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Abstract: Landscape evolution is caused by two basic group of landscape forming processes. The
first group are rapid (up to catastrophic) processes and the second group are slow processes. Identification and quantification of rapid processes is relatively simple, in the case of slow processes it is
rather difficult, because for their study are necessary long term observations and measurements on
monitoring areas. In the 1965 the former Institute of Geography, Czechoslovak Academy of Sciences in Brno started quantitative measurements on five monitoring areas. Research Institute for
Landscape and Ornamental Gardening continued measurements on four monitoring areas (Mt.
Břidličná hora in the Hrubý Jeseník Mts., Mt. Pasecká skála on the Českomoravská vrchovina
Highland, Mt. Na hradě in the Šumava Mts. and Mt. Hradisko-Pulčín in the Javorníky Mts). In the
2006 three new experimental plots were established for the monitoring of slow slope processes
– Nad papírnou (Podyjí National Park), Mt. Plešivec (Brdy Mts.), Mt. Žďár (district Rokycany). In
this paper authors are dealing with slow slope processes on the monitoring area Nad papírnou in the
Podyjí National Park. Slope processes are measured by precise leveling. From the year 2005 measurations ensure Technical University of Brno, Faculty of Civil Engineering.
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Krajinu formují dvě základní skupiny krajinotvorných pochodů – rychlé až katastrofické pochody a pomalé pochody. K pomalým krajinotvorným pochodům se řadí
i pomalé svahové pochody, které způsobují deformace svahů. Základní typy pomalých svahových pochodů jsou: plíživý pohyb půdy, plíživý pohyb sutí, ploužení,
mrazové klouzání sutí, mrazové vzdouvání, působení jehlovitého ledu, pomalá soliflukce/kongeliflukce, biologické svahové pochody. Pro měření pomalých svahových
pochodů jsou vhodná dlouhodobá pozorování a měření na monitorovacích plochách.
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V roce 1964 vytýčila Komise pro výzkum vývoje svahů Mezinárodní geografické unie (IGU) dlouhodobý program měření pomalých svahových pochodů. V roce
1965 v rámci tohoto programu zahájil Geografický ústav ČSAV v Brně kvantitativní
měření na pěti pokusných plochách (DEMEK 1967). Na financování se později podílel i Ústřední ústav geologický v Praze. V polovině 80. let bylo měření svahových
deformací přerušeno. V roce 2005 čtyři monitorovací plochy převzala Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR v Brně a obnovila měření na lokalitách Břidličná
hora (CHKO Jeseníky), Pasecká skála (CHKO Žďárské vrchy), Na hradě (Šumava) a Hradisko-Pulčín (CHKO Beskydy). Od 1. 6. 2006 je pobočka AOPK ČR
v Brně součástí Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ). Na podzim roku 2006 byly brněnskou pobočkou VÚKOZ založeny
a zaměřeny tři nové monitorovací plochy svahových pochodů: Nad papírnou (NP
Podyjí), Plešivec (Brdy), Žďár (okr. Rokycany) (obr. 1).
Metodika měření svahových pochodů v České republice se postupně vyvíjela.
V první etapě se používala metoda vytesaných křížků na balvanech a vodorovných
čar ve svahu podle směrnice IGU. Tato metoda se jevila jako málo citlivá. Ve druhé
etapě se zkoušela metoda pozemní fotogrammetrie se signalizací vytesaným křížky.
Ve třetí etapě po roce 1967 byla postupně prováděna signalizace zabetonovanými
kovovými válečky s kulovým vrchlíkem s křížkem. Podobnou signalizací byly na
podzim roku 2006 opatřeny tři nově založené monitorovací plochy. Měřeny jsou
výškové posuny metodou geometrické nivelace. Na dvou starších lokalitách probíhalo i měření horizontálních pohybů. Toto měření bude probíhat na všech nových

Obr. 1. Monitorovací plochy svahových pochodů v České republice.
Fig. 1. Monitoring areas of slow slope processes in the Czech Republic.
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Tab. I. Změny nadmořských výšek na čtyřech monitorovacích plochách
Tab. I. Elevation changes on four monitoring areas
změna v nadmořské
výšce
více než –10,00 cm
–5,00 cm až –9,99 cm
–1,00 cm až –4,99 cm
0,00 cm až –0,99 cm
+0,01 cm až +0,99 cm
nad +1 cm
suma

Břidličná
hora
2005–1972 %
7
12,28
5
8,77
17
29,82
13
22,81
13
22,81
2
3,51
57 100,00

průměrná změna (cm)
ze všech hodnot
–5,29
průměrná změna
bez 2 extrémů (cm)
–4,49

Pasecká
skála
2005–1971 %
2
4,44
3
6,67
12
26,67
21
46,67
5
11,11
2
4,44
45 100,00

Na hradě

Hradisko

2005–1972 %
1
2,33
1
2,33
5
11,63
33
76,74
2
4,65
1
2,33
43 100,00

2005–1972 %
2
1,53
2
1,53
71
54,20
54
41,22
2
1,53
0
0,00
131 100,00

–2,46

–1,29

–1,67

–1,33

–0,67

–1,40

monitorovacích plochách. Geodetická měření pro VÚKOZ Brno zajišťuje Ústav
geodézie Fakulty stavební VUT v Brně. V rámci zadávání diplomových prací na
tomto ústavu byla dohodnuta doplňková měření pro tvorbu podrobného digitálního
modelu reliéfu monitorovacích ploch. Přesnost všech geodetických měření se pohybuje řádově v desetinách milimetru.
V roce 2005 se podařilo navázat na více jak třicetileté měření svahových pochodů
na čtyřech původních monitorovacích plochách. Základní charakteristika intenzity
pomalých svahových pochodů je zachycena v tab. I.
Nejintenzivnější svahové pochody probíhaly na lokalitě Břidličná v CHKO
Jeseníky – za více jak 30 let se průměrně snížila nadmořská výška všech bodů
o –5,29 cm (MACKOVČIN et al. 2006). Pro eliminaci nahodilých pohybů (např. ovlivněných činností člověka či pohybem zvěře v dané lokalitě) byl proveden výpočet
bez dvou extrémních hodnot. I zde je patrný největší pohyb na svahu Břidličné hory
(1358,9 m), která se nachází v chladném a vlhkém klimatu Jeseníků. Zajímavostí je,
že čtvrtina měřených bodů zvýšila svoji nadmořskou výšku, jelikož se jedná o typické kamenné moře, předpokládá se při pohybu na svahu různé naklánění balvanů
či jejich podsouvání. Naopak nejmenší svahové pohyby probíhaly na monitorovací
ploše Na hradě na Šumavě – téměř 77 % bodů snížilo svoji nadmořskou výšku od
0 do –1 cm. Jedná se o vegetací velmi zarostlou lokalitu s řadou zapuštěných balvanových bloků. Pro každý změřený bod jsou vytvořeny grafy vývoje změny nadmořské výšky. Jednotlivé balvany jsou detailně popsány – byl zjištěn jak jejich rozměr,
tak i sklon svahu v místě, kde balvan leží. Podle provedených analýz není intenzita
pohybu přímo úměrná sklonu svahů, tato závislost se projevila až u větších sklonů
nad 25°. Pohyb na svazích může být ovlivněn velikostí a celkovou váhou daného
bloku, taktéž podkladem na kterém leží (kamenitá suť či naopak sypká zemina), přítomností vegetace, vlhkostí podloží apod.
Pro měření svahových pochodů v Národním parku Podyjí byla vybrána lokalita
Nad papírnou. Nachází se v jihovýchodní části NP Podyjí u obce Havraníky, název
je odvozen od názvu bývalého mlýnu, jehož zbytky jsou při pravém břehu Dyje do-
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Obr. 2. Topografická mapa s umístěním monitorovací plochy Nad papírnou.
Fig. 2. Topographic map with the location of the monitoring area Nad papírnou.

dnes patrné (obr. 2). Monitorovací plocha se podle geomorfologického členění řadí
do Šatovské pahorkatiny (součást celku Jevišovická pahorkatina). Je tvořena žulou
dyjského masivu. Jedná se o strmý jihozápadní svah s výskytem skalních útvarů
a balvanových proudů. Monitorovací plochu svahových pochodů Nad Papírnou založil VÚKOZ Brno v září a říjnu roku 2006 (obr. 3). Celkem bylo zvoleno 31 měřících
bodů, jejich výběr byl proveden zejména s ohledem na potenciální možnost pohybu
jednotlivých balvanů. Pro srovnání s pohybujícími balvanovými bloky je nutné založit pevné srovnávací body, u nichž se žádný pohyb nepředpokládá. V dané lokalitě
byly založeny dva pevné body – na skále v její nejvyšší části. Do vyvrtaných děr pak
byly zalepeny kovové kolíky s kulovým vrchlíkem. Dne 5. 10. 2006 bylo pracovníky Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně zaměřeno všech 31 bodů a navíc
přibližně 80 pomocných bodů pro tvorbu detailního 3D modelu měřeného svahu
(obr. 4). Zaměřené body jsou zatím v místním souřadném systému, počítá se s jejich
propojením do systému S-JTSK. Z dosud získaných údajů vyplývá, že lokalita má
přibližné rozměry 40 15 m a celkové převýšení v monitorovací ploše dosahuje 26 m.
Při zpracování 3D digitálního modelu území bude využit software Atlas, který používá Fakulta stavební VUT v Brně. Měření na všech monitorovacích plochách budou
součástí diplomových prací studentů VUT v Brně.
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Obr. 3. Geodetická měření na monitorovací ploše Nad papírnou.
Fig. 3. Geodetic survey on monitoring area Nad papírnou.

Obr. 4. Digitální terénní model monitorovací plochy Nad papírnou.
Fig. 4. Digital terrain model of monitoring area Nad papírnou.
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Dlouhodobá měření svahových pohybů v České republice jsou finančně podporována z Výzkumného záměru VÚKOZ Brno s názvem Výzkum zdrojů a indikátorů
biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace. Předpokládá
se, že opakovaná geodetická měření se budou provádět v tříletých intervalech.
SUMMARY
The Research Institute Silva Tarouca for Landscape and Ornamental Gardening carries out measurations of slow slope processes in the Czech Republic on the seven monitoring areas.
Measurations are practised more than 30 years on the four monitoring areas (Mt. Břidličná hora,
Mt. Pasecká skála, Mt. Na hradě, Mt. Hradisko-Pulčín). There were established three new monitoring areas in the year 2006: Mt. Nad papírnou, Mt. Plešivec, Mt. Žďár.
The monitoring area Nad papírnou is situated in SE part of Podyjí National Park near the village
Havraníky. There were measured 31 general points on this area. About 80 other points were measured for creation of digital terrain model. Parameters of monitoring areas are 40×15 meters and superelevation is 26 meters. There is supposed that the measurents will be repeated every three years.
Geodetic measurents (measurents of slope processes) ensure Technical University of Brno, Faculty
of Civil Engineering.
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