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Anotace 

V předložené práci je zpracován návrh řešení zajištění skalního svahu bývalého stěnového 

lomu, kde v současnosti dochází k projevům nestability skalních výchozů a k jevům 

klasifikovaných jako skalní řícení. Opadávající fragmenty skalní horniny ohrožují nejen 

objekty, nacházející se v těsné blízkosti skalního svahu, ale i lidské životy.  

V první části je shrnuta charakteristika zájmového území a zdůvodnění navrhovaných 

opatření. V další části jsou vysvětleny jednotlivé návrhy stabilizačních opatření a 

zdůvodnění výsledného návrhu. Následně je provedeno posouzení vlivu stavby na životní 

prostředí. V závěru práce je provedeno srovnání dvou možných alternativ řešení z hlediska 

ekonomického, technického a bezpečnostního.  

Klíčová slova: skalní řícení, stabilita svahu, geologie, dynamická bariéra, zárubní zeď, 

gabion 

 

 

Summary 

The presented thesis contains a proposal of a solution of stabilizing a former quarry rock 

slope. This slope is a subject to rock outcrops instabilities and events classified as rockfalls. 

Falling rock fragments endanger not only facilities close to the slope, but also human lives. 

The first chapter summarizes characteristics of the concerned area and justifies the proposed 

solutions. The second chapter explains individual solutions of the slope stabilization and 

reasons for the final proposal. The following chapter evaluates influence of the solution on 

the environment. The conclusion of the thesis compares two different alternatives of the 

solution from the economical, technical and safety views. 

Key words: rockfall, slope stability, geology, dynamic barrier, retaining wall, gabion 
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1 Úvod 

Cílem předmětné bakalářské práce je posouzení stávajícího nevyhovujícího stavu v prostoru 

bývalého stěnového lomu a navrhnout takové stabilizační opatření, jež zajistí bezpečnost 

osob a majetku nacházejícího se v jeho v těsné blízkosti.  

V roce 2013 jsem vypracovala společně s Ing. Tomášem Floriánem (autorizace v oboru 

geotechnika) projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V době přípravy bakalářské 

práce byly zahájeny práce na realizační dokumentaci stavby, jejíž jsem opět autorem.  

Opuštěný stěnový lom se nachází na p. p. č. 3456/7  v k. ú. Ústí nad Labem za garážemi v 

Čajkovského ulici poblíž viaduktu a traťového tunelu v nadmořské výšce cca 145 - 210  m 

n. m.  

Bývalý lom, který je součástí městské aglomerace, byl využit pro stavbu garáží a 

přečerpávací stanice Teplárny Trmice. Tyto objekty jsou nyní ohrožovány opadávající 

horninou a sesouvajícím se osypovým kuželem. 

Ze severu a jihu je lokalita částečně ohraničena stávajícími kamennými opěrnými zdmi v 

nevyhovujícím technickém stavu. Celková délka (šířka) prostoru je cca 60 m. Na západní 

straně se nachází předmětný skalní svah, na východě komunikace v ulici Čajkovského a 

železniční trať.  

V lomu jsou odkryty tři lávové výlevy spodní části vulkanosedimentárního komplexu. Strmý 

skalní svah, dosahuje výšky 18 - 45 m, jeho sklon se pohybuje od 70°do 90°. Nad skalní 

stěnou pokračuje zalesněný svah do výšky 60 m ve sklonu 40 - 45°. U paty svahu je kužel 

osypu a opadávek hornin ve frakci od 1 do 500 mm, ojediněle i větších. Ve vlastní skalní 

stěně je rozvolněný převis v havarijním stavu. 

Všechny zájmové pozemky náleží ke katastrálnímu území Ústí nad Labem, pozemek, na 

němž se nachází skalní svah, je v majetku Statutárního města Ústí nad Labem. 

Jedná se o nezabezpečený skalní svah, kde dochází k jevům, které jsou klasifikovány jako 

skalní řícení. Skalní řícení ohrožuje již zmíněnou čerpací stanici technologických vod, 

garáže a prostor v okolí autodílny.  Pod skalní stěnou je v současnosti umístěno provizorní 

ochranné zařízení - oplocení, pro zachycení skalních úlomků. Oplocení je tvořeno dřevěnými 
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trámky, ocelovým lanem a pletivem. Tento typ oplocení, jehož trvanlivost je omezená, má 

v tomto případě naprosto nedostačující funkci pro potřebu zajištění objektu Teplárny Trmice 

a.s.  

Dle informací vlastníka se jedná o vstupní objekt do štoly labských řádů. V případě uvolnění 

a pádu větších bloků horniny, by mohlo dojít k poškození vstupního objektu a následnému 

omezení, nebo úplnému odstavení provozu teplárny. Proto je nutné navrhnout taková 

opatření, aby se zabránilo případným škodám. Teplárna Trmice dodává primárními 

tepelnými napáječi o celkové délce 125 km do městských částí na levém břehu Labe cca 3 

700 TJ tepelné energie v páře za rok. Teplárna Trmice má připojeno více než 1 300 

odběrných míst a zásobuje teplem zhruba 30 tisíc domácností a velkou část průmyslových 

závodů ve městě. Mezi její klienty dále patří zdravotnická a školská zařízení, veřejné 

organizace a klienti z terciárního sektoru – hotely, obchodní a administrativní centra atd. 

Jako primární se tedy jeví úkol, zabezpečit vhodným způsobem výše zmíněný objekt.  

Opuštěný lom pod Větruší je významnou geologickou lokalitou (příklad jednoho z možných 

vzniků alternací bazaltoidních hornin Českého středohoří) nelze zde proto doporučit 

radikální stavební zásah, který by lokalitu znehodnotil. 
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2 Charakteristika území 

2.1 Geomorfologické, klimatické a hydrogeologické poměry 

Hodnocená lokalita spadá do okrsku Litoměřické středohoří, který se nachází ve střední a 

jihozápadní části  Verneřického středohoří. Litoměřické středohoří tvoří plochou hornatinu 

neovulkanické hrásti mezi údolími Ploučnice, Labe a dolní Bíliny budovanou čedičovými 

horninami povrchových a podpovrchových forem, vzácněji znělcovými a trachytovými 

podpovrchovými tělesy, dále svrchnokřídovými pískovci a slínovci. Jde o strukturně 

denudační reliéf s rozsáhlými zbytky zarovnaného povrchu, se strukturními plošinami, 

rozsáhlými hřbety a suky, s hlubokými antedecentními, svahovými a subsekventními 

údolími a s četnými kryogenními tvary [1]. 

Oblast lze zařadit do klimatické oblasti mírně teplé MT9 s charakteristikami: dlouhé léto, 

teplé, suché až mírně suché. [21]. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým 

jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Průměrná dlouhodobá roční teplota je 8 - 9 °C (1961 –1990). Průměrná roční 

teplota na stanici Mánesovy sady je 9,6 °C, na stanici Kočkov 8,2 °C (průměr z let 1976 – 

2000). Nejteplejším měsícem je červenec, nejchladnějším leden. Dlouhodobý průměr srážek 

z let 1976 – 2000 je na stanici Mánesovy sady 533,2 mm.r-1 na stanici Kočkov 581,8 mm.r-

1. V posledních letech jsou průměrné roční srážky mírně nad uvedeným průměrem. 

Průměrná výška sněhové pokrývky je menší než 50 cm za celou zimu. Maximální průměrná 

výška sněhové pokrývky je nižší než 20 cm. 

Hydrologicky spadá zájmové území do pořadí č. 1-14-02-00. Specifický odtok podzemních 

vod dle mapy odtoku podzemní vody se převážně pohybuje okolo 2-3 l/s/km2 [19]. 

2.2 Geologické poměry 

Tato lokalita byla již dříve popsána [3] jako typická ukázka stavby vulkanického komplexu. 

Nové výzkumy zde provedené [Cajz in Čech et al., 1991] vedly k rozšíření jejího významu 

jako příkladu jednoho z možných vzniků alternací bazaltoidních hornin Českého středohoří.  
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V lomu jsou odkryty tři lávové výlevy spodní části vulkanosedimentárního komplexu. Jedná 

se o typickou ukázku výlevů odplyněné lávy do vodního prostředí s charakteristickým 

vývojem jednotlivých facií uvnitř vlastního proudu.  

Ve spodní partii lomové stěny, těsně nad garážemi, je odkryt kontakt dvou proudů, které 

odděluje sediment s organogenní příměsí. Na spodním i svrchním proudu je pozorovatelná 

změna intenzity alterace (argiliace), která vyznívá směrem do kontaktu. Obdobně lze 

sledovat i změnu v odlučnosti. Část lávového proudu, která přišla do kontaktu s vodním 

prostředím, byla desintegrována za vzniku brekcie. Ta pak tepelně odstínila další masu 

proudu, a proto se běžně i v jádrech subakvátních proudů vyskytují sloupcově odlučné facie 

jako u proudů terestických. Na bázi vyššího proudu jsou zachovány kulové útvary, které lze 

označovat za ne zcela typicky vyvinuté jádra polštářů (pillow lava). Stratifikace 

pozorovatelná ve svrchní partii lávy spodního výlevu vznikla přeplavováním rozložené 

desintegrované hmoty.  

Lokalita dokumentuje jev syngenetické (přímé) desintegrace hmoty efuze označovaný jako 

hyaloklastéza nebo hyaloklastitová brekciace, který závisí pouze na charakteru okolního 

prostředí efuze samé. Tímto principem lze vysvětlit značné objemy klastických 

vulkanických hornin, aniž by bylo nutné předpokládat vysokou explozivitu vulkanismu. 

2.3 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologicky spadá zájmová lokalita do hydrogeologického rajónu č. 461 - Křída 

Dolního Labe po Děčín - levý břeh V zájmovém území se nenachází chráněná oblast 

přirozené akumulace vod. Nejbližší území CHOPAV Krušné hory se nachází cca 5km 

východně od zájmové lokality. Nejbližší ochranné pásmo vodního zdroje se nachází cca 1 

km západně od sledované lokality na východním okraji Hostovic. [19], [23]. 

2.4 Popis střetu zájmů 

Opuštěný lom, který je součástí městské aglomerace, byl využit pro stavbu garáží a 

přečerpávací stanice Teplárny Trmice. Tyto objekty jsou nyní ohrožovány opadávající 

horninou a sesouvajícím se osypovým kuželem. Teplárna Trmice dodává primárními 

tepelnými napáječi o celkové délce 125 km do městských částí na levém břehu Labe cca 3 
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700 TJ tepelné energie v páře za rok. K teplárně je připojeno více než 1 300 odběrných míst 

a zásobuje teplem zhruba 30 tisíc domácností a velkou část průmyslových závodů ve městě. 

Mezi klienty teplárny dále patří zdravotnická a školská zařízení, veřejné organizace a klienti 

z terciárního sektoru – hotely, obchodní a administrativní centra atd.  

 Jak bylo uvedeno v kapitole 2. 2. opuštěný lom pod Větruší je významnou geologickou 

lokalitou (příklad jednoho z možných vzniků alternací bazaltoidních hornin Českého 

středohoří) nelze zde proto doporučit radikální stavební zásah, který by lokalitu znehodnotil. 
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3 Metodika prací 

3.1 Geofyzikální průzkum 

Účelem povrchového geofyzikálního měření bylo zjistit stav rozrušení skalního podkladu 

(převážně tvořený bazalty) směrem do hloubky, a popřípadě vymezit tektonické poruchy. 

K řešení výše uvedené úlohy byla použita geofyzikální metoda elektrické odporové 

tomografie (ERT). Vlastní geofyzikální práce byly provedeny v říjnu 2013 [5]. 

3.2 Elektrická odporová tomografie (ERT) 

Pro detailní průzkum vertikálního odporového řezu geofyzikálních profilů bylo použito 

multielektrodové odporové profilování (ERT), které je kombinací odporového profilování a 

sondování. Tím se získaly informace o rozložení měrných odporů jak ve vertikálním, tak i 

v horizontálním směru. Měření bylo řízeno automatickou multielektrodovou aparaturou a 

probíhalo pomocí stabilně rozloženého systému elektrod, které byly střídavě používány jako 

zdrojové a měřící s geometrickým uspořádáním Wennerovým a Schlumbergerovým. 

K měření byla použita digitální geofyzikální aparatura ARES, společně s multielektrodovým 

kabelovým systémem (fa GF Instruments s.r.o. Brno). Vzdálenost mezi elektrodami byla 2m 

u profilu P1 a 3m u profilů P2a P3. Uvedený měřicí systém zajistil hloubkový dosah do cca 

12 m pro profil P1 a cca 23 m pro profily P2 a P3. 

Geoelektrické měření metodou ERT bylo provedeno (dle možností umístnění v terénu) o 

celkové délce cca 300 m na třech profilech. Geoelektrický profil P1 o délce 62 m byl 

situován pod skalní stěnu v místě akumulace materiálu ze skalního řízení. Dva subparalelní 

geoelektrické profily P2 a P3 o délkách 117 m byly situovány nad skalní stěnou směrem 

k zahradní osadě. Situace umístění geoelektrických profilů je zobrazena v grafické příloze 

č. 2. 

S využitím softwarového programu Res2Dinv byly sestrojeny geoelektrické řezy 

invertovaných odporů, které dávají dobrou představu o rozložení odporového pole jak 

v horizontálním, tak i vertikálním směru. Toto odporové pole je obrazem geologických 

struktur a ve většině případů i geologického složení. 
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Výsledky měření daly představu o heterogenitě odporových poměrů horninového prostředí. 

Snížené hodnoty měrných odporů bývají indikátorem zvodnělých tektonických zón a 

geologického prostředí s vyšším obsahem jílovité složky [5], viz příloha č.3 

3.3 Odběr vzorků a popis odkryvu 

Na vytýčených pozicích bylo částečně za použití horolezecké techniky odebráno celkem 

deset vzorků zemin a hornin V1 – V10. Sondy pro odběr vzorků zemin byly hloubeny ručně. 

Odběr byl proveden z profilu 0 - 1 m pod stávajícím terénem, vzorky hornin byly odebírány 

z povrchu skalní stěny. 

3.4 Laboratorní zkoušky 

V průběhu sondáže byly odebrány porušené vzorky zemin a neporušené vzorky hornin 

určené k laboratornímu zpracování (viz tab. č. 1) 

Tabulka 1 – Přehled odběrů vzorků hornin a zemin 

sonda označení 

vzorku 

hloubka 

odběru 

popis vzorku provedené zkoušky 

V1 42095 0-1 Písek s ojedinělými štěrkovými zrny, šedý vápnitý, vlhký fyzikální vlastnosti  

V2 42096 0-0,1 rozvětralá hornina efektivní smykové parametry  

V3 42097 0-0,1 rozvětralá hornina efektivní smykové parametry  

V4 42098 0-0,1 hornina, čedič  pevnost v prostém tlaku 

V5 42099 0-1 písek s jemnozrnnou příměsí, červenohnědý, vápnitý fyzikální vlastnosti 

V6 42100 0-1 štěrk, šedý, silně vápnitý, vlhký fyzikální vlastnosti 

V7 42101 0-1 písek, šedý, vápnitý, vlhký fyzikální vlastnosti 

V8 42102 0-0,1 rozvětralá hornina efektivní smykové parametry  

V9 42103 0-1 hornina alterovaný čedič pevnost v prostém tlaku 

V10 42104 0-1 hornina alterovaný čedič pevnost v prostém tlaku 

Odebrané vzorky byly převezeny do geotechnické laboratoře firmy ARCADIS CZ, a.s. 

divize Geotechnika k provedení zkoušek. Na základě výsledků laboratorních testů byly 

zeminy klasifikovány dle příslušných normativ a standardů [6]. 
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3.5 Práce geologické služby 

Realizované práce geologické služby zahrnovaly následující okruh činností: 

- zpracování archivních podkladů 

- průběžná komplexní dokumentace realizovaných prací 

- zajištění a koordinace technických, laboratorních a specifických terénních prací 

- prohlídka skalní stěny za použití horolezecké techniky 

- odběru vzorků, doprava a protokolární předání vzorků do laboratoře 

- zpracování dat a vyhodnocení výsledků průzkumných prací  

Získané údaje byly zpracovány tak, aby poskytly požadované podklady o geologické stavbě 

území pro projektovanou výstavbu.  

Zhodnocení výsledků inženýrsko-geologického průzkumu (geologická stavba území, údaje 

o základových poměrech), slouží především pro získání vstupních podkladů pro další stupeň 

projektové dokumentace stavby.  
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4 Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 

4.1 Výsledky geofyzikálního průzkumu 

Na geoelektrickém profilu P1, který je situován v místě akumulace materiálu skalního řícení 

pod skalní stěnou, lze předpokládat do cca 5 m různorodost materiálu od kamenitých bloků 

až po zcela rozvětralé sutě. Akumulace pevnějších částí skalního řícení se zde projevují 

měrnými elektrickými odpory 50 m až 100 m. Měrné elektrické odpory nižší než 50 m 

zachycují zcela rozvětralý sypký materiál hlinitopísčitého charakteru. Vyšší měrné 

elektrické odpory ve staničení cca 15 m až cca 28 m v hloubce kolem 8 m zde pravděpodobně 

zachycují pevnější části hornin, s největší pravděpodobností tvořených bazalty. Zbylá část 

podkladních hornin (elektrické měrné odpory nižší než 100 m) má charakter velmi 

zvětralých hornin, kde s jejich hloubkou zvětrání narůstá podíl jílovité složky (měrné odpory 

klesající až k 10 m). 

Geofyzikální profil P2 z geoelektrického hlediska vykazuje velmi nízké měrné odpory (do 

100 m) v přípovrchové vrstvě mocné od cca 5 m do cca 8 m. Tuto vrstvu pravděpodobně 

tvoří zcela rozvětralý skalní povrch charakteru jílovitopísčitých hlín spolu s nejsvrchnější 

vrstvou hlinitojílovitých sedimentů. Pod touto vrstvou jsou zachyceny skalní horniny, které 

jsou v různém stádiu porušení. Podkladní horniny s měrnými odpory nad100 m lze 

považovat za méně zvětralé, které se vzrůstajícími měrnými odpory představují horniny více 

kompaktní. Ve staničení cca 44 m až cca 58 m elektrické měrné odpory klesají pod 100m 

a pravděpodobně zachycují pásmo velmi zvětralých podkladních hornin charakteru až 

jílovitých písků. Toto zvětralé pásmo upadá se zvyšujícím se staničením.  

Obdobný charakter jako geoelektrický profil P2 má i geoelektrický profil P3. Geoelektrické 

měření i zde zachycuje nízkoodporovou přípovrchovou vrstvu (od cca 5 m do cca 10 m), 

tuto vrstvu zřejmě i zde tvoří zcela rozvětralý skalní povrch charakteru jílovitopísčitých hlín 

a nejsvrchnější část hlinitojílovitých sedimentů, které ve staničení od cca 53 m do staničení 

cca 70 m mají větší převahu písčité frakce. Podkladní skalní horniny, dle elektrických 

vlastností zachycených na geoelektrickém měření, jsou i zde zastoupeny jak tvrdšími 

partiemi (měrné elektrické odpory nad 100 m), tak i velice rozvětralým pásmem charakteru 

jílovitých písků. Za nejkompaktnější část geoelektrického profilu lze považovat 
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vysokoodporovou polohu (až kolem 1000 m) ve staničení od cca 20 m do cca 48 m. 

Středová část profilu zachycuje velmi zvětralé podkladní horniny, kde jsou měrné elektrické 

odpory velice nízké (do 35 m). 

V zájmové lokalitě byly povrchovým geofyzikálním měřením (elektrickou odporovou 

tomografií ERT vymezeny přípovrchové vrstvy zvětralých podkladních hornin spolu 

s hlinitojílovitými sedimenty, více kompaktní partie podkladních bazaltů a zcela zvětralé 

pásma těchto bazaltů viz grafická příloha č. 3 [5]. 

4.2 Popis odkryvu 

V rámci geologického průzkumu byla provedena rekognoskace závěrné stěny bývalého 

lomu za použití horolezecké techniky.  Byla ověřena dobrá shoda geologických poměrů 

s popisem profilu lomu pod Větruší, tak jak je uváděn v dříve provedených pracích [1],[3]. 

 Závěrná stěna opuštěného lomu odkrývá tři lávové výlevy spodní části 

vulkanosedimentárního komplexu (obrázek 2). Odkryv je typickou ukázkou výlevů 

odplyněné lávy do vodního prostředí. Sekvenci přechodu dvou následných příkrovů 

olivinických bazaltoidů v detailu zachycuje schéma na obrázku č. 3. Spodní příkrov (A, B) 

je od svrchního příkrovu (C, D, E) oddělen polohou tufitických jílovců až diatomitů (F) 

usazených v jezerním prostředí. Část lávového proudu, která přišla do bezprostředního styku 

s vodním prostředím, byla dezintegrována za vzniku hyaloklastitové brekcie (A, E). 

Stratifikace ve svrchní části spodního příkrovu (A) vznikla přeplavováním rozložené hmoty 

hyaloklastitu. V hyaloklastitové facii na bázi vyššího příkrovu (E) jsou zachována jádra 

polštářů (pilow lawa). Hyaloklastické brekcie byly dříve považovány za sférický tuf a jádra 

polštářů za vulkanické bomby. Střední část lávového proudu byla izolována od vodního 

prostředí hyaloklastickou brekcií a má sloupcovou odlučnost (C) 

V archivním vrtu GÚ – 126 vyhloubeného u paty lomu bylo prokázáno pokračování 

vulkanosedimentárního komplexu s dalšími polohami diatomitů ještě do hloubky 65,55 m. 

Komplex vyplňuje erosivní depresi vyhloubených hluboce do slínovců březenského 

souvrství. 
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Zastiženy zde byly brekciové polohy o mocnostech větších než jedem metr. Brekciové 

polohy vznikaly rozlámáním utuhlých nebo téměř utuhlých partií hornin nově přivedenou 

lávou, která úlomky tmelí. 

Na obrázku č. 1 je vyznačen převislý nestabilní blokovitě odlučný bazaltoidní útvar, který 

je na hranici stabilitní rovnováhy. Tento útvar bude nutné řízeně odstranit. 

 

 

Obrázek 1 - Panoramatický snímek vulkanosedimentárních frekvencí v opuštěném lomu pod 

Větruší 

 

 



Koniasová: Návrh zajištění skalního svahu bývalého stěnového lomu Vaňov  

 

2015   12 

 

Obrázek 2 – Příkrov silně přeměněného olivinického čediče s nepřeměněnými sloupcovitě 

odlučnými partiemi. Svrchní část odkryvu na v. úbočí Větruše, Foto B. Havlíková – O. Shrbený 

(Shrbený 1968) 

 

Z porovnání obou předchozích snímků je zřejmé, že v průběhu 45 let došlo k významnému 

opadu zvětralých bazaltoidů ze závěrné stěny bývalého lomu. K tomuto jevu bude se stejnou 

či větší intenzitou docházet i v budoucnosti. Stávající bariera tvořená standardním pletivem 

na stojkách z dřevěných hranolů, patrná na obrázku č. 1, je pouze dočasným a nedostatečným 

řešením.  

 

Obrázek 3 – Schématický profil vulkanosedimentárních frekvencí v bývalém lomu pod Větruší (Cajz 

1991, upraveno podle Shrbeného 1968 a dle stavu v roce 2013) 



Koniasová: Návrh zajištění skalního svahu bývalého stěnového lomu Vaňov  

 

2015   13 

 

1) kvartérní sedimenty      

2) alterovaný bazaltoid 

3) nepravidelně odlučný bazaltoid 

4) sloupcovitě odlučný bazaltoid 

5) redeponované hyaloklastity 

6) tufity a tufitické jílovce 

Ve spodní části odkryvu je obnažen nejprve výlev spodního příkrovu se dvěma faciemi 

(A, B) v jeho nadloží vyšší lávový příkrov se třemi faciemi (C, D, E). Idealizovaný profil 

v pořadí (A, B, C, D, E) je uveden na obrázku č. 4 

 

 

Obrázek 4 – Detail sekvence na přechodu dvou efuzí 

 

A, B   - spodní příkrov 

A   - hyaloklastit in situ s náznaky stratifikace (zcela alterovaný bazaltoid) 

B  - mírně alterovaný olivinický bazaltoid s kulovou odlučností 

C, D, E - svrchní lávový příkrov 

C  - střední část lávového se sloupcovou odlučností 

D  - spodní část lávového proudu s kulovou až bločkovou odlučností (značně 

alterovaný bazaltoid) 
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E  - hyaloklastit in situ místy se zachovalými jádry polštářů (zcela alterovaný 

bazaltoid) 

F  - organogenní sedimenty (tufitické jílovce, diatomit, uhelný jílovec) 

4.3 Výsledky laboratorních zkoušek 

Tabulka 2 - Zatřídění vzorků zemin podle fyzikálních vlastností 

zemina     

sonda V1 V5 V6 V7 

označení vzorku 42095 42099 42100 42101 

hloubka (m) 0-1 0-1 0-1 0-1 

ČSN 736133 S2 SP S3 S-F G1 GW S2 SP 

ČSN EN ISO 14688-2 Sa Sa Gr Sa 

přir. vlhkost W (%) hhh 19,5 

 

24,5 19,1 20,1 

číslo nestejnozrnnosti Cu 3,7 6,5 25,5 2,7 

číslo křivosti 1 1,4 1,9 1 

namrzavost nenamrzavá mír.namrzavá nenamrzavá nenamrzavá 

propustnost propustná propustná propustná propustná 
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Tabulka 3 – Výsledky krabicových smykových zkoušek 

hornina    

sonda V2 V3 V8 

označení vzorku 42096 42097 42102 

hloubka (m) 0-1 0-1 0-1 

vlhkost (%) 17,1 20 21,9 

objemová hmotnost suché zeminy 

kg/m3 

915 1023 953 

objemová hmotnost vlhké zeminy 

kg/m3 

1072 1228 1158 

zdánlivá hustota pevných částic 

zem. kg/m3 

2650 2650 250 

vrcholová pevnost  
 

φ 30° 31,5° 34,8° 

c (MPa) 0,024 0,018 0,015 

koncová pevnost  
 

φ 29,5° 31,1° 33,5 

c (MPa) 0,022 0,017 0,017 

 

 

Tabulka 4 - Výsledky zkoušek pevnosti v prostém tlaku 

hornina    

sonda V4 V9 V 10 

označení vzorku 42098 42103 42104 

hloubka (m) 0-0,1 0-0,1 0-0,1 

průměrná pevnost (MPa) 120,93 1,3 3,8 

zatřídění dle ČSN 736133 R2 R6 R5 
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4.4 Hydrogeologické poměry 

Hladina podzemní vody nebyla archivním vrtem GU - 126 zastižena do hloubky 70 m.  

 

Tabulka 5 - Základní informace o vrtu GU - 126 

stát Česká republika 

ID 22184 

Původní název GU-126 

Rok vzniku objektu 1962 

Poskytovatel dat Česká geologická služba - Geofond 

Hloubka vrtu (m) 70 

Primární dokumentace GF P015641 

Souřadnice X - JTSK [m] 977019.94 

Souřadnice Y - JTSK [m] 760913.64 

Způsob zaměření X,Y zaměřeno 

Výškový systém Jadran -Lišov 

Nadmořská výška - souřadnice Z 145.84 

Inklinometrie (Y/N) N 

Účel mapovací 

Hydrogeologické údaje (Y/N) N 

Hloubka hladiny podzemní vody [m]   

Druh hladiny podzemní vody neuvedena 

Karotáž (Y/N) N 

Hmotná dokumentace (Y/N) N 

Druh objektu vrt svislý 

Geologický profil (Y/N) Y 

Organizace provádějící Geoindustria, závod Dubí v Krušných horách 
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Tabulka 6 - Geologický profil archívního vrtu GU - 126 

hloubka (m) Stratigrafie Popis 

0,00- 6,50 Kvartér navážka 

6,50–7,50 Terciér čedič pórovitý zeolitový karbonatizovaný hnědá 

7,50–25,00 Terciér 

tufit tmavá hnědá, příměs: organický detrit (zbytky) 

diatomit 

25,00–26,50 Terciér 

tufit karbonatizovaný organogenní hnědá šedá 

vápenec ve vložkách 

26,50–32,80 Terciér tuf jemnozrnný pevný modrá šedá 

32,80–37,00 Terciér jíl písčitý muskovitický šedá 

37,00–38,50 Terciér vyvřelá hornina celistvý rozložený alterovaný (přeměněný) hnědá šedá 

38,50–44,00 Terciér sedimentární hornina, sedimentární hornina jílovitý, příměs: organický detrit (zbytky) 

44,00–65,15 Terciér čedič jemnozrnný, pyroxenický, rozpukaný, karbonatizovaný, tmavá šedá 

65,15–67,00 Křída pískovec jílovitý, střednozrnný, muskovitický, světlá šedá 

67,00–67,95 Křída jílovec muskovitický biotitický, šedá 

67,95–70,00 Křída Slínovec, tmavá šedá 
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Obrázek 5 - Vrt GU - 126 (na mapě vyznačen modře) 

4.5 Geotechnické vlastnosti a zatřídění zemin a hornin 

Zeminy a horniny ze závěrné stěny opuštěného lomu byly zatříděny a hodnoceny na základě 

makroskopického popisu a především výsledků laboratorních zkoušek a rozborů odebraných 

vzorků. Na základě komplexního vyhodnocení byl aktualizován geologický profil a 

vymezeny vrstvy s obdobnými geotechnickými parametry. Jejich zatřídění a normové 

charakteristiky podle ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy jsou uvedeny 

v následující tabulce.  
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Tabulka 7 - Směrné normové charakteristiky zastižených zemin 

 

 

Tabulka 8 - Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt skalního masívu 

Zatřídění skalních hornin podle pevnosti Únosnost Rdt MPa 

 

 

sonda 
Třída 

  

Pevnost 

stření hustota diskontinuit - vzdálenost mm 

Pevnost velmi malá střední velmi velká 

c až malá až velká až extrémně velká 

MPa > 600 600 až 60 < 60 

V4 R 2 50 až 150 vysoká 4 2 1,2 

V10 R 5 1,5 až 5 velmi nízká 0,6 0,3 0,2 

V9 R 6 0,5 až 1,5 extrémně nízká 0,4 0,25 0,15 

 

Tabulkové hodnoty Rdt  jsou použitelné u skalních masívů se sevřenými diskontinuitami bez 

jílovité výplně. To ovšem neplatí pro zastižené sloupcovitě a nepravidelně rozpadavé 

bazaltoidy. Proto bylo provedeno laboratorní stanovení pevnosti v prostém tlaku 

s výsledkem c = 120,93 MPa pro zastiženou třídu R2, c = 3,8 MPa pro zastiženou třídu R5 

a c = 1,3 MPa pro zastiženou třídu R6. V závěrné stěně bývalého lomu pod Větruší byla 

vesměs zastižena střední až velká hustota diskontinuit v rozmezí 600 – 60 mm. 

 

 

třída/        

symbol  

Rdt* g ju cu jef cef Edef n b

ČSN 

731001

(kPa) (kN.m
-3

) () (kPa) () (kPa) (MPa)

15-35

12 -19

250-390

V5 S3 SF

V6 G1GW šířka základu 0,5m    500                   

šířka základu 1,0m    800 

šířka základu 3,0m    1000 

šířka základu 6,0m    800

17,5 0

sonda

V1, V7 S2 SP šířka základu 0,5m    250                        

šířka základu 1,0m    350 

šířka základu 3,0m    600 

šířka základu 6,0m    500

0,3

36-41 0,2

šířka základu 0,5m    125                          

šířka základu 1,0m    175 

šířka základu 3,0m    225 

šířka základu 6,0m    175

21

18,5 0,7832-35 0 0,28

0

0,74

0,9

28-31
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4.6 Závěr 

Předkládaný posudek měl splnit následující cíle: 

1) stanovení geotechnických parametrů pro stabilitní výpočet 

2) stanovení geotechnických doporučení pro založení stavby 

ad 1  

Ve výpočtu pro výpočet stability skalního svahu bylo počítáno s porušením skalní stěny 

smykem po rovinné smykové ploše. Stabilitní výpočty byly zpracovány Ing. Tomášem 

Floriánem v programu FINE Geo 5 Skalní svah a nejsou v této bakalářské předkládány [7]. 

Byly pouze zohledněny při návrhu řešení.  Při porušení po rovinné smykové ploše se 

horninový blok posunuje dolů po smykové ploše. Základem výpočtu je stanovení normálové 

síly N působící na smykovou plochu, posouvající síly Tpos (aktivní)  a smykových 

vzdorujících sil Tvzd (pasivních). Pro určení pasivních sil Tvzd jsou nejdůležitějšími 

vstupními údaji podmínky smykové pevnosti a normálová síla N působící na smykovou 

plochu. Výpočet aktivní síly Tpos a normálové síly N je dále ovlivněn tíhou bloku (závisí 

na geometrii a objemové tíze horniny), kotvením bloku, přitížením, vlivem vody a 

seismickými účinky. Aktivní síla Tpos a normálová síla N se získají sumací všech sil 

vstupujících do výpočtu. Do výpočtu byly zavedeny následující parametry bazaltoidu  

Soudržnost horniny:    c  = 8 - 15  kPa 

Úhel vnitřního tření horniny:  φ  = 29,5    ° 

Objemová hmotnost:   γ  = 24,75   kN/m3  

Stabilita svahů byla řešena na dvourozměrném modelu zemního tělesa. Smyková 

plocha byla modelována jako kruhová. Ve výpočtu pro výpočet stability svahu bylo počítáno 

s následujícími parametry: 

Osypový kužel třída S2, středně ulehlá  

Objemová tíha:    γ  = 18,50   kN/m3 

Úhel vnitřního tření:   φef   = 33,50    ° 

Soudržnost zeminy:   cef = 0,00  kPa 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Fine/GEO5/v17/RockStability_5_CS.chm::/rovinna-smykova-plocha.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Fine/GEO5/v17/RockStability_5_CS.chm::/rovinna-smykova-plocha.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Fine/GEO5/v17/RockStability_5_CS.chm::/rovinna-smykova-plocha.html
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Objemová tíha sat, zeminy:  γsat  = 19,00   kN/m3 

Hladina podzemní vody nebyla v archivním vrtu zastižena, přesto bylo vhodné HPV do 

stabilitních výpočtů zavést, např. do úrovně 1 m v trhlinách či 1 m pod terén. Byl tak 

modelován reálný stav při zvýšených srážkách. 

ad 2 

Vzhledem k tomu, že je opuštěný lom pod Větruší významnou geologickou lokalitou, nelze 

doporučit radikální stavební zásah, který by ji znehodnotil. Zároveň je však vhodné 

minimalizovat rizika spojená s pohybem osob v prostoru pod závěrnou stěnou bývalého 

lomu a stabilizovat osypový kužel pod stěnou, tak aby nedošlo k poškození čerpací stanice 

v majetku Teplárny Trmice. Vhodným opatřením bude provedení dynamické bariéry, která 

zabrání pádu kamenů a balvanů do prostoru s volným pohybem osob. Vzhledem 

k morfologii závěrné stěny bývalého lomu bude vhodné dynamickou barieru rozdělit do 

dvou různě vysokých částí. Výšky a energetické třídy dynamických barier byly určeny po 

provedení pádové simulace. Vrty pro kotvení dynamické bariery budou z větší části 

prováděny v nesoudržných zeminách, bude tedy nutné je pažit. Dalším nutným opatřením 

v osypovém kuželu nad přečerpávací stanicí je provedení ochranné zárubní zdi z drátokošů 

vyplněných lomovým kamenem. V první fázi budování ochranné zdi bude nutné provést 

záporové pažení pro dočasnou stabilizaci svahu. Zpětné zásypy zdi je nutné hutnit na Id = 

0,9, stejné parametry musí mít i základová spára kotvených patek sloupů dynamické bariery. 

Stávající provizorní barieru tvořenou dvouzákrutovým pletivem na dřevěných stojkách je 

vhodné ponechat do doby dožití konstrukce. Do ochranné gabionové zdi lze použít část 

bazaltového kameniva vzniklého při sanaci označeného horninového bloku v havarijním 

stavu. 
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5 Technické řešení stavby  

Vzhledem k velikosti závěrné stěny opuštěného lomu, která představuje zdroj volných 

fragmentů matečné horniny a tedy vysokou míru nebezpečí pádu těchto fragmentů do 

prostoru s pohybem osob, bylo přistoupeno k variantě za použití ochranných záchytných 

bariér.  

Tato varianta oproti standardnímu řešení za použití ocelových sítí kotvených ocelovými 

svorníky, nabízí rychlejší montáž a výrazně nižší investiční náklady. Vzhledem k 

rozvolněnosti masívu by bylo nutné před samotnou instalací sítí očistit svah od rozvolněných 

částí, což by znamenalo nejen bezpečnostní riziko, ale i navýšení nákladů za odtěžení, odvoz 

a uložení odpadu. Při uvažovaném očištění do průměrné hloubky min. 0,5m by bylo nutné 

odtěžit a zlikvidovat cca 2700 tun kamenné suti, což by značně navýšilo rozpočtové náklady, 

vzhledem k velmi obtížným přístupovým podmínkám, které jsou limitovány šířkovými a 

výškovými parametry podjezdu pod přiléhající tratí.  

V programu Geo5 Skalní svah bylo řešeno celkem deset profilů [7]. Stabilitní analýzou bylo 

prokázáno, že řada profilů je na hranici rovnováhy tzn. stupeň bezpečnosti je jen o málo větší 

než 1.   

S ohledem na sklon svahu se zdrojovým materiálem, jeho nestabilní množství, tvar volných 

fragmentů, délky drah po svahu, způsobu pohybu po svahu, mocnosti tlumící složky a podle 

charakteru vegetačního krytu byly navrženy bariéry s kapacitou pohltit energii 2000 kJ 

(bariéra A – výšky 3m, bariéra B - výšky 5m). Linie ochranných bariér bude probíhat pod 

stávajícím dřevěným oplocením. Linie bariér byla navržena na základě geodetického 

zaměření a rekognoskace terénu. Energetická třída byla stanovena na základě pádových 

simulací, provedených v charakteristických profilech zájmového území prostřednictvím 

softwaru Rockfall 6.1., který byl vyvinut výrobcem a dodavatelem ochranných dynamických 

bariér (pádová simulace není obsahem této bakalářské práce).  

Nad objektem čerpací stanice bude vybudována ochranná zárubní zeď z drátokošů (gabionů) 

vyplněných vhodným lomovým kamenem. Částečně bude využit kámen vyzískaný 

z lokality.  
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5.1  Záchytné zařízení 

5.1.1 Dynamické bariéry 

Systém dynamických bariér je tvořen ocelovými sloupky a základovými deskami, nosnými 

ocelovými lany, záchytnými lany, vysokopevnostní ocelovou sítí a brzdnými elementy. 

Bariéry jsou testovány při maximální energii nárazu, opakovanými nárazy a nárazy do 

okrajových částí systému. Zůstatková výška bariéry v poli nárazu činí přes 60%, nejsou 

evidovány žádné úbytky v sousedních polích. Mají bezpečnostní rezervy prokázané 

testováním prováděným za co možná nejobtížnějších podmínek.  

Všechny ocelové součásti (sloupky, základové desky a brzdné elementy) jsou žárově 

pozinkované, lana a sítě jsou navíc potažena zinkovo- aluminiovou vrstvou 

SUPERCOATING, která rozhodujícím způsobem zvyšuje odolnost drátů lan a sítí proti 

korozi. Srovnávací testy prokázaly, že oproti běžně pozinkovanému drátu dosahuje drát 

ošetřený vrstvou SUPERCOATING nejméně trojnásobné, až čtyřnásobné životnosti.  

Ochranná vrstva SUPERCOATING (známá též jako GALFAN) se vyrábí postupem double-

dip, při kterém dráty projdou nejprve zinkovou a poté zinkovo-aluminiovou lázní. Jen tímto 

způsobem lze docílit optimální (eutektické) slitiny z 5% hliníku a 95% zinku, která je 

schopna garantovat deklarovanou životnost systému. Supercoating kombinuje přednosti 

zinku (aktivní ochrana, nízké náklady) a aluminia (hladký a tvrdý povrch, velmi dobrá 

přilnavost, nízká míra koroze). Po napadení korozí zůstává zachován hladký povrch, protože 

koroze sice vede k úbytku zinkové vrstvy, ale na druhé straně také dojde k vytvoření 

aluminiové oxidační vrstvy. Ta je příčinou trvale dobré antikorozní ochrany, která zajišťuje 

i v agresívním prostředí (silnice, dráhy, průmysl, sopečné oblasti) nadstandardní životnost 

systému.  

Systémy jsou z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodné. Důvodem není jen speciální 

antikorozní ochrana, která snižuje náklady na údržbu ale i způsob, jakým bariéry po nárazu 

pracují: 

• Při běžné, každodenní události je energie absorbována vysokopevnostní ocelovou 

sítí. 
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• Při událostech, které se co do svého rozsahu vyskytují řádově jednou za deset let je 

energie nárazu zachycena vysokopevnostní ocelovou sítí a jen z malé části přenesena do 

brzdných elementů. 

• Při mimořádných událostech (výskyt řádově jednou za 100 let) je kotvící systém 

bariéry chráněn elasticko-plastickou deformací sítě a působením brzdných elementů. 

Díky svým funkčním parametrům a dlouhé životnosti představují bariéry bezpečnou 

variantu k podstatně nákladnějším stavebním opatřením. Navíc na rozdíl od nich, krajinu 

nenarušují, ale stávají se její součástí. 

5.1.2  Směrové a výškové uspořádání bariér  

Bariéra „A“: je navržena v délce 32m, její výška činí 3m. Kapacita pohlcení dopadové 

energie je do 2000 kJ. Čtyři kusy ocelových sloupků jsou rozmístěny ve vzdálenostech 10,0 

a 12,0m. Sloupky a záchytné kotvy byly situovány s ohledem na morfologii terénu, tak, aby 

byly dodrženy požadavky výrobce systému, dle instalačního manuálu. Rovněž bylo nutné 

bariéru situovat tak, aby žádná z jejích součástí nezasahovala na pozemky, jež nejsou v 

majetku stavebníka. Schéma sloupků a kotev vyplývá z výkresové přílohy č. 4. 

Bariéra „B“: je navržena v délce 24m, její výška činí 5m. Kapacita pohlcení dopadové 

energie je do 2000 kJ. Čtyři kusy ocelových sloupků jsou rozmístěny ve vzdálenostech 8,0m.  

Bariéry byly rozděleny do dvou částí tak, aby bylo možné zajistit všechny rozvolněné části 

skalních výchozů, neboť systém neumožňuje překonávání velkých výškových rozdílů.  

5.1.3 Založení základových desek a sloupků 

Na základě dostupných podkladů z geofyzikálního měření proběhne založení v prostředí 

akumulace materiálu skalního řícení pod skalní stěnou. Do cca 5m lze předpokládat 

různorodost materiálu od kamenitých bloků až po zcela navětralé sutě. V místě akumulace 

se nachází jak pevnější části skalního řícení, tak i zcela rozvětralý sypký materiál 

hlinitopísčitého charakteru, popř. kamenitý materiál s hlinitopísčitou výplní. V místě 

vytýčených pozic sloupků dojde k odtěžení zvětralého materiálu v rozměrech pro následnou 

realizaci betonových základových patek.  
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Potom budou zrealizovány vývrty pro osazení celozávitových kotevních tyčí Ø32 mm, délky 

4,0 m („A“) a 6,0 m („B“) do vrtu Ø108 mm, vrtaných s výpažnicí. Fixace kotvy proběhne 

pomocí cementové suspenze s vodním součinitelem w=0,5. Následně proběhne betonáž 

patek do předem připraveného bednění, tř. C20/25 XC1. Patky budou vyztuženy sítěmi 

KARI. Povrch betonové patky bude korespondovat s úrovní okolního terénu a bude 

zarovnaný do vodorovné roviny tak, aby budoucí spodní lano bylo v úrovni terénu.  

Na betonové patky budou instalovány základové desky s čepem, pro možnost kloubového 

spojení s ocelovým sloupkem, který je tvořen profilem HEA160. Sloupky i základové desky 

jsou opatřeny kladkami, které slouží, jako vedení pro horní a spodní nosné lano. Potom se 

sloupek uvede do projektem požadované polohy (měřeno inklinometrem) pomocí dvojice 

záchytných lan, spojených se záchytnými kotvami. Schéma (příčný řez a detail) bariéry je 

patrné v grafické příloze č. 5 a 6.  

5.1.4 Realizace kotev 

Záchytné kotvy zastoupené lanovými kotvami Ø 2x22,5 mm dl. 4,0 m (5,0 m) budou 

osazeny do vrtu Ø 108 mm a následně budou zainjektovány cementovou suspenzí s w = 0,5 

– 0,6. Úhel vrtání, tedy finální sklon kotev je dle požadavku výrobce 15° od horizontály. 

Kotvy pro napnutí horního nosného lana, spodního nosného lana a bočního kotevního lana 

jsou zastoupeny dvojicí lanových kotev Ø 2x22,5mm dl. 4,0m (5,0m) do vrtu Ø 108mm. 

Lanové kotvy budou injektovány cementovou suspenzí s w = 0,5 – 0,6. 

Pro realizaci vývrtů bude použita vrtací souprava s upevněním na lešení. 

5.1.5 Instalace brzdných elementů (absorbéry energie)  

Jejich funkcí je absorbování kinetické energie přenášené z konstrukce bariéry do záchytných 

kotev nosných lan. Celkově jsou aplikovány dvě dvojice brzdných elementů pro každou 

bariéru.  
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5.2 Ochranná zeď z gabionů 

Nad čerpací stanicí technologických vod bude vybudována zeď v délce 10,0 m, její šířka ve 

spodní části je 2,0 m, výška činí 3,5 m. Zárubní zeď bude v celé délce provedena ve sklonu 

10° směrem ke svahu. Tvar a přesné rozměry zdi budou přizpůsobeny dle tvaru a rozměrů 

štoly, jež v současnosti nejsou známy, neboť neexistuje výkresová dokumentace stávajícího 

stavu.  

5.2.1 Ochrana štoly 

Před započetím montáže drátokošů a jejich plnění lomovým kamenem bude nutné provedení 

ochranné vrstvy teplárenské štoly, se kterou se gabionová zeď kříží.  Jako ochrana štoly, jež 

bude při provádění výkopu zčásti odhalena, je navržena vrstva ze stříkaného betonu C12/15 

v tl. 150mm, doplněného dvěma vrstvami sítí KARI 100x100x5mm. Po provedení této 

vrstvy bude možné přistoupit k montáži a spojování sítí a následnému plnění drátokošů 

lomovým kamenivem. 

5.2.2  Konstrukční uspořádání gabionové zdi 

Zárubní zeď bude provedena na podkladní vrstvě ze štěrkodrti, min. tloušťky 300mm. 

Základová spára bude provedena v příčném sklonu. Konstrukce zdi je navržena ve sklonu 

10° směrem ke svahu a proto i horní hrana podkladní vrstvy musí být provedena ve sklonu 

tak, aby umožňovala osazení drátokošů v požadovaném sklonu. Spodní část zdi bude po 

vyplnění lomovým kamenem zpětně zasypána, min. do výšky 1,5m, z důvodu přitížení paty 

zdi. Rub i zasypaný líc gabionu bude chráněn proti vnikání drobných částí a zanesení 

ochrannou vrstvou z filtrační geotextilie.  

Gabionová zeď bude sestavena ze svařovaných drátokošů o rozměrech 2,0x1,0x1,0m, 

1,5x1,0x1,0m, 1,0x1,0x0,5m s vnitřním dělením po 1,0m. V místě křížení s teplárenskou 

štolou budou zhotoveny atypické drátokoše, které se upraví dle skutečných rozměrů a 

prostorové orientace štoly. Zeď je navržena z jedné přímé části a dvou zalomených částí, 

které svírají s přímou částí úhel min. 5°. Takto vytvořená křídla, budou bránit přesypávání 

napadávky do prostoru vstupního objektu do štoly.  
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Vlastnosti svařovaných drátokošů musí odpovídat příslušným předpisům a technicko-

kvalitativním podmínkám. Koše budou provedeny ze svařovaných sítí, ze žárově 

pozinkovaných ocelových drátů Ø3,7mm s tahovou pevností min. 400MPa, o velikosti ok 

100x100mm, propojených spirálami a zajištěné distančními sponami.  

Výplňový kámen bude frakce 63-125, popřípadě 63 – 250mm.  Je možné využití materiálu 

z výzisku z lokality v objemu do 10%. Pro výplň gabionu budou použity úlomky o min. 

velikosti rovné 1,5 – 2,0 násobku průměru oka.  

Výplňový kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý a dostatečně tvrdý. 

Nesmí být použit kámen jakkoliv znečištěný. Lícová strana gabionu musí být min. do 

hloubky 0,5m ručně vyskládána.  

5.2.3 Zemní práce 

Výkopy pro základy zárubní zdi z gabionů budou realizovány za pomoci lehké mechanizace 

a především ručně, z důvodu štoly, nacházející se v trase ochranné zdi. Tvar výkopu je dán 

tvarem gabionové stěny. Přesný tvar stavební jámy a její rozsah bude upřesněn podle 

skutečného tvaru a rozměrů štoly (kolektoru).  

Základová spára bude provedena v příčném sklonu 3% směrem k rubu zdi. Stavební jáma 

bude zajištěna proti zasypání záporovým pažením z ocelových profilů U, vyplněných 

pažinami z dřevěných fošen. Po vybudování ochranné zdi, zůstane pažení zachováno, 

nebude se rozebírat. Výkop bude zajištěn proti přítokům povrchové vody. Zeď bude 

založena plošně na hutněném polštáři ze štěrkodrti fr. 32-63, tl. 0,3 - 0,7 m. Hutnění bude 

provedeno na Id=0,9.  

Před realizací podkladních konstrukcí ze štěrkodrti bude provedena kontrola základové 

spáry odpovědným geotechnikem , který zhodnotí skutečný stav základové spáry, případně 

navrhne nutná opatření k dosažení požadovaných hodnot únosnosti. Na takto provedené 

základové spáře bude vybudována podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 32-63,v tloušťce 0,3 - 

0,7m.  

Na zásyp rubu gabionové stěny bude použit nenamrzavý, propustný materiál fr. 0-32 

hutněný po vrstvách max. tl. 300 mm. Po osazení drátokošů bude ve spodní úrovni úložné 

plochy koše umístěna drenážní trubka DN 200 pro odvedení spodních vod. 
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Rub gabionu se opatří separační netkanou geotextílií o gramáži min. 300 g/m2. K hutnění se 

mohou používat pouze lehké hutnící prostředky (pěchy, vibrační desky do hmotnosti 1000 

kg). Po dokončení gabionové konstrukce a uložení separační geotextílie bude proveden 

obsyp. Zásyp za gabionem bude prováděn za pomoci lehké mechanizace a maximální rozdíl 

výšky mezi vyplněným gabionem a zásypem rubu bude na výšku koše tj. 0,8 m. Obsyp se 

bude provádět ve vrstvách o mocnosti max. 30 cm. Všechny provedené vrstvy o mocnosti 

max. 30 cm budou hutněné, přičemž vrstvy ze zeminy budou hutněny na požadovanou 

hodnotu. 

5.2.4 Popis statického řešení 

Gabionová zeď byla navržena na základě podrobných stabilitních výpočtů [7]. Stabilitní 

výpočty nejsou obsahem této bakalářské práce.  

5.3  Odtěžení nestabilního skalního převisu 

V průběhu sanačních prací bude odstraněna nezbytně nutná část rozvolněného masivu, volné 

skalní bloky, převisy apod. Větší skalní bloky budou odstraňovány za přísného dodržování 

bezpečnostních pravidel pomocí speciálních technologií. Realizace všech těchto prací bude 

prováděna horolezeckým způsobem. Bariéry by měly být instalovány před zahájením 

odstraňování nestabilního skalního masivu. Napadávka po čištění bude následně z prostoru 

bariér odstraněna. Rovněž bude odstraněna napadávka ze stávajícího dřevěného oplocení, 

které zůstane zachováno. 
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6 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 

Charakter této stavby nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb. Charakter stavby 

nebude mít rušivý ani negativní vliv na životní prostředí, nezpůsobí změnu 

hydrogeologických podmínek dotčeného území. Všechny použité materiály nevykazují 

agresivitu a barevným provedením nebudou působit rušivě vůči okolnímu prostředí. 

Materiály jsou odolné vůči působení vody a UV záření a jsou schopné zajistit dlouhodobě 

stabilitu skalní stěny. 
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7 Vliv stavby na životní prostředí v průběhu stavby 

Stavbou nebude dotčeno zdraví občanů ani životní prostředí. Stavba není zdrojem emisí ani 

jinak neohrožuje okolní mikroklima. Negativní účinky provádění stavby budou obvyklým 

způsobem minimalizovány. V průběhu výstavby bude okolí stavby zatíženo pouze samotnou 

stavební činností (vibrace, hluk, prašnost, nečistoty, zvýšený pohyb dopravních prostředků, 

apod.) 

Hlučnost a prašnost bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou 

strojního zařízení. 

Pro hluk ze stavební činnosti jsou stanoveny Nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ve venkovním 

chráněném prostoru následující nejvyšší přípustné hodnoty hluku: 

LAeq,T = 60 dB pro dobu trvání stavby od 7 do 21 hodin 

LAeq,T = 50 dB pro dobu trvání stavby od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin 

LAeq,T = 40 dB pro dobu trvání stavby od 22 do 6 hodin 

Při stavbě je nutné dodržovat veškeré právní předpisy, platné pro oblast životního prostředí, 

především v oblasti ochrany vod, ovzduší, používání chemických látek a přípravků a 

nakládání s odpady. 

Z hlediska vlivu na životní prostředí lze charakterizovat materiály použité na stavbě jako 

nezávadné. Při provozu dokončené stavby nedojde ke změnám v působení stavby na životní 

prostředí.  

Během realizace bude dodrženo následující:  

Práce budou prováděny podle schválené a odsouhlasené projektové dokumentace 

Při dopravě materiálu a techniky budou použity stávající cesty 

Potřebné materiály budou skladovány tak, aby se vyloučila kontaminace vodních toků 

Odpady budou likvidovány a skladovány v souladu s platnými předpisy  

Bude nutné vykonávat pravidelnou kontrolu stavebních strojů a mechanismů, aby nedošlo k 

úniku ropných látek do vodního toku. 
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Nakládání s odpady upravuje zákon 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění. Odpady je 

možno předávat pouze osobám s oprávněním k převzetí příslušných druhů odpadů. Bude 

upřednostňováno další využití odpadů před zneškodňováním. Budou-li odpady využity, 

nebo předány k využití na povrchu terénu, musí být splněny podmínky ustanovené v §12 a 

následujících ustanoveních Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využití na povrchu terénu.   

V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů  

a ekotoxikologické testy odpadů dle příl. 10 citované vyhlášky. Ostatní odpadní materiály 

budou zatříděny podle „katalogu odpadů“ vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb. a uloženy na 

povolenou skládku. Zhotovitel povede o odpadech a jeho separaci a uložení evidenci, kde 

bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či 

likvidace. 

Při realizaci stavby bude postupováno dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 

v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutné práce provádět v období vegetačního klidu a 

mimo období hnízdění ptáků a plazů.  
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8 Ekonomické hodnocení stavby 

Předmětem ekonomického hodnocení je stavba "Zajištění bývalého stěnového lomu - 

lokalita Vaňov" 

Stavba představuje stabilizaci a zabezpečení skalní stěny. Důvodem k provedení stavby je 

zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného a spolehlivého provozu 

objektu štoly v majetku Teplárny Trmice a.s. a rovněž zajištění bezpečnosti osob, 

pohybujících se v prostoru tohoto objektu, garáží a autodílny, nacházejících se pod skalní 

stěnou.  

Byly uvažovány dvě možné varianty řešení: 

1) Stabilizace skalní stěny vysokopevnostní ocelovou sítí plošně kotvenou ocelovými 

svorníky 

2) Realizace vysokozátěžových dynamických bariér v kombinaci se zárubní zdí z 

gabionů 

ad1) 

Při použití této varianty by bylo nutné před vlastní stabilizací v celém předmětném úseku 

provést vykácení náletové zeleně a očištění skalního masívu od rozvolněných částí. To by 

představovalo z bezpečnostního hlediska velmi náročnou operaci, vzhledem k rozvolněnosti 

skalní stěny. Očištění by se týkalo celé stěny, což představuje plochu cca 2700 m2. Při 

předpokládaném čištění do hloubky min. 0,5m, což se jeví jako absolutní minimum, by to 

znamenalo odtěžení, odvoz a uložení cca 2700 tun kamenné suti. Pro odvoz by nebylo možné 

využít velkoobjemových nákladních vozidel, neboť přístupová komunikace je limitována 

podjezdem pod přiléhající železniční tratí.  

Vzhledem k rozvolněnosti by musel být navržen rastr kotvení max. 2,0x2,0m s délkou kotev 

4,0-5,0m. To znamená 3375m vrtů, za použití horolezecké techniky, následně s pokládkou 

vysokopevnostní ocelové sítě s min. tahovou pevností 150kN.  

Při hrubé kalkulaci činí náklady na takto zajištěný skalní svah při současné cenové úrovni 

téměř 11 mil. Kč.  
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Je však nutné podotknout, že se jedná o vzácnou lokalitu, jež by se takovýmto zásahem 

znehodnotila. 

ad2) 

Při realizaci varianty za použití vysokozátěžových ochranných bariér, které budou 

instalovány pod patou skalní stěny, nebude nutné kácení vzrostlých stromů a celoplošné 

kácení náletové zeleně. To bude redukováno pouze na pás v šíři cca 10m pro instalaci 

záchytných systémů. Dále nebude nutné celoplošné čištění skalního masívu, což představuje 

významnou položku v rozpočtových nákladech a vrtání otvorů, osazení a injektování 

tyčových kotev bude rovněž minimalizováno. Náklady na montáž dvou dynamických bariér 

a ochranné zárubní zdi z gabionů budou činit cca 5 mil. Kč, což představuje více než 50% 

úsporu oproti první variantě.  
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9 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout řešení pro zabezpečení vstupního objektu do štoly 

v majetku Teplárna Trmice a.s., garáží a autodílny, nacházejících se v těsné blízkosti 

bývalého stěnového lomu, kde dochází k jevům, jež lze klasifikovat jako skalní řícení.  

Pro ochranu osob a jejich majetku bylo navrženo řešení za použití vysokozátěžových 

dynamických bariér v kombinaci se zárubní zdí vybudovanou z drátokošů, plněných 

lomovým kamenem – gabionů.  

Z dostupných podkladů byly vyhotoveny stabilitní výpočty a pádové simulace, jež daly 

základ pro zpracování navrženého řešení. Výsledkem bylo zpracování výkresových příloh, 

jež tvoří přílohy této bakalářské práce.  

Dále bylo srovnáno navržené řešení z hlediska technicko-ekonomického s řešením 

stabilizace pomocí vysokopevnostních sítí v kombinaci s kotvením ocelovými hřeby. 

Bylo konstatováno, že použití dynamických bariér představuje nejekonomičtější,  

nejrychlejší, nejbezpečnější a v neposlední řadě i nejestetičtější stavební zásah. 
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