
Když jsem domlouval naše 
setkání, řekli mi na sekretari-
átu, že jste v jeskyni. Co dělá 
ředitel ústavu v jeskyni?
Pracuje. Už před mnoha lety jsem 
v těch jeskyních zahájil monito-
rování pohybu na zlomech, pro-
tože jeskyně jsou na podobné 
monitorování nejvhodnější. Jed-
nak se dostaneme přímo na ten 
zlom, na který se na povrchu 
velmi těžko dostáváme, a jed-
nak můžeme instalovat speciální 
přístroj, prostorový dilatometr 
TM-71 na měření pohybů, který 
tam má pro monitoring nejlepší 
podmínky. 

My přece nejsme na žádné 
zlomové čáře, nikdy se u nás 
nedotýkají tektonické des-
ky, o silných zemětřeseních 
jenom čteme. Co tedy vlastně 
měříte? 
To se musím vrátit trochu do mi-
nulosti. Český masiv se skutečně 
nenachází na žádném kontaktu 
desek. Zdá se nám, že Český masiv 
je stabilní blok v centru Evropy, 
nemáme zemětřesení, nemáme 
vulkanickou aktivitu. Z toho vy-
vozujeme, že je v současné době 
zcela klidný. V devadesátých le-
tech minulého století jsme měli 
velmi dobré kontakty s Ústavem 
fyziky Země sovětské (dnes ruské 
– pozn. red.) Akademie věd, kde 
pracoval profesor Andrej Niko-
nov, který se zabýval zemětře-
seními. Rusové se velmi zabýva-
li predikcí zemětřesení a razili 
ve Střední Asii velké štoly. V té 
době jsme už měli přístroj na mě-
ření pohybů ve zlomech zemské 
kůry a prof. Nikonov nám nabídl, 
abychom ho ve Střední Asii vy-
zkoušeli. V roce 1991 jsme tedy 
nainstalovali přístroj ve třech 
štolách v Tádžikistánu a moni-
toring skončil v roce 1994. Nic-
méně za ty tři roky, co jsme tam 
měřili, došlo ve Ferganské kot-
lině, což je významná seismo-
genní zóna, ke dvěma velkým 
zemětřesením. Nám se předtím 
podařilo změřit nějaké pohyby, 
měli jsme tedy potvrzení, že náš 
přístroj funguje.

Stále mi však chybí účelnost 
měření v české kotlině.
Začal jsem v rámci své kandidát-
ské práce řešit recentní pohyby 
v Českém masivu v severozápad-
ních Čechách a zároveň tam byl 
prováděn monitoring ve štolách 
v Podjezeří. Pod zámkem jsou 
štoly, kde se sleduje, jestli nám 
Krušné hory v důsledku poddo-
lování nezačínají padat na hlavu. 

Nepadá nám na hlavu i zámek 
Jezeří?
Ten monitorujeme dodneška. 
Podloží je zpevněno ochranný-
mi pilíři, takže do budoucna by 
to snad mělo být v pořádku. Mo-
nitoring v Podjezeří ukázal zají-

mavou věc. Zjistili jsme, že nedo-
chází ke sjíždění Krušných hor, 
ale spodní část se zvedá vůči těm 
vrchním partiím. To byl velmi 
zvláštní výsledek. Vysvětlovalo 
se to dvěma teoriemi. Buď, že je 
to pružná reakce spodku Kruš-
ných hor na odtěžení té spous-
ty uhlí a nadloží, nebo že jsou 
to tektonické pohyby. K ověření 
hypotézy tektonických pohybů 
jsme se rozhodli udělat mezi-
národní studii a požádali jsme 
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o evropský grant ve spolupráci 
s německými, italskými a špa-
nělskými kolegy. Základem na-
šeho projektu bylo zkusit dete-
kovat mikropohyby na zlomech 
ve spojitosti se zemětřeseními. 
Jelikož jsme byli navrhovatelská 
instituce, tak jsme museli začít 
monitorovat i u nás doma. 

A jsme u otázky, proč měřit, 
když u nás prakticky země-
třesení nemáme?

Tektonické pohyby jsou dvojí-
ho druhu. Jedny se spojují se 
zemětřeseními, jiné jsou před 
zemětřesením, při zemětřese-
ní i po zemětřesení. Druhé jsou 
takzvané tektonické creepy, kdy 
dochází k pohybům i bez země-
třesení. Protože u nás zemětře-
sení nemáme, rozhodli jsme se, 
že budeme měřit právě tyto cree-
pové pohyby, poněvadž nám to 
zde nebudou zemětřesní rušit.

Jak jste přišel na měření 
v jeskyni?
Náhodou. Byli jsme lyžovat v Je-
seníkách a manželka si vyklou-
bila obě kolena. Ona dolyžovala 
a já jsem začal vymýšlet nějaký 
program. Zastavil jsem se v tra-
fice pro noviny a najednou kou-
kám – Turistická geologická mapa 
Hrubého Jeseníku. Koupil jsem 
ji a začal si ji prohlížet. Byla to 
klasická geologická mapa, měli 
tam ale také černé čáry a na nich 
byly vyznačené jeskyně. Hned ná-
sledující den jsem jel do té nej-
bližší, jeskyně Na pomezí a uvi-
děl jsem uvnitř zlomy. Pak už to 
šlo ráz na ráz. Začali jsme v této 
jeskyni a během tří let jsme osa-
dili celou síť po Českém masivu, 
ale i na Slovensku, Slovinsku… 
Dnes je to přes půl Evropy. 

Nebylo to trochu riskantní?
Je pravda, že nám tenkrát jeskyňá-
ři říkali „ Proboha, co tu chcete 
měřit, vždyť ty sedimenty jsou 
tady miliony let a nehnuly se. 
To je neměnný svět.“ A pak při-
šlo překvapení, když jsme začali 
měřit a najednou se nám začaly 
měřáky hýbat, všechny ve stejnou 
dobu. Navíc jsme zjistili, že se 
hýbou nejen u nás, ale i v Itálii 
nebo Řecku. Tak jsme objevili, že 
dokážeme zachytit skutečné tek-
tonické pohyby a to nejen u nás, 
ale v celé Evropě, nebo alespoň 
v té Evropě, kde to měříme. Na-
konec jsme začali i zjišťovat, že 
silné tektonické pohyby měříme 
i v místech, kde jsou potom sku-
tečná zemětřesení – v Itálii, Ně-
mecku, Řecku. Dnes jsme ve fázi, 
kdy víme, že asi s půlročním před-
stihem začínáme měřit pohyby, 
které oznamují, že asi přijde ze-
mětřesení. 

Díky měření v Česku lze tedy 
předpovědět i zemětřesení 
v Itálii?
Kdybychom tohle dokázali, tak 
to by bylo super. Ale třeba v Itálii 
měříme od roku 2002 a během 
těch třinácti let tam došlo tři-
krát k pohybům. A nenastaly jen 
v Itálii, ale na všech našich mě-
řicích stanovištích. Do půl roku 
tam přišlo zemětřesení. Nevím, 
zda bychom byli schopni to říci 
pouze podle měření tady u nás.

Takže když italská justice 
odsoudila seismology, že včas 

Naši vědci často excelují v oborech, 
o nichž by se dalo předpokládat, že pro 
jejich studium nejsou v ČR podmínky.
Kdo by řekl, že  máme u nás světové 
odborníky na pohyby zemské kůry 

a na svahové deformace.

Aleš BluMA
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Slovníček 
pojmů 
CreeP = někdy také 
nazývaný studený tok, 
je tendence pevného 
materiálu pomalu se 
pohybovat nebo se 
trvale deformovat pod 
vlivem mechanického 
tlaku.
PredikCe = předpověď
abraze = mechanické 
obrušování

nevarovali před ničivým ze-
mětřesením v l´Aquile v roce 
2009, tak měla pravdu? Byli 
schopni to předpovědět?
Velice neoficiálně říkám, že to 
bylo předpověditelné zemětře-
sení. Jenže, když oslovíte lidi 
v Itálii, tak vám nevěří. Kousek 
mezi Assisi a Ĺ Aquilou, máme 
měření v lokalitě Colfiorit pří-
mo na zlomu, na němž v roce 
1997 vzniklo zemětřesení, kte-
ré poničilo chrám sv. Františka 
v Assisi. V říjnu roku 2008 jsem 
naměřil na tomto zlomu horizon-
tální pohyb dva milimetry. Před-
tím se tam několik let nic nedělo. 
V prosinci jsem byl na univerzitě 
ve Florencii za Luigim Picardim, 
jedním z těch vědců, kteří nás 
před lety právě na tuto lokali-
tu přivedli a upozorňoval jsem, 
že něco přijde. Už jsme to měli 
ověřené, v roce 2002 jsme také 
zaznamenali pohyb a pak přišlo 
zemětřesení na jihu Itálie, při 
němž zahynula i dvacítka dětí 
ze zřícené školy v obci San Gi-
uliano di Puglia. Existoval tedy 
precedens. Pouze jsme nebyli 
schopni říci, ve kterém místě to 
přesně bude. Jenže nám tenkrát 
italští seismologové nevěřili. Pro 
ně to nebyla důvěryhodná meto-
da, poněvadž jsme ji v té době 
ještě veřejně nepublikovali. Tře-
baže na případu z roku 2002 se 
mohli poučit. 

Letos jsem psal do Řecka, že 
jsme změřili pohyb v  Korint-
ském průlivu, a že bude nějaké 
zemětřesení. A pokud se nemý-
lím, tak nedávno bylo silné ze-
mětřesní na Lefkadě. Snad tedy 
budeme skutečně moci zemětře-
sení předvídat.

Měříte i ve švýcarských Al-
pách. švýcaři přitom patří 
mezi vědecky i technicky nej-
vyspělejší národy světa. Proč 
tedy potřebují českou pomoc?
Chybí jim náš prostorový dilato-
metr TM-71. V roce 2001, když 
jsme s měřením začínali, obrátila 
se na nás česká Správa úložišť ra-
dioaktivního odpadu s požadav-
kem, že začíná experimentální 
monitoring v Bedřichově v Jizer-
ských horách, zda bychom tam 
nezačali měřit i my. Samozřejmě 
jsme do toho šli, poněvadž to 
byla krásná tříkilometrová što-
la, do níž jsme osadili čtyři pří-
stroje. K jejich i našemu překva-
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pení jsme v žulách, o kterých si 
všichni myslí, že jsou stabilní, 
začali měřit pohyby. Před čtyř-
mi lety přijela do Česka delega-
ce ze společnosti NAGRA, což je 
švýcarská obdoba našeho SÚRO 
(Státní úřad radiační ochrany). 
V delegaci byl i ředitel výzkum-
né laboratoře NAGRA na Grim-
selu a pracovník, zodpovědný 
za výzkumné projekty. Součástí 
jejich pobytu byla i má přednáška 
o tom, jak měříme pohyby v gra-
nitech. Švýcaři byli překvapeni, 
že se i tak pevná hornina, jako je 
žula, hýbe. Mají už dvacet let vel-
kou podzemní laboratoř v Grim-
selském sedle dlouhou přes dva 
kilometry, ale podobné měření 
tam nikdy neprováděli. Nabídli 
nám, zda bychom nechtěli mo-
nitorovat pohyby i u nich. To se, 
pochopitelně, nedalo odmítnout. 
Zajeli jsme do Švýcarska a v roce 
2010 tam osadili pět přístrojů. 
Za těch pět let jsme tam již za-
znamenali dva pohyby. Naše čin-
nost vedla i k tomu, že NAGRA 
a SÚRO vytvořily společný pro-
jekt, jehož se naše měření sta-
lo součástí.

To, že měříte pohyby i v žu-
lových masivech nebo 

v Grimselském sedle, dává 
argumenty do rukou odpůr-
ců podzemního skladování 
radioaktivního odpadu. Jako 
odborník na horniny, jste pro 
podzemní úložiště nebo proti 
němu?
To je především problém, co s tím 
odpadem. Naše zjištění, že ani 
žulové masivy nejsou tak stabil-
ní, jak se myslelo, nevylučuje, 
abychom nebudovali podzem-
ní úložiště. Právě naopak. Když 
budujete podzemní prostory, tak 
tam nemáte všude zlomy. Naše 
měření pomáhá při projektování 
úložiště, poněvadž projektanti 
musejí vzít v úvahu, aby přes klí-
čové prvky místa neprocházely 
tyto struktury. Pokud vše bude 
umístěno mimo zlomy v jednom 
bloku, tak naopak budou záru-
ky. Samozřejmě bude docházet 
k mikropohybům, ale to lze vy-
počítat a brát to v úvahu.

Nebudou ale zlomy tlačit na ty 
bloky?
Jeden z hlavních předpokladů, 
proč my jsme začali měřit v pod-
zemí na zlomech, bylo, že na roz-
díl od geofyziků, kteří používají 
náklonoměry a deformometry, 
kterými měří změny objemu hor-

niny v důsledku stlačování nebo 
odlehčování, jsme vyšli z toho, 
že jsme se začali dívat na zem-
skou kůru jako na takovou blo-
kovou mozaiku. Představte si to 
jako dětské kostky, které nasypu 
na hromadu a pak na ně zatlačím. 
Ony se nezačnou deformovat, ale 
posouvat po těch zlomech. Před-
pokládáme, že ve chvíli, kdy je 
tam diskontinuita, tak se na ní 
to napětí změní. Blok bude také 
trochu stlačen, ale většina napě-
tí půjde do prokluzu. 

Obyvatelé Děčína musí čas 
od času objíždět padesát ki-
lometrů, poněvadž jim padá 
skála na silnici. Proč se tak 
děje, když by vlastně stači-
lo navrtat díry a dát tam síť 
a skála by měla držet? 
Speciálně Děčínsko je příkladem 
nesmyslného plánování staveb. 
V kaňonu mezi Děčínem a Hřen-
skem silnice nikdy neměla vést. 
Samozřejmě ani železnice. Obojí 
postavili Němci během okupace, 
aby zrychlili přesun k nám. Na-
víc po odsunu sudetských Něm-
ců se tam úplně zastavila péče 
o krajinu. Obyvatelstvo, které od-
jakživa se skalami a svahy žilo, 
odešlo a noví osídlenci z vnitro-
zemí s udržováním skal a svahů 
žádnou zkušenost neměli. Ská-
ly se třeba nečistily od dřevin. 
V osmdesátých letech začaly na-
jednou padat. Náhle vyšlo najevo, 
že většina balvanů padá a skála 
puká proto, že za tím jsou už 
obrovské kořeny a z nich roste 
borovice nebo několik bříz. Za-
čali jsme proto apelovat, aby se 
skály začaly udržovat.

Kořeny už jsou vyřezané, ale 
skála padá stále.
Ta skála je už tak narušená, že 
padat bude vždycky. Kdyby se dě-
laly pravidelné prohlídky, dostali 
bychom to pod kontrolu, mohlo 
by se to zpevnit nebo odstranit. 
Problém je, že dostat za pár let 
pod kontrolu tak rozsáhlé úze-

mí prostě nejde. Není na to do-
statek odborníků ani dostatek 
finančních prostředků.

Severní Čechy mají vůbec 
smůlu. Do Drážďan se po dál-
nici nedostanete jenom proto, 
že se jim tam sesul svah. Vy 
se sesuvy půdy, dešti i zápla-
vami zabýváte. Co je základem 
vašeho výzkumu?
V tomto ústavu (Ústav struktu-
ry a mechaniky hornin – pozn. 
red.) mí předchůdci vypracovali 
metodiku stanovení nebezpeč-
nosti svahů pro celé území re-
publiky. Stupnice byla od svahů 
aktuálně velmi nebezpečných až 
po ty, které jsou bez problémů. 
Na základě kategorizace se jasně 
definovaly postupy a opatření, 
co dělat podle stupně nebezpe-
čí. První mapy vznikly v šede-
sátých letech minulého století. 
Po záplavách v roce 1997 na Mo-
ravě, kdy celé oblasti na Vsetín-
sku a Beskydy byly postiženy 
sesuvy, zaplatilo ministerstvo 
životního prostředí aktualiza-
ci těchto map, poněvadž řada 
sesuvů vznikla v místech, kde 
se v 60. letech nepředpokládaly. 
Konkrétně pro České středohoří, 
což je oblast, která je praktic-
ky kvůli morfologii a geologické 
stavbě celá ohrožená svahový-
mi pohyby, už od těch šedesá-
tých let bylo jasné, že dálnice 
má procházet sesuvným úze-
mím. Největší problém byl v tom, 
že v sesuvném území, v horní 
části, vznikl velký lom, který 
těžil nadložní čediče a odtěže-
nou zeminu sypal na sesuvem 
ohrožený svah. Svah začal být 
přetížený. Pak tam přišla dálni-
ce, která ve střední části do sva-
hu udělala zářez, tím odlehčili 
ve střední části sesuvné území 
a pak už stačila jen trocha deš-
tě, což se stalo v roce 2012, kdy 
se aktivovaly rozvolněné hmo-
ty – a už to jelo. Přitom už rok 
před velkým sesuvem železni-
čáři upozorňovali, že se jim trať, 
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která vedla přímo pod lomem, 
začíná deformovat. Nikdo na to 
nevzal ohled.

Čili lidský faktor?
Přesně tak. To není jen problém 
dálnice D8. Podobný případ je le-
tošní sesuv u Nechranické přehra-
dy. Léta jsme tam monitorovali 
účinky abraze na vývoj svahové 
deformace. Původně tam byly za-
hrady, pak si v nich lidé postavili 
chatky a postupně si z nich udě-
lali rodinné domy. Letos na jaře 
jim to začalo praskat, sesuv se 
rozjel a všichni se hrozně diví.

lze sesuvům zabránit?
Samozřejmě. Tak, jako jsme vy-
pracovali metodiku nebezpečnos-
ti svahů, tak jsme vypracovali 
i kritéria, která určovala, jak se 
má postupovat, pokud se v něm 
bude dělat nějaké inženýrské dílo. 
Bylo to podle náročnosti stav-
by. Ministerstvo životního pro-
středí to přijalo jako závaznou 
metodiku. Chceme ukázat, i pro-
střednictvím Strategie AV21, že 
zde jsou ústavy Akademie, ale 
i lidé na přírodovědeckých fa-
kultách, Geologické službě, ale 
i v některých firmách, kteří toho 
o sesuvech vědí docela hodně, 
předávají informace státní sprá-
vě, orgánům samosprávy, mapy 
jsou volně přístupné, takže kaž-
dá obec se může podívat. Pak už 
jde jenom o to, aby se tím lidé 
také trochu řídili. 

Stali jste se Světovým centrem 
excelence pro snižování ná-
sledků sesuvů, což je vysoké 
ocenění vaší práce. Co kon-
krétně jako světové centrum 
děláte?
Touto cenou byl vyzdvihnut náš ši-
roký záběr. Zkoumáme svahy nejen 
u nás a na Slovensku, ve střední 
Evropě, ale i na Kanárských ostro-
vech na vulkánech, v Peru ve vy-
sokých horách, na Špicberkách 
na Svalbardu, v Arktidě. Máme tak 
zkušenosti v analyzování sesuvů 
v různých klimatických i morfo-
logických podmínkách. Nabízíme 
tedy transfer našeho know-how 
těm zemím, kde mají málo zku-
šeností nebo málo odborníků. 
První vlaštovkou je Etiopie, kde 
jsme začali jak se vzdělávací, tak 
i výzkumnou činností. V Peru 
budeme vzdělávat nejen míst-
ní odborníky, ale přímo místní 
obyvatelstvo. Uvidíme, zda bu-
deme úspěšní.
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