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Příspěvek přináší první poznatky z probíhajícího výzkumu
svahové deformace Dolní Zálezly – Dubický kopec for-
mou detailního mapování a geodetického měření s využi-
tím pozemního laserového skenování a trigonometrického
měření. Lokalita na levém břehu Labe mezi Lovosicemi
a Ústím nad Labem v Českém středohoří je situována v k.ú.
Dubice nad Labem a Dolní Zálezly, v prostoru mezi Dubic-
kým kopcem (358 m) a železniční tratí č. 090 Praha–Děčín
v bezprostřední blízkosti Labe (obr. 1 a 2).

České středohoří patří v České republice k oblastem
s velkou náchylností ke vzniku různých typů svahových
pohybů, a to především sesuvů a skalních řícení. Tyto jevy
mnohde do značné míry ohrožují zejména dopravní infra-
strukturu, lidská sídla a v krajním případě i lidské životy
(Raška – Dubišar 2010).

Datace události vzniku svahové deformace je pro nedosta-
tek informací nejistá. Strohé informace sdělují, že sesuv
vznikl především blokovým řícením vulkanického materiálu
ve 30. a 40. letech 20. století (fotoarchiv České geologické
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služby). Kromě skalního řícení nese lokalita také znaky se-
suvné aktivity. Podle registru sesuvů České geologické
služby patří sesuv k lokalitám dočasně uklidněným (Pašek
et al. 1963). Velké skalní bloky v nezpevněné suti však mo-
hou být rizikem pro železniční koridor Praha–Děčín a při-
lehlé domy.
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Lokalita je situována v centrální části neovulkanického
komplexu Českého středohoří. Vulkanismus zde probíhal
v několika fázích, hlavní období bylo před 40–16 mil. let

ve svrchním eocénu až miocénu. Vulkanický materiál však
měl v cestě až stovky metrů křídových sedimentů. Tím se
vytvořil složitý komplex intruzivních vulkanických těles,
proniklých do starších sedimentů. Relikty druhohorních
křídových sedimentů vystupují také v labském údolí, např.
v bývalé pískovně Dolní Zálezly. Podstatný vliv na tvary
dnešního reliéfu měla intenzivní erozní a denudační čin-
nost, probíhající od terciéru po současnost, kterou byla ob-
nažena intruzivní vulkanická tělesa. Část dnešních vulka-
nických tvarů (kužele, kupy apod.) vznikla tak až druhotně
a nejde tedy o prvotně vytvořený vulkanický reliéf (Cajz
ed. 1996).

Podle geologické mapy 1 : 50 000, list 02-41 Ústí nad
Labem, je hřbet, který vybíhá do údolí a je zakončen odluč-
nou stěnou deformace, tvořen terciérními tefrity středohor-
ského komplexu (s výraznou horizontální deskovitou od-
lučností, pozn. autora). Ve střední části svahu se vyskytují
vulkanoklastika bazaltických hornin opět středohorského
komplexu. Dolní část svahu překrývají deluviální, pře-
vážně kamenité sedimenty holocenního až pleistocenního
stáří, doplněné vulkanickými úlomky.

Podle geomorfologického členění patří území k pod-
celku Milešovské středohoří, resp. ke kletečenské části.
V území je morfografická třída hornatin s menším výško-
vým rozpětím (Balatka – Kalvoda 2006). Svahová defor-
mace leží na levém, nárazovém břehu morfologicky velmi
výrazného ohybu Labe, konkrétněji na jv. svahu Dubické-
ho kopce (358 m). Nadmořská výška je od 150 m u želez-
niční trati do 285 m na vrcholu hlavní odlučné stěny. Verti-
kální amplituda je 135 m při vzdušné vzdálenosti ca 200 m.
Svahová deformace vznikla patrně kombinací skalního ří-
cení (utržením) strukturního hřbetu, vybíhajícího ze svahu
do údolí a následnými dílčími sesuvy svahu.
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Důležitým zdrojem informací bylo detailní mapování teré-
nu, zaměřené na geologické, morfologické i vegetační as-
pekty této lokality. K mapování posloužilo základní vyba-
vení, výsledkem je podrobná charakteristika a mapa

�%+ ������
�	�	
������������ �����!�"�����#�	�	
����$������� ��
���!����%�!�&$$'��(�)*+�(,��&$-'���,+*+�*,�,(*+)%*)

0A�=	<=	+����	�
��������	����
�����	A
�O	�	�������	����=

0A�=	@=	(��F	�
�P��N	��
	�� ��������	����
�����	A
�O=

0A�= R= 3����� ����� 
���F�� ����� � �
��������� ��
���� 
�����

� ����� F���� C+6D- � ���
������� F���� � ���N�� �������� ��P���

����
	C!�D	�	A�
�
�
�	���������	�
�	��=



svahové deformace včetně jejího okolí. S využitím kombina-
ce pozemního laserového skeneru Ilris 3D a totální stanice byl
vytvořen 3D model svahové deformace v souřadnicovém
systému JTSK/Bpv, který byl využit pro část morfometric-
kých charakteristik (sklonitost, výškopis a profil reliéfu).

V blízkosti deformace bylo za účelem zaměření identic-
kých bodů stabilizováno bodové pole, využitelné i pro dal-
ší měření. Body byly umístěny vně území v místech poten-
ciálně stabilních a také tak, aby umožňovaly měřické
pokrytí celého území a mohly být využity i při dalším sle-

dování svahu (obr. 3). Využití stabilní místní sítě při opa-
kovaných měřeních zaručí homogenitu výsledků a bude
tak eliminován vliv nepřesností systému JTSK/Bpv.
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Poté bylo území nasnímáno laserovým skenerem z vhod-
ně zvolených stanovisek. Jelikož takto pořízený digitální
model je obecně v prostoru libovolně orientován, bylo nut-
né ho transformovat (vlícovat) do zvoleného souřadni-
cového systému; proto byly v území po dobu skenování
signalizovány vlícovací body (obr. 3). Pro signalizaci
posloužily čtvercové terče (obr. 4), jejichž poloha byla ur-
čena jak trigonometrickým měřením v místní síti, tak iden-

tifikací na skenovaných mračnech. Vlícování digitálního
modelu bylo provedeno shodnostní helmertovou transfor-
mací (Böhm et al. 1990). Pro účely analýz byl vektorový
model převeden na rastr s rozlišením 0,5 m.
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Hlavní odlučná stěna je kolmá až převislá skalní stěna
s průměrnou výškou okolo 35 m (250–285 m n. m.) a šíř-
kou ca 60 m, orientovaná jv. směrem do labského údolí
(obr. 5).

Stěna zakončuje strukturní hřbet, vybíhající ze svahu do
údolí; je tvořena terciérními tefrity s výraznou horizontální
deskovitou (obr. 6) i vertikální sloupcovitou odlučností.
Sloupce mají zpravidla nepravidelný tvar a některé se vidi-
telně odklánějí od stěny a tak vytvářejí malé skalní věže.
Na jz. okraji stěny dochází ke sjíždění okrajového skalního
bloku, čímž se vytvořila puklinová jeskyně o šířce až 50 cm
(obr. 7). Pod stěnou byly ve sněhové pokrývce identifiko-
vány čerstvě opadané malé úlomky horniny. V jihozápadní
části je stěna více členitá, nekompaktní, s malými skalními
věžemi, částečně vyplněná vegetací, naopak v sv. části jsou
kompaktní kolmé sloupce, vysoké až 30 m.

V horní části odlučná stěna přechází ve skalní hřeben se
zřetelným mrazovým zvětráváním. Dobře je zde viditelný
vliv orientace svahu na vegetaci, severní svah pokrývá
vzrostlá vegetace, naopak jižní často pokrývají xerotermní
formace.

Samotné těleso svahové deformace má šířku od 60 m
u hlavní odlučné stěny po 160 m v dolní části, délka je
200 m, celková plocha je ca 0,026 km2, průměrný sklon
27°, nadmořská výška v rozmezí 150–250 m (obr. 8).

Svahová deformace nese stopy především skalního/blo-
kového řícení vulkanického materiálu a sesuvné aktivity
(Radoň 2006). Přibližně 30 % deformace pokrývají neza-
zemněné a vegetací neporostlé kamenité akumulace,
vzniklé intenzivním rozpadem horniny. Početné jsou zóny
malých deskovitých klastů, nejčastěji o velikosti do 20 cm,
a to především ve střední části s vysokou koncentrací vel-
kých bloků. V mírnějších a konkávních částech svahu se
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gravitačním tříděním zformovaly zóny s balvanovými
klasty o průměru i nad 50 cm. Zarůstání sutě vegetací za-
braňuje mj. pohyb klastů po svahu, vytvářející zřetelné
dráhy v podložní suti. Aktivní části s viditelným pohybem
balvanů po suti jsou koncentrovány do dolní poloviny, pře-
devším pod dílčí odlučnou hranu ve střední části sesuvu,
pod kterou se výrazně zvyšuje sklon svahu (obr. 9). Ostatní
plochy jsou často pokryty různými typy náletové a křo-
vinné vegetace.

Významným rysem jsou velké bloky horniny (některé až
12 m), vyskytující se hlavně v horní části a kolem střední
dílčí odlučné hrany, které jsou umístěny v nestabilní suti
a představují tak velké riziko (obr. 10). Pod hlavní odluč-
nou stěnou se často vyskytují spadané sloupce horniny vy-
plněné sutí. Suť je nejobjemnější pod jz. částí odlučné stě-
ny, která je nejvíce členitá. Několik bloků je také mezi
domy pod tratí, což naznačuje, že událost pravděpodobně
poškodila i železniční trať, procházející pod svahem a pro-
tínající část akumulace (obr. 8). Kvůli nedostatku informa-
cí však nelze vyloučit, že tyto bloky se do stávající polohy
mezi domy dostaly ještě před stavbou železnice v roce
1851.

Pod dílčí odlučnou hranou jsou trhliny, ve kterých byl při
teplotách nad 5 °C pozorován výskyt ledových jeskyní.
Naproti tomu pod hlavní odlučnou stěnou byly při zápor-
ných teplotách pozorovány výrony teplého vzduchu, tzv.
ventaroly (obr. 11). Výskyt těchto jevů poukazuje na fun-
gující cirkulaci vzduchu v akumulaci.

Značný vliv na pohyb kamenitých akumulací a sutí má
také migrující zvěř, jejíž stezky procházejí v několika mís-
tech napříč lokalitou.

Byly také pozorovány antropogenní zásahy a snaha sta-
bilizovat svah, jenž je zpevněn velkým množstvím teras.
Na jv. okraji střední části deformace jsou zbytky domu,
který byl pravděpodobně zničen při vzniku svahové defor-
mace. Téměř celou akumulaci u železniční trati pokrývá
skládka. V těchto místech byla v minulosti pravděpodobně
odtěžena část akumulace a tím došlo k podkopání a sesou-
vání svahu (obr. 12).

�����������������

�� ����������������������������������

Využitím pozemního laserového skenování spolu s trigo-
nometrickým měřením byl vytvořen podrobný digitální
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[m]

1 0,009 5 0,021

2 0,030 6 0,003

3 0,020 7 0,004

4 0,030 8 0,004
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model sledované oblasti, který byl využit pro část morfo-
metrických charakteristik. Dosažená přesnost vlícování
modelu je charakterizována střední chybou 0,012 m. Od-
chylky na identických bodech jsou zobrazeny v tab. 1.

Z rastrového modelu byly vytvořeny vybrané morfomet-
rické analýzy, ilustrující situaci ve studovaném území
(obr. 13–15). Ze sklonitosti reliéfu je dobře zřetelná téměř
kolmá hlavní odlučná stěna, dílčí odlučná hrana ve střední
části s náhlou změnou sklonu a mírně ukloněná plošina nad
touto hranou, patrný je také výskyt velkých skalních bloků
(obr. 13). Tytéž terénní prvky jsou patrné i na výškopisné
mapě s řezem A-A’, vedeným po spádnici svahové defor-
mace (obr. 14 a 15).
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Studovaná lokalita má charakter blokového řícení se stopa-
mi sesuvné aktivity a patří k dominantním lokalitám lab-
ského údolí (Radoň 2006). Podle registru České geologic-
ké služby jde o dočasně uklidněnou (potenciální) svahovou
deformaci (Pašek et al. 1963). Největší riziko pro přilehlý
železniční koridor a obydlené domy představují objemné
skalní bloky v nestabilní suti, nacházející se ve střední části
pod dílčí odlučnou hranou. Aktivitu pohybu balvanů potvr-
zují rýhy v podloží nebo výskyt trhlin, vyplněných ledem.
Na druhou stranu výskyt ventarol v horní části deformace
potvrzuje funkční cirkulaci vzduchu v akumulaci. Další
aktivitou je sjíždění skalního bloku a vytvoření puklino-
vých jeskyní v jz. části hlavní odlučné stěny. Aplikované

geodetické metody laserového skenování a následná tvor-
ba DMR podle předpokladů poskytly kvalitní data pro gra-
fickou prezentaci morfometrických parametrů svahové de-
formace. Na jaře 2013 budou instalovány terče pro
následná pravidelná geodetická měření geodynamiky sva-
hu pomocí pozemního 3D laserového skenování a trigono-
metrického měření.

Poděkování. Příspěvek byl zpracován za finanční podpory vý-
zkumných projektů 473/2012 a 411/2012 ÚSMH AV ČR, v.v.i., a
projektu CzechGeo MŠMT ČR.
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