
Vodopádu ve Vaňově se vyhněte. Utrhl se tu 

svah, zavalil cestu 

Ústí nad Labem - Turistickou trasu zasypalo kamení. Hrozí, že se utrhne další. Místní 

obyvatelé mají obavy.  

19.3.2018  

SDÍLEJ:  

Kliknutím zvětšíte  
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Kamenná lavina u Vaňovského vodopádu.Foto: Stanislav Novák 

Chodíte rádi do okolí na výlety? Potom buďte na pozoru a raději se vyhněte Vaňovskému 

vodopádu. Cestu blokuje lavina balvanů, které rozmoklý svah už neunesl. Ústecký magistrát 

zatím neví, jak dlouho bude trvat, než sesuv zmizí a ani jak hodně nebezpečný může být. 

NENÍ TO POPRVÉ 

Zával je asi sto metrů pod vodopády, v místě, kde turistická naučná stezka odbočuje 

k vyhlídce na Labe. „Byl jsem tam v pátek. Přes zával zrovna lezla rodina s dětmi. I z fotek je 

vidět, že by se mohl utrhnout další kus skály. Žádná obydlí ani stavby v blízkosti naštěstí 

nejsou,“ upozornil na nebezpečí Ústečan Stanislav Novák. 

Ve Vaňově to ostatně není poprvé, co se utrhl kus svahu. Místní obyvatel a člen spolku 

Občané Vaňova Julius Béreš upozornil, že obdobný problém řešili už v roce 2013, kdy se 

utrhl kus Alžbětina vrchu. 

„Geologové tehdy hovořili o dvou stovkách tisícovek kubíků. To je strašlivá a nezastavitelná 

masa. Je tu velmi nestabilní podloží,“ obával se katastrofy Béreš. 

Varování před sesuvem se ostatně co nevidět objeví i na stránkách Klubu českých turistů 

(KČT), který turistické trasy v terénu značí. 

 „Není to příjemné, když máme turistickou sezonu před sebou. Otázka, jak rychle to půjde 

odstranit. Skutečně by bylo lepší, aby lidé do těchto míst aktuálně neplánovali výlety,“ 

varoval činovník KČT Karel Punčochář. 

Podle ústeckého magistrátu, respektive odboru životního prostředí, je ale ještě příliš brzy na 

popis konkrétních opatření. 

„Stav prověřujeme a samozřejmě učiníme potřebné kroky k zajištění bezpečnosti,“ slíbil úřad 

ústy své mluvčí Romany Macové. 

TYPICKÉ PRO STŘEDOHOŘÍ 

Stejně nová je informace pro místostarostu centrálního ústeckého obvodu Karla Kariku. 

„Tyhle věci sice řeší ústecký magistrát, ale kdyby bylo potřeba, určitě budeme nápomocní 

k řešení situace,“ slíbil. 

V Českém středohoří jsou podobné sesuvy běžné. V počátcích organizované turistiky spolky 

ve Vaňově postavily chatu, ale uvolněný svah ji zničil. Na časté sesuvy upozornil například 

i Jiří Svoboda, autor dvou výpravných publikací, které Středohoří mapují. „Ve Vaňově museli 

dokonce postavit zeď, aby zabránila nebezpečí poškození domů a zahrad,“ popisoval situaci 

z let 2013 až 2014. 

Jiné sesuvy lze najít třeba u Kozího vrchu nad Mojžířem, kde jsou pozůstatky takzvaných 

laharů, tedy sopečných bahnotoků minulosti. Na přelomu 19. a 20. století obrovský sesuv 

zničil obec Klapý u hradu Házmburk na Litoměřicku. 
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„Sesuv na dálnici D8 u Prackovic je pro Středohoří typický. Nachází se tu řada fosilních 

sesuvů už z doby před tisícovkami let,“ upozornil spisovatel a amatérský mineralog Jiří 

Svoboda. 

Pro Ústí nejznámější a nejdražší byl sesuv svahu u zámečku Větruše v roce 2007. Tehdy se 

uprostřed léta zřítila čelní stěna terasy a o pár dnů později její zbytek. Restaurace sice zůstala 

otevřená a nikomu se nic nestalo, město ale muselo uzavřít terasu a omezit vstup na věž. 

Vzhledem k tomu, že katastrofa přišla krátce po dokončení rekonstrukce zámečku, zahájila 

tehdy policie trestní stíhání pro podezření z obecného ohrožení. Nakonec nikoho neobvinila. 

Sanace stála víc než 200 milionů korun. 

Autor: Janni Vorlíček 

Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/vodopadu-ve-vanove-se-vyhnete-utrhl-se-tu-

svah-zavalil-cestu-20180319.html  
 

Vaňovští se bojí, že sesuv u vodopádu 

nebude poslední 

Ústí nad Labem - Město pracuje na přípravě sanace utržené skály. Nejdříve opraví 

turistickou stezku. 

23.3.2018  

SDÍLEJ:  

Kliknutím zvětšíte  
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Kamenná lavina u Vaňovského vodopádu.Foto: Stanislav Novák 

Dva týdny by mělo trvat zprůchodnění zavalené stezky u Vaňovského vodopádu, kde se před 

několika dny utrhl blok skály nad rozcestím k vyhlídce na Vrkoči. Poté chce ústecký 

magistrát opravit i poničené opěrné zdi a povrch stezky. 

HLEDAJÍ DODAVATELE 

Opravy mohou podle magistrátu začít, až ustanou mrazy a až najde dodavatele. „Náklady lze 

těžko odhadnout, neboť nemůžeme zjistit rozsah poškození opěrných zdí pod závalem. Teď 

hledáme vhodnou odbornou firmu, která práce provede,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu 

Romana Macová s tím, že větší balvany jsou velmi těžké. 

Výletníky informuje magistrát o zavalení stezky na svém webu, varovnou ceduli umístí i na 

turistickou trasu, a to s upozorněním, že k vodopádu lze dojít z obou směrů, ale jen se 

zvýšenou opatrností. „Budeme informovat i o opravě stezky,“ slíbila mluvčí Macová. 

Místní lidé však varují, že k vyhlídce by se turisté raději pouštět neměli. Július Béreš ze 

spolku Občané Vaňova vysvětlil, že bezpečně lze dojít jen k poškozené lávce. „Od lávky je 

toho vidět poměrně dost. Ale pouštět se přes ni vidíme jako dost nebezpečný podnik. Sanace 

vůbec nebude jednoduchá,“ poznamenal. 

Sám prý s obavami sleduje zdejší nepříliš stabilní svahy a hlavně Alžbětin vrch s vyhlídkou. 

V roce 2013 ohrozil domy pod ním sesuv, který bylo nutné zajistit opěrnými zdmi. „Ulomil se 
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kus skály a sunul před sebou jílovitou vrstvu. Když se nahromadila a promokla, utrhlo se to. 

Tady to bývá častý jev. Žijeme pod neustálým tlakem,“ upozornil Július Béreš. 

Geoložka a mineraložka Zuzana Vařilová z ústeckého muzea dala místním za pravdu, ač 

s poznámkou, že Česká geologická služba (ČGS) sleduje České středohoří velmi dlouho a 

dopodrobna. 

NEJRIZIKOVĚJŠÍ OBDOBÍ 

„V šedesátých letech tu došlo ke katastrofickému sesuvu. Určitě by ale v této lokalitě nebylo 

od věci, kdyby ji prohlédl někdo, kdo tomu opravdu rozumí, a zpracoval by odborný posudek. 

Abychom věděli, co od ní můžeme očekávat,“ navrhla Vařilová s tím, že právě jarní období, 

kdy taje sníh a střídají se teploty, bývá nejrizikovější. 

Podnět mohou dát místní lidé geologické službě prostřednictvím její webové stránky, 

případně tu lze vyhledat informace v takzvané Databázi svahových nestabilit ČGS. Ta 

v mapové aplikaci skutečně uvádí řadu sesuvných území na svazích ve Vaňově. 

O prohlídce svahů s geologem hovořil i místostarosta centrálního obvodu Karel Karika. „Ale 

odborný posudek by se asi musel zpracovat pro celý svah. To by nebylo jednoduché. Věřím, 

že geologové mají tuto oblast pod drobnohledem, celé to území je nestabilní a se sesuvy se tu 

počítá,“ uvedl. 

Na místo v průběhu tohoto týdne vyrazil zastupitel obvodu Karel Punčochář, který je zároveň 

činovníkem Klubu českých turistů. 

„V zájmu zachování bezpečnosti nedoporučuji tuto trasu nezkušeným a rodinám s dětmi. 

S velikou opatrností jsem překonal zával a došel na vyhlídku na Vrkoči. Cesta dále od 

vodopádu na Větruši už byla bez problémů, sice místy bahnitá, ale průchodná,“ dodal 

zastupitel Punčochář. Řada Ústečanů má v paměti sesuv na svazích zámečku Větruše. V roce 

2007 se tu zřítila část teras. 

Autor: Janni Vorlíček  

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/vanovsti-se-boji-ze-sesuv-u-vodopadu-nebude-

posledni-20180323.html 

Sesuv pod Vaňovským vodopádem pomalu 

mizí 

Ústí nad Labem - Práce na odstranění kamení u vodopádu potrvají dva týdny.  

11.4.2018  

SDÍLEJ:  
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Kamenná lavina u Vaňovského vodopádu.Foto: Stanislav Novák 

Sesuv pod Vaňovským vodopádem pomalu mizí. Stezka by měla být průchozí po 20. dubnu. 

Zdejší lidé se ale stále častěji ohlížejí na okolní svahy s obavami. Nacházejí se totiž v registru 

sesuvných území České geologické služby. 

I tentokrát se balvany a hlína nedaleko vyhlídky Vrkoč uvolnily z rozmoklého svahu. „Nyní 

v tomto prostoru trvají práce na odstranění uvolněných a nestabilních segmentů skalního 

masivu a svahu. Vzhledem k pádům kamení žádáme veřejnost o zvýšenou opatrnost, 

respektování pokynů pracovníků provádějících sanaci a omezení pohybu,“ sdělila mluvčí 

města Romana Macová. 
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Jak ale popsal zdejší obyvatel a předseda spolku Občané Vaňova Julius Bereš, strach z dalšího 

pohybu svahů v nich asi zůstane napořád. „Podloží tu má obdobné podmínky po celé délce 

svahu. Myslím, že ani ten nejlepší odborník nedokáže říci, kdy a co se zase utrhne. Ale jinak 

jsme rádi, že to opravují,“ podotkl. 

Dlouhotrvající deště podle něj můžou způsobit neštěstí. „Před lety chodil člověk na kontroly, 

ptali se nás, co jsme zaznamenali. V poslední době to poněkud ustrnulo. Byli bychom vděční, 

kdyby existovalo číslo, kam bychom mohli operativně hlásit pády balvanů,“ řekl. 

Místostarosta centrálního ústeckého obvodu Karel Karika ale poznamenal, že odbor životního 

prostředí sem chodí na kontroly pravidelně. 

„Je pravda, že by to u Čertovky chtělo novou opěrnou stěnu, vyřešit odvodnění a opravy 

kanalizací. Už si docela dlouho lámeme hlavy, co s tím, jelikož dešťovou vodu do kanalizace 

svést nelze. Chápu, že se místní lidé bojí, ale dokud nebude kanalizace, tak s tím nikdo 

nehne,“ dodal místostarosta. 

Autor: Janni Vorlíček 

Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/sesuv-pod-vanovskym-vodopadem-pomalu-

mizi-20180411.html  
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