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Svah s příznačným názvem Čertovka nad městskou částí
Ústí nad Labem-Vaňov postihovaly sesuvné pohyby již
v minulosti. V podzimních měsících 1994 byly podle
ústních svědectví místních občanů zaznamenány zvuky
připomínající skalní řícení. V únoru 1995 pak při pochůzce
pracovník správy Lesů ČR nalezl známky sesuvných pro-
cesů. Dne 17. února 1995 zasedala komise, která potvrdila
obnovenou sesuvnou aktivitu ohrožující majetek i životy
občanů (Cajz et al. 1995, Kurka – Čechová 1997). Událost
byla označena za havarijní a mimo jiné bylo doporučeno
okamžité zahájení kontrolního sledování pohybů sesuvu.
Následně byla provedena stabilizace čela sesuvu osově za-
lomenou záporovou zdí. Na svazích Čertovky byl rozsáhlý
sesuv již před rokem 1994, o míře jeho aktivity ale nejsou
dostatečné informace.
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Sesuv s názvem Čertovka je situován do strmého svahu le-
vobřežní části labského údolí v katastrálním území obce
Vaňov (okres Ústí nad Labem). Výška svahu zde od hladi-
ny Labe (140 m n. m.) po hranu svahu (440 m n. m.) dosa-
huje 300 m, přičemž odlučná hrana sesuvu je na kótě 355 m
n. m. a čelo sesuvu, ohraničené osově zalomenou záporo-
vou zdí, na kótě ca 180 m n. m. Celková situace komplexní
svahové deformace je na obr. 1 a 2. Délka od nejvyššího
bodu odlučné stěny k zalomení opěrné zdi dosahuje 320 m
(odvozeno z mapy), šířka odlučné stěny 50 m, ve střední
části je svahová deformace široká 70–80 m a při čele u zdi
dokonce až 110 m. Výška odlučné stěny je 40 m, celkové
převýšení 175 m. Průměrná pravá mocnost sesouvajících
se hmot je kolem 5 m.

Oblast sesuvného tělesa nemá vlastní oběh podzemní
vody. Materiály v sesuvu jsou svým charakterem velmi
propustné, navíc jsou zkypřené v důsledku přemisťování
po svahu. Ve vrtech nebyl zjištěn žádný významný a trvalý
přítok vody ani v hloubkách téměř 30 m (Kurka – Čechová
1997). Sesuv je tak ovlivňován pouze vodami srážkovými.

Sesuv byl sanován osově zalomenou záporovou zdí
o celkové délce 106,5 m. Zalomení bylo provedeno z důvo-
du kopírování čela sesuvu. Při minimálním zásahu do sva-
hu byla záporovou zdí posílena zádržná funkce přirozené-
ho zemního valu na severním okraji sesuvu. Stavba byla
dokončena v prosinci 1995.
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Na svazích Čertovky lze vymezit několik sesuvných proce-
sů a jejich výsledných forem. Podle dělení svahových po-
hybů (Nemčok – Pašek – Rybář 1974) se na lokalitě uplat-
ňuje ploužení, sesouvání a řícení. Na odlučné stěně a těsně
pod ní dochází k řícení bazaltových bloků, kde můžeme
pozorovat bloková pole a kamenná moře. Pod odlučnou
stěnou, která byla podrobněji prozkoumána z vulkanolo-
gického pohledu, dochází ke gravitačnímu kernému (blo-
kovému) sesouvání (obr. 3). Pokles hlavní kry je na zákla-
dě korelace identifikovatelných vulkanoklastických poloh
s profily v odkryvech ve stabilním masivu odhadnut na
20 m. Ve střední části následuje převážně sesouvání zemin
(jemnozrnných jílovitých včetně kamenitých a blokových
sedimentů) podél rovinné nebo složené smykové plochy,
přecházející ve spodní části až v pomalé tečení (obr. 4).
U bočních valů je typickým projevem pohybů natlačování
akumulace na původní stabilní podklad, kdy docházelo
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například i k obtékání vzrostlých stromů zemními hmotami
sesuvu (obr. 4). Poslední významnou formou svahové de-
formace zasahující i za hranice aktivního sesuvu je plouže-
ní, vesměs povrchové, projevující se náklonem stromů
(šavlovitý vzrůst).
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Sesuv Čertovka u Vaňova je na svém horním okraji ohrani-
čen vysokou skalní stěnou, zvanou Vaňovská skála. Tuto
stěnu, ležící s. od Vaňovského vrchu (dříve Staudenberg či
Staudenspitze), v minulosti německé obyvatelstvo nazýva-
lo, patrně podle jejího majitele, „Michel-Matzen-Wand“
anebo též „Michelmatzenswand“. Hibsch et al. (1917) po-
pisují ve vysoké skalní stěně nad sesuvem alkalický čedič
s živcem (podle současné klasifikace alkalický bazalt). Na
geologické mapě je tento čedič v nižších partiích vyznačen
ve struskovitém vývinu a v jeho bezprostředním podloží
je pak zaznamenána poloha tzv. čedičových tufů, které
se s ním v blízkém okolí také střídají. V podloží jsou popi-
sovány a na mapě také vyznačeny pískovce středního oli-

gocénu, později správně reinterpretované jako pískovce
křídového merboltického souvrství. Shrbený (1967) klasi-
fikuje vulkanické horniny Vaňovské skály jako olivinický
nefelinit s příměsí analcimu přecházející do olivinického
bazaltu s příměsí analcimu a blíže nespecifikovaných zeo-
litů. Pod touto polohou je vyznačeno slabé pásmo silně pře-
měněné (autometamorfované) čedičové horniny, která na-
sedá na nefelinický bazanit s příměsí analcimu, v jehož
přímém podloží jsou pak vyznačeny merboltické pískovce.
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Všechny dosavadní geologické mapy předpokládají strop
merboltických pískovců v prostoru Vaňovského sesuvu na
úrovni přibližně 250 m n. m. Tento předpoklad se opírá
o výchozy těchto pískovců u Vaňovského vodopádu (asi
1,2 km sz. od sesuvu) ve výšce až 270 m n. m. Vrt GU-125
(Čadek et al. 1962), který je lokalizován asi 700 m j. od stu-

dované lokality, však dokládá rozhraní pískovců merbol-
tického souvrství s kenozoickými vulkanickými horninami
ve výšce 205,5 m n. m.
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Odlučná stěna sesuvu Čertovka odkryla sekvenci vulkanic-
kých hornin ústeckého souvrství vulkanického komplexu
Českého středohoří (Cajz 2000) včetně hornin vulkanok-
lastických, které snadno podléhají zvětrávání a výchozy se
zřetelnými vztahy v nich nejsou nikterak hojné.

Popis jednotek obnažených v odlučné stěně Čertovky
začneme na jižní straně (při pohledu na odlučnou stěnu
z těla sesuvu vlevo). Při bázi vystupuje monomiktní brek-
cie Br1 s podpůrnou strukturou klastů (obr. 5), mezi který-
mi jsou lokálně patrné pozůstatky skládačkových trhlin
(„jig-saw cracks“). Fragmenty jsou převážně ostrohranné,
ale vyskytují se u nich také kulovité plochy. Brekcii Br1
proto interpretujeme jako nepřemístěnou hyaloklastitovou
až polštářovou brekcii in situ lemující subakvatickou lávu.
Výchozy kompaktní čedičové lávy se vyskytují mimo
prostor sesuvu ve svahu pod výskytem této brekcie. Brek-
cii Br1 překrývá 3–4 m mocná sekvence laminovaných
jemnozrnných vulkanoklastik LV. Jednotlivé laminy s nor-
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mální gradací mají mocnost do 2 cm. Vzácně se objevují až
4 cm mocné polohy, které mohou při bázi obsahovat klasty
o velikosti až 1 cm (obr. 6). Uloženiny mají podpůrnou
strukturu zrn, jsou relativně dobře vytříděné a tvoří je vý-
hradně drobné ostrohranné masivní až slabě vezikulované
fragmenty alkalického bazaltoidu, tmelené zeolitem
(obr. 7). Tuto jednotku interpretujeme jako uloženiny tur-
biditů a hyperkoncentrovaných proudů derivovaných
z čela subakvatického lávového proudu fragmentovaného
procesem hyaloklastézy, popř. distálnější ekvivalenty sub-
akvatických úlomkotoků hyaloklastitového původu. Sub-
akvatické prostředí vylití lávy dokládá špatné vykrystalo-
vání a hojná přítomnost argilizovaného skla.

Několik metrů mocná akumulace brekcií Br2 tvoří nad-
loží laminovaných vulkanoklastik LV (obr. 8). Brekcie Br2
tvoří deskovitá tělesa o mocnosti 1–2 m se zřetelnou pozi-
tivní gradací, nápadnou zejména při kontaktu dvou na sobě
ležících jednotek (obr. 9). Brekcie mají podpůrnou struk-
turu klastů až podpůrnou strukturu matrixu. Ostrohranné
klasty, tvořené masivním alkalickým bazaltoidem, dosahu-
jí velikosti až 40 cm. Brekcie Br2 pokračují i na severní
(pravé) straně odlučné stěny sesuvu Čertovka, kde je lo-
kálně patrné subhorizontální uspořádání větších klastů
(obr. 10). Tyto horniny jsou patrně uloženiny subakvatic-
kých úlomkotoků až hyperkoncentrovaných proudů. Mo-
nomiktní složení a tvar klastů svědčí o hyaloklastické frag-
mentaci subakvatické lávy, která úlomkotoky dotovala
klastickým materiálem. I na severní straně byla v podloží
brekcií Br2 zjištěna laminovaná jemnozrnná vulkanoklas-
tika LV, zde však pouze v neúplné mocnosti. Přibližně
metr nad bází brekcií se vyskytuje asi 30–40 cm mocná
vložka St1, ve které dominují žlutavé fragmenty alterované
strusky (obr. 11). Strusky jsou promíchány s ostrohranný-
mi úlomky masivního bazaltoidu, produkovanými při sty-
ku magmatu s vodou. Právě promíchání pyroklastů (strus-
ky) s hydroklasty (masivními angulárními fragmenty)
v sekvenci (obr. 12), ve které dominují hyaloklastity, svěd-
čí o mělkovodní erupci strombolského až surtseyského
typu, která uloženinu St1 vytvořila. Vzhledem k podpůrné

struktuře matrixu předpokládáme uložení této polohy pro-
cesem proudu (mass-flow).

Brekcie Br2 jsou překryty kompaktní lávou olivinické-
ho bazaltoidu, jejíž mocnost dosahuje přibližně 12 m.
Na lávě pak byla zjištěna nejméně 3 m mocná akumulace
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hrubozrnných, silně vezikulárních strusek (obr. 13) s pod-
půrnou strukturou zrn St2. Velikost struskových fragmentů
se pohybuje v rozmezí 2–10 cm, ale vyskytují se i bomby

do 30 cm. Mezi jednotlivými fragmenty zůstávají volné
prostory a uloženina postrádá popelovou frakci. Zvrstvení
ani gradace nebyly pozorovány, což může být důsledkem
omezených rozměrů a špatné přístupnosti odkryvu. Cha-
rakter strusek St2 odpovídá proximálním produktům
strombolského typu erupce v subaerickém prostředí, vy-
tvářející struskový kužel. Přesná facie struskového kužele
nemohla být s ohledem na absenci doplňujících sedimen-
tárních znaků určena. Mezi výchozem strusek a vrcholem
Vaňovského vrchu je ve svahu patrno několik morfologic-
kých stupňů s výchozy kompaktních sloupcově odlučných
olivinických bazaltoidů. Jednotlivé stupně pravděpodobně
mohou odpovídat lávovým proudům. Žádné další odkryvy
vulkanoklastických hornin však nad odlučnou hranou se-
suvu již zjištěny nebyly.
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• V okolí Vaňova je předvulkanický povrch křídových se-
dimentů dosti členitý a nerovný a k pohybu sesuvu do-
chází v rámci vulkanické sekvence a nikoliv na rozhraní
křídových sedimentů a vulkanických hornin, jak se do-
sud předpokládalo.

• Vulkanické horniny odkryté v odlučné stěně Čertovky
dokládají v rámci vulkanické aktivity ústeckého souvrs-
tví sensu Cajz (2000) převládající strombolskou aktivitu
s postupným přechodem z prostředí subakvatického do
subaerického.

• Lokalita byla navržena k dalšímu monitoringu, který by
objasnil současnou aktivitu a vývoj sesuvu.

Poděkování. Detailní geologický, vulkanologický a inženýrsko-
geologický průzkum lokality Vaňov probíhal v rámci výkonu stát-
ní geologické služby a posudkové činnosti správy oblastních geo-
logů České geologické služby (úkol 350000) a rovněž v rámci
zakázky číslo 551017 realizované ČGS pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Výzkum také naplňoval program
Výzkumného záměru ČGS (MZP0002579801).
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