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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení stability skalních stěn pomocí 

klasifikačních metod a metod zaloţených na analýze rizik v kamenolomech v České 

republice. Zatímco tyto metody jsou v zahraničí poměrně často pouţívány pro hodnocení 

stability skalních stěn, v České republice jsou zatím vyuţívány jen sporadicky. Cílem této 

bakalářské práce bylo ověřit moţnost aplikace těchto metod na kamenolomech v ČR. Za 

vhodné klasifikační metody byly zvoleny metody SMR (Slope Mass Rating) a RHR 

(Rockfall Hazard Rating). Tyto vybrané klasifikační metody byly aplikovány na závěrném 

svahu nečinného pískovcového kamenolomu Godula. Výsledky obou metod potvrdily 

pouţitelnost klasifikačních metod pro hodnocení stability skalních stěn v kamenolomech. 

Klíčová slova: stabilita skalní stěny, klasifikační metody, analýza rizik, SMR, RHR. 

 

Annotation 

 

 This bachelor thesis is focused on stability evaluation of rock walls through the use 

of qualification methods and methods based on the risk analysis in the stone quarries of the 

Czech Republic. While these methods are used for stability evaluation of rock walls abroad 

quite often, in the Czech Republic are these methods used only sporadically still. The 

primary purpose of this thesis is to verify the application of these methods in the stone 

quarries of the Czech Republic. For the appropriate classification methods were chosen 

method SMR (Slope Mass Rating) and RHR (Rockfall Hazard Rating). These selected 

classification methods were applied to the reverse slope already inactive Godula sandstone 

quarry. The results of both methods confirmed the applicability of classification methods 

for stability evaluation of rock walls in the stone quarries. 

 

Key words: stability evaluation of rock walls, rock classification methods, risk analysis, 

          SMR, RHR 
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Seznam zkratek: 

j - směr sklonu diskontinuity [°] 

s - směr sklonu svahu [°] 

j - sklon diskontinuity [°] 

j - sklon svahu [°] 

Edef – modul přetvárnosti horninového masivu 

fp – protodjakonův koeficient 

F1 - opravný koeficient, pouţívaný v klasifikaci SMR. Vztahuje se k orientaci sklon 

          svahu a dominujícího systému diskontinuit v hodnoceném skalním masivu 

F2 - opravný koeficient, pouţívaný v klasifikaci SMR. Vztahuje se ke sklonu svahu    

          v hodnoceném skalním masivu 

F3 - opravný koeficient, pouţívaný v klasifikaci SMR. Vztahuje se ke sklonu svahu 

          a dominujícímu systému diskontinuit v hodnoceném skalním masivu 

F4 - opravný koeficient, pouţívaný v klasifikaci SMR. Vztahuje se ke způsobu vytvoření 

        popisovaného skalního masivu 

Ja – vliv porušení (alterace) stěn puklin 

Jn – počet puklinových systému 

Jr – drsnost puklin 

Jv - volumetrický počet puklin, podle Palmströma (1982)  

Jw – vliv zvodnění – přítoku vody do díla puklinovými systémy 

Ks - stupeň stability svahu 

MHP - metoda hraničních prvků, tj. vychází z transformace základních diferenciálních 

           rovnic na integrální, které vyjadřují vztahy pouze na hranici, tzn., ţe se bere pouze 

           hranice uvaţované oblasti a nikoliv celá oblast 

MKP - metoda konečných prvků, tj. metoda matematického modelování, slouţící 

k simulaci průběhu napětí, konsolidace, proudění tepla a vody 

MOP - metoda oddělených prvků, tj. metoda vhodná pro modelování diskontinuit  

Q – hodnocení kvality horského masivu pomocí šesti parametrů 

RHR - Rockfall Hazard Rating, tj. hodnocení rizika skalních řícení 

RMR - Rock Mass Rating, tj. hodnocení skalního masívu; typ hodnotící klasifikace kvality 

skalního masivu dle Bienaiwskeho (1973). 



 
 

RQD - Rock Quality Designation, tj. index kvality horniny; hodnota, charakterizující  

             rozpukání masivu, daná celkovou délkou dílčích částí spojitého jádra, delších neţ  

             100 mm, vztaţenou k celkové délce návrtu [%] 

S1, S2, S3 - četnost diskontinuit jednotlivých puklinových systémů [m] 

SFR – charakteristika napjatosti horninového masivu 

SMR - Slope Mass Rating, tj. hodnocení stability skalních svahů; obměna k klasifikaci 

             RMR (1985) 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je aplikace a otestovaní klasifikačních metod a metod 

analyzujících rizika v kamenolomech České republice. Toto téma jsem si vybral z několika 

důvodů. Jedním z nich je, ţe jsem studentem hornického oboru a tato problematika mě 

velmi zajímala. Dalším důvodem je, ţe v zahraničí jsou klasifikační metody a metody 

zaloţené na analýze rizik hojně vyuţívané, zatímco v České republice na kamenolomech 

téměř nepouţívané. 

BP je uspořádaná do několika části. První část je věnována základním pojmům 

a moţným metodám hodnocení stability skalních stěn. Druhá část práce se zabývá historii 

a přehledem klasifikačních metod hodnoticích horský masív a metod odvozených pro 

stabilitu svahu skalních stěn. Z výše uvedených metod byly vybrány klasifikační metody 

SMR (Slope Mass Rating) a RHR (Rockfall Hazard Rating). Abychom se jimi blíţe ve své 

práci zabýval.   

V jedné z dalších části je věnována pozornost konkrétní aplikací vybraných metod 

SMR a RHR na opuštěném pískovcovém kamenolomu Godula. Závěrečná kapitola 

se věnuje zhodnocení poznatků z praktické aplikace jednotlivých metod. 
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2 Rozbor dosavadních metod hodnocení stability skalních stěn 

V následující kapitole budou uvedeny metody, pomocí kterých je moţné stanovit 

stabilitu skalních stěn. Neţ začneme probírat samotnou problematiku stability svahu, 

uvedeme si základní pojmy.  

Pro výpočet stability skalních stěn si uvedeme v této práci analytické metody 

a metody matematického modelování.      

2.1 Základní pojmy 

Skalní těleso je vymezená část zemské kůry, tvořena zpevněnými horninami 

chovajícími se při krátkodobém zatíţení jako pruţný materiál. Jestliţe je zatíţení 

dlouhotrvajícího charakteru poté horniny nabývají vlastností plastických hmot. 

Horninový masiv je souhrn hornin ve skalním tělese, ve kterém se vyskytují plochy 

diskontinuit různého původu. Jednotlivé části horninového masivu jsou obecně namáhaný 

troj ose. 

Smyková plocha je charakterizována jako plocha obecného tvaru uvnitř skalního 

tělesa, podél níţ dochází ke vzájemnému pohybu částí těles v důsledku určitého oslabení 

nebo zvýšení koncentrace napětí. 

Skalní stěna je ukloněná plocha omezující skalní těleso od okolního prostředí mající 

jinou fyzikální podstatu neţ hmoty tvořící skalní těleso.  

Svahovými pohyby rozumíme přemisťovaní hornin z vyšších poloh svahů do niţších 

poloh působením zemské gravitace. Mezi tyto svahové pohyby nezařazujeme transport 

hmoty v případě, ţe je transportním médiem voda, sníh, vítr apod. Výsledkem svahových 

pohybů je svahová deformace. Svahový pohyb je časoprostorový proces vytvořený 

smykovým napětím, které působí ve svahu.  

Velikost a charakter smykového napětí je dán poměrem sil pasivních a aktivních. 

Pasivní síly brání pohybu hmot a jedná se o normálovou sloţku tíhy, soudrţnost, pevnost 

a tření. Aktivní síly podporují samotný pohyb hmot. Jedná se tangenciální sloţku tíhy, 

vztlak vody působící proti tíze a tlak proudící vody. Základními svahovými pohyby jsou 

pohyby translační a rotační. Při translačním pohybu mají všechny hmotné body 

pohybujícího se tělesa stejnou rychlost v určitém čase. Při pohybu rotačním se rychlost 

hmotných bodů pohybujícího se tělesa úměrně zvyšuje ze vzdáleností od určitého bodu 

s nulovou rychlostí (střed otáčení). V případě, ţe se na svahu vyskytuje porucha, dochází 

ke kombinaci obou výše zmiňovaných pohybů [12]. 

Míru stability svahu můţeme nejlépe určit pomocí stupně stability Ks.                   

Ten je u translačního pohybu dán poměrem sil pasivních a aktivních, viz vzorec 1. 
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Stupeň stability určíme se vztahu: 

Ks =
pasivní  síly  

aktivní  síly
                                                              (1) 

Při volbě stupně stability skalních stěn musíme brát v úvahu výšku a ţivotnost 

řešené stěny (svahu). Pro stěny dočasných jam se určuje stupeň stability Ks = 1,1 aţ 1,25 

a pro trvalé stěny (např. zářezy komunikací), stupeň stability se zvětší na hodnoty 

Ks = 1,2 aţ 1,5. Současně i vstupy statistického posouzení bývají určovány s určitou 

bezpečností [18]. 

2.2 Stabilita svahu zemních těles 

Stabilitu svahu zemních těles můţeme vypočítat z poměrně široké škály typů 

výpočetních metod, ke kterým především patří grafické metody, analytické metody, 

metody matematického modelovaní a dnes uţ velmi málo pouţívané fyzikální modelovaní. 

Kaţdá z metod má jak své přednosti, tak i své nedostatky [17]. 

Tyto metody můţeme pouţít pouze pro výpočet stability svahu u soudrţných 

a nesoudrţných zemních těles. Protoţe pro výpočet stupně stability ve skalních horninách 

jsou tyto metody nevyhovující a proto se jimi tato práce, jiţ nebude zabývat.   

2.3 Stabilita svahu ve skalních horninách 

Posouzení stability svahu a stěn ve skalních (poloskalních) horninách patří většinou 

k velmi náročným technickým problémům [18]. V současné době existuje celá řada metod 

pro stanovení stupně stability svahů ve skalních a poloskalních horninách. Poslední dobou 

se především v zahraničí hojně vyuţívá klasifikačních metod a metod zaloţených 

na analýze rizik.  

Jednotlivé klasifikační metody a metody zaloţení na analýze rizik si přiblíţíme 

v kapitole 3.  

2.3.1 Analytické metody 

 V této kapitole se budeme zabývat analytickou metodou a porušeními,  

které mohou nastat ve svahu. U analytických metod musíme vycházet z předpokladu, 

ţe horninový blok se projevuje jako absolutně tuhé těleso. Jednotlivé analytické metody 

se tedy od sebe liší předpokládaným mechanizmem sesuvu tzn. (smykový pohyb po jedné 

nebo více plochách, rotace, apod.), pouţitými matematickými prostředky, ale i výpočty 

(stanovení stupně stability, potřebné kotvící síly, apod.). V textu si uvedeme výpočet pro 

potřebné kotvící síly, která zajistí nestabilní části skalních svahů metodami Kováriho  

a Fritze [17].  
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 Jak jiţ bylo řečeno, jednotlivé analytické metody se od sebe liší předpokládaným 

mechanismem sesuvu. V přírodě se mohou vyskytnout následující typy porušení skalních 

stěn:  

- porušení smykem (skalní sesuvy) 

- porušení odtrţením (skalní převisy, odvalové řícení) 

- porušení překlopením bloků 

a) Porušení smykem 

 Na nakloněné rovině můţe dojít k porušení smykem, viz obr. 2.3.1a, pokud 

je stupeň stability Ks < 1. 

 

Obr. 2.3.1a - Znázornění sil ve svahu při porušení smykem [18]  

 

Stupeň stability Ks vypočteme ze vztahu: 

𝐾𝑠 =
 𝐺∗𝑐𝑜𝑠𝛼 −𝑈 𝑡𝑔𝜑+𝑐∗𝑙

𝐺𝑠𝑖𝑛𝛼 +𝐹𝑤
                                             (2) 

kde: 

 G – tíha předmětného bloku horniny   

 φ – úhel tření na smykové ploše   

 c – soudrţnost na smykové ploše 

 α – úhel odklonu smykové plochy od horizontály     

 Fw – výslednice hydrostatického tlaku vody zatěţujícího bloku 

 l – délka smykové plochy 

 U – vztlak vody (nadlehčující blok) 
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b) Porušením odtrţením 

Tento způsob nastane při porušení mezní rovnováhy na ploše odtrţení 

viz obr. 2.3.1b.  

 

Obr. 2.3.1b - Znázornění sil se svahu a porušení odtržením [18] 

 

Stabilitu svahu Ks při porušení odtrţením výpočtem ze vztahu: 

 

𝐾𝑠 =
𝐺𝑡𝑟𝑡+𝑐∗𝑙

𝐺𝑟+𝐺𝑠𝑟𝑠+𝑉𝑟𝑣
                                                (3) 

kde: 

G - vlastní tíha převisu  

Gt - odpor proti porušení tahem na ploše odtrţení (pevnost v tahu) 

Gt - vypočteme ze vztahu  Gt = 2*rt*σt 

Gs - (případná) setrvačná seizmická síla  

V - výslednice přitěţujícího hydrostatického tlaku vody v puklinách 

c - soudrţnost na smykové ploše 

l - délka smykové plochy 

r, rv,rt, rs - ramena působících sil k bodu A [18] 
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c) Porušení překlopením 

 Porušení překlopením nastane tehdy, pokud momenty sil stabilizující horninový 

blok (pasivní síly) budou niţší neţ momenty aktivních sil a tedy stupeň stability Ks ˂ 1. 

Matematicky lze tuto situaci zobrazenou na obr. 2.3.1c popsat jednoduchými vzorci. Pokud 

se jedná o samostatný skalní blok, který je oddělen od podloţí (obr. 2.3.1c – a) je moţné 

dosadit do vzorce 4. V případě, ţe se jedná o skalní blok neoddělený od podloţí, 

je potřeba vzít v úvahu rovněţ pevnost v prostém tahu (pasívní síla). V případě, ţe budeme 

uvaţovat i vliv vody (tlak i vztlak – viz obr. 2.3.1c – b) je moţné určit stupeň stability dle 

vzorce 5. 

 

Obr. 2.3.1c - Znázornění sil působících na horninu ve svahu [2] 

 

Stabilitu svahu Ks při porušení překlopením výpočtem ze vztahu:  

𝐾𝑆 =
𝑀𝑃

𝑀𝐴
=

𝑥

2
∗𝐺∗𝑠𝑖𝑛



2
∗𝐺∗𝑐𝑜𝑠

=
𝑥


∗ 𝑡𝑎𝑛                                          (4) 

 

𝐾𝑠 =
∆𝑥

2
∗𝐺∗𝑠𝑖𝑛𝛼 +

1

3
∗∆𝑥2∗𝜎𝑡



2
∗𝐺∗𝑐𝑜𝑠𝛼 +

1

3
∗𝑤

2 ∗𝛾𝑤
                                               (5) 

kde: 

 G (W) - tíha předmětného bloku horniny 

 α – úhel odklonu smykové plochy od horizontály 

 Δx – šířka bloku  

 h – výška bloku 

 hw –zvodnělý horizont 

 σt – pevnost v prostém tahu    
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d) Metoda Kováriho a Fritze 

Metoda Kováriho a Fritze se zaměřuje na rovinná i prostorová řešení stability svahů 

ve skalních horninách a umoţňuje stanovení velikosti potřebných kotvících sil 

pro zajištění nestabilních částí svahů [17].  

 

Obr. 2.3.1d - Sesuv svahu po jedné ploše [17] 

 

Nebezpečná skluzová plocha je skloněna pod úhlem α. Vztah mezi tečnými 

a normálovými silami lze vyjádřit z Columbovy podmínky: 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑁 ∗ 𝑡𝑔 + 𝑐 ∗ 𝑆                                            (6) 

kde: 

 Tmax - je maximální tečná síla [MN] 

 N - normálová síla [MN] 

 φ - je úhel tření na skluzové ploše [º] 

 c - soudrţnost (koheze) na skluzové ploše [MPa] 

 S - skluzová plocha [m
2
] 

 

Stupeň stability výpočtem ze vztahu: 

𝐾𝑠 =
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇
                                                       (7) 

 

kde: 

 T – postačující tečná síla pro zachovaní rovnováhy [MN] 

 



Karel Stuchlík: Hodnocení stability skalních stěn klasifikačními metodami a analýzou rizik 

2011  8 
 

Výslednou sílu R působící ve směru případného kotvení obdrţíme ze sloţkových 

podmínek: 

𝑇 + 𝑅 ∗  𝛼 + 𝛽 − 𝐺 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0                                    (8) 

𝑁 − 𝑅 ∗ sin 𝛼 + 𝛽 + 𝐺 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0                                     (9)    

Po dosazení Coulombovy podmínky a stupně stability obdrţíme:  

𝑅 =
𝑘𝑠∗𝑠𝑖𝑛𝛼 −𝑐𝑜𝑠𝛼 ∗𝑡𝑔𝜑

𝑘𝑠∗cos  α−β +sin  𝛼−𝛽 ∗𝑡𝑔𝜑
∗  1 −

𝑐∗𝑆

𝐺
∗

1

𝑘𝑠∗𝑠𝑖𝑛𝛼 −𝑐𝑜𝑠𝛼 ∗𝑡𝑔𝜑
 ∗ 𝐺         (10) 

kde: 

 G – tíha bloku horniny nad skluzovou plochou (MN) 

 β – úhel, který svírá směr případných svorníků s vodorovnou rovinou (º) 

 

Nepůsobí-li jiné faktory (např. vztlak vody na plochách nespojitosti, vibrace apod.), 

jsme schopni z uvedeného vztahu 10 zjistit přímo poţadovanou kotvící sílu a zajistit tak 

stabilitu skalní stěny [17].  

Ve svahu můţe vznikat taktéţ klínový sesuv. Sesuv je tvořen sesuvem po dvou 

plochách. Tento sesuv můţeme vyjádřit jako sesuv po jedné ploše vytvořený vedle sebe. 

Sesuv po dvou plochách je znázorněn na obrázku 2.3.1d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3.1e - Klínový sesuv (sesuv po dvou plochách) [17]  

2.3.2 Matematické modelovaní 

V dnešní době povaţujeme matematické modelovaní za nejdokonalejší metodu, 

jak určit stabilitu svahu a to nejen ve skalních horninách, ale i v zeminách. Pouţitím této 

metody získáváme přesnější a podrobnější výsledky, ovšem za cenu náročnějšího vybavení 

a vyšší profesionální úrovně uţivatele. Konečný výsledek je závislí na kvalitě vstupních 

dat. Základními metodami matematického modelování při řešení problému v geotechnice 

jsou v dnešní době vyuţívány následující metody [17]: 
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- Metoda konečných prvků MKP 

- Metoda oddělených prvků MOP 

- Metoda hraničních prvků MHP  

a) Metoda konečných prvků MKP 

 Metoda konečných prvků je v současnosti nejpouţívanější metodou matematického 

modelovaní. Tělesa se rozdělují na soustavu konečných prvků. Metodu je moţné pouţít 

pro různé materiály např. plastické, pruţné a taktéţ viskózní. Tato metoda nám umoţňuje 

řešit úlohy, ve kterých nastává proudění vody, šíření tepla, diskontinuity, anizotropii apod. 

Je taktéţ moţné pracovat s geometrickou i materiálovou nelinearitou [17]. 

b) Metody oddělených prvků MOP 

 Metoda oddělených prvků je deformační implicitní metoda, analogická k metodě 

konečných prvků. Síť je umístěna na obvodu bloků, coţ nám umoţňuje sledovat vzájemné 

působení bloků, pomocí jejich rohů a okrajů. Jednak při malých tak i velkých posunech. 

Jednotlivé bloky jsou uvnitř svahu rozděleny sítí konečných diferencí. Můţeme zde řešit  

i nelineární úlohy stejně jak u konečných prvků [17]. 

c) Metoda hraničních prvků MHP 

 Metoda vychází z transformace elementárních diferenciálních rovnic na integrální 

rovnici, které vyjadřují vztahy jen na hranici.  Při řešení sloţitých prostorových úloh  

je dobré provést redukci úlohy o jeden stupeň. Tato metoda jako předcházející dvě, 

umoţňuje řešit nelineární úlohy [17].  

2.4 Klasifikace horského masivu  

Klasifikace horského masivu vychází z hornictví. Při návrhu raţby důlních děl 

musíme znát informace o stavu v horském masivu. Na začátku projektu máme k dispozici 

jen velmi málo informací o jeho vlastnostech. Pro zjištění těchto vlastností pouţíváme 

různé klasifikační systémy, pomocí kterých zjišťujeme vlastnosti horského masívu, jako 

je sloţení masivu, tlak, hydrogeologické vlastnosti a další. Poté jsou vyvinuty poţadavky 

na dimenzovaní výztuţe a jak velké deformace mohou nastat v důlním díle.  

Důleţité je si uvědomit, ţe klasifikační systémy byly vyvinuty především pro 

dimenzování výztuţe dlouhých důlních děl a tunelů. Tyto systémy jsou pouţívány dodnes, 

avšak nemohou a neumí nahradit některé propracované postupy raţby jako je např. NRTM. 

NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda): Metoda vědomě a cíleně vyuţívá nosných 

vlastností horninového masivu s cílem optimalizovat proces raţení a zabezpečování výrubu 
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a minimalizovat s tím spojené ekonomické náklady. Při raţbě tunelů pomocí NRTM 

je obvykle stabilita výrubu zajištěna primárním ostěním. Definitivní konstrukce tunelové 

trouby (sekundární ostění) je budována teprve po ustálení napěťové-deformačních stavu 

v okolí výrubu [1]. 

 V některých případech můţe být stabilita důlních děl narušovaná původním 

napěťovým stavem horského masivu. Proto je velmi důleţité, abychom znali jak základní 

parametry horském masivu, tak i původní napěťové rozloţení masivu. Pro klasifikaci 

horského masivu bylo do dnešní doby vytvořeno mnoho metod: 

- Klasifikace zahrnující čas stability nezajištěného důlního díla (Lauffer) 

- RMR systém (Bieniawského) 

- Q systém (Bartona) 

- RSR klasifikace(Derrla) 

- Rakouská klasifikace (Rabcewicze/Pachera)  

- Francouzská klasifikace (Louise) 

- MRMR (Laubsehera) 

- CMMRR klasifikace (US BurlanofMines) 

Většina těchto klasifikačních metod nám rozdělují horský masiv do pěti tříd, podle 

jeho kvality. V současné době se pro dimenzování výztuţe nejčastěji pouţívají klasifikační 

systémy RMR a Q-systém.  

Výše uvedené klasifikační systémy byly vytvořeny především pro dimenzování 

výztuţe v hornictví nebo tunelování, nicméně některé z nich byly doplněny a upraveny pro 

hodnocení skalních stěn. Některé klasifikační metody, které tvoří základ pro klasifikační 

systémy hodnotící stabilitu skalních stěn, si přiblíţíme v následující kapitole [8] a [13].  

3 Metody zaloţené na klasifikaci horského masívu a metody zaloţené 

na analýze rizik 

Klasifikačními metodami, můţeme hodnotit jak horninový masiv, tak i skalní stěny. 

V této kapitole se budeme věnovat celkovému přehledu klasifikačních metod pouţívaných 

v hornictví a podzemním stavitelství. Níţe budou stručně a chronologicky popsány 

nejznámější a nejvíce pouţívanější klasifikační metody popisující horský masív. 

3.1 Historie klasifikačních metod 

První klasifikační metody se pouţívali jiţ před více neţ 100 lety. Na základě 

klasifikačních metod se prováděli návrhy tunelových konstrukcí. Jeden z prvních, kdo 
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se pokoušel stanovit tunelovou konstrukci pomocí empirických vzorců, byl p. Ritter v roce 

1879. V té době byl problém uplatnit jednu klasifikační metodu na více tunelů a pouţít jiţ 

vytvořenou klasifikační metodu na nový tunel. Takovýto postup bylo moţné uplatnit jen 

tehdy, jestliţe se hodnoty shodovali nebo byli velmi podobné [16]. 

3.1.1 Laufferova metoda (1958) 

Lauffer zkoumal, jak dlouho vydrţí nezajištěný výrub určité šířky (m) v různém 

geologickém prostředí (A-G) viz obr. 3.2.1. Metoda rozděluje horninový masiv do sedmi 

tříd. Nezajištěné rozpětí v horninovém masivu je definováno, jako vzdálenost čelby 

a nejbliţší výztuţe, pokud je tato vzdálenost větší neţ šířka tunelu. Originální metoda byla 

upravována dalšími autory, např. Pachen et. al. (1974) a dnes je tato metoda známa jako 

Nová rakouská tunelovací metoda NRTM [1]. V dnešní době, kdy se velmi rychle rozvíjí 

infrastruktura a narůstají stavby tunelů v erozních horninách, se metoda NRTM hojně 

vyuţívá. Metodu NRTM jsme si jiţ stručně popsali v kapitole 2.4. 

 

Obr. 3.1.1 - Jak dlouho vydrží nezajištěný výrub určité šířky v  závislosti 

na čase [14]  

3.1.2 Index kvality horniny RQD (1967) 

 Jedna ze základních klasifikačních metod horského masivu je metoda RQD             

(Rock Quality Designation). Tento klasifikační postup byl navrhnut p. Deerem v roce 

1967. Metoda poskytuje kvantitativní odhad skalního masivu, podle kvality vrtného jádra. 

RQD definujeme jako procentuální poměr neporušených kusů vrtných jader delších neţ 

100 mm k celkové délce vrtného jádra. Vrtné jádro by mělo mít aspoň průměr 54,7 mm.  

Pro odběr vrtných jader jsou nejvhodnější dvojité jádrovnice. Při zkoumání vrtných jader 
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je nutné, rozlišit trhliny vzniklé přírodními procesy od trhlin vzniklých vrtací technologií. 

Délka jednotlivých jádrových kusů se měří v ose vrtného jádra. Správné měření délek 

jednotlivých jádrových kusů a vypočet RQD je uveden v obr. 3.1.2 a vztahu [8]. 

 

Vzorec pro výpočet RQD: 

𝑅𝑄𝐷 =
 𝐿10

𝐿
∗ 100%                                        (11) 

kde: 

 L10 suma vzorků delších neţ 10 cm 

 L celková délka vrtného jádra 

 

L = 0

nezískáno

L = 35 cm L= 20 cm L = 0 L = 17 cm L = 38 cm

 

Obr. 3.1.2 -  Znázornění výpočtu RQD z  jednotlivých kusu vrtných jader 

[14] 

 

 𝑅𝑄𝐷 =
 𝑗á𝑑𝑟𝑎  𝑑𝑒𝑙 ší>10𝑐𝑚  

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑑é𝑙𝑘𝑎  𝑣𝑟𝑡𝑛 é𝑜 𝑗á𝑑𝑟𝑎
∗ 100% =

38+17+20+35

200
∗ 100% = 55%             (12) 

 

RQD můţeme vypočíst i kdyţ nemáme k dispozici vrtné jádro. Tuto metodu 

odvodil p. Planströnem v roce 1982. RQD pak určíme z odhadnutí celkového počtu 

viditelných trhlin na povrchu horského masivu nebo v průzkumné štole. Pro nejílovité 

horniny pak platí [8]: 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3,3𝐽𝑣  %                                        (13) 

kde: 

 Jv – suma počtu trhlin na jednotku délky pro všechny přítomné diskontinuity. 

Hodnotu Jv spočítáme ze vztahu: 

 

𝐽𝑣 =
1

𝑆1
+

1

𝑆2
+

1

𝑆3
                                      (14) 

 

kde: 

  S1, S2, S3 jsou rozteče diskontinuit v jednotlivých systémech diskontinuit [m]. 
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Tento parametr vystihuje rozpukání měrné jednotky horninového masivu a výsledek 

vychází jako počet puklin na jednotku délky [11]. Tabulka 3.2.1. uvádí rozdělení horského 

masívu na základě RQD do pěti kategorií. Pro srovnání je uvedeno ohodnocení podle 

Protodjakonova fp. 

Kvalita horniny RQD [%] fp 

Výborná 100 - 90 2,0 – 2,3 

Dobrá 90 – 75 2,3 – 1,2 

Střední 75 – 50 1,2 – 0,7 

Nízká 50 – 25 0,7 – 0,5 

velmi nízká 25 – 0 0,5 – 0,4 

Tab. 3.1.2 - Klasifikace hornin pomocí indexu RQD [14] 

3.1.3 Geomechanická klasifikační metoda RMR (1973) 

 V roce 1973 vzniká nová klasifikační metoda, která byla později upravena 

p. Bieniawskim, který ji doplnil o parametr F. Tato metoda bývá označovaná jako Rock 

mas rating (RMR) hodnocení skalního masivu. Metoda byla vytvořena především pro 

stavbu tunelů, které byli vydobyty v sedimentárních horninách. Metoda byla podle [8] 

pouţitá jiţ v 268 studiích, např. v hornictví, tunelech, při úpravě svahu, zakládaní staveb a 

taktéţ ve skalních horninách.  

 Rozšířenost této metody nastala díky jejímu jednoduchému a univerzálnímu pouţití 

v praxi. Metoda RMR rozděluje horský masiv na určité mnoţství homogenních celků, 

které klasifikujeme samostatně. RMR metoda pouţívá 6 parametrů pro hodnocení masivu. 

Celkovou hodnotu RMR získáme sečtením jednotlivých parametrů viz. následující text. 

Jednotlivé parametry metody RMR: 

A - pevnost v prostém tlaku či pevnost v tahu při bodovém zatíţení 

B - index RQD 

C - vzdálenost (rozteč) ploch diskontinuity 

D - charakter ploch diskontinuity 

E - přítomnost a tlak podzemní vody 

F - orientace diskontinuit vzhledem k podélné ose tunelu a vzhledem k směru raţby 

Vzorec pro výpočet RMR klasifikace: 

𝑅𝑀𝑅𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 =  𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 (𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸)                              (15) 

𝑅𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 + 𝑝𝑢𝑘𝑙𝑖𝑛𝑜𝑣á ú𝑝𝑟𝑎𝑣𝑎 (F)                                        (16) 
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 V klasifikačním systému RMR je prvních pět parametrů základních, tedy RMRbasic. 

Šestý parametr F se posuzuje zvlášť a to z důvodu ploch diskontinuit, které jsou závislé 

na směru raţby tunelu. Prvních pět parametrů pro posuzování je matematicky vyjádřeno  

ve vzorci 14. Ve vzorci 15 se vyskytuje navíc šestý parametr označující závislost trhlin na 

směru raţby tunelu.  

RMR hodnotí horský masiv do 5-ti skupin viz tab. 3.1.3. Kaţdý parametr 

je moţné ohodnotit určitým počtem bodů, který je stanoven v tabulkách uvedené v příloze 

1. Přičemţ maximální počet bodů byl stanoven podle váhy kaţdého parametru. Sečtením 

jednotlivých parametrů určíme kvalitu horniny podle RMR. Proměnný parametr F nemá 

aţ tak důleţitý význam pro celkovou klasifikaci masivu. 

 RMR systém je velmi jednoduchý k pouţití, jelikoţ klasifikační parametry lze lehce 

zjistit, buď z jádrových vrtů, nebo z podzemního mapovaní. Metoda můţe být rovněţ 

pouţita při návrhu trvalé výztuţe. Klasifikační metoda RMR má širokou škálu uplatnění 

např. v oblasti tunelování, pro různé typy svahů, analýzy stability svahů, stabilita staveb 

a jeskyň a v dalších hornických činnostech [8]. 

Pomocí dlouholetých zkušeností, odvodil p. Bieniawski vztah, mezi indexem RMR         

a indexem Q. Tento vztah je popsaný podle vzorce (17) viz níţe. 

 

𝑅𝑀𝑅 = 9 ∗ 𝑙𝑛𝑄 + 44                                            (17) 

 

Následující rovnici je uveden vztah mezi modulem přetvárnosti horninového 

masivu Edef a indexem RMR. 

𝐸𝑑𝑒𝑓 = 2 ∗ 𝑅𝑀𝑅 − 100                                           (18) 

 

Třída Kvalita horniny RMR 

1. Velmi dobrá 100 – 81 

2. Dobrá 80 – 61 

3. Středně dobrá 60 – 41 

4. Špatná 40 – 21 

5. Velmi špatná 10 a menší 

Tab. 3.1.3 - Rozdělení horniny dle RMR [7] 

3.1.4 Index Q (1974) 

V Norském geotechnickém institutu (NGI) se v roce 1974 skupina odborných 

pracovníků Barton, Liene a Lunde vytvořili klasifikační systém Q. Tento systém 

ohodnocuje kvalitu horského masivu pomocí šesti parametrů. Číselná hodnota indexu Q  

se mění na logaritmické stupnici od 0,001 k maximu 1,000 a stanoví se podle vzorce (19). 
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Příslušné parametry Jn, Ja, Jw, Jn, SFR se odečtou z tabulek uvedených např. v odborné 

literatuře [4]. 

 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗

𝐽𝑟

𝐽𝑎
∗

𝐽𝑤

𝑆𝐹𝑅
              (19) 

kde: 

RQD - ∑ velikost kusů vrtných jader, které jsou větší neţ 10 cm / k celkové délce 

   posuzovaného úseku (%)  

Jn – počet puklinových systému 

Ja – vliv porušení (alterace) stěn puklin  

Jw – vliv zvodnění – přítoku vody do díla puklinovými systémy 

Jn – počet puklinových systému 

SFR – charakteristika napjatosti horninového masivu [4] 

3.1.5 Metoda SMR (Slope mass rating) (1985) 

 Tento systém hodnocení vznikl jako nová geotechnická klasifikace pro hodnocení 

stability skalních svahů. Klasifikace SMR bodově ohodnocuje všechny důleţité parametry 

horninového masivu obdobně jako metoda RMR. U této metody můţeme navíc určit 

pravděpodobnost a typologii moţných porušení, dále je moţné hodnotit vliv porušení 

vzniklé následkem trhacích prací. Metoda taktéţ podává informaci o moţnostech 

stabilizaci skalních stěn.   

Výsledkem SMR metody je kvantitativní ohodnocení nejdůleţitějších činitelů a 

z výsledné hodnoty můţeme určit stabilitu příslušné části skalního svahu, odhadnout druh 

porušení a navrhnout nápravná stabilizační opatření. Příklad způsobu vyhodnocení metody 

SMR je uveden v tabulce 3.1.5a [16].  
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SMR 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

Třída 5. 4. 3. 2. 1. 

Charakteristika 

horninového 

masívu 

Velmi 

špatný 
 

Špatný Vyhovující Dobrý 
Velmi 

Dobrý 

Stabilita 

horninového 

masivu 

Velmi 

nestabilní 
Nestabilní 

potenciálně 

nestabilní 

Částečně 

stabilní 
Stabilní 

Porušení 

Velké 

planarní 

nebo 

podobné 

zeminovému 

planarní 

nebo 

velké 

klínové 

Určité 

diskontinuity 

mnohé kliny 

Individuální 

bloky 
Ţádné 

Pravděpodobnost porušení a stabilizační opatření podle hodnoty SMR 

Planarní 

porušení 
 Velmi vysoké Vysoké Ţádné 

Klínové 

porušení 
 Velké\Střední 

Velmi 

malé 
Ţádné 

Toppling  Velké Malé Ţádné 

Porušení po 

válcové 

smykové ploše 

Moţné Ţádné 

Navrhované 

stabilizační 

opatření 

 

Úprava 

geometrie 

svahu 

opěrné stěny 

 

 
Povrchová a hloubková 

drenáţ 
 

 
Ţebra/nosníky opěrné 

stěny na patě svahu 
 

 Svorníky, kotvy  

 
Akumulační zóna 

ochranné stěny, síta 
 

 Čisté stěny, Ţadné 

Tab. 3.1.5a - Ohodnocení skalního masivu podle metody SMR [19] 

Hodnotu SMR spočítáme ze vztahu:   

 

𝑆𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 +  𝐹1 ∗ 𝐹2 ∗ 𝐹3 + 𝐹4            (20) 

kde: 

 RMRbasic - tvoří pět základních parametrů A - E 
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parametr F1 - tento parametr je závislý na orientaci, směru a sklonu diskontinuit a směru 

sklonu skalní stěny. Rozsah je od 1,0 (jsou rovnoběţné) do 0,15 (úhel mezi mini je větší 

neţ cca 38° a pravděpodobnost porušeni je velmi nízká).  

Hodnotu F1 lze vypočteme ze vztahu: 

 

𝐹1 = (1 − 𝑠𝑖𝑛𝛼)2              (21) 

 

kde: 

 α – představuje uhel mezi směrem sklonu skalní stěny a směrem sklonu kriticky 

orientované diskontinuity. 

parametr F2 - tento parametr je závislí od sklonu diskontinuit v případě porušení stability 

po předem vzniklé smykové ploše. Pomocí parametru F2 zjistíme pravděpodobnost vzniku 

smykového porušení podél diskontinuity a to v rozmezí od 1,0 (pro diskontinuity s větším 

sklonem neţ 45°) do 0,15 (pro diskontinuity se sklonem do 20°). 

Hodnotu F2 lze vypočíst ze vztahu: 

 

𝐹2 = 𝑡𝑔2𝜑              (22) 

kde: 

φ - je sklon diskontinuit. Pro přesušení překlopením skalní stěny platí, ţe F2 = 1,0. 

Jestliţe mají všechny zjištěné diskontinuity v oblasti 3 m nahoru od zamyšlené linie 

(orientační výška, do které je hodnocen horninový masiv) větší sklon neţ 45°, je parametr 

F2 v oblasti kamenolomu povaţovaný za rovný 1. 

parametr F3 - tento parametr bere v úvahu vztah mezi orientací skalní stěny a sklonem 

diskontinuit. Parametr F3 posuzuje taktéţ nebezpečí v podobě planárního porušení a jestli 

jsou diskontinuity rovnoběţné se skalní stěnou nebo ji přetínají. Dobré podmínky nastávají 

v případě, ţe skalní stěna a diskontinuity jsou rovnoběţné. Při porušení překlopením, jsou 

podmínky nepříznivé.  

Hodnota F3 se pohybuje od 0° (jsou velmi dobré podmínky) do – 60° (velmi nepříznivé 

podmínky). V tabulce 3.2.5. je vyjádřen F3 pomocí β1 jenţ zohledňuje sklon diskontinuit 

a βO sklon svahu.  

parametr F4 sleduje porušení skalní stěny podle způsobu dobývaní. U skalní stěny, kde 

je uţ ukončena těţba, je moţné povaţovat horninový masiv za přírodní skalní stěnu.          

V případě, ţe se jedná o přírodní skalní stěnu ohodnocení je +15 hodnoty pro ostatní svahy 

vytvořené např. různými druhy trhacích prací jsou uvedeny v tabulce 3.1.5c  [19], [15]. 
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Planární 

porušení 

β1 - βO 

>10° 
10°-

0° 
0° 

0°-

10° 

<-

10° 

Porušení 

překlopením 

β1 + βO 

<110° 
110°-

120° 
>120° - - 

F3 0 -6 -25 -50 -60 

Tab. 3.1.5b - Bodové hodnocení vztahu směru sklonu diskontinuit proti orientaci svahu 

[19] 

 

Hodnocení orientace diskontinuit a způsob vytvoření svahu 

Případ 
Velmi 

příznivé 
Příznivá Dobrá Nepříznivá 

Velmi 

nepříznivá 

P ǀαj-αsǀ > 30° 30° - 20° 20° - 10° 10° - 5° 5° 

T 
ǀ(αj-αs)-

180°ǀ 
     

P/T F 1 0,15 0,40 0,70 0,85 1,00 

P ǀβjǀ < 20° 20° - 30° 30° - 35° 35° - 45° 45° 

P F 2 0,15 0,40 0,70 0,85 1,00 

T F 2 1 1 1 1 1 

P βj - βs > 10° 10° aţ 0° 0° 0° aţ – 10° < – 10° 

T βj - βs < 110° 
110°-

120° 
> 120° - - 

P/T F 3 0 -6 -25 -50 -60 

Způsob vytvoření 

svahu 

Přírodní 

svah 

Trhací 

práce tzv. 

presplite

m 

Trhací 

príce 

hladkým 

odclonem 

Trhaci 

práce jiným 

způsobem 

či 

mechanické 

rozpojení 

Špatně 

provedené 

trhací 

práce 

F 4 + 15 + 10 + 8 0 - 8 

Vysvětlivky: P – planární porušení, T – porušení překlápěním, P/T – hodnocení 

pro případ porušení překlápěním nebo planárního porušení, αj – směr sklonu 

diskontinuity, αs – směr sklonu svahu, βj – sklon diskontinuit, βs – sklon svahu 

 

Tab. 3.1.5c - Hodnocení koeficientů F1až F4, používané v klasifikaci SMR [11] 
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3.1.6 Metoda RHR (Rockfall Hazard Rating) (1993) 

Níţe uvedený text zpracován na základě [5]. Metoda RHR hodnotí nebezpečí 

a riziko, které můţe vzniknout na silnicích, ţeleznicích a v kamenolomech důsledkem 

řícení a padaní horninových bloků a úlomku. Metoda je zaloţena na základních 

parametrech, které jsou uvedeny v kapitole 3.1.3 a doplněna o další parametry, jako jsou 

výška skalní stěny, způsob (metodě) dobývání a úhel sklonu skalní stěny. Navíc metoda 

RHR je velmi praktická a uţitečná pro kontrolujícího technika, jelikoţ je jednoduchá 

a umoţňuje mu rychle analyzovat velmi rizikové svahy na základě předběţného 

hodnocení. Předběţné hodnocení můţe technik provést přímo na jednotlivých částech 

lomu, coţ jsou všechny činné a nečinné řezy a také přístupové a dopravní řezy.  Zvýšená 

pozornost při kontrolách by měla být věnována lomům nad určité rozměry. Zde je větší 

pravděpodobnost vzniku nebezpečí a rizika pádu horninových bloků. Následující výpis 

jsou uvedeny parametry lomů, které mohou být povaţovány za rizikové. 

Rizikové parametry lomu: 

a) Pevné skalní horniny:  

- Individuální řezy bývají vyšší neţ 15 m  

- Celkový (generální) úhel řezu je vyšší neţ 1:1 (tj. 45°) a výška mezi 15 aţ 

30 metry  

- Svahy jsou vysoké víc neţ 30 m 

- Vyskytují se jiné faktory, které způsobují riziko nestability (např. vysoký 

stupeň navětrání apod.).  

Pevné horniny obvykle vyţadují dobývaní lámáním, štípáním nebo trhacími 

pracemi.  

b) Slabší poloskalní horniny a soudrţné zeminy: 

- Svahy jsou vyšší neţ 7,5 m a svah je strmější neţ 1 : 2 (27°) 

- Svahy jsou vyšší neţ 30 m  

- Vyskytují se jiné faktory, které způsobují riziko nestability  

Poloskalní horniny obvykle vyţadují dobývaní štípáním, rýpáním atd. 

Nestabilita svahu můţe být způsobena i jinými faktory neţ těmi, které jsou 

uvedenými výše v textu. Mezi tyto faktory můţeme zařadit nepříznivé podloţí, pohyb 

lomových stěn nebo vysoká míra rozrušení svahu apod.  

Metodou RHR je moţné hodnotit skalní řícení (překocení). V případě aplikace této 

metody je vhodné zkoumané území rozdělit na několik oddělených strukturních oblastí. 

Tyto oblasti by se měly přibliţně shodovat s geometrickými nebo geologickými hranicemi, 
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jako jsou například změny v orientaci řezů nebo hlavních strukturních rysů jako jsou např. 

geologické poruchy nebo rozhraní různých typů hornin.    

Kroky při hodnocení:  

Na kaţdém provozovaném lomu, dobývkách a výsypkách bychom měli hodnotit 

moţná rizika. Při hodnocení dobývek případně výsypek je důleţité, abychom pečlivě 

posoudili kaţdou rozdílnou část svahu samostatně. Tuto práci by měl provádět pracovník 

lomu, jelikoţ můţe provádět častou prohlídku pracoviště. Kontrolující pracovník by měl 

vyplnit všechny políčka v příloze 1. Pro tuto prací není nezbytné, aby pracovník byl 

geotechnik. Hodnocený svah by měl být zakreslen do nejnovější mapy lomu v měřítku 

alespoň  1 : 25 000. Tabulky uvedené v příloze 1 a 2 jsou určeny pro hodnocení svahů 

tvořených skalními a poloskalními horninami. 

Klasifikační bodový systém je navrţen tak, aby určení rizika bylo objektivní a byl 

hodnocen vliv (míra) jednotlivých hodnocených parametrů na výslednou míru rizika.  

Metoda RHR hodnotí stav skalního svahu pomocí níţe uvedených parametrů. Bodové 

ohodnocení je prováděno pro kaţdý z následujících parametrů samostatně:  

- Pevnost v prostém tlaku: Můţe být určena přímo měřením nebo empirickými 

polními testy. Typické horninové typy jsou zahrnuty v příloze 1. 

- Index RQD: Tato metoda byla popsaná v kapitole 3.1.2. 

- Vzdálenost diskontinuit: průměrná vzdálenost diskontinuit. 

- Stav diskontinuit: Hodnocení je úměrné stavu diskontinuit, který je popsán 

v příloze 1. 

- Stav podzemní vody: Hodnocení je úměrná přítomnosti a mnoţství vody přitékající 

ze stěny. 

- Orientace trhlin: Bodové hodnocení závisí na generální orientaci a úhlu sklonu 

diskontinuit uvnitř masívu s ohledem na zhoršení stability svahu. Hodnota také 

závisí na kombinaci diskontinuit přítomných v masívu zvyšujících tvorbu bloků, 

které mohou být zhruba popsané jako blokovité (kde strany jsou přibliţně stejně 

veliké), lavicovité (kde jeden rozměr je mnohem menší neţ ostatní dva) 

a sloupcovité (kde jeden rozměr je mnohem větší neţ ostatní dva).  

Přítomnost sedimentárních rysů jako např. nepravá vrstevnatost by měly být také 

zaznamenány. Rovněţ se hodnotí metoda dobývaní a geometrie svahu, které jsou opět 

zahrnuty do bodového hodnocení v příloze 1. Způsob dobývání (opracovaní) totiţ 

ovlivňuje porušení finálního řezu (stěny). Malé bodové ohodnocení je dáváno 

neporušeným stěnám vytvořených např. způsobem dobývání označované jako lámání. 
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Vyšší hodnoty jsou dávány porušeným stěnám vzniklých např. v důsledku velkých trhacích 

prací.  

V případě více etáţových stěn (lomů) je moţné přistoupit 

k celkovému (kumulativnímu) hodnocení nebezpečí, které tkví v kumulativním hodnocení 

rizika jednotlivých etáţí viz příloha 2. Pomocí výše uvedených činitelů je moţné určit míru 

rizika pro kaţdou strukturní oblast jednotlivě. 

Metodu RHR vypočítáváme z uvedeného vzorce: 

 

𝑅𝐻𝑅 =  100 − 𝑅𝑀𝑅 ∗  𝑣𝑙𝑖𝑣 𝑑𝑜𝑏ý𝑣𝑎𝑐í 𝑚.  ∗  
𝑣ýš𝑘𝑎

2
 ∗  𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í ú𝑙𝑢 𝑠𝑡ě𝑛𝑦      (23) 

Stanovení velikosti nebezpečí je pak určeno z tabulek v příloze 1. Riziko týkající 

se potenciálního ohroţení osob můţe být vztaţeno s ohledem na časovou expozici. Toho 

můţeme dosáhnout vynásobením hodnoty součinitele nebezpečí zřícení součinitelem 

expozice ohroţených lidí. Součinitel expozice je vztaţen na 1 hodinu expozice za určitý 

časový interval. Například riziko bude mnohem menší, jestliţe se určité oblasti budeme 

vyskytovat jen jednu hodinu za rok neţ jednu hodinu denně.  

Při jakémkoliv náznaku nebezpečí nebo vysokého bodového ohodnocení rizika 

bychom měli pracovat na opatřeních, které by toto riziko sniţovali. Mezi tyto opatření patří 

např. znepřístupnění nebezpečných oblastí. V místech kde to není moţné se provádí 

pasivní bezpečnostní opatření. Mezi tyto opatření patří ponechání širší lávky mezi etáţemi, 

vybudování ochranného valu, záchytných sítí, apod . 

3.2 Analýza rizik 

Zpracováno dle [3]. Pro vysvětlení pojmu analýza rizik je nutno nejprve definovat 

dva základní pojmy, kterými jsou riziko, nebezpečí. 

Nebezpečí (z ang. hazard) definujeme jako potenciál vzniku neţádoucího jevu, 

jejich příčina tkví v procesech horninového masivu a ve způsobu dobývaní (opracovaní). 

Jinými slovy je to pravděpodobnost toho, ţe svah bude nestabilní. 

Riziko (z ang. risk) je definováno v tomto případě jako, nebezpečí, které vede ke 

vzniku újmy na zdraví a ohroţení osob. Riziko mohou být zvýšené především v místech, 

kde se mohou vyskytovat s vyšší četností lidé ať uţ uvnitř nebo vně lomu. Jinými slovy 

je to pravděpodobnost toho, ţe svah bude nestabilní a tato instabilita povede k újmě na 

zdraví. 

Analýza rizik je souhrn činností, které směřují k identifikaci a kvantifikaci rizika 

a k hledání optimálních opatření v oblasti projektové dokumentace a vlastních výstavby, 

které mohou tato rizika zmírňovat či vylučovat.  
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4 Praktické pouţití klasifikační metod a metod hodnotících analýzu 

rizik 

V této kapitole si ukáţeme nástin praktických pouţití klasifikační metody a metody 

zaloţené na analýze rizik. Metody jsme aplikovali na skalní stěně nečinného pískovcového 

lomu Godula. 

Jako klasifikační metody jsme pouţili metodu SMR a metodu RHR pomocí, které 

bylo moţné navíc vyhodnotit míru rizika na dané lokalitě.  

4.1 Popis lomu Godula 

Lom Godula je neaktivní pískovcový lom situovaný v jihozápadním úbočí hory 

Godula, začleněné do řezu hor severního okraje Moravskoslezských Beskyd. Lom 

se nachází v katastrálním území obce Komorní Lhotka nedaleko města Hnojník 

v Moravskoslezském kraji. Lom je tvořen godulským pískovcem, který je mnohem tvrdší 

neţ klastické pískovce. Poloha lomu Godula je zobrazena na obr. 4.1a a obr. 4.1b. GPS 

souřadnice zájmového lomu byly odečteny pomocí aplikace GoogleEarth version 2.0  

Godulské souvrství je tvořeno pískovcovými vrstvami. Při pohledu na stěnu lomu 

Godula je na jeho povrchu vrstva kulturní zeminy.   



Karel Stuchlík: Hodnocení stability skalních stěn klasifikačními metodami a analýzou rizik 

2011  23 
 

 

Obr. 4.1a - Lom Godula je vyznačen v  mapě pomocí GPS souřadnic 

(www.mapy.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

49°38'54.041"N, 

18°32'4.496"E 

http://www.mapy.cz/
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Obr. 4.1b - Lom Godula je vyznačen v  ortografické mapě pomocí červené tečky  

(www.geofond.cz) 

4.2 Pouţité vybavení  

Při terénních pracích jsme pouţili vybavení, které si v této kapitole blíţe popíšeme. 

Při rekognoskaci terénu byl pouţit fotoaparát značky SONY DSC H7 pomocí, kterého 

jsme provedli fotodokumentaci skalní stěny. Přesná geodetická teleskopická nivelační lať 

slouţila jako měřítko pro odečítaní skutečných vzdálenosti z pořízených fotografií viz. 

obr. 4.3b. Pro orientační zjišťování pevnosti hornin (MPa) jsme pouţili Schmidtové 

kladívko typu L od výrobce Proceq viz obrázek 4.3c. Během tereních prací byl odebrán 

vzorek horniny a předán laboratořím VŠB – TUO, které provedli určení pevnosti v prostém 

tlaku.  Pro zaměření směru a úklonů byl pouţíván geologický kompas od výrobce Freiberg. 

Pro zajištění bezpečnosti bylo dále vyuţito certifikovaného horolezeckého materiálu (lana, 

úvazky, helmy, karabiny).  

 

49°38'54.041"N, 

18°32'4.496"E 

http://www.geofond.cz/
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4.3 Terénní práce  

Terénní práce jsme prováděli v období vegetačního klidu coţ umoţňovalo snadnější 

dokumentování skalní stěny. Měření pevnosti horniny jsme prováděli pomocí Schmidtova 

kladívka typu L od výrobce Proceq a to jak v nezvětralé části skalní stěny tak i navětralých 

částech. Geologickým kompasem jsme měřili směr a úklon stěny a její diskontinuity viz. 

obr. 4.3d. Do předem připraveného zápisníku jsme zapisovali naměřená data.  Data jsme 

vloţili do tabulky, která byla vytvořena pomocí aplikace Microsoft Office Excel 2007. 

Všechny naměřené hodnoty jsme uvedli v tab. 4.4a. Po vizuálním zhodnocení jsme 

rozdělili skalní stěnu lomu Godula do sedmi dílčích segmentů. Hlavním kritériem pro 

rozčlenění skalní stěny do jednotlivých segmentů byla četnost puklin a stupeň navětrání 

horniny viz obr. 4.3a. Jednotlivé segmenty byly označeny římskými číslicemi viz obr. 4.3a. 

Terénní práce proběhli pod dozorem vedoucího bakalářské práce p. Šancer, který prováděl 

úkony spojené se slaňováním skalní stěny a manipulaci s teleskopickou geodetickou tyčí 

viz obr. 4.3b.  

 

Obr. 4.3a - Rozdělení skalní stěny lomu Godula do sedmi část, s  vyznačeními 

osami x,y,z (Stuchlík 2011)  
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Obr. 4.3b - Slaňování skalní stěny lomu Godula s  geodetickou tyčí  (Stuchlík 

2011) 

 

Obr. 4.3c - Zjišťování pevnosti horniny pomocí Schmidtova kladívka  (Stuchlík 

2011) 
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Obr. 4.3d - Měření sklonu a úklonu stěny a diskontinuit geologickým 

kompasem (Stuchlík 2011) 

4.4 Vyhodnocení naměřených dat 

 

Naměřená data v lomu Godula 

Výška svahu: 16 m 

Směr stěny: 304° 

Sklon: 75° 

Diskontinuity: 214°/14° 

Pevnost 

horniny: 

130 MPa v částech Ia, Ic, IIc. IIIc  

  80 Mpa v částech Ib, IIb, IIIb 

Tab. 4.4a - Sklon, úhel svahu a diskontinuit a pevnost horniny (Stuchlík 2011) 

 

Názorný výpočet stability svahu části Ib pomocí klasifikační metody SMR 

SMR metodu vypočteme se vzorce: 

 

𝑆𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 +  𝐹1 ∗ 𝐹2 ∗ 𝐹3 + 𝐹4                             (24) 
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kde: 

RMRbasic parametry jsme si vypočetli z naměřených údajů a bodové ohodnocení 

jsme provedli z tabulky 4.4a. Z naměřených a vypočtených údajů jsme určili stabilitu 

skalní stěny lomu Godula.  

Postup výpočtu RMRbasic: 

 1) Pevnost horniny v prostém tlaku byla prováděna skleriskopickým   

  Schmidtovým kladívkem typu L. Horninu jsme určili jako pískovec, který 

  měl pevnost v části Ib 80 MPa (7 bodů).                       

 2) RQD (Rock Qyuality Designation, tj. index kvality horniny) jsme provedli 

  dle vzorce: 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3,3𝐽𝑣  %                                              (25) 

 

Tento vzorec jsme pouţit z důvodu absence vrtné sody a tedy i vrtných jader. Počet 

puklin v části Ib jsme odečetli z obr. 4.4. Parametr Jv jsme počítali dle vztahu: 

𝐽𝑣 =
11

4
+

14

4
+

6

4
= 7,75                                               (26) 

 

Čitatel znázorňuje počet puklin na (m), jmenovatel velikost posuzované plochy 

skalní stěny, která v našem případě činila 4 m. První zlomek vzorce číslo (26) vyjadřuje 

počet puklin rovnoběţných s osou x, druhý zlomek vyjadřuje počet kolmých na osu 

x puklin a třetí vyjadřuje počet puklin na ose z. Tyto osy jsou znázorněny v obr. 4.3a. 

Po dosazení všech vypočtených hodnot jsme vypočetli RQD dle vzorce (25). RQD vyšlo 

89,425% viz vzorec (27). Bodové ohodnocení parametru RQD bylo stanoveno na 17 bodů. 

 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3,3 ∗ 7,75 = 89,425 %                               (27) 
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Obr. 4.4 - Četnost puklin v části Ib (Stuchlík 2011)  

 

 3) Vzdálenost puklin byla 200 – 600 mm. Tuto hodnotu jsme odhadli pomocí 

  obr. 4.3b. (10 bodů) 

 4) Stav trhlin jsme byl určen přímo v terénu (10 bodů)  

 5) Zvodnění skalního masivu jsme určili vizuálně přímo na lokalitě (15 bodů).   

 6) Orientace puklin byla velmi příznivá (0 bodů). 

Všechny vypočtené a odhadnuté parametry jsme obodovali pomocí tabulky 4.4a. 

Součet všech parametrů metody RMRbasic činní tedy 59 bodů. Opravné koeficienty F1 

aţ F4 jsme určili z tabulky 3.1.5c.  

Celkové bodové ohodnocení skalní stěny v části Ib metodou SMR činní 67 bodů. 

Po dosazení této hodnoty do tabulky 3.1.5a jsme zjistili, ţe stabilita skalní stěny v části 

Ib je částečně stabilní. Jednotlivé parametry s jejich popisem a bodovým ohodnocení 

z kaţdé části jsme si uvedli v tabulce 4.4b. 
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RMRBasic = BASIC RMR =∑ Hodnocení 

Parametr Rozsah hodnot 

Pevnost 

v prostém tlaku 
< 250 250 – 100 100 – 50 50 – 25 

< 25 

25-5 5-1 <1 

Hodnocení 15 12 7 4 2 1 0 

Kvalita vrtného 

jádra RQD 
90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

Hodnocení 20 17 13 8 3 

Vzdálenost 

trhlin 
>2m 0.6-2m 200-600mm 60-200mm <60mm 

Hodnocení 20 15 10 8 5 

Stav trhlin 

Velmi 

(drsný) 

povrch 

Mírně drsný 

povrch 

Mírně drsný 

povrch 

Smyková 

plocha 

povrchu 

Měkké 

vyhloubení 

>5mm silné 

Není 

pravidelný 
Mezera<1mm Mezera<1mm 

Hlubší<5m

m je silná 
Mezera >5mm 

Nejsou 

mezery, 

Skála je 

nezvětralá 

Mírně 

zvětralá 

Velmi 

zvětralé stěny 

Mezery 1-

5mm, 

Pravidelný 

Pravidelný 

Hodnocení 30 25 20 10 0 

Spodní vody 
Zcela 

suchá 
vlhký mokrý Kapající Tečení 

Hodnocení 15 10 7 4 0 

Tab. 4.4a - Hodnocení parametrů RMRbasic, používaných metodou SMR [18] 
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Části skalní 

stěny 
Část Ia Část Ib Část Ic Část IIb 

Část 

IIc 
Část IIIa Část IIIb 

Parametry RMRbasic 

Pevnost 
(MPa) 

130 80 130 80 130 130 80 

Hodnocení 12 7 12 7 12 12 7 

Index RQD 

(%) 
100 87,78 100 85,3 100 96 89,43 

Hodnocení 20 17 20 17 20 20 17 

Vzdálenost 

trhlin 
> 2 m 

200-

600mm 
> 2 m 

200-

600mm 
> 2 m 0.6-2m 

200-

600mm 

Hodnocení 20 10 20 10 20 15 10 

Stav trhlin 

Skála je 
nezvětra

lá 

Mezery 
1-5mm 

pravidel

né 

Skála je 
nezvětra

lá 

Mezery 
1-5mm 

pravidel

né 

Skála 
je 

nezvětr

alá 

Skála je 
nezvětra

lá 

Mezery 
1-5mm 

pravideln

é 

Hodnocení 25 10 25 10 25 25 10 

Podzemní 
voda 

Zcela 
suché 

Zcela 
suché 

Zcela 
suché 

Zcela 
suché 

Zcela 
suché 

Zcela 
suché 

Zcela 
suché 

Hodnocení 15 15 15 15 15 15 15 

Orientace 
trhlin 

Velmi 

příznivá 

Velmi 

příznivá 

Velmi 

příznivá 

Velmi 

příznivá 

Velmi 

přízniv

á 

Velmi 

příznivá 

Velmi 

příznivá 

Hodnocení 0 0 0 0 0 0 0 

Celkově 

RMRbasic 
92 59 92 59 92 87 59 

Parametry SMR 

F1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

F2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

F3 0 0 0 0 0 0 0 

F4 8 8 8 8 8 8 8 

SMR 90 67 92 59 92 87 59 

Tab. 4.4b - Vyhodnocení jednotlivých části skalní stěny metodu SMR (Stuchlík 2011) 

Názorný výpočet nebezpečí a rizika sesuvu skalního bloku v části Ib pomocí metody 

zaloţené na analýze rizik RHR 

Metodou RHR určíme, jak velké je nebezpečí a riziko pádu uvolněných skalních 

bloků z jednotlivých segmentů skalní stěny, na které jsme ji rozdělili. RHR pouţívá 

většinu parametrů jako SMR. Navíc u této metody posuzujeme druh provedené těţby, 

výšku svahu a sklon skalní stěny. Posuzování nebezpečí a rizika na jednotlivých částech 

skalní stěny bylo provedeno pomocí přílohy 1. RHR jsme spočetli ze vzorce (28).  
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𝑅𝐻𝑅 =  100 − 𝑅𝑀𝑅 ∗  𝑣𝑙𝑖𝑣 𝑑𝑜𝑏ý𝑣𝑎𝑐í 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑦 ∗  
𝑣ýš𝑘𝑎

2
 ∗  𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í ú𝑙𝑢 𝑠𝑡ě𝑛𝑦  

(28) 

(28) 

Hodnotu RMR jsme si jiţ vypočetli při posuzování stability svahu u metody SMR 

v kapitole 4.4. 

 1) dobývací metodu jsme zvolili hladké stěny (4 body) a poškození   

  zvětráváním nebo odstřelem (3 body) celkem (7 bodů).  

 2) celková výška svahu je 16 m/2 (8). 

 3) sklon (uhel) stěny je > 80° při odlomení skalního masivu (1 bod).  

Dle přílohy 1 jsme dosadili bodové ohodnocení a vynásobili jednotlivé parametry. 

Nebezpečí sesuvu pro část Ib nám vyšlo 2296 tedy střední význam. Riziko sesuvu jsme 

určili:   

Riziko sesuvu = nebezpečí sesuvu * doba ohroţení po jednu hodinu. 

V našem případě jsme expozici určili na 50 hodin za týden a vyšlo 45,92. 

Dle přílohy 1 jsme dosadili bodové ohodnocení a riziko sesuvu je nízkého významu. 

Jednotlivé parametry s jejich popisem a bodovým ohodnocení z kaţdé části jsme si uvedli 

v tabulce 4.4d 
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Části 
skalní 

stěny 

Část Ia Část Ib Část Ic Část IIb Část IIc Část IIIa Část IIIb 

100-SMR 10 41 8 41 8 13 41 

Provedení 

těţby a+b 

(a)Hlad

ká stěna 

(b)pošk
ození 

zvětrání

m 

(a)Hladká 

stěna 

(b)poškoz
ení 

zvětráním 

(a)Hladká 

stěna 

(b)poškoz
ení 

zvětráním 

(a)Hladká 

stěna 

(b)poškoz
ení 

zvětráním 

(a)Hladk

á stěna 

(b)poško
zení 

zvětrání

m 

(a)Hladká 

stěna 

(b)poškoz
ení 

zvětráním 

(a)Hladká 

stěna 

(b)poškoz
ení 

zvětráním 

Hodnocení 7 7 7 7 7 7 7 

Výška 
svahu/2 

8 8 8 8 8 8 8 

Hodnocení 

sklonu 

>80° >80° >80° >80° >80° >80° >80° 

Hodnocení 1 1 1 1 1 1 1 

Nebezpečí 

sesuvu 

560 2296 448 2296 448 728 2296 

Hodnocení Nízký 
význam 

Střední 

význam 

Nízký 
význam 

Střední 
význam 

Nízký 
význam 

Nízký 
význam 

Střední 
význam 

Doba 

ohroţení 

po 1 
hodinu 

Týden 

50 hodin 

Týden 50 

hodin 

Týden 50 

hodin 

Týden 50 

hodin 

Týden 50 

hodin 

Týden 50 

hodin 

Týden 50 

hodin 

Hodnocení 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Riziko 

sesuvu 

11,2 45,92 8,96 45,92 8,96 14,56 45,92 

Hodnocení Nízký 

význam 
Nízký 

význam 

Nízký 

význam 

Nízký 

význam 

Nízký 

význam 

Nízký 

význam 

Nízký 

význam 

Tab. 4.4d - Vyhodnocení jednotlivých části skalní stěny metodu RHR (Stuchlík 2011) 

4.5 Závěrečné zhodnocení pouţitých metod 

Výsledná stabilita zkoumaného skalního svahu spočítaná klasifikační metodou 

SMR (Slope Mass Reating) vyšla nejlépe v segmentech Ia, Ic, IIc, IIIa. Horší výsledky 

byly vypočteny v segmentech Ib, IIb, IIIb. U dobře hodnocených části bylo zjištěné malé 

porušení trhlinami a malý stupeň zvětrání. A naopak tomu špatně hodnocené části byli 

velmi porušené trhlinami a erozí.  

Metodou RHR (Rockfall Hazard Reating) jsme spočítali riziko a nebezpečí pádu 

skalního bloku z jednotlivých segmentů. Při hodnocení nebezpečí sesuvu skalního bloku 

dopadli nejlépe segmenty Ia, Ic, IIc, IIIa. V těchto částech je nebezpečí sesuvu nízkého 

významu. V částech Ib, IIb, IIIb je nebezpečí skalního sesuvu středního významu. Pod 

těmito segmenty je velký obsah sesunutých skalních bloků viz obr. 4.3b.  
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5 Závěr 

V bakalářské práci s názvem Hodnocení stability skalních stěn metodami 

zaloţenými na klasifikaci horského masivu a analýze rizik jsme si ukázali, ţe můţeme 

posuzovat stabilitu a rizika u závěrných svahů v kamenolomech v ČR velmi rychle 

a účinně. V této práci jsme pouţili klasifikační metodu SMR (Slope Mass Rating)  

a metodu analyzující rizika RHR (Rockfall Hazard Rating) na závěrném svahu nečinného 

pískovcového kamenolomu Godula. Pouţité metody se dobře aplikovali jak přímo v terénů 

tak i u následných výpočtů. Klasifikační metodou SMR (Slope Mass Reating) jsme rychle 

určili ty části závěrného svahu, které jsou stabilní a které jsou nestabilní. Metodu 

analyzující rizika RHR jsme rychle odhalili ty části závěrného svahu u kterých hrozí 

nebezpečí sesuvu a tím pádem i riziko ohroţení osob. Výsledky obou metod se velmi 

shodovali. Metody shodně ohodnotili ty části skalního svahu, které jsou porušené trhlinami 

a erozí. U těchto části bylo zvýšené nebezpečí sesuvu a riziko ohroţení osob. Pro 

stabilizaci nestabilních části skalního svahu je moţné pouţít metodu Kováriho a Fritze, 

které určí velikost kotvících sil, tak aby byla zabezpečena stabilita svahu. Bliţší popis této 

metody je uveden ve druhé kapitole této práce. Metodu SMR a RHR nelze aplikovat 

u činných kamenolomů z důvodu stále se měnicího svahu, která je způsobena vlivem těţby 

v lomu. Tyto metody lze dobře aplikovat u kamenolomů tvořené závěrnými svahy a to 

z důvodu rychlého a účinného určení nestabilních části svahu. Z výsledku metody RHR 

provedeme následné určení nebezpečí a rizika sesuvu na vytvořeném svahu. Jestliţe tento 

svah je vyhodnocen jako nebezpečný, je moţné provést na něm bezpečnostní opatření. 

Jedno z moţných opatření je úprava sklonu svahu. Cílem této bakalářské práce je rozšíření 

klasifikační metody (SMR) a metody analyzující rizika (RHR) v kamenolomech ČR. 

  



Karel Stuchlík: Hodnocení stability skalních stěn klasifikačními metodami a analýzou rizik 

2011  35 
 

LITERATURA: 

[1] ALDORF, J. et. al.: Http://www.ita-aites.cz [online]. 2006 [cit. 2010-05-16]. 

 Zásady a principy NRTM jako převaţující metody konvenčního tunelování v ČR. 

  Dostupné z WWW: <http://www.ita-aites.cz/files/edice_CTuK/ctuk_02.pdf>. 

[2]  ALEJANO L. R., et. al.: International Journal of Rock Mechanics and Mining 

 Sciences. Spain, 2008. 2272 s. 

[3] BABINEC, F.: Http://www.math.slu.cz [online]. Brno: 2005 [cit. 2010-08-

 12].  Management rizika. Dostupné z WWW: 

 <http://www.math.slu.cz/studmat/AnalyzaRizik/AnalyzaRizik-1.pdf>. 

[4] BIENIAWSKI, Z. T.: Engineering rock mass classifications. John Wiley and Sons 

 Inc. New York, 1989. 272 s. ISBN 0-471-60172-1 

[5] CARPENTER, J.: Secure and Sustainable Final Slopes for SME Aggregate 

 Quarries. Envenlode Books Market Street, Charlbury, Oxford, 2004. 127 s. ISBN 

 0897766882. 

[6] DEMEK, J., et. al.: Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. 2. vydání. Brno: 

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 580 s. ISBN 80-86064-99-9. 

[7] EXNER, K.; HORKÝ, J.: Trhací práce a ražení důlních děl. II vydání: VŠB 

 Ostrava, 1990. 225 s. 

[8] HOEK. E., et. al.: Support of underground excavations in hard rock. A. A. 

 Balkema, Netherlands, 2000, SBN 89 5410 1873. 

[9] CHMELAŘ, R.: Současné klasifikační systémy pro hodnocení horninového masivu 

 v podzemním stavitelství. Čeněk a Jeţek s.r.o. Geotechnika. 4/2001. 38 s.  

 ISSN 1211-913X. 

[10] MAERZ, N. H.: Highway rock cut stability assessment in rock masses not 

 conducive to stability calculations. Proceedings of the 51st Annual Highway 

 Geology Symposium, Seattle, Washington, 2000. 259 s. 

[11] OLIŠAR, P.: Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating Systém při 

 posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách.  

 Čeněk a Jeţek s.r.o. Geotechnika. 3/2009. 35 s. ISSN 1211-913X. 

[12] PAVLÍK, J.: Geotechnické způsoby určování stability skalních stěn.  

 Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. 215 s. 



Karel Stuchlík: Hodnocení stability skalních stěn klasifikačními metodami a analýzou rizik 

2011  36 
 

[13] PETROŠ, V.: Http://homen.vsb.cz [online]. 2002 [cit. 2010-10-03].

 /~pet40/texty/VlastI.htm. Dostupné z WWW: 

 <http://homen.vsb.cz/~pet40/texty/VlastI.htm>. 

[14] PRUŠKA, J.: Http://departments.fsv.cvut.cz [online]. 2009 [cit. 2011-01-22]. 

 Klasifikace-rezim-kompatibility.pdf. Dostupné z WWW: 

 <http://departments.fsv.cvut.cz/k135/data/wp-upload/2009/05/klasifikace-rezim-

 kompatibility.pdf>. 

[15] ROMANA, M. et. al.: Http://empresas.arrakis.es [online]. Valencia (Spain) : 2003 

 [cit. 2010-07- 18]. SMR Geomechanics classification: Application, experience and 

 validation. Dostupné z WWW: 

 <http://empresas.arrakis.es/stmr/SMR%20geomechanics%20classification%20for

 %20ICRM%202003.pdf>. 

[16] SCHRIEBL, T.: Gebirgsklassifikationen Ernst und huete. Vienna, 2007. 120 s. 

 Diplomová práce. University of Natural Resources and Applied Life Sciences. 

[17] SLIVKA, V., et. al.: Těžba a úprava silikátových surovin. Praha 10: Vivas a.s., 

 2002. 457 s. ISBN 80-903113-0-X. 

[18] Stabilita skalních stěn [online]. 2002 [cit.  2011-02-08]. Dostupné z WWW: 

 <http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/mech_hornin/mhig_12.pdf>. 

[19] VLČKO, J. et. al.: Využitie metódy SMR (Slope Mass Rating) při 

 inžinierskogeologickom hodnotení stability skalnej steny kameňolomu Srdce. 

 Čeněk a Jeţek s.r.o., Geotechnika. 1/2010. 20s. ISSN 1211-913X. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karel Stuchlík: Hodnocení stability skalních stěn klasifikačními metodami a analýzou rizik 

2011  37 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ: 

Obr. 2.3.1a - Znázornění sil ve svahu a porušení smykem [18] .......................................... 4 

Obr. 2.3.1b - Znázornění sil se svahu a porušení odtrţením [18] ........................................ 5 

Obr. 2.3.1c - Znázornění sil působících na horninu ve svahu [2] ........................................ 6 

Obr. 2.3.1d - Sesuv svahu po jedné ploše [17] ................................................................... 7 

Obr. 2.3.1e - Klínový sesuv (sesuv po dvou plochách)[17] ................................................ 8 

Obr. 3.1.1 - Jak dlouho vydrţí nezajištěný výrub určité šířky v závislosti na čase [14] ..... 11 

Obr. 3.1.2 -  Znázornění výpočtu RQD z jednotlivých kusu vrtných jader [14] ................ 12 

Obr. 4.1a - Lom Godula je vyznačen v mapě pomocí GPS souřadnic (www.mapy.cz) ..... 23 

Obr. 4.1b - Lom Godula je vyznačen v ortografické mapě pomocí červené  

                            tečky(www.geofond.cz) ........................................................................ 24 

Obr. 4.3a - Rozdělení skalní stěny lomu Godula do sedmi část, s vyznačeními osami 

                      x,y,z (Stuchlík 2011) .................................................................................. 25 

Obr. 4.3b - Slaňování skalní stěny lomu Godula s geodetickou tyčí (Stuchlík 2011) ........ 26 

Obr. 4.3c - Zjišťování pevnosti horniny pomocí Schmidtova kladívka (Stuchlík 2011) .... 26 

Obr. 4.3d - Měření sklonu a úklonu stěny a diskontinuit geologickým kompasem 

                        (Stuchlík 2011) ......................................................................................... 27 

Obr. 4.4 - Četnost puklin v části Ib (Stuchlík 2011) ......................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karel Stuchlík: Hodnocení stability skalních stěn klasifikačními metodami a analýzou rizik 

2011  38 
 

SEZNAM TABULEK: 

Tab. 3.1.2 - Klasifikace hornin pomocí indexu RQD [14] ................................................ 13 

Tab. 3.1.3 - Rozdělení horniny dle RMR [7] .................................................................... 14 

Tab. 3.1.5a - Ohodnocení skalního masivu podle metody SMR [19] ................................ 16 

Tab. 3.1.5b - Bodové hodnocení vztahu směru sklonu diskontinuit proti orientaci 

                           svahu [19] ............................................................................................. 18 

Tab. 3.1.5c - Hodnocení koeficientů F1aţ F4, pouţívané v klasifikaci SMR [11] ............. 18 

Tab. 4.4a - Hodnocení parametrů RMRbasic, pouţívaných metodou SMR [18] ................. 30 

Tab. 4.4b - Vyhodnocení jednotlivých části skalní stěny metodu SMR (Stuchlík 2011) ... 31 

Tab. 4.4d - Vyhodnocení jednotlivých části skalní stěny metodu RHR (Stuchlík 2011) ... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karel Stuchlík: Hodnocení stability skalních stěn klasifikačními metodami a analýzou rizik 

2011  39 
 

 Přílohy 

Příloha 1 

 

 



Karel Stuchlík: Hodnocení stability skalních stěn klasifikačními metodami a analýzou rizik 

2011  40 
 

 

 

 



Karel Stuchlík: Hodnocení stability skalních stěn klasifikačními metodami a analýzou rizik 

2011  41 
 

Příloha 2 

 

 

 

 

 

 


