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Labské údolí v Českém středohoří v okolí města Ústí nad La-
bem je charakteristické vysokou dynamikou svahů, podmíně-
nou výrazným zahloubením údolního dna oproti kulminač-
ním partiím údolních svahů, které místy dosahuje až 400 m,
a specifickými litologickými podmínkami, kdy se střídají
méně odolné vrstvy vulkanoklastik a polohy pevných vulka-
nických hornin, zejména bazaltických. Důsledkem těchto

podmínek jsou svahové pohyby různých typů, které byly stu-
dovány z hlediska strukturního ovlivnění, spouštěcích faktorů
i dynamiky (Rybář et al. 2000; Suchý 2000).

Sesuv z ledna roku 1770 sz. od Kozího vrchu (380 m n. m.),
zhruba 5 km v. od města Ústí nad Labem, patří k nejstarším
doloženým svahovým deformacím v labském údolí v Čes-
kém středohoří. Možnost důkladnějšího poznání dynamiky
sesuvu vyžaduje co nejpřesnější rekonstrukci prostorového
rozsahu sesuvu, včetně zdrojové oblasti (odlučné plochy)
a dosahu paty sesuvu, stejně jako důsledků sesuvu. Ze sou-
časné situace totiž na přesnější charakteristiky sesuvu není
možné usuzovat, a to ze dvou důvodů. Jednak jde o kom-
plexní sesuvný terén s prolínáním více generací sesuvů, je-
jichž morfologické projevy jsou dále porušeny intenzivním
zahloubením erozních strží, které v předpokládané trans-
portní části sesuvů dosahuje až 8 m. Zároveň jde o lokalitu
v suburbánní zóně, která byla v průběhu posledních 150 let
silně transformována lidskou činností.

V tomto článku prezentujeme výsledky pokusu o re-
konstrukci historického sesuvu u Kozího vrchu pomocí
kombinace terénních průzkumů, geofyzikálních měření
a dokumentárních dat, dostupných v protovědeckých sdě-
leních, mapových sbírkách, v reedicích starších pramenů
a archivních fondech. Cílem výzkumu bylo zpřesnit do-
savadní poznatky o vymezení tělesa historického sesuvu
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a případně diskutovat o jeho nově definované alternativní
rekonstrukci.
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Studované území je charakteristické pestrou litologií, za-
chycující část vývoje terciérního vulkanického komple-
xu, který zde leží v depresi obklopené santonskými až co-
niackými sedimenty. Spodní část profilu představují
vulkanoklastika vyplňující tuto depresi. Největší mocnost
mají akumulace laharů v horní polovině svahu, který pak
kulminuje odkryvem trachybazaltického výlevu (Cajz
1993).

Současná konvenční rekonstrukce sesuvné události z roku
1770 (např. Suchý 2000), která je reprodukována ve více
zdrojích, předpokládá, že zdrojová oblast sesuvu se nachá-
zela v hluboké rokli na sz. okraji Kozího vrchu a podél jeho
úpatí sesuv pronikl až do koryta Labe (č. 2 na obr. 1).
Vzhledem k uvedeným specifikům lokality (komplexní
sesuvný terén, který byl následně významně transformo-
ván) ovšem tato rekonstrukce nebyla považována za dosta-
tečně podloženou a bylo přistoupeno k detailnějšímu stu-
diu území.
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Metodické postupy se skládaly ze dvou navazujících kro-
ků. Základním bylo geomorfologické mapování lokality
a následné ERT (Electric Resistivity Tomography) profilo-
vání, které je při studiu sesuvů často využíváno (Schrott –
Sass 2008). Cílem ERT profilování bylo rozlišit jednotlivá

tělesa svahových deformací v sesuvném terénu mezi Moj-
žířem a Kozím vrchem v profilu o délce 595 m. ERT profil
byl vytvořen pomocí ERT jednotky ARES firmy GF In-
struments a kabelových sekcí téhož výrobce. Profil byl
v listopadu 2012 veden přibližně po vrstevnici ve směru
ca SZ-JV tak, aby co nejvíce kolmo křížil předpokládaná
tělesa sesuvů. Poloha profilu byla zaměřena pomocí ruční
geodetické GPS Ashtech ProMark100 s přesností ca 50 cm
a zanesena do prostředí ArcGIS 10.1 (ESRI). Naměřená
data byla doplněna o profil reliéfu, zaměřený v terénu po-
mocí laserového sklonoměru LaserAce. Zpracování namě-
řených dat bylo prováděno v programu Res2DInv, který je
pro tento účel standardním nástrojem. Základní charakte-
ristiky profilu jsou uvedeny v tab. 1.
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V návaznosti na terénní výzkum byla provedena detailní
rešerše dokumentárních dat vztahujících se k lokalitě. Ten-
to typ dat zahrnuje zejména písemné a ikonografické pra-
meny, které byly doposud využívány zvláště pro regionální
analýzy rizika způsobeného svahovými pohyby a povod-
němi (např. Glade et al. 2001). Průkopnickou prací využí-
vající dokumentárních dat k rekonstrukci konkrétní sesuv-
né lokality byla Špůrkova studie (Špůrek 1969), nově byla
zpracována retrospektiva svahových pohybů ve 2. polovi-
ně 19. století pro České středohoří na základě zpráv ústec-
kého tisku (Raška – Dubišar 2011).

Sesuv sz. od Kozího vrchu je ovšem datován k roku 1770
(5. leden), a tudíž před počátek vydávání periodických
publikací. Bylo proto nutné využít neperiodických publi-
kací, tisků, obrazového a mapového materiálu, a to pro širší
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profil délka (m) rozestup elektrod (m) hloubkový dosah (~m) počet elektrod počet bodů RMS chyba (5 iterace)

Mojzir 1 595 5 100 120 3288 6,94



období, zvláště následující po sesuvné události. Souhrn
nejvýznamnějších využitých pramenů je uveden v tab. 2.
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Hodnoty odporů jsou v celém měřeném profilu (obr. 2) po-
měrně nízké, pohybují se do maximálně 140 Ωm, což je
velmi vodivé prostředí. Nejnižších hodnot (< 10 Ωm) dosa-
huje podloží sesunutých hmot pod úrovní ca 130 m n. m.
Zřejmě jde o dobře zvodnělé vodivé horniny, nejspíše jí-
lovce nebo slínovce (srov. Cajz 1993). Tyto horniny tvoří
blok o šířce ca 150 m s velmi výrazným vertikálním ome-
zením po obou stranách. Z ERT profilu lze usuzovat na
sz.-jv. směr tohoto omezení (zhruba kolmo k profilu), který
koinciduje se směrem mojžířského zlomu (Cajz et al.
2004) a přibližně odpovídá lokálnímu labskému směru
mezi Olšinkami a Valtířovem. Vertikální omezení bloku
podložních sedimentů na SZ vytváří hlubokou depresi, kte-
rá je vyplněna vulkanoklastickým materiálem odkrytým
v Divoké rokli (Cajz 1993). Cajz (1993) dává vznik této de-
prese do souvislosti s tektonickou predispozicí, avšak ne-
vylučuje ani možné erozní postižení podložního křídového
povrchu. Ačkoliv prozatím nelze přesvědčivě interpretovat
vznik strmých vertikálních omezení po obou stranách to-

hoto bloku podložních sedimentů ve vzdálenosti pouhých
150 m, naše výsledky ERT profilování taktéž naznačují
pravděpodobnější tektonické postižení křídového podloží.

V menších hloubkách ERT profilu je zřetelně pozorova-
telný okraj skalního podloží tvořeného trachytovým těle-
sem na počátku profilu (metráž 0–35 m), a to jako relativně
vysoké hodnoty odporu. Následují dva jazyky sesuvných
těles (užší jihovýchodní ca 50–90 m a širší severozápadní
ca 120–210 m), které zasahují do hloubky 25–30 m, odpo-
vídají přibližně uváděné konvenční rekonstrukci sesuvu
z roku 1770. Následuje komplikovaná střední část profilu
(220–340 m), kde zřejmě jde o chaoticky uložené sesunuté
bloky, které mají relativně vyšší odpor než okolní matrice
(40–80 Ωm). Dále na profilu se nachází okolí hluboké strže,
vycházející z údolí (435 m), kde dosahuje měrný odpor po-
dobných hodnot jako u in-situ ležících trachytů na začátku
profilu (> 100 Ωm). Podle hodnot odporů i podle morfo-
logie (modrá oblast na obr. 1) lze usuzovat na aluviální
akumulaci s bloky kompaktnějších hornin. Konec profilu
vykazuje opět nižší hodnoty a zcela zde chybějí bloky za-
chycené ve střední části.
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Patrně nejstarším odborným textem, jenž se zmiňuje o stu-
dovaném sesuvu, je práce F. A. Reusse Mineralogische
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pramen typ pramene specifikace rok (rozpětí) zdroj/uložení

Ohngefehrer Entwurf příležitostný manuskript,
ikonografický

Johann Ivan Zechel
(autor)

25. 1. 1770 SoA Litoměřice, pobočka
Děčín-Podmokly

1. vojenské mapování kartografický 1 : 28 800 (sekce 26) 1780–1783 rektifikace Geolab UJEP, Ústí nad Labem

Mineralogische Geographie
von Böhmen

protovědecké sdělení 1793 viz Reuss (1793)

císařské otisky stabilního
katastru

kartografický 1 : 2880 (list Mosern,
Meischlowitz)

1843 ČÚZK Praha

grafický list Ziegen Berg ikonografický o. O., Werder (tisk) 1850 internet (volně k náhledu)

historické fotografie ikonografický pozitivy konec 19. století až
ca 1930

Muzeum města Ústí n. Labem

letecké snímky kartografický monochrom. 1954 VGHMÚř Dobruška



Geographie von Böhmen (Reuss 1793), která byla publi-
kována pouze 23 let po události. V českém jazyce byl pak
zhruba o sto let později publikován populárně-naučný text
Č. Zahálky (Zahálka 1890), v němž je ovšem Reussův po-
pis události téměř zcela přebírán; je tedy možné vycházet
z původní Reussovy práce. Ze Zahálkovy práce dále využí-
váme jen přepočty Reussem používaných sáhů do metrické
soustavy. Reuss (1793) zmiňuje, že svědkem události ne-
byl, avšak lokalitu osobně navštívil. Ve svém popisu se za-
měřuje na konkrétní škody způsobené sesuvem a na jeho
rozsah. Svahová deformace podle Reusse měla mít délku
ca 209 m, šířku 72 m a výšku akumulační části až 32 m. Se-
suv poškodil domy, zničil studnu ve vsi Veselí a posunul
stromy v sadech nad vsí. Okolní terén se zdvihl a akumu-
lační část sesuvu zavalila cestu z Ústí nad Labem do Děčí-
na a dosáhla jedné třetiny koryta Labe, což způsobilo vy-
stoupení řeky z břehů. Podle popisu těleso sesuvu, tvořené
vulkanity a pískovci, pokračovalo s. od Kozího vrchu až
k Mašovickému vrchu („der hinter dem Ziegenberge
nordwärts bis an den Meischlowitzer Berg hinanläuft“,
s. 55). Oronymum Meischlowitzer Berg není ani v českém
ekvivalentu v současnosti používáno. Z Reussovy další
práce (Geognostische Skizzen aus Böhmen, 1840) podobně
jako z první české vlastivědné publikace V. Wachsmanna
o Ústecku (Severní Polabí, 1888) ovšem vyplývá, že byl
popisován vrch totožný s Vysokým kamenem (494 m n. m.),
ležící ssz. od vsi Mašovice, resp. jeho jižní výběžek na kótě
428 m. Poloze zdrojové oblasti sesuvu s. od vsi Veselí
(tj. mimo rokli na sz. okraji Kozího vrchu) napovídá také
lokalizace sadů, které měly být poškozeny a které se v rokli
nenacházely. Reuss (1793) se dále zmiňuje o tom, že sesuv
se opřel o západní úpatí Kozího vrchu, z nějž se zřítily skal-
ní bloky. Styčná plocha sesuvu s úpatím Kozího vrchu
ovšem nemohla být natolik rozsáhlá, neboť tomu neodpo-
vídá zachování budov pod Kozím vrchem (obr. 3A), zře-
telné z mapy prvního vojenského mapování. Mapování
proběhlo v letech 1764–1768, v letech 1780–1783 bylo
rektifikováno, a to zvláště v severních Čechách, kde vznik-
ly některé mapové sekce nově. Mapový list tedy zachycuje
území bezprostředně po sesuvné události. Samotný sesuv
je zde znázorněn se stromy v sadech a je patrný i akumulač-
ní val na břehu labského koryta. Zdrojovou oblast sesuvů
obecně indikují také parcelace pozemků podél morfologic-
ky výrazných prvků v terénu. Zatímco letecký snímek
z roku 1954 (obr. 3C) ukazuje jednotlivé svahové deforma-
ce se superpozicí deformace v rokli na sz. úpatí Kozího vr-
chu, z císařských otisků stabilního katastru z 1. poloviny
19. století tato superpozice není prokazatelná. To dokládá
postupnou transformaci reliéfu území postiženého sesuvy
a naznačuje, že na lokalizaci historického sesuvu z roku
1770 není možné usuzovat pouze ze současných morfolo-
gických prvků v území. Území rokle, kterou protéká efe-
mérní tok, totiž patří k nejdynamičtějším segmentům lo-
kálního reliéfu a je tak pravděpodobné, že bylo postiženo
pozdějšími epizodickými proudovými sesuvy a fluviální
modelací.

Konečně, zásadním příspěvkem pro alternativní hypoté-
zu rekonstrukce sesuvu byl nález originálního popisu a vy-
obrazení od Johanna Ivana Zechela, jenž lokalitu navštívil

pouhých pět dnů po vzniku sesuvu. Rukopis je datován
k 25. 1. 1770 a je uložen v SOA Litoměřice, pobočka
Děčín-Podmokly (obr. 4). Historická vyobrazení z doby
osvícenství jsou sice ještě charakteristická jistou schema-
tičností a naivistickým ztvárněním jednotlivých objektů,
avšak oproti raně novověkým ikonografickým pramenům
je v nich již podstatný důraz kladen na realističtější zachy-
cení rozmístění objektů. Vyobrazení ukazuje větší část vsi
Veselí (vlevo na obrázku), která nebyla postižena sesuvem,
a také stojící dům na úpatí Kozího vrchu v pravé části ob-
rázku. Sesuv je znázorněn hnědou barvou a zobrazeny jsou
jeho dopady (poškozená studna, sad, akumulační část ad.).
Z vyobrazení je však také patrná existence rokle na sz.
okraji Kozího vrchu, a to přinejmenším částečně mimo
území postižené sesuvem. V pozadí za roklí vystupuje vrch
v jejím závěru (kóta 383 m), který není sesuvem postižen.
Autor vyobrazení k tomu v popisu dodává, že samotný
Kozí vrch zůstal sesuvem zcela nedotčen („Der sogenannte
Ziegenberg, welcher oben her in puren Felsen beste hat,
und ganz unbeschädigt geblieben ist“).

Z uvedeného vyplývá, že zdrojová oblast sesuvu se vel-
mi pravděpodobně nacházela s. od vesnice Veselí. Rozpor
zůstává mezi vymezením zdrojové oblasti směrem ke kul-
minačním partiím Mašovského vrchu (Meischlowitzer
Berg) a Reussem uváděnými rozměry (délka 209 m, šířka
72 m), byť 23 let po události již mohly být její morfologické
projevy zmírněny, zvláště pak opatřeními k opětovnému
zprovoznění cesty do Děčína.
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Provedený výzkum umožnil stanovit alternativní hypotézu
pro rekonstrukci historického sesuvu z ledna roku 1770
u Kozího Vrchu. Oproti konvenční rekonstrukci se na zá-
kladě kombinace výsledku ERT profilování a analýzy do-
kumentárních dat jeví pravděpodobnějším vymezení zdro-
jové oblasti sesuvu s. od vsi Veselí na svahy pod jižním
výběžkem Vysokého kamene (494 m). Zde jsou v nejvyš-
ších polohách exponovány pevné vulkanické produkty
(Cajz 1993) podobně, jako je tomu na dalších sesuvných
lokalitách v labském údolí v Českém středohoří (srov. Su-
chý 2000). Těleso sesuvu by pak odpovídalo (a) buď vyme-
zení tak, jak je uvedeno v databázi České geologické služ-
by pod číslem 1 (obr. 1), nebo (b) mladším deformacím
v rámci tohoto prostoru, uvedeným pod čísly 4 a 5 (obr. 1),
spíše však v jeho nejvýchodnější části. Při zvážení historic-
kých údajů k rozměrům sesuvu se druhé vymezení (b) jeví
jako více pravděpodobné. Pro potvrzení alternativní hypo-
tézy (a) navíc prozatím nemáme dokumentární záznamy
o mladších sesuvech po roce 1770 (č. 4 a 5 v obr. 1).

Poděkování. Příspěvek byl zpracován s podporou projektu GAČR
13-02080P Dokumentární data ve výzkumu sociální percepce
a adaptačních strategií vůči vybraným historickým přírodním
hazardům v České republice a v rámci specifického výzkumu
s podporou projektu IGA UJEP. Autoři děkují Marcele Zemanové
za pomoc s archivní rešerší v SoA Litoměřice, pobočka

Děčín-Podmokly. Michal Forejt a Miroslav Duda mají náš dík za
pomoc při realizaci geofyzikálního měření.

����������

CAJZ, V. (1993): Divoká rokle v Ústí nad Labem – rekonstrukce sopečné-
ho vývoje. – Ústecké muz. Seš. 4, 5–14.

CAJZ, V. – ADAMOVIČ, J. – RAPPRICH, V. – VALIGURSKÝ, L. (2004):
Newly identified faults inside the volcanic complex of the České stře-
dohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia. – Acta Geodyn. Geo-
mater. 1, 2 (134), 213–222.

GLADE, T. – ALBINI, P. – FRANCES, F., ed. (2001): The use of historical
data in natural hazard assessments. – Kluwer, Dordrecht.

RAŠKA, P. – DUBIŠAR, J. (2011): Historické svahové pohyby v Českém
středohoří v záznamech ústeckého regionálního tisku (1856–1902). –
Zpr. geol. Výzk. v Roce 2010, 44, 79–82.

REUSS, F. A. (1793): Mineralogische Geographie von Böhmen. 1. Band. –
Dresden.

RYBÁŘ, J. – VILÍMEK, V. – CÍLEK,V. (2000): Process Analysis of Deep
Slope Failures in České Středohoří Neovolcanites. – Acta mont. IRSM
AS CR, AB 8(115), 39–46.

SCHROTT, L. – SASS, O. (2008): Application of field geophysics in geo-
morphology: Advances and limitations exemplified by case studies. –
Geomorphology 93, 1–2, 55–73.

SUCHÝ, J. (2000): Svahové deformace labského údolí v Českém středoho-
ří. Doktor. disert. práce. – MS Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha.

ŠPŮREK, M. (1969): Retrospektivní analýza vývoje složených sesuvu na
příkladu lokality Hazmburk u Libochovic. – Sbor. geol. Věd, Hydro-
geol. inž. Geol. 7, 61–79.

ZAHÁLKA, Č. (1890): O ssutinách čedičových a znělcových v Českém
středohoří. – Vesmír 19, 66; 19, 74.

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




