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Abstract
The clay mineral identification in fine fraction of slope sediments of five individual landslides in vicinity of Vsetín (Flysch Belt of the
Western Carpathians) revealed the usual presence of micaceous mineral (illite), kaolinite together with expanding clay minerals such
as interstratified structures of micaceous mineral/smectite and chlorite/smectite. The expanding clay minerals possibly represent one
of instability factors that may speed up or trigger slope movements.

Úvod
Horninové prostøedí Karpatského flye je velice
náchylné k rozvoji svahových pohybù. Souvisí to nejen
s pomìrnì vysokou energií reliéfu moravských Karpat, ale
pøedevím s charakteristickou litologií území (rigidní
pískovce kombinované s plastickými jílovci). Právì pomìr
zastoupení jílovcù a pískovcù, jejich geotechnické vlastnosti
a tektonické postiení zásadním zpùsobem ovlivòují vznik
a rozvoj svahových pohybù. Dosud je vak u nás nedostatek mineralogických studií území postiených sesouváním. Cílem pøedloené práce bylo provést základní analýzy
mineralogického sloení jílovitého materiálu ve svahových
sedimentech vybraných hlubokých svahových deformací
na území raèanské jednotky na Vsetínsku. Sledován byl
problém vlivu mineralogického sloení jílové sloky na stabilitu území, zejména pøítomnost bobtnavých jílových
minerálù, jejich objemové zmìny mohou iniciovat èi
ovlivnit svahové pohyby (Forlati et al. 1998; ucha 2001).
Metodika
Bylo odebráno celkem 19 vzorkù na pìti studovaných kerných i proudových sesuvech (Vaculov-Sedlo,
Kobylská, Kopce, Jezerné a drobný starý sesuv v pramenné
oblasti Malé Brodské). Podrobný popis prvních dvou lokalit
pøinesl Baroò et al. (2002), svahovou deformaci na Kopcích
popsali Baroò  Dobe (2000), zbylé dva pøípady nebyly
dosud podrobnìji publikovány. Pozornost byla vìnována
zejména zeminám, které jsou plonì znaènì rozíøené a
pro dané území typické. Tyto zeminy jsou tvoøeny jílem,
køemenným pískem a úlomky místních hornin (pøevánì
pískovce) v rùzném stupni zvìtrání.
Byly studovány jak vesmìrné vzorky, tak vzorky
s umìle vytvoøenou pøednostní orientací, tak také etylenglykolované vzorky. Jílové minerály byly analyzovány

na difraktografu Philips X´Pert APD v analytických
laboratoøích Geologického ústavu AV ÈR (analyzoval K.
Melka) za následujících podmínek: záøení CuKa, snímání
v pásmu 2°-75° 2Q pøi rychlosti 1°/min. Bylo pouito komerèního dráku. Rozprákovaný vzorek byl natlaèen do dráku,
take preparát nebyl orientován.
K získání pøednostnì orientovaných preparátù byl
pouit tento postup: z jemné frakce byla po rozmíchání a
sedimentaci v destilované vodì oddìlena suspenze jemných èástic a vylita na povrch podloního sklíèka a
vysuena. Vzorek byl dál snímán v úhlu 2°35° 2Q. Podle
RTG-záznamù není mono rozliit slídu a illit, proto se obecnì
pouívá výrazu slída nebo slídový minerál, i kdy
v naem pøípadì jde témìø jistì o illit.
Etylenglykolované vzorky byly uity k rozliení
jednotlivých jílových minerálù, kdy byly po dobu 4 hodin
umístìny v parách etylenglykolu zahøátého na teplotu 80 °C.
Výsledky
Získané výsledky jsou pøehlednì zpracovány
v tabulce 1. Ve sledovaných vzorcích byl vdy nalezen
materiál pocházející z místních pískovcù a jílovcù  køemen,
pøípadnì ivec. V rezavých èi naèervenalých zeminách byl
urèen i hematit a akcesorický anatas. Z jílových minerálù
byl zpravidla zjiován illit, kaolinit, smíené struktury typu
chlorit/smektit a dalí.
Na lokalitì Vaculov-Sedlo byly v jílovité frakci
zjitìny ve vech studovaných vzorcích smektit a smíenìvrstevnatý minerál chlorit/smektit. Tyto, ale i jiné objemovì
nestálé minerály, byly zjitìny rovnì na dalích lokalitách.
Jednalo se pøedevím o kombinace slída/smektit, slída/
vermikulit a minerál vermikulit. Expandující jílové minerály
nebyly zjitìny pouze v dolní èásti svahové deformace
v Jezerném.
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Tab. 1  Charakteristika odebraných vzorkù a zjitìná minerální sloení: Q  køemen, Sl  slídový minerál, F  ivec, K 
kaolinit, Sm  smektit, He  hematit, Na-Sm  Na-smektit, A  anatas, Chl  chlorit, Gy  sádrovec, Ca  kalcit, Am 
amfibol, V  vermikulit, An  anortit. Expandující jílové minerály (tj. minerály se smektitovou slokou) jsou zvýraznìny
tuènì.
Tab. 1  The characteristics of collected samples and their mineral assemblages; Q  quartz, Sl  mica, F  feldspar, K 
kaolinite, Sm  smectite, He  hematite, Na-Sm  Na-smectite, A  anatase, Chl  chlorite, Gy  gypsite, Ca  calcite, Am
 hornblende, V  vermiculite, An  anorthite. Expanding clay minerals i.e. smectite component , containing minerals are
bold.

Závìr
Zkoumané zeminy vystupující v sesuvných územích
na lokalitách Vaculov-Sedlo, Kopce, Kobylská a
v bezejmenném drobném starém sesuvu v Malé Brodské
poskytly pomìrnì zajímavou paragenezi jílových minerálù.
Ve vech výe uvedených pøípadech byla zjitìna
pøítomnost expandujících (bobtnajících) jílových minerálù,
které mìní svùj objem v závislosti na zmìnì okolní vlhkosti
(ucha 2001), zejména smektitu a vermikulitu a jejich
smíených struktur (chlorit/smektit, vermikulit/slída, slída/
smektit atd.). Expandující minerály nebyly zjitìny pouze
v okrajové èásti sesuvu v Jezerném.
Fyzikální vlastnosti expandujících minerálù zásadnì
negativnì ovlivòují chování svahové deformace. Dochází
ke støídavému nakypøování a sesýchání zeminy a tím

k odtrhávání od podloí. Takto zvýraznìné dilataèní spáry
se mohou stát drenáními drahami a tím selektivnì ovlivnit
hydrologické podmínky svahového komplexu. Následkem
nerovnomìrného zatìování mohou vést a k iniciaci
svahového pohybu na predisponovaných zónách. Navíc
pøi zvodnìní expandujících jílových minerálù je jejich
pevnost ve støihu mnohem více sníena v porovnání
s jílovými minerály neexpandujícími (Forlati et al. 1998;
Castelli  Scavia 2001). Pøítomnost expandujících jílových
minerálù v horninovém podkladu je tedy zøejmì jedním
z dùleitých geologických faktorù vzniku svahových
deformací ve studované oblasti. Výzkum jílových minerálù
tak otevírá nové pole poznatkù, které mohou objasnit
pøíèiny vedoucí ke vzniku svahových pohybù nejen ve studované oblasti.
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