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Anotace 

 

 Skalní řícení negativně ovlivňuje krajinu, lidské stavby a infrastrukturu. Skalním 

řícením se značí náhlé pohyby uvolněných bloků, kde převládá volný pád po strmých skalních 

stěnách. Pro snížení negativních dopadů je nutno posoudit riziko skalního řícení a vyhodnotit 

potřebné zabezpečení. Pro zabezpečení je třeba znát celý proces skalního řícení, a to od 

možných faktorů vzniku, přes místní přírodní podmínky a geologii, až po vyhodnocení rizika, 

co vše skalní řícení může způsobit. Tato práce se zabývá skalním řícením v oblasti 

cyklostezky Landek-Koblov. Pády kamenů ohrožují místní nově vybudovanou cyklostezku a 

osoby využívající cyklostezku. V budoucnu lze očekávat další pády odlomené horniny a 

sesuvy zvětralé horniny, proto je nutné skalní defilé sanovat. 
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Abstract 

 

  Massive Rock falls negatively affect the landscape, constructions and infrastructure. 

The massive Rock fall is charactersied by sudden movements of loose blocks, where the free-

fall down the steep rock walls is predominant. To reduce the negative impact it is necessary to 

assess the risk of  the Massive Rock falls and evaluate the necessary for security. For security, 

we should understand the full process of the massive Rock fall, from the possible factors of 

the origin, to local natural conditions and geology, in order to evaluate the risk of what all 

massive Rock falls can cause. This dissertation deals with the massive Rock fall in the bike 

trail area of Landek-Koblov. The falling rocks threatens local new bike trail and also threatens 

people using the trail. rock. In the future, we can expect further massive Rock fall fractures 

and landslides of weathered rocks, therefore it is necessary to remediate  the rock wall. 
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Seznam symbolů 
 

F - stupeň stability [-] 

A - aktivní síly [N] 

P - pasivní síly [N] 

Edef - modul deformace (Youngův deformační modul pružnosti v tahu a tlaku) [MPa] 
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3
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3
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1. Úvod 
 

 Skalní řícení je řazeno k nejnebezpečnějším geomorfologickým jevům. Patří k 

rychlým a okamžitým svahovým pohybům, které jsou vázány na horniny. K nejčastějším 

skalním řícením dochází na strmých horských svazích. Postupným zvětráváním horniny, ať už 

chemickým nebo mechanickým, dochází ke ztrátě stability masívu. Srážková voda v 

kombinaci se změnami teplot a větrem způsobí rozrušení skalních bloků a rozšiřování 

tektonických poruch.   

 

 Zvětralé úlomky a balvany nabírají při pádu kinetickou energii. Vznikají velká skalní 

řícení, které způsobí zřícení skalní stěny, ale mnohem častěji dochází k pádu kamenů a bloků. 

Čas, kdy dojde ke skalnímu řícení, je velice těžko předvídatelný.  Z mnoha publikací a 

záznamů se skalní řícení nejčastěji projevuje na jaře v oblastech mírného pásma, protože 

dochází ke změně teplot. Voda se mění ze skupenství pevného na kapalné a v oblasti mírného 

pásma jsou také častější srážky.  

 

 Pro člověka má skalní řícení negativní dopad. Skalní řícení způsobilo smrtelná zranění 

u půl tuctu lidí za posledních 30let. Skalní řícení představuje 45% všech nestabilních 

problémů svahů. Z těchto důvodů se většina svahů s možností vzniku skalního řícení 

monitoruje a ke ztrátě lidských životů dochází jen zřídka. Častěji jsou viděny poničené 

komunikace, železnice, koryta řek a budovy. Velmi důležité je tedy určit efektivní ochranu 

před vznikem skalního řícení a také velikost jeho negativních dopadů. [1] 

 

 Cílem diplomové práce je popsání současného stavu zájmové lokality a navrhnout 

sanační opatření. Cyklostezka Landek-Koblov leží mezi městskými obvody Petřkovice a 

Koblov. Cyklostezka je ohrožena padáním kamenů, převisů a rizikovými stromy. Tento svah 

se rozprostírá nad cyklostezkou, ale cyklostezka je také ohrožena sesouváním svahu, který se 

nachází pod ní. Tento svah je řešen v jiné diplomové práci.  

 

 V první části diplomové práce je popsána rešeršní část, která popisuje Ostravskou 

pánev z pohledu geologického, geomorfologického a hydrogeologického. Poté jsou rozebrány 

svahové pohyby, jejich druhy a jevy, které mohou zapříčinit vznik svahového pohybu.  Také 
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je popsána mechanika pohybu padajících těles. V rešeršní části je ještě rozebrána sanace, její 

důležitost a druhy sanačních metod.  

 

 V druhé části této práce je charakterizována lokalita zájmového území v okolí 

cyklostezky. Je zde popsána geologie, geomorfologie a hydrogeologie oblasti. Charakteristika 

stavby cyklostezky a její znovu otevření je vysvětleno v následující kapitole. V další kapitole 

jsou sepsány výsledky terénních prací a podrobné popsání svahu nad cyklostezkou.  

 

 Ve třetí části je pomocí softwaru Plaxis zhodnocen současný stav dvou zvolených 

profilů, které byly vybrány ze zájmové lokality. Jsou zde popsána dosavadní sanační opatření, 

které jsou nedostačující a z tohoto důvodu jsou navržena doporučující sanační opatření. 

Doporučené sanační opatření tvoří síťování v kombinaci s kotvením a záchytné bariéry. Tyto 

sanace jsou aplikovány na oba zvolené profily a v části vyhodnocení je vybrána vhodnější 

varianta pro daný profil. 
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2. Ostravská pánev 
 

 Ostravská pánev je geomorfologický celek, který je řazen do oblasti Západní 

vněkarpatské sníženiny. Ostravská pánev se nachází na území severní Moravy, Slezska a 

jižního Polska (Obr. 1). Převážná část území je tvořena rovinami až plochými pahorkatinami. 

Rozloha je 486km
2
, průměrná výška 244m a střední sklon 1°38´. [2] 

 

 

Obr. 1: Geomorfologické rozdělení Ostravské pánve  

 

  Ostravská pánev leží na území karpatské předhlubně mezi dvěma hlavními 

geologickými útvary - Západními Karpaty a Českým masívem. K hlavnímu geologickému 

vývoji a funkci území od mladších prvohor se řadí karbon, kde díky sedimentaci vznikaly 

černouhelné sloje. Podloží tvoří brunovistulikum s pokryvem spodnokarbonských a 

devonských uloženin. V Ostravském souvrství, jež je součástí hornoslezské pánve, se 

vyskytují v cyklických opakujících se sledech hrubozrnné bazální pískovce, prachovce, 

úhelné sloje a jílovce s faunou mořskou, braktickou a sladkovodní. [3] 

 

 Třetihorní tektonika velice porušila území, které má charakter ploché pahorkatiny s 

oblými hřbety. Tvoří jej kvartérní akumulační sníženina s rozsáhlými říčními terasami a 

http://moravske-karpaty.php5.cz/priroda_soubory/geologie/karpatska_predhluben.htm
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rozčleněnou akumulační plošinou Ostravské glacigenní oblasti. V období čtvrtohor bylo 

území podmaněno kontinentálním zaledněním a bylo zařazeno do Ostravské glacigenní 

oblasti. Základní rysy krajiny vznikly v období pleistocénu. Mezi kvartérní sedimenty se řadí 

glacifluviální písky a štěrky, glacigenní sedimenty a eolické sedimenty. V údolních nivách 

větších toků se usadily povodňové hlíny z období holocénu. [2] 

 

 Na podobě krajiny se svoji aktivitou podílel i člověk a to buď přímo nebo nepřímo. K 

přímým vlivům na reliéf se řadí například haldy, které vznikaly ukládáním vytěženého 

horninového materiálu z dolů. K nepřímým vlivům se například řadí území s viditelným 

poklesem. 

  

 Lokalita se nachází na levém břehu řeky Odry. Z hydrogeologického hlediska protéká 

Ostravskou pánví hlavní řeka Odra, která pramení v Oderských vrších. K hlavním jejím 

přítokům patří řeka Ostravice a Opava. K nejvýznamnějším vodním nádržím Ostravské pánve 

je řazen Heřmanický rybník, protože zadržuje slané důlní vody silně mineralizované v 

karbonských vrstvách. V hloubce 300-400m se nachází ložiska s vodou obsahující velké 

množství minerálů, především jódu a brómu. Tyto vody jsou využívány na léčebné účely v 

lázních Klimkovice a Darkov. [2], [4] 

3. Svahové pohyby 
 

 Obecně se jedná o přemisťování horninových hmot ze svahu díky působení gravitace. 

Svahové pohyby se třídí podle několika kriterií. Je velmi složité určit obecná kritéria pro 

všechny přírodní podmínky, které mohou nastat. Z tohoto důvodu vznikly kritéria, která jsou 

vázaná na určitý region.  

 

 V Československu byla nejvíce využívána klasifikace dle Záruby a Mencla (1954), 

kterou nahradila jedna z nejlepších a pravděpodobně nejbližších skutečnosti klasifikace dle 

Nemčoka, Paška a Rybáře (1974). Tato klasifikace se specifikovala na podmínky mírného 

klimatického pásma a rozděluje sesuvy na čtyři hlavní skupiny. Následně byla upravena v 

roce 1987 kolektivem Záruba a Mencl. K základní myšlence patří mechanismus pohybu a 

rychlost pohybu. K vedlejším kritériím patří věk, stupeň aktivity, geneze a další. [5] 
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3.1 Druhy svahových pohybů 
 

1. Podle mechanismu: 

-  ploužení 

- sesouvání 

- stékání 

- řícení 

 

2. Podle rychlosti: 

- velmi pomalé a pomalé 

- rychlé 

- katastroficky rychlé 

 

 Ploužení je velmi pomalé až pomalé tečení tuhé hmoty. Jedná se o dlouhodobý, 

zpravidla se nezrychlující pohyb horninových hmot po svahu. Rychlost je mm-cm/rok. 

 

 Sesouvání může být relativně rychlý, krátkodobý, klouzavý pohyb horninových hmot 

po svahu podle jedné nebo více smykových ploch. Rychlost je m/den. 

 

 Stékání znamená katastroficky rychlý, krátkodobý pohyb horninových hmot ve 

viskózním stavu. Stékající hmoty jsou ostře oddělené od neporušeného podloží. Rychlost je 

m-km/hod. 

 

 Řícení označuje náhlý katastroficky rychlý, krátkodobý pohyb horninových hmot na 

strmých svazích, přičemž postihnuté hmoty se uvolní a ztratí krátkodobě kontakt s podložím. 

Rychlost je v m/s. Vyskytuje se zde volný pád, který může být provázen jinými druhy 

pohybů. Vzdálenost transportních hmot je mnohonásobně větší ve srovnání s prostorovými 

rozměry říceného materiálu. Při řícení dochází k několika typům svahových pohybů, které 

byly klasifikovány dle Záruba, Mencl (1987): [6] 

 

1.  řícení - sesypávání 

Přemisťování drobných úlomků poloskalních hornin a zemin kutálením, válením a 

poskakováním po svahu (Obr. 2.1). [6] 
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2. odvalové řícení - opadávání úlomků 

Náhlé přemístění úlomků skalních hornin volným pádem následovaným valením a 

posouváním po svahu (Obr. 2.2). [7] 

 

3. odvalové řícení - překlopením 

Náhlé přemístění bloků a stěn skalních hornin především volným pádem (Obr. 2.3). [7] 

 

4. odvalové řícení - plošné řícení (skluzem)  

Náhlé přemístění skalních stěn, při kterém se kombinuje klouzání po předurčené 

ploše s volným pádem (Obr. 2.4). [7] 

 

 

Obr. 2: Typy řícení  

 

3.1.1 Skalní řícení 
 

 Skalní řícení vzniká interakcí atmosféry, litosféry a hydrosféry s výsledkem dosažení 

rovnovážného stavu. Prvotními zdroji jsou zemská tíže a sluneční záření. Horniny jsou tak 

vystavována chemickému a fyzikálnímu zvětrávání, které naruší soudržnost hornin a dochází 

tak k postupnému rozvolňování. Podmínky vzniku skalního řícení: [8] 

 

3.1.1.1 Geologické,  geomorfologické a hydrogeologické poměry 
 

 Pro vznik skalního řícení je důležité stav horninového podkladu i jeho pokryv. K 

hlavním vlastnostem patří úklon svahu, který vede k náchylnosti na pohyb a orientace 

převládajících systému nespojitosti. Orientace skalních hornin může mít vliv na 

nestejnoměrné zvětrávání díky odlišnému mikroklimatu způsobené orientací světových stran. 

Stěny s velkou dotací slunečního světla rychleji vysychají a přes zimní období se v 

diskontinuitách zadržuje mrznoucí voda. Dochází tak k velkým rozdílům teplot. 
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Hydrogeologické poměry ovlivňují koloběh srážkové a podzemní vody, tím působí na 

horninu a může docházet například k podmáčení horniny. [7], [8] 

 

3.1.1.2 Faktory způsobující skalní řícení 
 

 Faktory, které ovlivňují stabilitu hornin, se dělí do dvou skupin. Periodické faktory 

způsobí vratné změny (změna obsahu vody). Neperiodické faktory vyvolají nenávratné změny 

(podemletí). Skalní řícení je způsobeno faktory: 

 

 Zvětrávání 

 Zvětrávání má negativní vliv na horniny, protože mění mechanicko-fyzikální 

vlastnosti horniny. Hodnoty mechanicko-fyzikálních vlastností horniny se vlivem zvětrávání 

dostávají do horších hodnot. Hloubka dosahu zvětrávání je závislá na typu horniny, 

klimatických podmínkách a tektonických porušeních. Zvětrávací proces nelze v dnešní době 

zcela zastavit, ale je možnost ho zpomalit. [6] 

 

Stáří 

 Stáří hornin patří k také hlavním faktorům ovlivňující skalní řícení. Důležitá je zde 

skladba horniny. V období prvohor bylo na našem území moře, které začalo vysychat a v 

období třetihor vznikalo vrásnění.  

 

Klimatické poměry 

 Teplota, srážky, sluneční radiace také ovlivňují horniny. Hluboké vrstvy jsou 

narušovány pouze dlouhodobými výkyvy, zatím co svrchní vrstvy jsou ovlivňovány 

krátkodobými změnami. U dešťových srážek je potřeba sledovat nasycení horniny vodou, 

protože může být narušena vazba mezi zrny vodou, která vyplnila póry, a může dojít ke 

klouzání. [7] 

 

Objemové změny vody 

 Voda změnou teploty mění svůj objem. Pokud se dostane voda do puklin a se snižující 

se teplotou roste její objem, tím pádem také roste tlak a tento jev způsobí rozšiřování trhliny a 

vytváření nových. Poté klesá soudržnost masivu. Při velice nízkých teplotách může dojít k 

promrznutí povrchové vrstvy horniny a vznikne nepropustná bariéra, která zabrání úniku vody 
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z horniny. To způsobí vzdouvání hladiny podzemní vody nebo vzroste tlak vody nacházející 

se v hornině. [9] 

 

Změna obsahu vody 

 Voda se do hornin dostává přes pukliny nebo také vsáknutím, pokud se jedná o 

propustný materiál. Může se jednat o vodu z tajícího ledu a sněhu, podzemní nebo dešťovou. 

Podzemní voda je schopna vyplavovat zrníčka horniny a tím vzniknou podzemní dutiny, které 

mají negativní dopad na stabilitu masívu. Podzemní dutiny mohou vzniknout i rozpouštěním 

hornin ve vodě. Negativní vliv mají i chemické vlastnosti vody, která se do horniny dostane 

vlivem srážek. [6] 

 

Vegetační pokryv 

 K hlavním faktorům je nutno zmínit zejména kořenové systémy, které svým růstem 

vnikají do puklin, rozšiřují je a zničí tak celistvost horniny. Kořeny rostou do obrovských 

hloubek a vytváří tak tlak na horninu a při silném větru vzniká pákový efekt. Tento efekt 

může způsobit skalní řícení o velkých objemech. Mohou mít také pozitivní funkci a to 

naleptávání horniny. Tento chemický jev vzniká vylučováním organické kyseliny, která 

vzniká při látkové výměně mezi rostlinou a okolím. Kyselina vyloučená kořeny naleptá okolní 

horninu. Další pozitivní funkcí je zpevnění rozvolněné horniny. Vegetační pokryv částečně 

chrání masív před atmosférickými jevy. [6] 

 

Zemětřesení 

 Otřesy a vibrace také mohou způsobit skalní řícení. V masívu vznikají kmity o 

různých frekvencích, které mají negativní vliv na napětí v hornině a narušují tak vazby mezi 

zrny. Tento jev oslabí masív z pohledu soudržnosti. Pokud je masív oslabený jinými faktory, 

otřesy mohou dát impuls k řícení oslabeného masivu. [6] 

 

Antropogenní vlivy 

 Člověk může také negativně přispět ke skalnímu řícení, zejména změnou geometrie 

terénu. Haldy, násypy a zářezy přitíží svah a vzroste napětí v horninovém prostředí. Zářezy, 

haldy a násypy jsou velmi využívány u dopravních staveb. Podzemní těžbou dochází k 

poklesům, díky odtěžení horninového materiálu. Práce v otevřeném lomu způsobuje otřesy do 

okolí.  



9 
 

3.2 Mechanika pohybu   
 

 Ke spuštění všech svahových pohybů přispívá gravitace. Gravitace může působit na 

transportační médium nebo na jednotlivé částice hornin. Gravitace působí neustále, avšak 

svahový pohyb způsobí až tehdy, kdy je překonána síla, která zachovává částice v původní 

pozici. Pasivní síly P jsou síly, které neuvádí částice do pohybu (vnitřní tření a pevnost 

horniny a další). Za aktivní síly A označujeme síly, které naopak uvádí částice do pohybu 

(zemská tíže, hydrodynamický tlak a další).  Poměr mezi aktivními a pasivními silami 

nazýváme stupeň stability F. Stupeň stability je vyjádřen vzorcem: [10] 

 

  
  

  
 

  

 Způsob jakým se oddělené částice budou pohybovat je závislý na sklonu svahu       

(Obr. 3). Ke třem způsobům řícení patří volný pád, skákání po svahu a valení. Hraniční 

hodnota je brána okolo 60
o
. Při této hodnotě postupně přechází skákání ve volný pád. Sklon 

svahu má největší vliv na rychlost řícení. K dalším vlivům patří druh materiálu pokrývající 

svah (velikost tření o povrch) a velikost balvanů. [12] 

 

Obr. 3: Způsoby řícení 

 

 Volný pád vzniká na velmi strmých svazích. Je závislý na hmotnosti tělesa m a rychlosti 

tělesa v a vychází ze vztahu o kinetické energii Ek=0,5.m.v
2
. U volného pádu vznikají dva 

druhy pohybů a to rotace kolem těžiště nebo pád za těžištěm. Dráhu pádu může ovlivnit 

několik faktorů, jedná se o srážku s jinými balvany, náraz na překážku a další. [10] 
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Skákání vzniká na svazích s průměrným sklonem a balvany se při pohybu začínají dotýkat 

povrchu. U prvního střetu s povrchem, balvany ztrácí zhruba 75-86 % své energie a obvykle 

se rozpadají na menší části. [12] 

 

Valení se vyskytuje na svazích se sklonem pod 30
o
. Na těchto svazích přechází pohyb 

poskakování v pohyb valení. Balvan je převážně v kontaktu s povrchem. Čím je menší sklon, 

tím balvan ztrácí svou energii, až se zcela zastaví. [12] 

 

 Během pohybu balvanů vzniká fragmentace, tedy se redukuje objem balvanů. 

Zamyšlení se nad fragmentací je velmi rozhodující po určení správného opatření. Rychlost, 

kterou se balvany pohybují, je od jednotek až do sta km/hod.  

4. Sanace 
 

 Sanace zajišťuje ochranu osob, staveb a přírody před svahovými pohyby. Sanace 

zabraňuje jak skalnímu řícení, tak i lavinám, skalním sesuvům a jiným pohybům horniny. Má 

za úkol předejít svahovým pohybům nebo také zmírnit jeho negativní dopad. Pokud svah 

nevyhoví z hlediska dlouhodobé stability, je potřeba navrhnout efektivní opatření.  Existuje 

několik druhů sanace. Lze využít i jejich kombinace pro docílení snížení negativních vlivů. 

Použití určitého druhu sanace je závislé na lokalitě, vlastnostech horniny a financích. [13] 

 

 Sanace bez použití technických prvků je většinou řazena jako prvotní postup 

sanačního procesu. Jedná se o očištění líce skalních stěn, což zahrnuje odstranění uvolněných 

horninových částí a vegetace. Dále pak je možnost úpravy morfologie skalních stěn, kde se 

rozdělí svah pomocí lavic a tím se zvýší jeho stabilita. Druhotné postupy lze rozdělit do dvou 

skupin dle míry spolupůsobení s horninovým masívem. Často však u některých technologií 

dochází k prolnutí obou skupin a pak je na individuálním zvážení jaký charakter bude mít 

sanace. [14] 

 

4.1 Aktivní sanační postupy 
 

 V rámci aktivních sanačních postupů dochází ke spolupůsobení sanačních technických 

prvků s horninovým masívem. Aktivně je zvyšována stabilita horninového výchozu a projevy 

nestability jsou snižovány.  
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Odvodnění 

 Odvodnění probíhá pomocí odvodňovacích vrtů nebo drenážní soustavy, která je 

zabudována do masívu. Vhodným odvodněním se redukují vztlakové síly a zvýší se stabilita 

skalního masívu. Cílem odvodnění je snížit pórové tlaky vody na smykové ploše a tím snížit 

hodnotu aktivních sil. 

 

Kotvení 

 Tato metoda se snaží přenést váhu horniny do podloží před smykovou plochu. K 

vyrovnání napjatosti v hornině při povrchu přispívá kotvení líce horniny. Může se využít i 

předpínání kotev, které zvýší tření na smykové ploše. Kotvením se docílí spolupůsobení 

neporušené horniny s porušenou oblastí. Pro kotvení se využívá kotev pramencových a 

tyčových (Obr. 4).    

 

 

Obr. 4: Sanační metoda - kotvení 

 

 

Kotvení v kombinaci se síťováním 

 Tento typ sanace je tvořen kotvami, pozinkovanými dráty a sítěmi z lan (Obr. 5). Je 

potřeba docílit velmi dobré kopírování tvaru skalní stěny se sítí. Uvádí se, že metoda je 

vhodná v místech kde dochází k pádu úlomků o velikosti do 0,6m, protože větší balvany není 

možné sítí zachytit a balvan síť protrhne. Síť je fixována ke svahu pomocí hřebíků nebo 
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kotev, které zároveň stabilizují svah. Vzdálenost kotev se pohybuje 1-4m. Materiál sítě může 

být kovový, geomřížovina nebo kompozitní. [14], [15] 

 

 

Obr. 5: Sanační metoda - síťování v kombinaci s kotvením 

 

Železobetonová žebra 

 Žebra jsou tvořena roštem a pomocí kotvení fixována do skalní stěny. Tato metoda se 

nepoužívá samostatně, vždy v kombinaci s kotvením. Využívá se hlavně u významných 

staveb, jako jsou přehrady. Jedná se o vertikální a horizontální převázky kotev. Metoda je 

velmi technicky a finančně náročná. [14] 

 

Plombování 

 Tato sanační metoda se řadí do skupiny lokálních sanací. Plombování zpevňuje 

rozvolněné zóny masívu pomocí plomby (Obr. 6). Cílem metody je chránit masív před 

klimatickými jevy a podchytit nestabilní skalní bloky. Při plombování se používá odolný 

materiál (stříkaný beton, kameny), kterým se vyplní povrchové trhliny, spáry a dutiny ve 

skalním masívu. [14] 
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Obr. 6: Sanační metoda - plombování 

 

Opěrné zdi 

 Opěrné zdi se využívají u nestabilních skalních svahů jako podchycení paty svahů 

nebo jako konstrukce u zvětralých skalních stěn pro zajištění stability (Obr. 7). Opěrné zdi 

musí být doplněné o drény, které zajistí odvodnění masívu. Dimenzují se proti zemním 

tlakům. Navrhují se jako kotvené nebo gravitační zdi. [14] 

 

 

Obr. 7: Sanační metoda - opěrné zdi 
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Injektáže 

 U tektonicky porušené skalní horniny s větším rozevřením trhlin se může využít 

nízkotlaká injektáž. Trhliny se mohou vyskytovat ve větších hloubkách masívu. Aby 

nedocházelo k pohybům nestabilních bloků, je směs transportována do trhlin pomocí 

gravitace nebo pomocí nízkého tlaku. Jako injektážní materiál jsou používány cementové 

směsi a umělé pryskyřice, které jsou používány u havarijních případů, kde je třeba rychle 

tuhnoucí směs. U velmi rozevřených trhlin je možnost použít výztužnou síť, aby nedocházelo 

k úniku směsi. [16] 

 

4.2 Pasivní sanační postupy 
 

 Nepřispívají ke zvýšení stability skalního svahu nebo stěny, pouze mají za úkol 

odstranit nebezpečí v důsledku padání kamenů.  

 

Záchytné ploty 

 Záchytné ploty patří k nejméně odolným konstrukcím. Jsou tvořeny ocelovými 

sloupky a mezi nimi je vypnutý plot z pletiva (Obr. 8). Ploty mají vyztužení pomocí 

ocelových vodících lan a sloupky jsou kotveny hřebíky do svahu v různých vzdálenostech. 

Odolnost záchytných plotů je okolo 100kJ. U záchytných plotů je velmi důležité podloží, do 

kterého budou sloupky fixovány. Obecně se ploty využívají u svahů do 30
o
. [17]  

 

 

Obr. 8: Sanační metoda - záchytné ploty 
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Bariéry 

 Bariéry jsou dělené na pevné a dynamické. Pevné bariéry jsou tvořeny například: 

kulatinou, která je osazena do ocelových profilů. Pevné bariéry patří také k méně odolným 

konstrukcím, jejich pevnost nepřesáhne 50kJ. Dynamické bariéry jsou tvořeny základovými 

patkami, fixované pomocí hřebíků nebo miktopilot, kyvně uchycenými sloupky, elastickou 

sítí a ocelovými lany (Obr. 9). Dynamické bariéry mohou mít odolnost do 5 000kJ. [14], [17] 

 

 

Obr. 9: Sanační metoda - záchytné bariéry 

Ochranné valy 

 Dosahují nejvyšší odolnosti v dnešní době. Navrhují se proto, aby se snížila kinetické 

energie padajících horninových úlomků. Mohou být tvořeny zeminou v násypu, hutněnou 

rubaninou nebo vyztuženou zemní konstrukcí - gabionové konstrukce (Obr. 10). Vyztužené 

zemní konstrukce mají výhodu estetického a ekologického charakteru a jsou méně finančně 

náročné. [14], [18] 

 

Obr. 10: Sanační metoda - ochranné valy 
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Jednoduchý drapery systém 

 Jedná se o ocelovou síť, která je u strmých svahů ukotvená na vrchu a v patě svahu. 

Část mezi ukotveními je volná a dovoluje tak úlomkům kontrolovaný pád až k patě svahu, 

kde dochází ke koncentraci úlomků (Obr. 11). Úlomky nesmí být menší než oka sítě, což je  

60-80 mm a nesmí být větší než 500mm, protože by mohlo dojít k poškození sítě. [18] 

 

Obr. 11: Sanační metoda - jednoduchý drapery systém 

 

Nástřik betonem 

 Nelze jednoduše určit, zda se jedná o metodu aktivní nebo pasivní. Betonová směs se 

nástřikem nanáší na horninu. Může být nanášena jenom betonová směs nebo se může využít 

spolupůsobení výztužných ocelových sítí s betonem (Obr. 12). Zpevní se tak povrch horniny, 

který byl narušený zvětráváním a tato sanace brání dalšímu postupnému zvětrávání. Způsob 

nanášení je různý, může se nanášet v jedné vrstvě nebo ve více vrstvách a proces může 

probíhat za sucha nebo za mokra. Beton ucpe póry horniny a zabrání tak přirozenému 

odvodňování. Z tohoto důvodu se instalují drény, které zajistí odvodnění masívu. [14] 

 

Obr. 12: Sanační metoda-nástřik betonem 
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5. Zhodnocení stávajícího stavu 
 

5.1 Zájmová lokalita 
 

 Zájmová lokalita se nachází na severním okraji Ostravské pánve, která je součástí 

Západních Karpat. Řešené území je mezi městskými obvody Petřkovice a Koblov. Území 

bylo v minulosti ovlivněno hornickou činností. Díky vnějším vlivům se zde odkrývají 

karbonské vrstvy s vystupujícími uhelnými slojemi na povrch. Obnažené skalní defilé je 

příkré a vysoké několik metrů. Na svahu se projevují sesuvné jevy jako skalní řícení. Úlomky 

hornin se hromadí u paty svahu, kde se nachází cyklostezka, nebo se zastaví o překážky 

nacházející se pod cyklostezkou nebo se hromadí v korytě řeky Odry. Celá zájmová oblast je 

zalesněna. Severní část kopce přechází plynule do okolní krajiny, ale jižní část kopce se 

prudce svažuje do údolí řeky Odry. Lokalita spadá do seizmické oblasti s intenzitou 7 (Obr. 

13). Tato intenzita může mít za následek poškození budov, a to vznik trhlin na omítce, 

opadávání střešní krytiny apod.  

 

 

Obr. 13: Seizmická mapa ČR 
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5.2 Lokalizace cyklostezky 
 

 Zkoumaný úsek cyklostezky se nachází mezi Koblovským mostem a hornickým 

muzeem Landek. Cyklostezka vede velkou části územím, které spadá do chráněného území  

přírodní památky Landek. Území se nachází v přechodně mírné klimatické oblasti. Průměrná 

roční teplota je 8-10
o
C. Průměrné roční srážky jsou 740-770mm. Cyklostezku mohou 

využívat jak cyklisté, tak chodci. Projekt cyklostezky byl situován do území, které bylo z 

historie ohroženo důlní činností a možnými vývěry důlních plynů. Větší části zasahuje 

cyklostezka do chráněného území Národní přírodní památky Landek a z menší části se 

rozkládá v záplavovém území (Obr. 14). Toto území je nyní chráněno ochrannou hrází. 

 

  

Obr. 14: Lokalizace cyklostezky Landek-Koblov 

 

5.2.1 Geologické, geomorfologické a hydrogeologické poměry 
 

 Zájmová lokalita patří k severomoravské části Karpatské čelní předhlubně. Skalní 

podloží tvoří sedimentární horniny paleozoického stáří - svrchní (produktivní) karbon. Tyto 

horniny jsou řazeny k petřkovickým a hrušovským vrstvám.  

 

 Z pohledu petrografie se zde vyskytují prachovce, jílovce, a méně pískovce a vzácně 

slepence v cyklickém vývoji. Hrušovské vrstvy se vyznačují drobnozrnnými slepenci, 

pískovci různých typů, drobami, prachovci, arkózami, jílovci ale také kořenovými půdami a 

uhlím. U připovrchových vrstev jsou horniny postiženy silným zvětráním. Díky průzkumným 

pracím byly nalezeny zvětralé prachovce, pískovce a jílovce. V zájmové lokalitě se vyskytují 
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sedimenty glacigenní (přímé působení ledovce) a glacilakustrinní (vznikly při ústupu nebo 

nárůstu ledovce). [19] 

 

 Zájmová lokalita se nachází na levém břehu řeky Odra. Odra odvodňuje celé území. 

Fluviální štěrkopískové terasy na levé straně řeky zajišťují průlinově propustný oběh 

podzemních vod. Srážkové vody, které stékají po svazích, zasakují do této kvartérní zvodně. 

Horniny hrušovských vrstev jsou propustné pomocí puklin a zajišťují tak oběh podzemních 

vod. [20]  

 

5.3 Charakteristika stavby 
 

 Cyklostezka vede podél řeky Odry a délka cyklostezky je 1270m. Její stavba začala 

3/2012 a ukončena byla 5/2012.  Cena cyklostezky se vyšplhala na 6,1 miliónu korun, byla 

vystavěna firmou OHL a spolufinancována Evropskou Unií ve výši 85%. [21] 

 

 V projektu se musela řešit i otázka ochrany přírody a krajiny a to z toho důvodu, že se 

v okolí stavby vyskytují chránění živočichové z kategorie silně a kriticky ohrožených. Musela 

se podat žádost o povolení projektu na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství. Žádosti bylo vyhověno, ale musela se přijmout opatření 

odboru životního prostředí a zemědělství, jako například zrušení osvětlení cyklostezky. 

 

 Ve směru toku řeky Odra jsou popsány všechny skutečnosti. Výstavbu cyklostezky 

zahájily vegetační úpravy v trase (kácení stromů). Podle projektu Technické konstrukce byly  

stanoveny požadavky na začlenění cyklostezky do okolí (Obr. 15). Levý svah nad 

cyklostezkou ve směru toku řeky Odry je velmi strmý a vysoký, dlouhý zhruba 700m. Po celé 

délce se táhne skalní defilé s viditelnými výchozy uhelných slojí. Skalní defilé je 

charakterizováno strmými až svislými skalními stěnami, kde jsou viditelné přirozené odkryvy 

v délce několika desítek až stovek metrů. Vyskytují se zde četné převisy, které jsou prorostlé 

stromy. Pravý svah pod cyklostezkou je pokryt stromy a úlomky upadlých hornin. Svah je 

porušen činností řeky. Tento svah je méně strmý, vysoký kolem 10ti metrů a dlouhý 700m. 

Svah je také zároveň levým břehem řeky Odry. 
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Obr. 15: Cyklostezka Landek Koblov 

 

5.4 Realizované práce 
 
 

 Ze zájmové oblasti byly vybrány dva profily, které byly zaměřeny pomocí totální 

stanice LEICA TC 2003 (Obr. 16). Výsledné hodnoty byly použity na vytvoření 

charakteristických řezů. 

 

Obr. 16: Zaměřování profilu totální stanicí 
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 Mapování výchozů skalních hornin bylo provedeno v souladu s ČSN EN ISO 14689-1 

Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin – Část 1: 

Pojmenování a popis a ČSN 72 1001 Pomenovanie a popis hornín v inžinierskej geológií.  

 

 U vrstev karbonských hornin byly dokumentovány tyto parametry: název horniny, 

směr a velikost úklonu vrstev, mocnost vrstev a stupeň zvětrání.  

 

 U horninových puklin byly dokumentovány tyto vlastnosti: směr a velikost úklonu 

puklin, frekvence, rozevřenost, habitus, výplň puklin, drsnost a průběžnost. Druh nerovnosti 

čili habitus byl rozdělen na rovinné, zvlněné a stupňovité nerovnosti. Drsnost puklin byla 

popsána pomocí dvou skupin - hladké a drsné. Průběžnost je závislá na začátku a konci 

puklin. 

 

5.5 Výsledky úkolových prací 
 

 Od staničení 0 až po staničení 700 m se vyskytují na horninovém masívu tři puklinové 

systémy. Jeden z nich (SP3) se vyskytuje pouze na východní straně masívu. Není dominantní 

a jeho pukliny jsou ve směru SZ. Zbylé dva (SP1 a SP2) se dají označit jako převládající a 

mají velmi negativní vliv na stabilitu skalního defilé.  Tyto pukliny jsou velmi strmé. [22] 

 

5.5.1 Systém puklin  
 

Systém puklin SP1 

 Nejčastěji se vyskytující systém puklin. Nachází se od staničení 100-70m. Pukliny 

upadají směrem V-Z (Obr. 17). Průměrný směr a velikost úklonu u profilu P1 je 174/83. 

Frekvence neboli nejkratší normálová vzdálenost k diskontinuitě stejného systému je v 

rozsahu od 20-110cm. Rozevřenost neboli vzdálenost stěn pukliny je nulová a habitus je buď 

rovinný nebo stupňovitý. Drsnost puklin je hlavně hladká. Průběžnost puklin je velmi značná, 

některé pukliny se táhnou přes celý horninový výchoz. U profilu P2 průměrný směr a velikost 

úklonu je 135/80. Frekvence je v rozsahu 20-130cm. Rozevřenost některých puklin dosahuje 

až 100mm a habitus opět rovinný nebo stupňovitý. Drsnost puklin je převážně hladká. 

Průběžnost je stejná. 
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Obr. 17: Systém SP1 

 

Systém puklin SP2 

 SP2 není tak četný jako systém puklin SP1, ale je také velmi rozsáhlý. Tento systém se 

nachází od staničení 200m a až po staničení 700m. Pukliny jsou skoro kolmé k výchozům 

hornin a proto tedy pukliny patří do systému S-J (Obr. 18). U profilu P1 průměrný směr a 

velikost úklonu je 117/79. Normálová vzdálenost diskontinuit je v rozsahu 20-70cm. 

Rozevřenost je nulová. Habitus je buď rovinný nebo stupňovitý, u drsnosti puklin převažují 

hladké pukliny. Průběžnost je opět velmi značná, pukliny jsou velmi dlouhé a v některých 

případech se rozprostírají přes celý horninový výchoz. Průměrný směr a velikost úklonu u 

profilu P2 je 109/78. Frekvence je v rozsahu 40-80cm. Vzdálenost stěn trhliny je převážně 

nulová. Druh nerovnosti je opět rovný nebo stupňovitý. Drsnost pukliny je převážně hladká. 

U průběžnosti převažují pukliny, které přesahují horninový výchoz a končí na jiné 

diskontinuitě.  
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Obr. 18: Systém SP2 

 

Systém puklin SP3 

 SP3 je nejméně vyskytující se systém puklin. Nachází se pouze ve východní části 

skalního defilé a to po staničení 150m. Zde pukliny nejsou tak strmé. Pukliny upadají směrem 

S-Z (Obr. 19). Průběžnost puklin je kratší než u ostatních systémů. Rozevření puklin je 

nulové. Systém SP3 se ve zvolených profilech nenachází.  

 

 

Obr. 19: Systém SP3 
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5.5.2 Kvazihomogenní bloky 
 

 Kvazihomogenní bloky jsou části geologického prostředí s podobnými vlastnostmi - 

geologickými, fyzikálními, mechanickými apod.  U zájmové lokality se kvazihomogenní 

celky rozdělily podle rizika opadávání horninových bloků a také podle jejich velikosti. Určily 

se pomocí průběžnosti puklin a blokovitosti hornin. Pomocí odborného odhadu se také určily 

místa opadávání.  V zájmové lokalitě byly rozděleny  kvazihomogenní bloky (Tab. 1). [22] 

 

Kvazihomogenní bloky 

Riziko 

minimální nejmenší střední vysoké 

Blok I Blok II Blok III Blok IV 

staničení (m) 

0-125  

475-500  

600-700 

125-290 
290-310 

500-600 
310-475 

převisy a bloky hornin ne ano ano ano 

rozměry převisů a 

bloků (m) 
- 0,4x0,4x0,4 0,7x0,7x0,7 1,1x1,1x1,1 

rozevřenost puklin 

(mm) 
- 0 25 30 

průběžnost puklin (m) - 2 3 4 

Tab. 1: Kvazihomogenní bloky 

 

 

5.5.3 Litologie 
 

 V zájmové oblasti by zjištěny výskyty tmavě šedých až černošedých prachovců, 

uhelných prachovců, proplástky uhelných slojí, drobových pískovců a pískovců. Stupeň 

zvětrání byl pomocí úkolových prací určen jako navětralé až slabě zvětralé horniny. Přechod 

mezi těmito stupni byl v hloubce od 0,05-0,3m od povrchu. Z výsledků realizovaných prací se 

horniny v lokalitě rozdělily do 5ti tříd litologických typů. Tyto typy a jejich popis je 

znázorněn (Tab. 2). Z tabulky je patrný větší výskyt prachovců než pískovců. [22] 
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  LT I LT II LT III LT IV LT V 

staničení (m) 
150-175 

183-200 

100-144 

175-181 

144-150 

200-275 

325-350 

550-625 

650-700 

275-325 

400-475 

500-550 

350-400 

stupeň zvětrání 

Navětralé až 

slabě 

zvětralé 

Navětralé 

až slabě 

zvětralé 

Navětralé 

až slabě 

zvětralé 

Navětralé až 

slabě 

zvětralé 

Navětralé 

až slabě 

zvětralé 

prachovce 

tence až 

hrubě 

deskovité 

prachovce 

drobové 

pískovce 

s vložkami 

šedočerných 

navětralých 

prachovců 

hrubě 

deskovité 

až tence 

lavicovité 

prachovce 

hrubě 

deskovité až 

hrubě 

lavicovité 

prachovce 

hrubě 

deskovité 

až tence 

lavicovité 

prachovce  

pískovec - 

tence 

deskovité až 

tence 

lavicovité 

pískovce 

- - 

hrubě 

deskovité a 

tence 

lavicovité 

pískovce a 

drobové 

pískovce 

Tab. 2: Litologie 

 

 Ze zájmové oblasti byly vybrány z výsledků realizovaných prací dva profily, které 

budou zpracovány softwarem Plaxis, na určení stupně stability skalního defilé. 

 

5.5.4  Profil P1 
 

 První profil P1 se nachází na staničení 211m (Obr. 20). U profilu P1 je dominantnější 

systém SP1 a průměrný směr a velikost úklonu trhlin je 155/82. Rozevřenost puklin je nulová, 

pukliny jsou uzavřené. Profil P1 se nachází v kvazihomogenním Bloku II. Tento profil má 

nejmenší riziko. Profil P1 byl zařazen do litologického typu LT III. Hrubé desky až tenké 

lavice černošedých, navětralých uhelných prachovců tence deskovitě odlučných. Horninový 

masiv je do hloubky 0,2-0,3m slabě zvětralý v hloubce 0,2-0,3m je navětralý. 
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Obr. 20: Znázornění profilů P1 a P2 

 

 Obnažený skalní masív a opilé stromy se nachází ve velmi blízké vzdálenosti od 

cyklostezky. Pata svahu je od cyklostezky vzdálena zhruba 1m. Do výšky 5m jde vidět 

obnažené skalní defilé. Strmý svah pokračuje až do výšky 18m, kde je pokrytý rizikovými 

stromy (suchými a rostoucími) a vegetací. Rizikové stromy mohou být už součástí pohybu 

svahu a nejsou tedy pevně přikotveny. Vítr a trvalé deště mohou dát impuls rizikovým 

stromům a dojde k jejich řícení. Od výšky 18m přechází svah do rovinatější části. Profil byl 

zvolen z důvodu opadávání zvětralých úlomků na cyklostezku a velkém množství opilých 

stromů, které zbytečně přitěžují svah (Obr. 21). 

 

Obr. 21: Profil P1 
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5.5.5 Profil P2 
 

 Druhý profil P2 je na staničení 377m (Obr. 22). Profil P2 je také zastoupen hlavně 

systémem puklin SP1 a průměrný směr a velikost úklonu diskontinuit je 130/79. Rozevřenost 

puklin však dosahuje hodnoty až 100mm. Profil P2 leží v kvazihomogenním Bloku IV. Je zde 

riziko úlomků z důsledku rozvolněných bloků, které mají těžiště posunuté do volného 

prostoru. U tohoto profilu je vysoké riziko opadávání horninových bloků. V tomto profilu se v 

horní části nacházejí nebezpečné nestabilní převisy o rozměrech cca 4x3x1,5m. Stabilita 

převisů je oslabena svislým, několika metrů dlouhými puklinami, které jsou rozevřené. Profil 

P2 spadá do litologického typu LT V. Téměř v celém rozsahu se vyskytují hrubé desky až 

tenké lavice černošedých, navětralých až slabě zvětralých uhelných prachovců, které jsou 

částečně tence deskovitě odlučné. Horninový masív je do hloubky 0,15-0,2m slabě zvětralý v 

hloubce 0,15-0,2m je navětralý. 

 

 Profil P2 má rozdílnou geometrii od profilu P1. Zde se skalní defilé nachází ve větší 

vzdálenosti od cyklostezky, zhruba okolo 7m. Těchto 7m je pokryto zvětralými úlomky. Na 

tento úsek navazuje skalní defilé vysoké kolem 8m. Nad skalním defilé se nachází mnoho 

nestabilních převisů prorostlých rizikovými stromy, které je nutné sanovat. Profil byl vybrán 

kvůli velkému riziku opadávání zvětralých horninových bloků a převisů (Obr. 22). Dochází 

zde k pádu z větších výšek než u profilu P1. 

 

Obr. 22: Profil P2 
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5.6 Modelování zájmové oblasti 
 

 Na trhu se nachází různé softwary, které lze využít, jako je například GEO5, UDEC 

nebo Plaxis. Software GEO5 byl vyloučen z důvodu nemožnosti zadání diskontinuit a jejich 

vlastností do výpočtu. Software UDEC by byl nejpřesnější pro výpočet stupně stability na 

zvolených profilech, díky tomu, že pracuje na principu oddělených elementů, ale je potřeba 

znát velké množství vstupních dat, které nebyly k dispozici. Pro určení stupně stability na 

zvolených profilech byl vybrán softwarový program Plaxis. Byl vybrán, protože už jsem 

nabyla zkušenosti v tomto programu z minulých let, dále je k dispozici i na osobní počítač a 

nebylo třeba znát velké množství vstupních dat. 

 

Plaxis Professional 8.2 

 Jedná se o softwarový program, který je založen na metodě konečných prvků. Je to 

program pro výpočet geotechnických problémů na základě stabilitních a deformačních analýz.  

Matematický model představuje zjednodušení reality, jehož výsledkem je co nejpřesnější 

převedení skutečnosti do modelu. Matematický model je rozdělen na oblasti a podoblasti - 

konečné prvky.  

 

5.6.1 Profil P1 - současný stav 
 

 V prvním kroku bylo potřeba vymodelovat geometrii svahu. Základní rozměry modelu 

a parametry zemin a hornin, byly využity z výsledků úkolových prací. Při modelování svahu 

bylo nejprve nutno nastavit pracovní prostředí. Výchozí bod soustavy se nacházel v levém 

dolním rohu. Po vytvoření geometrie svahu pomocí hodnot x a y, se musely nadefinovat 

parametry hornin a zemin (Tab. 3). 

 

  Edef (Mpa) γunsat (kN/m
3
) γsat (kN/m

3
) ν (-) c (kPa)  φ (

o
) 

prachovec 1650 24 24 0,22 120 34 

hlína písčitá 15 18 18 0,35 10 28 

špatně zrněný štěrk 100 20 20 0,2 0 34 

Tab. 3: Materiálové charakteristiky hornin a zemin pro profil P1 

 

 Po přiřazení zeminy svahu, se nastavily okrajové podmínky, které vymezily tzv. tuhou 

vanu. Za hranice tuhé vany není umožněno projevování případných deformací napětí.  Bylo 

tedy zamezeno vertikálním a horizontálním posunům. V dalším kroku bylo potřeba nastavit 
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parametry sítě, která se skládá z mnoha trojúhelníkových prvků. Vzhledem k tomu, že síť 

nebyla dostatečně hustá a výsledky by nebyly dostatečně přesné, bylo třeba přistoupit 

k zhuštění sítě. Zemina byla definována jako odvodněná a byla definována jen geostatická 

napjatost. Koeficient bočního tlaku, který byl vstupním údajem pro generování geostatické 

napjatosti, si program Plaxis generuje automaticky. 

 

 V kalkulačním modulu byly vytvořeny 2 fáze: 

 Současný stav 

 Stupeň stability pro současný stav 

 Pro výpočet stupně stability bylo potřeba v kalkulačním modulu vytvořit novou fázi, 

kde kalkulační typ je potřeba přepnout z Plastic na Phi/c reduction. V nastavení parametrů 

výpočtu bylo nutno zadat vymazání předchozích posunů, tzn. Reset displacements to zero.  

 V programu Plaxis se stupeň stability určuje redukcí smykových parametrů horniny 

(zemin). Redukuje se soudržnost c a úhel vnitřního tření φ, dokud se z obalové čáry 

nestane tečna Mohrovy kružnice. 

 Vzhledem k přejmutí materiálových charakteristik pro prachovec ze závěrečné zprávy 

podrobného geologického průzkumu firmy K-GEO s.r.o. ze stejné oblasti, se provedl 

srovnávací postup. Postupně byly hodnoty soudržnosti a úhlu vnitřního tření snižovány a 

byl zkoumán vliv tohoto snižování na stupeň stability (Tab. 4). 

Stabilita 
φ (

o
) 

34 32 30 28 

c 

(kPa) 

120 1,410 1,356 1,318 1,295 

110 1,319 1,296 1,260 1,225 

100 1,253 1,219 1,176 1,144 

90 1,175 1,147 1,108 1,079 

Tab. 4: Stupeň stability pro profil P1 

 

 Z tabulky (Tab. 4) je zřejmé, že postupným snižováním parametrů c a φ, dochází ke 

snižování stupně stability. Model nevyhoví na dlouhodobou stabilitu, jelikož stupeň 

stability F<1,5. Od hodnot c=100kPa a φ=30
o
 svah nevyhoví ani na krátkodobou stabilitu, 

protože F<1,2. Graficky byl tento postup znázorněn na plošném obrysovém grafu                 

(Graf 1), kde je viditelná závislost F na parametrech c a φ současně. V případě požadavků, 
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aby svah vyhověl podmínkám určující minimální stabilitu, by bylo nutno přistoupit 

k opatřením, které by vedly ke zvýšení stability.  

 

 

Graf 1: Plošný obrysový graf pro profil P1 

 

 Z výstupu programu bylo zvoleno vykreslení smykové plochy pro parametry 

c=120kPa, φ=34
o
. Při posuzování smykové plochy pro snižující se parametry, byl tvar 

smykové plochy neměnný, pouze se změní barevná škála (dle Grafu 1) smykové plochy      

(Obr. 23). Dochází pravděpodobně k totožné koncentraci napětí, nicméně je posunuta hranice, 

kdy se materiál poruší. Smyková plochá prochází patou svahu a v části zvětralého skalního 

defilé dochází k větší koncentraci napětí, což je zřejmě způsobeno akumulaci napětí z vyšších 

částí svahu. 
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Obr. 23: Smyková plocha profilu P1 

 

5.6.2 Profil P2 - současný stav 
 

 Postup zadávání geometrie svahu a parametrů hornin a zemin byl obdobný jako u 

profilu P1. Liší se jinou geometrií svahu a jinými charakteristickými hodnotami prachovce 

(Tab. 5). 

 

  Edef (Mpa) γunsat (kN/m
3
) γsat (kN/m

3
) ν (-) c (kPa)  φ (

o
) 

prachovec 1050 24 24 0,23 120 34 

hlína písčitá 15 18 18 0,35 10 28 

špatně zrněný štěrk 100 20 20 0,2 0 34 

Tab. 5: Materiálové charakteristiky hornin a zemin pro profil P1 

 

 V dalším kroku se nastavily okrajové podmínky, parametry sítě a přešlo se do 

kalkulačního modulu. Zde se opět vytvořily 2 fáze stejné jako v P1. Zase dojde k porovnávání 

stupně stability na zmenšujících se parametrech c a φ (Tab. 6). Svah z dlouhodobého hlediska 

nevyhoví ani pro nejpříznivější hodnoty c a φ. Z krátkodobého hlediska nevyhoví pro hodnoty 

c a φ, kde je stupeň stability F< 1,2 a to je jako první u hodnot c=110kPa a φ=26
o
. 
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Stabilita 
                                   φ (

o
) 

34 32 30 28 26 

   c 

(kPa) 
 

120 1,485 1,429 1,366 1,305 1,246 

110 1,439 1,374 1,316 1,255 1,197 

100 1,389 1,325 1,262 1,211 1,146 

90 1,337 1,272 1,212 1,147 1,097 

80 1,289 1,218 1,157 1,102 1,041 

Tab. 6: Stupeň stability pro profil P2 

 

 Z grafického výstupu plošného obrysového grafu (Graf 2) jde opět vidět závislost F na 

c a φ současně. U profilu P2 je nutné provést sanační opatření, aby byl zajištěn stupeň 

stability F > 1,5. 

 

Graf 2: Plošný obrysový graf pro profil P2 

 

 Smyková plocha byla získána pro hodnoty parametrů c=120kPa a φ=34
o 

(Obr. 24). 

Smyková plocha pro jiné hodnoty parametrů c a φ měla stejný tvar, pouze se lišila rozdílným 

zbarevením smykové plochy (dle Grafu 2). Smyková plocha prochází patou svahu a korunou 

svahu. Ke koncetraci napětí dochází v patě svahu. 
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Obr. 24: Smyková plocha profilu P2 

 

6. Návrh a posudek  sanačních opatření 
 

6.1 Stávající stav sanace 
 

 

 Cyklostezka Landek-Koblov byla z důvodu skalního řícení uzavřena po 

patnáctiměsíčním využívání a to dne 13.8.2013 (Obr. 25). Díky dešťovým srážkám docházelo 

k intenzivnějšímu opadávání zvětralých úlomků. Úlomky a půda padaly na cyklostezku a 

dokonce větší kusy zvětralých úlomků dopadly až na spodní svah pod cyklostezkou. Vznikalo 

tak nebezpečí zranění osob pohybujících se na cyklostezce. Po zhodnocení rizik odborníkem 

Magistrát města Ostravy rozhodl cyklostezku uzavřít. [23] 
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Obr. 25: Stávající stav cyklostezky Landek-Koblov 

 

6.2 Realizované sanace v roce 2014 
 

 Město Ostrava zahájilo opatření dne 10.7.2014, které vedlo ke zvýšení bezpečnosti 

osob pohybujících se na cyklostezce. Tím, že se cyklostezka nachází v oblasti Národní 

přírodní památky, musela se velikost sanace řešit s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny. 

Byly vyznačeny stromy, které mohou být označovány jako rizikové stromy a následně byly 

vykáceny (Obr. 26). Díky vykácení opilých stromů, nedocházelo k tak velkému přitěžování  

svahu a tím se  zvýšila stability svahu. Dále byly provedeny odklízecí práce sesunutých 

zvětralých části hornin, které byly akumulovány ve spodní části svahu. [24] 

 

Obr. 26: Rizikový strom 
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 Dále pak byly použity silniční svodidla od firmy Skanska (Obr. 27). Silniční svodidla 

jsou z betonu a jejich výška je  1200mm a šířky 500mm. Nejsou využity v celém úseku 

cyklostezky, pouze tam, kde docházelo k nejčastějším opadům. Cena všech opatření byla 

stanovena na 4,2 milióny korun. Cyklostezka byla znovu otevřena po sanaci města Ostravy 

dne 30.8.2014. 

 

 

Obr. 27: Realizovaná sanační opatření - silniční svodidla 

 

 

 Přijata sanační opatření lze považovat za nedostačující. Vykácení opilých stromů sice 

zvýšilo stabilitu svahu, ale stále dochází k padání zvětralých úlomků. Silniční svodidla 

zabrání dopadu zvětralých úlomků a sesuvu půdy až na cyklostezku a udržují ji tak čistou, ale 

nezabrání pádu úlomků zvětralé horniny z větší výšky skalního defilé. Výška svodidel  

1200mm je tak nedostačující. Z tohoto důvodu se budu zabývat u profilů P1 a P2 

doporučenou sanací. 

 

6.3 Doporučená sanace u posuzovaných profilů 
 

 U obou profilů je třeba očistit zvětralý horninový masív a odstranit menší nestabilní 

bloky hornin a napadané zvětralé úlomky. Mezi cyklostezku a patu svahu bude provedeno 

lešení se záchytnou sítí do výšky 5m. Při provádění prací se musí cyklostezka uzavřít kvůli 
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možnému zranění osob pohybujících se po cyklostezce. Odstranění zvětralých částí horniny 

bude do předpokládané hloubky 0,3m. Ruční nářadí, které bude využito pro odstranění 

zvětralé horniny, budou pneumatická kladiva, dláta a sbíječky.  

 

 Byly vybrány dva druhy sanačních metod, které budou aplikovány na oba profily: 

- aktivní metoda síťování v kombinaci s kotvením  

- pasivní metoda záchytných bariér. Bariéry budou voleny dle místních podmínek a proto jsou 

navrženy tři typy bariér ZB1, ZB2 a ZB3.   

 

6.3.1 Profil P1 - Síťování v kombinaci s kotvením  
 

 K přípravným pracím jsou řazeny práce, kdy v sanované části profilu je potřeba 

odstranit dřeviny a napadané větve. Horolezeckou technikou a jeřáby budou odstraňovány 

rizikové stromy.  

 

 Po dokončení přípravných prací se pokryje skalní defilé sítěmi.  Je nutné docílit co 

nejlepšího kopírování tvaru skály. Velikost ok je závislá na velikosti opadavých úlomků. Byla 

zvolena záchytná ocelová síť STEELGRID BO 200. Ocelová síť je tvořena hexagonálními 

dvouzákrutovými oky. Ocelový drát je chráněn galfanem (slitina zinku, hliníku a dalších 

kovových příměsí). V případě, že dojde k roztržení sítě, dvojitý zákrut zabrání rozpletení celé 

sítě. Ocelová síť STEELGRID BO je doplněna oproti ocelové sítě STEELGRID o ocelové 

lana v podélném i příčném směru. Tyto lana jsou vpletena do pletiva (Obr. 28). Průměr drátu 

pletiva je 2-2,2mm, průměr oka je 50mm, velikost oka je 5/7mm. [25] 

 

 

Obr. 28: Ocelová síť STEELGRID BO  
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 Délka rolí je 25m a šířka 3m. Vzdálenost podélných lan 1,5m  a vzdálenost příčných 

lan 2m. Průměr ocelových lan je 8mm napětí na mezi porušení 1770N/mm
2
 a tahová síla na 

mezi porušení 40,3kN. Role o šířce 3m se pokládají svisle vedle sebe a jsou spojovány buď 

vazacím drátem (Obr. 28) nebo skobami Spenax ve tvaru písmene C. Parametry vazacího 

drátu jsou shodné s pletivem. Sítě se budou pokládat s přesahem 1m od skalního defilé v 

profilu.  Síť bude pokrývat plochu 540m
2
. [25] 

 

 Kotvení bude provedeno z celozávitových kotevních tyčí CKT, které mají po celé své 

délce průběžný závit. Průběžný závit zvyšuje spolupůsobení kotevního tmelu s kotvou a také 

umožňuje zkracování nebo nastavování kotvy v libovolném místě. Materiál kotvy bude ocel  

S 670 H (670/800 MPa). Průměr tyče bez závitu je 25mm. Délka kotvy bude 10m a délka vrtů 

bude 9,9m. Kotvy budou osazovány do vrtů o průměru 35mm a vzdálenost jednotlivých kotev 

bude v rastru 2m x 2m. Vzdálenost kotev u přesahu může být nižší.  Kotvy budou ve vrtu 

upnuty pomocí polyesterových lepících ampulí LOKSET. Sklon kotev bude závislý na 

kolmém působení na lokální diskontinuity. [26] 

 

 Síť bude přichycena ke kotevním tyčím pomocí pozinkovaných podložek 

150x150x8mm. Horní, spodní a boční okraje sítě budou zajištěny obvodovým ocelovým 

lanem 2,4-2,7mm, které bude zachyceno do masívu pomocí kotev s okem. Po osazení všech 

kotev do vrtů se provedou tahové zkoušky dle normy ČSN EN 1537 - Provádění speciálních 

geotechnických prací - Horninové kotvy. 

 

 Pro výpočet byl použit software Plaxis, kde byly zadány kotvy do původní geometrie a 

byl tak přepočítán stupeň stability pro dané rozměry kotev. Navržená sanace měla pozitivní 

účinek, protože se zvýšil stupeň stability (Tab. 7). 

 

Stabilita 
φ (

o
) 

34 32 30 28 

c 

(kPa) 

120 1,792 1,713 1,643 1,576 

110 1,725 1,647 1,579 1,514 

100 1,679 1,593 1,519 1,461 

90 1,612 1,538 1,458 1,392 

Tab. 7: Stupeň stability pro profil P1- sanace 
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 V programu AutoCAD bylo provedeno schématické vykreslení detailu profilu P1 s 

navrženým sanačním opatřením (Obr. 29). 

 

 

Obr. 29: Detail profilu P1-Síťování v kombinaci s kotvením  

 

6.3.2 Profil P2 - Síťování v kombinaci s kotvením  
 

 Proběhnou zde také sanační práce jako u profilu P1, což je odstranění vegetace, 

očištění profilu od zvětralých bloků a odklizení sesuté půdy se zvětralými částmi horniny, 

která se nashromáždila v patě svahu.  

 

 Skalní defilé se po dovršení přípravných prací pokryje sítěmi. Síť pro tento profil byla 

zvolena STEELGRID. Síť STEELGRID je ocelová síť, která slouží jako geokompozit a bude 

doplněna panely HEA (Obr. 30). HEA panely zabraňují opadům zvětralých částí horniny a 

mají schopnost pohlcovat zachycenou kinetickou energii. HEA panel je sestaven ze 

čtvercových ok o průměru 300mm. HEA spoj je dělán pomocí uzlu a je tvořen dvěma páry 

ocelových drátů. Tento spoj je odolnější než spoj pomocí spon. Spoj může být tvořen buď 

single knot nebo double knot. Byl vybrán typ spoje single knot, což znamená, že ocelová lana 

jsou provázána jedním párem ocelových drátů (Obr. 30). Ocelové dráty i ocelová lana jsou 

chráněny galfanem proti korozi. [26] 
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Obr. 30: Ocelová síť s HEA panely 

 

 Síť STEELGRID má velikost oka je 5/7mm, průměr oka je 50mm, průměr drátu 

pletiva je 2-2,2mm. Šířka rolí bude 2m a délka 25m. Síť bude pokrývat plochu 720m
2
. 

Velikost oka HEA panelů bude 250 x 250mm. Ocelová lana HEA panelů budou mít průměr    

8mm, typ lana 6 x 7 IWS - UNI EN 10264–2. Napětí na mezi porušení materiálu lana je 

1770N/mm
2
. HEA spoj má napětí na mezi porušení materiálu 380-500N/mm

2
 a odolnost vůči 

roztrhnutí 24,4kN. Síť bude mít přesah 1m v patě sanovaného svahu a v jeho koruně také. 

[24], [26] 

 

 Pro kotvení byly zvoleny jako u prvního profilu P1 celozávrtové kotevní tyče CKT, 

vyrobené z oceli třídy S 670 H (670/800MPa). Průměr tyče bez závitu je 30mm. Délka kotvy 

byla zvolena 12m. Průměr vrtů bude 40mm a délka vrtu bude 11,9m. Rastr kotev bude       

1,5m x 1,5m. Budou použity polyesterové lepící ampule LOKSET na upnutí kotev ve vrtu. 

Sklon vrtu je kolmý na diskontinuity v masívu. Kotvy budou testovány tahovou zkouškou dle 

normy ČSN EN 1537. [25], [27] 
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 Pozinkované položky o rozměrech 150x150x8mm zajistí dokonalé spojení kotevních 

tyčí se sítí. Obvodové lano bude mít rozměry 10-12 mm a napětí na mezi porušení materiálu 

lana je 1770N/mm
2
. Obvodové lano bude přichyceno k masívu kotvami s okem.  

 

 Dle (Tab. 8) se stupeň stability zvýšil díky použitým kotvám, které mají délku 12m. 

Kotvy byly modelovány v programu Plaxis.  

 

Stabilita 
φ (

o
) 

34 32 30 28 26 

c 

(kPa) 

120 1,643 1,588 1,524 1,464 1,404 

110 1,597 1,532 1,475 1,412 1,355 

100 1,547 1,484 1,420 1,369 1,305 

90 1,495 1,428 1,370 1,305 1,256 

80 1,447 1,377 1,315 1,261 1,198 

Tab. 8: Stupeň stability pro profil P2- sanace 

 

 I druhý profil P2 byl schématicky narýsován v programu AutoCAD (Obr. 31). 

 

 

 

Obr. 31: Detail profilu P2-Síťování v kombinaci s kotvením 
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6.3.3 Profil P1 - Záchytné bariéry 
 

 Záchytné bariéry mají hlavní funkci zadržet skalní opady, které mohou mít kinetickou 

energii do 5000kJ. Tento typ sanačního opatření je velmi spolehlivý. K určení správného typu 

bariéry je třeba znám kinetickou energii padaného tělesa. Pro daný profil byl zvolen volný pád 

tělesa, protože se budeme nacházet na straně bezpečné. Kinetická energie se vypočte ze 

vzorce: 

 

   
 

 
      

 

 
                          

 

 Hmotnost se bude brát dle rozměrů největších naměřených zvětralých bloků, což se u 

tohoto profilu uvažuje 0,4x0,4x0,4m. Hmotnost se vypočte ze vztahu: 

 

                         

 

 Další důležitou veličinou je rychlost pádu. Rychlost se vypočte ze vzorce, kde 

vstupuje gravitační zrychlení a výška pádu: 

 

                              

 

 V sanovaném profilu dojde k přípravným pracím typu očištění profilu od zvětralin a 

odstranění napadaných úlomků. Obnažené skalní defilé, nacházející se v těsné blízkosti 

cyklostezky, bude chráněno záchytným plotem TXI-010. Záchytný plot (ZB1) slouží pro 

úlomky s kinetickou energii do 100kJ. Dle testů se ploty při maximálním zatížení minimálně 

prohly a zachovaly si zůstatkovou výšku v dopadovém poli 85%. Tyto ploty mají jako 

záchytný prvek navržen síť TECCO G80/4. Jedná se o vysokopevnostní ocelovou síť s oky ve 

tvaru kosočtverce a průměru 80mm. Ocelový drát má průměr 4mm a tahová pevnost drátu je 

20kN. Antikorozní ochrana je tvořena 95% zinku a 5% hliníku ve vrstvě 150g/m
2
. Šířka role 

je 3,5m a maximální délka 30m. [17] 

 

 Sloupek bude použit HEB 140 ve vzdálenosti 8m a výšce 7,5m . Bude osazen do vrtu 

o průměru 240mm a hloubky 3,5m. Vrt bude vyplněn betonem třídy C30/37. Sloupky mají 

pozinkování jako protikorozní ochranu.  
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 Záchytný plot  je zpevněn a kotven ocelovými lany, které mají plastovou chráničku. 

Ocelové lana budou po celém obvodu plotu a také co 2m v horizontálním směru. Ocelové 

lana jsou k masívu připevněna pomocí kotvy lan s okem. Celková délka záchytného plotu 

bude 30m. 

 

 Nad obnaženým skalním defilé se nachází převisy, které je také nutno sanovat. Zde 

bude zvolena záchytná bariéra ZB2 a ZB3. ZB2 je označována jako bariéra AXI-025  a odolá 

250kJ. Byla určena z důvodů možných výskytů převisů, možnosti pádu stromů a větší 

vzdálenosti bariér. Záchytná bariéra (ZB2) je tvořena sítí ROCCO 7/3/300. Tato síť je 

vyplněna kruhovými oky o průměru 300mm a je zde použit vysokopevnostní ocelový drát o 

pevnosti 1770N/mm
2
. Průměr drátu je 3mm. Antikorozní ochrana je složena 95% zinek a 5% 

hliník. Tato síť je doplněná a geokompozit STEELGRID, tvořený šestihranným 

dvouzákrutovým pletivem. STELLGRID má velikost oka 5/7, průměr oka 50mm a průměr 

ocelového drátu 2-2,2mm. Délka rolí je 50m a šířka 2m. [17], [25] 

 

 Sloupky jsou HEB 160 z oceli třídy S355 ve vzdálenosti 10m. Sloupky jsou 

zabetonované betonem třídy C30/37 do vrtu. Vrt má průměr 260mm a délku 1,5m. Výška 

sloupků HEB bude 3m. Antikorozní ochrana je pozinkování. Obvodové lana mají průměr 

12mm a jsou v plastové chráničce. Lana jsou kotvena k masívu kotvami s okem. Délka 

záchytné bariéry je 50m. 

 

 Záchytná bariéra (ZB3), která bude v nižší části svahu, bude chránit cyklostezku před 

pády zvětralých skalních úlomků, stromů a převisů. Nese název AXI-050. Energetická třída 

této bariéry je do 500kJ. Typ sítě je zvolen ROCCO 7/3/300 s průměrem ok 300mm a 

průměrem drátu 3mm. Síť je vyplněna vysokopevnostním ocelovým drátem o pevnosti 

1770N/mm
2
. Antikorozní ochrana je složena 95% zinek a 5% hliník. Geokompozit je opět 

zvolen STEELGRID o velikosti ok 5/7, průměr ok 50mm a průměr ocelového drátu 2-2,2mm. 

Role budou v délce 50m a šířce 2m. [17], [25] 

 

 Sloupy budou typu HEB 200 vyrobené z oceli S355. Vzdálenost sloupů je 8m a jejich 

výška je 5m. Antikorozní ochrana je pozinkování. Budou osazeny do vrtu o průměru 300mm 

a délky 3m. Vrt bude vyplněn betonem třídy C30/37. Obvodová ocelová lana budou mít 
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průměr 14mm a bude je chránit plastová chránička. Pomocí kotev s oky budou uchyceny k 

masívu. Délka bariéry bude 50m (Obr. 32). 

 

Obr. 32: Detail profilu P1 - Záchytné bariéry 

 

6.3.4  Profil P2 - Záchytné bariéry 
 

 Díky rozdílné geometrii obou profilů budou záchytné bariéry u profilu P2 navrženy 

jinak. Profil se opět očistí od napadaných zvětralých úlomků. Obnažené skalní defilé je 

vzdálené od cyklostezky zhruba 7m, což je výhodné pro aplikaci záchytné bariéry. Skalní 

defilé je vysoké 8m a zvětralé bloky mají rozměry 1,1x1,1x1,1m. Kinetická energie byla 

vypočtena stejným postup jako u profilu P1 a její hodnota je Ek=250kJ. 
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 Záchytná bariéra ZB3, bude v blízkosti cyklostezky a bude ji tak chránit před pády 

zvětralých skalních úlomků. Parametry ZB3 jsou popsány výše. Role budou v délce 50m a 

šířce 2m. Sloupy budou použity obdobné (Obr. 33).  

 

 Nad skalním defilé je mnoho převisů, které by bylo také vhodné sanovat. Na sanaci 

těchto převisů bude použita bariéra ZB2, která je popsána výše v textu. Bariéra bude 

zachycovat pád uvolněných převisů a stromů (Obr. 33). 

 

 

Obr. 33: Detail profilu P2 - Záchytné bariéry 

 

6.4  Vyhodnocení 
 

 Obě varianty sanací jsou v dnešní době velice používané. Metoda síťování v 

kombinaci s kotvením je oproti záchytným bariérám časově náročnější. Je zde více 

pracovních postupů, které jsou náročné na čas. Další nevýhodou síťování v kombinaci s 

kotvením je přímý zásah do terénu a může tak dojít ke znehodnocení krajinného rázu. Na 

druhou stranu při aplikaci kotev dojde ke zvýšení stability svahu, což u bariér stupeň stability 

zůstane stejný, pouze dojde k ochraně osob využívajících cyklostezku a majetku.  
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 Pro profil P1 byla vybrána metoda síťování v kombinaci s kotvením jako účinnější než 

metoda záchytných bariér. Cyklostezka se nachází velmi blízko skalního defilé a aplikace 

záchytného plotu by byla velmi obtížná a mohlo by dojít k zúžení cyklostezky v místě sanace. 

Síťování tomuto problému předejde a navíc zvýší stabilitu svahu díky navrženým kotvám 

délky 10m. Spodní část svahu bude sanována síťováním a kotvami, vrchní část se nenachází 

ve strmém sklonu, aby byla nutná sanace. Nejsou zde tak značné převisy a opilé stromy byly 

odstraněny. 

 

 Záchytné bariéry byly vyhodnoceny jako výhodnější varianta u profilu P2. Skalní 

defilé je ve vzdálenosti od cyklostezky zhruba 7m, tudíž je dostatek prostoru pro záchytnou 

bariéru. Obnažené skalní defilé je vysoké 8m a záchytná bariéra o výšce 2m nad terénem, 

bude chránit prostor cyklostezky a svah pod ní. Nad skalním defilé je další prostor, který je 

třeba sanovat z důvodu velké četnosti převisů. Byla zde navrhnuta bariéra, která je ve výšce 

1,5 nad terénem. Tato varianta je ideální pro zachování pohledu na obnažené skalní defilé a je 

velmi rychle vystavěna. 

 

 Doporučené sanační opatření se jeví jako náročnější než sanační opatření realizované v 

roce 2014. Doporučená sanace je dostatečná pro zabránění pádu kamenů na cyklostezku.  

Navržené sanační opatření by bylo vhodné doplnit geotechnických monitoringem.  

 

 K hlavním úkolům navrženého monitoringu bude patřit měření rozevírání puklin, 

monitorování změny náklonů skalních bloků a také sledování změny polohy měřických 

značek osazených v horninovém masívu.  

 

 Monitoring rozevírání puklin bude zajištěn pomocí dilatometrů a krátkých svorníků, 

které budou pevně osazeny do masívu. Svorníky budou rozmístěny po obou stranách pukliny, 

jak je znázorněno například na (Obr. 34).   

 

 Náklonoměry budou umístěny na zvětralé horninové bloky, u kterých je velká 

pravděpodobnost pádu. Monitorovací zařízení jsou velmi drahá, z tohoto důvodu se do 

horninového masívu bude instalována pomocná konstrukce stojanu, na kterou se bude 

následně umísťovat přenosný náklonoměr, aby nedošlo k jeho poškození. 
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 Poslední krok v rámci navrženého monitoringu bude osazení měřických značek pro 

totální stanici (Obr. 34). 

 

 

Obr. 34: Monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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7. Závěr 
 

 Dle zadání diplomové práce bylo uskutečněno seznámení se zájmovou lokalitou, která 

se nachází mezi městskými obvody Petřkovice a Koblov. Postupně proběhlo mapování terénu 

a určení dvou posuzovaných profilů. Oba profily byly modelovány pro současný stav v 

programu Plaxis a vyhodnoceny jako nestabilní. Ke zvýšení stability a zabránění pádu 

kamenů na cyklostezku byly navrhnuty sanační opatření, které byly následně vyhodnoceny a 

určeny jako vhodná doporučená sanace. 

 

 Na cyklostezce Landek - Koblov proběhla rekognoskace terénu, byly zvoleny dva 

profily, které byly geodeticky zaměřeny pomocí totální stanice. Profily byly voleny na 

základě nebezpečnosti pádu zvětralých částí cyklostezky a výskytu převisů a bloků. Ve 

staničení 211m byl zvolen profil P1, kde skalní defilé je v těsné blízkosti cyklostezky a nad 

obnaženým skalním defilé se nachází převisy a opilé stromy. Profil P2 se nachází ve staničení 

377m, u tohoto profilu je dominantní skalní defilé, které dosahuje výšky 8m a jsou zde 

viditelné zvětralé bloky. V horní části svahu jsou viditelné převisy. 

 

 Současný stav byl spočten pomocí matematického modelování metodou konečných 

prvků, programem Plaxis. Výstupem programu byl stupeň stability pro daný profil a 

vykreslení smykové plochy. Z hlediska různého stupně zvětrání daného prostředí byly do 

matematických modelů postupně vkládány snížené pevnostní parametry hornin. U obou 

profilů nebylo dosaženo kritéria minimální stability z dlouhodobého hlediska. A to i v případě 

kdy byly uvažovány nejvyšší smykové parametry. Z hlediska krátkodobé stability vyhověly, 

ale při následném snižování c a φ se stávaly nevyhovujícími. Pro oba profily bylo nutné 

navrhnout sanační opatření. 

 

 Z velkého množství sanačních opatření bylo zvoleno síťování v kombinaci s kotvením 

a záchytné bariéry. Obě sanační metody byly aplikovány na zvolené profily. Síťování v 

kombinaci s kotvením bylo částečně namodelováno v programu Plaxis, kde se do modelů 

současného stavu namodelovaly kotvy. Kotvy byly modelovány tak, aby jejich délka 

zasahovala do vykreslené smykové plochy. Díky kotvám se stupeň stability zvýšil a oba 

profily vyhověly i z dlouhodobého hlediska pro hodnoty c=120kPa a φ=34
o
. Následně byly 

kotvy doplněny o navržené síťování. U záchytných bariér se v první fázi návrhu vypočetla 
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možná kinetická energie dopadu těles do záchytných bariér. Poté byla vybrána záchytná 

bariéra, která byla dimenzována na tyto hodnoty kinetické energie.  

 

 U profilu P1 byla vyhodnocena sanační metoda síťování v kombinaci s kotvením jako 

lepší varianta. Hlavním důvodem bylo, že skalní defilé se nachází v minimální vzdálenosti od 

cyklostezky a sklon ve střední a horní části svahu není tak strmý, aby zde byla použita sanace. 

Záchytné bariéry byly zvoleny u profilu P2 jako příznivější řešení. Je zde dostatek prostoru 

pro instalaci bariéry mezi skalním defilé a cyklostezkou. Dále se v horní části svahu nachází 

velké množství převisů, které je vhodnější sanovat záchytnou bariérou.  

 

 Doporučené sanační práce by měly být následně sledovány geotechnickým 

monitoringem. Cyklostezka je velice využívaná, je v příjemném prostředí a následná sanační 

opatření pomohou k bezpečnosti osob, pohybujících se na cyklostezce. 
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Příloha č. 1 
 

 
 

Výstup z programu Excel  - pukliny 

 

 

 

 

 

Staničení Směr úklonu Velikost úklonu Frekvence (cm) Systém Rozevřenost (mm) Habitus Drsnost Průběžnost Blok

175-200 234 72 50 SP2 Z 0 S H r II

175-200 265 78 90 SP2 Z 0 S H r II

175-200 228 79 20 SP1 J 0 S dr r II

175-200 221 77 80 SP1 J 0 S H r II

175-200 218 76 30 SP1 J 0 R H r II

175-200 207 79 50 SP1 J 0 S H r II

175-200 165 83 70 SP1 J 0 S H dx II

175-200 154 89 80 SP1 J 0 S H r II

175-200 159 91 110 SP1 J 0 S H rd II

175-200 157 81 40 SP1 J 0 S H r II

175-200 98 57 90 SP1 J 0 S H dx II

175-200 77 53 100 SP2 V 0 S H dx II

200-225 96 58 80 SP2 V 0 R H r II

200-225 85 74 40 SP2 V 0 R dr dx II

200-225 112 78 30 SP1 J 0 R H r II

200-225 130 71 130 SP1 J 0 R H r II

200-225 67 115 80 SP1 J 0 S H r II

200-225 82 121 40 SP2 V 0 R H r II

200-225 264 87 70 SP1 J 0 R H dx II

200-225 205 80 100 SP1 J 0 R H r II

200-225 183 79 40 SP1 J 0 R dr r II

200-225 150 65 90 SP1 J 0 R H r II

225-250 67 114 60 SP2 V 0 R H r II

225-250 84 59 40 SP2 V 0 S H dx II

225-250 59 80 30 SP2 V 0 R H r II

225-250 63 116 20 SP1 S 0 S H r II

225-250 358 89 110 SP1 S 0 R H r II

325-350 174 88 20 SP1 J 0 R H r IV

325-350 163 86 50 SP1 J 40-60 R dr dx IV

325-350 186 94 30 SP1 J 0 S H r IV

325-350 192 86 80 SP1 J 30-40 S dr dx IV

325-350 184 95 50 SP1 J 0 R H r IV

325-350 175 88 70 SP1 S 40-60 R H r IV

325-350 55 76 80 SP1 S 0 R H r IV

325-350 32 89 60 SP1 S 50-100 R H dx IV

350-375 126 82 20 SP1 J 0 S dr r IV

350-375 210 82 40 SP1 J 50-100 R H dx IV

350-375 96 72 80 SP1 J 0 R H r IV

350-375 140 71 30 SP1 J 0 S H dx IV

350-375 76 65 50 SP2 V 30-50 S H dx IV

350-375 92 72 60 SP2 V 0 S H dx IV

350-375 73 62 70 SP1 J 0 S H dx IV

375-400 202 73 20 SP1 J 30-40 R H dx IV

375-400 184 96 90 SP2 V 0 R dr r IV

375-400 85 80 100 SP2 V 0 S H dx IV

375-400 76 63 50 SP1 J 0 S H r IV

375-400 179 73 40 SP1 J 30-40 S H dx IV

375-400 197 88 80 SP1 S 0 R H r IV

375-400 25 80 40 SP1 S 30-40 R H dx IV

375-400 68 71 40 SP1 J 0 S H r IV

375-400 141 81 70 SP1 J 0 R H r IV
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Příloha č. 2 
 

 
P1-smyková plocha pro sanaci s využitím kotev 

 

 

 
P2-smyková plocha pro sanaci s využitím kotev 

 


