6. Geologick˘ v˘voj
Na tak malém území, jakou je oblast Vsetínska,
lze stûÏí ukázat geologick˘ v˘voj území a utváﬁení jeho reliéfu v celé ‰íﬁi.V rámci star‰ích geologick˘ch útvarÛ musíme
dokonce poãítat s naprosto jinou geografickou pozicí sedimentÛ na Zemi v dobû jejich sedimentace. Kontinentální
drift (tj. pohyb jednotliv˘ch blokÛ zemské kÛry v pﬁipovrchové ãásti Zemû) a mechanismus deskové tektoniky (sráÏky ker zemské kÛry, zánik oceánÛ vtahováním tûÏ‰í oceánské kÛry do zemského plá‰tû a tvorba oceánÛ nov˘ch)
zpÛsobují v rozmûrech geologického ãasu pﬁevratné
prostorové zmûny. Dvû tﬁetiny zemské kÛry nemají vy‰‰í
stáﬁí neÏ druhohorní (jura - 210 a ménû miliónÛ let), pﬁiãem‰
geologické procesy pﬁetváﬁejí zemsk˘ povrch nejménû
4 miliardy let. O v˘voji reliéfu Vsetínska ve stejné geografické pozici, jak ji známe dnes, mÛÏeme uvaÏovat teprve
od období mlad‰ích tﬁetihor, to je posledních 16 miliónÛ let.
Uveìme jako pﬁíklad geografickou pozici prvohorních
karbonátov˘ch uloÏenin (vápencÛ a dolomitÛ), které sice
nevycházejí na území okresu na povrch, ale byly doloÏeny
ve velk˘ch hloubkách ve vrtu JablÛnka 1 u Vsetína. Zji‰tûné
teplovodní organismy, pﬁedev‰ím koráli, lilijice, bﬁichonoÏci
a dal‰í, bezpeãnû dokládají vznik tûchto sedimentÛ v tropickém klimatickém pásmu. Metodicky nároãné paleomagnetické v˘zkumy (studují orientaci magnetického pole Zemû
v geologické minulosti) tento pﬁedpoklad potvrdily.
Skuteãná pozice tohoto okraje dne‰ní severoevropské
platformy s karbonátovou sedimentací v‰ak byla na jiÏní
polokouli, pﬁibliÏnû na 11° jiÏní ‰íﬁky.

morfostruktury, s relativním pﬁev˘‰ením do 1000 m pak byly
postupnû zaplaveny a vyplnûny miocenními sedimenty
(ukládaly se pﬁed 22 aÏ 13 milióny let) náleÏejícími
karpatské pﬁedhlubni. Podle hlubok˘ch vrtÛ lze doloÏit,
Ïe severní polovina okresu Vsetín byla zalita v období
karpatu pﬁed 17 aÏ 16 milióny let moﬁem.
Sedimentaãní pánve vnûj‰ího a magurského fly‰ového
pásma prostorovû vÛbec nesouvisely s územím dne‰ní
Severní Moravy. Podle geologick˘ch a paleomagnetick˘ch
v˘zkumÛ byla pÛvodní pozice tûchto sedimentÛ v období
kﬁídy v prostoru dne‰ní severní Afriky. Bûhem paleogenních
a spodnomiocenních horotvorn˘ch procesÛ byly tyto sedimenty odlepeny z pÛvodní pozice a jako tûlesa pﬁíkrovÛ
byly nasunuty na zvûtral˘ reliéf sedimentÛ karbonu, pﬁípadnû na sedimenty karpatu. âela pﬁíkrovÛ byla nasouvána
pod moﬁskou hladinou a v období karpatu dosáhla jiÏní
poloviny okresu Vsetín. Moﬁe karpatského stáﬁí v‰ak pﬁekr˘valo ãelní ãást pﬁíkrovÛ - podslezskou a slezskou
jednotku. Po ukonãení horotvorn˘ch procesÛ bûhem spodního badenu pﬁed 15 milióny lety se celé území vsetínského
okresu stalo sou‰í a zaãaly vznikat základní rysy reliéfu,
jehoÏ modelace pﬁetrvává dodnes.
Pro období mezi koneãn˘m vyvrásnûním karpatsk˘ch
pﬁíkrovÛ po spodním badenu aÏ po uloÏení nejstar‰ích
znám˘ch pliocenních a pleistocenních sedimentÛ, nemáme
ze ‰ir‰ího okolí pﬁímé doklady o geologicko-gemorfologickém v˘voji (viz. napﬁ. Menãík et al. 1983). V˘voj
reliéfu v tomto období probíhal na celém území v suchozemském prostﬁedí, kromû nejzápadnûj‰í oblasti Keleãska,
kam zasahovalo sladkovodní pliocenní jezero nûkdy v dobû
pﬁed 5 - 1,7 milióny let.
Z litologie tûchto uloÏenin nevypl˘vá, Ïe v té dobû
by mûla vlastní oblast Moravskoslezsk˘ch Beskyd charakter
morfologicky vymodelovaného horstva. Pﬁemûna tektonického reliéfu erozí v mlad‰ím miocénu a pliocénu není
jednoznaãnû geologicky doloÏena.
Na základû geomorfologick˘ch prÛzkumÛ se doposud
obecnû pﬁedpokládá, Ïe vyzvednutá pohoﬁí byla pﬁetváﬁena
a zarovnávána souborem zarovnávacích (planaãních)
procesÛ, které vytvoﬁily zarovnané povrchy v rÛzn˘ch
v˘‰kov˘ch úrovních podle období vzniku. Zbytky tûchto
povrchÛ se nacházejí v souãasnosti jako plo‰iny na vrchovinn˘ch a hornatinn˘ch hﬁbetech nebo svahové zálomy
(spoãinky) na svazích údolí v rÛzn˘ch v˘‰kov˘ch úrovních.
Nejstar‰í, nejv˘‰e poloÏen˘ zarovnan˘ povrch se zaãal vyvíjet
po vyvrásnûní a dosunutí fly‰ov˘ch pﬁíkrovÛ po spodním
badenu, hovoﬁíme o tzv. pobadenském zarovnaném povrchu.

Vápencov˘ lom v Jasenicích u Le‰né
Po ukonãení prvohorní sedimentace ve svrchním
karbonu pﬁed 300 milióny let, kdy se uloÏily sedimenty
moﬁského a kontinentálního uhlonosného karbonu,
aÏ do období spodního miocénu pﬁed 22 milióny let, neznáme z daného území konkrétnû datované sedimenty.
To znamená, Ïe buì v tomto období byla celá oblast sou‰í
(tzv. vindelická pevnina) nebo byly tyto uloÏeniny erodovány
a odneseny. Jako pravdûpodobnûj‰í varianta se jeví dlouhodobá existence sou‰e. Svûdãí o tom hluboce zvûtral˘ povrch
svrchního karbonu. Zvûtraliny pestr˘ch barev pravdûpodobného stáﬁí v rozsahu jury a kﬁídy dosahují mocností
100 aÏ 150 m, v orlovské struktuﬁe s intenzívním tektonick˘m poru‰ením v˘jimeãnû i 600 metrÛ (Dopita et al. 1997).
V období paleogénu pﬁed 65 aÏ 25 milióny let pokraãovala eroze a zvûtrávání karbonského povrchu a vznikl
suchozemsk˘ reliéf s hlubok˘mi údolími a hﬁbety. Tyto

Ve star‰ích pracech se pﬁedpokládalo, Ïe zbytky tohoto
nejstar‰ího zarovnaného povrchu se nachází jako plo‰iny
a ploché hﬁbety v nejvy‰‰ích polohách JavorníkÛ, (napﬁ.
oblast Stoleãného vrchu 956 m, Kohútky 913 m),Vsetínsk˘ch
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vrchÛ (oblast Lé‰tí 900 m - Taneãnice 912 m, Bene‰ky)
a Moravskoslezsk˘ch Beskyd (Radho‰È 1129 m - Pustevny
1084 m). Geologické a geomorfologické v˘zkumy z poslední doby nepotvrzují rozsáhlost tohoto povrchu, pﬁedpokládají spí‰e jeho místní dosah. V˘‰ková poloha a morfologie
plo‰in a ploch˘ch hﬁbetÛ je v ﬁadû pﬁípadÛ ovlivnûna
uloÏením vrstev (subhorizontální) a vût‰í odolností hornin
(pﬁeváÏnû pískovcÛ), které je budují. Zbytky stﬁední úrovnû
zarovnaného povrchu, rovnûÏ z období pobadenského
(bez moÏnosti bliÏ‰ího ãasového zaﬁazení), mÛÏeme nejlépe
sledovat na boãních hﬁbetech JavorníkÛ a Vsetínsk˘ch vrchÛ
v povodí Vsetínské Beãvy, kde vytváﬁí témûﬁ jednotnou
úroveÀ mezi nejvy‰‰ími horsk˘mi pásmy (napﬁ. ve Vsetínsk˘ch vr‰ích Bzov˘ 722 m, Pﬁední Kyãera 762 m, Papradn˘
751 m, Babínek 753 m, Ochmelov 734 m, v Javorníkách Kání
744 m, Hrachovec 776 m).V zájmovém území jsou nejv˘raznûj‰í nejníÏe poloÏené zbytky nejmlad‰ího zarovnaného
povrchu tzv. údolního zarovnaného povrchu stáﬁí pliocenního aÏ spodnopleistocenního (5 aÏ 0,7 miliónu let). Vytváﬁí
stupnû, plo‰iny a zálomy na svazích, které se táhnou podél
Vsetínské a RoÏnovské Beãvy i jejich pﬁítokÛ aÏ k rozvodím.
Relativní v˘‰ky zbytkÛ nejniÏ‰ího zarovnaného povrchu
nad údolním dnem dosahují do 100 m. Údolní zarovnan˘
povrch pokraãuje v oblasti pﬁedhoﬁí, tj. v Podbeskydské
pahorkatinû,na jejích ploch˘ch hﬁbetech jako podhorské
zarovnání. Vzhledem k tomu, Ïe nejniÏ‰í zarovnan˘ povrch
sleduje údolí jak Vsetínské, tak RoÏnovské Beãvy i jejich vût‰ích pﬁítokÛ, mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe základní rysy údolní
sítû a rozloÏení horsk˘ch hﬁbetÛ byly zformovány jiÏ v pliocénu pﬁed 5 aÏ 1,7 milióny let. V dal‰ím období zaãala
pﬁevaÏovat ﬁíãní eroze, vodní toky se postupnû zahlubovaly
v prÛbûhu pleistocénu do zarovnaného povrchu aÏ dosáhly
úrovnû dne‰ního údolního dna. Zanechaly v rÛzn˘ch v˘‰kov˘ch úrovních jako zbytky z dílãích období své akumulaãní
ãinnosti - ﬁíãní terasy.

Ledovec zasáhl na území Ostravska bûhem elsterské
doby ledové a sálské doby ledové.Tato období ledov˘ch dob
se dají dále ãlenit na dílãí v˘kyvy rozsahu zalednûní.
Mocnost tûla tûchto ledovcÛ zﬁejmû nepﬁesahovala 70 - 100
m na Ostravsku a na samém jihu v Moravské bránû mohla
b˘t jen okolo 20 - 40 m (Czudek 1997). Obecnû
se soudí, Ïe prÛmûrné teploty vzduchu byly v chladn˘ch
obdobích o 3 aÏ 4°C niÏ‰í neÏ dne‰ních 8°C (Czudek 1997).
V teplej‰ích obdobích interglaciálÛ svrchního pleistocénu
se pﬁedpokládají prÛmûrné teploty vzduchu 12 aÏ 13°C,
to je o 4 aÏ 5°C vy‰‰í neÏ dnes.
Rozvoj ﬁíãní sítû na Vsetínsku je doloÏen pouze
útrÏkovitû z drobn˘ch reliktÛ vy‰‰ích teras. Z povodí
Vsetínské Beãvy jsou známy zbytky proluviálních ‰tûrkÛ
z úrovní aÏ 50 m nad dne‰ní hladinou ﬁeky. Nejedná
se o typické terasy na erozívnû vytvoﬁen˘ch zarovnan˘ch
povr‰ích, ale jsou to zbytky ‰tûrkÛ pﬁi vyústûní vût‰ích
boãních pﬁítokÛ. Stáﬁí nejv˘‰e uloÏen˘ch ‰tûrkÛ se klade
do stﬁedního pleistocénu.
Podél RoÏnovské Beãvy jsou známy zbytky terasov˘ch
sedimentÛ ve tﬁech úrovních. Nejvy‰‰í úroveÀ má relativní
v˘‰ku 20 aÏ 25 m nad ﬁekou a má stﬁednopleistocenní stáﬁí
(mindel, 700 – 400 tisíc let). Její zbytky jsou, mimo jiné,
doloÏeny daleko proti toku u Prostﬁední Beãvy. Dal‰í terasa
se nachází v relativní úrovni 10 - 12 m nad RoÏnovskou
Beãvou. Stáﬁí této terasy je stﬁední pleistocén - riss
(300 - 128 tisíc let). NejniÏ‰í terasa se nachází v úrovni
do 6 m nad ﬁekou.V okolí Vala‰ského Meziﬁíãí bylo zji‰tûno,
Ïe nûkteré terasové úrovnû byly pﬁekryty svahovinami
(hlínami a sutûmi) a je moÏné je doloÏit pouze vrtním
prÛzkumem (Demek 1964).
Dne‰ní toky mají zahloubené koryto v sedimentech
údolní nivy, které jsou ve spodní ãásti tvoﬁeny ‰tûrkopískov˘mi náplavy pozdního glaciálu z období pﬁed 13 000
aÏ 11 950 lety poslední ledové doby würmu. V holocénu
byly tyto náplavy ãásteãnû resedimentovány (v období
povodní, zhruba posledních 10 000 let) a pﬁekryty povodÀov˘mi hlínami. Rozsáhlé ukládání povodÀov˘ch hlín
je spojeno s osidlováním a kolonizací ve stﬁedovûku,
kdy docházelo k odlesÀování, roz‰iﬁování orné pÛdy
a rozvoji pÛdní eroze. Celková mocnost v˘plnû ‰tûrkÛ
a povodÀov˘ch hlín dosahuje v˘jimeãnû pﬁes 10 m. Dna
‰irok˘ch niv obou Beãev jsou morfologicky ãlenitá, s ãetn˘mi pohﬁben˘mi vyv˘‰eninami.

Sesuv v Jarcové z roku 1997
V prÛbûhu stﬁedního pleistocénu - rissu pﬁed
300 - 128 tisíci lety, dosáhly jiÏ krajinné tvary rysÛ shodn˘ch
s dne‰ním povrchov˘m reliéfem a rovnûÏ základní ﬁíãní síÈ,
pﬁedev‰ím v horské ãásti území, odpovídala dne‰nímu stavu.
Moravskoslezské Beskydy v‰ak tvoﬁily bariéru proti prÛniku
kontinentálního ledovce hloubûji do vnitrozemí. V období
elsterského a sálského zalednûní (pﬁed 700 - 128 tisíci lety),
kdy ãelo ledovce dosáhlo severního okraje Beskyd, mûla horská krajina charakter arktické a subarktické pou‰tû a patrnû
existovala mocná vrstva trvale zmrzlé pÛdy - permafrostu.
Podle velmi hlubokého zaloÏení nûkter˘ch fosilních sesuvÛ
v hloubce nûkolika desítek metrÛ, mÛÏeme nepﬁímo odvozovat i hloubku tohoto promrzání.Tyto zvodnûlé masy deluviálních svahov˘ch sedimentÛ se dávaly opakovanû do pohybu v teplej‰ích obdobích. Hluboké mrazové zvûtrávání mûlo
za následek sjíÏdûní velk˘ch ker sedimentÛ, pÛvodnû tektonicky rozvolnûn˘ch, za vzniku mrazov˘ch srubÛ, blokov˘ch
sesuvÛ a pestré ‰kály pseudokrasov˘ch jevÛ. Horské zalednûní nejvy‰‰ích partií nebylo jednoznaãnû prokázáno,
ale jeho existence v malém rozsahu na nejvy‰‰ích vrcholech
v ledov˘ch obdobích je moÏná.
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Pulãínské skály v roce 1921

