
 1

OBSAH 

 

1. Úvod .......................................................................................................................................2 
 
2.Teorie k sanačním opatřením ...............................................................................................3 

2.1. Příklady ochranných opatření ....................................................................................3 
2.1.1. Vegetační pokryv .............................................................................................. 3 
2.1.2. Úprava tvaru svahu ........................................................................................... 3 
2.1.3. Odvodňování..................................................................................................... 4 
2.1.4. Úpravy břehů a regulace toků břehů a regulace toků ....................................... 5 
2.1.5. Injektáže............................................................................................................ 6 
2.1.6. Helicalní výztuže pro statické zajišťování a opravy ....................................... 12 
2.1.7. Kotvy............................................................................................................... 14 
2.1.8. Opěrné a těsnící prvky .................................................................................... 16 
2.1.9. Protipovodňové opatření................................................................................. 21 
2.1.10. Vlnolamy....................................................................................................... 22 
2.1.11. Větrolamy ..................................................................................................... 22 
2.1.12. Piloty / zápory............................................................................................... 23 
2.1.13. Mikropiloty ................................................................................................... 26 

 
3. Lokality s ukázkami vybraných sanačních opatření .......................................................28 

3.1. Hřensko – úprava svahu terénu................................................................................28 
3.2. Hrad Strečno - zemní lanové a skalní kotvy............................................................37 
3.3. Lichtenštejnský palác - těsnění proti podzemním vodám......................................40 
3.4. Zámek Horní Jezeří – utěsňovací stěny a odvodnění .............................................45 
3.5. Hrad Devín  - vrtané a zemní kotvy .........................................................................48 
3.6. Kamenný most v Písku – zesílení mostních pilířů předpjatými kotvami 
s tlakovou injektáží ...........................................................................................................52 
3.7. Karlův most – sanace mostních pilířů betonovými prstenci..................................57 
3.8. Oravský hrad – mikropilotová a hřebová injektáž.................................................63 
3.9. Spišský hrad –svorníkování, vyplňování spár betonovou směsí, kotvení .............68 

 
4. Závěr ....................................................................................................................................72 

 
 
Seznam použité literatury ......................................................................................... 73 
Internetové zdroje ..................................................................................................... 75 
Rejstřík obrázků ........................................................................................................ 80 

 

 

 

 

 

 



 2

1. Úvod 
 

 V poslední době se společnost začíná čím dál tím více starat o stavby z minulosti, 
které nám pomáhají ukázat život dáné doby. Abychom mohli tyto stavby uchovávat i 
nadále, je třeba je profesionálním způsobem a všemi vhodnými způsoby, které známe, 
zachovat. Bohužel z finančního hlediska se k tomuto často přistupuje až v době, kdy 
památkám hrozí značná devastace popř. nějaká nahodilá událost (povodeň, nepřízeň 
počasí apod.). V tuto chvíli nazýváme takovou to opravu „sanace“ 

 Sanačních opatření, které pomáhají chránit památky a krajinný ráz, je mnoho. Ne 
zřídka se kombinují, a tak jsem se rozhodnul některé nejpoužívanější sanační metody zde 
zachytit, popsat a ukázat na příkladech, jak to vypadá v praxi při realizaci. Jedná se 
vcelku o mladý obor, který se ovšem v posledních letech díky technologickým pokrokům 
velice rychle rozvíjí. Moderními technologiemi a postupy, jsme nyní proto schopni 
rekonstruovat a tím také zachraňovat nejen památky pro uchování našim dalším 
generacím. Sanační a rekonstrukční práce zažívají v dnešní době velký rozmach, a tak 
snad jediným omezením jsou finance, které nejsou bohužel vždy v takové míře, jak by si 
restaurátoři a památkáři představovali.  

 

 V  kapitolách se proto průběžně podíváme na několik nejpoužívanějších sanačních 
opatření s následnou realizací. 

 

A podrobněji si rozebereme mimo jiné: 

 � úpravu svahu terénu a sanaci skalního bloku v Hřensku 

 � zemní lanové a skalní kotvy na hradu Strečno 

 � těsnění proti podzemním vodám, zajištění základů budovy v   

                 Lichtenštejnském  paláci 

 � odvodnění a utěsňování stěn v zámku Horní Jezeří 

 � vrtané a zemní kotvy na hradu Devín 

 � zesilování mostních pilířů předpjatými kotvami  s tlakovou injektáží na   

                 Kamenném mostu v Písku 

 � sanaci mostních pilířů betonovými prstenci na Karlově mostu 

 � mikropilotovou a hřebovou injektáž na Oravském hradu 

 � svorníkování, vyplňování spár betonovou směsí a kotvení na Spišském    

                 hradu 

 

 

*SANACE - ozdravení, vyléčení, přijetí opatření k nápravě 
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2.Teorie k sana čním opat řením 
 

 Sanační opatření zabezpečuje (stabilizuje) stavby a přírodní útvary tak aby 
nedocházelo ke zhoršujícímu se stavu, který by mohl mít za následek ohrožení lidí a 
majetku. Sanačnímu opatření vždy předchází rozhodování o způsobu, jak se bude daná 
stavba nebo přírodní útvar zabezpečovat (stabilizovat). V daném rozhodnutí se přitom 
musí zohlednit význam daného poškozeného území, geologicky průzkum a v neposlední 
řadě také finanční nároky na celkovou realizaci. 

 

2.1. Příklady ochranných opat ření 
 

2.1.1. Vegetační pokryv  

 

 Kořenový systém vegetace má za následek zpevnění půdy a tím eliminuje větrnou 
a vodní erozi. Tímto opatřením se dosahuje vysoké pevnosti svahu, která zlepšuje jeho 
stabilitu. 

 

2.1.2. Úprava tvaru svahu 

 

 Zvýšení stability svahu, který vykazuje svahové deformace je možné zabezpečit: 

 � přitěžovacími náspy u paty svahu 

 � odlehčením odřezáním horní části svahu 

 � úpravou sklonu svahu – zmenšení úhlu svahu 

 � využitím horní části u paty svahu (přemístění horniny/materiálu) 

 � odstranění sesouvajícího se materiálu (Obr. č. 2.1.2.1) 

 

             

Obr. č. 2.1.2.1.: Mechanická úprava svahů pomocí těžké techniky (internet-1) 
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2.1.3. Odvod ňování 

 

 Odvodnění slouží k odvodu popř. k odstranění přebytečné podzemní vody, která 
může mít za následek rozpouštění podzemních hornin, a tím následnou svahovou 
deformaci. Dle vybodovaného odvodnění může jít o dočasné nebo trvalé snižování 
podzemní vody. 

 

Způsoby odvodnění: 

 

� povrchové 

 - výkopy, koryta, drenáže s použitím plastových trubek, geo-textiliemi apod. 

 - navrstvením hrubého štěrku, písku, kamení 

 - odvodňovací příkopy, izolace svahu fóliemi proti průsaku vody, utěsnění trhlin 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.3.1.: Povrchové Odvodnění 

pomocí rýhy (internet-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.3.2.: Povrchové odvodnění  

pomocí koryta (internet-3) 
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� podpovrchové  

 - odvodňovací vrty (horizontální) 

 - drenážní studny, odvodňovací štoly 

 - štěrkové stěny (voda jí prosakuje a tím odtéká jinam) 

 

� kombinované  

  

Proti důsledkům plošného povrchového odtoku se používají vsakovací pásy s 
příkopy, záchytné příkopy, hrázky, terasy a plošná meliorace*. 

 

 

2.1.4. Úpravy b řehů a regulace tok ů břehů a regulace tok ů 

 

Hlavním účelem regulace toků a úpravy břehů je omezení říční eroze jako je vymílání 
břehů, zanášení koryt usazeninami a podmáčení okolí. Této erozi můžeme předcházet 
několika způsoby: 

 � vystavěním protierozních nádrží 

 � úpravou břehů 

 � úpravou dna 

 � přemístění toku popř. směru toku 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.4.1.: Kameninová úprava břehu 
proti vymílání (internet-4) 

 

 

 

*MELIORACE - opatření prováděné ke zlepšení půd, odvodnění půd zamokřených nebo 
naopak zavlažování půd s nedostatkem vláhy a extrémně výsušných, vápnění silně 
kyselých a vylehčování těžkých půd. Dělí se na meliorace zemědělské a lesnické. 
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2.1.5. Injektáže 

  

 Injektáž je technologie pro úpravu vlastností skalních hornin, nesoudržných 
hornin a zemin a pro sanaci různých stavebních konstrukcí. Injektáž slouží pro vyplnění 
dutin – výplňová injektáž, přetvoření a zhutnění horniny – zhutňovací injektáž, vyplnění 
spar mezi konstrukcí a horninou – kontaktní injektáž, injektáž puklin, gravitační injektáž, 
klakáž – trhání horniny tlakem vody nebo směsi a další. 

 

Injektáže skalních hornin 

 

 Při injektáži se vyplňují cementovou nebo jílocementovou směsí pukliny, poruchy 
a spáry v horninách a zvyšují tak jejich nepropustnost a pevnost. Injektuje se do vrtů bez 
výstroje po etážích sestupně/vzestupně přes jednoduché nebo dvojité obturátory. 

 

Injektáže nesoudržných hornin 

 

 Tato injektáž se využívá pro zpevnění prostředí pod základy objektů nebo pro 
zpevnění a stabilizaci nesoudržných hornin před tunelářským výrubem apod. Při injektáži 
se vyplňují cementovou, jílocementovou nebo chemickou směsí póry nesoudržné zeminy 
a tím se zvyšuje její pevnost a vodotěsnost. Injektuje se přes manžetové plastové/ocelové 
trubky osazené do vrtů s jílocementovou zálivkou, injektovaná etáž je vymezena 
dvojitým obturátorem. 

 

Injektáže zdiva a konstrukcí 

  

 Účelem injektáže je zpevnění zdiva a konstrukcí objektů. Injekční směs proniká 
do spar zdiva a vyplňuje prostor nekvalitního/degradovaného pojiva. Injektáž se provádí 
nízkým tlakem do 0,6 MPa přes krátké vrty v konstrukci pomocí jednoduchého 
obturátoru. Pro opravy trhlin, k zamezení průsaků a pro zlepšení nepropustnosti 
betonových konstrukcí se používají chemické směsi nebo směsi na bázi pryskyřic. 
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Obr. č. 2.1.5.1.: Injektáž zdiva pro zesílení ochranné stěny pomocí automatické 
mechaniky (internet-1) 

 

Injektáže pod základy objektů 

 

 Injektáž se používá pro zamezení nestejnoměrného sedání objektů zlepšením 
vlastností hornin pod základy. Injektuje se cementovou nebo jílocementovou směsí přes 
manžetové plastové/ocelové trubky osazené do vrtů s jílocementovou zálivkou. Případně 
může být injektáž použita pro rektifikaci tj. vyrovnání náklonu stavebních objektů. 
Většinou se však jedná o velmi složité, omezeně použitelné, technologicky a finančně 
náročné řešení nápravy havarijních stavů. 

 

Injektážní kotvy a svorníky 

 

 Injektážní svorník je založen na principu třecího svorníku, který po ukotvení 
umožňuje následnou injektáž hornin nebo zemin. Toto technické řešení umožňuje fixovat 
trhliny v porušeném masivu, které se při tlakové injektáži nezvětšují a nedochází k 
prosakování injektážní směsi až do chodby a v některých případech i k vystřelení 
injektážní jehly (někdy i s blokem hominy). 

 

 Např. injektážní svorník – PAKRAN je opatřen pryžovým těsněním k utěsnění 
vůči stěně vrtu. Výstupní konec svorníku je uzpůsoben tak, že při zvýšení tlaku injektážní 
hmoty nad 7 MPa (svorník je při tomto tlaku dokonale ukotven) dojde k porušení tlakové 
pojistky, což umožní následné propuštění injektážní hmoty a její vnikání do trhlin 
horninového masívu. Plnící koncovka je opatřena zpětným ventilem, který zabraňuje 
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výtoku injektážní směsi po ukončení injektáže. Tuto koncovku je možno použít i jako 
šroub pro zavěšení břemene. (internet-5) 

 

 

Obr. č. 2.1.5.2.: Postup při injektování svorníků (internet-6) 

 

Injektáže zdiva 

 

Tlaková injektáž proti vlhkosti zdiva 

  

 Tlakové injektáže polyuretanovou pryskyřicí se používají pro izolování zdiva 
proti vzlínající a tlakové vodě. Hydroizolační funkce se dosáhne polymerací injektážního 
polyuretanu s vodou obsaženou ve vlhkém zdivu, při které dochází k několikanásobnému 
rozpínání - zvětšování objemu polyuretanu a tím k utěsnění zdiva. Tlaková injektáž se 
provádí pomocí tlakového čerpadla a pakrů osazených do injektážních vrtů ø 12 - 14 mm 
v osové vzdálenosti 100 - 150 mm od sebe, v závislosti na vlhkosti, materiálovém složení 
a vazbě zdiva. Tlak injektování je odvislý od masivu, do kterého injektáž provádíme. U 
zdiva používáme tlaky cca do 3,5 - 5 MPa podle stavu zdiva a pojiva. U betonových 
konstrukcí možno použít i tlaky vyšší. 

 

Příklady pryskyřicových směsí:  

 � MEDIATAN (výrobce ASMEDIA-COLOR Švýcarsko) 

 � WEBAC (výrobce WEBAC - Chemie NSR) 
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Tlakové injektážní izolační clony lze provádět v betonu, cihelném, kamenném a 
porobetonovém zdivu několika způsoby: 

 � horizontálně v úrovni podlah nebo terénu 

 � vertikálně propojovat rozdílné úrovně izolací 

 � plošně u zdiva pod úrovní terénu 

 � lokálně utěsnit místa vodních průsaků 

 � k utěsnění dilatačních spár 

 

 
Obr. č. 2.1.5.4.: Postup při tlakové injektáži (internet-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.5.5.: 
Tlaková aplikace 
pryskyřicové směsi do 
zdiva (internet-7) 
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Beztlaká injektáž proti vlhkosti zdiva 

 

 Proti pronikání vzlínající kapilární vlhkosti zdivem, se provádí injektážní izolační 
clony. Injektážní látka se impregnuje do zdiva přes vrty a po zreagování vytváří 
neprostupnou vrstvu proti vzlínající vlhkosti. Injektážní vrty se provádí o ø 25 - 32 mm v 
osové vzdálenosti 120 - 150 mm od sebe tj. 7 - 8 vrtů na bm zdiva, v závislosti na 
vlhkosti, materiálovém složení a vazbě zdiva. S ohledem na beztlakové injektování se 
volí sklon vrtů 20º - 45º.  

 Injektážní prostředek se skládá z učinné hydrofobní látky na bázi silikonu, z 
aktivní látky snižující povrchové napětí kapalin pro lepší průnik i do malých pórů 
stavebních materiálů, z fungicidní látky pro ochranu v bakteriocidním prostředí. 

 

Injektážní izolační clona (směs) zvaná INJEKTOL, lze provádět na zdivu: 

 � horizotálně v úrovni podlah a terénu 

 � vertikálně propojovat rozdílné úrovně izolací 

 � plošně u zdiva pod úrovní terénu 

 

 Injektážní izolační clony se používají proti vzlínající vlhkosti pronikající 
kapilárami stavebních materiálů zdiva cihelného, smíšeného a z porézního kamene. 

 

Obr. č. 2.1.5.6.: Postup při beztlaké injektáži (internet-7) 
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Obr. č. 2.1.5.7.: Vrty po 
injektování zdiva 
(internet-7) 

 

Hřebíky 

 

 Zemní hřebík je prvek, který se využívá pro zvýšení stability svahů. Je vytvořený 
nejčastěji osazením prutů betonářské oceli s centrovacím přípravkem do vrtu vyplněného 
cementovou zálivkou. 

 

 Zemní hřebíky se používají pro vyztužení a zesílení svahů, při hloubení výkopů 
při riziku sesuvu nestabilních svahů. Základní koncepcí je, že zemina je vyztužena 
instalací ocelových prutů do sítě vrtů vyplněných cementovou zálivkou či hřebíků tak, 
aby svahu nebo výkopu bylo zabráněno v sesunutí. Hřebíky nejsou předpínané prvky a 
jsou napnuty resp. aktivovány vlivem deformace zeminy způsobené částečnou ztrátou 
stability při postupném odtěžování. Hřebíky zvyšují třecí sílu zemních hmot, a tím brání 
ztrátě stability. Jejich délka bývá navrhována tak, aby eliminovala vliv případné smykové 
plochy. Hřebíky bývají použity v kombinaci s armovanou sítí opatřenou nástřikem ze 
stříkaného betonu pro stabilizaci vzdušného líce výkopu – plní funkci pažení výkopu. 
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2.1.6. Helicalní výztuže pro statické zajiš ťování a opravy 

 

 Technologie helicalních výztuží byla vyvinuta pro sanaci poruch statického 
charakteru u stavebních objektů a umožňuje dodatečné vyztužování stavebních 
konstrukcí, jejich posílení v oblasti tahové únosnosti a prostorové tuhosti. 

 

Systém je tvořen dvěmi speciálními komponenty: 

 � ocelovou výztuží ø 6 a 8 mm ve tvaru spirálovitého profilu z nerezové oceli    

              a dvakrát větší pevností v tahu než běžná betonářská výztuž 

 � cementovým tmelem s vysokou pevností a přídržností k běžným zdícím  

              materiálům a betonu 

 

 Helicalní výztuže se aplikují do provedených drážek nebo vrtů a pomocí tmelu se 
dosáhne spolupůsobení dodatečné výztuže se stávající konstrukcí. 

 

Helicalními výztužemi lze zajistit: 

 � zpevnění a zajištění klenbových konstrukcí 

 � stabilizace vyboulených stěn 

 � provázání konstrukčních prvků (příčka-nosná stěna, dřevěné-zděné   

              konstrukce) 

 � dodatečné vytvoření věnců budov 

 � lokální stažení trhlin 

 � vytvoření nosníku v konstrukci 

 � zpevnění překladů nad okenními a dveřními otvory 

 

 Sanace statických defektů pomocí helicalních vyztuží umožňuje minimální zásah 
do konstrukce, rychlou aplikaci a nenarušení provozu objektu. Základem aplikace 
helicalních výztuží je přesná diagnostika vzniklých poruch a sanační návrh zpracovaný 
odborníkem. 

 

Obr. č. 2.1.6.1.: Ukázka Helicální výztuže (internet-7) 
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Obr. č. 2.1.6.2.: Postup aplikace Helicální metody (kresba autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.6.3.: Vyplňování spáry 
cementový tmelem (internet-7) 
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2.1.7. Kotvy 

 

 Kotvy zajišťují objekty proti sesutí, posunutí, převrácení, zvednutí vodním 
vztlakem, proti sedání, otřesům, rozvolňování horninového masívu, snižují tlak na stěny 
atd. Mezi druhy používaných kotev patří: 

 � nepředpjatá kotva 

 � předpjatá kotva 

 � lanové kotvy 

 � předpjaté lanové kotvy 

 � tyčové kotvy 

 

Tyčové a lanové horninové kotvy 

 

 Kotva je stavební prvek přenášející tahové zatížení do únosné vrstvy. Kotvy se 
používají pro zachycení zemního tlaku u pažících konstrukcí různého typu, v komplexu s 
dalšími prvky, ale i samostatně pro zajišťování stability svahů, skalních stěn a zářezů, pro 
kotvení stavebních konstrukcí proti vztlaku, pro statické zatěžovací zkoušky apod.. Kotvy 
se z hlediska kotevního táhla rozlišují na tyčové ze stavební, betonářské a předpínací 
oceli a lanové, které jsou tvořeny jedním a více pramenci ocelového lana. 

 Počet kotev, velikost i směr kotevních sil navrhuje projektant geotechnik dle účelu 
budované konstrukce a s ohledem na konkrétní poměry staveniště a jeho okolního 
prostředí. 

 Vlastní kotva jakékoliv konstrukce má vždy 3 společné funkční prvky – hlavu, 
která přenáší tahovou sílu vyvozovanou kotvenou konstrukcí přes táhlo (tzv. volná délka) 
do kořene kotvy (tzv. kotevní délka), který je vytvořen pomocí injektáže a takto je 
zakotven v únosné vrstvě do níž se tahová síla přenáší. 

 Z hlediska životnosti dle technické normy se dělí kotvy na dočasné (do 2 let) a 
trvalé (2 roky a déle). Rozdíl mezi dočasnou a trvalou kotvou je v navrhované době 
životnosti a min. funkčnosti kotvy a tomu odpovídající minimální protikorozní ochrana. 
Trvalá kotva je svojí konstrukcí 2x protikorozně chráněna (cementovou injektážní směsí 
a plastovou trubkou) ve volné i v kořenové délce a zvláštním způsobem řešena zejména 
ochrana hlavy kotvy proti korozi. Injektáž kořenů obou typů kotev se provádí pomocí 
dvojitých obturátorů přes injektážní trubky z PVC 32 / 3,6 mm. 

 

Kotvy ty čové 

 

 Kotvy tyčové se provádí v trvalém, nebo dočasném provedení s předpjetím, 
případně bez předepnutí. Jako nejčastěji používaná výstroj tyčových kotev se používá 
ocelová kotva typu CPS 32. Lze ji např. provádět s možnou několikanásobnou injektáží 
kořene. Únosnost tyčové kotvy CPS 32 je v rozmezí 375 KN ( trvalé provedení ) – 415 
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KN (dočasné provedení). Pro tyčové kotvy bez předepnutí lze použít i betonářskou 
výztuž z oceli 10 425 nebo 10 505. (internet-8) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.7.1.: Realizace radiálních 
zavrtávacích kotev typ R 32 N (délka 
6 - 12 m) v místě zhoršených 
geologických podmínek  

(internet-9) 

 

Kotvy lanové 

 

 Lanové kotvy se provádí rovněž v trvalém nebo dočasném provedení, avšak vždy 
s předepnutím. Vlastní kotvy jsou tvořeny 1 – 12 prameny ze speciálního popouštěného 
sedmipramencového ocelového lana o pr. 15,5 mm s pevností 1620 , či 1800 MPa. Pro 
předpínání lanových kotev se používají speciální hydraulické duté válce (napínací 
pistole), každá kotva je při předpínání zkoušena na 1,4 násobek předepsané únosnosti.  

 

 

Obr. č. 2.1.7.2.: Dočasná lanová kotva (internet-9) 
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Obr. č. 2.1.7.3.: Trvalá lanová kotva (internet-9) 

 

 

2.1.8. Opěrné a těsnící prvky 

 

 zabraňují průsaku podzemních vod a posunu horninových hmot ve svazích, 
výkopech a zářezech. Stěny mohou být:  

 � panelové 

 � gabionové (Obr. č. 2.1.8.2.) 

 � zděné, betonové (Obr. č. 2.1.8.5.) 

 � pilotové štětové (Obr. č. 2.1.8.8) 

 � podzemní 

 � opěrné a záporové (Obr. č. 2.1.8.6.) 

 � těsnící clony – pro zabránění průsaku vody do stavebního prostoru 

 � nepropustné jílocementové podzemní 

 � fólie 
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 Obr. č. 2.1.8.1.: Výstavba gabionové zdi 

(internet-10) 

                        

 

Obr. č. 2.1.8.2.: Gabionová zeď 

(internet-10) 

  

 

Obr. č. 2.1.8.3.: Základová deska pro opěrnou zeď                            

       (internet-10)  
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Obr. č. 2.1.8.4.: Armatura betonové opěrné zdi 

 (internet-10) 

                                     

  

Obr. č. 2.1.8.5.: Betonová opěrná zeď s odvodněním 

(internet-10) 

 

 

Obr. č. 2.1.8.6.: Záporová stěna 

(internet-11)                                                    
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Obr. č. 2.1.8.7.: Kotvená záporová stěna 

 (internet-11) 

 

Obr. č. 2.1.8.8.: Pilotová stěna             

(internet-12)  

  

Obr. č. 2.1.8.9.: Stříkaná armovaná stěna 

(internet-12) 
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Obr. č. 2.1.8.10.:  

Kotvená pilotová stěna 

(internet-11) 

 

Ochranné prostředky proti opadávání úlomků ze skalních stěn: 

 � ochranné sítě (geomříže) 

 � nástřiky 

 � torkrétové omítky 

 � pláště ze stříkaného betonu 

 � kotvené obkladové stěny 

  

 

 

 

Obr. č. 2.1.8.11.:  

Skalní ochranná síť 

(internet-13) 

  

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.8.12.: 

Stříkaná torkrétová omítka 

(internet-13) 
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Obr. č. 2.1.8.13.: 

Aplikace stříkaného betonu 

(internet-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9. Protipovod ňové opat ření  

 

 Hráze zajišťují stálý průtok a napomáhají proti případným povodním tím, že 
regulují průtok vody. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.9.1.:  

Ochranná hráz (internet-15) 
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2.1.10. Vlnolamy   

 

Snižují erozivní důsledky vln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.10.1.:  

Vlnolamy z prefabrikovaného betonu 

(internet-16) 

 

 

 

2.1.11. Větrolamy  

 

Snižují důsledky větrné eroze. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.11.1.: 

Větrolamy 

(internet-17) 
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2.1.12. Piloty / zápory 

 

 Pilota je stavební prvek v základové půdě určený pro přenášení účinků zatížení od 
konstrukce nebo od zemního tlaku a je zpravidla zhotovena vrtáním zapaženého, nebo 
nezapaženého vrtu, který je vystrojen armokošem a vyplněn betonem. Zápora je stavební 
prvek, který samostatně, převážně však v soustavě s dalšími záporami a mezilehlým 
pažením přenáší zatížení od zemního tlaku a zajišťuje svah, stěny vysokého výkopu, 
jámy apod. 

 

Vrtané piloty 

 

 Vrtané piloty jsou základové prvky vybetonované do vrtů o průměru větším než 
300 mm, vyhloubených buď bez pažení, nebo v nesoudržných zeminách pod ochranou 
ocelové výpažnice. Při potřebě pažení do větších hloubek nebo při vrtání pilot větších 
průměrů se může používat tzv. dopažovací zařízení. Betonáž je prováděna po osazení 
armokoše přes sypákové usměrňovací roury. Největší průměr pilot provedených do 
zapažených vrtů je závislý na technických možnostech použitého stroje a geologických 
podmínkách; Běžně se mohou pažené piloty provádět do průměru 1500 mm a piloty do 
nezapažených vrtů do průměru 2000 mm. (internet-18) 

 Podle pozice paty piloty vůči únosné vrstvě rozeznává platná norma piloty 
vetknuté, opřené nebo plovoucí. Piloty mohou být osamělé, ve skupinách nebo tvořit 
pilotové stěny. 

 Samostatně působící piloty – jsou nejčastější aplikací vrtaných pilot a slouží k 
přenesení zatížení od horní konstrukce do únosných geologických vrstev. Zatížení 
soustředěné do sloupu je přenášeno sloupem přímo do piloty. Dle typů sloupů 
(prefabrikovaný, monolitický a ocelový) jsou nejčastější 3 způsoby vyřešení rozhraní 
(přechodu) vrtaných pilot a nosného systému horní konstrukce: 

 

a) prefabrikované sloupy jsou osazeny - ukotveny do čtyřhranného „kalichu“    

    vytvořeného pomocí ocelové formy ve vrtané hlavici pilot většího průměru 

b) monolitické sloupy jsou nadbetonovány přímo nad pilotu, ze které přesahují  

    kotevní  ocelové pruty výztuže z armokoše piloty 

c) ocelové sloupy jsou připevněny k ocelovým kotevním prvkům osazeným v hlavě   

    piloty. 

 

 Systém pilota – pilíř/sloup bývá často používán i v dopravním stavitelství u 
mostních objektů u pilot průměru nad 1200 mm. 
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 Vrtané piloty mohou plnit funkci přenosu zatížení ve skupinách např. při přenosu 
zatížení od pilířů mostních objektů jsou navrhovány tzv. pilotové rošty o počtu pilot ve 
skupině až do 20 ks. Skupina pilot je v hlavách spojena železobetonovým monolitickým 
základem, do kterého přenáší zatížení od horní konstrukce pilíř. (internet-18) 

 

  

           

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

   Obr. č. 2.1.12.1.: 

           Vrtání pilotů  

            (internet-19) 

 

 

Pilotové pažící stěny  

 

 Tyto stěny se provádějí: 

a) jako samostatné piloty s velkou osovou vzdáleností; konstrukce je zpravidla   

    spřažena železobetonovým trámcem v hlavách pilot a mezilehlé prostory jsou  

    vyplněny stříkaným betonem 

b) jako tangenciální pilotové stěny tzv. piloty na sraz 

c) z převrtávaných pilot; konstrukce pažící stěny je tvořena pravidelně se střídajícími   

    pilotami z prostého betonu (prováděné jako primární) s pilotami vyztuženými    

    armokoši (prováděné jako sekundární), které jsou vždy paženy ocelovou  
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    výpažnicí. Výpažnice částečně převrtává prosté piloty provedené s menší roztečí  

    než je průměr použité pažnice. Používané průměry výpažnic jsou 620 mm,  

    900 mm, vyjímečně i 1200 mm. 

 

Štěrkopískové a drenážní vrtané piloty 

 

 Vrty jsou místo betonem vyplněné štěrkem, štěrkopískem a takové piloty obvykle 
navrhované v soustavách mohou plnit hned několik funkcí – funkci drenážní tj. 
odvodňují základovou zeminu, přispívají k bezproblémové dlouhodobé konsolidaci 
základové půdy zatížené např. násypy, zlepšují vlastnosti základové půdy z hlediska 
schopnosti přenášet zatížení a přispívají k rovnoměrnému sedání objektu. 
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2.1.13. Mikropiloty 

 

 Mikropilota (MP) je štíhlý stavební prvek v základové půdě o průměru menším 
než 300mm a slouží podobně jako pilota pro přenášení účinků zatížení od konstrukce 
nebo od zemního tlaku, ale také může přenášet tahová zatížení. Používá se v těch 
případech, kdy je její použití vlivem technických omezení (prostor, únosnost, 
nepřístupnost ale i tvrdé horniny apod.) vhodnější než použití piloty. 

 Mikropilota je zhotovena vrtáním zapaženého/nezapaženého vrtu, který je 
vyplněn aktivovanou cementovou směsí, vystrojen silnostěnnou manžetovou/hladkou 
trubkou (obecně nejčastěji používanými průměry jsou 70/10, 89/10, 108/16 mm) nebo 
armokošem a injektážní trubkou. S určitou časovou prodlevou je MP v manžetové části 
pomocí jednoduchého/dvojitého obturátoru přes hlavu MP nebo v jednotlivých etážích 
injektována případně reinjektována, čímž se vytváří nosný kořen mikropiloty. 

 Hlavy mikropilot mohou být v místě přechodu do konstrukcí a podle jejich funkce 
opatřeny tlakovými/tahovými ocelovými deskami, šroubovicí z armovací oceli pro 
spolehlivé spolupůsobení konstrukce a MP, nebo bývají pouze zaústěny do spřahujících 
konstrukcí např. železo-betonový trámec při spřažení hlav mikropilot. (internet-20) 

 Možností využití MP je 
celá řada – při rekonstrukcích 
objektů, zajištění staticky 
narušených budov, zajištění 
stavebních konstrukcí na 
povrchu před budováním 
podzemních děl v jejich 
blízkosti, zvýšení únosnosti 
starých základů (nástavba), 
stabilizační opatření – zajištění 
sesuvů v nepřístupném terénu, 
založení stavebních konstrukcí 
na mikropilotách, úpravy toků 
– založení konstrukcí na MP a 
tím jejich spolehlivé zajištění 
proti erozivním účinkům 
proudící vody, ochranné 
horizontální mikropilotové 
deštníky pro stabilizaci výrubu 
podzemních děl. (internet-20) 

 

 

Obr. č. 2.1.13.1.: 

Průběh při vrtání mikropilotů 

(internet-21) 
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Obr. č. 2.1.13.2.: 

Přímé zavrtávání mikropilotů 

(internet-21) 
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3. Lokality s ukázkami vybraných sana čních opat ření 
3.1. Hřensko – úprava svahu terénu 
 

Lokalizace 

 

 Město Hřensko v okresu Děčín se nachází na hraničním přechodu s Německem, 
severně (cca 16,8 km) od Děčína. Zde se také vlévá řeka Kamenice do Labe, která teče 
dále do Německa. 

 

GPS souřadnice: 50°52'25.602"N, 14°14'23.24"E 

 

Obr. č. 3.1.1.: Lokalizace Hřenska v rámci ČR (internet-22) 

 

 

Obr. č. 3.1.2.: Detailní lokalizace Hřenska (internet-22) 
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Historie 

 

 Původně v 15. stol. tady stála jen krčma sloužící plavcům a vorařům. K roku 1475 
se už vztahuje písemná zmínka k Hřensku jako místu v souvislosti s přepadením tří 
norimberských kupců. Místo bylo dobře známé – od východu sem k Labi vedla odbočka 
České cesty. Při ústí Kamenice bylo skladiště dříví, dřevaři a plavci si postavili chýše, v 
provozu byl i mlýn. Plavení dříví si vyžadovalo i budování nutného zázemí. V letech 
1530 – 1550 se na území Hřenska začali usazovat noví osadníci. Po Labi už se neplavilo 
jen dříví – v hřenských skladištích bylo ukládáno obilí, sklo, ale také sůl dovážená do 
Čech.  
 V této době byli majiteli Salhasenové, po jejich zadlužení a úpadku získal r. 1612 
Hřensko věřitel Jan z Vartemberka, následovali Vchyničtí a Aldringenové, od r. 1664 
Clary-Aldringenové. Po smrti generála Jana Aldringena ve 30leté válce byl majetek 
rozdělen dědicům – stalo se, že obyvatelé Hřenska a Mezné podléhali čtyřem 
vrchnostem. Až za Františka Karla r. 1709 byly všechny díly sloučeny do bynoveckého 
panství. 

 V 17. stol. vzrostl význam Hřenska jako obchodního střediska. Rozhodujícím 
výrobním odvětvím zůstalo zpracování dřeva. V 18. stol. tu stály čtyři pily, jedna z nich 
byla r. 1892 přeměněna na špitál při epidemii cholery. Fungovalo tady několik vazišť, 
dřevo se plavilo i na vzdálenější místa. Specialitou byly mohutné staleté kmeny, 
dodávané do námořních loděnic pro stožáry velkých plachetnic. Dřevo bylo 
zpracováváno také podomácku na šindele, nádobí, nářadí, chmelové tyče a další zboží. V 
milířích uprostřed lesů se vyrábělo dřevěné uhlí a kolomaz. Obchodovalo se i s houbami. 
S obchodem s obilím souvisel rozvoj mlýnů. V Hřensku byly tři – mladší byl později 
přestavěn na hotel Klepáč. Dalším důležitým odvětvím byla těžba a zpracování pískovce. 
Lidé se živili i podloudnictvím (stezka Podloudnice je známá již r. 1492). Pašovala se sůl, 
ale také tabák, sukno a další zboží. Po 30-ti leté válce se objevila přísnější opatření k 
zajištění hranice – r. 1656 je v Hřensku doložena stanice solného dohlížitelství, ve 
30.letech 18.století stanice celních výběrčích. Významné bylo zavedení paroplavby – 
první parník proplul Hřenskem 14.6.1838. Výraznější vliv neměl obecný rozvoj průmyslu 
v 19.stol. – jediným průmyslovým podnikem byla chemická továrna na výrobu barev na 
ovčí vlnu a hedvábí, brzy byl objekt přeměněn na filiálku drážďanské firmy na výrobu 
nití do šicích strojů (byla v provozu do r. 1945). (internet-23) 

 V 19.stol. se v Hřensku začíná stále více rozvíjet cestovní ruch, podporovaný 
majitelem panství knížetem Edmundem Clary-Aldringenem. Ve 30.letech 19.stol. byla 
upravena stezka z Hřenska na Pravčickou bránu, objevovaly se hotely, penzióny a 
hostince. V r. 1862 vznikla firma Gustav Kreibich, zabývající se mj. prodejem fotografií 
a pohlednic Hřenska. V roce 1898 byly zpřístupněny soutěsky. V r. 1879 byly v Hřensku 
a ve Vysoké Lípě založeny skupiny Horského spolku pro České Švýcarsko. Jeho členové 
budovali stezky, cesty, zábradlí, lavičky, mostky, vydávali propagační a naučné 
tiskoviny, organizovali různá setkání.  

 V letech 1786-87 byl postaven barokní kostel sv. Jana Nepomuckého – prý z 
podnětu budoucího panovníka Josefa II., který se tu r. 1779 zastavil cestou do Děčína. Po 
roce 1933 se řada opatření v Německu projevila úpadkem hřenských živností. Claryové 
patřili ke stoupencům K. Henleina. V r. 1939 bylo Hřensko připojeno k říši a v původní 
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textilce byla zřízena pobočka letecké továrny z Brém a ve skalách byly vyhloubeny štoly. 
Koncem války tudy prošlo několik transportů vězňů z evakuovaných koncentračních 
táborů. (internet-23) 

 

Geologický popis podloží 

 

 Území národního parku je tvořeno pískovci, které pocházejí z období druhohor. 
Ve třetihorách bylo území vyzdviženo horotvornými pohyby při alpinském vrásnění. 
Pískovce byly následně rozlámány na menší kry, na něž v následujícím čase působily 
vlivy, které měly za následek jejich zvětrávání. Jejich výsledkem jsou krásná pískovcová 
skalní města, kaňony, stěny apod. Nejznámějším útvarem je proslulá Pravčická brána nad 
Hřenskem. Kromě usazených hornin, převážně pískovců, zde najdeme také vyvřelé 
horniny, které zde zbyly po vulkanické činnosti (čedič, znělec). Většina území je pokryta 
lesem (cca 90%), který má velký význam pro ochranu pískovců před dalším zvětráváním. 
(internet-23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.1.3.:  

Pravčická brána 

(internet-24) 
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Sanační opatření 

 

 Sanační opatření byla v lokalitě Hřenska vždy projektována podle konkrétní 
místní a stabilitní situace každého objektu; v zásadě připadá v úvahu buď technické 
opatření, úplné odstranění nestabilního bloku nebo částečné odstranění v kombinaci s 
kotvením. Pro objekt K74 byl navržen systém kotevních táhel a podpůrný pilíř založený 
na mikropilotách, objekty K13 a K39 byly odstraněny za použití technologie trhacích 
prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.1.4.:  

Pohled na část ohroženého území 

(internet-25) 

  

 Nestabilní objekty jsou situovány ve svahu cca 75 m vysoko nad úpatím 
pravobřežního svahu. Objem řícení bezprostředně ohrožených hmot byl předběžně 
odhadnut na cca 150 m3 (tj. cca 315 t). Pohyby aktivovali vrcholové bloky minimálně ve 
dvou třetinách celkové půdorysné šířky pilíře, minimálně na výšku 3 m. Hloubka aktivní 
zóny do svahu pak činila minimálně 6 m. V důsledku poklesu pevnosti pískovců 
zvětráváním dochází k drcení, poklesům a vyklánění pískovcových bloků, které, zvláště 
na boku objektu, mají charakter skalních desek. Jednotlivé měřené složky pohybů 
ukazovali jednak vyklánění bloků z čela pilíře po spádnici svahu (tj. zhruba k jihu), 
jednak i do východního boku (složka pohybu ve směru vyklánění je zhruba dvakrát větší 
než složka ve směru poklesu), přičemž hlavní příčinou tohoto jevu je zřejmě drcení na 
kontaktní ploše mezi blokem a podložím.  

 Docházelo a stále dochází k odvodňování systému a hornina je zvětralá, s výkvěty 
solí. S vysokou mírou pravděpodobnosti se dá předpokládat velice nízká pevnost 
materiálu spodních partií. Úplné odstranění skalního bloku je možné postupným 
rozebíráním, pomocí rozpínavých cementů nebo hydraulických klínů, pomocí 
technologie trhacích prací. Hlavními nevýhodami prvních dvou metod je časová 
náročnost, resp. dlouhodobý pohyb pracovníků po labilním skalním bloku. Stejně jako u 
nasazení technologie trhacích prací je třeba realizovat značné množství vývrtů, množství 
rozpojeného materiálu na jeden vrt je však podstatně menší. 
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 Destrukce pomocí výbušnin umožňovala využít rozčasování roznětné sítě a použít 
několika dělených náloží v jednom vývrtu. Tím se rapidně zkvalitnila fragmentace 
vytěženého materiálu z hlediska potřeby ruční manipulace s veškerým rozpojeným 
kamenivem. Technologie tzv. řízeného výlomu spolu s odčasovanou roznětnou sítí a 
specifickým materiálovým složením speciálních náloží značně zmírňovala seismické 
zatížení rozpojovaného bloku a přispívala ke zvýšení bezpečnosti práce (ani zde ovšem 
nebylo možné vyloučit možnost nenadálého pádu celého labilního bloku). 

 Veškeré práce byly prováděny na základě technického projektu odstřelu, 
zpracovaného vždy pro konkrétní skalní blok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.1.5.:  

Provizorní zachycení 

skalního bloku ocelovými lany 

(internet-25) 

 

 Po provedení místního šetření a rekognoskaci terénu začali přípravné práce - 
úprava pracoviště, zřízení kotevních bodů jištění pracovníků, doprava potřebného 
materiálu a pomůcek, natažení tlakovzdušných hadic, instalace bezpečnostního 
počítačového monitoringu a prvků pasivní ochrany okolí, tj. převážně zasíťování prostorů 
pod skalním masivem pomocí speciálních nylonových sítí tak, aby bylo, pokud možno, 
zamezeno pádu rozvolněných kamenů na zástavbu. Sítě byly upevňovány lany k 
mohutným stromům nebo ke kotvícím okům ve skále a ocelovými jehlami k půdnímu 
pokryvu skalního svahu. V některých nejnáročnějších partiích však nebylo možné sítě 
natáhnout, resp. nebylo je k čemu uchytit.  

 Pak bylo třeba řešit otázku, zda je výhodnější budovat náročnou konstrukci přímo 
nad ohroženou stavbou (je-li to vůbec technicky realizovatelné), nebo připustit případné 
poškození stavby a posléze její uvedení do původního stavu. V případě rozpojování 
zmiňovaných skalních bloků K13 a K39 byla konfigurace terénu příznivá a v potřebných 
vyprojektovaných místech bylo nataženo pět kusů záchytných sítí rozměru 3 x 8 metrů. 
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Obr. č. 3.1.6.:  

Kontrolované odlehčení skalního 
převisu pomocí páčidel a klínů 

(internet-25) 

 

 Cílem komplexu aktivních a pasivních zajišťovacích opatření bylo zabránit 
zasažení okolních pozemků padajícími kameny a bloky během provádění sanačních 
zásahů, minimalizovat ohrožení okolí vznikem nenadálého zřícení objektu během 
provádění sanačních prací, zajistit bezpečnost zúčastněných pracovníků apod.  

 K zachycení případně uvolněných kamenů slouží soustava nylonových sítí 
natažených pod sanovanými skalními pilíři. Po dobu sanace všech skalních objektů bylo 
prováděno bezpečnostní měření pohybů skalních bloků. Sledování se provádělo na 
vybraných, z hlediska stability objektu klíčových míst. 

 Vlastní rozpojení masivu bylo realizováno s použitím technologie trhacích prací. 
Podle projektu byly ručními pneumatickými kladivy realizovány vývrty o průměru 32 
mm, hloubce cca 1,0 m a rozteči cca 0,4 m. Přesné stanovení vodorovného i svislého 
záběru, stejně jako hloubky vývrtů, jejich rozteče a vzdálenosti řad, velikosti a druhu 
náloží závisí jednak na požadované fragmentaci rozpojeného materiálu (skalní bloky byly 
shazovány pomocí sochorů, a poté byly ručně vybírány ze záchytných sítí, popř. 
transportovány apod.) a jednak na výsledcích prvního zkušebního odstřelu. 

 Po každém odstřelu bylo provedeno vyhodnocení kontrolního měření spolu s 
vizuálním zhodnocením stavu rozpojovaného i sousedního masivu a následně ruční 
rozpojení a shození nebo přesun vytěženého materiálu, úprava a úklid pracoviště, vrtání 
vývrtů dalšího vodorovného či svislého záběru. Pracovní spára na sanované skále byla 
tvarována do vodorovných výškových stupňů tak, aby byl možný bezpečný a relativně 
pohodlný pohyb pracovníků na pracovišti.  
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 Ve vymezeném manipulačním prostoru byly pak jednotlivé vrty nabíjeny 
náložkami a utěsněny vrtnou moučkou, následuje propojení roznětného okruhu a po 
vyklizení bezpečnostního okruhu i vlastní odstřel. Po uplynutí tzv. čekací doby a 
vyhodnocení stabilitní situace skalního bloku následuje další kolo prací, až do úplného 
odstranění nebezpečného objektu / skalního bloku. 

 Po ukončení destrukce bylo třeba vytěžený materiál uložit. Většinou byl 
rozprostřen v bezpečném tvaru a sklonu na vhodném místě přilehlého úbočí, skalních 
teras apod. Poté následovala úprava vegetačního pokryvu, stažení sítí, materiálu, nářadí a 
hadic.  

 Úplné odstranění narušených skalních bloků řeší rizikovou situaci z 
dlouhodobého hlediska. Odpadá potřeba pravidelného sledování a údržby jednak 
podpůrných konstrukcí, jednak vlastního pískovcového bloku. Jedná se sice někdy o 
ztrátu dosavadní dominanty krajiny, z geologického hlediska však jde o děj krátkodobý a 
na základě zkušeností se samovolným řícením v lokalitě Labských pískovců lze očekávat, 
že to rozhodně není poslední nevratná změna krajiny. (internet-26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.1.7.:  

Konečný stav po  

sanačním zásahu 

(internet-25) 
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Sanace skalního bloku nad hotelem Lugano 

 

 V lednu roku 2002 zaznamenal horninový blok nad hotelem Lugano rychlý nárůst 
pohybu, znamenající akutní nebezpečí zřícení tohoto bloku. Ohrožená oblast byla 
okamžitě uzavřena a obyvatelé domů pod tímto nestabilním horninovým blokem byli 
evakuováni. Do 24 hodin po uzavření oblasti byly zahájeny sanační práce firmou AZ 
SANACE a.s. z Ústí nad Labem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.1.8.:  

Nestabilní skalní blok – pohled před zahájením 
sanačních prací (Zavoral, Komárek, 2002) 

  

 Nejdříve byl realizován návrh statického zajištění nastabilního skalního bloku. 
Tento blok byl podepřen železobetonovým pilířem a následně přikotven pomocí 
pasivních (nepřenáší zatížení) tyčových kotev. Půdorysné rozměry železobetonového 
pilíře jsou 2,0 x 3,2 m a výška 3,5 m. Podloží tohoto těžkého železobetonového pilíře 
tvořily nestabilní skalní sutě, a proto bylo nutno jeho založení na trubkových 
mikropilotách délky 9,0 m vetknutých do stabilního skalního podloží. Pilíř byl navíc 
přikotven i k sousední skalní stěně trny z betonářské oceli. Poté byla osazena výztuž 
základu pilíře a celý pilíř byl zabetonován 
samozhutnitelným betonem. (Zavoral, Komárek, 
2002) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.1.9.: Výztuž železobetonového pilíře  

(Zavoral, Komárek, 2002) 
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 Vzhledem k členitosti skalního masivu byly zainjektovány všechny dutiny, které 
se nepodařilo vyplnit při betonáži. Na zajištění odvedení vody prosakující puklinou byly 
v horní části pilíře osazeny odvodňovací trubky. Po zainjektování puklin a kaveren za 

skalním blokem byl sanovaný skalní blok přikotven 
tyčovými kotvami délky 6,0 m. „Nakonec byly 
odstraněny vytypované náletové dřeviny, nacházející 
se v blízkosti skalního bloku a nestabilní kameny 
v jeho horní části.  

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.1.10.:  

Nestabilní skalní blok – stav po dokončení sanačních 
prací (Zavoral, Komárek, 2002) 
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3.2. Hrad Stre čno - zemní lanové a skalní kotvy 
 

Lokalizace 

 

 Zřícenina hradu Strečno se nachází nad obcí Strečno, 7 km od města Žilina 
směrem na Martin na vysokém skalním útesu nad řekou Váh ve Slovenské Republice. 

 

GPS souřadnice: 49°10'21.991"N, 18°51'45.411"E 

 

Obr. č. 3.2.1.: Lokalizace hradu Strečno v rámci SR (internet-22) 

 

 

 

Obr. č. 3.2.2.: Detailní lokalizace hradu Strečno (internet-22) 

 



 38

Historie 

 

 Hrad Strečno je poprvé zmiňován v souvislosti s tzv. pánem Horních Uher 
Matušem Čákem Trenčianským, jako centrum velkého feudálního panství. Patrně 
z popudu právě Matůše Čáka byl hrad někdy na přelomu 13. a 14. století postaven. Uvádí 
se, že patrně na starších základech. Počátkem 15. století se hrad dostal do rukou krále a je 
v držení královen (uvádí se královna Barbora a Alžběta). Po Pongrácovcích, kteří 
pocházeli z Liptovského sv. Mikuláše a vlastnili Strečno v letech 1444-1469, se zde 
majitelé poměrně rychle střídají. Mezi vlastníky náležel Ján Korvín, Ján Zápolský, 
Derssewffyové či Vesselényiové a Löwenburgové v 17. století. Nesmazatelně se hrad 
zapsal do historie, když v 17. století poskytl ochranu povstaleckým Thökölyho vojákům. 
Reakcí na tuto událost bylo poboření vnějšího opevnění a částečně i budov vojskem 
císaře Leopolda I. Bohužel od té doby hrad pouze chátral. (internet-27) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.2.3.: Letecký snímek 
hradu Strečno (internet-28) 

 

 

Geologický popis podloží stavby 

 

 Území je v geomorfologické oblasti Malá Fatra. Skalní stěna v podloží hradu je 
tvořena tektonicky silně porušenými druhohorními (střední až svrchní trias) horninami 
části chočského příkrovu, který náleží pásmu jádrových pohoří Centrálních Západních 
Karpat. Ve spodních polohách jsou ve větší míře tmavošedé dolomity a méně lavicovité 
vápence.  

 

 Ke střednímu triasu patří tmavě šedé rohovcové vápence s proplástky jílovito-
slinitých a písčitých břidlic, které jsou však málo rozšířené. Horniny jsou porušené 
dislokacemi, které mají charakter subhorizontálních přesmyků a subvertikálních posunů 
se sbíhajícím rázem. Severní část skalní stěny je porušena poruchami gravitačně-
skluzového rázu. 
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Geotechnické zhodnocení 

 

 Vzhledem k orientaci svisle probíhajících diskontinuit šikmo k průběhu skalní 
stěny a její morfologii se nepředpokládalo ohrožení stability skalní stěny jako celku. Kdy 
docházelo k postupnému vypadávání skalních bloků hornin vertikálním tektonickým 
posunem. V důsledku zvětrávání dolomitických vrstev vznikaly ve vyšších vápencových 
vrstvách skalní převisy, které dalšími procesy (eroze apod.) opadávaly. Uvolňování bloků 
v dolní a střední části skalní stěny sice bezprostředně neohrožovalo hrad, ale bylo to 
velice nebezpečné pro místní komunikaci vedoucí pod hradem. V místech převisů, na 
kterých jsou hradní stěny přímo založené byla možnost lokálního zhroucení. V důsledku 
dynamických účinků trhacích prací v blízkém lomu a zvětrávání došlo k porušení 
základové spáry zdiva hradu. (Malgot et al.,1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.2.4.: Detailní profil jižní strany 
hradu Strečno, kde byly zjištěny 
diskontinuity. Kotvy musí zasahovat až za 
poslední nebezpečné poruchy (Malgot et al., 
1983). 
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3.3. Lichtenštejnský palác - t ěsnění proti podzemním vodám 
 

Lokalizace 

 

 Lichtenštejnský palác se nachází na levém břehu řeky Vltavy před Karlovým 
mostem v centru hl. města Prahy v části Malá Strana. 

 

GPS souřadnice: 50°5'7.854"N, 14°24'32.246"E 

 

Obr. č. 3.3.1.: Lokalizace Lichtenštejnského paláce v rámci ČR (internet-22) 

 

 

 

Obr. č. 3.3.2.: Detailní lokalizace Lichtenštejnského paláce (internet-22) 
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Historie 

 

 Císařský hejtman František Helfríd, svobodný pán z Kaiserštejnu, zde dal postavit 
v roce 1696 šestiboký jednopatrový barokní palác s dvorem uprostřed, s dvěma věžemi, 
ozdobnou atikou a bohatě členěným portálem. Projekt zhotovil pravděpodobně významný 
architekt Giovanni Battista Alliprandi. Tehdy se podle majitele palác nazýval 
Kaiserštejnský.   

 Největší architektonické změny provedli další významní majitelé Lichtenštejnové. 
Palác jim patřil od roku 1831, kdy ho koupil Jan Josef kníže z Lichtenštejna. Ten dal 
palác přestavět v klasicistním slohu a mezi jiným dal např. odstranit půvabné věže 
spojené atikou a zřídil prostou sešikmenou střechu. Z původní barokní stavby zůstal jen 
sloupový portál, který byl ozdoben rodovým lichtenštejnským znakem. Tento znak je 
totožný s výsostným znakem Lichtenštejnského knížectví, až na to, že Lichtenštejnsko 
později odstranilo ze svého znaku dvě dělové hlavně. Roku 1864 koupil palác mlynář 
František Odkolek, který ho dal znovu přestavět v novorenesančním slohu stavitelem 
Františkem Srncem, podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna. Bylo přistavěno jedno 
patro navíc nad celým palácem. Zvýšení paláce bylo tehdy dosti kritizováno, neboť rušilo 
obvyklý pohled na historické panoráma ze Smetanova nábřeží.  

 Palác měnil vzhled, ale jeho východní část byla stále vystavena náporu vody, 
která ho ohrožovala. Od rodiny Odkolků získala palác i se zahradou pražská obec, za 
okupace ho zabrali Němci. Obec po válce přeměnila zahradu na veřejný park a v paláci 
zřídila úřadovny. 

 Vltavské vody způsobily, že paláci hrozilo sesunutí. V roce 1982 byla zahájena 
rekonstrukce na důraz tehdejšího úřadu předsednictva vlády ČSSR, který palác spravoval. 
(internet-29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.3.3.: 
Lichtenštejnský palác 

(internet-30) 
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Geologický popis podloží stavby 

 

 Geologický profil v místě objektu je tvořen vrstvou navážek různorodého složení. 
Původní terén před touto úpravou byl ve značně nižší úrovni než je současný stav. 
Morfologické poměry v tomto prostoru byly velmi nestálé a měnily se po každé větší 
vodě, neboť poloha tohoto místa je neustále ohrožována řekou Vltavou. Navážkami byla 
vyplněna slepá ramena řeky i různé prohlubně. Navážky pocházejí dokonce již ze 16. 
století. Vrstvy navážek překrývají původní náplavy nejmladšího geologického období- 
holocénu. Svrchní polohy těchto náplavů tvoří tmavošedé až černošedé hlinitopísčité 
náplavy s hojnou organickou příměsí.  

 Mocnost těchto bahenních náplavů byla zjištěna od 0,5 až do 1,7 m. V podloží 
bahnitých uloženin jsou povodňové náplavy- světlošedé až hnědošedé hlínito-písčité 
zeminy až slity. Pod úrovní těchto hlinitopísčitých náplavů se vyskytují polohy drobných 
písčitých štěrků s bahnitou příměsí, mocnosti 0,3 až 2,3 m. Tyto přecházejí níže ve štěrky 
hrubé až balvanité. Mocnost těchto terasových uloženin je 5,50 až 7m. Podloží 
štěrkových vrstev tvoří skalní podklad šedých až černých bohdaleckých břidlic.  
(internet-31) 

Obr. č. 3.3.4.:Řez Lichtenštejnským palácem (internet-32) 
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Sanační opatření 

 

 Tato stavba je ohrožena jakoukoliv velkou vodou, trvalejšími srážkami, ale i 
neustálou činností tekoucí řeky Vltavy, neboť její proud podemílá základy této stavby. 
Tyto důvody rozhodly o zahájení sanačních práci v červnu roku 1982. 

 

 

Projektové řešení 

 

Sanační opatření spočívá ve vyhloubení uzavřené podzemní stěny kolem celé budovy až 
do nepropustného skalního podloží, tj. 0,5 m do navětralých břidlic. To umožňuje 
provádět veškeré práce v suterénu i za zvýšených hladin řeky Vltavy. Současně zajišťují 
podzemní stěny částečné vynesení obvodového zdiva paláce a v horní části tvoří 
podzemní stěny průběžného anglického dvorku. Ve zřízení základové desky nového 
suterénu, která je spřažena ze základovým zdivem, které takto podchycuje. Deska je 
podepřena systémem mikropilot, které ji současně zajišťují proti vztlaku při vyšších 
stavech vody ve Vltavě ve zpevnění stávajícího základového zdiva injektáží. 

 

Realizace tohoto řešení byla rovněž rozdělena na 4 základní etapy prací: 

 � přípravné práce 

 � podzemní stěny 

 � výklizy suterénních prostorů a injektáž základového zdiva 

 � základová deska na mikropilotách 

 

1.) Přípravné práce 

 

 Tato etapa je zcela nezbytná, neboť v sobě zahrnuje v podstatě veškeré činnosti 
nutné pro provádění dalších etap prací. Pro zajištění celkové stability budovy byly 
staženy nosné zdi, dále byly zahájeny práce ve Vltavě, na pracovní plošině pro bagr na 
těžení pásů podzemních stěn. Pro vlastní provádění podzemních stěn bylo zapotřebí 
připravit kolem celého objektu betonové vodící zídky pro vedení lanového drapáku v 
rýze. 

 

2.) Podzemní stěny 

  

 Podzemní stěny byly prováděny bagrem se speciálně upraveným výložníkem, aby 
nedošlo k poškození fasády objektu. Po celou dobu provádění podzemních stěn se stavba 
potýkala s nedostatkem prostoru, neboť plocha základové stěny je i za normálních 
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okolností minimální. Navíc ještě tyto úkony ztěžoval i fakt, že se stavba nachází 
v památkově chráněném území- v prostoru Kampy, kde jsou kladeny nejvyšší možné 
nároky na ochranu životního prostředí a tím i čistotu místních komunikací. K tomuto 
bodu je třeba zmínit prvek, který byl vyvinut speciálně pro podzemní stěny na 
Lichtenštejnském paláci. Byla to ocelová svařovaná ,,krabice“ o šířce 0,35 m a délce 
rovnající se délce pasu včetně betonových rour. Tento prvek se zavěsil do rýhy před 
betonáží a vzhledem k vlastnostem betonu a znehodnocenému starému betonovému zdivu 
byla získána 0,35 m široká plocha upraveného čistého betonu v koruně podzemní stěny. 

 

3.) Výklizy suterénních prostorů a injektáž základového zdiva 

  

 Vyklízení ulehlé suti a navážek ze suterénů se provádí do hloubky cca 3,6m , 
místy 4 až 4,5 m od úrovně podlahy přízemí. Vyklízí se převážně ručně, pomocí 
pásových dopravníků se pak materiál nakládá pokud možno přímo do přepravních 
prostředků. Protože ukončení výklizů je výškově asi 0,35m pod normální hladinou 
Vltavy, je třeba dokončovat výklizy až po uzavření objektu podzemními stěnami, vytěžit 
čerpací jímku a snížit hladinu podzemní vody. Současně s těmito pracemi se provádí 
cementová injektáž nosného základového zdiva pro jeho zpevnění a to od úrovně podlahy 
přízemí směrem dolů. Účelem je zaplnit v narušeném zdivu pukliny a spáry vzniklé např. 
vypalováním malty, častým zaplavováním suterénních prostorů, zvýšeným průtokem 
Vltavy. Nosné zdivo bylo nejprve navrtáno šachovnicově rozmístěnými vrty. Vrty se 
provádějí pneumatickou vrtačkou, pak jsou osazeny injekční trubkou, která se u ústí vrtu 
utahuje. Na závěr se na celou takto očištěnou, připravenou a čistou stěnu nastříká 
torkretový plášť, aby se zamezilo vytékání injekční směsi okolními spárami. Závity 
trubek se zaizolují. Po zaschnutí torkretové směsi je možno zahájit injektáž. Po provedení 
cementové injektáže zdiva v celém rozsahu navazuje chemická injektáž zdiva, která 
zabrání prostupování vlhkosti zdivem. 

 

4.) Základová deska na mikropilotách 

 

 Po dosažení základové spáry se provedou podkladní betony, ze kterých se budou 
vrtat mikropiloty. Síť mikropilot je navržena tak, aby současně zlepšovala založení 
objektu a zajišťovala základovou desku proti eventuálnímu vztlaku spodní vody - tj. 
mikropiloty s hlavami dimenzovanými na tah. Tyto tlakové mikropiloty jsou opatřeny na 
délce 6m perforací, jejíž prostřednictvím se zainjektují a vznikne tzv. kořen mikropiloty. 
Hlavy mikropilot se zabudují do základové desky mezi podkladním betonem a 
základovou deskou se provede vodotěsná izolace, kterou je třeba napojit na tělo 
probíhající mikropiloty. Kromě mikropilot základové desky se vrtaly mikropiloty pro 
zajištění portálu vzhledem k blízkosti prováděné podzemní stěny. 
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3.4. Zámek Horní Jeze ří – utěsňovací st ěny a odvodn ění 
 

Lokalizace 

 

 Zámek Jezeří se nachází cca 12 km severozápadně od města Most, nedaleko 
Horního Jiřetínu. 

 

GPS souřadnice: 50°33'14.881"N, 13°30'17.565"E 

 

Obr. č. 3.4.1.: Lokalizace zámku Horní Jezeří v rámci ČR (internet-22) 

 

 

 

Obr. č. 3.4.2.: Detailní lokalizace zámku Horní Jezeří (internet-22) 
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Historie 

 

 Zámek Jezeří patří bezesporu k nejpozoruhodnějším objektům naší republiky. 
Kdysi bylo toto honosné sídlo rodu Lobkowiczů významným společenským a  kulturním 
centrem. V nedávné neslavné minulosti bylo vystaveno dlouholetému chátrání a nezájmu.  

 Hlavní příčinou chátrání zámku byla také postupující těžba uhlí v 60. letech 
minulého století, který měl být v r. 1965 dokonce zbořen. K demolici nedošlo, ale zámek 
Jezeří byl koncem 80. let jedním z nejzdevastovanějších památkových objektů u nás. 
Postupně probíhající obnova zámku si již vyžádala mnoho desítek milionů korun. 
Zpřístupněna je doposud jen malá část rozsáhlého objektu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.4.3.: Zámek Jezeří 

(internet-33) 

 

Geologický popis podloží stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.4.4.: Geologický řez v místech zámku (internet-34) 
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Sanační opatření 

 

 Aby se zabránilo vzniku sesuvů, rozhodlo se vedení dolů v 80. letech v údolích 
horských potoků zbudovat podzemní těsnící stěny. Těsnícími bariérami mělo být 
zamezeno průnikům mělkých podzemních vod. Ministerstvo kultury povolilo výjimku z 
ochrany rezervace a podzemní bariéra byla vybudována. Podobná bariéra byla později 
vybudována i v údolí Šramnického potoka v blízkosti zámku Jezeří.  

 Těsnící bariéry v potočních údolích nyní přispívají ke stabilitě svahů velkolomu. 
Stabilitě horských svahů nad těmito umělými svahy přispívá odvodnění masivu 
prostřednictvím průzkumné štoly. Stabilitě kvartérního pokryvu na horských svazích do 
určité míry napomáhá odvodnění prostřednictvím skrývkových řezů při patě svahu. 
Odvodnění má však nepříznivý účinek na vegetaci, zejména na staré vzácné stromové 
porosty zámeckého arboreta. Území arboreta již není protékáno Šramnickým potokem, 
který byl odveden vodohospodářskou štolou do jiného povodí.  

 Pokus o sanaci vzniklého sesuvu v červnu roku 2005 Výzkumným ústavem pro 
hnědé uhlí nejspíš vycházel z předpokladu, že deformace vznikla působením 
klimatických kolísání, nebo působením mělkých podzemních vod na porušené jílovce. 
Pro upevnění uvolněných partií se proto navrhuje odlehčovací řezy při povrchu terénu v 
odlučné oblasti sesuvu, doplněné o drenážní zařízení. 

 Z výzkumů pod Jezeřím ale vychází, že deformace nevznikla jako důsledek 
krátkodobého deštivého období, ani působením rozbřídání jílovců, nýbrž kombinací více 
nepříhodných geologických i antropogenních činitelů soustředěných v kritickém pásmu 
okrajové části uhelného ložiska. Není proto omezena pouze na svrchní části nadložních 
jílovců, nýbrž zasahuje do podstatně větší hloubky. Klimatické vlivy mohly dodat 
maximálně spouštěcí efekt. Pravou příčinou je odlehčení celého narušeného 
sedimentárního souvrství včetně uhelné sloje postupem těžby ve velkolomu těsně po 
vzniku deformací. Trhliny postihují celé souvrství včetně uhelné sloje až do dna 
velkolomu tj. do hloubky asi 200 m. Objem sesuvem uvolněných hmot je proto ve 
skutečnosti několikanásobně větší než uváděné 3 milióny m3.(Marek, 2005) 

 

Obr. č. 3.4.5.: Letecký snímek s ukázkou sesuvu pod zámkem (internet-22) 
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3.5. Hrad Devín  - vrtané a zemní kotvy 
 

Lokalizace 

 

 Hrad se nachází ve stejnojmenné bratislavské městské části Devín. Jeho 
pozůstatky leží na návrší nad soutokem řek Moravy a Dunaje nedaleko slovenského 
hlavního města Bratislava. 

 

GPS souřadnice: 48°10'27.503"N, 16°58'45.014"E 

 

Obr. č. 3.5.1.: Lokalizace hradu Devín v rámci SR (internet-22) 

 

 

Obr. č. 3.5.2.: Detailní lokalizace hradu Devín (internet-35) 
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Historie 

 

 Devínský hrad patří s Nitrovským a Bratislavským hradem k nejstarší historicky 
doloženým hradům na Slovensku. Pod názvem Dowina se objevuje ve Fuldských análech 
už od roku 864. Minulost hradu a osídlení jeho prostor je však daleko starší. To nám 
dokumentují nálezy z doby kamenné, získané při archeologickém průzkumu 
realizovaném při komplexní památkové obnově od konce 60-tých let minulého století. 
Archeologické nálezy dokumentují památky o životě lidí s kulturou kanelové keramiky 
(žlábkované nádoby) z časů eneolitu, ilyrsko-panenských kmenů. Tuto důležitou 
křižovatku dálkových cest ovládli v 2. století n.l. Římané a začátkem století tu postavili 
vojenskou stanici. Další nálezy datujeme v období za vlády císaře Valentina I. (364-375), 
kdy svoje osídlení rozšířil a znovu opevnil.  

 Základy monumentální církevní stavby a pohřebiště, ale i další příklady osídlení, 
obydlí a výrobní jako i množství doprovodného materiálu také dnes potvrzují zápisy 
Fuldských análů, podle kterých byl hrad "nevýslovnou a mezi všemi nejstaršími 
nevídanou pevností Rastislava", chránicí říši před nájezdy Bavorů. Na nejvyšším temeni 
hradního bradla vznikl od dříverománsko-gotických časů mezi 13.-15. stoletím feudální 
hrad, z počátku v podobě šestiboké obranné a obytné věže s malým opevněním v 
předdveřím. Hrad postupně rozšiřovali o reprezentační stavby paláců a hospodářských 
budov v soustavně se obnovujících opevněních. Tyto budovy se ve svých konstrukcích z 
velké části zachovali do dnes. Na horním a středním hradě, přístupné přemostěním nad 
hradebním příkopem, které spolu            s mohutnými obrannými zdmi, věžemi a bránami 
chránili bezpečnost obyvatel hradního bradla od vnějších, ale i vnitřních nepřátel. Pouze 
šestiboká věž byla těžce poškozená při stavbě sochy Arpáda z mileniárních let koncem 
19. století. Majitelé hradu se vícekrát měnili. Od konce 14. století zde byli Garajové, kteří 
se během přestavby hradu věnovali také stavbě pohřební kapličky u farního kostela v 
obci.  

 V roku 1460 se stali vlastníky hradu Grófové ze Sv. Jury a Pezinka. Báthoryjovci 
vlastnili hrad v letech 1527 až 1605. Také Pálffyjovci, kteří získali hrad v roku 1635, zde 
uskutečnili stavební úpravy a přestavby. Nejvíce však v budovách prvního předhradí, v 
druhém předhradí postavili větrný mlýn. Hrad v 18. století přestali používat a od této 
doby se datuje jeho postupný zánik a devastace. Rozpad konstrukcí završili v roku 1809 
napoleonská vojska, která vyhodila hrad do vzduchu. Romantická ruina v rozsáhlém 
opevnění se stala vyhledávaným námětem celé řady malířských děl, výletním místem, 
cílem vlastivědných vycházek mládeže apod. Po dvou desetiletích rekonstrukčních prací 
na záchranu a konzervaci hradní ruiny je hrad znovu zpřístupněn veřejnosti a zřídila se 
v něm také muzejní expozice. (internet-36) 

 

 

 

 

 

 



 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.5.3.: Fotografie hradu Devín 

(internet-37) 
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Geologický popis podloží stavby 

 

 Malé Karpaty jsou nejzápadnějším pohořím karpatského oblouku. Na slovenském 
území začíná Devínskou hradní skalou. Táhnou se směrem k severovýchodu a oddělují 
Záhorskou nížinu od Podunajské. Podstatnou část Malých Karpat tvoří granitoidní 
masívy, bratislavský a modranský. Druhohorní útvary se nacházejí v severní a v západní 
části Malých Karpat. Zastoupeny jsou třemi tektonickými jednotkami – malokarpatským, 
křížňanským  a chočským příkrovem. Dnešní tvárnost povrchu Devína a širšího okolí je 
dlouhého vývoje v dávné geologické minulosti. Starší geologické období zanechalo stopu 
v rozličných horninách. Mladší období zase na povrchu a plášti zanechalo mladší sypké 
uloženiny. Geologické složení tohoto nepříliš rozsáhlého území je poměrně pestré. 
Nejvyšší část pohoří Malých Karpat tvoří krystalické horniny prvohor jako amfiboly, 
ruly, žuly, břidlice, křemeny, diority a pegmatity. 

 

Sanační opatření 

 

 Na hradním bradle Devín zjistili horolezci koncem roku 2003 během podrobného 
monitoringu 193 porušených bodů ve skalním masívu. Monitoring byl uskutečněn 
speciálním přístrojem na měření skalních poruch na bázi laserového skeneru. Poprvé byl 
vyzkoušený právě na Devíně a geodet Ján Vlčko by byl rád, kdyby se tento postup 
zevšeobecnil na záchranu památek na celém Slovensku. Všechny pukliny, uvolněné 
kameny a jiné kritické místa jsou obrazově zaevidovány. Zároveň s monitoringem byla 
udělána také kontrola statiky obvodových, ochranných a podpůrných zdí i zdí 
jednotlivých objektů. Městský investor památkové ochrany Paming spolu s památkáři, 
stavbaři, geology a statiky rozhodují jakým způsobem zpevní skálu. Do úvahy připadá 
obalení skály pletivem, což je velni drahé, navíc se musí zohledňovat spousta faktorů. 
Například zde roste 15 druhů vzácných rostlin. Také se zjistily zamokřené plochy, takže 
se uvažuje odvodnění celého objektu. Paming nechce aby se opakovala situace 
z Trenčínského či Spišského hradu, kdy spadla celá zeď. Na základě  podrobného studia 
bylo geology vymezeno šestnáct nebezpečných míst a  sedm z nich, které z hlediska 
stability mohou být považovány za kritické. Tyto úseky se nepřetržitě monitorují senzory. 
Sedm měřidel měří teplotu a pohyby, a současně jsou napojeny na počítač. V blízké době 
by měla proběhnout sanace jednoho kritického bloku. Musí se zvolit způsob, jež nezmění 
vzhled skály, proto se volí způsob ukotvení do zdravé části skály a kotvy nesmí být vidět, 
nebo se následně překryjí přírodním materiálem. Z tohoto důvodu nepřichází do úvahy 

cementový nástřik. Důležité také je očistit skálu od 
náletové a přebytečné vegetace, která má 
hlubokokořenný systém a bradlo rozrušuje. (Vlčko 
et. al. 2006) 

 

 

Obr. č. 3.5.4.: V minulosti se ukotvení dočkala i 
panenská věž (internet-38) 
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3.6. Kamenný most v Písku – zesílení mostních pilí řů 
předpjatými kotvami s tlakovou injektáží 
 

Lokalizace 

 

 Kamenný most v Písku přemosťuje řeku Otavu asi 110 km jižně od hlavního 
města Prahy. 

 

GPS souřadnice: 49°18'35.418"N, 14°8'44.535"E 

 

Obr. č. 3.6.1.: Lokalizace kamenného mostu v Písku v rámci ČR (internet-22) 

 

 
Obr. č. 3.6.2.: Detailní lokalizace kamenného mostu v Písku (internet-22) 
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Historie 

 

 Most byl vybudován někdy okolo roku 1300. První písemné záznamy o něm 
existují ale až okolo roku 1348, kdy se o něm zmiňuje Karel IV., který výnosem nařídil, 
že pokuty vybírané v městě musí být používány na jeho údržbu. Zajímavostí je, že byl 
stavěn na suchu. Až po jeho dostavbě byla řeka uměle převedena do nového koryta, které 
procházelo pod mostem. Most se stal důležitou spojnicí na solné stezce, která spojovala 
baltské oblasti se Středomořím. 

 Neoficiálně se most jmenoval Jelení, je tomu podle pověsti proto, že ve 
středověku bylo rozhodnuto, že se bude jmenovat podle prvního, kdo přes něj přejde na 
druhý břeh Otavy. Stalo se ale něco, co nikdo nečekal a prvním chodcem se stal jelen z 
blízkých lesů, a tak je dnes most pojmenován podle něho. Rodáci města Písek ovšem ve 
většině neřeknou tomuto mostu jinak, než „starý most“. 

 V roce 2007 bylo rozhodnuto, že se most bude oficiálně jmenovat Kamenný most 
v Písku, čímž skončil dlouholetý spor o název památky. A v současnosti je Kamenný most 
v Písku nejstarším dochovaným mostem v ČR. (interent-39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.6.3.: Kamenný most 
v Písku (současný stav) 

(internet-40) 
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Geologický popis podloží stavby 

 

 Písecký region patří do části moldanubika, reprezentovaného metamorfovanými 
horninami prekambického stáří. Do prekambických komplexů pronikla intruzíva 
středočeského plutonu paleozoického stáří. Tyto granitoidní jednotky tvoří fundament a 
skalní podklad. 

 Pokryvné útvary významnější mocnosti vytvářejí lem okolo Otavy. Jedná se o 
kvartální sedimenty holocenního a pleistocenního stáří, fluviálního popřípadě deluviálně-
fluviálního charakteru. 

 Skalní podklad je v řečišti překryt vrstvou fluviálních písků a štěrků: od 
rekonstrukce provedené v letech 1941-43 jsou všechny mostní pilíře založeny na skalním 
podkladu. Schematicky je založení pilířů Kamenného stolu znázorněného na obr. č. 3.6.4. 

  

 

 

Obr. č. 3.6.4.: Řez pilířem a podložím mostu (Barták, 1996) 

 

 I když na žádné části Kamenného mostu nejsou známky jakýchkoliv poruch 
způsobených vlivem nerovnoměrného sedání základů, což svědčí o kvalitním založení 
mostu do navětralých až zdravých granitoidních hornin skalního podkladu, řada úprav 
z let 1941-43 doznala za 50 let značné újmy. (Barták, 1996) 
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Návrh a provedení sanačních opatření 

 

Na základě průzkumných prací byly vypracovány sanační projekty na: 

 � základy pilířů – injektáž základové spáry, opravy opevnění dna, límců,   

              ledolamů 

 � plášťové zdivo mostu – oprava narušených kvádrů, lícních ploch, chrličů,       
hloubkové i mělké spárování 

 � vnitřní zdivo pilířů – injektáže pilířových výplní 

 � rekonstrukci mostovky - oprava izolací, odvodnění vozovky a chodníků,   

              návrh způsobu zvýšení bezpečnosti mostu proti usmyknutí v základové   

              spáře 

 � přikotvení pilířů mostu ke skalnímu podkladu (obr. č. 3.6.5.:) 

 

 Kamenný most v Písku bylo nutno v rámci rozsáhlých sanačních prací zajistit  
také proti tlakovým účinkům při průtoku stoleté vody v současných hydrotechnických 
podmínkách. Zkušenosti s velkými historickými povodněmi ukazují, že  podržení či 
usmyknutí některých pilířů a zničení přilehlých kleneb není vyloučené, současné 
průtokové podmínky toto nebezpečí zvyšují. 

 Bezpečnost proti posunutí pilířů lze oproti stávajícímu stavu účinně zvýšit pomocí 
12-ti předpjatými svislými kotvami DYWIDAG o průměru 25 mm z vysokopevnostní 
oceli. Účinnost přikotvení bude zajištěna homogenizací vnitřní pilířové výplně tlakovou 
injektáží, včetně oblasti základové spáry pilířů. Při kvalitně provedené injektáži nedojde 
v důsledku přikotvení k nadměrným deformacím pilířů ani základové půdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.6.5.: Řez mostního pilíře 
s červeně vyznačenými kotvami 
(Barták, 1996) 
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 V roce 1994 byly zahájeny přípravy na generální opravu mostu. Firma Rekom 
provedla průzkumové práce a zpracovala podrobnou projektovou dokumentaci 
rekonstrukce mostu. Po stavebně technickém průzkumu byly započaty v červnu roku 
1996 vlastní práce. Trvaly do prosince 1997 a zahrnovaly práce pod úrovní hladiny řeky 
(oprava dlažby dna mezi pilíři a oprava základového zdiva pilířů - prováděno v jímkách), 
přikotvení pilířů mostu do skalního podloží tyčovými kotvami, opravy vnitřního zdiva 
pilířů a plášťového zdiva mostu, opravy spár a lícních ploch zdiva mostu, rekonstrukci 
chodníků a vodorovných izolací, odstranění zkorodovaných nefunkčních kramlí, výměnu 
dřevěných částí ledolamů a rekonstrukci osvětlení. Tato rekonstrukce si vyžádala celkové 
náklady ve výši přes 15 a půl milionu korun, přičemž příspěvek Ministerstva kultury ČR 
činil 4,3 milionu korun. 

 Během rekonstrukce byla bedlivě sledována kvalita práce, která měla zaručit, 
aby alespoň příštích padesát let nepotřeboval most větší opravu. V té době nikdo netušil, 
že necelých pět let po dokončení prací ničivá povodeň smete žulové kvádry zábradlí 
mostu do koryta Otavy a stejně si poradí s fóliovou izolací a dlážděním mostovky. 
Ovšem samotné těleso mostu přívalům vody odolalo, na čemž jistě měla svoji zásluhu i 
pečlivě připravená a provedená rekonstrukce. 

 V souvislosti s generální rekonstrukcí mostu došlo též k restaurování jeho 
sochařské výzdoby. V roce 1995 byly demontovány všechny sochy a odvezeny do dílen 
restaurátorů. Restaurátorské práce si vyžádaly částku téměř půl milionu korun, přičemž 
státní příspěvek činil 240 tisíc korun. Restaurované originály se již na most nevrátily, 
protože znečistěné ovzduší a vandalové by brzy znehodnotili práci restaurátorů a byli by 
rizikem pro samotnou existenci soch. Proto bylo rozhodnuto nahradit sochy jejich 
kopiemi a originály v budoucnosti vystavit v připravovaném lapidáriu. 

 Kopie soch byly zhotoveny v letech 1996 až 1997. Kromě sochy sv. Anny jsou 
všechny ostatní kopie kamenné, vytesané z boháněckého pískovce. Pro kopii sochy sv. 
Anny byl zvolen výdusek, protože u nás není k dispozici původní materiál - mušlový 
vápenec, ze kterého byl originál zhotoven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

3.7. Karlův most – sanace mostních pilí řů betonovými prstenci 
 

Lokalizace 

 

 Karlův most se nachází v Praze a spojuje břehy Vltavy městských částí Malá 
strana a Staré město. 

 

GPS souřadnice: 50°5'11.217"N, 14°24'41.011"E 

 

Obr. č. 3.7.1.: Lokalizace Karlova mostu v rámci ČR (internet-22) 

 

 

Obr. č. 3.7.2.: Detailní lokalizace Karlova mostu (internet-22) 
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Historie 

 

 Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší 
dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní 
stavba, po mostu Juditině, Píseckém a Roudnickém. 

 Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání 
ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla 
dokončena v roce 1402. Karlův most byl až do roku 1841, kdy byl dostavěn most císaře 
Františka I., jediným komunikačním spojením přes Vltavu v Praze (nepočítáme-li přívozy 
a brody). Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských 
obchodních cestách. 

 Most byl postupně ozdoben třiceti sochami a sousošími. Původně se mu říkalo jen 
Kamenný nebo Pražský most. Název Karlův most se vžil až kolem roku 1870 na základě 
dřívějšího podnětu Karla Havlíčka Borovského. (internet-41)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.7.3.: Karlův most – současnost (před započetím sanačních prací) (internet-42) 
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Geologický popis podloží stavby 

 

 Území města Prahy a sousedních oblastí znázorněných  na připojené schematické 
morfologické mapce níže, patří ke 3 subprovinciím České vysočiny: Poberounské 
subprovincii, České tabuli a Českomoravské subprovincii. Vlastní katastrální území 
Prahy je součástí prvních dvou těchto subprovincií. Českomoravská subprovincie zabíhá 
do zájmového území severovýchodními výběžky v jihovýchodním cípu mapy. 
Poberounská subprovincie je zastoupena čtyřmi geomorfologickými celky Brdské oblasti 
- Pražskou plošinou, Křivoklátskou vrchovinou (uplatňuje se pouze při západním okraji 
mapy), Hořovickou pahorkatinou a Brdskou vrchovinou. 

 Dno řeky Vltavy na místě Karlova mostu pohybuje přibližně ve 182 m.n.n. Pode 
dnem se nachází 2,5 metru mocná vrstva písku a valounů, dále pak hrubý štěrk až na 
skalnaté podloží v 175 m.n.m. V současnosti je průměrná hloubka vody u pilířů Karlova 
mostu asi 2 metry, v době jeho výstavby to bylo jen přibližně 0,5 metru. Větší byla také 
šířka řeky. (Soukup, 2004) 

 

 

Obr. č. 3.7.5.: Geologický řez podložím Karlova mostu (Soukup, 2004) 
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Sanační opatření 

 

 Jedno z nebezpečí, které všeobecně hrozí každé mostní konstrukci s pilíři 
uloženými v řečišti, je jeho podemletí. V případě Karlova mostu byla většina návodních 
pilířů důkladně ochráněna po nejničivější povodni v roce 1890 pomocí tzv. Kesonových 
betonových  věnců až k skalnatému podloží, kromě pilířů č. 8 a 9, které při této povodni 
nebyly téměř porušeny. Vzhledem k tomu, že pilíře č. 8 a 9 jsou založeny plošně na 
štěrkopísku vltavského dna, bylo po povodni v roce 2002 zdůrazněno nebezpečí možnosti 
jejich podemletí. Z tohoto důvodu byly základy těchto pilířů nejprve provizorně 
ochráněny kamenným záhozem a po vypracování projektu a provedení výběrového řízení 
na dodavatele byly zahájeny práce na trvalé ochraně jejich základů ochrannou obálkou.  

 

 

Obr. č. 3.7.6.: Karlův most s označením sanovaných pilířů (internet-22) 

 

Faktory a skutečnosti limitující sanaci pilířů 

 

 � omezená pracovní výšká pod klenbami mostu neumožňovala využít těžkých   

              mechanizmů 

 � nutnost realizace všech prací z vody 

 � vliv dynamických účinků na konstrukci mostu při realizaci některých druhů       
prací (beranění, vibrování)  

 � existence velkých balvanů, které se v průběhu let dostaly do výmolů kolem        
pilířů a vyplňují je; tyto balvany tvoří prakticky neprůchodnou překážku pro klasickou 
ražbu štětových stěn. 
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 Pod oblouky mostu byla tedy navržena palisádová stěna, která po odčerpání vody 
vytvořila jímku podél celého pilíře. Po té byla jímka vyčištěna od nánosů a následně 
došlo k obnažení stávajících (historických) konstrukcí obálek a jejich separace zakrytím 
geotextilií, sanaci historického zdiva (injektáž, výměna zdiva) a zřízení železobetonového 
věnce v celé šířce jímky (tj. přes 2,20 m) tl. 0,4 - 0,5 m, do něhož jsou vetknuty 
štětovnice a trubní mikropiloty; povrch věnce je zhruba 0,60 m pod normální hladinou 
vody v řece. (Soukup, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.7.7.: Pod oblouky mostu byla 
tedy navržena palisádová stěna  

(internet-43) 

 

 Vlastní návrh trvalé ochrany základů obou pilířů spočívá tedy ve zřízení odolné 
obálky kolem pilířů vetknuté do skalního podloží. Obálky obou pilířů jsou prakticky 
shodné, jejich konstrukce je však odlišná pro část podél boků pilířů (pod oblouky mostu) 
a pro povodní a protivodní špici. 

 

Zapuštění ochranné obálky do skalního podloží 

 

 Ochranná obálka je zapuštěna 1 m do skalního podloží tvořeného ordovickými 
břidlicemi a dostatečně těsná, aby zabránila pronikání proudící vody do prostoru 
podzákladí pilířů a zamezila tak vyplavování materiálu i v případě, že materiál říčního 
dna v okolí pilíře bude vodou odplaven tak, že bude dno sníženo až o 2,5 m.  
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Obr. č. 3.7.8.: Řez ochranné obálky 

(internet-44) 

 

 Nová betonová obálka je tak těsná, že zabrání odplavování i nejjemnějších částic 
zeminy z podzákladí, je trvanlivá a nezasahuje do plavebního profilu. Dále umožnila 
vyčerpat vodu z oblasti okolo pilířů, takže bylo možné provést sanaci zdiva, které se jinak 
nachází pod vodní hladinou. (Drozd, Přikryl 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.7.9.: Odkryté základy pilíře 
č. 9 – otesky spojené železnými 
kramlemi (internet-45) 
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3.8. Oravský hrad – mikropilotová a h řebová injektáž 
 

Lokalizace 

 

 Oravský hrad se nachází se v obci Oravský Podzámok vzdálené 22 km severně od 
města Ružomberok. Nejvyšší část hradu je ve výšce 112 m nad hladinou řeky Oravy. 

 

GPS souřadnice: 49° 15' 45" N, 19° 21' 30" E 

 

Obr. č. 3.8.1.: Lokalizace Oravského hradu v rámci SR (internet-22) 

 

 
Obr. č. 3.8.2.: Detailní lokalizace Oravského hradu (internet-35) 
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Historie 

 

 V polovině 13. století byl postaven pravděpodobně na místě dřevěného hrádku 
zděný hrad, o němž je první dochovaná písemná zmínka z roku 1267. Hrad vznikl na 
strategicky důležitém místě uhersko-polské cesty v blízkosti celní stanice v Tvrdošíně. 
Od roku 1370 byl župním hradem. Komplex budov horního, středního a dolního hradu 
zabírá tři výškové terasy skály, na níž je hrad postaven. Hrad byl postupně stavěn do 
poloviny 13. až do začátku 17. století. Nejstarší částí byl palác na horním hradě 
zabezpečený opevněním v oblasti dnešního středního hradu. K velkým stavebním 
úpravám došlo na konci 15. a na začátku 16. století, když byl postaven obytný palác ve 
středním hradě, který byl po bocích zesílen kruhovými baštami. V tu dobu došlo též ke 
stavbě opevnění v oblasti dolního hradu. 

 K další stavební činnosti došlo v polovině 16. století za Thurzovců rekonstrukcí 
zpustlého horního hradu a stavbou tzv. Thurzova paláce, který byl přistavěn k západní 
baště středního gradu. Výsledkem jejich činnosti na počátku 17. století byla stavba paláce 
a přestavba opevnění v dolním hradě, čímž dostal celý hradní komplex svou dnešní 
podobu. 

 Na Oravském hradě vládl rušný vojenský i společenský život, zejména ve 
středověku, když jej vlastnili například Peter Komorovský či Ján Korvín, ale i v letech 
1550 - 1621, kdy hrad vlastnili Thurzovci. V roce 1672 se nakrátko Oravského hradu 
zmocnili selští povstalci, které vedl Gašpar Pika. Císařské vojsko však brzy hrad dobylo 
nazpět. 

 V roce 1800 hrad vyhořel. Zrekonstruovaný byl jen částečně. Další opravné práce 
byly uskutečněny na přelomu 19. a 20. století. K velké rekonstrukci došlo v letech 1953 
až 1968, po jejímž dokončení se stal hrad sídlem Oravského muzea. (internet-46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.8.3.: 
Oravský hrad v 
současnosti 

(internet-47) 
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Geologický popis podloží stavby 

 
 Jižní křídlo hradu, které vzniklo v pozdní době, bylo založeno na rozvětralých 
slínovcích, které mají z geotechnického hlediska charakter zemin a v nich se vyvinula 
postupující zóna smykového porušení. (Košťák, Sikora, 2000) 

 

Sanační opatření 

 

 Rozhodnutí o rekonstrukci této impozantní kulturní památky z let 1980 – 1982 si 
vyžádalo podrobný inženýrsko-geologický průzkum, který zjistil nedostatky v založení 
objektu. „Postupné rozšiřování hradu v jeho dlouhé historii směřovalo k nejvyšší a 
nejstarší části na vysokém skalním ostrohu přístavbami do nižších úrovní, kde se 
základové podmínky zhoršovaly.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.8.4.: Půdorys Oravského hradu (internet-48) 

 

Měření pohybů na odlučné trhlině ve zdivu  

 

 Svahový pohyb, jako následek podložní deformace, bylo možno sledovat 
porušením zděných konstrukcí hradu a trhlina vycházející z odlučné oblasti protínala celý 
objekt od nádvoří přes „Archivní věž“ až k parkánu. Na této odlučné trhlině ve zdivu 
bylo osazeno měřící zařízení TM 71 (terčové měřidlo), které umožnilo posoudit 
současnou aktivitu zjištěné svahové deformace.  

 

 Samotné měření bylo zahájeno na dvou místech na trhlině. Měřidlo TM 71 
umožňuje sledovat pohyby s velkou přesností a dlouhodobou stabilitou, je konstrukčně 
jednoduché a to platí i o technice snímání. Na samovyvolávací papír se pořizuje 



 66

fotokopie pomocí fotoblesku, a posuny se vypočítávají dodatečně v laboratoři 
z interferenčních obrazců. Měřidlo umožňuje vyhodnotit nejen změnu v šířce trhliny, ale i 
smykové pohyby na trhlině.  

V záznamech se projevuje vliv teploty na zdivo, zejména během jednotlivých 
klimatických cyklů, kdy dochází ke kolísání šířky trhliny. (Košťák, Sikora, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.8.5.: Příčný řez „Archivní 
věží“ na Oravském hradě se 
znázorněním smykové plochy a 
schématem kotevní konstrukce pro 
stabilizaci sesuvu  

(Košťák, Sikora, 2000) 

  

 

 V letech 1982 až 1986 byl na lokalitě proveden podrobný inženýrsko-geologický 
a statický průzkum. Následně v letech 1986 a 1987 byla vypracována projektová 
dokumentace na sanaci statických poruch.  

 Se sanačními pracemi se započalo v roce 1989. Způsob sanace spočíval ve 
vytvoření mohutné oporné a zakotvené konstrukce, která spolu se zpevňující injektáží 
podloží zachycuje zemní tlaky vznikající od tlaku svahové deformace a přenáší je 
hlouběji do masivu. Jednotlivé etapy sanačních prací byly následující: 

 Do původních hradeb ze 16. a 17. století byly odvrtány a zainjektovány trubkové 
mikropiloty, které sahají až pod úroveň zjištěné smykové plochy svahové deformace.  

 � Ve zhlaví mikropilot byl vybudován mohutný kotevní práh, do kterého byly   

              upevněny tyčové kotvy.  
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 � Ze vzdušní strany hradeb byly po 1 m odvrtány a osazeny hřeby smykové                    

                 výztuže (ocelové trubky o průměru 32 mm).  

 � Podchycování základů „Archivní věže“ Obr. č. 3.8.5. 

 

 Lze konstatovat, že koncem roku 1993 byla navržená opěrná konstrukce staticky 
funkční. (Košťák, Sikora, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68

3.9. Spišský hrad –svorníkování, vypl ňování spár betonovou 
směsí, kotvení  
 

Lokalizace 

 

 Spišský hrad je nejrozsáhlejší hradní zřícenina na Slovensku nacházející se na 
travertinovém kopci nedaleko od městečka Spišské Podhradie na katastru obce Žehra asi 
5 km severozápadně od ní. 

 

GPS souřadnice: 48° 59' 58" N, 20° 46' 03" E  

 
Obr. č. 3.9.1.: Lokalizace Spišského hradu v rámci SR (internet-22) 

 

Obr. č. 3.9.2.: Detailní lokalizace Spišského hradu (internet-35) 
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Historie 

 

 Spišský hrad je situován pod horským průsmykem Branisko, kterým procházela 
prastará obchodní cesta. Hradní kopec byl osídlen již od mladšího paleolitu. Na přelomu 
letopočtu vzniká na hradním návrší rozlehlé laténské hradiště. Slovanské osídlení se však 
neobjevuje na hradním návrší, nýbrž se koncentruje na sousední náhorní plošinu 
Dreveníka. Opětovné osídlení hradního vrchu nastává v průběhu 12. století v souvislosti 
se začleněním severovýchodního Slovenska do rámce Uherského království. 

 V té době vzniká románský hrad s mohutnou obytnou věží kruhového půdorysu 
na nejvyšším vrcholu hradního skaliska. Tato věž však byla zanedlouho zničena, 
pravděpodobně v důsledku tektonické poruchy podloží a nahrazena v první třetině 13. 
století současnou věží postavenou v jejím těsném sousedství. Počátkem 13. století je 
postaven rovněž románský poschoďový hradní palác s hradní kaplí, která sloužila 
nejenom hradnímu pánovi ale i proboštovi kapituly, která se usídlila na úpatí hradu ve 
věžové stavbě v prostorách dnešního románského předhradí. 

 Spišský hrad jako jeden z mála hradů odolal tatarskému vpádu v roce 1241, poté 
bylo však zesíleno jeho opevnění. Na hradních stavbách a později i na stavbách ve 
Spišské Kapitule v v blízké obci Spišské Vlachy pracovali zedničtí mistři ze severní 
Itálie. V průběhu 14. století bylo vybudováno nové velké hradní nádvoří a v průběhu 15. 
století byl vybudován tzv. Dolní hrad - rozlehlé předhradí, které bylo sídlem vojsk Jana 
Jiskry z Brandýsa. Toto předhradí bylo vymezené hradební zdí, dvěma obytnými věžemi 
a vstupní věží. V centru se nacházela samostatně opevněná pevnůstka. 

 Noví majitelé hradu v druhé polovině 15. století - Zápolskovci se snažili přeměnit 
horní hrad v reprezentativní šlechtické sídlo a doplnili hrad o nové budovy včetně nové 
hradní kaple postavené na volném prostranství. (internet-49) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.9.3.: 
Půdorys hradu 

(internet-50) 
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 V časech renesance patřil Spišský hrad Thurzovcům a Csákyovcům, kteří dále 
horní hrad přestavovali včetně staveb dalších budov a změn funkčnosti stávajících budov. 
Byl změněn vstup na hrad a přizpůsoben možnostem dělostřelecké obrany, románský 
palác byl změněn na zbrojnici, na nádvoří byly vybudovány arkády a pavlače. Hrad 
přesto přestal vyhovovat nárokům šlechty na pohodlné bydlení a byl panstvem počátkem 
18. století opuštěn a v roce 1780 vyhořel a změnil se ve zříceninu. 

Obr. č. 3.9.4.: Spišský hrad v současnosti (internet-51) 

 

 

Geologický popis podloží stavby 

 

 Spišský hrad leží na Slovensku v Podhradské sníženině Hornádské kotliny. Hrad 
stojí na chráněné travertinové kupě Spišský hradní vrch v nadmořské výšce 634 m.n.m. a 
rozkládá se na ploše 4,15 ha.  

 „Z původní travertinové kupy zbyla dnes už jen denudační troska, a to díky 
gravitační deformaci blokového charakteru. Při ní probíhaly podpovrchové plouživé 
pohyby rigidních travertinových těles po plastickém podloží. Opomenout nelze ani 
důležitou roli zvětrávání, krasovění, eroze a denudace, které výraznou měrou přispěly 
k destrukci původních kopulovitých tvarů travertinu. Počáteční rozvoj plouživých 
blokových pohybů započal již v pleistocénu. Především na kontaktu travertinů 
s paleogénním podložím docházelo k intenzivnímu promrzání.“ Vznikající trhliny pak 
rozšiřovala v období periglaciálního klimatu ledová výplň, která rovněž pomáhala 
rozdělovat těleso na bloky. (Vlčko et al., 1998) 

 Travertinové těleso Spišského hradu porušuje systém tektonických linií, puklin a 
trhlin. Nejvýraznější je systém s orientací SZ-JV, opakující se v prostorách hradu 
několikrát.  

 V severní části prochází diskontinuita přes románský palác a vytváří 
predisponovanou smykovou plochu, podél které došlo k rozvolnění blokové rozpadliny a 
podklouznutí bloků k severu. 
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Obr. č. 3.9.5.: Schematický geologický řez svahovou deformací Spišský hrad (Tometz, 
1997) 

 

 V centrální části hradu se zlomová porucha rozdvojuje. Jedna prochází kaplí a 
cisternou, zatímco druhá část probíhá pod kruhovou věží a je spojena se vznikem tzv. 
„Temnej jaskyne“. Velmi zvětralou výzdobu jeskyně o délce asi 60 m a výšce asi 30 – 35 
m tvoří sintr a ojediněle také menší stalaktity. Nejstarší jeskyní, která je nízká a bez 
výzdoby, je zde ale „Podhradská jaskyňa“. Vznikla korozí travertinu ve směru 
vrstevnatosti a vstupuje se do ní „Perúnovou skalou“.  

 Poruchové linie směru S-J jsou dalším významným systémem, který se rovněž 
v prostorách hradu opakuje. Nejvýraznější je diskontinuita probíhající podél celého 
hradního vrchu. Podél ní došlo na severním okraji k rozvolnění bloků. (Vlčko et al., 
1998) 

 

Sanační opatření 

 

 V roce 1970 započala komplexní památková obnova rozsáhlé hradní zříceniny na 
základě výsledků rozsáhlého archeologického a historicko-architektonického průzkumu. 
Rozsáhlý hradní objekt je v současné době postupně rekonstruován pro potřeby expozice 
Východoslovenského muzea Košice. 

 Nákladná sanační opatření navržená v roce 1984 zahrnovala například mělkou 
injektáž, opravu porušeného zdiva, vytvoření výplňových armovacích plomb, kotvení, 
což umožňuje přenášet sílu do horniny. Při navrhování stabilizace kotvami je potřeba brát 
v úvahu délku kotev a spolehlivý přenos sil z hlav kotev na okolní horninu. Další metody 
svorníkování, vyplnění trhlin betonovou směsí, zpevňovací injektáž a jiné. Prováděná 
byla bez inženýrsko-geologických podkladů, neřešila stabilitní podmínky a celkový 
statický účinek byl minimální a práce se zastavily, dokud nebyla provedena komplexní 
inženýrsko-geologická studie území (Vlčko et al., 1998) 

 Při rozhodování o použití některé ze sanačních metod je kladen důraz zejména 
na typ svahové deformace, její hloubkový i plošný rozsah. Objekt, který je svahovými 
pohyby ohrožen, příčina vzniku nebo skutečnost, zda k pohybům dochází ve skalním 
nebo zemním masivu. Z finančního hlediska hraje významnou roli důležitost objektu. 
V důsledku pomalého svahového ploužení je celková realizace sanačních prací příliš 
nákladná a prakticky (bohužel) nereálná. 
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4. Závěr 
 

 Touto prací by jsem rád  upozornil na skutečnost, že nejen samotná stavba nebo 
přírodní útvar, který prošel sanací je zajímavý svou existencí či historií, ale také 
způsobem jakým byl či je daný objekt sanován. V dnešní době je tato stránka věci 
bohužel hodně opomíjená i přesto, že se v mnoha směrech jedná o samotnou podstatu 
další existence objektu. Nebýt např. sanace pilířů kamenného mostu v Písku v roce 1997 
předpjatými kotvami, tak by nemusel stoleté vodě, která přišla v roce 2002 obstát a my 
jsme tak mohli přijít o nejstarší most u nás. 

 Díky dnešním možnostem, které jsem zmínil v této práci je dnes prakticky možné 
zajistit jakoukoliv stavbu, či přírodní útvar. Jediným omezením se proto nyní staly 
finance. Proto je třeba si ovšem uvědomovat důležitost a historický přínos sanovaného 
objektu vůči případným nákladům na restaurování, aby nedocházelo ke zbytečnému 
vynaloženému úsilí a finančních prostředků. 

 Tato práce měla za cíl ukázat dnešní možnosti sanačních prací, které nám mohou 
pomoci k záchraně památek , přírodních útvarů, ale stejně tak i života lidí a ochranu 
majetku jak bylo ukázáno např. na sanačních pracích v oblasti Hřenska . 

 Exogenními geodynamickými procesy působí neustále, a proto je třeba zajistit aby 
jejich důsledky byly na  historické pozůstatky pokud možno co nejmenší, a nemuselo tak 
docházet k drahým sanačním opatřením. Pokud k tomuto ovšem již dojde, tak zde máme 
aspoň spoustu možností, jak toto napravit. 
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