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Abstrakt: V Českém Švýcarsku (Labských pískovcích) je evidováno více než dva a půl tisíce 

opuštěných lomů na stavební kámen. Mnohé z nich reprezentují nestabilní lomové stěny 

s rizikem skalního řícení. Někde již došlo ke katastrofickým událostem a některé z nich 

musely být v nedávné době technicky zajištěny. V rámci odborné spolupráce geologů a 

historiků byly nyní staré lomy detailně zdokumentovány, včetně užitých způsobů těžby a 

popisu současného stavu. Základní rajonizace rizik starých lomů a posouzení aktuálního 

stupně nebezpečí je rovněž součástí vznikající mapové databáze. 

 

Abstract: More than two and a half thousand abandoned quarries for building stone have 

been newly mapped and registered within the Bohemian Switzerland (Elbe Sandstones) area. 

Many of them represent unstable quarry faces prone to rockfall. Catastrophic events have 

already occurred in some quarries, and some quarries had to be technically secured by 

stabilizing works recently. Presently old quarries are subjected to a detailed documentation 

including the employed mining methods and descriptions of their current state within a 

cooperation between geologists and historians. The inventory map of risk related to old 

quarries and the assessment of the present-day degree of instability are also included in the 

emerging map database. 

 

Klíčová slova: lom, těžba pískovce, skalní řícení, stabilita skalních stěn, rajonizace rizik, 

mapová databáze  

 

Key words: quarry, sandstone mining, rock falling, rock slope stability, risk zoning, map 

database 

 

1. Úvod 

 

Oblast Českého Švýcarska je severozápadní součástí české křídové pánve, 

reprezentovanou převážně křemennými pískovci spolu s izolovanými výskyty třetihorních 

vulkanitů. Přestože jde v současnosti z hlediska ochrany přírody o přísně sledované území 

(NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce) s unikátní pískovcovou geomorfologií, bylo 

dlouhodobě ovlivněno lidskou činností, která je již mnohdy opět zastřena přírodními procesy. 

Nestabilita zdejší pískovcové krajiny, která se v posledních desetiletích projevuje mj. skalním 

řícením, je do značné míry způsobena antropogenními zásahy, zejména pak nesanovanými 

starými těžbami, které při cestě z kulturního do přírodního bytí hledají v sukcesi přírodního 
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reliéfu svou novou rovnováhu. V opuštěných lomech je často zvýšená míra rizika vzniku 

katastrofických skalních řícení, přičemž proces jejich přípravy se výrazně zkracuje oproti 

přirozené dynamice vývoje skalních svahů.  

V rámci probíhajícího projektu, který se věnuje historii dobývání nerostných surovin, 

mapování a dokumentaci opuštěných lomů na území NP České Švýcarsko a přilehlé CHKO 

Labské pískovce, bylo identifikováno potenciální riziko nejenom v hluboce zařízlém kaňonu 

řeky Labe a podél jejích bočních přítoků, ale i dalších místech v širokém zájmovém regionu.  

 

2. Způsoby těžby stavebního kamene 

 

Nejstarší zjištěné technologie těžby vycházejí z odpozorovaných přírodních procesů 

samovolného skalního řícení. Tyto antropogenní zásahy do krajiny jsou tedy také v terénu od 

přírodních procesů obtížně rozlišitelné. Zpravidla pouze nepřirozené geomorfologické tvary, 

ojedinělé stopy lamačských nástrojů a technik, či nepravděpodobnost přírodního řícení 

v místě upozorňují na tyto staré těžby.  

 

2.1. Umělé řícení skalních masivů 

Základem technologie řícení pískovcových bloků je především čištění skalních puklin a 

proškrabávání sedimentačních spár. To se dělo nejprve pomocí kovaných železných háků 

v předjaří, kdy stékající srážková voda napomáhala samovolnému vyplavování hlíny. Balvany 

a kameny ze zasucených puklin a drcených pásem byly pak uvolňovány a vylamovány 

pomocí železných pajcrů a odvalovány od skalní galerie po svahu okovanými dřevěnými 

sochory. Uvolněním příčných i podélných puklin docházelo v roztrhaném skalním masivu 

k vytvoření samostatných skalních věží. Ty byly pak říceny po svahu podrubou – 

podtěžením věže v její patě, a to buď po částech, vždy k následující příčné svislé užší 

puklině, nebo naráz protěžením podruby, která má formu převisu, až k uvolněné příčné 

puklině. Zřícené skalní bloky, které byly ve svahu zastavovány tarasy z nasucho 

vyskládaných kamenů, byly rozebírány dále především klínováním po sedimentačních 

spárách či menších tektonických puklinách. Kapsy po štípacích klínech, starších dřevěných 

i mladších železných, se v některých případech dochovaly v nedotěžených řícených balvanech 

a blocích a jsou cenným dokladem uplatněné technologie. Ve skalní galerii masivu zůstávají 

vylámané rozsáhlé zářezy, které přírodními procesy zvětrávání nabývají podoby krátkých 

strží. V patě galerie jsou pak patrné horizontálně zarovnané skalní plošiny – podlahy podruby. 

Opuštěné nedokončené těžby jsou patrné zejména nedotěženými mnohatunovými bloky 

s podrubami. Nedokončené podruby se projevují ve formě plochostropých převisů s rovnými 

podlahami. Tyto nedokončené podruby tvoří spolu s nedotěženým zásypem puklin, 

nesanovanými výlomy drcených pásem a volnými řícenými balvany ve svahu hlavní rizika 

dalšího samovolného skalního řícení.  

Mimořádný je rozsah této těžby stavebního kamene, jejíž největší boom je třeba klást do 

18. století. Postihuje zejména pravobřeží Labského kaňonu od ústí Suché Kamenici jižně přes 

Belvedér a Podskalí k Loubí a dále navazující část údolí Suché Kamenice, jejíž koryto je na 

dolním toku zasypáno právě nedotěženými řícenými balvany. Tento způsob těžby lze ale také 

identifikovat v údolích Olešničky a Kamenice. 

 

2.2. Stěnová těžba  

Nestabilitu skalních stěn způsobuje také stěnová těžba. Soustřeďuje se na těžbu kulisy 

skalních výchozů a těžební techniky stavebního kamene využívají kvádrovité odlučnosti 
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pískovce. Ve sledované oblasti se uplatňují tři techniky. Stabilitu skalních stěn nejméně 

narušuje odsekávání pískovcových štuk po lavicích (tzv. lavicování). Tato těžba, typická 

pro 19. století, je prováděna v čelbě mezi dvěma puklinami a typickou antropogenní stopou 

jsou vedle schodovitých lavic pravoúhlé zářezy se svislou lomovou stěnou v čelbě, 

zahloubené v celé výšce skalní kulisy.  

Zejména úklonné byly těženy lámáním klíny po puklinách a spárách, zářezy této 

těžby jsou nepravidelné, ale respektují průběh puklin. V těchto případech je častá těžba skalní 

stěny podrubou. Skalní řícení hrozí zejména opět v případech nedokončených lomových 

těžeb.  

Třetím způsobem rozrušování skalních stěn a bloků je střílení střelným prachem a od 

70. let 19. století též dynamitem. Typickou antropogenní stopou po střílení je kulovitá jamka 

odstřelu, doprovázená sérií trhlin, paprskovitě se rozbíhajícími do těla bloku. Často je 

dochována polodrážka po vývrtu vrtákem k umístění nálože. Narušení trhavinami způsobuje 

sekundární porušení masivu a postupný samovolný rozpad bloku, který představuje výrazné 

riziko samovolného skalního řícení. Uvedené technologie těžby skalních stěn jsou dobře 

patrné opět v Labském údolí, kde tvoří mladší vrstvu těžeb, vstupujících v horní etáži do 

skalní galerie s výškou lomových stěn až 35 m.     

 

 
Obr. 1 Metody těžby pískovce způsobující destabilizaci skalních masivů (příklady z oblasti Suché 

Kamenice a přilehlé části labského kaňonu, foto K. Podroužek)  

Fig. 1. Methods of sandstone mining causing destabilization of rock massifs (examples from the Suchá 

Kamenice River valley and adjacent part of the bank of the Elbe Canyon, photo by K. Podroužek) 

 

3. Opakované nebezpečí a sanace skal  

 

Je zřejmé, že největší koncentrace nestabilních skalních stěn se nachází ve strmých 

svazích labského kaňonu, kde probíhala intenzivní těžba stavebního kamene zásadně 

pozměňující morfologii skalních stěn, včetně četného poddolování a sekundárního porušení 
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skalních masivů. Dokladem toho jsou katastrofická skalní řícení i mnohá v nedávné době 

realizované havarijní sanační zásahy. Výjimkou není ani opakující se hrozba na téměř 

totožných místech.  

Například na vrchu Kvádberk (k. ú. Děčín) byl v místě lámání pískovcového kamene 

nad městskou pastvinou „Kühweg“ (Viehweide) zaznamenán opakovaný pád skal v letech 

1835, 1893 a 1931. Další katastrofickou událostí na stejném místě bylo mohutné řícení 

v roce 1938, které poškodilo místní vodojem, část lesa a městského parku (SOkA Děčín, 

AM Děčín: K 246; Joza, 2009). Příčinou byla nejen destabilizace vlivem vytvoření 

obrovského umělého skalního zářezu pravděpodobně za přispění nepříznivého počasí ale 

zejména nevhodné umístění lomu v místě křížení dvou tektonických poruch (Zajíc, Král, 

Daniel, 1972). Oblast starého lomu je dodnes (i přes provedená technická zajištění) místem 

potenciálního rizika padání kamenů a rozvolněných částí horninového masivu. 

 

 
Obr. 2. Vlevo: Dobová fotografie skalního řícení v lomu na Kvádrberku v roce 1938 (archiv P. Jozy); 

vpravo: Současná, částečně sanovaná lomová stěna (foto J. Horák)  

Fig. 2. Left: A histocial photograph of rockfall in a quarry at Kvádrberk Hill in 1938 (archive of  

P. Joza); Right: The present, partly reclaimed quarry face (photo by J. Horák)  

 

Asi nejpříkladnějším z hlediska demostrace rizika ve starých lomech je skalní defilé 

dlouhé přes 300 m jižně od soutoku Suché Kamenice a Labe, reprezentující areál několika 

lomových stěn zvaný Goldene Ranzen (Elbleiten), kde probíhala těžba od 18. století (místní 

kámen byl použit např. na stavbu pevnosti Terezín). Zde byla evidována opakovaná skalní 

řícení v průběhu samotné těžby i po jejím skončení (např. 1832, 1862, 1864, 1882, 1962, 

1980 či jedno z posledních mohutných řícení o objemu 1360 m³ z ledna 1984). Oblast je 

dlouhodobě sledována inženýrskými geology. Z důvodu ohrožení silničního provozu byla 

v roce 1986 provedena sanace části pilíře lomové stěny; v roce 1988 byla příprava dalšího 

katastrofického řícení urychlena řízeným shozem části stěny a v roce 1999 byla na základě 

kontrolního monitoringu provedena další havarijní sanace (Goldene Ranzen_1 a 2). V roce 

2007 byla v dílčí části areálu realizována technicky náročné zajištění několika skalních 

masivů ohrožujících silnici (P31 odp. Goldene Ranzen_3). Na podzim 2010 pak v těsném 

sousedství sanace došlo k odlomení a pádu rozpukané části skal přímo ze stěny bývalého 

lomu; příčinou bylo narušení skalního masivu těžbou, intenzivní rozpukání a saturace 

srážkovou vodou. O intenzivním hloubkovém rozvolnění skalních masivů svědčí i přítomnost 

rozsáhlých systémů rozsedlinových jeskyní. I v současnosti dochází k rozevírání puklin, 
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porušování horniny a tvorbě tahových trhlin, uvolňování a vypadávání bloků či skalních 

desek. Širší areál těchto starých lomových stěn patří stále k nejrizikovějším partiím labského 

kaňonu.  

 

  
Obr. 3 Vlevo: Lavírovaná kresba hřenského faráře J. Preysse zachycující skalní řícení  

z 20. března 1832 v lomu Goldene Ranzen (u Suché Kamenice); v tu dobu lámalo z bloků na úpatí 

svahu (klínováním) a v horní části svahu došlo k samovolnému pádu stěny (sbírky Muzea města Ústí 

nad Labem); vpravo: Situační skica preventivního shozu stěny v lomu Goldene Ranzen (duben 1864, 

SOkA Děčín, K 110)  

Fig. 3 Left: A wash drawing by J. Preyss, the parish priest of Hřensko, showing the rockfall of March 

20, 1832 in the Goldenen Ranzen Quarry (near the Suchá Kamenice River); then, blocks at the foot of 

the slope were quarried by wedging, and a spontaneous fall of the quarry face occurred in the upper 

part of the slope (collections of the Municipal Museum of Ústí nad Labem); Right: A situational sketch 

of the preventive takedown of a quarry face in the Goldenen Ranzen 1 Quarry (April 1864, District 

Archive at Děčín, K 110) 

 

 
Obr. 4 Lomová skalní stěna Goldene Ranzen_1 u ústí Suché Kamenice do Labe – srovnání historické 

fotografie z 80. let a současnosti (foto Kropáčková 1988 a stav v roce 2022, foto Z. Vařilová)  

Fig. 4  A face of the Goldene Ranzen_1 Quarry near the mouth of the Suchá Kamenice River to the 

Elbe River – a comparison of a historical photograph from the 1980s and the present photo (photo by 

D. Kropáčková 1988 and the condition in 2022, photo by Z. Vařilová) 

 

Další příkladnou lokalitou je skalní stěna za budovou Duty free shop, původní 

přádelnou Zwirnfabrik (Eiselt) v Hřensku, kde došlo k opakovaným katastrofám v letech 

1886, 1938 a 1944. Fotograficky zdokumentovanou událostí bylo mohutné řícení 400 m
3
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pískovcového materiálu z odtěžené skalní stěny v roce 1938, které poškodilo přilehlou stavbu. 

Opětovné ohrožení zde pak nastalo na přelomu let 2002/2003, jež si vyžádalo technicky 

náročné zabezpečení. Po opakovaných říceních a rozsáhlé sanaci nelze již původní tvar a 

rozměry lomové stěny přesněji stanovit. 

   

 
Obr. 5 Poškození budovy skalním řícením v roce 1938 (SOkA Děčín, OU Děčín) 

Fig. 5 Damage of the building by a rockfall in 1938 (SOkA Děčín, OU Děčín) 

 

   
Obr. 5 Lomová skalní stěna nad silnicí I/62 s množstvím nestabilních bloků, jež si vynutila částečnou 

uzavírku silnice a náročnou technickou sanaci (Zvelebil 2010); vpravo: skalní řícení z roku 2010 

v místě staré lomové stěny v těžebním areálu Goldene Ranzen_2 (foto Z. Vařilová)  

Fig. 5 A quarry face above Road I/62 with a number of unstable blocks, which induced a partial road 

closure and demanding technical reclamation (Zvelebil 2010); Right: a rockfall of 2010 at the site of 

an old quarry face in the Goldene Ranzen_2 mining area (photo by Z. Vařilová) 

 

Podobné riziko řícení velkých objemů hmot hrozilo v letech 2010–2011 také v místě 

staré lomové stěny přímo nad mezinárodní silnicí I/62 v zastavěné části obce Hřensko (těžba 

v letech 1938–1945 s využitím trhacích prací). Na komunikaci byl dlouhodobě omezen 

provoz, vystavěno dopadové lože v jednom jízdním pruhu a následně zde proběhly sanační 

práce zabezpečující úseky skalní stěny hrozící bezprostředním řícením. Odtěžena byla část 

pískovcového masivu a uvolněné skalní bloky, části stěny byly přikotveny a instalována 

vysokozátěžová bariéra. 
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Ostatní doložená skalní řícení v místech staré lomové těžby (výběr):  

Dolní Kamenice, Rabštejnské údolí vrchnostenský lom (Pr_7): duben 1912, leden 2022  

Dolní Kamenice, Rabštejnské údolí (Lb_1): historické řícení, odtržena celá stěnová těžebna, 

sesuv od hrany do dolní části svahu 

Jánská, Rabštejnské údolí: 14. 11. 1861 řícení skal u přádelny  

Děčín, Lerchenbruch (Kargelův lom – Teplická ul.): 1869, zřícení bloku, 1898, 20. stol 

a 2021 řícení a sanace  

Děčín, Spitzhüttel (historický lom): 1872, zřícení stěny a sanace  

Děčín, Pastýřská stěna: 1877, zřícení a sanace 

Hřensko (býv. k. ú. Dolní Žleb), Komitee Steinbruch: 1874, smrtelný úraz lamače pod náhle 

uvolněným skalním blokem  

Hřensko, u hotelu Labe: 1843, zřícení bloku; 1900, skalní řícení, 2010-2011 sanace 

Hřensko, Duty free shop: 1886 řícení; 1938, zřícení stěny; 2002, 2003 sanace 

Hřensko, u Zlodějské stezky: 1876, hrozba řícení stěny  

Hřensko, u Březového dolu: 1889, nutnost sanace nebezpečného bloku  

Hřensko, u Malinového dolu: 1851 řícení, 1855 řícení a následná sanace ošpicováním, 1896: 

zřícení bloku a následná sanace  

Martiněves, Windrichův lom: 1899, zřícení stěny, smrt tří pod ní pracujících lamačů  

 

4. Vliv těžby na přirozený vývoj skalních svahů  

 

V Českém Švýcarsku jsou výskyty skalních řícení vázány především na vysoké skalní 

stěny a výchozy tvořené  odolnějšími kvádrovými pískovci sp. až stř. turonu odpovídající 

bělohorskému a jizerskému souvrství. Druh a četnost řícení se liší v závislosti na 

geomorfologické charakteristice současného reliéfu (stupni vývoje skalního svahu), projevech 

kerné stavby území a intenzitě tektonického porušení masivů. Většina současných svahových 

pohybů řítivého typu je vázána na zóny hlubokého rozvolnění skalních masivů v bocích 

labského údolí, jež jsou navíc narušené dlouhodobou těžbou. Lámáním stavebního kamene 

došlo také ke změnám sklonu a výšky skalních svahů i ke tvorbě nových diskontinuit. Výška 

lomových stěn, vytvářených často přes několik přirozených skalních pater, dosahuje mnohdy 

několika desítek metrů a právě tyto partie jsou ohrožené katastrofickým odvalovým řícením. 

Oproti přirozenému vývoji zde dochází k porušení nezvětralého skalního masivu, je tedy 

vynechána obvyklá fáze postupného snižování pevnosti horniny, čímž je celý proces 

destabilizace urychlen. Hlavním důvodem aktivace svahových pohybů je rozsáhlá, až desítky 

metrů za líc lomových stěn zasahující redistribuce napjatosti od vlastní váhy pískovců. 

Umělým „zmlazením“ reliéfu těžbou byly vytvořeny nové podmínky pro tvorbu 

katastrofických skalních řícení i v takových partií skalního svahu, kde by přirozeným 

způsobem nevznikla.   

 

4.1. Současné projevy destabilizace lomových stěn 

Kromě archivně doložených skalních řícení bylo identifikováno i několik čerstvých 

událostí z přelomu roku 2021/22. Hlavní příčinou těchto svahových pohybů byla kombinace 

více faktorů: intenzivní rozpukání skalních masivů, saturace srážkovou vodou či tajícím 

sněhem často za spolupůsobení vývratu či klínování kořenovým systémem vzrostlých stromů. 

Problém stability starých lomových stěn se však nezužuje jen na vybrané úseky pravobřežní 

části labského kaňonu v úseku Děčín – státní hranice. V rámci mapování a dokumentace 
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starých lomů byla identifikována dosud neznámá potenciálně nebezpečná místa, kde hrozí 

řícení dílčích částí starých lomových stěn (v údolí Suché Kamenice, v Podskalí, 

v Rabštejnském údolí, v blízkosti turistické cestní sítě k Dolskému mlýnu, v Martiněvsi, 

v Růžové, v okolí Ludvíkovic, Jánské, v Pustém dole, ad. místech). Pouze v některých 

případech však hrozí pád horninových hmot do obydlených či člověkem využívaných oblastí.  

  

 

Obr. 6 Zřícení části skalní stěny o objemu 2,57m³ způsobené vývratem stromu na modelové lokalitě 

Bruckgraben (k. ú. Vysoká Lípa) – porovnání s využitím fotogrammetrického modelu lomu (červen 

2021 a březen 2022, zpracoval Jan Horák) 

Fig. 6 A collapse of a part of a cliff face, 2.57 m³ in volume, caused by a tree uprooting at the model 

site of Bruckgraben (Vysoká Lípa cadastral area) – a comparison with the use of a photogrammetric 

quarry model (June 2021 and March 2022, compiled by Jan Horák) 

 

4.2. Posouzení aktuální stability a rajonizace rizik 

Dosud bylo zaevidováno na území NP a CHKO více než 2 700 starých lomů a dobývek, 

včetně průzkumných děl. Vybrané reprezentativní lomy (tzv. modelové lokality) jsou nad 

rámec základní evidence detailně charakterizovány nejenom z hlediska historie těžby a 

dokumentace dochovaných reliktů po lidské činnosti či způsobu dobývání suroviny, ale 

i z pohledu míry zásahů do pískovcové krajiny a posouzení dopadů těžby. 
 

Tab. 1 Základní dělení dobývek  

Tab. 1 Basic classification of mining sites 

Typ evidované dobývky  Charakter rizika Míra ohrožení 

Náhodné rozebírání volných bloků  

a balvanů 

posun po svahu vlivem zvětrávání 

podloží /gravitace a odlehčení 

žádné / malé 

Lámání a rozebírání malých výchozů opady rozvolněných částí malé 

Dobývka stěnová opady bloků, skalní řícení  střední / vysoké 

Dobývka jámová, pinka  --- žádné  

Dobývka podzemní (štola, komora, 

šachta)  

propady  střední  

Zářez drobné opady, zával malé 

 

V rámci probíhajícího projektu je posuzováno mimo jiné také potenciální ohrožení 

svahovými pohyby formou přiřazení aktuálního stupně stability. Hodnocení je z důvodu 

extrémní kvantity evidovaných dobývek prováděno pro celé lomy či těžební areály v rámci 

jejich dobývacích hranic. Posuzovány jsou pouze lidskou činností zasažené části skalních 

masivů a jejich nedílné součásti. U vybraných modelových lokalit byla pak provedena 

podrobnější rajonizace rizik – klasifikace dílčích rizikových zón v rámci areálu/lomové stěny 
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– např. Comiteebruch v labském kaňonu či vrchnostenský lom v Rabštejnském údolí. Nejedná 

se o detailní inženýrsko-geologický průzkum stabilitních poměrů, cílem je základní posouzení 

aktuální míry ohrožení a předpokládané vzniklé škody. Hlavním hodnotícím kritériem proto 

byla pravděpodobnost zasažení cestní sítě/staveb/obyvatel/návštěvníků skalním řícením. 

Dalšími klasifikačními kritérii jsou místní podmínky a faktory vlivu – např. pozice, výška a 

charakter skalních stěn (míra tektonického i antropogenního porušení skalních výchozů, 

intenzita zvětrání, ad.), sklonitost svahu či přítomnost náletových dřevin. V neposlední řadě 

byla zohledněna i dokladovaná historie skalních řícení a údaje o realizovaných sanačních 

opatřeních. Zvláštním typem ohrožení souvisejícím s relikty po těžbě pískovcového kamene 

jsou pak deponie kamenů z těžby, zbytky opěrných zdí, či rozpadající se relikty staveb, 

z nichž se mohou uvolňovat drobnější pískovcové bloky a kameny. Naopak rozsáhlejší 

úpravy svahu (např. umělé terasy či ochranné valy z lomového kamene) se mohou  

v některých případech pozitivně uplatnit jako místa zachycení uvolněných hmot. 

Stupeň ohrožení (0 až 3) je posuzován individuálně na základě terénní rekognoskace se 

zohledněním specifických podmínek každé lokality s využitím základní bodového hodnocení. 

Výčet všech hodnocených parametrů je uveden v tab. 2. 

 
Tab. 2 Hodnotící kritéria pro lomové stěny  

Tab. 2 Evaluation criteria for a quarry face 

Parametr (faktor vlivu / podmínka) bod 

Přítomnost silnic, turistických a lesních cest či zástavby v předpokládané trajektorii řícení 

(cíle potenciálního ohrožení) 

1 

Dokladovaná historická řícení / relativně čerstvá skalní řícení objemu nad 3m
3
 1 

Přítomnost tektonických poruch ovlivňujících stabilitu (zlomy, pukliny) / gravitační odsedání 

/ tahové trhliny / drcení / intenzivní zvětrání 

1 

Převislé části stěny / poddolování 1 

Vzrostlé stromy a vegetace rostoucí ve stěně či na její horní hraně (klínování kořeny) 1 

Větší objem nestabilních částí stěny či jednotlivých bloků (s potenc. katastrofickým 

dopadem, 5 m³ až desítky m³) 
1 

Umístění nestabilních součástí horninového masivu v horní části lomové stěny či na její horní 

hraně (předpokládána větší energie pádu)  

1 

Sklon (nad 30st) a dispozice svahu umožňující pohyb zřícený hmot, bloky pohybující se po 

svahu dosáhnou pravděpodobně jeho úpatí, možnost jejich zastavení je minimální) 

1 

Přítomnost bezpečnostních a záchytných prvků (dopadové lože – např. vodorovné 

manipulační terasy či výrazné terénní deprese pod lomem, výrazné skalní stupně a hustý 

porost vzrostlých stromů, apod.) 

-1 

Realizovaná technická sanace, instalované funkční bezpečnostní prvky -1 
 

Tab. 3 Zhodnocení a klasifikace rizika řícení  

Tab. 3 Assessment and classification of rockfall risk 

Stupeň rizika Barva symbolu v mapě Počet bodů 

0 bílá 0  

1 žlutá 1-2 

2 oranžová 3-5 

3 červená 6-8 
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Obr. 7 Modelová lokalita – lomová stěna v Rabštejnském údolí rozdělená do dílčích částí dle 

stanoveného stupně rizika a příklady nestabilních částí skalní stěny; v únoru 2022 zde došlo ke 

skalnímu řícení o objemu 78 m³ (k.ú. Dolní Kamenice, 3D model lomové stěny zpracoval Jan Horák)  

Fig. 7 Model locality – a quarry face in Rabštejn Valley divided into partial parts according to the 

determined degree of risk and examples of unstable parts of the rock wall; a rock fall with a volume of 

78 m³ occured there in February 2022 (cadastral area Dolní Kamenice, 3D model of the quarry face 

was created by Jan Horák)  

  

Pro sběr a zpracování geoprostorových dat lokalit lomů byl využit přístup založený na 

kolaborativním mapování v technologickém prostředí ArcGIS společnosti ESRI, řešení je 

postaveno na cloudové platformě ArcGIS Online. Součástí vytvořené informační databáze, 

jejímž základem jsou různé druhy podkladových map spolu s digitálním modelem reliéfu, je 

kromě bodové a polygonové evidence starých lomů také samostatná vrstva dat nazvaná 

„Stabilita skalních stěn“ zohledňující aktuální přiřazené riziko skalního řícení včetně popisu 

případného ohrožení.  

 

5. Závěr 

Skalní masivy v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce – ač to není na první pohled 

patrné – jsou zasaženy historickou těžbou v nebývalém rozsahu. Lámáním kamene došlo 

často ke změnám charakteru skalních svahů i destabilizaci pískovcových skal. K 

nejrizikovějším náleží partie vysokých lomových stěn a místa sekundárního porušení skalních 

masivů (např. užitím expozivních metod těžby). Rovněž odebrání úpatní stěny a vytvoření 

umělého převisu je jednou z častých příčin skalních řícení. Vlivem nevhodného založení lomů 
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došlo v některých místech k aktivaci a zrychlení hluboko založených destrukčních pochodů. 

Obvykle však dochází ke spolupůsobení více negativních faktorů najednou (za současného 

vlivu počasí či kořenového systému vzrostlých stromů), jejichž důsledkem mohou být 

katastrofické svahové pohyby. Vznikající mapová databáze obsahuje kromě inventarizace a 

dokumentace starých dobývek z geologického a historicko-vlastivědného pohledu také 

posouzení míry vlivu starých lomů na bezpečnost (formou vyznačení potenciálně 

nebezpečných míst s rizikem řícení částí starých lomových stěn do obydlených či člověkem 

využívaných oblastí). Cílem je maximální aplikovatelnost a implementace výsledků do 

informačně-vzdělávacího systému i pro praktické potřeby Správy CHKO a NP, úřadů či 

správních orgánů. 

 

 
Obr. 8 Údolí Suché Kamenice a část pravého břehu labského kaňonu s vyznačením zmapovaných 

lomů ve formě bodů a polygonů oceněných stupni rizika skalního řícení (polygony odp. těžebním 

areálům Goldene Ranzen_1–3; podklad tvoří digitální model reliéfu Českosaského Švýcarska, IPF 

TUD 2005) 

Fig 8 The Suchá Kamenice River valley and part of the right bank of the Elbe Canyon with marked 

positions of surveyed quarries having the form of points and polygons with inferred rockfall risk 

degrees (the polygons correspond to the Goldene Ranzen_1–3 mining areas;based on a digital terrain 

model of Bohemian Switzerland, IPF TUD 2005) 

 

Poděkování  
Výsledky prezentované v článku jsou výstupem z projektu „Databáze starých lomů a dobývek 

na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce“. Projekt je spolufinancován se 

státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. 
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