu sesuvu bylo konstatováno, že 
mechanické vlastnosti hornin v prostoru sesuvu se po zřízení vodní nádrže v podstatě nezmění, 
protože sesuv v přirozeném stavu je již nasycen podzemní vodou. Ta se do něho stahuje z výše 
položeného území horského hřbetu, který odděluje údolí Stanovnice s vodní nádrží od sousedního 
údolí. Úroveň podzemní vody v sesuvu je v období bohatém na atmosférické srážky dokonce výše 
než hladina maximálního vzdutí v přehradní nádrži. Proto nebylo ani předpokládáno, že by došlo 
v prostoru sesuvu po vybudování vodního díla k významnému zvýšení hydrostatického tlaku. Bylo 
proto doporučeno ustoupit od nákladné boční galerie délky 650 m. Ta měla být ražena z údolí 
Stanovnice přes zónu předpokládaného průsaku a zabránit jeho negativnímu vlivu na sesuv. 
     Přestože podmínky stability sesuvu zůstanou po výstavbě vodního díla v zásadě zachovány, bylo 
rozhodnutí zvýšit jeho současný stupeĄ bezpečnosti odvodněním horizontálními vrty. Do čela 
sesuvu bylo provedeno 6 drenážních vrtů. Byly vějířovitě rozevřeny ve dvou skupinách. Délka vrtů 
byla 110 m až 224 m. Byla volena tak, aby nesnížila přirozenou bariéru podzemní vody, bránící 
případné boční filtraci vody z nádrže. Hladina vody v čelní části sesuvu se snížila téměř o 30 m. 
     Dále bylo rozhodnuto, že sesuv bude soustavně monitorován. 
 
 
 



4. Monitorovací systém sledování sesuvu 
     Monitoring, jímž se sleduje chování sesuvu a kontrolují se závěry průzkumu, zahrnuje tyto 
práce: 
a) měření vybraných pozorovacích speciálně založených bodů na sesuvu přesnými geodetickými 
metodami jednou ročně 
b) měření odtoků vody z drenážních vrtů v čele sesuvu jednou týdně 
c) měření hladin podzemní vody ve vrtech v prostoru sesuvu a jeho blízkém okolí jednou týdně 
d) chemické analýzy vzorků podzemních vod z objektů v prostoru sesuvu a jeho blízkém okolí při 
napouštění přehradní nádrže jednou měsíčně, později čtvrtletně, v současnosti jednou ročně 
e) měření extenzometrem v trase jdoucí přes sesuv čtyřikrát ročně 
f) geoakustická měření ve vybraných vrtech v prostoru sesuvu zpravidla jednou ročně 
g) měření přesné inklinometrie ve vybraných vrtech zpočátku jednou ročně 
h) měření atmosférických srážek na nejbližší meteorologické stanici. 
     Pozorování sesuvu bylo zavedeno ještě před napouštěním vodní nádrže, jež bylo zahájeno 
počátkem roku 1985. Výsledky pozorování se ročně zhodnocují v samostatných zprávách, které se 
předávají organizaci technickobezpečnostního dohledu nad provozem vodního díla Karolinka. 
V roce 1992 se uskutečnila již XV. etapa inženýrskéhogeologických prací na sledovaném sesuvu 
     Souhrnné výsledky monitorovacích prací po XV. etapě jsou na obrázku 4. Jsou zde uváděny: 
měsíční srážky, roční úhrny srážek, hladina vody v nádrži, odtok vody z horizontální vrtů a vrtu 
J308, roční odtok vody, hladiny podzemní vody ve vrtech J302, J310 a HV307, povrchové posuny 
z geodetických měření, výsledky geoakustických měření a měření přesné inklinometrie. 
     Z geoakustických měření je uváděna střední geoakustická aktivita horního a spodního patra 
svahové deformace a neporušeného masívu. Z inklinometrických měření je znázorněna velikost 
vektoru posuvu zhlaví vrtu a to roční i celkový. 
     U průběhu hladin podzemní vody je nejmarkantnějším prvkem velký pokles hladiny podzemní 
vody po odvrtání odvodĄovacích vrtů. Tento pokles dosáhl až 25-30 m. To velmi dobře 
dokumentuje výborný odvodĄovací účinek horizontálních vrtů. Pokles hladiny podzemní vody se 
projevil i poklesem aktivity sesuvu v čelní části sesuvu (viz vrt J304). Je samozřejmé, že tento 
proces musí být výraznější v horním patře svahové deformace, které je odvodněné celé. Ve střední 
a vyšší části svahu (J311 a J303) se chování sesuvu po odvrtání horizontálních vrtů nezměnilo. 
     Dalším výrazným zásahem do stavu svahu bylo jeho odlesnění. V čelní části bylo ještě 
umocněno nedokonalým budováním opěrných zdí u odvodĄovacích vrtů, kterým byla uvolněna 
pata svahu. Tyto zásahy se projevily zvýšením aktivity sesuvu a mají odezvu jak na geoakustice, 
tak i na přesné inklinometrii. Nárůst aktivity svahu měl dlouholeté trvání a postupně se zvyšoval až 
do let 1985-86. Od této doby začíná aktivita sesuvu opět klesat. Určitou výjimku tvoří chování 
horního patra svahové deformace v okolí vrtu J311, kde aktivita stoupá až do roku 1989. 
V posledních létech aktivita sesuvu klesá a vůbec se na ní neprojevilo napuštění nádrže VD 
Stanovnice. Stejně bez odezvy zůstalo výrazné snížení hladiny vody v nádrži během opravy 
vodního díla a její nový nárůst v letech 1989 a 1990. 
     Určité zvýšení geoakustické aktivity je možné v roce 1991 sledovat na obou patrech svahové 
deformace u vrtu J303. Tento nárůst pokračuje v roce 1992 pouze v horním patře a projevil se i na 
vrtu J303B. 
     Zajímavý je vztah mezi prvním napuštěním nádrže a odtokem vody z drenážních vrtů. Po prvém 
napuštění se odtok vody zvýšil. Ačkoli chemismus vody nenasvědčuje možnosti infiltrace vody 
z nádrže do sesuvu, bude nezbytné tento problém v budoucnu pečlivě studovat. 
     Detailní dokumentace měření bude prezentována v rámci exkurze přímo na lokalitě. 
 



5. Závěr 
     Komplex měření, který probíhá na sesuvu nad sklárnami v Karolince v souvislosti s provozem 
vodního díla na Stanovnici do současné doby neprokázal, že by napuštění nádrže negativně 
ovlivnilo chování sledovaného sesuvu. Je proto pravděpodobné, že rozsah respektive četnost 
měření bude v následném období redukován.  
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