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V souvislosti s energetickou bezpečností dodávek ruského
zemního plynu do Evropy položením plynovodu Nord
Stream na dno Baltského moře bylo vybudováno také po-
kračování této trasy směrem na J. Tato trasa vede od pobřeží
Baltského moře u města Greifswald přes německé území –
plynovod OPAL, na který se v Krušných horách u obce
Brandov napojuje plynovod Gazela, procházející českým
územím v délce bezmála 170 km.

Plynovod Gazela protíná svou trasou mj. strmý nára-
zový břeh Ohře, a to mezi obcemi Stranná a Přívlaky, si-

tuovanými pod Nechranickou přehradou v okrese
Chomutov (viz obr. 1 a 2).

Zdejší levobřežní svahy Ohře byly historicky postihová-
ny svahovými deformacemi, přičemž v roce 1820 byla zni-
čena téměř celá obec (včetně kostela a školy) Stará Stranná
(Winkler 1820, Pašek 1974). Svah byl i nadále nestabilní
a sesuvy se opakovaly v letech 1872, 1882 a 1885. Tehdy
došlo dokonce k přehrazení řečiště Ohře. V roce 1898 pro-
bíhaly na svahu dokonce sanační práce (Křivanec 1901).
Celkem je podle záznamů z původního Registru sesuvů
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mezi zmíněnými obcemi na levém nárazovém břehu Ohře
zaznamenáno pět sesuvů (klíč 346, 347, 348, 349 a 351),
sesuvy však pokračují i dále k V až do Žatce. Samotný vý-
běr trasy plynovodu byl ve svahu veden mimo dokumento-
vaná sesuvná území, nejblíže zhruba 30 m jv. od zazname-
naného sesuvu č. 349 (viz obr. 1). Kleček (1963) prvně
tento projev svahové nestability popisuje jako sesuv s roz-
měry 600 × 100 m, s rozdíly výšek 65 m a sklonem svahu
10–15°. Dále se jím zabývá podrobněji Pašek (1974). Vý-
razná je odlučná stěna, patrné omezení proudu, povrch je
pouze mírně zvlněný. Výrazné čelo sesuvu je však částeč-
ně zarovnané terasovitými stupni polí. Popisy ostatních se-
suvů lze nalézt v Registru svahových nestabilit České geo-
logické služby. Levobřežní svahy Ohře na této lokalitě jsou
náchylné k sesouvání právě vzhledem k nepříznivému lito-
logickému charakteru hornin a gravitačnímu potenciálu
zdejšího svahu.
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Svah, kterým výkop procházel, je tvořen sedimenty svrch-
ní části mosteckého souvrství (bezuhelného vývoje), které
je zde charakterizováno převážně písčitým vývojem (Tyrá-
ček 1988). Ve výkopu byly odkryty tři sedimentární sek-
vence, v jejichž vývoji dochází k hrubnutí klastického ma-
teriálu směrem do nadloží. Na bázi sekvencí se nacházely
jílovce až prachovce, u nichž do nadloží přibývá písčitá
komponenta (písčité prachovce, jílovce). Přibližně od po-
loviny až svrchní třetiny sekvence písek zcela převažuje
(viz obr. 3 a 4). Návrší svahu tvoří fluviální písčité štěrky
nejvyšších teras Ohře, které náchylnost území k sesouvání
ještě zvyšují vlivem snadné infiltrace srážkových vod

k prachovcovým a jílovcovým polohám svrchní části mos-
teckého souvrství, čímž dochází k nepříznivým změnám
geomechanických pevnostních parametrů těchto hornin
(Pašek 1974).
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Dokumentace výkopu plynovodu na svazích u obce Stran-
ná byla provedena ve dnech 17. září a 11. října 2012. Při
první terénní etapě byla pro přístup strojů a vytvoření ma-
nipulačního prostoru odkryta pouze zhruba 1–2 m mocná
svrchní poloha, při druhé terénní etapě už bylo ve spodní
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části vyhloubeného výkopu položeno potrubí. Podmínky
pro dokumentaci tak nebyly optimální. Nadmořská výška
hrany svahu v místě linie plynovodu dosahuje 320 m, hla-

diny řeky 220 m. Převýšení svahu je tedy ca 100 m. Délka
svahu určená z mapy dosahuje asi 600 m, což odpovídá
průměrnému sklonu kolem 10°. Sklon se ale v průběhu
spádnice poměrně výrazně mění. V horní části svahu
(ca 1/3) dosahuje sklon 15–20°, ve střední pak kolem 10°
a postupně k Ohři klesá pod 7° (obr. 1 a 5).

Morfologicky se v profilu trasy plynovodu svahové de-
formace nijak výrazněji neprojevují, přesto při prvním po-
hledu na spodní část svahu a na řez svahem (obr. 5) lze vy-
tušit jeho mírnou stupňovitost. Ta by ale mohla být
způsobena také postupným zahlubováním Ohře a tvorbou
údolních terasových stupňů. Okolí obce Stranná a údolí
Ohře bylo mnohokrát místem zájmu mapování svahových
deformací (např. Váně 1952, Pašek 1959, 1974, Kleček
1963 aj.), ale tato část svahu doposud nebyla jako sesuv
konturována.

Po odkrytí svahu výkopem o hloubce až 5 m, vedeným
kolmo po spádnici, byla doložena zcela jiná situace. Ve vý-
kopech bylo možné poměrně dobře pozorovat dva základní
sesuvné jevy:

a) Staré hlubší sesuvy (kerné) zřejmě s rotační smykovou
plochou, kterými byla původní subhorizontální pozice pís-
ků a jílů porušena subvertikálními poklesy. V profilech
byly pozorovány poklesy pískovcových poloh (obr. 6 a 7).
Lze si je představit jako postupné zaklesávání bloků hornin
u sesuvů s rotační smykovou plochou.

b) Prohnětené akumulace starých sesuvů, popřípadě
zemních proudů, které se vyznačují chaotickým uspořádá-
ním různých typů zemin s inverzní stratigrafií. Nezřídka
tak byly dokumentovány terasové štěrky Ohře pod terciér-
ními jíly. Struktura hmot v akumulaci je dobře patrná na
obr. 8 a 9. Tyto akumulace lze chápat jako druhou fázi se-
souvání. Ačkoliv je v řezu akumulací jev sesouvání dobře
patrný, morfologie povrchu je prakticky shlazená, nejsou
patrné žádné elevace, valy ani čela. I z toho důvodu nebyl
v těchto místech dosud zaznamenán žádný sesuv.

Jako třetí generaci je možno označit sesuvy dnes morfo-
logicky dobře patrné – mladé nebo recentní. Ty byly doku-
mentovány v posledních zhruba 150 letech a trasu plyno-
vodu nepostihují (viz obr. 1). Ve výkopu tedy logicky
nebyly zaznamenány.
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Dokumentace se soustředila také na doprovodné prvky
sesouvání – výplň starého sesuvného jezírka (obr. 10)
v místě nápadného lomu svahu, kde lze očekávat týlní de-
presi po poklesu spodní části svahu. Nad tímto místem již
byly dokumentovány sedimenty mosteckého souvrství
v přirozeném sledu.
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Na uvedeném příkladě je možno doložit, jak obtížné je ma-
pování starých, zastřených svahových deformací. I když
území prozkoumalo mnoho odborníků na svahové defor-
mace, nikdy nebyl v tomto místě vymezen sesuv či jiná de-
formace. Morfologicky těmto jevům totiž nic nenapovídá.
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Nutno podotknout, že dané území bylo obecně označeno
jako náchylné na sesouvání. Až po odkrytí svahu kolmým
hlubokým zářezem délky okolo 220 m (obr. 2 a 5) lze lépe
pochopit jeho genezi.

Zdejší svahy údolí Ohře jsou typickou ukázkou více-
generačního vývoje svahových deformací na nárazovém
břehu řeky. Z morfologie okolí je patrné, že Ohře často
a rychle měnila koryto a docházelo k poměrně výraznému
podemílání zdejších svahů. Staré sesuvy se po odklonění
koryta již dále nepropagovaly a postupem času byly jejich
morfologické prvky zastřeny. Čitelné a výrazné jsou tak
pouze mladší sesuvy, které vznikly v současném meandru
řeky, datované do posledních století (Pašek 1974, Kleček
1963). Ty jsou většinou vázané na extrémní srážkové
úhrny ve spojení se současnou boční erozí řeky. Jedním
z faktorů ovlivňujících vznik zdejších sesuvů je také pod-
zemní voda, vytékající z báze terasových štěrků přímo do
písčitojílovitých terciérních sedimentů ve svahu.

Poděkování. Detailní geologický a inženýrskogeologický prů-
zkum svahů v. od obce Stranná byl prováděn v rámci interního

úkolu České geologické služby č. 380800, který umožnil podrob-
nou dokumentaci výkopových prací pro plynovod Gazela. Terén-
ní dokumentace také naplňovala základní úkoly státní geologické
služby. Díky projektu byla doložena úloha a potřeba průběžné do-
kumentace významných liniových staveb.
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