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1. Úvod 

1.1. Úvod do problematiky 

      Hřensko je součástí Národního parku České Švýcarsko a každoročně ho navštíví velký 

počet turistů. Je zde spousta míst lákající k pěší turistice, jízdě na kole nebo k horolezectví. 

Málokdo z návštěvníků této příhraniční obce ležící na soutoku řek Labe a Kamenice si 

uvědomuje riziko spojené s pohybem pískovcových skal, které činí ze Hřenska jednu 

z nejohroženějších obcí. Skalní masivy si zde zdánlivě žijí svým poklidným životem, ale 

jsou neustále v pohybu. Často se jedná o nepatrné posuny v řádu milimetrů nebo pouhých 

desetin milimetru za rok. Zdejší pískovcové skály stárnou a postupně se rozpadávají. 

Samozřejmě, jedná se o přirozený vývoj pískovcové krajiny, vždyť zdejší geologická 

stavba se vytvářela přibližně 700 milionů let. V průběhu nejstaršího období, trvajícího asi 

420 mil. let, které zahrnovalo jak mladší starohory, tak i starší prvohory, došlo v několika 

etapách k sedimentaci a metamorfóze hornin. Přírodní proces nelze zastavit a eroze 

skalního podkladu, včetně akumulace sedimentů nadále působí i v dnešní době. S tímto 

dějem souvisí nebezpečí možnosti řícení skalních masivů a to už znamená ohrožení naší 

bezpečnosti i majetku. [redakce časopisu Země světa.] 

       V obci Hřensko bylo v roce 2000 vymezeno celkem 746 labilních skalních útvarů 

z nichž se většina nachází nad zástavbou v katastru obce a na obou březích říčky 

Kamenice. 

       O tom, že nebezpečí je reálné, svědčí i skutečnost, že v roce 2002 byl ve Hřensku 

vyhlášen stav nebezpečí, které bylo způsobeno právě nestabilitou skalních bloků.  

       V současné době byly nejnebezpečnější objekty z části technicky sanovány, ale 

sanační práce byly pro nedostatek finančních prostředků ukončeny. Rovněž nebyly 

sanovány skalní útvary, u kterých cena samotné sanace výrazně převyšuje cenu 

ohrožených staveb. Od měsíce července 1996 je bezpečnost obce zajišťována 

systematickým   kontrolním      sledováním,    které   do   roku   2002  prováděla společnost  

IG Ateliér. Od roku 2002 do současné doby provádí kontrolní sledování zaměstnanci 

Správy Národního parku České Švýcarsko.  Síť systémů bezpečnostního monitoringu 

aktivity svahových pohybů zahrnuje v současné době ve Hřensku celkem 284 měřících 

bodů. Provoz systému vychází z metodiky určené pro kontrolní sledování okamžité 



Miroslav Máša: Monitoring skalních masivů 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2009                                                                                                                                      3  

aktivity pohybů ve skalních masivech. Zmíněná metodika byla ověřena 18-ti letou praxí 

úspěšného provozu bezpečnostní sítě kontrolního sledování pískovcových stěn nad 

vozovkou mezi Hřenskem a Děčínem na pravém břehu kaňonu řeky Labe v Děčínské 

vrchovině. Zmíněný systém využívá dilatometrických měření relativních pohybů na 

předem určených a vybraných trhlinách mezi skalními masivy.  K tomu, aby výsledky 

prováděného měření měly určitou vypovídající hodnotu a byly použitelné, je zapotřebí 

provádět měření nepřetržitě v tříleté řadě. Na základě naměřených hodnot pak lze činit 

další opatření, např. provedení sanace rizikového skalního objektu nebo vyhlášení stavu 

ohrožení. [Zvelebil 2000] 

       Problematiku labilních pískovců ve Hřensku zahrnulo Ministerstvo životního prostředí 

do specifikace věcných cílů programu 215120 a podprogramů s cílem ji zpracovat jako 

podprogram v rámci ISPROFIN, který by ji komplexně a systémově řešil včetně 

finančního zabezpečení. Uvedený dílčí podprogram 215 124 - 2 je dotační, účelová pomoc, 

poskytována žadatelům, kteří jsou schopni garantovat i následnou a dlouhodobou péči o 

vzniklé stabilizační stavby a dlouhodobý monitoring. V rámci uvedeného programu bylo v 

období od roku 2004 do 2007 investováno cca 50 mil. Kč. Dalších 30 mil Kč bylo 

investováno ve spolupráci s okresem. [Ministerstvo životního prostředí, 

www.env.cz/AIS/web-pub.nsf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miroslav Máša: Monitoring skalních masivů 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2009                                                                                                                                      4  

2. Úloha Geotechniky 

2.1. Pojem geotechnika a geotechnický průzkum 

      Geotechnika je samostatnou autorizovanou inženýrskou disciplínou a řeší 

spolupůsobení mezi horninovým masívem a stavební konstrukcí. Rovněž se zabývá 

přenosem sil ze staveb na horninový masiv a podmínkami vedoucími pro zlepšení 

horninového masivu. Nezastupitelné místo má v hornictví, důležitou roli hraje při 

posuzování rizik spojených s geomagnetickými projevy a jejich důsledky, seismické 

projevy na stavební objekty.  Geotechnika vzájemně propojuje další disciplíny jako 

mechaniku zemin, mechaniku skalních hornin, geologii, hydrologii, stavební mechaniku 

atd., jak ukazuje obr. 1. 

 

Geotechnika 

 

 

 
 

Obr. 1. Geotechnika a vzájemné propojení dalších disciplín [upraveno dle Rozsypala 2001]      
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K úloze geotechniky je nutné přiřadit i ovlivňování přirozených přírodních procesů 

takovým způsobem, který zamezí nepříznivým dopadům na obyvatele. Například kontrolní 

sledování a případné zamezení svahových sesunů nebo skalního řícení.  

        Bez kvalitního geotechnického průzkumu si v dnešní době nelze představit téměř 

žádnou stavbu.  Každé stavební dílo začíná právě geotechnickým  průzkumem za účelem 

řešení spolupůsobení stavební konstrukce s jejím podložím. Určení vlastností zemin a 

hornin je velmi složitý proces, který vyžaduje čas, někdy velké množství finančních 

prostředků, speciální technické postupy a hlavně zkušenosti. Výsledkem pak jsou číselné 

poznatky o mechanických a fyzikálních vlastnostech hornin. Dalším výsledkem 

geotechnického průzkumu jsou geologické a geotechnické profily a poznatky o složení 

přítomných zemin a hornin včetně případného zjištění povahy a vlastností poruchových 

zón i ploch nespojitostí.  

        Metody a rozsah každého geotechnického průzkumu odpovídají jednotlivému stupni 

projektové dokumentace, složitosti geologického území, způsobu výstavby a mnoha dalším 

aspektům. Podcenění důležitosti průzkumu může vést k extrémnímu navýšení investic 

v realizaci. 

        Úkolem průzkumu je zjištění prvotních základních informací pro budoucí projekt 

sanačního opatření. Rozsah se odvíjí na velikosti investic, ceně ohrožených objektů, 

velikosti a komplikovanosti struktury vlastního sesuvu a jeho aktivity. Samotný průzkum 

pak lze řadit do následujících etap : 

- Předběžný průzkum – provádí specialista, který prověří závěry prvotní 

rekognoskace, kvalifikuje sesuv a provede jednoduché vymapování. Dále z Geofondu a 

dostupných archívů získá veškeré podklady o lokalitě a sesuvu, aby zjistil, zda-li byl 

v minulosti registrován. 

- Podrobný průzkum – jedná se o podklad sanace, kdy se v rámci této etapy 

průzkumu provádí podrobné výškové a polohové zaměření sesuvu a okolí, detailní 

mapování sesuvu, vrtané a kopané průzkumné sondy s odběrem jádra, vzorků zemin a 

vody. Rovněž se provádějí geofyzikální práce a laboratorní zkoušky, stabilní výpočty (ve 

většině případů metodami mezní rovnováhy dle Bishopa, Pettersona nebo Spencera). 

Závěrečná zpráva, která je výsledkem průzkumu obsahuje veškeré zjištěné výsledky, 

mapu, geologické řezy ověřené stabilním výpočtem, podrobné údaje o koloběhu podzemní 
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vody a očekávaný průběh tlaku vody na smykové ploše.  

- Doplňkový průzkum – pokud je zapotřebí, tak se provádí zároveň s projektem 

sanace, jedná se o doplňující informace, které nebyly vyřešeny v podrobném průzkumu. 

Výběr použitých metod závisí přímo na řešeném problému.  

- Jednoetapový průzkum – jedná se o havárii a vzhledem k nedostatku času nelze 

postupovat podle zásady etapovosti. V takovém případě se průzkum provádí jednoetapově 

a je většinou spojen přímo se samotnou sanací. [Rozsypal 2001] 

 

2.2. Geologie a geomorfologie Hřenska 

     Jak bylo zmíněno v úvodu, Hřensko je součástí Národního parku České Švýcarsko 

(označováno také jako Labské pískovce). Geologický vývoj území trval asi 700 mil. let a 

byl ovlivněn všemi základními geologickými procesy přes hlubinný magnetismus, 

přeměnou hornin v hlubších vrstvách zemské kůry, vulkanickou činnost, usazování na 

pevnině až po dlouhodobá zvětrávání a odnos hornin. Většina území je budována 

turonskými kvádrovými pískovci, ze kterých se postupně vytvořilo množství různorodých 

tvarů povrchu. Jako nejvýznamnější etapu vývoje bylo období existence svrchnokřídlového 

moře, které pokrylo území před 90 mil. lety.  Neustálý pokles mořského dna vedl k usazení 

vrstevního sledu hornin, tvořeného převážně pískovci, slínovci, prachovci a slepenci. 

Střední část vrstevního sledu nyní tvoří velké těleso pískovců, které se s geologického 

hlediska uložilo v době asi 3 mil. let. Polohy staršího bělohorského souvrství se nalézá 

v hluboce zařízlém údolí říčky Kamenice a v Labském kaňonu. Nejstarší vrstvy se 

zachovaly v západní části území. Vrstvy středního turonu a coniacu se nacházejí v jižní 

části Labských pískovců.  

        Údolí řeky Labe představuje hluboký zářez do pískovců Děčínské vrchoviny.  

Hloubka, která dosahuje místy až 300 metrů představuje tvar, který vyniká svou 

mimořádnou jedinečností. Labe zde vstupuje do morfologicky unikátní Děčínské 

vrchoviny, kterou pak přetíná asymetrickým erozním zářezem. Krajinný ráz úseku od 

Děčína až po Hřensko je určován křídovými sedimenty a patří k němu zejména existence 

hlubokých soutěsek, četných výrazných stolových hor a velmi nízká nadmořská výška 

spodního patra pískovcové oblasti – Hřensko představuje s kótou 113 m n.m., nejnižší bod 

v České republice. Tvářnost celému území dodávají skalní věže, pilíře, římsy, převisy.  
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        Procesy eroze a zvětrávání pískovců představují přirozené pokračování geologického 

vývoje a proto dochází v oblasti ke gravitačním svahovým pohybům, zejména skalnímu 

řícení.[www.ped.muni.cz/wbia/studium/stud_matt/Petrologie/soubory/skripta.htm, 

http://stavlisty.cz/2002/04/hrensko.html] 

2.3. Rizika v geotechnice, svahové pohyby a jejich klasifikace 

        V geotechnice lze daný pojem vysvětlit jako souběh dvou parametrů a to: 

pravděpodobnost nežádoucího jevu a důsledek nežádoucího jevu. Jako pravděpodobnost 

nežádoucího jevu lze definovat stav, kdy při spolupůsobení horninového prostředí 

s lidskou činností nastane nežádoucí jev a důsledek je chápán jako vznik nežádoucího jevu 

pro toho, kdo je nositelem rizika. Tento vztah lze vyjádřit i matematicky R = P * D 

(R představuje riziko, P pravděpodobnost, že nastane nežádoucí jev a D vyjadřuje  

důsledky, které bude mít vznik nežádoucího jevu ve finančním vyjádření). Rizik 

v geotechnice je mnoho a popis všech by vydal na několik samostatných knih. Ve své 

bakalářské práci se budu věnovat riziku svahových pohybů, které mohou vést až ke 

skalnímu řícení.  

        Skalní řícení i svahové pohyby mají v georizikách své nezastupitelné místo. 

Působením vnějších (exogenních) sil na základní geologické struktury ve svrchních částech 

zemské kůry dochází k přeměně a vytváření zemského povrchu.  Tyto síly vycházejí 

hlavně ze sluneční energie a vyvolávají změny v ovzduší i vodě. Vnějšími činiteli se 

rozumí změny teplot, činnost vody, mrazu, větru, organismů a stávají se tak příčinou 

procesů zvětrávání a svahových pohybů.      

        Svahový pohyb hornin je pohyb pevných hmot po svahu bez ohledu na rychlost nebo 

zda se jedná o pohyb za sucha či působením vody. Porušení rovnováhy hmot na svahu 

v době převažování účinků aktivně působících sil (gravitace, hydrodynamický tlak…) nad 

pasivními silami, které se snaží pohybu zabránit (pevnost hornin….), má za následek 

svahový pohyb. Základním předpokladem svahových pohybů jsou kromě uměle 

vyvolaných zásahů do přirozeného vývoje přírodních podmínek, geologické, 

geomorfologické, klimatické a hydrogeologické poměry. Uvedené přírodní podmínky 

mohou svahový pohyb podporovat nebo ho znemožňovat. Mezi faktory podmiňující 

svahový pohyb patří změna sklonu a výšky svahu, změna obsahu vody, působení podzemní 
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vody, činnost mrazu, zvětrávání hornin (fyzické a chemické) a změny vegetačního 

pokryvu.  

        Klasifikace svahových pohybů je díky rozmanitosti projevů různých typů a rychlostí 

pohybů jednoznačná. Jako nejvhodnější uvádím klasifikaci , kterou sestavili pro poměry 

v České republice autoři Němček, Pašek a Rybář (1974), kteří vymezují čtyři hlavní 

skupiny svahových pohybů a to ploužení, sesouvání, stékání a řícení. [časopis Stavebnictví 

9/2008] 

Ploužení (creep) 

        Jedná se o dlouhodobý a nezrychlující se pohyb, při kterém rychlost pohybu horniny 

dosahuje hodnot řádově milimetry až centimetry za rok. Hranice mezi pevným podložím a 

 pohybující se hmotou nebývá zřetelná. (obr. č. 2). 

Výsledkem tohoto pohybu se stávají málo výrazná 

gravitační rozvolnění, ohýbání vrstev. Výraznější bývají 

blokové poruchy, při kterých se rigidní komplexy 

ploužením rozlámou a pohybují se po měkkém podloží. 

Výsledkem  ploužení mohou   být   zmíněná   rozvolnění a  

obr. č.2.ploužení [ Svoboda 2007]   roztrhání horských masivů, což je projevem uvolňování 

napětí po erozi části svahu, případně říční erozi. Během takového procesu vznikají pukliny 

a otevírají se tahové trhliny (hlubinné ploužení). V případě uplatnění vlivu sezónních změn 

teplot a vlhkosti (povrchové ploužení) se horninové hmoty pohybují nerovnoměrně a tyto 

pohyby se  projevují slézáním svahových hlín a sutí, hákováním vrstev.  

Sesouvání 

        se  projevuje  krátkodobým  rychlým pohybem,   kdy  se   horninové   hmoty pohybují  

rychlostí v metrech za den podél jedné nebo více 

smykových ploch. Tvar smykové plochy určuje, zda-li 

se jedná o sesuv rotační s válcovou smykovou plochou, 

planární s předurčenou smykovou plochou. Sesuvy lze 

také dělit podle plošného tvaru na plošné, proudové a 

frontální. Mělké sesuvy (hloubka 2-3m) postihují pouze 

obr. č. 3. sesouvání  [ Svoboda 2007]       svahoviny, hluboké sesuvy postihují i skalní podloží.  
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Dělení sesuvů bylo rozšířeno o smýkání zemin a sklaních hornin, vytláčení, sesouvání 

podél smykové plochy vlivem méně únosné podkladové zeminy, prosedání a vyplavování 

(sesouvání v důsledku hydrodynamického působení podzemních vod).  

Stékání 

Horninový materiál, který bývá ve viskózním stavu se 

pohybuje rychlostí v metrech až kilometrech za hodinu. 

Jedná se o krátkodobý a rychlý jev, při kterém bývají 

stékající hmoty ostře odděleny od podloží. V místech 

soustředěného  toku     povrchové  nebo   podzemní    vody  

 obr. č.4.stékání [Svoboda 2007]    vznikají zemní proudy. Na strmých svazích vysokých pohoří 

se naopak rozvíjejí kamenité proudy.  

 

Řícení 

 Řícením je označován náhlý, krátkodobý pohyb, při kterém 

dochází k volnému pádu úlomku horniny bez kontaktu 

s terénem. K takovému pohybu dochází na skalních stěnách 

horských svahů. Při odvalovém řícení hornina padá volným 

pádem a poté se hromadí u paty svahu. Planární řícení se 

projevuje usmýknutím části skalní stěny po planární ploše až obr. č. 5. řícení [ Svoboda 2007]    

na samý okraj strmého svahu odkud padá volným pádem. 

[//geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/8_,obrázky–www.dsvoboda.eu, www/geology.cz/ 

Aplikace/geohazardy/katalog/geohazard-24/] 
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3. Kontrolní sledování (monitoring) 

3.1. Co to je kontrolní sledování a jeho cíle 

        Jedná se o souhrn činností, které vedou ke zjištění stavu horninového masivu v čase. 

To, v jakém stavu se horninový masiv nachází není cílem kontrolního sledování, ale pouze 

prostředkem k jeho dosažení. Určení chování horninového masivu na změny a předpověď 

vývoje reakcí těchto změn, např. změna stability nebo přetváření, je cílem kontrolního 

sledování. Toho lze dosáhnout pouze přímým měřením uvedených změn v celém rozsahu 

horninového masivu. Kontrolním sledováním lze rovněž zjistit příčiny a projevy 

přirozených geodynamických procesů, např. sesuvů. Z dosažených výsledků sledování je 

možné navrhnout účinné opatření, přispět k vyloučení havarijního stavu nebo 

minimalizovat škody.  

        Kontrolní sledování se skládá z řetězce činností. Počínaje  přesným definováním cílů 

a představou o využití získaných informacích konče. K dosažení výsledného cíle  nesmí 

být porušena žádná  činnost řetězce.      

a) Základní hypotéza přetváření : 

        Prvním krokem při návrhu systému kontrolního sledování je seznámení s objektem 

sledování a jeho parametry. Poté se provede průzkum okolí horninového masivu a jeho 

vlastností (geologický a geotechnický profil masivu, výskyt podzemní vody atd.).   

        Následně se vypracuje hypotéza přetváření horninového masivu, při které se bere 

v úvahu pokračování přirozených přírodních jevů, tak i vliv změn z realizace inženýrského 

záměru. Tato hypotéza přetváření bude porovnána s výsledky měření a využita k volbě 

typu a umístění měřících přístrojů. Každý měřící přístroj by měl být vybrán a umístěn tak, 

aby dával odpověď na předem položené otázky, neboť pokud nebudou položeny otázky je 

samotné měření zbytečné. Tyto otázky vyplývají z předpokládaných reakcí horninového 

masivu. Ve většině případů se jedná o odpovědi na některé z otázek : 

- jaké je napětí v horninovém masivu a jeho stabilita ? 

- jaké bude skutečné posunutí ? 

- jaké území může být ohroženo sesunutými hmotami ? 
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b) Technicko ekonomický rozbor problému : 

         Pro stanovení požadavků na určitý systém kontrolního sledování a jeho rozsah je 

nutné provést technický a ekonomický rozbor daného problému. Rovněž je nezbytné 

rozhodnout o úrovni případných geotechnických rizik v příslušném prostoru vzhledem 

k činnostem a objektům ohrožení. V případě ohrožených svahů sesuvem je nutné posoudit, 

jak velký sesuv bude možné připustit a zhodnotit škody, které by mohly z této činnosti 

vyplývat.  

        Závěrem se analyzují vztahy mezi náklady na vybudování a provoz kontrolního 

sledování s ekonomickými výhodami, které lze očekávat.  

c) Výběr měřených veličin : 

        Měřené veličiny mohou být deformace, tlaky, napětí, vodní režim, teplota, 

geoakustické projevy atd. Hlavní otázkou je, které veličiny jsou v daném případě 

nejdůležitější z hlediska účelu kontrolního sledování. Některé sledované veličiny ukazují 

příčiny a jiné důsledky změn chování v horninovém masivu. Ze stanovení jejich souvislostí 

lze navrhnout opatření k odstranění příčin nežádoucí reakce horninového masivu.  

        Některé veličiny jako je tlak, napětí, teplota apod. závisí na podmínkách, které panují 

v blízkém okolí sledovaného místa. Výsledky měření mají povahu bodových údajů, které 

však nemusí vystihovat skutečné reakce horninového masivu jako celku. V takovém 

případě je nezbytné provádět měření na více místech.  

d) Varovné stavy : 

        Jedná se o změnu stavu chování horninového masivu, která je podnětem pro přijetí 

některých opatření důležitých pro odvrácení důsledků vzniku nežádoucích jevů. 

V souvislosti s varovnými stavy jsou užívány pojmy : 

- stupeň varovného stavu : stav chování horninového masivu mající vztah k cíli 

kontrolního sledování.  

- kriteria varovného stavu : taxativně stanovené hodnoty sledovaných parametrů, 

které mají souvislost s příslušným stupněm varovného stavu, např. rychlost a velikost 

přetvoření 

        Jak je uvedeno, kontrolní sledování je soubor činností, kdy každá z nich je pro 
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dosažení cíle stejně důležitá. Tyto činnosti na sebe logicky navazují. Sled je zhruba 

následující :  

- základní hypotéza mechanismu přetváření 

- technické určení cíle kontrolního sledování 

- vypracování projektu 

- zajištění a instalace měřícího zařízení a s tím přímo související udržování a 

kalibrování měřícího zařízení (instrumentace) 

- vypracování plánu sběru dat 

- sběr dat 

- zpracování a prezentace získaných dat 

- přijetí rozhodnutí na základě výsledků kontrolního sledování 

- samotná realizace opatření v souvislosti s varovnými stavy.      

Zásady kontrolního sledování : 

. každá sledovaná veličina by měla být měřena alespoň dvěma na sobě nezávislými 

způsoby 

. je nezbytně nutné mít dostatečný počet měřidel 

. v těžko přístupných nebo nepřístupných lokalitách je účelné mít k dispozici dálkový 

odečet naměřených hodnot 

. včasná analýza varovného stavu s možností reagovat v dostatečném časovém horizontu 

na vzniklou situaci 

. zpracování možností technických a bezpečnostních opatření, spolu s plánem jejich 

realizace [Rozsypal 2001] 

 

3.2. Monitoring sklaních stěn 

        Rozdílný způsob chování a porušování hornin vytváří z monitoringu skalních masivů 

určitý druh specifika. To je dáno především přítomností ploch nespojitostí ve sklaních 

horninách, neboť na rozdíl od svahů nedochází k porušování smykem podél smykových 
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ploch. Významnou úlohu na stabilitu a celistvost skalních bloků tvoří přítomnost vody. 

Přítomnost ledu může vést k zabránění odtoku vody a způsobit růst hydrostatických tlaků 

uvnitř masivu. Rovněž občasné změny teplot tvořené objemovými změnami skalních bloků 

způsobují překrytí vlastního přetvoření. V řídce rozpukaných skalních svazích je 

problémem spolehlivé měření vodního tlaku v nespojitých plochách, neboť využití 

piezometru je neúčinné z důvodu možnosti propojení vodních hladin vodonosných puklin.  

      Zjišťování náklonu vysokých sklaních bloků se provádí pomocí náklonoměrů, vhodné 

je i využití tyčových extenzometrů.  

      Ke zjištění minimálních pohybů, které jsou typickým znakem pro skalní masivy 

s křehkým porušováním, lze využít  geoakustického měření. Při něm se měří četnost a 

povaha zvukových emisí vznikajících v důsledku koncentrace napětí v blízkosti míst 

porušování a s tím spojeným rozvojem mikrotrhlin ve sklaním masivu. Měření je 

prováděno speciálními geofony, které se spouštějí do vrtů nebo se osazují na povrch 

skalního bloku.       

 

 

obr. č. 6   názorný příklad monitoringu skalního svahu [Rozsypal 2001] 
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  V praxi rozlišujeme dva druhy monitorování sklaních masivů : 

a) vizuální – jedná se o shlédnutí místa narušení skalního masivu pouhým okem, bez 

využití další měřící techniky. Takto získané údaje jsou pouze kvantitativní, další 

nevýhodou je i nemožnost využití v těžko přístupném nebo nedostupném terénu. 

b) pomocí přístrojů – kvalitní a přesné údaje s možností dalšího využití, archivace, 

dálkového přenosu dat atd.  

       Monitoring pomocí přístrojů lze rovněž rozdělit na automatický a ruční. Při ručním 

monitoringu potencionálně nestabilních skalních objektů se většinou využívá 

extenzometrického pásma, náklonoměrů a dilatometrů. [www.env.cz/AIS/web-

pub.nsf/$pid/MZPJKF4RF167/$FILE/OG_Metodika_skalni_riceni-20040513] 
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4. Stručný přehled měřící techniky 

4.1. Úvod do problematiky 

        V současné době existuje velké množství výrobců vyrábějících různé druhy měřidel 

využívaných pro měření v geotechnice. Expanze elektroniky a výpočetní techniky spolu 

s rostoucí potřebou inženýrských staveb způsobuje nárůst společností, které se vývojem i 

výrobou měřících zařízení zabývají. V praxi to znamená nasycení trhu novými výrobky 

měřících přístrojů. Cílem této kapitoly není uvádět seznam veškeré měřící techniky a 

popisu funkcí jednotlivých měřidel, k tomu není potřebný prostor. Proto se zaměřím na  

vhodný výběr typu měřícího zařízení, základní principy měřících přístrojů, výběr měřících 

míst, sběr dat  a měřící techniku používanou při monitoringu skalních masivů. 

 

4.1.1.  Výběr měřícího zařízení 

        Spolehlivost měření a naměřených hodnot je hlavním požadavkem při výběru typu 

měřícího zařízení. Dalším důležitým faktorem při výběru místa je odolnost měřícího 

přístroje vůči vnějším vlivům, neboť přístroje jsou trvale osazeny v terénních náročných 

podmínkách. Nezanedbatelný je i požadavek na možnost ověřovat správnou činnost 

měřidel za provozu. Všeobecnou platnou zásadou je, že čím jednodušší je měřící přístroj a 

jeho konstrukce, tím bývá také odolnější a spolehlivější. Zejména se tato zásada týká 

snímacích čidel.  

       Z hlediska odolnosti a spolehlivosti měřidel je třeba posuzovat následující vlivy : 

- účinky prachu, špíny, bláta 

- účinky vlhkosti 

- změny teplot, mráz,  účinky ledu či naopak slunečního záření 

- chemickou korozi 

- vandalismus. 

     Veškeré popsané faktory je třeba posuzovat odděleně s ohledem na vlastní 

mechanismus, měřící čidla a komunikační systém dopravy dat. 
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4.1.2. Základní principy měřících přístrojů při kontrolním sledování 

a)  Mechanické systémy 

        Jedná se o nejjednodušší, nejpoužívanější  a obvykle velmi přesné systémy pro měření 

a čtení sledovaných dat. Principem  je zjišťování vzdáleností mezi pevně fixovanými body. 

Pohybové detektory využívají měřičského pásma nebo systému konvergenční stojky, 

spojují fixované body a  pomocí číselné stupnice zjišťují změnu polohy obou bodů vůči 

sobě. 

        Nevýhoda mechanických systémů spočívá v nemožnosti dálkového přenosu 

naměřených údajů a jeho průběžného záznamu, zejména pokud jsou tyto systémy umístěny 

v těžko přístupných lokalitách. 

b) Optické a elektrooptické systémy 

        Optické systémy patří mezi konvenční zaměřovací techniky používající měřičské 

pásmo, teodolit a nivelační přístroj. Jsou spolehlivé a dokonale vyzkoušené, schopné 

pokrýt měřením poměrně velké plochy. Kontrola horizontálních pohybů je zabezpečena 

polohopisným měřením. 

        Elektrooptické systémy využívají modulovaného světla nebo laserového paprsku, 

který je promítnut na odrazové terčíky upevněné na povrchu horniny. Přesnost přístrojů je 

vysoká, ale nevýhodou je závislost na atmosférické teplotě a tlakových změnách. 

Principem měření je určení vzdálenosti na základě měření času, který potřebuje  světelný 

paprsek od přístroje k odrazovému terčíku a zpět.  

c) Systémy na principu odporových a strunových tenzometrů 

        Tenzometry jsou veškeré snímače pro měření vzdálenosti dvou bodů tělesa.  

        Nejvhodnějším typem elektrického snímače se jeví pro svou spolehlivost, dlouhou 

životnost i pořizovací cenu převodník s odporovými tenzometry. Podstata měření spočívá v 

dokonalém mechanickém spojení měřící mřížky tenzometru o známém elektrickém odporu 

s povrchem měřeného objektu. Působí-li na objekt zatížení, zdeformuje ho a stejným 

způsobem zdeformuje i mřížku, která úměrně velikosti deformace změní svůj elektrický 

odpor. Těmito snímači je možné měřit všechny mechanické veličiny jako sílu, hmotnost, 

tlak, kroutící moment a dráhu.  
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        U strunových tenzometrů je měřícím elementem příčně kmitající struna. Změnou 

délky báze se mění napětí struny a tím i její kmitočet.  

 

4.1.3. Výběr měřících míst 

        Vhodný výběr místa se děje zpravidla ve třech krocích a musí vyplývat z 

předpokládané hypotézy přetváření.  

1) Identifikace nejrizikovějších míst. Těmito místy jsou oblasti s nejvyšší koncentrací 

napětí. 

2) Výběr míst, ze kterých lze očekávat reprezentativní chování sledovaného horninového 

masivu. Měřící technika se umísťuje do nejrizikovějších míst a do reprezentativních 

profilů. 

3) Třetí krok je realizován v průběhu vlastního měření, dle potřeby se rozšiřují měřící 

místa o další. 

     

 4.1.4. Sběr měřených dat 

        V systému kontrolního sledování je nutné, aby sběr, zpracování a vyhodnocování bylo 

prováděno podle připravené a předem rozmyšlené rozvahy. K zaznamenávání naměřených 

hodnot se využívá vzorů vytvořených formulářů, z důvodu zajištění přehlednosti, kontroly 

nebo případnému vyhledávání chyb ve výsledcích a snadnému vyhodnocování 

sledovaných parametrů v čase.  

        Samotný sběr naměřených dat lze provádět ručně nebo samočinně dálkově.  

a) Ruční záznam dat  

        Při ručním sběru dat přímo v terénu zaznamenávají naměřené hodnoty do 

připravených formulářů. Ty obsahují předpis pro vlastní naměřená data i pro ostatní 

činitele, které mohou ovlivnit místně i časově výsledky měření.  

        Každý záznam musí obsahovat místní i časové údaje jako název lokality, označení 

měřeného prostoru, pořadí měření, typ použité měřící techniky včetně kalibrace, přesný 

okamžik měření a jméno autora s podpisem.  Hodnoty, které ovlivňují měření se uvádějí do 
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kolonky pro poznámky. Výhodou je, pokud formulář obsahuje údaje z předešlého měření. 

Větší rozdíly mezi měřením jsou okamžitým signálem pro kontrolu.  

b) Samočinný sběr dat   

        Dnešní doba umožňuje budování samočinných systémů dálkového sběru dat. Tyto 

systémy mohou uspořit mnoho času a práce, ale nemohou nahradit kompletní posouzení 

inženýrského problému. 

        Výhody samočinného sběru dat: 

        Elektronické skladování dat získaných dálkovým odčítáním je vhodné pro přímé 

počítačové zpracování. Nesrovnalosti nejsou tak časté a do systému lze zakomponovat  

samočinné kontroly, které umožňují snáze zjistit chyby. Není problémem pořídit větší 

množství dat, záznam může být podle potřeby průběžný.  

        Velkou výhodou je možnost automatického sběru dat z těžko dostupných nebo 

nebezpečných lokalit, snížení nebo vyloučení obslužného personálu. 

        Nevýhody samočinného odečtu a zpracování dat : 

        Náročná údržba na provoz systému, nezbytnost kvalifikovaného personálu (software, 

hardware), získávání většího počtu dat, než je nutné zpracovat, omezení přímého 

pozorování změn v terénu odborným pracovníkem, nutnost trvalého zdroje energie v místě 

nasazení, vliv přírodních podmínek (elektrické výboje při bouřkách). 

        Samočinný sběr dat je určen spíše pro systémy kontrolního sledování, které pracují 

delší dobu a zpracovávají velké množství dat.  

     Počáteční měření  

        Po instalaci měřícího přístroje je vhodné provést opakované odečty. Ustálené hodnoty 

provedených odečtů pak umožňují stabilizaci přístroje. 

     Četnost měření   

        Četnost měření se  volí v závislosti na očekávané rychlosti s jakou se mění ukazatelé 

ovlivňující chování sledovaného horninového masivu a na předpokládané rychlosti změn 

měřených hodnot. Příliš mnoho čtení však zbytečně ztěžuje vyhodnocování, činí je 

nepřehledným, brání v přehlednosti měřených hodnot a tím se také stává zdrojem 

zbytečných chyb. Malá četnost měření naopak může způsobit přehlédnutí důležitých změn 
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chování horninového masivu, pozdního zachycení nástupu jeho porušování a vede k 

opožděnému stanovení technicko-bezpečnostních opatření v souvislosti s varovným 

stavem.  

      Četnost měření se v průběhu kontrolního sledování mění podle chování horninového 

masivu. V počátku sledování je četnost měření vysoká, po zjištění ustáleného chování 

sledovaného objektu se snižuje. Pokud dojde ke změně přírodních poměrů urychlující 

změny stavu horninového masivu, četnost měření se tomu přizpůsobuje.  

     Kontrola správné činnosti měřidel   

        Správnou činnost měřidel je třeba ověřovat i za plného provozu bez přerušení měření.  

     Kalibrace a udržování měřícího zařízení  

        Data získaná odečtem z měřícího zařízení jsou využitelná pouze pokud je dostatečně 

známá správná kalibrace měřidel. Posun nuly a změny rozsahu čidel bývají způsobeny 

únavou materiálů použitých při výrobě měřícího přístroje, vlivem neodborného zacházení 

nebo vniknutím vlhkosti do nitra měřidla a koroze. K vyloučení těchto vlivů musí být 

měřící systém pravidelně kalibrován. Kalibrace spočívá v tom, že se na přístroj přenesou 

známé tlaky, zatížení, teploty nebo přetvoření a za kontroly vnějších podmínek se provede 

měření odpovídajících hodnot na přístroji.  

        Kalibrace se provádí při dokončení výroby měřidla, pak před instalací do systému 

kontrolního sledování a nakonec během samotného kontrolního sledování.  

        Při kalibraci před aplikací je nezbytné kontrolovat minimálně 5 bodů z měřícího 

rozsahu přístroje při různých teplotách, se kterými přijde přístroj do styku v terénu. Častá 

kalibrace snižuje nejistotu o špatné funkci měřícího přístroje a je tak menší chybou než 

kalibrace prováděná minimálně. [Rozsypal 2001] 

4.2. Popis vybraných metod měření využívaných v monitoringu sklaních 

masivů 

Měření přetvoření uvnitř skalních stěn 

Inklinometry 

      Inklinometrickým měřením vyhodnocujeme vodorovné posuny v horninovém masivu. 

Podstatou měření je inklinometrická sonda, ve které je umístěn citlivý náklonoměr. Při 
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měření se sonda spustí na dno vrtu, poté je vytahována směrem nahoru a to o část 

odpovídající délce sondy. V každé poloze je vyhodnocován samotný náklon od svislice.            

Využití inklinometrického měření umožňuje lokalizovat smykovou plochu, určit posuny na 

smykové ploše, sledovat posuny v čase a při znalosti orientace vodících drážek 

identifikovat směr pohybů i na několika smykových plochách. mykovou plochu a 

kvantifikaci pohybů na této ploše lze graficky znázornit dvěma způsoby : 

- vyhodnocením součtu od jednotlivých měření, výsledkem je čára součtových 

posunů 

- vyhodnocením rozdílů mezi aktuálním a prvním měřením, kdy rozdílová čára je 

výsledkem  

Systém TRIVEC 

      Umožňuje sledovat ve třech na sebe kolmých směrech. Jedná se o sloučení 

inklinometru s klouzavým mikrometrem do jedné samostatné měřící sondy. Monitorován 

je pohyb měřických bodů, které jsou upevněny v pravidelných intervalech v pažnici vrtu. 

Změna vzdálenosti a změna vychýlení osy vrtu jsou vyhodnocovány při průchodu  sondy 

pažnicí.  

Obr. č.7  schéma inklinometrického měření[Hrubešová, Aldorf] 
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Extenzometry 

        Základ měření posunů uvnitř horninového prostředí je změna polohy hlavy 

extenzometru vůči kotvě. Podle využití dělíme extenzometry na : 

- mechanické tyčové 

- elektrické tyčové 

- magnetické 

        Extenzometry mohou mít jednoúrovňové – s jedním kotevním bodem, nebo 

víceúrovňové  - s více kotevními body v různých hloubkách.  

        Mechanický i tyčový extenzometr se skládá s několika dílů :  

a) hlava extenzometru – upevněna v záhlaví vrtu 

b) krátký svorník – kotva, která je upevněna v určité vzdálenosti od zhlaví vrtu. Mohou být 

použité různé typy svorníků (lepený, mechanický a hydraulický) 

c) hadice z PVC, která spojuje zhlaví s kotvou 

d) tyč sloužící k vyhodnocení změny polohy zhlaví vrtu vůči svorníku 

e ) snímací zařízení zaznamenávající změny polohy svorníku vůči hlavě extenzometru 

  obr.č .8 schéma tyčového extenzometru [Hrubešová, Aldorf] 
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 Měření přetvoření na povrchu skalních stěn 

        K měření přetvárných procesů na povrchu skalních stěn se využívá konvergenčního 

měření. Měříme změnu vzdálenosti mezi dvěma body, které jsou pevně upevněny s 

okolním sledovaným prostředím. Změna vzdálenosti lze měřit mechanicky s využitím 

ocelového pásma a mechanické stojky nebo opticky pomocí laserového paprsku.  

        Při měření náklonů se využívá gravitační síly, která udržuje zavěšené závaží ve svislé 

poloze. Náklony se měří pomocí stabilních nebo přenosných náklonoměrů (tiltmetrů)  

s elektronickými čidly nebo pomocí závaží zavěšeného na lankách.    

 Mechanický náklonoměr 

        Nosník s libelou je přiložen na krátké kotvy s kulovou koncovkou, která je pevně 

fixována v horninovém masivu. V místě referenční kotvy jednoho konce nosníku je 

umístěno zařízení pro určení horizontální polohy nosníku. S tímto vyrovnávacím zařízením 

jsou spojeny indikátorové hodinky sledující vertikální pohyb, který je nutný pro zachování 

nosníku ve vertikální poloze. Přesnost měření závisí na délce nosníku. 

 

Strunový náklonoměr  

         Využívá k měření strunového tenzometru. Ocelový obal je fixován ke sledovanému 

objektu a uvnitř obalu je umístěno kyvadlo. To je pevně připojeno k horní části 

náklonoměru. Náklon způsobuje pohyb kyvadla, který je snímán strunovým snímačem 

umístěným na straně kyvadla.  

  

Deformetr  (dilatometr) 

        Jedná se o posuvné nepřenosné měřítko používané pro měření trhlin mezi dvěma 

fixovanými body. Některé deformetry mohou být vybaveny vodováhou nebo teplotním 

senzorem.  

 

Měření pórových tlaků vody 

        se provádí pomocí otevřených nebo uzavřených piezometrů.  
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Uzavřené piezometry  

        Každý uzavřený piezometr se skládá ze základních komponentů : 

- vlastní tělo měřidla, porézní prvek, měřící čidlo, kabely propojující měřidlo 

s povrchem, odečítací aparatura.  

- rozlišujeme tři základní typy uzavřených piezometrů – hydraulický, odporový a 

strunový 

Otevřený piezometr   

        Užívá se v propustných nebo středně propustných horninách.  Je tvořen stoupací 

identifikační trubicí, která je umístěna ve vrtu. Na konci trubice je filtrační hrot. Délka 

hrotu je závislá na propustnosti horniny. Filtrační hrot je obsypán pískem, nad ním je 

trubice upevněna v bentonitovém těsnění, které zamezuje vertikálnímu proudění. 

[http://fast10.vsb.cz/hrubesova/monit1.html] 
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5. Aktuálně nejnebezpečnější objekty 

5.1. Současná situace ve Hřensku a v prostoru mezi Hřenskem a Děčínem    

        nad vozovkou I/62 

 

     Hřensko 

        Zájmové území v obci Hřensko bylo rozčleněno do 6 rajónů : 

- Hřensko I. (H_I) : jedná se o lokalitu situovanou v pravém břehu Labe mezi údolím 

Březový Důl na jihu a posledním domem ve Hřensku za prodejnou Duty Free Shop 

Unimex. Výška skalního svahu se pohybuje v rozmezí od 175 do 185 m. Pata svahu na 

úrovni   komunikace je   ve   výšce 125 m n.m.,  horní   hrana svahu dosahuje výšky 300 až  

310 m n.m. Svah má v příčném profilu stupňovitý charakter se 6 dílčími, nad sebou 

ležícími skalními patry. 

     V jižní části, na kterém je vytvořeno údolí Březového Dolu byly zjištěny nejrizikovější 

objekty. Akumulační halda byla zjištěna ve III. patře přímo nad objektem bývalé celnice.  

     V severní části jsou skalní patra souvislejší, místy až hradbového typu s výškou stěn až 

25 m, které jsou v místě spojené I. a II. patra. V této části byly zjištěny nestabilní skalní 

objekty o největších objemech dosahujících řádu až tisíců m3.  

     Nestabilní skalní objekty, které bezprostředně ohrožovaly poslední obytný dům ve 

Hřensku a prodejnu Unimex byly z části sanovány a osazeny systémem kontrolního 

sledování okamžité aktivity svahových pohybů. V současné době je v provozu systém 

kontrolního sledování nad prodejnou Unimex, která převzala jeho financování. 

- Hřensko II. (H_II)  : je vymezen v pravobřežním svahu Labe mezi údolím říčky 

Kamenice a Březovým Dolem u bývalé celnice. Výška skalního svahu se pohybuje v 

rozmezí 175 až 215 m, pata svahu na úrovni komunikace je vysoká cca 125 m n.m., horní 

hrana svahu se pohybuje ve výšce 300 až 330 m n.m. Příčný profil svahu je stupňovitého 

charakteru se soustavou 6 dílčích, nad sebou ležících skalních pater.  

- Hřensko III. (H_ III)  : je lokalita pravobřežního svahu říčky Kamenice mezi hotelem 

Praha a nárožím nad soutokem Kamenice s Labem. Skalní svahy hlubokého údolí 
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Kamenice dosahují výšky přes 190 m. Stabilitu levého břehu Kamenice výrazně ovlivňuje 

směr regionálního úklonu pískovcového souvrství a to 30 až 50 k severu. Celý levý břeh 

Kamenice je místem dlouhodobého zasakování srážkových vod po pískovcového masivu, 

což způsobilo i pomalu postupující destrukci skalního reliéfu. Z tohoto důvodu se více 

nestabilních skalních objektů nachází na pravém břehu.  

- Hřensko IV. (H_IV) : pravý břeh Kamenice a Suché Bělé mezi hotelem Praha a 

posledním domem obce ve směru na Mezní Louku. Rajón je typický mohutným skalním 

ostrohem. Půdorysně má ostroh tvar klínu směřujícího špičkou k jihu. V tomto rajónu byl 

nalezen i nejnebezpečnější objekt - skalní věž IV_61 o objemu 451 m3 nacházející se nad 

soutokem Kamenice a Suché Bělé, který byl již technicky sanován. Další nebezpečné 

objekty byly nalezeny v silně sekundárně rozvolněném masivu jižního boku, zejména se 

jedná o  rozsáhlé skalní žebro IV_B34 a systém IV_B22 + IV_B23 nacházející se nad 

hotelem Klepáč.  

- Hřensko V. (H_V) : levý břeh Kamenice mezi východním nárožím nad soutokem 

Janovského potoka a Kamenice a jižním nárožím soutoku Kamenice s Labem. Skalní 

výchozy, nacházející se v 750 m dlouhém svahu, lze rozdělit do 6 stupňů o výšce 2 až 15 

m. V místě spojené I. a II. patra na nároží soutoku s Labem dosahuje výška skalní stěny až 

25 m. Veškeré nestabilní skalní objekty byly identifikovány v rozmezí I. až IV.  patra s 

tím, že jejich výskyt narůstá směrem po toku Kamenice.  

- Hřensko VI. (H_VI) : pravý břeh Labe mezi nárožím soutoku Kamenice s Labem a 

hranicí obce směrem na Děčín. Skalní svah zde dosahuje výšky 175 – 185 m. Celková 

délka skalního svahu popisované lokality je 1260 m. Rozsáhlá bloková pole jsou 

soustředěna spíše při severní hranici lokality. Skalní patra jsou v rajónu souvislejší, místy 

až hradbového typu. Výška stěn dosahuje  v místě spojené I. a II. patra až 45 m. V 

minulých letech  byla provedena sanace nestabilního skalního objektu nad bývalým 

střediskem SúS Děčín. [Zvelebil 2000] 

     Prostor na vozovkou I/62 mezi Hřenskem a Děčínem 

     Do roku 2006 se nacházelo v lokalitě nad vozovkou I/62 mezi Hřenskem a Děčínem 

celkem 154 stanovišť kontrolního sledování. Sledovány byly zejména zvláště nebezpečné 

úseky v pískovcových skalních masivech. Jednotlivé úseky byly následně rozděleny do 38 

dílčích objektů s individuálním hodnocením míry rizika skalního řícení.  V roce 2003  byla 
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provedena sanace objektu P31, což je uskupení skalních stěn, věží a bloků vystupujících 

z masivu do labského údolí. Objekt se nachází v blízkosti Suché Kamenice a provedenými 

výpočty bylo zjištěno, že možné skalní řícení o objemu až 3000m3 by mohlo ohrozit silnici 

I/62 vedoucí ke státní hranici se SRN. [Šíma, Kůrka 2007]  

     V příloze č. I. je provedeno zakreslení potencionálně nestabilních objektů v obci 

Hřensko (rok 2007). Jedná se o zmapování pravobřežní strany od řeky Labe, od Suché 

Kamenice až po státní hranici se SRN a oba břehy vnitřního Hřenska. Nestabilní objekty 

byly zakresleny  společností IG Aletiér s.r.o. pro Národní park České Švýcarsko.  

5.2. Shrnutí stabilních poměrů 

        Relativně nejnebezpečnější objekty pro obec Hřensko : 

- skalní objekt nad hotelem Labe, kde se vyklápí pata bloku. Objekt byl již technicky 

sanován, ale přesto pata již zasanovaného bloku je stále v pohybu 

- skalní objekt č. 15 o objemu 1600m3, který následkem poklesu úzkého čelního 

bloku vlivem drcení, deformace a vzrůstajícím napětí u paty 100 m vysoké skalní stěny 

potenciálně ohrožuje komunikaci mezi Hřenskem a Janovem 

- skalní masiv 32_1, 32_2 nad restaurací Lugano v pravém břehu říčky Kamenice, 

kde bylo zjištěno odtlačování nedoléhající kamenité výplně 

- celý skalní masiv nad objekty Burda, čerpací stanice pohonných hmot a prodejna 

Unimex v bývalém bezcelním prostoru   

      V prostoru mezi silnicí I/62 mezi Hřenskem a Děčínem :  

- Admirál, kde je silně porušena lomová stěna, která nese stopy vytlačování 

jednotlivých bloků a dochází zde i k drobným řícení 

- Strážce Žlebu – masiv podstavy je výrazně sekundárně rozrušen a rozvolněn 

- Tyršovy Věže – mezi hlavní věž a mateřský masiv jsou vklíněny další bloky, což 

způsobuje odtlačování věže a rozpadávání klínu do stran (viz příloha III.) 
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6. Posouzení míry rizika 

6.1. Vyhodnocení míry rizika 

      K vyhodnocení míry rizika jsou používány níže uvedené tabulky 

Tab. č. 1- kategorizace aktivity nevratných pohybů [Šíma, Kurka 2007] 

zdánlivý dlouhodobý trend 

    mm/rok 

klid   0 

velmi mírný    0,01-0,05 

mírný   0,06-0,15 

střední   0,15-0,25 

velký   nad 0,25 

 

      V tabulce č. 1 jsou kategorizace aktivity nevratných pohybů dle zdánlivé dlouhodobé 

rychlosti získané lineární interpolací celé známé časové řady.. 

  

 

Tab. č. 2 - zhodnocení potencionálního rizika [správa NP ČŠ] 

celkové zhodnocení potenc. rizika 
      

  v minulosti podezřelé pohyby, teď OK 

  
velmi mírný trend či aktuální zklidnění 
pohybu 

  mírný rizikový trend 

  rizikový trend 

  velmi rizikový trend - průběžně kontrolovat 

  
nejrizikovější - nutné neustále hlídat vývoj 
!!! 

 

     V tabulce č. 2 jsou celkově zhodnoceny potencionální rizika, které jsou v níže uvedené 

příloze rozlišeny barevně v souladu s tab. uvedenou v příloze č. II.  Jedná se o pomůcku 

sestavenou pracovníky Správy NP České Švýcarsko 

     Samotné vyhodnocení míry rizika v obci Hřensko a v prostoru mezi Hřenskem a 

Děčínem je uvedeno pro velkou rozsáhlost  v tabulce – viz příloha č. II. 
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7. Výsledky měření a grafy 

7.1. Výsledky měření objektu Janov 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf.č. 1 monitoring skalního objektu Janov 15 

 

     V grafu je znázorněn výsledek ručního monitoringu od roku 1984 do roku 2002, kde je 

zaznamenáván nevratný pohyb skalního objektu č. 15 v lokalitě mezi Hřenskem a Janovem 

(znázorněno na obr. č. 9). 

   V příloze č.III. je provedeno grafické znázornění skalního útvaru Tyršovy věže, které 

jsou v prostoru nad silnicí I/62 mezi Děčínem a Hřenskem a výsledky prováděného 

kontrolního sledování. Jedná se o měření náklonů skalních masivů a měření vlhkosti a 

teploty přístrojem dattaloger z období monitorování v roce 2006, které prováděla 

společnost AZ Consult spol. s.r.o. 
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obr. č. 9 – nestabilní objekt č. 15 mezi Hřenskem a Janovem [upraveno dle Zvelebila 2000] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické znázornění nestabilního objektu č. 15 v lokalitě mezi Hřenskem a Janovem. Jedná 

se o pokles úzkého čelního bloku vlivem drcení, deformace a vzrůstající napětí u paty 100 

m vysoké skalní stěny. Jde o nestabilní skalní objekt o objemu 1 600m3 potenciálně 

ohrožující mezinárodní silnici. Objekt byl vyhodnocen jako rizikový.  
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8. Závěr 

8.1. Závěry 

     Cílem systematického monitoringu skalních masivů je zjištění příčin a projevů 

přirozených geodynamických procesů, např. skalního řícení. Tento proces ohrožuje obec 

Hřensko již od 14. století a přetrvává do dnešní doby. Interpretací dat dosažených 

monitoringem vytypovaných ohrožených skalních bloků je možné navrhovat opatření a 

přispět tím k vyloučení havarijního stavu skalních bloků. Tímto způsobem lze zamezit 

možným rizikům, které jsou spojeny se skalním řícením v obci Hřensko.  

     Kontrolní sledování je však jedním z mnoha kroků, které jsou navzájem propojeny a 

teprve soubor všech činností vede ke konečnému výsledku, což je zabezpečení rizikového 

skalního objektu sanací. Rovněž však může kontrolní sledování prokázat dostatečnou 

stabilitu objektu, kdy není provedení sanace nutné. 

      Účelem této bakalářské práce bylo upozornění na důležitost kontrolního sledování 

nestabilních skalních masivů vedoucího k zamezení možného rizika skalního řícení v obci 

Hřensko a v prostoru mezi Hřenskem a Děčínem nad vozovkou I/62.  

       

8.2. Doporučení 

 
- v monitoringu vytypovaných nebezpečných skalních masivů  nadále pokračovat 

- v případě potřeby doplnit další měřidla pro přesné zachycení pohybu skalních 

masivů 

- provést detailní mapování nebezpečných skalních objektů nad silnicí I/62 

- připravit projekty sanací nejohroženějších objektů 

- snažit se získávat finanční prostředky pro další sanační práce. 
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