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7. Geomorfologie
Základní rysy reliéfu
Reliéf okresu Vsetín je velmi ãlenit˘ a kontrastní, vyznaãuje se pestrou mozaikou rÛzn˘ch tvarÛ, od mohutn˘ch
hornatinn˘ch a vrchovinn˘ch horsk˘ch hﬁbetÛ, pﬁes hluboká údolí, kotliny a brázdy aÏ po ploch˘ nízk˘ pahorkatinn˘
reliéf v severozápadní ãásti okresu. Ploché horské hﬁbety
a rozsochy pﬁecházejí do pﬁíkr˘ch svahÛ, hustû ãlenûn˘ch
strÏemi a údolími, typick˘ je rozvoj vodní eroze a sesuvÛ.
Tento charakter reliéfu postihl jiÏ M. Václavek ve Vlastivûdû
moravské, v místopisu Vsatského okresu (vydáno 1909),
kde uvádí: “Údolí a rovinky jsou toliko podél Beãvy
a jejích pﬁítokÛv, ostatek je samá stráÀ, vrch a kopec,
samá kotlina, ráztoka a grapa”.
Tvarová rÛznorodost reliéfu je doplnûna mnoha men‰ími i rozsáhl˘mi pískovcov˘mi skalními útvary, na které jsou
vázány drobné tvary zvûtrávání (skalní mísy, tunely, skalní
hﬁiby apod.) a rovnûÏ pomûrnû rozsáhlé podzemní
prostory - pseudokrasové jeskynû. Právû k podzemním
prostorám se váÏí mnohé lidové povûsti o ukryt˘ch pokladech a tajemn˘ch chodbách.
Pestrost a kontrastnost reliéfu podmiÀuje znaãnou
diferencovanost a malebnost vala‰ské hornaté krajiny.
Nejvy‰‰ím vrcholem okresu je âertÛv ml˘n (1206 m)
v Radho‰Èské hornatinû, nejníÏe - 262 m leÏí údolní dno
Beãvy u Nûmetic, v místû kde ﬁeka opou‰tí území okresu.
V˘‰kov˘ rozdíl ãiní 944 m na vzdálenost 29 km. Nejvût‰í
v˘‰kové rozdíly na nejkrat‰í vzdálenost jsou dosaÏeny mezi
vrcholovou úrovní Radho‰Èské hornatiny a dnem RoÏnovské
brázdy. Napﬁ. mezi âertov˘m ml˘nem a dnem RoÏnovské
brázdy (490 m) je v˘‰kov˘ rozdíl 716 m na vzdálenost 6 km.
Vysoké pﬁev˘‰ení na velmi krátkou vzdálenost je dosaÏeno
mezi vrcholem Kopce (699 m) dnem prÛlomového údolí
Senice v Lomensku (431 m) jiÏnû Lideãka, kde na vzdálenost
600 m ãiní 268 m.Více jak 60% plochy reliéfu okresu dosahuje stﬁedního sklonu 8-15°, 10% plochy stﬁedního sklonu
15-25°, zbytek reliéfu okresu má pak stﬁední sklony men‰í
jak 8°. Podle geomorfologa L. Zapletala (Baletka, Zapletal
1987) je stﬁední nadm. v˘‰ka okresu 540 m a 83% plochy
okresu leÏí v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách 350-750 m. Horskou
povahu okresu dokresluje mnoÏství hor, kopcÛ, vrchÛ
a pahorkÛ,kter˘ch je v okrese 820.
O vysoké ãlenitosti svûdãí existence 1500 údolí,
která jsou del‰í neÏ 400 m, coÏ pﬁedstavuje horizontální
ãlenitost 1,549 km/km2, to znamená, Ïe na 1 km2 pﬁipadá
1,549 km délky údolí.

Celkovû v reliéfu okresu v˘raznû pﬁevaÏuje eroznûdenudaãní a strukturnû-denudaãní vrchovinn˘ a hornatinn˘
reliéf na fly‰ov˘ch pískovcích a jílovcích nad akumulaãním
a eroznû-akumulaãním reliéfem v kotlinách, brázdách
a v˘razn˘ch dnech údolí. Horské hﬁbety se váÏí na pruhy
odoln˘ch pískovcÛ a jejich pásma se táhnou ve smûru SV-JZ,
coÏ odpovídá zhruba osám vyvrásnûn˘ch a pﬁesunut˘ch dílãích fly‰ov˘ch pﬁíkrovÛ. RovnûÏ hlavní vodní toky udrÏují
typick˘ karpatsk˘ smûr SV-JZ. Vyjímku tvoﬁí tok Senice
od Horní Lidãe a Vsetínské Beãvy od Vsetína, které proráÏejí napﬁíã horské hﬁbety a smûﬁují na sever. Zmûna toku
je pravdûpodobnû podmínûna prÛbûhem tektonické poruchy. U hlubok˘ch údolí, kotlin a sníÏenin se rovnûÏ projevuje strukturní podmínûnost, neboÈ jsou vyvinuty v pruzích
ménû odoln˘ch jílovcov˘ch hornin. ¤íãní údolí, sníÏeniny
a poﬁíãní kotliny, typické pro reliéf Vala‰ska, mûly zásadní
v˘znam v minulosti, neboÈ podél nich probíhalo osidlování
hornaté krajiny. Dnes jsou na nû vázány hlavní sídelní útvary
(mûsta a vesnice), probíhají jimi silniãní a Ïelezniãní tahy.
Právû v tûchto sníÏen˘ch územích do‰lo k v˘raznûj‰ímu
ovlivnûní tvarÛ reliéfu hospodáﬁskou ãinností. MÛÏeme v‰ak
konstatovat, Ïe vût‰ina reliéfu okresu nebyla ãlovûkem silnû
ovlivnûna. V horském reliéfu okresu se v˘raznû uplatÀují
i prÛsmyky a sedla (napﬁ. Lysk˘ prÛsmyk, Papajské sedlo),
v˘znamné jsou z hlediska dopravního, v minulosti byla dÛleÏitá jejich ochrana pﬁed vojensk˘mi nájezdy.
Podle regionálního geomorfologického ãlenûní reliéfu
(Czudek ed. a kol. 1972, Demek ed. a kol. 1987) patﬁí území
okresu k provincii Západní Karpaty, k subprovincii Vnûj‰í
Západní Karpaty. V rámci ní okres zasahuje do tﬁí oblastí,
které jsou ãlenûny na niÏ‰í jednotky - geomorfologické
celky: Západobeskydské podhÛﬁí - Podbeskydská pahorkatina, Západní Beskydy - Moravskoslezské Beskydy, RoÏnovská
brázda, Host˘nsko-vsetínská hornatina, Slovensko-moravské
Karpaty - Javorníky, Vizovická vrchovina, Bílé Karpaty.
RovnûÏ geomorfologické celky jsou dûleny na niÏ‰í jednotky
- podcelky a dále na okrsky (podrobnûji viz tabulka).V následujícím textu budeme charakterizovat reliéf geomorfologick˘ch celkÛ, niÏ‰í jednotky budeme zv˘razÀovat jen pro
postiÏení jedineãn˘ch rysÛ území. Uvedeme i základní popis
vybran˘ch v˘znamn˘ch geomorfologick˘ch lokalit, které
byly podrobnû zpracovány Kirchnerem a Krejãím (1996,
1997a,c). Zvlá‰tní pozornost vûnujeme souãasn˘m modelaãním procesÛm, zejména svahov˘m, s nimiÏ souvisí vznik rozsáhl˘ch svahov˘ch deformací, které byly aktivizovány
po extrémních sráÏkách v ãervenci 1997. Problematika
pseudokrasov˘ch jeskyní je podrobnû rozebrána ve zvlá‰tní
kapitole.V seznamu literatury jsou uvedeny základní práce,
zab˘vající se reliéfem a geomorfologií okresu Vsetín.
Vztahují se jak k dílãím problémÛm a lokalitám, tak k zaﬁazení daného území do celkového kontextu v˘voje fly‰ového
reliéfu Západních Karpat (napﬁ. Demek, Novák a kol. 1992,
Czudek 1997). Uvedená literatura rovnûÏ obsahuje podrobnûj‰í literární reference o dané problematice.

V˘voj reliéfu
Pestrost a prostorová diferencovanost reliéfu okresu
souvisí s dlouhodob˘m v˘vojem území a pÛsobením celého
souboru vnûj‰ích reliéfotvorn˘ch procesÛ v závislosti
na mlad˘ch tektonick˘ch pohybech, zmûnách klimatu
a rozdílné odolnosti pískovcÛ a jílovcÛ ve fly‰ov˘ch
souvrstvích.

Beãva u Nûmetic - nejniÏ‰í místo v okrese Vsetín

V˘voj zemského povrchu je vysvûtlován podle teorie
globální tektoniky pohybem litosférick˘ch desek tj. pevn˘ch
desek povrchové ãásti Zemû. Hybnou silou pohybu
je konvenãní proudûní ve svrchním plá‰ti Zemû. Základ
geodynamického v˘voje reliéfu zájmové oblasti byl urãen
v tﬁetihorách kolizí tj. nárazem kontinentálních desek seve-
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roevropské platformy a karpatopanonské soustavy blokÛ.
V oblasti Vnûj‰ích Západních Karpat, kde probíhala mohutná sedimentace fly‰ov˘ch souvrství, zaãalo koncem paleogénu v souvislosti s kolizí vrásnûní a nasouvání pﬁíkrovÛ
na poklesl˘ okraj âeského masívu (souãást severoevropské
platformy). JiÏ v prÛbûhu vrásnûní a nasunování byly fly‰ové
pﬁíkrovy erodovány a denudovány. Konsolidované horniny
âeského masívu se sklánûjí k v˘chodu a nacházejí hluboko
pod fly‰ov˘mi pﬁíkrovy (napﬁ. ve vrtu JablÛnka 1 byly zastiÏeny sedimenty karbonu âeského masívu v hloubce
2895 m). Po ústupu spodnomiocenního moﬁe z oblasti
karpatské pﬁedhlubnû dochází k dosunování fly‰ov˘ch pﬁíkrovÛ aÏ na vzdálenost 50 km a pﬁekrytí mlad‰ích moﬁsk˘ch
sedimentÛ pﬁedev‰ím spodního (karpat) a ménû stﬁedního
(baden) miocénu. V dal‰ích fázích v˘voje na rozhraní
miocénu a pliocénu a v pliocénu do‰lo v rámci horotvorn˘ch zdvihov˘ch pohybÛ k pﬁíãnému rozãlenûní (segmentaci) na dílãí bloky podél zlomÛ. V reliéfu se projevuje
vy‰‰ími nadmoﬁsk˘mi v˘‰kami tzv. makovsko-marikovská
elevace (s kulminaãní osou Bumbálka - Makov – Dolná
Mariková) a naopak pﬁíãná sníÏenina beãvansko-vlárská,
na kterou je vázáno údolí Senice a Vsetínské Beãvy.
Tektonicky vyzvednutá horská pásma byla v podmínkách suchého a polosuchého podnebí neogénu sniÏována
a zarovnávána souborem eroznû-denudaãních procesÛ.
V mlad‰ích tﬁetihorách a poãátkem ãtvrtohor,v kvartéru,byly
v rámci daného území vytvoﬁeny planaãními (zarovnávacími)
procesy zarovnané povrchy v rÛzn˘ch nadmoﬁsk˘ch
v˘‰kách.V souãasnosti se nacházejí jako plo‰iny nebo svahové spoãinky nejménû ve tﬁech v˘‰kov˘ch úrovních. Doposud
se obecnû pﬁedpokládá, Ïe základní nejv˘‰e poloÏen˘ zarovnan˘ povrch se zaãal vyvíjet po dosunutí fly‰ov˘ch pﬁíkrovÛ
po badenu (tzv. pobadensk˘ zarovnan˘ povrch). Zbytky tohoto zarovnaného povrchu se nacházejí na plo‰inách
a ploch˘ch hﬁbetech v Radho‰Èské hornatinû, Vsetínsk˘ch
vr‰ích, Javornících i hornatinném pruhu Vizovické vrchoviny.
Geologické a geomorfologické v˘zkumy z posledních období v‰ak nepotvrzují v˘razné plo‰né roz‰íﬁení tohoto zarovnaného povrchu, pravdûpodobnû pÛjde spí‰e o regionální
rozsah. Plo‰iny ve vrcholov˘ch polohách jsou uchovány
v mnoha pﬁípadech díky vy‰‰í odolnosti pískovcov˘ch souvrství nebo antiklinálnímu uloÏení vrstev. Stﬁední úroveÀ
zarovnání se vyskytuje ve vrchovinn˘ch polohách Host˘nsk˘ch vrchÛ a Vizovické vrchoviny a niÏ‰ích horsk˘ch rozsochách vy‰‰ích pohoﬁí. V terénu v˘razn˘ a prokazateln˘
je nejniÏ‰í zarovnan˘ povrch tzv. údolní zarovnan˘ povrch
(pliocenního aÏ spodnopleistocenního stáﬁí).Vytváﬁí v˘razné
stupnû táhnoucí se ve formû svahov˘ch spoãinkÛ a plo‰in
v ‰irok˘ch údolích vodních tokÛ aÏ k rozvodím (napﬁ.
Rokytenka, Ratiboﬁka, RoÏnovská Beãva). Ploché hﬁbety
Podbeskydské pahorkatiny v rámci této nejniÏ‰í úrovnû
vytváﬁí podhorské zarovnání.Roz‰íﬁení nejniÏ‰ích zarovnan˘ch povrchÛ tzv. kryopedimentÛ, které vznikaly zarovnáváním v periglaciálních podmínkách v pleistocénu zatím pﬁedpokládáme ve dnech RoÏnovské a Louãské brázdy. Období
zarovnání byla pﬁeru‰ována etapami tektonické aktivity,
proto se zarovnané povrchy nacházejí v rÛzn˘ch v˘‰kov˘ch
úrovních, morfologicky se projevuje i vy‰‰í odolnost pískovcov˘ch komplexÛ.Tektonické zdvihy oblasti koncem neogénu a poãátkem kvartéru podmínily i zmûny v pÛdorysu ﬁíãní
sítû v jiÏní ãásti okresu v povodí Senice. PÛvodní smûr ﬁeky
SV - JZ se obrátil smûrem severním a prÛlomov˘m údolím
Lomensko pokraãuje do povodí Vsetínské Beãvy. Znaãnou
úlohu zde hraje tektonické oslabení ve smûru S - J, kter˘m
probíhá beãvansko-vlárská deprese.
Základní makroformy reliéfu, vzniklé koncem neogénu
a poãátkem pleistocénu (hranice pleistocénu podle nejnovûj‰ích názorÛ kladena pﬁed 2,48 mil. let), byly v prÛbûhu kvartéru postupnû modelovány cel˘m souborem procesÛ (zejména soliflukce, mrazové zvûtrávání, svahové procesy). Procesy
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byly vázány na periglaciální podnebí chladn˘ch období pleistocénu.V pískovcích vznikly typické mrazové sruby, se stupÀovinami kryoplanaãních teras, rozsáhlé balvanové úpatní
haldy, kamenná moﬁe a nivaãní sníÏeniny.V pleistocénu do‰lo
rovnûÏ ke vzniku mohutn˘ch svahov˘ch deformací vysok˘ch
horsk˘ch hﬁbetÛ (skalní sesuvy,hlubinné plouÏení),které byly
spojeny se vznikem podzemních pseudokrasov˘ch prostor.
Pﬁi úpatí pﬁíkr˘ch svahÛ se vytvoﬁily pokryvy mocn˘ch
svahov˘ch sedimentÛ, ve dnech údolí vysoké ﬁíãní terasy
a mohutné náplavové ﬁíãní kuÏely.
V severozápadní ãásti okresu, v Kelãské pahorkatinû,
se uloÏily málo mocné pokryvy spra‰í a spra‰ov˘ch hlín.
V˘skyt jednotliv˘ch typick˘ch tvarÛ bude uvádûn pﬁi charakterizování dílãích geomorfologick˘ch jednotek. Je‰tû je zapotﬁebí se zmínit, Ïe v prÛbûhu pleistocénu zasáhl dvakrát
území severní Moravy a Slezska pevninsk˘ ledovec ze severu.
Star‰í elsterské ani mlad‰í sálské zalednûní se území okresu
nedotklo, pﬁesto v‰ak mûl ledovec s územím okresu nepﬁím˘
kontakt. Tavné ledovcové vody odtékaly z ãela ledovcÛ
smûrem jihozápadním. Podle posledních v˘zkumÛ v dobû sálského zalednûní odtékaly vody pﬁes Palaãovskou (téÏ Porubskou) bránu zasahující sever okresu a pokraãovaly do údolí
Beãvy. Svûdãí o tom v˘skyt ledovcovû-jezerních a ledovcovûﬁíãních sedimentÛ v této sníÏeninû. Horské ledovce, existující
v pleistocénu napﬁ. v Hrubém Jeseníku, nebyly v nejvy‰‰ích
polohách Radho‰Èské hornatiny prokázány.
V mlad‰ích ãtvrtohorách (holocénu) pﬁed 10 300 lety
zaãalo oteplování a zvlhãování podnebí. Reliéf je pﬁetváﬁen
vodní erozí (vznikají strÏe, záﬁezy vodních koryt), sesouváním, v údolních dnech se formují hlinité a jílovitohlinité
uloÏeniny údolních niv. Ojedinûle pÛsobí sufoze, tj. podzemní odnos jemnozrnn˘ch zemin podpovrchovou vodou,
a vznikají drobné sníÏeniny, ãi tunely. Poãíná pÛsobení hospodáﬁské ãinnosti ãlovûka, jeÏ se neustále zvy‰uje. Vznikají
antropogenní tvary reliéfu (napﬁ. lomy, záﬁezy, náspy, úvozy,
terasy). Nevhodné zemûdûlské nebo lesnické zásahy
urychlují vûtrnou i vodní erozi, aktivizují sesuvy. Vznikají
rozsáhlé ‰kody na zemûdûlské pÛdû, komunikacích, obytn˘ch i hospodáﬁsk˘ch objektech.

Charakteristiky geomorfologick˘ch celkÛ
Do severní a severozápadní ãásti okresu zasahuje
geomorfologick˘ celek Podbeskydská pahorkatina.
Mírnû zvlnûn˘ reliéf na pískovcích a jílovcích slezského
a podslezského pﬁíkrovu vrcholí Provodovick˘m hﬁbetem
v Kelãské pahorkatinû (StráÏ 433 m, StráÏné 399 m)
a Petﬁkovick˘mi vrchy ve ·tramberské vrchovinû. V˘razná
erozní sníÏenina Louãské brázdy se vyvinula podél ﬁeky
Louãky pﬁi úpatí Host˘nsk˘ch vrchÛ. Vala‰skomeziﬁíãská
kotlina protaÏená podél ﬁeky Beãvy je vyplnûna akumulacemi ﬁíãních teras a sedimenty údolní nivy. SníÏeninou
Palaãovské (Porubské) brázdy komunikoval pevninsk˘ ledovec s údolím Beãvy. Ojedinûle se v reliéfu projevují vápencová bradla, ãasto rozru‰ená tûÏbou. Je zapotﬁebí upozornit
na velmi cenné v˘chozy sopeãn˘ch hornin severnû
od vrcholu ChoryÀská stráÏ (376 m).Tyto vulkanity tû‰ínitové asociace se nacházejí na levém bﬁehu Beãvy dosahují
v˘‰ku 4 m a délku 20 m.
Severní a severov˘chodní ãást okresu vyplÀuje horsk˘
reliéf Moravskoslezsk˘ch Beskyd, naprosto pﬁevládá
podcelek Radho‰Èská hornatina, pouze na SV zasahuje
podcelek Klokoãovská hornatina.
Radho‰Èská hornatina je tvoﬁena strukturnû-denudaãním a eroznû-denudaãním reliéfem. Vrcholí v˘raznou
horskou skupinou s kótami âertÛv ml˘n 1206 m, Radho‰È
1129 m, jeÏ je oddûlena sedlem Pindula od niÏ‰í postupnû

k západu klesající horské ãásti (Kamenárka 862 m, Hu‰t˘n
749 m). Radho‰Èská hornatina je charakterizována izoklinálním (stejnû uklonûn˘m s vrstvami) stupÀovitû uspoﬁádan˘m
reliéfem vysok˘ch a niÏ‰ích hornatinn˘ch hﬁbetÛ (pravdûpodobnû se zbytky úrovní zarovnan˘ch povrchÛ). Souvrství
fly‰ov˘ch komplexÛ slezské jednotky (pﬁeváÏnû godulské
a istebÀanské souvrství s pﬁevahou odoln˘ch pískovcÛ
nad jílovci) se uklání jiÏním smûrem, na ãela vrstev jsou
vázány pﬁíkré severní beskydské svahy, podél vrstevních
ploch klesá reliéf stupÀovitû do RoÏnovské brázdy. Odolné
pískovce vytváﬁí v reliéfu ãasté strukturní plo‰iny, svahové
hrany, strukturní hﬁbety, strukturnû podmínûné mrazové
sruby. PﬁevaÏují pﬁíkré svahy s hustou údolní sítí hlubok˘ch
bystﬁinn˘ch tokÛ, vlévajících se z pravé strany do RoÏnovské
Beãvy. ProtoÏe energie reliéfu je vysoká, mají tyto pﬁítoky
znaãn˘ spád a bystﬁinn˘ charakter (napﬁ. MeãÛvka, Knûhynû,
Horní Rozpit˘ potok, Dolní Rozpit˘ potok, Dolnopaseck˘
potok, Hodorfsk˘ potok, Za‰ovsk˘ potok).V pramenné ãásti
pﬁechází do svahov˘ch úpadÛ nebo nivaãních sníÏenin,
které jsou vyplnûny hlinitokamenit˘mi svahov˘mi sedimenty.
Pﬁi ãervencov˘ch povodních 1997 se valil údolními dny
v této oblasti ‰tûrkovit˘ materiál v obrovském mnoÏství.
Napﬁ. koryto Dolního Rozpitého potoka v Dolní Beãvû bylo
prakticky úplnû zaneseno a voda proudila mimo. RovnûÏ
mnoÏství uná‰eného ‰tûrkovitého materiálu, které sedimentovalo na náplavovém kuÏelu Starozuberského potoka
zaplnilo koryto a tok byl samovolnû pﬁeloÏen. PovodeÀ prakticky vyerodovala horní ãásti tokÛ aÏ na skalní podloÏí
a vytvoﬁila ãerstvé erozní záﬁezy.
Pro vrcholové oblasti Radho‰Èské hornatiny je charakteristické hlubinné plouÏení, které poru‰uje horninov˘ masív,
dochází k rozvolnûní vrcholov˘ch poloh vysok˘ch hﬁbetÛ,
vznikají rozsáhlé skalní sesuvy,na jejichÏ odluãné plochy jsou
vázány rozsedlinové jeskynû ãi propasti. Je postiÏena oblast
Radho‰tû, Pusteven a âertova ml˘na, kde se nacházejí pomûrnû rozsáhlé systémy podzemních rozsedlinov˘ch jeskyní
(napﬁ. Volaﬁka, jeskynû na Záryjích). Nejdel‰í je jeskynû
Cyrilka (podrobnûji kapitola o jeskyních).
V RoÏnovské brázdû na potoce Knûhynû se setkáváme
s jedineãn˘mi tvary, které vznikly vodní erozí a zároveÀ
víﬁiv˘m proudûním vody, jeÏ uná‰í jemnozrnn˘ materiál tzv.
evorzí. Na pískovcové lavici o mocnosti 4 m vznikl erozní
Ïlab, evorzní vanovitá prohlubeÀ (její délka 5 m, ‰íﬁka 3 m
a hloubka nejménû 3 m).V okolí se na balvanech vyskytuje
ﬁada typick˘ch obﬁích hrncÛ.
Stﬁední ãást okresu vyplÀuje geomorfologick˘ celek
Host˘nsko - vsetínská hornatina, kter˘ je rozdûlen hlubok˘m údolím Vsetínské Beãvy na Host˘nské vrchy na západû a Vsetínské vrchy na v˘chodû.
Hornatinn˘ pruh Vsetínsk˘ch vrchÛ leÏí cel˘
v rámci okresu a je protaÏen v délce 30 km. Na hlavním hﬁbetu je dosaÏeno max. nadm. v˘‰ek - Vysoká 1024 m, SoláÀ 861
m, Lé‰tí 900 m,Taneãnice 912 m, Cáb 842 m. V˘razné údolí
Bystﬁiãky odãleÀuje niÏ‰í vrchovinn˘ pruh reliéfu (VrchhÛra
692 m) v severní ãásti Vsetínsk˘ch vrchÛ. Strukturnû-denudaãní a eroznû-denudaãní reliéf je tvoﬁen slepenci, pískovci
a jílovci soláÀského, beloveÏského a zlínského souvrství
magurského fly‰e, charakteristické jsou ploché rozvodní
hﬁbety a svahové spoãinky, které pﬁedstavují pravdûpodobnû
zbytky rÛzn˘ch úrovní zarovnan˘ch povrchÛ. Linie magurského nasunutí je morfologicky pomûrnû v˘razná, tvoﬁí
severní omezení Vsetínsk˘ch vrchÛ oproti RoÏnovské brázdû.
Na okraj magurského nasunutí jsou vázána ‰iroce rozevﬁená
údolí HáÏovického a Maretkového potoka pﬁi severním okraji Vsetínsk˘ch vrchÛ.V reliéfu Vsetínsk˘ch vrchÛ se projevuje
rÛzná geomorfologická odolnost fly‰ov˘ch komplexÛ, vznikají strukturní stupnû, plo‰iny, hﬁbety, strukturnû podmínûné

mrazové sruby. Díky hlubinnému plouÏení dochází k rozpadu
vysok˘ch horsk˘ch hﬁbetÛ a vznikají typické povrchové
i podzemní tvary (pseudozávrty, rozsedlinové jeskynû).
Ve Vsetínsk˘ch vr‰ích se nachází mnoÏství lokalit s v˘skytem
zajímav˘ch skalních tvarÛ. Nejvy‰‰í v okrese je izolovan˘ pískovcov˘ skalní útvar Valova skála u Vsetína (v˘‰ka 38 - 39 m)
s mnoha drobn˘mi tvary zvûtrávání podmínûn˘mi vlastnosti
pískovcového podloÏí. Dále v oblasti Vaculova v Malé
Bystﬁici je cel˘ svah rozvolnûn mohutn˘m sesuvem,
na odluãné plochy a skalní trhliny je vázáno mnoÏství závrtov˘ch sníÏenin a drobná rozsedlinová jeskynû i jednotlivé
v˘chozy pískovcÛ.
¤ada skalních útvarÛ se nachází v oblasti Klenova.
Na nejvy‰‰ím vrcholu tohoto hﬁbetu na Zámãisku (678 m)
vystupuje hﬁibovit˘ skalní útvar aÏ 7 m vysok˘.V jeho dolní
ãásti je silnû rozvûtralá poloha slepencÛ.Vytvoﬁil se v ní drobn˘ tunel.Ve vrcholové ãásti skaliska jsou vyvinuty zárodeãné
skalní mísy. Ke skalnímu útvaru se váÏí lidové povûsti o ukryt˘ch zbojnick˘ch pokladech. V severní ãásti hﬁbetu Klenov
vystupuje v délce asi 200 m pískovcov˘ svahov˘ mrazov˘
srub aÏ 19 m vysok˘ (oznaãován téÏ jako Havranka). Svislé
stûny jsou pokryty mnoÏstvím kulovit˘ch dutin, skalních
ﬁíms, v˘klenkÛ typu abri. K vzácn˘m tvarÛm patﬁí skalní
okno (délka 165 cm, ‰íﬁka 35 cm) a dvojité skalní okno tzv.
skalní hodiny v jiÏní ãásti lokality. Ze západního svahu
Klenova vybíhá v˘razn˘ hﬁbet vrcholící skalním asymetrick˘m hﬁebenem z pískovcÛ a slepencÛ (zvan˘ téÏ Jazevky).
Nejimpozantnûj‰í je dolní ãást lokality s hﬁibovit˘mi vûÏovit˘mi útvary. Nejvy‰‰í vûÏ se naz˘vá Komín (v˘‰ka 15 m).
Na svisl˘ch stûnách skalních útvarÛ se setkáváme s mnoÏstvím vo‰tin, kulovit˘ch skalních v˘klenkÛ, mikrogelivaãních dutin (vznikají vyvûtráváním a vypadáváním drobn˘ch
valounÛ ze slepencov˘ch vrstev). Ve stﬁední ãásti lokality
se vytvoﬁil na roz‰iﬁujících se puklinách tunel, zvût‰ující
se v malou jeskyni. JiÏnû Klenova, oddûlen˘ v˘razn˘m
sedlem, vystupuje vrchol ·típa (706,8 m). Na jeho severov˘chodním hﬁbetu je protaÏena svahová pískovcová hradba,
téÏ naz˘vána Svantovítova skála. Hradba je pﬁíãn˘mi puklinami rozdûlena na tﬁi ãásti. AÏ 12 m v˘‰ky dosahuje skalní
útvar Ploutev ve v˘chodní ãásti lokality.
Pomûrnû znám˘ a hojnû nav‰tûvovan˘ je skalní útvar
MedÛvka jihozápadnû od Velké Lhoty. Podle pﬁíkﬁe uklonûn˘ch pískovcÛ a slepencÛ rusavsk˘ch vrstev vznikl stupÀovit˘, strukturnû podmínûn˘ mrazov˘ srub délky 52 m a v˘‰ky
14 m. Skalní plochy jsou zvlnûny mnoÏstvím vanovit˘ch
prohlubní, Ïlábkov˘ch pseudo‰krapÛ, kulovit˘ch dutin.
Charakteristick˘ je v˘skyt skalních mís (nejvût‰í kruhovitá
dosahuje prÛmûru 60 cm a hloubky 20 cm).
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Rozsáhl˘ komplex povrchov˘ch i podzemních pseudokrasov˘ch tvarÛ je situován v závûru údolí Kobylská v Karolince, kde do‰lo k rozsáhlému rozpadu a skalnímu sesuvu
horského hﬁbetu. Ve Velk˘ch Karlovicích - Jezerném mohutn˘ star˘ sesuv ãásteãnû pﬁehradil koryto potoka a následn˘m
utûsnûním byla vytvoﬁena malá vodní nádrÏ. K zajímavostem
patﬁí prÛzkumná ‰tola 10 m dlouhá, která se nachází
na pravém údolním svahu pod hrází vodní nádrÏe Bystﬁiãka.
Host˘nské vrchy v západní ãásti okresu tvoﬁí
ãlenit˘ vrchovinn˘ reliéf na magurské fly‰i s prÛmûrn˘mi
nadmoﬁsk˘mi v˘‰kami 500-650 m. V˘raznû se projevuje
vliv geologické stavby. Na odolné pískovce jsou vázány
vy‰‰í horské hﬁbety s drobn˘mi skalními útvary
(Drastihlava 695 m, Vysok˘ grÛÀ 658 m), na málo odolné
polohy jílovcÛ ‰iroká údolí (napﬁ. Rokytenky, Ratiboﬁky,
MikulÛvky). K zajímav˘m oblastem patﬁí KﬁíÏov˘ vrch
(670 m) u Semetína, kde skalní stûna mohutného sesuvu
byla pﬁemodelována na mrazov˘ srub (7 m v˘‰ka,
200 m délka). Od ní vybíhá úpatní suÈová halda, na kterou
navazují rozsáhlé sesuvné akumulace, ãásteãnû aktivizované. Pﬁi úpatí skalní stûny se nachází rozsedlinová
Zbojnická jeskynû. Drobná podzemní prostora je vyvinuta
i v údolí Dama‰ek v Ho‰Èálkové. Nejznámûj‰ím skalním
útvarem v této oblasti je Jarcovská kula v horní ãásti
levého údolního svahu Vsetínské Beãvy. Pískovcová vûÏ
dosahuje v˘‰ku 8 m. Je typicky modelována selektivním
zvûtráváním pÛsobícím podél vrstev a puklin. Vyskytují
se vo‰tiny a skalní v˘klenky.
Zajímavé antropogenní tûÏební tvary se nacházejí
na katastru obce Liptál (‰toly, zasypané vchody do ‰tol,
haldy). ·toly vznikly pﬁi tûÏbû tence deskovit˘ch pískovcÛ
pro v˘robu brouskÛ. Nachází se zde nejdel‰í ‰tola na Vala‰sku
s délkou 45 m. Díky silnû vápnité vodû se ve ‰tole vysráÏely
drobné kaskády, náteky a keﬁíãkovité v˘rustky, které ﬁadíme
k jevÛm krasov˘m (BaroÀ a ¤ehák 1997).
Javorníky s geomorfologick˘mi podcelky Ráztockou
a Pulãínskou hornatinou vyplÀují v˘chodní a jihov˘chodní ãást okresu. Jejich ústﬁední hﬁbet se táhne v délce
témûﬁ 30 km. Maximálních nadm. v˘‰ek dosahuje v severov˘chodní ãásti (Javorník 1019 m, Stoleãn˘ vrch 956 m,
Kohútka 913 m), klesá k JZ (Hradisko 773 m, StráÏ 622 m),
kde se roz‰iﬁuje a je rozﬁezán mnoha údolími (napﬁ.
Veﬁeãn˘ potok, LuÏenka, Pulãínsk˘ potok, horní tok
Senice). Eroznû-denudaãní a strukturnû-denudaãní reliéf
je budován pﬁeváÏnû komplexy jílovcÛ a pískovcÛ zlínského souvrství raãanské jednotky magurského fly‰e.
Vrcholové oblasti pohraniãního hﬁbetu Pulãínské hornati-
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ny tvoﬁí kyãerské a luhaãovické vrstvy zlínského souvrství, v nichÏ v˘raznû pﬁevaÏují odolné pískovce a slepence.
Typické pro hornatinn˘ reliéf jsou ploché hﬁbety a dílãí
horské rozsochy se zbytky úrovní zarovnan˘ch povrchÛ,
vysoká rozãlenûnost údolími vodních tokÛ a strÏemi, hluboká pﬁíãná sedla (napﬁ. Papajské, Makovské). Jedineãn˘m
tvarem je údolí Vsetínské Beãvy, udrÏující typick˘ karpatsk˘ smûr JZ-SV, které oddûluje Javorníky od Vsetínsk˘ch
vrchÛ. Údolí je ‰iroce rozevﬁené s údolní nivou, místy
se zbytky ﬁíãních teras. Do hlavního údolí pﬁichází z pravé
strany (Vsetínské vrchy) i levé strany (Javorníky) mnoÏství
hlubok˘ch údolí s vodními toky bys ﬁinného charakteru.
Nûkteré pﬁítoky z JavorníkÛ vytváﬁí na sv˘ch stﬁedních
tocích prÛlomová údolí. Napﬁ. potok Zdûchovka vytéká
ze Zdûchovské kotliny, proráÏí boãní hﬁbet JavorníkÛ
a vstupuje do ‰irokého údolí Vsetínské Beãvy.
V Pulãínské hornatinû se nachází mnoÏství pískovcov˘ch útvarÛ (napﬁ. StráÏ 622 m, Skaliãí, Ezech˘l), z nichÏ
nejrozsáhlej‰í vystupují na vrcholu Hradisko (773 m) severnû od Pulãína. Sv˘m rozsahem a tvarovou rozmanitostí
mÛÏeme nazvat tuto oblast skalním mûstem, které je nejvût‰í v moravsk˘ch fly‰ov˘ch Karpatech. Vyskytují se vysoké
skalní stûny mrazov˘ch srubÛ i strukturních svahÛ
(aÏ 30 m vysoké), hﬁibovité skalní vûÏe, pseudozávrty. Skalní
povrchy jsou pokryty mnoha v˘klenky, ﬁímsami, odtokov˘mi
pseudo‰krapy, skalními mísami. Nejvût‰í skalní mísa dosahuje rozmûrÛ 120 x 80 cm, hloubky 80 cm. V severozápadní
ãásti Hradiska se vytvoﬁil mohutn˘ skalní sesuv s odluãnou
skalní stûnou v horní ãásti (v˘‰ka aÏ 18 m), pﬁemodelovanou
mrazov˘m zvûtráváním do tvaru mrazového srubu.V oblasti
Hradiska se nachází rozsedlinové jeskynû. MÛÏeme konstatovat, Ïe v okolí Hradiska se vyskytuje úpln˘ soubor
podzemních i povrchov˘ch pseudokrasov˘ch tvarÛ vysoké
pﬁírodovûdné hodnoty.
Území okresu na jihozápad od hlubokého údolí Senice
pokr˘vá hornatinn˘ a vrchovinn˘ reliéf Vizovické vrchoviny. Této oblasti dominuje hornatinn˘ pruh geomorfologického podcelku Komonecké hornatiny (Krajãice 730 m,
Kopce 699 m) tvoﬁen˘ pﬁeváÏnû odoln˘mi pískovci luhaãovick˘ch vrstev raãanské jednotky. Na jihov˘chod pﬁechází
ústﬁední hornatina do niÏ‰ích poloh Luhaãovické vrchoviny,
na severozápadû do Zlínské vrchoviny, kde v podloÏí
pﬁevaÏují ménû odolné vrstvy s pﬁevahou jílovcÛ. Zejména
podél údolí Senice i men‰ích pﬁítokÛ (PozdûchÛvka,
Seninka) se vyskytují zbytky plo‰in tzv. údolního zarovnaného povrchu. Na v˘chozy pískovcÛ ve vrcholov˘ch i svahov˘ch polohách se váÏe mnoÏství skalních útvarÛ.
K nejznámûj‰ím patﬁí âertovy skály u Lideãka.Impozantní
aÏ 25 m vysoká skalní hradba je vázána na svisle uklonûnou
pískovcovou lavici luhaãovick˘ch vrstev. Díky svisl˘m puklinám a subhorizontálním vrstevním plochám je hradba rozãlenûna do mohutn˘ch stupÀovitû uspoﬁádan˘ch kvádrÛ. Povrch
skalních stûn je poset mnoÏstvím Ïlábkov˘ch pseudo‰krapÛ,
vo‰tin, skalních v˘klenkÛ, dutin typu tafoni.Tvarovou pestrost
doplÀují drobné rozsedliny a skalní vûÏ tvaru palice v jihozápadní ãásti hradby. Na vrcholu Vrátnice (682 m) vystupuje
v˘razn˘ mrazov˘ srub s max. v˘‰kou 10,5 m a délkou
90 m (skalní útvar téÏ naz˘ván Horní skály). Svislé skalní stûny
pokr˘vá velké mnoÏství typick˘ch vo‰tin, kulovit˘ch a eliptick˘ch dutin aÏ 50 cm hlubok˘ch. Asi 2,5 km severnû
od Laãnova se nachází velmi atraktivních lokalita - Dolní skály
(naz˘vány téÏ Laãnovské ãi Trãkovy skály). Mohutn˘ strukturnû podmínûn˘ mrazov˘ srub je vyvinut˘ na ãelech pískovcov˘ch a slepencov˘ch vrstev, dosahuje délku 70 m. Pﬁíãnû
orientované pukliny ãlení stûnu mrazového srubu do nûkolika
blokÛ, nejvy‰‰í dosahuje v˘‰ku 14 m. Svislé stûny jsou pokryty
mnoÏstvím vo‰tin, dutin typu tafoni, kulovit˘ch dutin
(aÏ 70 cm v prÛmûru a hloubky 60-65 cm). Jejich vznik závisí
na strukturních vlastnostech pískovcÛ a úãincích zvûtrávání.

V oblasti jiÏnû a jihov˘chodnû od vrcholu Vrátnice
se nachází ﬁada men‰ích skalních útvarÛ (napﬁ. Strãihlávek),
jejichÏ tvar je podmínûn uloÏením a puklinatostí pískovcov˘ch lavic. Na jihov˘chodním úboãí Vrátnice vybíhá
nejrozsáhlej‰í skalnat˘ hﬁeben s celkov˘m pﬁev˘‰ením
15 - 16 m. Pﬁi úpatí jeho nejvy‰‰í ãásti je v haldû mohutn˘ch
pískovcov˘ch blokÛ vytvoﬁena suÈová jeskynû.Ve vrcholové
ãásti Vizovické vrchoviny na jiÏním svahu kóty
718 m (nûkdy oznaãována jako Láz nebo Kopec) je vyvinut
stupÀovit˘ strukturní svah, protaÏen˘ v délce 50 m.
Je vázán na uklonûné vrstevní plochy luhaãovick˘ch
pískovcÛ. Svah je ãlenûn podéln˘mi puklinami, na kter˘ch
se vyvinuly hluboké Ïlábkové pseudo‰krapy (hloubka
aÏ 40 cm, ‰íﬁka aÏ 60 cm). V horní ãásti skalního svahu
se na ãelech vrstev vyvinul mrazov˘ srub 3 m vysok˘.
Je ãlenûn v˘razn˘mi kulovit˘mi dutinami (max. rozmûry
hloubka 60 cm, ‰íﬁka 50 x 65 cm). Ve vrcholové ãásti mrazového srubu se nachází ﬁada skalních mís. Nejvût‰í mísa
oválného tvaru dosahuje rozmûrÛ 66 x 60 cm.V dolní ãásti
strukturního svahu se vytvoﬁil skalní tunel, dlouh˘ 3 m,
se vstupním otvorem ‰íﬁky 75 cm.
Vrcholová oblast kóty Kopce (699 m) je rozru‰ena mohutn˘ch skalním sesuvem. Na rozevﬁené pukliny jsou vázány
rozsedlinové jeskynû. Speleologové lokalizovali v tomto území
12 jeskyní.Na západním v˘bûÏku kóty Kopce je patrn˘ kamenn˘ val, pochází pravdûpodobnû z doby bronzové.
Pouze malá ãást reliéfu na jihu okresu je vyplnûna
geomorfologick˘m celkem Bíl˘ch Karpat, podcelkem
Chmeºovská hornatina. Typick˘ je reliéf v˘razn˘ch hﬁbetÛ
a prÛlomov˘ch údolí. Reliéf je hustû rozãlenûn údolní sítí,
ãast˘ je v˘skyt sesuvÛ. Za zmínku stojí skuteãnost, Ïe v okolí
·tudlova se vyskytuje jantar, fosilizovaná pryskyﬁice jehliãnat˘ch stromÛ z tﬁetihor (podrobnûji viz mineralogie).

Svahové procesy (sesouvání)
Mezi nejv˘raznûj‰í gravitaãní procesy, modelující reliéf
okresu, patﬁí sesouvání, které podmiÀuje vznik svahov˘ch
deformací. Fly‰ové podloÏí a reliéf okresu vykazuje velmi

vhodné podmínky pro vznik a rozvoj sesuvÛ. JiÏ v minulosti
vedly pﬁíznivé pﬁírodní podmínky a v˘razné aktivizující
klimatické situace ke vzniku a rozvoji sesuvÛ (podrobnûji
Kirchner, Krejãí 1998 a,b, Rybáﬁ a kol. 1997).
V reliéfu zájmového území se vyskytuje mnoÏství sesuvÛ pﬁeváÏnû holocenního stáﬁí, které jsou v rÛzném stadiu
v˘voje. ¤ada sesuvÛ je stabilizovan˘ch, mnohé jsou doãasnû
stabilizované nebo aktivní. Vyskytují se v‰ak i svahové
deformace pleistocenní, jedná se rozsáhlé fosilní sesuvy
nebo pﬁímo deformace horsk˘ch hﬁbetÛ a skalních svahÛ.
Extrémní ãervencové sráÏky v roce 1997 aktivizovaly
ﬁadu star˘ch jiÏ stabilizovan˘ch ãi doãasnû stabilizovan˘ch
sesuvÛ, urychlily prÛbûh aktivních sesuvÛ a rovnûÏ vedly
ke vzniku nov˘ch sesuvn˘ch svahov˘ch deformací.
Sesouvání v˘razn˘m zpÛsobem zniãilo, po‰kodilo ãi váÏnû
ohrozilo ﬁadu obytn˘ch a hospodáﬁsk˘ch budov, silnic, Ïeleznic, elektrick˘ch vedení, telefonních kabelÛ, vysokotlak˘
plynovod, jímací objekty podzemních vod. V nûkter˘ch
oblastech (RÛÏìka, MikulÛvka) do‰lo k rozru‰ení infrastruktury krajiny. Do konce roku 1998 bylo v okrese Vsetín
registrováno více neÏ 250 lokalit s rozvojem svahov˘ch
pohybÛ. Celkov˘ poãet deformací k zaregistrování je odhadován na 500. Uvedeme pouze nejtypiãtûj‰í pﬁíklady.V obci
MikulÛvka bylo plo‰nû proudov˘m sesuvem ohroÏeno
nejménû 5 rodinn˘ch domkÛ. Délka aktivizovaného území
600 m, ‰íﬁka 300 m. Nejniãivûj‰í sesuv pravdûpodobnû
v rámci celé republiky se nachází v RÛÏìce. Jeho délka
je 800 m, ‰íﬁka kolísá od 100 do 200 m. Sesuv je znaãnû aktivní, hluboko zaloÏen˘. Plo‰nû nejrozsáhlej‰í sesuvné území
v okrese je situováno v oblasti Vaculov - Sedlo v údolí
Bystﬁiãky. Celková délka 4000 m, ‰íﬁka 1200 m. Témûﬁ celé
území bylo po ãervencov˘ch sráÏkách aktivizováno.Vysoká
aktivita svahov˘ch procesÛ ukazuje jejich velk˘ v˘znam
pﬁi utváﬁení souãasného reliéfu. V souãasné dobû jsou
jiÏ rozpracovány projekty sanaãních opatﬁení na nejohroÏenûj‰í lokality. Jedná se o velmi nákladné práce v cenû desítek
miliónÛ korun, proto bude nutné zvaÏovat i alternativní ﬁe‰ení s ohledem na moÏné zmûny územních plánÛ obcí,
perspektivnost obyvatelnosti lokalit ãi vedení inÏen˘rsk˘ch
sítí a komunikací.

Pohled na údolí Léskové. Vpravo pohled do údolí Malá HanzlÛvka. V pozadí prales Razula. První polovina 20. století
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Tab. Regionální ãlenûní reliéfu okresu Vsetín (podle Czudka ed. a kol. 1972, Demka ed. a kol. 1987)

Oblast

Celek

Západobeskydské podhÛﬁí
Kelãská pahorkatina
Nûmetická pahorkatina

Podcelek

Pﬁíborská pahorkatina

·tramberská vrchovina
Západní Beskydy
Radho‰Èská hornatina
Hodslavick˘ Javorník

Okrsek

Podbeskydská pahorkatina

Provodovick˘ hﬁbet
Louãská brázda
Palaãovská brázda
Novojiãínská pahorkatina
Vala‰skomeziﬁíãská kotlina
Hel‰t˘nská vrchovina
Petﬁkovické vrchy

Moravskoslezské Beskydy

Radho‰Èsk˘ hﬁbet
Mezivodská vrchovina
Klokoãovská hornatina
RoÏnovská brázda
Host˘nsko - vsetínská hornatina

Vsetínské vrchy

Host˘nské vrchy

Vigantická pahorkatina
Za‰ovská pahorkatina
Vala‰skobystﬁická vrchovina
SoláÀsk˘ hﬁbet
Hornobeãevská vrchovina
Ho‰Èálkovská pahorkatina
Liptálské hﬁbety

Slovensko - moravské karpaty
Ráztocká hornatina

Javorníky
Veﬁeãenská pahorkatina

Pulãínská hornatina

Vizovická vrchovina

Zlínská vrchovina

Karlovická vrchovina
Javornick˘ hﬁbet
LuÏenská vrchovina
Zdûchovská kotlina
Makytská hornatina
Strelenecká vrchovina
V‰eminská vrchovina
Rakovská pahorkatina
Seninecká vrchovina

Komonecká hornatina
Klá‰Èovsk˘ hﬁbet
Luhaãovická vrchovina
Laãnovská vrchovina
Bílé Karpaty
Chmeºovská hornatina
·tudlovská hornatina
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