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Summary: Climatic conditions (in a sense of Rybář in Ondrášik –
Rybář 1991) obviously play an important role as a geodynamic
permanent or episodic element of factor (cf. Pašek et al. 1995)
effecting the integrity and stability of a rock massif. Permanent
or prolonged factors result in gradually cumulative phenomena
which may later activate slope movements, whereas the episodic
factors act quickly, thus causing sudden slope movements. In the
case of the Landek Paleozoic rock massif, the local rock movement
is represented by a rockfall type resulting in toppling, falling and
sliding in terms of slope movements classification introduced by
Nemčok et al. (1974).
The outcrops of Landek were declared a National Nature
Monument, and their accessibility has been improved in 2012, due
to the construction of a bicycle path that runs along their southeastern foot. In August 2013 however, the path was closed due
to an obstruction caused by rockfall. This event raised a question
of how to protect the bicycle path, keep it passable, and avoid
any danger. The City of Ostrava commissioned some companies
to employ relevant remediation techniques (Skopal – Ryšávka
2013; Skopal – Ptáček 2015) in order to make the path safe. The
suggested conventional remediation methods, such as surface
stabilization using anchored wire mesh, or other technical elements
turned out to be inconvenient due to their degrading these
significant and spectacular outcrops. As the weather conditions

might have played an important role in the local rockfalls, available
meteorological data and records regarding the rockfall events,
from the Czech Hydrometeorological Institute (the Ostrava-Poruba
branch) were analyzed and interpreted. Consequently, judging from
meteorological records the varying climatic conditions are likely to
have triggered local rock falling (episodic factor).
To mechanical strain of massif by climatic condition occurs
mainly during the fluctuations temperature around 0 °C (freezing –
thawing), by intense water saturation during long-lasting rains or
during suddenly short-lasting storm activity and in high summer
temperatures (tropical days > 30 °C).
Subsequently, the Economic Development Department of the
City of Ostrava, in cooperation with the Czech Geological Survey,
was made an information board to notify visitors about the
possibility of rock falls, and when it is safe or risky to enter the
bicycle path with regard to climatic conditions (Malík 2014). In
order to increase safety of the path, concrete barriers were installed
in selected sections along the outcrops as a temporary protection
barrier, which are unattractive from an aesthetic point of view but
make passing safe.

Na jedinečných výchozových partiích produktivního karbonu ostravské části hornoslezské pánve, tvořících přes
kilometr dlouhé nesouvislé skalní defilé petřkovických
a hrušovských vrstev ostravského souvrství Landeckého
kopce, dochází ke svahovým pohybům projevujícím se
ve formě skalního řícení. Epizodicky se vyskytující skalní
řícení ohrožuje bezpečnost provozu cyklostezky, lemující
tyto výchozy při severovýchodním úpatí podél levého
břehu Odry.
Pomineme-li dezintegrační účinek kořenového systému
náletových dřevin, neboť růst kořenového systému není
spouštěcím faktorem skalního řícení, zůstává zde vliv kli-

matických poměrů (ve smyslu Rybáře in Ondrášik – Rybář
1991) vyvolávající mechanické namáhání skalního masivu,
které vede přímo či nepřímo k projevu pohybu.
Doby průběhu svahových pohybů, které ohrozily prostor
dole pod výchozy, jsou známy přesně nebo přibližně (v řádu
dnů) a k nim jsou hledány příčiny vzniku v klimatických
poměrech, které představují permanentní nebo epizodický
geodynamický faktor (ve smyslu Paška et al. 1995).
Závislost aktivizace svahových pohybů ve skalních výchozech na zvýšeném množství srážek a oblevě je obecně
známá a se skalním řícením, např. u Štěchovic a Vraného,
ji spojuje už Záruba (1932): „…neboť je jistě nápadné,
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že právě po velkých deštích a náhlých oblevách dochází
zpravidla k odlamování četných kamenů i k zřícení větších
balvanů“. V neposlední řadě je při objasnění mechanismu
vlivu spouštěcího faktoru zohledněna také teplota ovzduší,
ve smyslu termického zatížení hornin tvořících masiv.

Charakteristika oblasti a metodika
Hřbet Landeku je tvořen tektonicky vysunutou krou svrchnokarbonských hornin. Na jeho jihovýchodním úpatí při levém břehu Odry a dál po soutoku s Ostravicí tvoří výchozy
ostravského souvrství nesouvislé skalní defilé v délce přes
1 km. V profilu horniny vycházejí jak v subhorizontálním uložení, tak zvrásněné, se strmými úklony vrstevních
ploch a tektonicky porušené. Styl vrásové stavby, doprovázený podélnými zlomovými strukturami (přesmyky,
násuny), je označován jako tzv. tektonika západních sedel
(Skupien et al. 2002). Vrstvy sedimentárních hornin jsou
proto ve výchozech proměnlivě ukloněny od subvertikálního až po subhorizontální uložení. Horniny ostravského
souvrství jsou sedimenty paralické uhlonosné molasy ze
závěru flyšového vývoje paleozoické hornoslezské pánve.
Sedimentace probíhala v cyklech, jejichž bázi tvoří polohy
žlutošedých pískovců, místy hrubě zrnitých, které se směrem do nadloží zjemňují. Následují polohy šedých laminovaných pískovců. Ty přecházejí do tzv. kořenových půd, tj.
prachovců a jílovců s hojnými zbytky kořínků bahenních
rostlin, ze kterých se vyvíjely vlastní uhelné sloje. Cyklus
je ukončen sedimentací, převážně jílovcovou, v kontinentálním nebo mořském prostředí. V odkryvech na Landeku
je možno v délce několika desítek metrů sledovat skupinu
faunistických horizontů Nanety, které vystupují při stropu
petřkovických vrstev a jsou jedním z nejvýznamnějších
stratigrafických horizontů celé pánve. Masiv je tektonicky
porušen třemi hlavními systémy puklin, z nichž dva systémy predisponují vznik skalního defilé: generálně jsou
jimi systémy Z–V a S–J se strmými úklony okolo 80°. Třetím méně výrazným systémem je systém SV–JZ se sklonem
okolo 10–20° (Skopal – Ryšávka 2013).
Faunistické horizonty Nanety mají specifické úložní poměry se specifickým zvětráváním. Ve výchozech vystupují
ve spodní části aleuropelitické sedimenty, na které v koruně výchozu nastupují pískovce, tzn. výše popsaný sedimentární cyklus, jehož báze se nachází v koruně výchozu.
Aleuropelity podléhají rychleji zvětrávání a erozi, střípkovitě se rozpadají, přičemž se vytvářejí labilní skalní útvary
kónického tvaru s vrcholem směrovaným dolů (obr. 8, 9).
Ve výchozech dochází ke geodynamickým jevům,
ve smyslu klasifikace svahových pohybů dle Nemčoka et al.
(1974), vznikají skupiny skalního řícení s typy odvalování,
opadávání a v jistém smyslu také odvalování sklouznutím.
Klimatické poměry jsou charakterizovány z dat Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ; veřejně dostupný
měsíční zpravodaj pobočky Ostrava-Poruba) pro oblast
nacházející se vzdušnou čarou ve vzdálenosti cca 10 km
zsz. směrem od Landeku. Měsíční úhrny srážek jsou srovnány s dlouhodobými průměry pro stanici Ostrava-Poruba
(id stanice O1PORU01), uvedenými v textech měsíčních

zpravodajů. Analyzovaná datová řada obsahuje denní záznamy srážek od srpna 2007 do července 2017 a teplotních
minim a maxim, které jsou dostupné od ledna 2010 do července 2017. Zpravodaj z ledna 2013 není dostupný.

Geodynamické faktory – klimatické poměry
Na rozpadu masivu a zvětrávání různě odolných typů hornin se podílejí i exogenní fyzikální procesy spjaté s klimatickými poměry. K projevům svahového pohybu skupiny
skalního řícení ztrátou stability dílčích výchozových partií
Landeku dochází epizodicky, s vazbou na stavy klimatických poměrů, které působí jako permanentní nebo epizodický geodynamický faktor. U permanentních faktorů je
podstatný jejich dlouhodobý kumulativní účinek (přípravné
pohyby), které by však neměly v době svého vlivu způsobit spuštění pohybu. Spouštěcím členem v posloupnosti
přípravy a projevu svahového pohybu je pak faktor epizodický, který naruší dynamickou rovnováhu a v daný okamžik dojde ke svahovému pohybu (trigger; podle Paška
et al. 1995). Permanentní faktory představují dlouhodobý
vývoj průměrných hodnot teploty ovzduší (teplejší, studenější roky) a kumulativních úhrnů srážek (nadprůměrná,
podprůměrná bilance srážek). Epizodický faktor zastupují
přívalové srážky, vydatné a trvalé srážky frontálních systémů, oblevy sněhové pokrývky při kolísání teplot kolem
0 °C a její opětovné zamrzání v puklinách.
K dynamice svahového pohybu skupiny skalního řícení vyjmenoval tři základní působící vlivy již Záruba
(1932), na základě vlastního pozorování a studií Zunkera in
Záruba (1932), Terzaghiho in Záruba (1932) a Davidson
in Záruba (1932):
• pronikání vody do puklin (hydrostatický tlak),
• zamrzání vody v puklinách (tlak expandujícího ledu),
• teplotní deformace objemovými změnami hornin osluněním.
Tyto základní vlivy klimatických poměrů jsou potvrzovány i současnými výzkumy příčin skalního řícení. Stavy
klimatických poměrů v lokálním měřítku (mikroklimatu)
na konkrétních lokalitách jsou ve světě kvantitativně sledovány a jejich analýza detailněji rozpoznává roli v mechanismu spuštění svahového pohybu skalním řícením.
Při pozorování vápencového útesu Mont Saint-Eynard
(masiv Chartreuse, Francouzské alpy) po dobu 2,5 roku
byly D‘Amatem et al. (2016) stanoveny epizodické faktory,
které byly spouštěčem skalních řícení, a to zamrzání a tání
vody v puklinách, kumulativní srážky větší než 20 mm a intenzivní srážky s úhrnem větším než 5 mm/h. Nejvlivnějším klimatickým faktorem z hlediska dešťových srážek je
jejich kumulace spadající do třídenního nebo dvoudenního
intervalu včetně dne srážky. Frekvence projevů skalního
řícení rapidně klesá během několika hodin po epizodě srážek, což trvá méně než 25 h., totéž platí i po epizodě tání.
Při epizodě zamrzání a tání D’Amato et al. (2016) rozlišili
tři fáze: 1. zamrzání, 2. ohřívání (záporné teploty rostoucí
k 0 °C) a 3. tání (kladné teploty nad 0 °C). Frekvence projevů skalních řícení narůstá na začátku dešťových srážek
a při vzrůstání teploty ovzduší ze záporných hodnot k 0 °C
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(fáze ohřívání). Vliv generování napětí při tvorbě ledu a jeho
ohřívání až tání popsal ve studii Bost (2008) in D’Amato
et al. (2016), který v laboratoři měřil tlak ledu v uzavřené
kovové nádobě a tlak překročil horní mez citlivosti snímače 50 MPa. Tlak v otevřené puklině dosáhl jednotek
MPa. Tento tlak se časem snižuje v důsledku viskózního
chování ledu, ale opět narůstá, když se teplota zvyšuje v důsledku tepelné dilatace ledu. Z pozorování projevů skalních
řícení pak D’Amato et al. (2016) usuzují, že řícení jsou
spouštěna spíše termickou dilatací ledu ve fázi ohřívání,
než v důsledku fázového přechodu zamrzání vody v led.
Gunzburger et al. (2005) se zabývali skalním řícením
ve francouzských Jižních Alpách na lokalitě „Rochers de
Valabres“, kde se příčiny projevu pohybu neshodovaly
s žádnou konkrétní srážkovou událostí ani seizmickou aktivitou či obdobím zamrzání a tání nebo jinou z bezprostředních příčin, které jsou citovány v literatuře. Za příčinu
pohybu uvažovali spojitost s denním a sezonním chodem
teplotních změn povrchu výchozu. Změny povrchu masivu
byly měřeny totální stanicí a srovnány s numerickým modelem s definovanými termomechanickými parametry
rulových hornin tvořících masiv. Teplota byla měřena
na povrchu masivu. Měřením byla detekována část tepelně
indukovaných pohybů, ale nebyl nalezen přesvědčivý důkaz projevu trvalých posunů vyvolaných tepelnými jevy,
a to ani v numerickém modelování. Trvalé pohyby mohou
být tak malé, že při krátkodobém pozorování jsou téměř
nepostřehnutelné.
Názornou studii vlivu teplotní deformace provedli Vlčko
et al. (2007) analytickým výpočtem z laboratorně získaných hodnot teplotní vodivosti a objemové hmotnosti, porovnaným s terénním pozorováním osazených teplotních
snímačů na travertinové kupě „Perúnovej skaly“ Spišského
hradu. Prokázala se shoda výsledků analytických a terénních dat, z nichž je vyvozen závěr, že termicky nejvíce
namáhaná je povrchová vrstva do 80 cm. Oproti úvahám
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Záruby (1932) studie poukazuje na zanedbatelný vliv trvalé
teplotní deformace jako výsledku teplotní zátěže horniny
a na to, že zjištěné hodnoty této deformace v řádu μm jsou
poměrně obtížně měřitelné. Nicméně vliv teplotní deformace a s ní spojená objemová změna horninových bloků
jsou stále nepopiratelné. Periodické změny vnější teploty
ovlivňují kolísavé pohyby sledovaných bloků „Perúnovej
skaly“ a mohou se uplatňovat jako přípravný faktor pomalého plíživého pohybu.
Nutno podotknout, že teplotní deformace horniny je dávána do spojitosti především s přímým osluněním masivu
(rozdíl teplot v řádu prvních desítek °C), kdežto výchozy
Landeku jsou převážně kryty korunami stromů. Přímé oslunění tak má marginální vliv na velké části defilé, teplotní
deformaci však nelze zcela opomenout. V letních měsících dosahují rozdíly denních teplotních maxim a minim
hodnot okolo 15–20 °C, s teplotními maximy tropických
teplot okolo 30 °C. Význam vlivu těchto vysokých teplot
se uplatňuje především na vysychání horniny v puklinách
všech řádů a jejich výplni, což má na střípkovitě rozpadavé
prachovce stabilitně negativní vliv (méně odolné vůči zvětrávání a erozi než pískovce v nadloží).

Zaznamenané případy svahových pohybů
První projev svahového pohybu byl zaznamenán v květnu
2010 za rodinnými domy č. p. 62/24 a 63/26 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, před hlavní branou hornického muzea
Landek Park.
K dalšímu mediálně zaznamenanému projevu došlo dne
3. března 2011 opět za domem č. p. 62/24. Další projevy
jsou ze srpna 2013, kdy došlo k uzavření cyklostezky lemující výchozy od zadní brány Landek Parku ke Koblovu.
Poslední zaznamenaný projev řícení je z konce dubna 2017
u zadní brány parku.

Obr. 1. Rozložení měsíčních úhrnů srážek od podzimu 2007 do léta 2017. Vysoký úhrn srážek jako spouštěcí faktor řícení má vliv zejména
v období jara a léta, viz řícení v roce 2010 (povodňový stav; obr. 4), 2013 (obr. 6) a 2017 (obr. 10).
Fig. 1. The distribution of monthly rainfall totals from autumn 2007 to summer 2017. High rainfall totals, as a trigger for rockfall, play
a major role and have a particular impact in spring and summer, see rockfall events in the years 2010 (flooding; Fig. 4), 2013 (Fig. 6),
and 2017 (Fig. 10).
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Obr. 2. Průběh denních teplotních maxim a minim od zimy 2010 do léta 2017. Černé body zvýrazňují dny s denními kladnými a nočními
zápornými teplotami.
Fig. 2. The course of daily maximum and minimum temperatures from winter 2010 to summer 2017. Black dots highlight the days with
positive temperature in daytime and negative temperature in nighttime.

Obr. 3. Sloupcový graf denních rozdílu maximálních a minimálních teplot. Zaznamenané projevy skalního řícení se nevyskytují v období
ledových dnů (maximální i minimální teploty < 0 °C), ale po jejich odeznění. V zimních a jarních měsících nastávají dny s denními
kladnými a nočními zápornými teplotami (vybrané rozdíly). V těchto dnech dochází k mechanickému namáhání přípovrchové zóny
masivu opakovaně zamrzající tavnou vodou a opětovným táním ledu.
Fig. 3. A bar chart of daily differences between maximum and minimum temperatures. Recorded rockfall events occur after but not during
periods when maximum daily temperatures stay below 0 °C. In the winter and spring months, there are days with positive daytime and
negative nighttime temperatures (selected differences). In these days, the near-surface zone of the rock massif is mechanically stressed
by repeated freezing and thawing of meltwater ice.

K událostem jsou sestaveny grafy klimatických poměrů
a na základě poznatků o vlivu permanentních a epizodických klimatických faktorů nastíněny podmínky vzniku
svahových pohybů.
Rok 2010
V květnu roku 2010 došlo na skalní stěně k přesycení zvětralin vodou, následnému uvolnění vegetace, stromů, a většímu pádu suti do prostoru za rodinnými domy č. p. 62/24
a 63/26 v k. ú. Petřkovice u Ostravy před hlavní branou
hornického muzea Landek Park (Krejčí 2010; první zmínka
v médiích 21. 5. – novinky.cz). Ve stejném období došlo
na lesní cestě nad výchozovou partií nacházející se nad
rodinným domem č. p. 116/16 v k. ú. Koblov k rozvolnění hrany výchozu pojezdem automobilu a dne 28. 5. byl
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
odtěžen nestabilní skalní blok (pozary.cz).
Projev svahového pohybu v květnu roku 2010 je přímo
závislý na vysoké hodnotě srážek (obr. 4), kdy bilance

srážek vůči průměru předcházejících dvou let je pozitivní
a během roku 2010 stále narůstá (obr. 1). Během května
přicházejí zvýšené úhrny srážek, které v součtu znamenají o 145 mm srážek více, než je dlouhodobý průměr.
Přípravný faktor představuje narůstající bilanci srážek
předcházejícího období a spouštěcím faktorem jsou zvýšené úhrny v květnu, kdy 16. 5. napadlo 41,8 mm a 17. 5.
30,3 mm, do tohoto období a bezprostředně poté je kladena
největší pravděpodobnost výskytu svahového pohybu. Ten
byl spuštěn ve smyslu definovaného epizodického faktoru
(trigger) D’Amato et al. (2016) kumulací srážek spadající do třídenního nebo dvoudenního intervalu včetně dne
srážek. Hejtman kraje vyhlásil dne 18. 5. ve 21.30 stav
nebezpečí (ve smyslu zákona č. 430/2010 Sb., o krizovém
řízení; mzp.cz).
Rok 2011
K projevu svahového pohybu došlo 3. 3. ve 2 h. ráno
(idnes.cz). Tento den spadá do období, kdy teplotní maxima
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Obr. 4. Tři grafy ukazující změny teplot a srážky v první polovině roku 2010. Během května nastalo období zvýšených úhrnů srážek.
Fig. 4. Three charts showing temperature variation and precipitation in the first half of 2010. Period of increased precipitation came
during May.

dosahují kladných hodnot a minimální hodnoty klesají pod
0 °C (obr. 5 – vybrané rozdíly). Srážky před řícením nejsou nijak výrazné, resp. za celý únor spadlo jen 11 mm, tj.
19 mm pod normálem, leden byl vyrovnaný, pouze 4 mm
pod normálem. Jako permanentní faktor vlivu klimatu
jsou ledové dny (vliv mrazu), tzn. teplotní denní minima
i maxima dosahují záporných hodnot. Řícení ze dne 3. 3.
předcházely ledové dny v prosinci 2010, na začátku a konci
ledna 2011 a několik dnů v druhé polovině února 2011,
po kterých nastupuje kolísání denních maxim nad 0 °C
a nočních mrazivých minim. Toto období střídání teplot
se udrželo nepřetržitě od 27. 2. do 9. 3. Řícení předcházely
čtyři dny s absolutním rozdílem teplot 9–15 °C. Dva dny
před projevem byly teplotně vyrovnané, s minimy –6,6

a –6,0 °C a maximy 4,3 a 4,6 °C. Daný den (noc) bylo
minimum na –3,6 °C. Ke kolísání teplot dochází od podzimu do jara a nejčetnější výskyt tohoto faktoru nastává
od prosince do dubna.
Rok 2013
V letních měsících červenci a srpnu byly pracovníky městského obvodu Slezská Ostrava zaznamenány tři nálezy akumulací projevu skalního řícení (emailová korespondence).
První akumulace byla zaznamenána 2. 7. Další akumulace
byla zaznamenána 2. 8. cca 140 m jihozápadněji, v úseku
výchozů faunistických horizontů Nanety, a na stejném

Obr. 5. Tři grafy ukazující změny teplot a srážky v období od podzimu 2010 do zimy 2011. Ke skalnímu řícení došlo v období denních
kladných a nočních záporných teplot.
Fig 5. Three charts showing temperature variation and precipitation in period autumn 2010 to winter 2011. The rockfall occurred in to
a period daytime positive maximum and nighttime negative minimum temperatures.
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Obr. 6. Tři grafy ukazující změny teplot a srážky v období od června do srpna 2013. Denní teploty dosahovaly až tropických hodnot
(+30 °C a vyšší) a vyskytovaly se epizodické srážky.
Fig. 6. Three charts showing temperature variation and precipitation in period June to August 2013. Daytime temperatures was reaching
tropical values (+30 °C and higher) with an episodic precipitation occurrence.

místě se řícení opakovalo s nálezem akumulace 13. 8., po
němž byla cyklostezka z důvodu bezpečnosti provozu uzavřena.
Jelikož jsou některá uvedená data přibližná (stezka
není kontinuálně periodicky kontrolována), byly v meteo

rologických záznamech interpretovány nejbližší výskyty
takových klimatických poměrů, které byly, podle současných poznatků, s největší pravděpodobností přípravným
a spouštěcím faktorem projevu svahového pohybu. Teploty denních maxim v tomto období stoupaly nad hodnoty

Obr. 7. Pohled ze strany na nestabilní skalní útvar (vlevo) v úseku výchozů faunistických horizontů Nanety přibližně 18 měsíců před
projevem pohybu (foto z ledna 2012). Vpravo odlučné plochy zříceného skalního útvaru (foto z prosince 2013).
Fig. 7. A side view of the unstable rock block (on the left) in the section of outcrops the “Nanety” faunal horizon roughly 18 months prior
to its collapse (photo taken in Jan. 2012). On the right, separation planes after the rock block had collapsed (photo taken in Dec. 2013).
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Obr. 8. Pohled zespodu na zdrojovou oblast řícení s projevem v srpnu 2013. a – Nestabilní skalní útvar přibližně 18 měsíců před projevem
pohybu (foto z ledna 2012). b – Odlučné plochy zříceného skalního útvaru ze srpna 2013 (foto z prosince 2013). c – Tečkovaný polygon
zvýrazňuje nestabilní skalní blok, který se uvolnil někdy v průběhu roku 2015 (foto z února 2015). Šipka ukazuje na zdrojovou oblast
řícení ze srpna 2013. d – Odlučné plochy zříceného bloku, uvolněného někdy v průběhu roku 2015 (foto z listopadu 2015).
Fig. 8. A view from below of the rockfall source area. a – Unstable rock block roughly 18 months prior to rockfall marked with white
dots (photo taken in Jan. 2012). b – Separation planes where the rock block collapsed from in August 2013 (photo in Dec. 2013).
c – Unstable rock block that collapsed sometime in the course of 2015 (photo in Feb. 2015). d – Separation planes where the rock block
collapsed from in August 2013 (photo in Nov. 2015).

25 °C, s rozdíly maxim a minim překračujími hodnotu
15 °C (obr. 6). Ve dnech beze srážek docházelo ve výchozech k evaporaci a na hraně s uchycenou náletovou vegetací také k evapotranspiraci, tzn. vysoušení přípovrchových
partií výchozů. Epizodickým faktorem v tomto období jsou
zvýšené úhrny srážek. Celková bilance v květnu a červnu
byla jen lehce nad normálem, tedy o 10 až 20 mm. Červenec je srážkově silně podnormální (jen 25 %), srpen pak
podnormální (59 %).
Zaznamenané akumulaci z 2. 7. předcházely od 8. 6.
do 23. 6. vysoké letní teploty překračující 25 °C. Epizodické
srážky nastaly 3. 6. a 4. 6. (21 a 12 mm), následovaly další
10. 6. a 11. 6. (17 a 13 mm) a 24. 6. byl pak úhrn 17 mm.
Všechny tyto srážkové události charakterizují spouštěcí epizodický faktor. Za den, kdy došlo k řícení, je pak považován
den 24. 6., který je nejblíže k datu nálezu akumulace.
Další akumulace byla zaznamenána 2. 8. cca 140 m
jihozápadněji, v úseku výchozů faunistických horizontů
Nanety, a na stejném místě se řícení opakovalo s nálezem
akumulace 13. 8. Oběma projevům řícení předchází vysoké
letní teploty překračující 25 °C, trvající od 16. 7. do 12. 8.,
s absolutním rozdílem maximálních a minimálních teplot
15–20 °C.

Nálezu akumulace z 2. 8. nepředchází výraznější srážkové úhrny (do 5 mm, viz obr. 6). Nápadně tato situace
připomíná projevy skalního řícení ve francouzských Jižních Alpách na lokalitě „Rochers de Valabres“ (Gunzburger
et al. 2005), kde se příčiny projevu pohybu neshodovaly
s žádnou bezprostřední klimatickou událostí epizodického
spouštěcího faktoru. Lze tedy usuzovat, že výchozy byly
pod vlivem permanentního faktoru teplotní deformace a přípovrchového vysychání, vyvolávajícího objemové změny
po nástupu letních (> 25 °C) a tropických dnů (> 30 °C;
obr. 6). Ve smyslu působení permanentního faktoru by se
mělo jednat o přípravné pohyby, přesto ale došlo k projevu
drobného řícení.
Nejpravděpodobnější interpretace spouštěcího faktoru
z tohoto období se nabízí k datu 13. 8. Nálezu akumulace
předcházely pokračující vysoké teploty ovzduší. V období
ode dne prvního nálezu 2. 8. do druhého nálezu 13. 8. nastaly epizodické srážky jen jednou, a to v pátek 9. 8., s úhrnem 17 mm, po nich následoval pokles teplotního maxima
z 38 °C (8. 8.) na 28 °C (9. 8.). Vysoké teploty od 16. 7.
do 9. 8. vysušovaly oslabené partie střípkovitě rozpadavých
aleuropelitů, kde proběhlo řícení 2. 8. Po příchodu srážek
9. 8. (17,3 mm) dochází k sycení rozpukaných partií. Voda
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mického rozvoje Magistrátu města Ostravy kompromisní
řešení a dočasně sem byla instalována betonová svodidla o výšce 120 cm jako prvek pasivní ochrany (obr. 9).
A na základě dostupných meteorologických dat z ČHMÚ
byla také vytvořena výstražná tabule informující uživatele
stezky o tom, které z klimatických poměrů jsou pro vstup
rizikové (obr. 12; Malík 2014).
Aplikovat stabilizační opatření zahrnující kotvené ocelové sítě nebo cyklostezku olemovat několikametrovým
plotem podle návrhů Skopala a Ryšávky (2013) a Skopala
a Ptáčka (2015), resp. Durczokové (2014), není vhodné
a snad ani možné z estetického hlediska a statusu národní
přírodní památky.
Rok 2017

Obr. 9 Úsek faunistických výchozů Nanety s instalovanými betonovými svodidly, sloužícími jako pasivní prvek ochrany cyklostezky.
Fig. 9. A section exposing the “Nanety” faunal horizon with concrete
barrier protecting the bike path.

při saturaci puklin masivu zvyšuje především tíži hornin.
A při saturaci pórů horniny snižuje také její pevnostní parametr – úhel vnitřního tření (Petroš 2002), a nastává kolaps
skalního útvaru (obr. 7, 8).
Po posledním srpnovém řícení, resp. po nálezu akumulace 13. 8., byla cyklostezka na rok uzavřena z důvodu
bezpečnosti provozu. Pro obnovení provozu bylo zvoleno
ve spolupráci České geologické služby a odboru ekono-

V roce 2017 došlo ke zřícení skalního bloku uvolněného
z výchozu se slojemi Neočekávaná, Juliána a Nepojmenovaná, před zadní branou dolu Landek Park. Dle ústního
sdělení Ing. Lumíra Place, ředitele Landek Parku, došlo
k řícení v neděli 30. 4. v blíže nespecifikovaném čase (Aue
2017). Dlouhodobá srážková bilance oblasti je od července
2015 podnormální, v dubnu 2017 dosahuje –120 mm, měsíc duben byl však vůči měsíčnímu normálu nadprůměrný
o 57 mm (obr. 1). Faktor teploty vzduchu působil teplotními
cykly nočního mrznutí střídajícího se s kladnými denními
hodnotami, které se vyskytovaly zejména od prosince 2016
do začátku dubna 2017 (obr. 2, 3, 10). Tento výchoz u zadní
brány Landek Parku je nejvíce odkrytou částí skalního defilé, oproti výchozům zastíněným korunami stromů zde
v podstatě chybí vegetace, a tak je výchoz vystaven přímému oslunění a nejintenzivnějšímu vlivu permanentního
faktoru teplotní deformace (obr. 11).
Poslední kolísání teplot kolem 0 °C nastalo v noci z 20.
na 21. 4., kdy minimum kleslo na –3,4 °C a maximum
ve dne stouplo na 11,4 °C, tzn. absolutní rozdíl činil
14,8 °C. Tento epizodický faktor se vyskytl 4 dny před pří-

Obr. 10. Záznamy teplot a atmosférických srážek předcházejících skalnímu řícení na jaře 2017.
Fig. 10. Recorded temperatures and atmospheric precipitation prior to rockfall that occurred in spring 2017.
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Obr. 11. Panoramatický pohled na výchoz slojí Neočekávaná, Juliána a Nepojmenovaná před zadní branou dolu Anselm, resp. Landek
Park. Zdrojová oblast se nachází v pravé části výchozu pod horní hranou (červená elipsa). Bílá křivka naznačuje trajektorii valivého pohybu
uvolněného bloku transportovaného do prostoru cyklostezky (foto z února 2019).
Fig. 11. A panoramic view of exposed coal seams, “Neočekávaná”, “Juliána” and “Nepojmenovaná” in front of the rear gate of the
Anselm coal mine and the Landek Park as a whole. The rockfall source area is on the right side of the outcrop below its upper edge (see
red ellipse). Dashed white line indicates the trajectory of rolling movement of the released block transported down to the bike path
(photo Feb. 2019).

chodem třídenních epizodických srážek 26., 27. a 28. 4.
s celkovým úhrnem 66 mm (17,5 + 32,8 + 15,7 mm). Následoval projev řícení 30. 4., pravděpodobně v nočních
hodinách, tzn. z 29. na 30. 4., oba dny byly beze srážek. Charakter klimatických poměrů popisuje Čaňová et al. (2017),
v závěru měsíce dorazila studená fronta, která setrvávala
několik dní, a proto vydatné a trvalé srážky (26.–28. 4.)
způsobily potíže na řekách a postupně byly vyhlašovány
jednotlivé stupně povodňové aktivity.
Pokud tedy pohyb skutečně nastal 30. 4., pak masiv
reagoval na epizodické zvodnění v přípovrchové zóně se
zpožděním v řádu desítek hodin, resp. okolo jednoho dne.

Závěr
Na šesti příkladech zaznamenaných skalních řícení byly
z dostupných dat meteorologických záznamů ČHMÚ, pobočky Ostrava-Poruba, časové řady září 2007 až červenec
2017, identifikovány takové klimatické poměry, které byly
s největší pravděpodobností spouštěcím faktorem projevu
jednotlivých událostí skalního řícení. V případě událostí,
u nichž není známo přesné datum (čas) vzniku, byl spouštěcí faktor identifikován na základě podobnosti klimatických poměrů u známých událostí nebo logickou úvahou
nad meteorologickými záznamy, přičemž byl aplikován
vliv klimatických faktorů známých z literatury a praxe.
I přes malý počet zaznamenaných projevů skalního řícení je možné konstatovat, že vyšší pravděpodobnost výskytu skalního řícení nastává od konce zimního období,
v průběhu nastupujícího jara až do konce léta, než v ob-

dobí od konce léta do sklonku zimy, kdy nemáme žádné
záznamy o projevu řícení.
K mechanickému namáhání masivu vlivem klimatických poměrů tedy dochází zejména v zimním a časně jarním klimatu s ledovými dny a dny, kdy teploty ovzduší
klesají v noci k záporným hodnotám a denní stoupají nad
0 °C. Rozpínáním mrznoucí vody, resp. termickou dilatací ledu při růstu teploty ovzduší k 0 °C (D’Amato et al.
2016), dochází k rozšiřování puklin, a to až na úrovni kapilár (mikrotrhliny). Toto mechanické namáhání mimo
vegetační období působí podobně jako účinek rozpínání
rostoucího kořenového systému náletových dřevin, uchycených především na hraně výchozů. Vliv dezintegračního
působení kořenového systému během vegetačního období
je nesporný, nelze jej však považovat za spouštěcí faktor
svahového pohybu.
Vysoké teploty (> 25 °C, resp. > 30 °C) během pozdního jara a léta vysušují přípovrchovou část výchozů, čímž
dochází v podstatě k odlehčení evaporací, resp. evapotranspirací, a k objemovým změnám termickou deformací
(Gunzburger et al. 2005; Vlčko et al. 2007).
Podle pozorování Záruby (1932) dojde s příchodem
srážek bouřkových systémů působících v řádu hodin či
frontálních systémů přinášejících několik dní trvající, vydatné srážky k nasycení puklin a přitížení a při saturaci
pórů horniny také ke snížení pevnostního parametru – úhlu
vnitřního tření (Petroš 2002). Při filtraci vody puklinovými
systémy dochází i k vyplachování výplně (eroze), což také
mění dynamickou rovnováhu narušených partií masivu.
Na základě analýzy dat ČHMÚ (atmosférické srážky
a denní teplotní minima a maxima) a známých projevů
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