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Abstract: The paper presents first results of a research focused on
radiocarbon dating of barrier depressions related to ancient rock
falls in the Bohemian Switzerland National Park. The oldest reg-
istered dates were 5490 ± 125 14C years BP and 5650 ± 40 14C
years BP, respectively. The most abundant periods of rock fall
events were observed at the end of Atlantic, during Early
Subboreal and Subboreal/Subatlantic transition, in time of rela-
tively dry and continental climate.

Geodynamické procesy, zejména skalní řícení, představují
v oblasti Národního parku České Švýcarsko (NP ČŠ) i
CHKO Labské pískovce závažný inženýrskogeologický a
socioekonomický problém. Dlouhodobě je zde sledována
dynamika pohybu nebezpečných skalních bloků v závis-
losti na vnějších podmínkách a faktorech (klimatických,
geodynamických i planetárních, ŠPŮREK 1967, 1973, VAŘI-

LOVÁ a ZVELEBIL 2007). Na území NP
České Švýcarsko je od r. 2002 zprovoz-
něn management rizik skalního řícení
pro zajištění bezpečnosti návštěvníků,
místních obyvatel a jejich majetku, kte-
rý však v současné době zahrnuje pouze
elementární aktivity vedoucí k získání
poznatků o aktuálním možném riziku
(např. VAŘILOVÁ a ZVELEBIL 2005, ZVE-

LEBIL et al. 2005). Je zde vytvářen vý-
stražný systém včasného varování s on-
line přenosem dat (NECHYBA et al. 2006)
a v případě bezprostředního ohrožení
jsou prováděna nutná sanační opatření.
Všechna získávaná data a údaje jsou
však vázány na relativně nedávnou mi-
nulost a současnost.

Dynamika skalních řícení se ale mě-
nila i v průběhu delšího časového hori-
zontu. Určitou roli při tom mohly se-
hrát mimo jiné klimatické oscilace,
které jsou popisovány v průběhu nej-

mladší geologické minulosti pozdního glaciálu a holocé-
nu (např. STARKEL in MARGIELEWSKI 2006). Předložená
práce si klade za cíl prezentovat prvotní výsledky datová-
ní skalního řícení v NP České Švýcarsko. Doplňuje tak
mozaiku geochronologických studií svahových deforma-
cí, které jsou u nás momentálně na svém počátku a které
byly v rámci ČR dosud zaměřeny především na sesuvy a
zemní proudy (HRADECKÝ a PÁNEK 2003, BAROŇ et al.
2004).

Území NP České Švýcarsko je velmi členitou pískovco-
vou krajinou s množstvím skalních útvarů, skalních stěn,
hlubokých roklí a soutěsek. Terénním průzkumem bylo
zjištěno několik vlhkých roklí bez trvalých vodních toků,
které byly zahrazeny akumulacemi starých skalních řícení.
Díky tomu se v nich vytvořily v prostoru za akumulací
vhodné podmínky k dlouhodobému ukládání organického
materiálu. Tímto způsobem vznikly až několik metrů hlu-
boké sedimentační pánve, ve kterých se v následném obdo-
bí ukládaly polohy rašeliny spolu s fragmenty dřev, listí a
polohy anorganického materiálu. Lze předpokládat, že da-
továním počátku sedimentace v těchto zamokřených hra-
zených pánvích bude získán i časový údaj velmi blízký
době vzniku skalního řícení. Datování sedimentů v zahra-
zených roklích částečně navazuje i na realizovaný projekt
VaV 620/7/03 „Rekonstrukce přirozené vegetace pískov-
cových skal NP České Švýcarsko a přilehlého pískovcové-
ho území formou pylových analýz profilů“ (KUNEŠ et al.
2005).
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Obr. 1. Přehledná mapka NP České Švýcarsko s vyznačením hlavních studovaných lokalit.



Popis studovaných lokalit

V rámci výzkumu byla věnována pozornost těm sedimen-
tačním pánvím, které vznikly jednoznačně vlivem přehra-
zení údolí skalním řícením. Odběr vzorků byl proveden na
území parku ze tří reprezentativních lokalit (obr. 1) vybra-
ných na základě předchozího terénního průzkumu.

Pravčický důl (Gabrielina stezka)

Netypické rašeliniště tvoří izolovanou sedimentační pánev
kruhového půdorysu. Vzniklo díky zahrazení údolí v nej-
vyšším patře Křídelních stěn, které vyúsťuje nedaleko vrs-
tevnicové turistické stezky vedoucí z Mezní Louky směrem
na Pravčickou bránu (tzv. Gabrielina stezka).

Pryskyřičný důl

Plošně rozlehlá protáhlá rašeliniště leží-
cí na dně poměrně hluboké a dlouhé
skalní rokle jsou podle KUNEŠE et al.
(2005) tzv. topogenní rašeliniště, vzniklá
vlivem průsakové vody na dně pískov-
cových roklí. U takovýchto mokřadů je
předpokládána víceméně pravidelná
akumulace organické hmoty. Profil se-
dimentární pánve byl odebrán v jednom
z bočních údolí Pryskyřičného dolu, jež
bylo zahrazeno bloky pískovce ze staré-
ho skalního řícení.

Rašeliniště (rokle) pod Eustachem

Tato rašeliniště byla vytvořena v sousta-
vě hlubokých roklí (sv. od Pryskyřičné-
ho dolu, pod Sokolím vrchem). Vzorky
na datování byly odebírány z protáhlé
sedimentační pánve v hlavním údolí
(Eustach 2) a ze dvou bočních roklí
(Eustach 1 a Eustach 3, obr. 2). Eus-
tach 1 je malá sedimentační pánev s je-
zírkem v krátké zahrazené boční rokli.
Vedlejší rokle označená Eustach 3 je
příkladem dlouhého terasovitého údolí,
ve kterém se nacházejí dílčí sedimentač-
ní pánve tvořící jednotlivé výškové
úrovně oddělené akumulacemi skalních
řícení (obr. 3).

Metodika

Pro datování svahových deformací byly
odebrány vzorky organického materiálu
deponovaného v prostředí bariérové de-
prese z celkem sedmi vrtů na třech hlav-
ních lokalitách. Vzorky byly odebrány
ruční vrtnou soupravou INSTORF
s uzavíratelnou jádrovnicí v listopadu
2004. Konvenční radiokarbonové dato-
vání fragmentů dřeva a rašeliny bylo
provedeno v laboratořích Univerzity
v Minsku (dr. I. Kolosov). Výsledky
byly následně srovnány s výsledky dato-
vání sesuvů v moravské a polské části
flyšových Vnějších Západních Karpat.
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Obr. 2. Perspektivní zobrazení digitálního modelu terénu v oblasti skalních roklí pod Eustachem
s vyznačením těles akumulací skalního řícení, zamokřených hrazených depresí – rašelinišť a měl-
kých jezírek – a míst odběru vzorků.

Obr. 3. Fotografie jedné z hrazených depresí pod Eustachem 3. Červeně jsou zvýrazněny akumula-
ce skalního řícení, které způsobily vznik této pánve. Místo odběru vzorků je označeno šipkou.



Výsledky

Průzkumnými vrty byla ve studovaných lokalitách ověře-
na hloubka zahrazených sedimentačních pánví, přičemž
nejhlubší pánev se nachází v rašeliništi v Pravčickém dole
s bází v hloubce cca 3 m. Nejmělčím rašeliništěm, u kte-
rého byla jednoznačně určena báze, je naopak lokalita
Pryskyřičný důl (báze v hloubce 150 cm). V některých
případech bylo těžké bez dalších geofyzikálních metod
ověřit bázi sedimentační pánve, neboť nalezený zhutnělý
pískový horizont může buď indikovat zvětralinový plášť
skalního masivu (tedy bázi pánve), nebo povrch jednoho
z větších zřícených skalních bloků, jako např. ve vrtu
„Eustach 3b“.

Detailní grafický přehled a popis sedimentů na jednotli-
vých lokalitách je v obr. 4. Charakteristickým jevem tohoto
prostředí je časté střídání vrstev organické hmoty s poloha-
mi vytříděného písku, které indikují změny vnějších pod-
mínek a časté splachy klastického materiálu do sedimen-
tačních pánví. Výjimkou je pouze rašeliniště Pravčický
důl, kde ukládání organické hmoty probíhalo kontinuálně
bez výraznějších změn. V případě profilu z lokality „Eus-
tach 3b“ byl nalezen v hloubce 70 cm černý zuhelnatělý ho-
rizont, který vznikl pravděpodobně v důsledku lesního po-
žáru. Ve vrtech „Eustach 1a“ a „Eustach 2“ byly v různých
úrovních nalezeny vložky světlého jílu a ve vrtu „Eus-
tach 2“ (v hloubce 75 až 130 cm) a „Eustach 3b“ (v hloubce
100 až 140 cm) výrazně proželezněné písčité horizonty.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 55

Obr. 4. Grafické znázornění charakteru sedimentů ve vzorkovaných roklích v NP České Švýcarsko. Datované horizonty jsou zobrazeny symbolem „D“.



Rašelina v různých stupních konsolidace
hojně obsahuje detritický organický materiál,
zejména rozptýlené úlomky dřev, kořeny,
v jednom případě i velký kus kmene stromu,
ojediněle též trávu, listy, kůru či šišky z boro-
vice. Právě tyto dochované části rostlin po-
sloužily jako vhodný materiál pro radiokarbo-
nové datování nejstarších organických vrstev
jednotlivých profilů.

Zjištěné stáří přibližného počátku sedimenta-
ce v pánvích je uvedeno v radiokarbonových
letech v přehledné tabelární podobě, včetně
označení vzorku, jeho charakteru a hloubky od-
běru (tab. 1).
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Tabulka 1. Výsledky radiokarbonového datování vzorků odebraných v hraze-
ných depresích v NP České Švýcarsko

lokalita vrt materiál hloubka [cm] 14C stáří [BP]

Pravčický důl Gab 1 šiška 282 2400 ± 110

Pryskyřičný důl Prysk_d rašelina 119–125 1250 ± 90

rokle pod Eustachem Eust 1b rašelina 84–90 3050 ± 100

rokle pod Eustachem Eust 2 rašelina 32–38 1350 ± 130

rokle pod Eustachem Eust 3a dřevo 150 4250 ± 115

rokle pod Eustachem Eust 3a dřevo 190–200 5490 ± 125

rokle pod Eustachem Eust 3b dřevo 170–180 4965 ± 120

Tabulka 2. Výsledky datování starých skalních řícení v NP České Švýcarsko (šestý sloupec zprava, modrý symbol), doplněné o výsled-
ky KUNEŠE et al. (2005; zelený symbol) a srovnané s výsledky datování sesuvů v moravské části Vnějších Západních Karpat (BAROŇ

2007; sedmý sloupec zprava).

Grafické znázornění paleoklimatologického vývoje v pozdním glaciálu a holocénu ve střední Evropě (pravé dva sloupce), datovaných
suťových proudů v Tatrách (třetí sloupec zprava), sesuvných fází polské části Západních Karpat (čtvrtý a pátý sloupec zprava) bylo se-
staveno na podkladě práce MARGIELEWSKEHO (2006).



Diskuze a závěr

Práce předkládá prvotní výsledky výzkumu zaměřeného na
datování skalního řícení v NP České Švýcarsko. Námi zjiš-
těný nejstarší časový údaj 5490 ± 125 14C let BP pochází
z rokle pod Eustachem. Bylo prokázáno, že skalní řícení
vznikala minimálně od konce mezoholocénu po celé období
neoholocénu až do současnosti. Podobné časové údaje pre-
zentovali i KUNEŠ et al. (2005), kteří v rámci palynologické-
ho výzkumu původní vegetace NP Českého Švýcarska dato-
vali bázi rašeliniště v Pryskyřičném dole na 2 465 ± 35 14C
let BP a bázi profilu Jelení louže na 5 650 ± 40 14C let BP.
Nejvíce starých řícení bylo zjištěno v období vrcholného
atlantiku, na počátku subboreálu, a na přelomu subboreálu
a subatlantiku. Srovnáním doby vzniku skalních řícení
v Českém Švýcarsku s paleosrážkovou křivkou sestave-
nou pro oblast střední Evropy (STARKEL in MARGIELEWSKI

2006) vychází, že počátek sedimentace a potažmo vznik
pánví se odehrál v obdobích relativně náhlého poklesu
srážek nebo v celkově sušších obdobích (tab. 2). Podobný
závěr se nabízí i srovnáním doby vzniku skalních řícení
s výsledky datování sesuvů v moravské a polské části
Karpat (tab. 2). Zdá se totiž, že doba vzniku řícení se po-
někud liší od doby vzniku hlubokých sesuvů, ke kterým
dochází spíše ve vlhčích obdobích holocénu (MARGIELEW-

SKI 2006). Otázkou je, nakolik křivka holocenních změn
srážek publikovaná STARKELEM (in MARGIELEWSKI 2006)
odpovídá lokálním holocenním změnám srážek v oblasti
NP České Švýcarsko a jaké další časové údaje budou zís-
kány datováním jiných holocenních řícení ve studované
oblasti.

Poděkování. Výzkum byl financován projektem České geologické
služby 215124-2 „Řešení stabilizace svahů na území ČR, jejich
geologický průzkum a monitoring“, který je součástí programu
Ministerstva životního prostředí ČR ISPROFIN č. 215120 „Pod-
pora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými
jevy“. Digitální model terénu prezentovaný na obr. 1 a 2 byl vy-
tvořen v roce 2006 v rámci projektu EU Interreg IIIA „Geoinfor-
mační sítě pro přeshraniční region NP České a Saské Švýcarsko“
zpracováním dat ALS (airborne laser scanning) pořízených
v roce 2005. Nositelem projektu a vlastníkem dat je Technická

univerzita Drážďany, Institut pro fotogrammetrii a dálkový prů-
zkum Země.
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