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ANOTACE 
 

Disertační práce se věnuje problematice stability skalních stěn a zabývá se 
základními typy jejich porušení a možnostmi stabilizace. Obsahuje jak teoretickou 
část, tak i praktické příklady. 

Teoretická část pojednává o faktorech ovlivňující stabilitu stěn, především      
o pevnosti horninového masívu, o vlivu vlastní tíhy, působení vody, teplotních změn, 
zvětrávání, časového faktoru atp. Práce se rovněž věnuje průzkumným pracím, 
postupům při zajišťování skalních stěn a řešením stability skalních těles. Práce též 
pojednává o zjišťování stability modelovým řešením a popisuje také možnosti 
zvýšení stability skalních stěn.  

Praktická část se věnuje přístupu k posouzení stavu skalních soustav a míře 
nebezpečnosti, současným sanačním technologiím, kotevním prvkům, monitoringu   
a zpětné analýze. Představeny jsou také konkrétní případy řešení skalních zřícení. 
Disertační práce se rovněž zamýšlí nad úskalími sanace skalních stěn z pohledu 
zhotovitele prací a doporučuje kompilát kroků, který pohled na konkrétní 
problematiku maximálně přiblíží všem zainteresovaným stranám (investor, správce 
stavby, stavebník, majitelé pozemků atp.).   
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ABSTRACT 
 

This thesis focuses on the issue of rock face stability, deals with the basic 
types of damages and their securing possibilities. It has both theoretical and practical 
part with some examples. 

The theoretical part discusses the factors influencing the rock face stability, 
especially rock massif solidity and the influence of its own weight, water impact, 
temperature changes, erosion and time impact, etc. This thesis also presents the 
exploratory work, procedures to secure the rock face and the stability solution of rock 
bodies. It also explains some exemplary solutions and describes options to increase 
the rock face stability. 

The practical part focuses on different approaches of assessing the conditions 
of rock systems and the extent of rock-fall risk, current redevelopment technologies, 
anchoring elements, monitoring and feedback analysis. There are specific rock-fall 
occurrences and their solutions. This work also takes into consideration the 
difficulties of redevelopments from the point of view of contractor and tries to 
recommend complex steps which give insight into the subject matter to all individual 
parties involved. (client, engineer, builder, land owners, etc.) 
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1. Úvod 
 

Česká republika je svou geologickou stavbou velmi členitá a během rozvoje 
urbanizace a dopravní infrastruktury došlo a stále dochází stavební činností 
k silnému zásahu do horninového prostředí. Vzhledem ke geologické stavbě území 
naší republiky se tento růst projevuje především v nárůstu výlomů v pevných skalních 
horninách, v nichž se vytvářejí skalní stěny stále větších výšek. Velmi často musí 
skála ustoupit. Záležitost, kdy si přírodní síly hledají rovnováhu, nemusí být spojena 
pouze se stavbami novými. Většina staveb v České republice, zvláště pak těch 
dopravních, byla realizována v 19. a 20. století. Mnohé zásahy do horninového 
masívu nebyly realizovány s dlouhodobým zajištěním bezpečnosti provozu na těchto 
stavbách, nebo byl zásadně podceněn vliv dlouhodobé péče o skalní svahy. 
Neznalost spolehlivých způsobů řešení stability skalních stěn má evidentní důsledky. 
Na jedné straně vede buď k příliš opatrnému a neekonomickému stanovení 
stabilních sklonů, na druhé straně, což bývá častěji, k riskantnímu řešení ohrožující 
bezpečnost nejen budoucích uživatelů, ale i pracovníků sanačních firem. Tato řešení 
nakonec vyžadují následná nákladná sanační opatření.  

Nebezpečná řešení vyplývají ze zakořeněného předsudku o vysoké celkové 
pevnosti masívu, v němž se stěny udrží ve velmi strmých sklonech při dostatečných 
stupních bezpečnosti. Tento pohled pochází z dřívějšího období, kdy se skalní stěny 
vylamovaly málo účinnými trhavinami minimálně narušujícími horninový masív.       
Na rozdíl od dnešní doby, kdy soudobá trhací technika a těžké pracovní mechanizmy 
způsobují značné zhoršení původně příznivých geotechnických vlastností masívu. 

Kromě zmíněných umělých stěn obnažovaných z horninového masívu 
člověkem představují závažný problém také stěny přirozeně vypreparované 
přírodními erozními činiteli. V poslední době je možné pozorovat, i s přispěním 
výraznějších klimatických výkyvů, rasantní rozvoj degradace skalních svahů a stěn, 
které jsou v přímé vazbě nejen na dopravní stavby, ale také na občanskou                
a průmyslovou výstavbu.  

Otázka stability těchto skalních stěn patří do rámce mladého odvětví 
mechaniky skalních hornin, které ještě nemá své teorie tak propracovány, jako 
mechanika zemin. 

Geotechnika obecně, je obor velmi silně spjatý s mírou odborných zkušeností 
řešitele. Jedná se o obor, který klade velký důraz na interakci stavební konstrukce     
a přírodního prostředí. Pro specializovaný obor skalních a poloskalních svahů to platí 
obzvláště. Chování skalního svahu je závislé na širokém spektru přírodních               
a antropogenních činitelů, které se zpravidla doplňují a ovlivňují. Mnohdy nepatrné 
vazby mezi jednotlivými vlivy může posoudit jen zkušený geolog – geotechnik.        
Pro laickou a širokou odbornou veřejnost je tak velmi problematické hodnotit 
specifika skalních řícení a často je hodnocení stavu skalních svahů poznamenáno 
nezkušeností, malou obeznámeností s problematikou či předsudky. 
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2. Cíle disertační práce 
 

Cíle disertační práce můžeme rozdělit do několika okruhů. V úvodu jsou 
představeny obecné zásady řešení stability skalních stěn a faktory ovlivňující jejich 
stabilitu.  

Jedním z cílů disertační práce je podrobné rozdělení a popis všech 
dostupných sanačních a kotevních technologií. Dále také jednoduchý návod, jak 
postupovat a dosáhnout co nejvhodnějšího výsledku, pro všechny, kteří jakkoliv 
ovlivňují tuto problematiku.  

Pro samotný návrh technického řešení je nutno znát veškerou nabídku 
možných řešení, včetně technologických postupů jejich aplikace. Mnohé systémy je 
vhodné navzájem kombinovat a mnohé naopak kombinaci vylučují. Především 
dimenzování je věcí výpočtu a zkušeností. Proto se chci zaměřit na výčet sanačních 
prvků, včetně jejich parametrů a shrnutí současného stavu. 

Dalším cílem je analýza parametrů nutných pro dostatečný a odborný návrh 
sanace. Za důležité považuji definování parametrů průzkumu a zhodnocení informací 
nutných pro návrh. Jedná se výsledky a rozsah inženýrskogeologického a 
geotechnického průzkumu, a také o představy investora a budoucího správce o díle, 
jeho budoucí funkci a možnostech údržby. Činitelé, které ovlivňují výsledek, jsou tedy 
objektivní a také subjektivní. Hodnocení závisí na řešiteli problému. Výsledkem je 
návrh neboli projekt zajištění skalního masivu, který zohledňuje jeho skutečný stav a 
řeší jeho sanaci v potřebném rozsahu a formě.  

Po seznámení se s jednotlivými parametry návrhu je dalším cílem jejich 
objektivní zhodnocení a využití v návrhových metodách sanace. 

Dalším cílem je seznámení s konkrétními realizacemi, které jsou specificky 
vybrány pro účely této práce. Následuje vzorové posouzení, jehož cílem je 
zhodnocení provedených sanací s případným označením chyb tak, aby se další 
případní řešitelé těmto chybám vyhnuli.  

Cílem je především stanovení postupu jednotlivých kroků návrhu, včetně 
definování jednotlivých možností volby tak, aby se eliminovala volba nevhodná.  

V závěrečném shrnutí chci prokázat, že již existují vhodná řešení od návrhu, 
až po realizaci a toto dokázat na příkladech při použití faktů uvedených                      
v následujících kapitolách. 

Cílem je tedy zpracování jednoduchého návodu a postupu pro ne jen 
odbornou veřejnost. Nemá se jednat o složitý kompilát postupů, ale o logicky 
navazující kroky vedoucí ke známému vyzkoušenému řešení, který částečně 
technicky gramotné veřejnosti srozumitelně popíše problém a nastíní řešení. Tento 
postup by pak mohl být využíván investory, správci a vlastníky zájmových lokalit,     
aby tito nemuseli odborně pronikat do problematiky. 
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3. Metody zpracování disertační práce 
 

Postup a metodika zpracování této disertační práce je kombinací rešeršní 
archivní činnosti v dostupných podkladech a čerpání z poznatků vyplývajících z mého 
současného zaměstnání.  

 

3.1. Archivní činnost 

 
Pro svou disertační práci jsem prostudoval knižní publikace od českých             

i zahraničních autorů, které se podrobně, anebo okrajově týkaly řešené problematiky. 
Následovalo zamyšlení nad problematikou současného stavu, včetně rozdělení 
vhodných materiálů. Popis výrobků a technologií, včetně subjektivního pohledu ze 
strany zhotovitele. Porovnání metod průzkumů a jejich výsledků potřebných pro 
výpočty stability. K jednotlivým aktivním a pasivním systémům budou přiřazeny 
metody řešení a posuzování stavu skalních masivů, včetně výpočtů stavů skutečných 
a modelových. Porovnání výsledků jednotlivých typů monitoringu, včetně výsledků 
z nich vyplývajících a srovnání s výpočtovými stavy. Vyhodnocení stabilizačních 
opatření, dočasných a trvalých, po havarijní události i z hlediska pravidelné údržby. 
 

3.2. Poznatky z praxe 

 
Praktická část disertační práce čerpá z poznatků, které mi umožňovala         

a stále umožňuje získávat mé současné zaměstnání. Jedná se o práci u 
geotechnické stavební firmy, zabývající se mimo jiné také sanacemi skalních řícení, 
kotvením skalních bloků a dodávkami kotevních a stavebních prvků a materiálu pro 
řešenou problematiku. Velmi podrobně je zpracována kapitola zabývající se 
kotvením. 

Pro vypracování práce jsem využil i výsledky terénního geofyzikálního 
měření na již realizované stavbě kotevních a záchytných opatření. Měření mělo 
dodatečně ověřit a potvrdit příčiny problémů, se kterými jsme se na samotné stavbě 
potýkali. Podrobněji viz kapitola 12.  
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4. Zásady řešení stability skalních stěn 

 

4.1. Názvosloví 

 
Skalní těleso je vymezená část zemské kůry, která je tvořena zpevněnými 

horninami chovajícími se při krátkodobém zatížení jako pružné hmoty.                      
Při dlouhodobém zatížení moou nabývat vlastností plastických hmot.   

Horninový masív je souhrn hornin ve skalním tělese, prostoupený plochami 
diskontinuity různého původu. Každá částice horninového masívu je trojose 
namáhána.  

Smyková plocha je plocha obecného tvaru uvnitř skalního tělesa, podél níž 
dochází v důsledku určitého oslabení nebo zvýšení koncentrace napětí ke 
vzájemnému pohybu části masívu. 

Skalní stěna (svah) je ukloněná plocha omezující skalní těleso od okolního 
prostředí mající jinou fyzikální podstatu než hmota skalního tělesa.  

Průsečnicí stěny s méně skloněnou plochou nazýváme pata stěny, omezuje-li 
stěnu na spodní straně nebo hrana stěny, je-li jí stěna ukončena na horní hraně. 

Výškou stěny rozumíme svislou odlehlost paty a hrany stěny v určitém profilu. 
Do výšky 10 m považujeme stěny za nízké, v rozmezí výšek 10 až 50 m za vysoké. 
Při vyšších výškách pak hovoříme o stěnách velmi vysokých. 

Skalní stěny vznikají odebíráním části horninového tělesa buď přírodními 
činiteli (zde hovoříme o přirozených stěnách) nebo lidskou činností (v tomto případě 
jde o stěny umělé). 

Doba trvání stěny souvisí často s jejím určením. Dočasné krátkodobé 
(provizorní) stěny jsou odkryvy sloužící po určitou omezenou dobu a nejčastěji 
jednomu uživateli (např. stavební jámy). Dlouhodobé stěny, které mají sloužit po 
několik desetiletí, nazýváme stěny trvalé. 

Schematicky jsou pojmy názvosloví znázorněny na obr. č. 1. 
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Obr. č. 1. Základní pojmy 
1-skalní těleso, 2-skalní stěna (svah), 3-smykové plocha, 4-hrana stěny, 5-pata 
stěny, h-výška stěny, Ψ-sklon stěny [1]  
 

4.2. Stabilita skalních stěn 
 

Posouzení stability skalních stěn resp. rizik skalních řícení je obtížným 
mezioborovým problémem, který vyžaduje spolupráci přírodních a technických věd. 
V komplikovaných případech se klade důraz na spolupráci a průnik inženýrské 
geologie, geotechniky, geofyziky, matematiky a geodézie. Klíčová je však spolupráce 
inženýrského geologa a geotechnika, která se v mnohém prolíná a doplňuje. 

Vyšetřování stabilitních poměrů si díky složitosti a jedinečnosti přírody 
zaslouží obzvláště velkou pozornost. Každá hornina se ve svém prostředí chová 
jinak. Její vlastností ovlivňuje velká spousta faktorů. Při řešení stability skalní stěny 
by měl zodpovědný projektant s těmito faktory naložit velmi pečlivě a uvážlivě. Musí 
se zde sejít nejen zkušenost odpovědné osoby, ale zdravý úsudek, odhad či 
nadhled.  

Při zjišťování stability skalních stěn může být přístup k řešení v zásadě dvojí: 
Inženýrskogeologický přístup využívá ke stanovení bezpečného sklonu stěny 

znalosti IG poměrů horninového masívu, běžnou geologickou dokumentaci, 
zkušenosti z pozorování sklonů stěn, přirozených výhozů a poznatky z obdobných 
geologických podmínek atp. 

Naproti tomu geotechnický přístup vychází z početních řešení, které se snaží 
nejlépe vystihnout poměry ve skalním tělese za použití maximálního počtu 
dostupných hodnot fyzikálních a mechanických vlastností horninového masívu a jeho 
napjatosti. Hodnoty se stanovují polními i laboratorními zkouškami a měřeními. 

Inženýrskogeologický přístup byl podstatně rozšířenější než geotechnický. 
V současné době, v souvislosti s rozvojem vědních odvětví zabývajících se 
zjišťováním měřitelných fyzikálních a mechanických vlastností masívu, se používání 
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geotechnického způsobu posouzení inženýrskogeologickému minimálně vyrovná. Dá 
se říct, že se zaváděním matematických metod v podobě počítačového modelování 
patří geotechnickému způsobu budoucnost. K numerickým postupům by se však 
mělo přistupovat s jistou rezervou, neboť vstupní okrajové podmínky si stále nesou 
svá úskalí. 

 

4.3. Stupeň bezpečnosti 

 
Na každý hmotný bod horninového tělesa působí vždy dvě soustavy sil. Jsou 

to jednak síly snažící se hmotné body vzájemně přesunovat a také síly tomuto 
pohybu bránicí. Síly vyvolávající pohyb nazýváme síly aktivní a síly pohybu vzdorující 
jsou síly pasivní.  

Posouzení stability stěn a svahů ve skalní (polo skalní) hornině patří obvykle   
k velmi náročné disciplíně. Stabilita F je dána (obdobně jako u zemních svahů) 
stupněm stability (tj. poměrem pasivních sil bránících pohybu tělesa k silám aktivním 
způsobujícím pohyb podél smykové plochy): 

 

                                           (1) 

 
kde:  pasivní síly = tření a soudržnost na ploše porušení (smykové ploše) 

aktivní síly = tangenciální síly na ploše porušeni (smykové ploše)  
 
Volba stupně stability závisí na výšce a životnosti řešené stěny (svahu). Pro 

stěny dočasných stavebních jam se stupeň stability volí F = 1,1 až 1,25; pro trvale 
stěny (např. zářezy komunikaci) se stupeň stability zvyšuje na hodnoty F = 1,2 až 
1,5. Vyskytuje-li se ve výpočtech pevnost vlastní horniny, je třeba tyto hodnoty dále 
zvýšit u smykové pevnosti 1,3x, u normálné (zejména tahové) 1,5x. Všechny vstupní 
údaje je však nutno brát již s určitou bezpečností, závisející na způsobu jejich 
stanovení. 

 

4.4. Zajištění skalních stěn - obecný postup 

 
Zajištění stability skalních stěn je velice obtížná záležitost. Jedná se                

o týmovou práci, kde jádro týmu tvoří geolog a geotechnik.  
 
Postup prací při zajišťování stability stěn lze shrnout do několika bodů,          

jež všechny mají svou důležitost, a žádný z nich by neměl být vynechán: 

 vytýčení cíle prací, 

 volba způsobu řešení, 

 průzkum – určení vlastností horninového masívu, 

 vytvoření statického schématu, 

 výpočet stability (posouzení), 

 návrh opatření, 

 realizace opatření. 
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5. Klasifikace svahových pohybů 
 
V současné době existuje mnoho různých definic svahových pohybů. Většina 

autorů definuje svahové pohyby s ohledem na jejich pole zájmu. Ke klasifikaci 
svahových pohybů je potřeba přistupovat uvážlivě vzhledem k tomu, že v převážné 
většině jde o komplexní procesy s projevy různých druhů a rychlostí pohybů. 

Řada autorů (např. Terzaghi, Heim, Braun, Penck, Pollack) se pokoušela 
přesně systematicky svahové pohyby rozdělit. Uvedení autoři vymezili dvě skupiny. 
V první skupině dochází k pohybu „za sucha“ a vznikající tření je statické. U druhé 
skupiny se děje pohyb vždy za součinnosti vody, která se stává aktivním činitelem, 
Tření je tedy hydrodynamické. 

Základním tříděním svahových pohybů je klasifikace podle mechanizmu 
pohybu rozdělena na čtyři základní skupiny: 

 

 ploužení (creep; kriechen; reptación), 

 sesouvání (sliding; gleiten; deslizaminetos), 

 stékání (flow; fließen; flujos), 

 řícení (fall; fallen; derrumbe). 
 
Popis a charakteristiky jednotlivých svahových pohybu podle mechanizmu pohybu 
jsou uvedeny v tabulkách č. 1, 2, 3 a 4. 
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Zákl.  
skupiny 

Základní typy 
svahových 

pohybů 

Příklady nejrozšířenějších 
typů svahových pohybů 
a jejich charakteristika 

Příklad 
Název výsledné 

svahové deformace 

p
lo

u
ž
e
n
í 

p
o
d
p

o
v
rc

h
o
v
é

 

tahové 
rozvolňování 

rozvolňování skalního 
svahu vznikem puklin, 
které lemují tvary a dna 
erozního údolí 

 

narušené 
svahy 
napětím 

rozvolněné 
svahy 

rozvolňování svahu 
otevíráním tahových trhlin 
v jeho horní části 

 

narušené 
svahy 
tahovými 
trhlinami 

  

gravitační 
roztrhání 

roztrhání vysokých 
horských masivů 
s hrásťovými poklesy 
jejich svahů a roztrháním 
jejich hřebenů 

 

rozpadlé svahy, 
potrhané svahy, 
svahy s roztrhanými 
hřebeny 

gravitační 
shrnutí 
(zvrásnění) 

shrnutí vysokých 
horských masivů 
zvrásněním jejich vrstev 
a se stupňovitými poklesy 

 

shrnuté svahy 
se zohýbanými 
vrstvami 

shrnování vrstev podél 
okrajů pánví 

 

gravitační vrásy 

vytláčení málo únosných 
a měkkých hornin na dně 
údolí 

 

údolní antiklinály, 
vytláčení vrstev pode 
dnem údolí (bulging) 

vytláčení 

rotační vytláčení 
plastického podloží při 
blokových pohybech 

 

bloková pootočení, 
bloková 
pole, cambering 

laterální vytláčení při 
blokových pohybech po 
předurčené ploše 

 

blokové posuny, 
blokové rozpadliny, 
bloková pole 

p
o
v
rc

h
o
v
é

 

ploužení 

dlouhodobé plazivé 
přetváření povrchových 
vrstev svahů v zóně vlivu 
sezónních klimatických 
změn 

 

slézání suti 
a svahových hlín, 
povrchové ohýbání 
vrstev, vyvlečení a 
hákování vrstev, 
kamenná moře, 
kamenné ledovce 

Tab. č. 1.  Klasifikace svahových pohybů typu ploužení (upraveno 
podle Nemčoka, Paška, Rybáře, 1974 a Malgota, Klepsatela, Trávníčka, 1992) [2], 
[3] 
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Zákl. typy 
Příklady nejrozšířenějších typů 

svahových pohybů a jejich 
charakteristika 

Příklad 
Název výsledné 

svahové 
deformace 

s
e
s
o
u
v
á
n
í 

klouzání 
(smýkání) 

klouzání zemin podél rotační 
smykové plochy 

 

rotační sesuvy, 
sesuvy podél 

rotační smykové 
plochy,  

insekventní 
sesuvy 

klouzání zemin podél rovinné 
smykové plochy 

 

planární sesuvy, 
sesuvy podél 

rovinné smykové 
plochy, 

konsekventní 
sesuvy, 

skalní sesuvy po 
předurčené 

smykové ploše 
sklouzávání 

skalních hornin 

klouzání skalních hornin podél 
rovinné smykové plochy 

 

klouzání podél složené, 
zakřivené a rovinné smykové 

plochy 

 

rotačně-planární 
sesuvy 

sesuvy podél 
složené smykové 

plochy 

vytláčení 

klouzání po převážně 
horizontální nebo mírně 

ukloněné smykové ploše, často 
spojované s vytláčením vrstev na 

úpatí 
 

laterální sesuvy 
translační sesuvy 
laterální sesuvy s 

vytláčením 

sesouvání podél zakřivené 
smykové plochy v důsledku 
vytláčení méně únosných 

podkladových zemin 

 

sesuvy v důsledku 
vytláčení 

prosedání 

sesunutí v důsledku náhlého 
rozrušení původní struktury 

vrstvy prachovitých (sprašových) 
a citlivých disperzních 

zemin převlhčením, vyluhováním 
nebo seizmickými otřesy 

 

sesuvy při 
prosedání nebo 

vyluhování 

vyplavování 

sesunutí v důsledku porušení 
struktury vrstvy stejnozrnných  
písčitoprachovitých a písčitých 
zemin při hydrodynamickém 
působení podzemních vod  

sufózní sesuvy 
sesuvy 

hydrodynamickéh
o vyplavování 

Tab. č. 2.  Klasifikace svahových pohybů typu sesouvaní (upraveno 
podle Nemčoka, Paška, Rybáře,1974, Fussgängera,1986 Malgota, Klepsatela, 
Trávníčka, 1992), [2], [3]  
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Zákl. 
typy 

Příklady nejrozšířenějších typů svahových 
pohybů a jejich charakteristika 

Příklad 
Název svahových 

poruch 

s
té

k
á
n
í 

stékání povrchových částí pokryvných 
zemin při jejich velkém převlhčení a 

nasycení v období intenzivních srážek 
nebo jarního rozmrzání a tání 

 

strže 

Stékání svahových neulehlých 
písčitoprachovitých zemin a mořských a 
jezerních disperzních zemin při náhlém 

rozrušení jejich struktury spojené s jejich 
ztekucením 

 

zemní proudy 
v citlivých jílech, 
bahenní proudy, 

subakvální proudy 

stékání svahových jílovitopísčitých a 
hlinitých zemin při jejich výrazném 

přesycení povrchovými i podzemními 
vodami 

 

zemní proudy, 
rozbahněné proudy 

stékání hlinitých a kamenitohlinitých 
svahových uloženin působením 

přívalových vod 

 

hlinité přívalové 
proudy, kamenitohlinité 

přívalové proudy - 
mury 

Tab. č. 3. Klasifikace svahových pohybů typu stékání (upraveno podle Nemčoka, 
Paška, Rybáře, 1974 a Malgota, Klepsatela, Trávníčka, 1992), [2], [3] 
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Zákl. typy 
Příklady nejrozšířenějších typů 

svahových pohybů a jejich 
charakteristika 

Příklad 
Název výsledné 

svahové deformace 

ří
c
e
n

í 

sesypávání 
přemísťování drobných úlomků 

hornin kutálením, valením a 
poskakováním 

 

sesypy 
 

vydrolení 

opadávání 

náhlé přemísťování úlomků 
hornin volným pádem (v 

počáteční části dráhy 
padajících mas) 

 

opadové kužely, 
suťové kužely, 
haldy, padání 

kamenů 

odvalování 
překlopením 

náhlé přemísťování bloků a 
stěn skalních hornin především 

volným pádem 

 

odvalová řícení 
překlopením, skalní 

řícení, skalní 
odtržení 

náhlé přemísťování zemin 
především volným pádem 

 

odvaly zemních stěn 

odvalování 
sklouznutím 
(planární) 

náhlé přemísťování skalních 
bloků, při kterém se kombinuje 
klouzání po předurčené ploše 

s volným pádem 

 

planární skalní řícení 
skalní řícení 

kombinované se 
sklouznutím 

odvalové řícení 
sklouznutím 

Tab. č. 4.  Klasifikace svahových pohybů typu řícení (upraveno podle Nemčoka, 
Paška, Rybáře 1974 a Malgota, Klepsatela, Trávníčka, 1992), [2], [3] 
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6. Skalní řícení 
 

Skalní řícení je náhlý a krátkodobý pohyb horninových hmot na strmých 
svazích, přičemž se postihnuté horniny rozvolní a ztrácí krátkodobě kontakt 
s podložím (viz. obr. č. 2). Skalní řícení lze charakterizovat jako skupinu svahových 
deformací, které se nejčastěji projevují v prostředí skalních až poloskalních hornin,     
u kterých se projevuje typicky gravitační transport po predisponovaných plochách či 
volný pád.  

Základními typy skalních řícení jsou opadávání drobných úlomků hornin, 
pohybujících se po svahu buď saltací, nebo volným pádem, pád horninových bloků,   
a skalní řícení, kdy dochází k uvolnění a volnému pádu větší kubatury hornin nebo ke 
kombinovanému pohybu této větší kubatury nejprve translačním pohybem, později 
volným pádem. 

Dosavadní přístupy využívají širokou škálu hodnocení stavu a rizikovosti – 
vědeckou či empirickou, ale žádná metodika není odborně uznávána a není 
akademicky podpořena, neboť tyto přístupy jsou v širším vztahu značně nejednotné. 

 

 
Obr. č. 2. Skalní řícení (planární) 

 

6.1. Faktory ovlivňující stabilitu skalních stěn a svahů 

6.1.1. Pevnost horninového masívu 

 
Pevnost horninového masivu je hlavni pasivní silou působící jako reakce proti 

pohybu části skalního tělesa zatíženého soustavou aktivních sil vyvolávající tento 
pohyb. 

Velikost odporu hmoty určitého tělesa proti přeskupení jeho jednotlivých částí 
je dán vazbami v krystalové mřížce hmoty. Kromě toho do značné míry (u skalních 
hornin významným způsobem) závisí na množství, povaze a orientaci ploch 
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diskontinuity prostupujících hmotu tělesa. Porušování hmoty tělesa nastává buď 
oddálením jednotlivých jeho částí stýkajících se v ploše diskontinuity – tahem, nebo 
jejich vzájemným posunutím při zachování kontaktu v této ploše, tedy smykem. 
Porušení smykem je v přírodě vzhledem ke způsobu namáhání mnohem častější. 

Podstatou smykového odporu je tření na těchto plochách. Jeho velikost závisí 
na napjatosti tělesa [1].  

 
Pevnost hornového masívu ovlivňuje:  

 Tření na hladkých plochách 
Velikost tření na hladkých plochách souvisí s drobnými 

nerovnostmi na styčných plochách, což jsou drobné výstupky                 
a prohlubně, které se navzájem na protilehlých plochách nekopírují, 
takže se do sebe nemohou zaklínit. Při zatížení normálovou silou se 
vrcholy nerovností zatlačí do povrchu protější plochy, přičemž hloubka 
zatlačení odpovídá určité hodnotě zatížení. K tomu, aby se plochy 
vzájemně posunuly, je zapotřebí vyvodit sílu překonávající odpor proti 
následným deformacím. 

Experimenty ukázaly, že působíme-li na těleso uložené na 
nakloněné rovině pod úhlem, který je blízky úhlu tření v klidu, 
vodorovnou sílou, těleso se dá do pohybu. Pohyb pokračuje, i když síla, 
která jej vyvodila, přestane působit.  

 Tření na plochách s hrubými nerovnostmi 
Vlivem zaklínění (někdy i hrubších) nerovností se v těchto 

případech musí počítat s působící složkou, která souvisí s pevnosti 
monolitické horniny.  

 Pevnost celistvých hornin 
 Porušení celistvosti při jakémkoliv způsobu namáhání je dáno 
vztahem mezi hlavními napětími  σ1 a σ3 (σ1 ≥ σ2 ≥ σ3), jejichž rozdíl 
určuje smykové namáhání. Pro stanovení velikosti napětí nutného 
k překonání smykového odporu při porušení bylo různými způsoby 
odvozeno několik kritérií. Nejjednodušší z nich a přitom vůbec 
nejužívanější je Coulombův zákon zobecňující tření na smykové rovině. 
Hodnota tření není nulová při nulovém normálovém tlaku, ale má 
určitou hodnotu, tzv. počáteční smykovou pevnost. 
 

        (2) 
 

Kde:  …normálové napětí na smykové ploše, 

 …počáteční smykové pevnost, 

 …koeficient vnitřního tření. 

 

 Rozevření a výplně spár (ploch nespojitosti) 
Oddálení ploch ve spáře znamená vždy snížení smykového 

odporu. Při vyhojeni považujeme horninu za celistvou. Vyplň 
rozevřených spár je často rozhodujícím činitelem smyková pevnosti 
masivu. Je-li výplň spáry nižší pevnosti, vycházíme obvykle z jejich 
smykových parametrů. 
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 Anizotropie horninového masívu 
Z hlediska smykové pevnosti může být anizotropie skalního 

masívu dvojí: planární anizotropie (způsobená především prostoupením 
masívu systémy ploch nespojitosti a anizotropie vlastní horniny, při 
které se plynule mění její smykové parametry v závislosti na směru 
působení hlavních napětí. 

 Časový faktor 
Při zatížení horniny vzniká okamžitá deformace, která se v čase, 

při nezměněném zatížení plíživě (creepově) zvyšuje, mnohdy až do 
porušení. Čas působení a velikost síly ovlivní finální deformaci horniny. 

 

6.1.2. Vlastní tíha horninového masívu 

 
Vlastní tíha představuje sílu, které může nabývat vlastností sil pasivních           

i aktivních. Jako čistě pasivní působí vlastní tíha při vodorovných ložných spárách 
(jako smykový odpor). Jako síla aktivní bez pasívního účinku může vlastní tíhy 
působit u některých skalních převisů.  

Velikost vlastní tíhy působící při destrukci stěny vyplývá z geometrie stěny, na 
poloze odlučné (smykové) plochy při porušení a na objemové tíze horniny. 

6.1.3. Působení vody 

 
Působení vodního činitele je různorodé s následujícími důsledky:  
 

 Zvýšení objemové tíhy zaplněním póru vodou 
U běžných skalních hornin jde (vzhledem k nízké pórovitosti 

kolem 2%) o nepodstatný účinek. Nabývá to naopak na významu           
u silně pórovitých hornin, u hornin poloskalních a především u zemin. 

 

 Snížení pevnosti horniny nasycením 
Dle četných zkoušek nejvyšší pevnost vykazuje vysušená 

hornina. Voda v pórech působí jako mazivo (tj. snižuje třeni mezi 
jednotlivými částicemi). Při vyšším stupni nasycení se snížení pevnosti 
číselně vyjadřuje jako koeficient změknutí. (u vyvřelin a sedimentů 
křemičitým pojivem je to cca 0,9 ÷ 0,95; u některých sedimentů 
s jílovitým pojivem je to okolo 0,5). 

 

 Zmenšeni smykového odporu na styčných spárách  
Tento účinek vyplývá ze součtu mazacího účinku vody a z tlaku 

vody ve spárách. Úhel třeni klesá běžně o 1° až 2°, extrémně až na 0. 
U vyplněných puklin klesá konzistence samotné výplně a tím i smyková 
pevnost. 

 

 Hydrostaticky tlak 
Hydrostatický tlak je jedním z nejvýznamnějších činitelů mající 

vliv na stabilitu skalních stěn. Do výpočtu se zavádí vždy, kdy je možné 
předpokládat přítomnost vody. Výsledkem působení vody je boční tlak   
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a vztlak. U průběžných spár se hodnota hydrostatického tlaku zavádí 
plnou hodnotou (platí zde Archimedův zákon). U neprůběžných a 
propustných spár se vztlak uplatňuje v omezené míře. 

Boční hydrostatický tlak působí kolmo k rovině spáry. Nejvyšších 
hodnot dosahuje v líci stěny při náhlím zaplnění strmých spár vodou, 
když méně skloněné spáry jsou sevřené a neumožňují vodě odtéci. 

  

 Proudění vody ve spárách 
Proudění vody ve spárách je z pohledu svého působení velmi 

složité postihnout. Samotné proudění vody ve spárách do určité míry 
přispívají ke zvýšení stability tím, že ruší účinek hydrostatického tlaku. 
Proti tomu samotné proudění vody má za následek pohyb splavenin. 
Na jedné straně to vede k vyplavování výplně, na druhé straně 
k zanášení trhlin. Tím naopak do hry hydrostatický tlak opět vstupuje.  

 

 Účinek ledu ve spárách 
Zamrzaní vody ve spárách působí trojím způsobem: 
- zvětšením objemu zamrzáním vody, jehož důsledkem je 

značný tlak na steny spár, 
- utěsněním výtoku vody v líci stěny promrznutím, čímž se 

zabrání výtoku vody z masívu a tím se zvýší hydrostatická 
tlak, 

- zpevněním promrzlé vrstvy v důsledku pevnosti ledu. 
 

Příznivý účinek promrzání se vytratí při oblevě. Při roztáni ledu 
ve spárách se horninové bloky obvykle nevrátí do původní polohy          
a spáry zůstanou více rozevřené. Z tohoto důvodů bývá nejvíce poruch 
skalního masívu na sklonku zimy a ze začátkem jara. Časté střídání 
zamrzání a tání je mnohem nebezpečnější než dlouhodobý zámrz.  

 

 Účinek bobtnání a smršťování 
Objemové změny hornin se projevuje u některých poloskalních 

hornin s vysokým obsahem jílových minerálů (jílovce, prachovce, jílovité 
břidlice). Bobtnání při přijímání vody do krystalické mřížky minerálů má 
za následek vznik vysokých tahových sil v podpovrchové vrstvě. 
Projeví-li se bobtnání pouze v zóně povrchové, tak má podstatně menší 
význam.  

Smršťování hornin a jejich vysychání má za následek vznik 
otevřených tahových trhlin. Tento jev je pak umožní pronikaní vody 
hlouběji do trhlin horninového tělesa. V čím více se zvětšujících se 
trhlinách do hry opět následně vstupuje hydrostatický tlak. 
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6.1.4. Účinky teplotních změn 

 
Kolísáním teploty během dne (roku) nastávají objemové změny horninových 

bloků v líci stěny (při povrchu masívu). Toto zvětšení objemu závisí na koeficientu 
tepelné roztažnosti a teplotních rozdílech.  

Horninový balvan spočívající ve stabilní poloze vlivem teplotních změn zvětší 
svůj objem. Roztažení směrem vzhůru je znemožněno působící silou boku nad ním. 
Celková délková změna se projeví na spodní straně tělesa. Po ochlazení se blok 
nedostane do své původní polohy. Vznikne (rozšíří se) se spára omezující blok 
shora, což obecně působí nepříznivě. Výsledkem je pomalé sesouvání bloků horniny. 
Do výpočtů tento jev zavádíme při velkých teplotních rozdílech a především               
u osluněných svahů. Děj účinků teplotních změn je znázorněn na obrázku č. 3. 

 
 

 
Obr. č. 3. Účinek teplotních změn na horninový blok [1] 

 

6.1.5. Účinky zvětrávání 

 
Zvětrávaní je proces, který lze jen velmi obtížně do výpočtu postihnout. 

Náchylnost ke zvětrávání závisí na mineralogickém složení, povaze a rozsahu ploch 
nespojitosti. Činitelé zvětrávání (vody, mráz, atmosférické plyny) se podél těchto 
ploch nespojitosti dostávají v čase stále hlouběji do masívu. K odhadnutí současné či 
budoucí hloubky navětrání nám může posloužit např. Schmidtovo kladívko nebo 
geofyzikální měření. Každopádně je nutné vlivem zvětrávání pro výpočet zvýšit 
požadovaný stupeň bezpečnosti. 

6.1.6. Seismické účinky 

 
Seismické účinky na skalní stěny jsou způsobeny především trhacími pracemi 

a vibracemi vlivem průjezdů těžké dopravy. Seismické účinky se do výpočtu 
zohledňují jako přitížení. Před použitím trhacích prací pro samotný stavební zásah do 
skalního masívu by měl proběhnout zkušební odstřel. Měření rychlostí kmitání ve 
třech osách a určením frekvence, vlnové délky a zrychlení nám umožní zjistit 
přenosové charakteristiky prostředí pro danou lokalitu. Výsledky závisí také na počtu 
snímačů, kterými sledovanou oblast pokryjeme. V návaznosti na to, se pak upraví 
dílčí náložky při trhacích pracích tak, aby byl masív účinky co nejméně zatížen.  
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6.1.7. Vliv reziduální napjatosti 

 
Výlomem zářezu se naruší rovnovážný stav napjatosti. Aby nastal rovnovážný 

stav, tak se musí napětí v masívu redistribuovat. Změna spočívá ve změně hlavních 
napětí (ohybu jejích trajektorií) a vzniku koncentrací napětí v jednom směru. Změny 
napjatosti viz obr. č. 4.  Nejnebezpečnější případy nastávají při budování vysokých 
úzkých zářezů. Poruchy skalních stěn vlivem reziduální pevnosti dělíme na tři 
základní typy: 

- hranové (A), 
- patní (B), 
- zvedání dna (C). 

 

 
Obr. č. 4. Změny napjatosti způsobeny vyhloubením zářezu [1] 

 

6.1.8. Klínový účinek sousedních bloku 

 
Prostorové rozmístění ploch diskontinuity má na stabilitu skalních stěn 

rozhodující vliv. Určité rozmístění ploch nespojitosti může zapříčinit působení 
sousedního bloku aktivní silou (vlastní vahou) na jiný blok tak, že je vytlačován 
směrem k líci stěny. Tento klínový účinek je tím větší, čím je větší váha vytlačujícího 
bloku a čím je ostřejší úhel jeho klínu a čím je nižší tření na plochách diskontinuit. 
Klínový účinek sousedních bloků je schématický znázorněn na obr. č. 5.  
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Obr. č. 5. Klínový účinek sousedních bloků [1] 

 
 

6.1.9. Geometrie stěny 

 
Kromě generálního sklonu, kde je vliv evidentní, je nutné vzít v potaz                

i půdorysný tvar skalního tělesa. Půdorysně můžeme rozdělit líce řešeného svahu 
následovně: 

- konkávní stěny (A), 
- přímé stěny (B), 
- konvexní stěny (C).  

 
Půdorysné tvary skalních viz obr. č. 6. 

 
 

Obr. č. 6. Půdorysné tvary líce skalních stěn [1] 

6.1.10. Časový faktor 

 
Většiny výše uvedených činitelů je závislá na době jejích působení (časovém 

faktoru). Při navrhování konstrukcí je nutné uvážit životnost stěny. Tomu přizpůsobit 
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materiály, sklony, stupeň stability atp. Následně se do výpočtů a úvah zohledňuje 
více či méně bobtnaní, hydrostatický tlak, zvětrávání, zamrzání, vliv vlastní tíhy atd. 

 

6.1.11. Kosmické vlivy 

 
Dle [1] bylo zjištěno, že ke vzniku sesuvných jevů nedochází nahodile,      

nýbrž se tyto jevy objevují v určitých cyklech shodných s cykly astronomickými. 
Především s periodou slunečního roku, synodického měsíce a oběhy některých 
planet. Nejvíce katastrofických sesuvů bylo zaznamenáno při úplňku a novu. 
Nejvýraznější shoda, co se oběhu planet týče, byla zaznamenána s třicetiletým 
cyklem oběhu planety Saturn. Nejvíce sesuvů v tomto století se událo kolem roku 
1900 a 1930, následně pak na přelomu 50. a 60. let. Nabízí se s nadhledem říct, že 
v budoucnu můžeme očekávat zvýšený počet sesuvných jevů kolem roku 2020. 
Zavádění těchto nadpozemských vlivů do výpočtu není možné. 

 

6.2. Základní typy porušeni stability skalních stěn 

 
Při vyšetřování porušení skalních masívu rozeznáváme tři základní typy 

porušení skal. 

 porušení smykem (skalní sesuvy), 

 porušení odtržením (skalní převisy, odvalové řícení), 

 porušení překlopením bloků. 

 

6.2.1. Porušení smykem 

 
K porušení smykem dojde, pokud stupeň stability F<1. 
 
Výpočet stupně stability pro porušení smykem. 
 

F =       (3) 

 
Kde:  G tíha bloku horniny 
 α úhel odklonu smykové plochy od horizontály 
 φ uhel tření na sm. Ploše 
 c soudržnost na sm. Ploše 
 l délka sm. plochy 

  U vztlak vody 
  Fw výslednice hydrostatického tlaku zatěžující blok shora 
 
Schéma porušení smykem – silové působení viz obr. 7. 
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Obr. č. 7. Schéma porušení smykem – silové působení [4] 

 

6.2.2. Porušení odtržením 

 
K porušení odtržením nastane u skalních převisů porušením rovnováhy na 

ploše odtržení. 
 

Výpočet stupně stability pro porušení odtržením. 
 

F =       (4) 

 
Kde:  G tíha bloku (převisu) 
 Gt odpor proti porušení tahem na ploše odtržení (pevnost v tahu) 
  Gt = 2 rt σt 
 σt pevnost horniny v tahu 
 Gs setrvační seismická síla 

  V vektor přetěžující síly hydrostatického tlaku 
  c soudržnost na ploše odtržení 
  l délka plochy odtržení 

r, rv, rt, rs  ramena působících sil k bodu A 
 

Schéma porušení odtržením – silové působení viz obr. 8. 
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Obr. č. 8. Schéma porušení odtržením – silové působení [4] 

 

6.2.3. Porušení překlopením 

 
Při porušení překlopením dojde v případě, kdy momenty aktivních sil jsou větší 

než sily momentů, které překlopení brání a nedojde-li k odtržení převislých části 
masívu. 

Výpočet stupně stability pro porušení překlopením. 
 

F =        (5) 

 
Kde:  G tíha bloku  
 α úhel odklonu smykové plochy od horizontály 

b šířka bloku   
  h výška bloku 
 
Schéma porušení překlopení – silové působení viz obr. 9. 
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Obr. č. 9. Schéma porušení překlopením – silové působení [4] 
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7. Stabilita skalních těles – typy řešení 
 

Řešení stability pro níže uvedené případy předpokládá, že masív se může 
deformovat jen v určitých plochách po překročení určitého mezního zatížení. 

Podle toho, jak jsou plochy uspořádány vůči líci masívu, tak rozeznáváme typy 
porušení a tím i řešení stabilizace. V nejjednodušší formě se stanovuje rovnováha sil 
na vytvořeném horninovém klinu (klínová metoda). 

 

7.1. Plochy nespojitosti vycházející ze svahu 

 
Nejčastějšími případy poruch skalních stěn jsou řícení (sesuvy) horninové 

masy po odlučných plochách vycházejících ze svahu.  
Řešení stability vychází z pohledu na masív, jako soustavu tuhých 

horninových bloků.  
Nejnebezpečnější horninový klin 123 (viz obr. č. 10) je předurčený plochami 

diskontinuit a geometrii stěny v příčném řezu.  
Zohledňuje se vlastní tíha bloku, tangenciální sila aktivně porušující klín podél 

předurčené smykové plochy, třeni na předurčené smykové ploše (pasivní sila). Dále 
může na předurčené smykové ploše působit soudržnost (pasivní síla).  

Z rovnovážných podmínek (dle vektorů působení jednotlivých sil) vyplývá 
deficit pasivních sil. Ten bude vyřešen zakotvením. Z podmínek lze dále vypočítat 
potřebné předpětí kotev. Kotvy se osazuji co možná nejkolmější k plochám 
nespojitosti. 

 
Obr. č. 10. Plochy nespojitosti vycházející ze svahu [4] 

 
 
 



Disertační práce:  Stabilita stěn skalních zářezů, stabilizační metody a návrh jejich parametrů  
a monitorovací kontrolní a bezpečnostní systémy 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební 
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství                                                                                  29 

 

7.2. Plochy nespojitosti zapadající do masívu 

 
Řešení vyžaduje nejprve určení potenciální smykové plochy. Pokud je              

v masívu vedle průběžného systému ploch nespojitosti i systém příčných ploch 
neprůběžných, je nejnebezpečnější smyková plocha obvykle s nimi rovnoběžná          
a prochází patou stěny (viz obr. č. 11 - A, B).  

Je-li skalní hornina prostoupena vice systémy ploch nespojitosti a bločky 
horniny omezeně těmito plochami diskontinuity jsou při porovnáni s kubaturou 
masivu relativně malé, je vhodné sklon smykové plochy stanovit odvozením z klínu 
aktivního horninového tlaku (při odklonu od horizontály o uhel 45°+φ/2 (viz obr. č. 11 
– C, D). 

Při velmi strmě zapadajících plochách nespojitosti (α > 70°) se obvykle 
uvažuje smyková plocha jako tzv. teoretická rovina přirozeného sklonu.  Určeni 
nebezpečné smykové plochy je u skalních hornin prakticky ve všech případech 
obtížná disciplína. Je proto v takových nutná spolupráce inženýrského geologa, 
geotechnika a projektanta – statika [4]. 

 

 
Obr. č. 11. Určení smykové plochy u diskontinuit zapadajících do masívu [4] 

 

7.3. Stabilita prostorových klínů 

 
Případ skalního tělesa vklíněného mezi dvě plochy řešíme tehdy, tvoří-li tyto 

plochy úžlabí s průsečnicí sklánějící se do výlomu. 
Samotná stabilita se řeší přímým rozkladem tíhy prostorového klínu                  

a ostatních působících sil do složek kolmých na stěny klínu P a R a do směru jejich 
průsečnice. Pohyb horninového klínu a jeho silové působení viz obr. č. 12. 
Předpokládáme, že se odpor na plochách nespojitosti vyjádří běžným způsobem, 
potom platí vztah: 
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F=                            (6) 
 
Kde:    

τop,τor soudržnost (počáteční smyková pevnost) na plochách P a R 

Fp, FR  velikost ploch P a R 
Np, Np  normálové složky výslednice sil G (vlastní tíha bloku) 
φp, φR  úhel tření na plochách P a R 
A  aktivní složka od výslednice sil G, působící posun bloku 
 

 
Obr. č. 12. Pohyb horninového klínu a jeho silové působení [4] 

 
Metody pro výpočet horninového klínu vycházejí z měření a zobrazení ploch 

nespojitosti metodou tzv. stereometrie. Přímě měření diskontinuit v terénu se 
následně zobrazuje v tektonogramech a sítích. 

Vzhledem ke složitosti a náročnosti analytických řešení stability nabývají na 
významu principy matematického modelování pomocí počítačového softwaru.  
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7.4.  Modelování stability svahů 

 
Metody matematického modelování stability svahových těles lze v zásadě 

rozdělit do dvou skupin: 

 metody mezní rovnováhy, 

 numerické metody modelování stability. 
 

Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody. Z hlediska aplikačního se 
liší  v možnostech zahrnutí různých reálných faktorů do výpočtu, v požadavcích na 
zjednodušení modelové situace, v časové náročnosti přípravy modelu a modelového 
výpočtu a rovněž v požadavcích na vstupní data výpočtu. Výstižnost matematického 
modelu a výsledky získané modelovým výpočtem je nutno vždy podrobit pečlivému 
rozboru. 

7.4.1. Metody mezní rovnováhy 

 
Základním principem metod mezní rovnováhy je řešení silové resp. 

momentové rovnováhy svahového tělesa nad zvolenou smykovou plochou. Jsou 
odvozeny za předpokladu existence takového stavu napjatosti prostředí, při němž je 
v celé zasažené oblasti mobilizována využitelná smyková pevnost zeminy a hledá se 
taková plocha, po níž by nejsnáze mohlo dojít k usmýknutí (kritická smyková plocha). 
Metody mezní rovnováhy nezohledňují přetvárné parametry horninového prostředí. 
Výsledkem řešení je stupeň stability, udávající podíl mezi pasivními silami (síly 
přispívající ke stabilitě svahu) a silami aktivními (síly přispívající k nestabilitě svahu), 
metody neumožňují získat informaci o průběhu napětí a deformací ve svahovém 
tělese.  

Nejrozšířenějším programem pro výpočty a modeloví skalních masívu 
metodou mezní rovnováhy je GEO5 od spol. FINE. 

Program GEO5 je složen z mnoha modulů pro jednotlivé geotechnické 
problémy (řešení stability svahů, řešení opěrných zdí, řešení pažených stavebních 
jam, skalních stěn…). Výpočty je možné zadávat podle kruhové a polygonální 
smykové plochy. Program má jednoduché a intuitivní ovládání a řeší stabilitu svahu 
ve 2D. Výsledkem je stupeň stability skalního svahu, který udává poměr sil pasivních 
a aktivních, působících na 1 běžný metr výchozu. Pro dosažení kompletně stabilního 
stavu lze dopočítat nutnou kotevní sílu. 

7.4.2. Numerické metody  

 
Posouzení stability skalních stěn je zatím velice obtížně řešitelné numerickým 

modelováním, tak jak to je běžné při výpočtu stability zemních konstrukcí.  
Složitá stavba horninových masivů a většinou obtížná fyzická dostupnost pro 

podrobný průzkum neumožňuje získání dostatečných vstupních podkladů potřebných 
pro výpočet. 

Obecným principem všech numerických metod modelování je převedení úlohy 
pro řešení soustav diferenciálních rovnic na  formálně jednodušší úlohu pro  řešení 
soustavy lineárních algebraických rovnic pro neznámé hodnoty posunů resp. 
rychlostí posunů v uzlových bodech sítě. Na rozdíl od metod mezní rovnováhy 
nevyžadují zadání výchozí smykové plochy, zahrnují ve výpočtu i vliv přetvárného 
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chování horninového prostředí, mají široké možnosti modelování geometrické            
a materiálové variability, umožňují získat komplexní představu o napěťodeformační  
a stabilitní situaci ve svahovém tělese a modelovat i případná sanační opatření. 
Jistou nevýhodou všech numerických metod je poněkud časově náročnější příprava 
výpočetního modelu, větší nároky na spolehlivost vstupních parametrů, delší doba 
výpočtu a v neposlední řadě i větší nároky na výpočetní techniku (nutnost řešení 
rozsáhlých soustav rovnic). Mezi nejčastěji používané numerické metody patří: 

 metoda konečných prvků, 

 metoda hraničních prvků, 

 metoda konečných diferencí (metoda sítí), 

 metoda oddělených elementů. 
 
Metoda konečných prvků je numerická metoda, která je nejčastěji používána 

pro modelování rovinných i prostorových úloh mechaniky zemních těles. Patří mezi 
metody variační, vycházející z minimalizace energetického potenciálu. Podstatou 
metody je diskretizace zkoumané oblasti na rovinné nebo prostorové prvky 
konečných rozměrů (tzv. generace sítě), které jsou mezi sebou spojeny pouze 
konečným počtem uzlových bodů. Nejčastěji používaným typem konečných prvků 
v rovině jsou trojúhelníky. Zkoumané těleso je pak zatíženo silami působícími ve 
vrcholech (uzlech) konečných prvků, které jsou ekvivalentní původnímu zatížení. Na 
každém konečném prvku se volí vhodná aproximační funkce přesného řešení, která 
jednoznačně definuje stav posunutí uvnitř tohoto prvku pomocí posunutí jeho uzlů. 
Na základě této aproximace se pak s využitím podmínek pro minimalizaci 
energetického potenciálu odvodí pro každý uzel rovnice rovnováhy, která je funkcí 
těchto neznámých posunutí v uzlových bodech sítě. Řešením takto získané soustavy 
algebraických rovnic, představujících podmínky rovnováhy ve všech uzlových bodech 
jsou hodnoty posunů v těchto uzlových bodech. Tyto posuny pak společně 
s přetvárnými charakteristikami materiálu a zvoleným konstitutivním vztahem mezi 
napětím a přetvořením definují napěťový stav jak uvnitř prvku, tak i na jeho hranicích. 
Metoda konečných prvků umožňuje řešit úlohy se složitými okrajovými podmínkami, 
se složitou geometrií, umožňuje zohlednit chování materiálů charakterizované 
různými konstitučními vztahy, přičemž každý prvek může mít odlišné vlastnosti. 

MKP je užívána především pro kontrolu již navržených zařízení, nebo pro 
stanovení kritického (nejnámahánějšího) místa konstrukce. Ačkoliv jsou principy této 
metody známy již delší dobu, k jejímu masovému využití došlo teprve s nástupem 
moderní výpočetní techniky.  

Nejrozšířenějším programem pro výpočty a modeloví skalních masívu 
metodou konečných prvků je Plaxis. 

 
Metoda hraničních prvků se začala rozvíjet především v souvislosti s potřebou 

snížit dimenzi výsledné soustavy rovnic, která byla výsledkem aplikace metody 
konečných prvků, a to především v případě prostorových modelů. Hlavní výhodou 
této metody je totiž snížení dimenze úlohy o jedničku, neboť se diskretizuje  nikoliv 
celá uvažovaná oblast, ale pouze její hranice. Na každém hraničním prvku se 
aproximuje přesné řešení úlohy z uzlových bodů pomocí interpolačních funkcí. Po 
vyřešení odpovídající soustavy rovnic pro neznámé hodnoty posunů na hranicích 
oblasti se odpovídající hodnoty posunů resp. napětí uvnitř oblasti stanoví analyticky 
na základě tzv. fundamentálního řešení. Nevýhodami této metody je především 
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nutnost znalosti fundamentálního řešení a dále nutný předpoklad homogenního 
prostředí uvnitř modelované oblasti. V  souvislosti s rozvojem stále výkonnější 
výpočetní techniky se tato metoda dostává poněkud do pozadí. 

 
Podstatou metody konečných diferencí je pokrytí oblasti, v níž hledáme řešení 

diferenciální rovnice, sítí, která se skládá  z konečného počtu uzlových bodů. 
V každém bodě sítě se nahradí derivace v těchto uzlových bodech příslušnými 
diferencemi, tj. lineárními kombinacemi funkčních hodnot v okolních bodech. 
V závislosti na tom, zda volíme diference dopředné či zpětné, dostáváme různé typy 
metody sítí (metody explicitní, implicitní). Po záměně derivací diferencemi ve všech 
uzlových bodech dostáváme soustavu lineárních algebraických rovnic s neznámými 
hodnotami posunů v těchto uzlových bodech. 

Metoda oddělených elementů je metoda vhodná pro modelování diskontinua. 
Modeluje se vzájemná interakce tuhých nebo deformovatelných bloků, přičemž úloha 
diskontinuit je dominantní. Deformovatelné bloky se dále dělí na trojúhelníkové zóny, 
přičemž je pro výpočet přetvoření, napětí a vnitřních sil na základě hodnot rychlostí 
v uzlech zón využita modifikovaná explicitní metoda konečných diferencí. Úloha         
o spolupůsobení bloku se svým okolím je výpočetně řešena pro tak krátký časový 
okamžik, že impuls od jednoho bloku může být v daném výpočetním kroku předán 
pouze na jeho kontakty. Interakci a pohyb sousedících bloků lze pak popsat 
explicitními rovnicemi a šíření impulsů vyjádřit velkým počtem výpočetních cyklů, 
v nichž dochází k postupnému vyrovnávání nerovnovážného stavu bloků a kontaktů. 
[6]. 
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8. Průzkumné práce 
 

Cílem průzkumu je zjištění inženýrskogeologických a geotechnických poměrů 
a stanovení určitých vlastností horninového masívu a hornin tvořících masív, aby se 
vymezili činitelé ovlivňující stabilitu stěn. 

 
Výsledky průzkumných prací musí postihnout a popsat: 

 geomorfologické poměry zájmového území, 

 petrografické složení, stupeň narušení, 

 úložné poměry, 

 tektoniku, 

 hydrogeologické poměry, 

 fyzikální a mechanické vlastnosti horninového masívu, 

 smykovou pevnost, 

 deformační charakteristiky, napjatost. 

 inženýrsko-geologické sondážní práce (odkryvné práce), 

 geofyzika, 

 geodetické metody. 
 

Geomorfologické poměry zájmového území je nutno zkoumat posuzujeme-li 
stabilitu z pozice inženýrské geologie. Popis zájmového území z hlediska 
regionálního začlenění. 
 

Popisná disciplína - petrografické složení masívu nám určí vznik hornin, 
složení a typ horniny. Popisuje se i mocnost horninových vrstev.  

 
Popisem úložných vrstev zjistíme sled a orientaci a směr odlučných vrstev. 

Zjišťuje se střídání hornin s různými mechanickými vlastnostmi. 
 
Zjištění tektonických poměrů zájmového území patří k nejdůležitějším částem 

inženýrskogeologického průzkumu. Detailně se popisují plochy diskontinuity, 
průběžnost, drsnost styčných ploch, rozevření, výplně atp. 

 
Při zjišťování hydrogeologických poměrů je třeba určit hladinu podzemní vody, 

chemismus, propustnost masívu, směr proudění, rychlost. Zkoumaný nesmí být jen 
prostor stěny, ale širší okolí. Zohledňují se i klimatické poměry. U vyšších stěn se 
měří i tlak podzemní vody. 

 
Z fyzikálních vlastností horniny se určuje objemová hmotnost, hustota, vlhkost, 

nasákavost, pórovitost, hutnost, popř. bobtnavost. Z mechanických vlastností se 
zjišťuje pevnost v tlaku, střihu, v příčném tahu, moduly přetvárnosti a pružnosti. 

 
Znalost smykových charakteristik masívu je nutná zejména ve směru 

potenciálních smykových ploch. Parametry smykové plochy určujeme in situ na 
holých plochách bloku masívu.  
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Měření napjatosti a přetvárných charakteristik je obtížný úkol, který nebyl ještě 
uspokojivě vyřešen. Napjatost je možno stanovit buď přímým měřením, nebo výpočte 
s velkým množstvím vlivů.  

 
Mezi inženýrsko-geologické sondážní práce můžeme zařadit vrtné práce, 

kopané sondy a penetrace. 
Vzhledem k náročnému terénu není často možné provádět vrtné práce,         

tak se jako vhodná a nejpraktičtější z pohledu poměru cena/informace jeví penetrace 
dynamická.  

 
Geofyzikální metody jsou vhodným doplněním právě sondážních odkryvných 

prací. Výsledky měření nám mohou dát informaci o mocnosti pokryvných vrstev, 
navětrání, poruchových zónách nebo vytipovat potenciální smykovou plochu. 

 
Pomocí geodetických metod při měření ve třech souřadnicích získáme 

prostorový obraz zájmové oblasti. Určí se vrstevnicový plán. 
Zvláštní disciplínou je pak 3D laserové skenování stěny.  
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9. Hodnocení stavu horninového masívu 
 

Pod souslovím hodnocení stavu skalního masívu si pravděpodobně 
představíme soubor pouček pro získání kvalitativních parametrů samotného skalního 
masívu. Jako příklad uvádím Klasifikační systém RMR (Rock mass rating systém - 
systém hodnocení hornin) vyvinutý za účelem zhodnocení čeleb při ražbě tunelů. 
Aplikovat lez i na problematiku skalních stěn. Vstupují do něj několik parametrů. 
Pevnost v prostém tlaku, RQD (rock quality designation index), vzájemné vzdálenosti 
diskontinuit, charakter diskontinuit a vliv vody. 

Do klasifikačního systému RMR vstupuje parametr RQD, ve volném překladu 
ho lze označit jako index kvality horniny. Byl zaveden pro procentuální vyjádření míry 
tektonického narušení horninového masivu, primárně pro vrtná jádra. Hodnota RQD 
je rovna poměru délky dílčích segmentů jádra delších jak 10 cm k celkové délce 
jádra. 

Pro hodnocení svahů byl zaveden systém Rock mass rating (RMS), jež na 
základě dalších doplňujících opravných parametrů upřesňuje systém RMR. 
Doplňujícími činiteli jsou typy porušení (planární, překlopení), sklon a směr 
diskontinuit, sklon svahu a způsob vytvoření svahu. 

Tyto zmíněné hodnocení kvality masívu, proto je při hodnocení nutná 
přítomnost specialisty (geolog, geotechnik).  

V následující kapitole bych se chtěl podrobně věnovat postupu, který je určen   
i pro neodbornou veřejnost.  

 
S tímto myšlenkovým přístupem k hodnocení masívu jsem se, při řešení 

problému v praxi v terénu, při jednání s investory, se správci staveb, majiteli 
zájmových lokalit, zcela ztotožnil. 

 

9.1. Metodika Rock slope rating 

 
V rámci výzkumného projektu „Systematizace v přístupu sanace skalních 

svahů“ byla specifikována kritéria a základní filosofie pro hodnocení stavu skalních 
svahů. Stávající metodické přístupy velmi úzce spojují hodnocení stavu skalních 
svahů a hodnocení míry rizika – dopadů na charakter ohroženého prostoru. Skalní 
řícení však může například na dálnici způsobit výraznější hospodářské škody a újmy 
na životech účastníků provozu, než modelově stejné skalní řícení, ke kterému 
hypoteticky dojde u účelové místní komunikace. Míra rizika a hodnocení stavu 
skalního svahu je tak nutné vyšetřovat zvlášť, avšak v konečném důsledku hodnotit 
jako jeden celek. 

Pro zajištění bezpečnosti staveb v blízkosti skalních svahů bylo s ohledem na 
nové trendy v investiční přípravě nutné přehodnotit dosavadní přístup. Stávající stav 
dlouhodobě vyžaduje jednotný přístup pro geotechnický průzkum, projektovou 
přípravu a legislativní podklady. Jako základní kámen pro sjednocení hodnocení        
a popisu stavu skalních svahů byla vytvořena metodika pro hodnocení stavu skalních 
svahů. Má za cíl sjednotit přístup pro zajištění bezpečnosti ve vztahu ke stabilitě 
skalních stěn a svahů v České republice. 

Metodika Rock Slope Rating má za cíl doplnit odborný prostor v řešení 
problematiky skalních svahů a sjednotit hodnocení stavu skalních svahů. Zadavatel 
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odborného posouzení tak doposud mohl od různých zpracovatelů obdržet velmi 
rozdílná hodnocení. Často je odborníky vyhodnocen stav skalních svahů jako 
havarijní bez možnosti objektivního posouzení. Havarijní stav pak na hodnocené 
lokalitě panuje i více jak 10 let. Vyhodnocení stavu skalních svahů je nutné provádět 
na základě jasně definovaných obecných kritérií tak, aby bylo možné jejich objektivní 
posouzení a byly eliminovány tendenční vazby na podhodnocení či přecenění 
situace. V době, kdy většina komerčních společností disponuje velkým počtem 
certifikovaných postupů v rámci norem ISO, ve stavební praxi jsou zavedeny 
normativní postupy a definice technologie, je nutno sestavit vzorový postup jako 
podklad pro legislativně závazný předpis hodnocení stavu skalních svahů. 

Základ metodiky vychází z popisu skalního svahu na základě obecných a na 
místě vizuálně zjistitelných charakteristik, bez nutnosti hluboké geologické                  
a geotechnické erudovanosti. Cílem metodiky RSR je zpřístupnit možnost základního 
hodnocení stavu skalního svahu přímo na místě bez využití odběru vzorků, 
geodetického měření, matematických výpočtů, dlouhodobého monitoringu či dalších 
náročných metod, které mohou akutnost a specifičnost řešeného problému posunout 
za hranice přijatelného rizika a obecné odpovědnosti. Popis jednotlivých kritérií          
a variant je připraven jak pro širší veřejnost, tak i pro řešitele s geologickou 
erudovaností. Metodika RSR popisuje obecnou povahu skalního svahu k náchylnosti 
k inicializaci skalního řícení na základě popisných faktorů. Pomocí metodiky RSR je 
možné na místě určit i základní rozsah případných nezbytných sanačních opatření. 

V letech 2009 – 2012 byla v rámci výzkumného projektu vytvořena základní 
obecná metodika pro hodnocení stavu skalních svahů, která tak stala základním 
pilířem pro systematizaci přístupu v řešení problematiky sanace skalních svahů na 
území České republiky. Metodika je nazývána RSR – Rock Slope Rating a byla 
vytvořena na základě empirických a praktických zkušeností s modifikací pomocí 
matematického modelování a matematických analýz a pravděpodobnosti. Metodika 
RSR byla vytvořena pro základní hodnocení stavu skalních svahů jako celku. Je jen 
omezeně použitelná pro vyšetření stavu stability jednotlivých bloků či lokálních 
skalních výchozů. U dílčích celků je už nezbytná přítomnost zkušeného odborníka      
v oborech geologie – geotechnika. Součástí metodiky RSR je také riziková 
klasifikace – Risk Classification, která byla vytvořena současně jako další celek 
souhrnné metodiky RSR – RC pro koncepční hodnocení stavu skalních svahů. 

Zpracovaný základní metodický přístup a kvantifikace výrazně usnadňuje 
přístup investorů, odborných posuzovatelů a projektantů v jednotném systému 
vyhodnocení stavu skalních svahů. Vyšetření stavu skalního svahu je tak možné 
objektivně posuzovat. Znalci a projektanti se budou moci opřít o kvantifikované 
hodnocení a investorům je dán nástroj pro objektivní vyhodnocení rizikovosti. 
Výrazně se tak omezí možnost podcenění, či přecenění stavu skalních svahů             
a vyhodnocené míry rizika. Zásadně se tak umožní zefektivnit sanační přístupy          
a vynaložené náklady na zajištění bezpečnosti. [5] 

 

9.2. Koncepce Rock slope rating 

 
Klasifikace stavu skalního svahu pomocí metodiky RSR je řešena pomocí 

základních geotechnických kritérií s vyhodnocením do celkem pěti konečných stavů. 
Hodnocení stavu neřeší a nevyhodnocuje poměr stabilizujících sil k/ke 
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nestabilizujícím. Popisem stavu skalního svahu dle variant geotechnických kritérií      
a jejich bodového hodnocení je možné vyšetřit aktuální stav skalního svahu               
v hodnotící škále a specifikovat blíže hodnocení technického stavu do stupňů – 
stabilní, bdělost, krajně labilní, kriticky labilní a stav havárie. Jednotlivá vyšetřená 
kritéria jsou bodově klasifikována. Dle bodové hodnotící škály RSR-PR (point rating) 
je objektivně a jasně specifikováno vyšetřeni stavu skalního svahu na základě 
základních geotechnických kritérií. Ty popisují nejzákladnější vztahy a faktory, jež 
zásadním způsobem ovlivňují stav skalních svahů a je možné je na místě 
geotechnickou rekognoskací ihned vyšetřit. Vyhodnocení stavu skalního svahu se 
děje určením 11 geotechnických kritérií v celkem 52 variantách. [5] 

 

9.3. Základní vyhodnocení stavu horninového masívu 

 
Pro hodnocení stavu skalních svahů byly definovány stavy se slovním 

popisem klasifikace hodnocení. Číselná, jednopísmenná či procentní označení stavu 
se s ohledem na nasazení a nezbytnost jednoznačného výkladu hodnoceného stavu 
pro potřeby metodiky RSR nepoužívá, proto bylo přijato hodnocení slovní. 
 
Stabilní stav – hodnocení skalního svahu, u něhož je na základě hodnocených 
kritérií prakticky vyloučena možnost aktivace svahových deformací přirozenými 
procesy. Tento stav může být klasifikován u nově budovaných zářezů a skalních 
svahů či jen na omezených partiích přirozených skalních svahů. Vyhodnocení 
stabilního stavu u skalních svahů nevyžaduje řešení přístupu monitoringu                  
či sanačních opatření. Změna stavu je velmi nepravděpodobná. Jedná se o nejméně 
nebezpečný stav s vyloučeným rizikem skalního řícení. 
 
Stav bdělosti – popisuje stav skalního svahu, který je postižen procesy zvětrání        
a pravděpodobnost inicializace skalního řícení je nízká až omezená. U skalního 
svahu dochází k ojedinělým projevům procesů zvětrání – opad drobných částí 
skalního svahu v podobě drobných úlomků, a velmi pozvolný a pomalý postup 
zvětrávacích procesů. Stav bdělosti u skalních svahů představuje provádění 
pravidelné údržby skalního svahu a případnou instalaci základních monitorovacích 
prvků. Změna stavu bdělosti a zhoršení hodnocení je pravděpodobná pouze              
z dlouhodobého hlediska. Jedná se o málo nebezpečný stav s nízkým rizikem 
skalního řícení. 
 
Stav podmínečně labilní – hodnotí skalní svahy se středním a silným zvětráním 
skalního masívu, s výraznou destabilizující činností vegetace a s vlivem srážkové 
vody či vody v puklinovém systému. Ve skalním svahu se nachází partie,             
které mohou být potencionálně rizikové a s mírně zvýšenou pravděpodobností nelze 
vyloučit iniciaci skalního řícení v případě mimořádných událostí a velmi závažných 
změn krátkodobých klimatických podmínek. Zásadní vliv na hodnocený stav má vliv 
vegetace ve skalní stěně, expozice skalního svahu, stav zvětrání masívu                    
a morfologická stavba v povaze na lokalizaci ohroženého prostoru. Hodnocený skalní 
svah v podmínečně labilním stavu je vhodné udržovat pravidelnou údržbou skalního 
svahu, či maloplošnou realizací základních ochranných opatření a instalací 
základních monitorovacích prvků. Jedná se o středně nebezpečný stav se zvýšeným 
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rizikem skalního řícení, které však může být inicializováno v případě ojedinělých 
mimořádných událostí. 
 
Kriticky labilní stav – popisuje skalní svahy, které jsou silně narušeny zvětrávacími 
procesy, mají výraznou morfologii a dochází u nich k častému projevu nestability – 
opad malých úlomků, výrazná destabilizující činnost vegetace a vliv srážkové vody      
či vody v puklinovém systému na narušení skalního svahu. Velmi často jsou takto 
hodnocené svahy dotčené předchozí antropogenní činností, zvláště při budování 
dopravních cest a občanské zástavby. Míra zvětrání a narušení vlivem použitých 
střelných prací dosahuje větších hloubek. Tyto svahy často trpí absencí údržby.       
Ve skalním svahu je možné lokalizovat i osamocené skalní bloky, které jsou na 
hranici stabilního a labilního stavu. Kriticky labilní stav hodnotí ty skalní svahy,     
které mají zvýšený výskyt narušených partií s četnými projevy opadů fragmentů 
zvětralých ze skalního masívu. Partie skalního masívu mohou být do labilního až 
nestabilního stavu uvedeny nadprůměrnými srážkami, mimořádnou změnou klimatu 
(povětrnostní podmínky, časté a výrazné střídání mrazových cyklů) nebo v kombinaci 
s nahodilým pohybem zvěře či osob ve skalním svahu. Skalní svahy hodnocené do 
kriticky labilního stavu vyžadují přímé řešení přístupu ke snížení bodového 
hodnocení stavu – provedení nezbytných základních sanačních prací a zahájení 
plánování systémových opatření pro zajištění vyhovujícího stavu kupříkladu 
podmínečně labilního. Skalní svahy takto hodnocené mají velmi vysokou 
pravděpodobnost iniciace skalního řícení a jedná se tedy o velmi nebezpečný stav, 
který může být vlivem exogenních činitelů změněn na havarijní stav. 
 
Havarijní stav – je hodnocený stav skalních svahů, kdy panuje akutní nebezpeční 
skalního řícení. To může být inicializováno nepatrnou změnou podmínek                    
a exogenních činitelů. Narušené partie skalního svahu a také jeho dílčí partie            
či osamocené bloky jsou již v labilním stavu a je velmi vysoká pravděpodobnost 
události skalního řícení. Spouštěcí mechanismy řícení jsou stejné jako u stavu 
kriticky labilního, jen jsou umocněny mírou zvětrání a narušení skalního svahu. Tento 
stav vyžaduje bezodkladné zahájení sanačních prací pro zajištění ohroženého 
prostoru. Jedná se zde již o stav s nepřijatelným rizikem skalního řícení a dopady na 
zdraví osob a majetku. [5] 
 

9.4. RSR – PR – point rating (bodová klasifikace) 

 
Klasifikace a hodnocení stavu skalních svahů je v rámci metodiky RSR řešeno 

pomocí bodové stupnice, která pomocí definovaných intervalů hodnotí skalní svah do 
(viz tab. č. 5) jednoho z pěti hodnocených stavů ). Hodnocené stupně klasifikace 
stavů jsou unikátní a definované pouze pro potřeby a rozsah metodiky RSR – PR. 
Hodnocený skalní svah tak může v rámci jednoho stavu nabývat vývoje v rámci 
stupnice RSR – PR a to s ohledem na změnu podmínek. Bodová klasifikace také 
vypovídá o závažnosti hodnoceného stavu a blízkosti ke krajním mezím či míře 
pravděpodobného vývoje zhoršení stavu masívu za předpokladu setrvávajícího stavu 
exogenních činitelů na labilitu skalního svahu. Základní bodová klasifikace je 
součtovým modelem jednotlivých popisovaných variant základních geotechnických 
kritérií.  
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Hodnocení stavu a klasifikace 

Hodnocení stavu dle RSR Bodová klasifikace stavu RSR-PR 

Stabilní stav 13 – 28 

Stav bdělosti 29 – 42 

Stav podmínečně labilní 43 – 58 

Kriticky labilní stav 59 – 69 

Havarijní stav 70 – 85 
Bodová klasifikace svahů nad 85 není reálně možná, přírodní a stabilitní poměry skalního 

svahu vylučují výskyt všech nepříznivých vlivů u jednoho skalního svahu. 

Tab. č. 5: Hodnocení stavu a klasifikace  [5] 
 

Jednotlivá hodnotící kritéria jsou členěna do 3 – 6 hodnotících variant, kdy 
hodnoty jednotlivých variant nabývají nelineárního hodnocení stavu v hodnotách 1; 2; 
3; 5; 7 a 9 bodů. Hodnota 1 bodu představuje popis varianty v nejpříznivějším stavu   
a hodnota 9 bodů představuje variantu v nejnepříznivějším stavu hodnoceného 
kritéria. Mezi jednotlivými variantami se neinterpoluje. Bodově sloučené varianty u 
vybraných kritérií se uvádí dle vyššího hodnotícího stupně a dle barevné škály viz 
příloha – Faktoriální tabulka hodnocení stavu dle RSR. Bodová nelineární klasifikace 
hodnocených kritérií byla definována pro jednotlivé varianty na základě váhy 
jednotlivých variant pro vyšetření stavu skalního svahu. Bodová klasifikace vychází     
z empirických předpokladů, pravděpodobnostního určení ověřených dat a závažnosti 
hodnocených kritérií. 

 

9.5. Hodnotící kritéria 

 
Hodnotící kritéria jsou z hlavní části definována a pro potřeby metodiky RSR 

posuzována jako geotechnická kritéria. Každé z nich je však možné bezesporu vždy 
posuzovat zároveň jako rizikový faktor. Stav skalních svahů je celkově na základě 11 
kritérií vyhodnocován dle jejich vzájemné kombinace a jejich dopadu na hodnocený 
skalní svah. Jednotlivá kritéria se vzájemně ovlivňují a mají zásadní vliv na stav 
skalních svahů. Ačkoli na skalní svahy působí mnoho dalších činitelů, základní 
kritéria dle metodického přístupu patří k zásadním. Základní hodnotící kritéria jsou 
projevem přírodních sil, geologického vývoje, ale také projevem antropogenní 
činnosti, zvláště pak stavební činnosti. Při jejich hodnocení a předpokladu vlivu 
jednotlivých kritérií na stav skalního svahu je přihlédnuto k účinnosti a možnosti 
proveditelnosti sanačního zásahu pro změnu každého jednotlivého kritéria. Některá 
kritéria je možné přímo zásahem ovlivnit a regulovat anebo jen nevýrazně omezit. 
Jiná hodnocená kritéria nelze jakýmkoli zásahem ovlivnit či dlouhodobě regulovat. 

9.5.1. Hlavní – generelní sklon svahu 

Generelní sklon patří u skalních svahů k nejvýznamnějším a velmi výrazným 
parametrům pro hodnocení stavu skalních svahů. Generelní sklon skalních svahů 
vypovídá o jeho původu, genezi, vlivu antropogenní činnosti a povaze masívu            
v případě progrese zvětrání skalního svahu ke vzniku skalních řícení. 
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9.5.2. Výška skalního svahu 

Výška skalního svahu je rovněž jedna z nevýraznějších charakteristik hodnocení 
stavu skalního svahu. Výšku skalního svahu je nutno posuzovat od viditelné paty 
skalního svahu až po viditelnou horní hranu svahu. V případě, že skalní svah 
přechází v zemní svah, posuzuje se výška svahu po přechod těchto morfologických 
rozhraní. V případě výskytu lokálních přerušujících partií je svah hodnocen jako 
celek. Dělení a členění skalního svahu na dílčí výšky je možné jen ve velmi 
odůvodněném případě. Ty se v ČR vyskytují jen ojediněle. 

9.5.3. Geomorfologická stavba 

Geomorfologická stavba hodnotí členitost skalního svahu a povahu od paty skalního 
svahu a také navazující horní hranu skalního svahu. Popisovaná geomorfologická 
stavba skalního svahu má vliv na charakter skalního řícení a také na předpoklady 
inicializace skalního řícení. Vlastní členitost skalního svahu výrazně ovlivňuje             
i charakter náchylnosti částí skalního masívu ke ztrátě stability. Geomorfologická 
stavba posuzovaných skalních svahů velmi často koresponduje s antropogenní 
činností a to buď stávající či minulou při výstavbě dopravních cest, občanské              
a průmyslové výstavby. 

9.5.4. Základní popis stavu masívu 

Stav zvětrání a narušení skalního svahu se pro potřeby hodnocení dle metodiky RSR 
popisuje na základě makroskopicky zjistitelných a dokumentovatelných znaků. Míra 
zvětrání a povrchového narušení horninového masívu se v základním hodnocení 
popisuje poměrem celistvých partií skalního masívu ve spojitosti na stav                    
a rozevřeností puklinového systému, s rozsahem a četností narušených částí             
a bloků, s hodnocením jejich plošného zastoupení a odloučení od mateřského 
masívu. 

9.5.5. Průměrná vzdálenost ploch odlučnosti masívu 

Narušení skalního masívu plochami nespojitosti, podél kterých následně dochází k 
projevům nestability skalního masívu, je opět jedním z klíčových faktorů stavu 
skalního svahu. V horninovém prostředí je možné sledovat hned několik systémů 
ploch nespojitosti. Jedná se o odlučné plochy dané genetickým vývojem horniny, 
tektonickým porušením a diskontinuity vzniklé postupným zvětráním horniny.          
Pro potřeby základního hodnocení byly definovány popisné varianty ploch odlučnosti 
a jejich hustoty. Hustota diskontinuit popisuje měřitelnou průměrnou vzdálenost 
viditelných projevů ploch odlučnosti. Zde platí, že čím větší hustota, tím více je masív 
narušen plochami odlučnosti. 

9.5.6. Sklon ploch odlučnosti 

Nestabilita skalních svahů a bloků je výrazně ovlivněna systémem ploch odlučnosti. 
Inicializace skalního řícení dochází podél nejvýraznějšího a nejkritičtějšího systému 
ploch odlučnosti. 

9.5.7. Vodní aktivita 

Vliv vody na stav skalních svahů je jeden z neprávem podceňovaných faktorů 
zásadně ovlivňující stav a stabilitu skalních svahů. Přítomnost vody v puklinách, 
erozní činnost vody na povrchu, projevy krasové a pseudokrasové činnosti, voda 
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infiltrovaná z atmosférických srážek nebo také voda z projevů lidské činnosti, to vše 
je nutné hodnotit jako výrazně nebezpečný jev, jehož význam a projev je celoroční. 
Působení expanze mrznoucí vody v puklinovém systému či pórech je v povaze ke 
stabilitě skalního svahu zcela neoddiskutovatelné. Jedná se v podstatě o jev zcela 
zásadní na chování skalního svahu. Led má cca o 10% větší objem než voda. 

9.5.8. Expozice skalního svahu 

Mezi určená kritéria hodnotící stav skalního svahu je nutné zohlednit také vliv 
orientace skalního svahu vůči světovým stranám. Patří ke snadno stanovitelnému 
kritériu, kdy základním hodnocením je expozice teplá nebo studená. Czudek (1997) 
rozlišuje expozici svahu na studenou v případě orientace svahu k severozápadu, 
severu, severovýchodu a východu. Expozice teplá - s významným osluněním -           
s orientací k jihovýchodu, jihu, jihozápadu a západu. Expozice svahu pro potřeby 
hodnocení stavu skalního svahu dle metodiky RSR je rovněž popisována i ve vazbě 
na zakrytí skalního svahu lesním porostem či budovami. Důležitým faktorem, který se 
v rámci kritéria expozice skalního svahu hodnotí, je i vliv nadmořské výšky                
a průměrný průběh zimního období. Na svazích s teplou expozicí dochází                   
k intenzivnějšímu odtávání sněhové pokrývky či razantnějšímu rozmrzání vody           
a následnému opětovnému nočnímu zamrzání. Studená expozice má menší rozdíly 
mezi denními a nočními teplotami a dopad na rozmrzání a opětovné zamrzání vody. 
Mrazové cykly mají zásadní vliv na rychlost a rozsah zvětrání skalního svahu. Toto 
kritérium je svým charakterem velmi specifické a v podstatě lidskou činností 
neovlivnitelné. 

9.5.9. Rozrušující vliv vegetace 

Vegetace ve skalním svahu může být činitelem, který ovlivňuje erozi ve skalním 
svahu. V širším rozsahu však vegetace přispívá k silnému narušení skalního svahu    
a zhoršuje jeho stav. Zásadní vliv na stav skalních svahů má především narušující 
činnost kořenového systému od křovin přes drobný nálet až po vzrostlé stromy, 
jejichž kořeny zasahují do velkých hloubek. 

9.5.10. Četnost opadávání 

Opad částí zvětralého skalního svahu je hlavním projevem narušení a zvyšující se 
pravděpodobnosti skalního řícení. Opad je projevem rozvolňování masívu skalního 
svahu vlivem zvětrání a exogenních činitelů. Opadem je pro potřeby hodnocení 
tohoto kritéria brán jakýkoli projev skalního řícení či projevu sesypávání, odvalování 
či prostý pád částí skalního masívu k patě svahu či do ohroženého prostoru skalního 
svahu. Velikost fragmentů není předmětem hodnocení. U častých a neustálých 
projevů opadu je možné sledovat padání drobných částí skalního svahu do velikosti 
cca 250 mm. Velikost fragmentů nad 250 mm je většinou projevem většího narušení 
skalního svahu, respektive skalního řícení. Opad je možné charakterizovat i jako 
měřitelný posun a či změna polohy monitorovaného skalního bloku v rámci 
dlouhodobého monitoringu. Tak jako je možné klasifikovat opad i v místech, kde není 
dokumentován opad či skalní řícení, ale je dlouhodobě prováděn monitoring skalních 
svahů. 
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9.5.11. Vzdálenost paty svahu od ohroženého prostoru 

Toto kritérium je svou povahou možné klasifikovat mezi rizikové faktory. Avšak             
z dlouhodobého sledování a hodnocení skalních svahů se jedná o nepřímý a klíčový 
faktor pro hodnocení stavu skalních svahů. Povaha vzdálenosti paty skalního svahu 
na ohrožený prostor většinou vychází z původu vlastního hodnoceného ohroženého 
prostoru. Tím je v podstatě jakýkoli prostor či objekt vytvořený či jinak využívaný 
člověkem a jeho činností. Nejčastěji se tak jedná o dopravní stavby, průmyslové        
a občanské objekty, historické a památkové stavby, turistické trasy a přírodní či jinak 
cenná místa. Většina těchto prostor byla realizována přímým zásahem do skalního 
masívu s vytvořením nového svahu. Vlastní způsob realizace nového svahu pro 
zářez či odřez skalního svahu má také vliv na narušení stavu masívu. [5] 
 

9.6. Klasifikace míry rizika 

 
Na základě zadaných a zdokumentovaných rizikových faktorů je 

vyhodnocován celkový rizikový stav. Tento stav hodnotí reálnost ohrožení prostoru     
a možnou újmu na majetku a zdraví osob se specifikací přístupu pro snížení stavu 
rizika a zvýšení bezpečnosti, případně snížení pravděpodobnosti výskytu rizikového 
jevu (viz tab. č. 6).  
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Klasifikace 
rizika 

Popis klasifikace rizika a vazbě na činnost ke snížení rizika 

Nepřijatelné 
riziko 

Míra ohrožení a poškození ohroženého prostoru skalním řícením je 
velmi pravděpodobná. Skalní řícení může být inicializováno mnoha 
faktory prakticky kdykoli. Může dojít k závažné újmě na zdraví osob 
a k závažným hospodářským a materiálním škodám. 

Musí být přistoupeno k neodkladnému řešení stavu pro snížení míry 
rizika a to s ohledem na stav stability a typ ohroženého prostoru a 
možnosti zásahu. 

Velmi vysoké 
riziko 

Riziko skalního řícení je pravděpodobné na základě kombinace 
rizikových faktorů či v případě nenadálého zhoršení podmínek. 
Může dojít k významnému dotčení zdraví osob a k závažným 
hospodářským a materiálním škodám. 

Mělo by být přistoupeno k plánovitému a dlouhodobě 
neodkladnému řešení stavu pro snížení míry rizika a to s ohledem 
na stav stability a typ ohroženého prostoru a možnosti zásahu. 

Střední riziko 

Riziko skalního řícení je pravděpodobné na základě kombinace 
rizikových faktorů či v případě nenadálého zhoršení podmínek. 
Může dojít ke středně závažnému dotčení zdraví osob a k 
významným nikoli však závažným hospodářským a materiálním 
škodám. 

Mělo by být přistoupeno k plánovitému a dlouhodobě 
neodkladnému řešení stavu pro snížení míry rizika a to s ohledem 
na stav stability a typ ohroženého prostoru a možnosti zásahu či by 
měla probíhat pravidelná údržba skalního svahu a případně i 
stávajících zajišťovacích opatření. 

Nízké riziko 

Riziko skalního řícení je málo pravděpodobné a to v případě 
nenadálého zhoršení podmínek. Může dojít k mírnému až 
střednímu dotčení zdraví osob a k málo významným hospodářským 
a materiálním škodám. 

Měla by probíhat pravidelná údržba skalního svahu a případně i 
stávajících zajišťovacích opatření či by měla být prováděna 
pravidelná revize stavu. 

Tabulka č. 6: Klasifikace míry rizika [5] 
 
Přehledná tabulka pro vyhodnocení stavu skalních svahů v terénu viz. tab. č. 7. 
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METODIKA PRO HODNOCENÍ STAVU SKALNÍCH SVAHŮ 
FAKTORIÁLNÍ TABULKA PRO HODNOCENÍ IN‐SITU 

Bodová 
klasifikace 

Hlavní ‐ 
generelní 

sklon 
svahu 

Výška 
skalního 

svahu 

Geomorfologická 
stavba 

Základní popis 
stavu masívu 

Průměrná 
vzdálenost 

ploch 
odlučnosti 

masívu 

Sklon ploch 
odlučnosti v 

povaze 
od 

vodorovné 
roviny 

Vodní aktivita 
Expozice 

svahu 

Rozrušující 
vliv 

vegetace 

Četnost 
opadávání 

Vzdáleno
st paty 

svahu od 
ohrožené

ho 
prostoru 

RSR‐PR 
(point 
rating) 

RSR 
(hodnocení 

stavu) 

1 méně jak 35° 
méně jak 3 

m 
spodní partie svahu je 

tvořena zemním 
svahem, za horní 

hranou 
vlastního skalního 

svahu 
přechází opět v zemní 

svah 

skalní svah je 
makroskopicky 

celistvý, 
puklinový systém je 

uzavřený 

více jak 800 mm 

skalní svah bez 
výrazného 
systému 

ploch odlučnosti 

bez přítomnosti 
vody 

expozice s 
mírným 

střídáním 
přímého 

slunečního 
osvětlení, 

mírné zimní 
období, 

skalní svah je 
kryt 

vegetací či 
zástavbou 

bez vegetace či 
s ojedinělými 

křovinami 
bez 

zaznamenané
ho 

opadu 

více jak 20 
m 

≤ 28 stabilní stav 

2 35°‐ 50° 3 ‐ 8 m 

skalní svah je 
makroskopicky 

celistvý s 
lokálním výskytem 
poruchových partií 

250 ‐ 800 mm 

systém 
odlučnosti je 

ukloněn ‐15° až 
+15° 

lokálně či plošně 
vlhké, v 

zimě zamrzání v 
puklinách bez 

projevu na 
povrchu 

lokálním 
rozsahu, či část 
plochy skalního 

masívu 

20 ‐ 15 m 

3 50° ‐75° 8 ‐ 15 m skalní stěna tvoří 
jediný 

morfologický celek od 
paty po horní hranu, 

za 
horní hranou svahu 

může mírně přecházet 
v 

zemní svah 

skalní svah je 
poměrně 
celistvý s 

maloplošným 
výskytem málo 

výrazných 
poruchových 

partií 

75 ‐ 250 mm 

systém 
odlučnosti je 

ukloněn ‐15° až 

‐75° ‐ do 
svahu 

silné erozní 
působení 

vody, lokální slabé 
výrony z puklin, 

vodní 
aktivita vázána na 

srážky 

expozice s 
častým 

střídáním 
slunečního 

osvětlení, mírné 
až 

střední zimy, 
skalní svah 
je odkrytý 

porostlé 
křovinami a 

drobným 
náletem 

ojedinělý 
opad ‐ 

dokumentová
no 1 x za 

25 let 

7,5 ‐ 15 m 29 ‐ 42 stav bdělosti 

5 75° ‐ 85° 15 ‐25 m 

skalní masív je 
celistvý 

jen v lokálním 
rozsahu, 

maloplošné 
zastoupení 

významných 
poruchových partií 

75 ‐ 250 mm ‐ 
se 

sekundárním 
výrazným 
systémem 
diskontinuit 

skalní svah s 
viditelným 
výrazným 

všesměrným 
systémem 
odlučnosti 

lokální výrony vody 
v 

puklinách, slabá 
erozní 

činnost, v zimě 
tvorba 

malých ledopádů 

hustě porostlé 
náletem a 
křovinami 

zřídkavý opad 

‐ 
opadávání je 
dokumentová

no 1x za 5 
let 

3 ‐ 7,5 m 43 ‐ 58 
stav 

podmínečně 
labilní 

7 

více jak 85° 
s převisy 

členitosti do 
0,5 m 

25 ‐75 m 

skalní svah je od paty 
sklonově členitý s 

přímým přechodem do 
poloskalního až 

zemního 
svahu, horní hrana 

svahu 
není zřetelná 

skalní masív postižen 
plošně výraznými 

poruchami, jen lokální 
výskyt kompaktního 

materiálu, části 
masívu 

jsou viditelně 
odděleny 

od mateřské části 

20 ‐ 75 mm 

systém 
odlučnosti je 

ukloněn +75° až 
+90° až 

‐75° až ‐90° 

slabé výrony vody z 
puklin v kombinaci 

se 
významnou erozní či 
povrchovou aktivitou 
vody, v zimě tvorba 
výrazných ledopádů 

expozice 
odkrytého 

skalního svahu s 
částečným 

denním 
slunečním 

osvětlením, 
střední až silné 

zimní 
období 

plošně porostlé 
náletem 

s lokálním 
výskytem 
vzrostlých 

stromů 

pravidelné ‐ 
po zimním 

období a po 
vydatných 
srážkách 

1,5 ‐ 3 m 59 ‐ 69 
kriticky 
labilní 
stav 

9 

více jak 85° 
s převisy 

členitosti nad 
0,5 m 

více jak 75 
m 

skalní masív je silně 
až 

extrémně porušený na 
jednotlivé fragmenty a 

části až charakteru 
štěrku 

méně jak 20 
mm 

systém 
odlučnosti je 

ukloněn +15° až 

+75° ‐ 
ze svahu 

silné výrony vody z 
puklin, nahodilá 

silná 
erozní činnost či 

trvalá 
povrchová aktivita 

vody, 
v zimě zamrzání 

skalní 
stěny masivními 

ledopády 

expozice 
skalního svahu 
s částečným až 

celodenním 
slunečním 

osvětlením, silné 
zimní 

období, horské 
prostředí 

silně celoplošně 
porostlé 

vegetací, hlavně 
náletem 

a vzrostlými 
stromy 

časté ‐ 
neustálý opad 

méně jak 
1,5 m 

70 ≤ 
havarijní 

stav 

Tab. č. 7. Přehledná tabulka pro vyhodnocení stavu skalních svahů v terénu [5] 
 



Disertační práce:  Stabilita stěn skalních zářezů, stabilizační metody a návrh jejich parametrů  
a monitorovací kontrolní a bezpečnostní systémy 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební 
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství                                                                                  46 

 

10. Sanační opatření 
 
Skalním řícením v souvislosti se sanačními technologiemi rozumíme obvykle 

typ svahových pohybů, vázaných na horniny. Sanační opatření proti skalním řícením 
totiž zajišťují nejen ochranu vůči skalnímu řícení, ale i proti skalním sesuvům, 
lavinám, suťovým proudům a dalším typům pohybů hornin. 

Pokud popisované přírodní jevy mohou ohrozit lidské zdraví, životy nebo 
majetek, stává se z nich nežádoucí jev, jehož projevy je nutno minimalizovat nebo 
přijmout jiná opatření vedoucí ke snížení vlivu tohoto geohazardu. 

Sanační metody lze obecně rozdělit na dvě skupiny dle míry jejich 
spolupůsobení s horninovým masivem. 

 
První skupinou jsou aktivní sanační metody, kde dochází k významnému 

spolupůsobení vnášených technických prvků sanace s horninovým prostředím, tzn. 
aktivně je zvyšována stabilita vlastního horninového výchozu a výskyt projevů 
nestability je přímo snižován. Hlavní směr v této skupině představuje kotvení použité 
samostatně, nebo v kombinaci se síťováním, železobetonovými žebry. Dále to 
mohou gabionové konstrukce, výztužné pilíře, podezdívky a plomby, případně 
injektáž. 

 
Druhá v pořadí je skupina pasivních metod, která zajišťuje odstínění vlivu 

padajících horninových hmot a nikterak nepřispívá ke zvýšení stability vlastních 
skalních stěn a svahů. Jedná se především o síťování skalních stěn a svahů, 
vytváření záchytných bariér a plotů, vytváření akumulačních prostorů a ochranných 
galerií, případně další konstrukce (např. nástřik betonem). 
 

Přehled sanačních opatření (bez použití technických prvků): 

 mechanické očištění líce skalní stěny, 

 úprava morfologie skalních stěn, 

 vymezení akumulačního prostoru. 
 

Přehled sanačních opatření (s použitím technických prvků): 

 sanační síť, 

 technologie stříkaného betonu, 

 protierozní georohože, 

 kotvení, 

 záchytné konstrukce, 

 lehké a těžké záchytné ploty, 

 ochranné bariéry proti padání kamení, 

 galerie, 

 záchytné valy, 

 železobetonová žebra, 

 opěrné, zárubní a obkladní zdi, 

 plomby a podezdívky. 
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10.1. Mechanické očištění líce skalní stěny 

 
Jedná se o nejjednodušší pasivní metodu, která zajišťuje prosté odstranění 

vegetace a uvolněných horninových úlomků z plochy předmětné skalní stěny, nebo 
svahu. U pevných hornin má mnohdy dlouhodobý efekt, většinou se však samostatně 
neužívá. Je zpravidla prvotním sanačním postupem před aplikací dalších, 
technických opatření. Mimo snížení nebezpečí pádu horninových úlomků je během 
čištění obnažen líc skalních výchozů tak, že je možné provést geologický průzkum 
celého výchozu. Velmi často se očištění svahu zařazuje před vlastní projektový 
stupeň připravovaných sanačních akcí.  

Odstraněná část už se nikdy nevrátí zpět, tudíž musí být posouzen vliv na 
vzhled krajiny a na celkovou stabilitu celé sanované lokality. 

  
 Technologie a způsoby mechanického odstranění jsou následující: 

 ruční očištění pomocí ručního nářadí, 

 odtěžení pomocí sbíjecích kladiv, 

 odtěžení svrtáním, 

 neexplosivní trhání pomocí rozpínavých cementových směsí, 

 neexplosivní trhací metoda technologií darda, 

 odlamování pomocí pneumatických podušek, 

 explosivní metoda, 

 odtěžení pomocí frézování, 

 oddělení rozřezáním, 

 rozřezání a rozrušení vodním paprskem. 
 
Ruční očištění pomocí ručního nářadí 

 
Ruční očištění (viz obr. 13) je prováděno jednoduchým ručním nářadím – 

motyky, krumpáče, páčidla apod., většinou za pomoci lezeckého vybavení. Nejedná 
se o těžbu, ale o odstranění drobných volných bloků, zbytků zeminy a suti. Neprovádí 
se ve velké vrstvě a vyjadřuje se v plošných jednotkách. Většinou se při ručním 
čištění dosahuje vysoké efektivity a celkové kvality očištění, především u volných 
bloků. Ruční čistění je technologicky a technicky nenáročná a bezotřesová 
technologie s velkou operativností prací. 

Rozsah a hloubka čištění musí být upřesňována pro každý případ zvlášť přímo 
ve skalních stěnách geologem, protože stupeň zvětrání se místo od místa různí             
a přílišné odebrání hornin by ve specifických případech mohlo způsobit prohloubení 
stabilitních problémů. 
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Obr. č. 13. Ruční očištění líce skalní stěny 

 
Očištění je vždy vhodné při opadávání drobných úlomků hornin, naopak může 

způsobit snížení stability v případech, kdy se jedná o hluboké a rozsáhlé svahové 
poruchy (odkrytí a zpřístupnění diskontinuit pro infiltraci vody). 
 

Odtěžení pomocí sbíjecích kladiv 
  

Odtěžení pomocí sbíjecích kladiv je velmi častá metoda odstranění převisů 
nebo rozvolněných částí. Dá se rozdělit na strojní, které je limitováno přístupem pro 
bagr a dosahem pracovního ramene. Strojní rozpojení je velni efektivní, vzhledem 
k hmotnosti impaktoru. Naproti tomu ruční (viz obr. 14) sbíjení je sice méně efektivní 
z hlediska odtěženého množství, ale je možno dosáhnout velmi přesných výsledků     
a není technologicky ani technicky náročné. Ruční sbíjecí kladiva mohou být 
pneumatická, elektrická nebo benzínová, přičemž vhodnost použití je dána 
konkrétními požadavky. Využití ruční technicky je vhodné v místech s požadavkem 
na nízké seizmické vlivy. 
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Obr. č. 14. Očištění líce skalní stěny pomocí sbíjecích kladiv 

 
Odtěžení svrtáním 
 
Svrtávání se používá především pro úpravu tvaru svahů nebo pro drobné 

těžení. Používá se především v případech, kdy je vrtná technika již na pracovišti. 
Výhody jsou podobné jako při odtěžování pomocí sbíjecích kladiv. 
 

Neexplosivní trhání pomocí rozpínavých cementových směsí 
 
Při této metodě je využit rozpojovací účinek pomocí síly rozpínajících se 

cementových směsí. Ty objemově expandují po rozmíchání a nalití směsi do vrtů 
Mezi výhody se řadí přesnost odtrhu, operativnost nasazení, ale také poměrně 
výhodná cena. Nevýhodou je velká závislost vlastností cementu na vnějších 
faktorech, především teplotě, vlhkosti a pevnosti trhaného materiálu. To může 
negativně ovlivnit dobu reakce, tudíž se tato technologie stává časově 
nekontrolovatelnou, což značně limituje její použití. 
 

Odlamování pomocí pneumatických podušek 
 

Méně často používaná metoda, vhodná především ve specifických případech 
při puklinatém stavu horniny při potřebě odstranění velkých bloků. Pneumatických 
podušek je možno použít pouze v případech, kdy je možné tuto zasunout do 
existující rozevřené diskontinuity (zpravidla minimálně 2 cm) a volná hloubka této 
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diskontinuity musí být alespoň 30 cm. Maximální váha vysouvaného bloku může činit 
zhruba 60 t. 

 
Explosivní metoda 

 
Za hlavní výhodu odtěžování pomocí průmyslových trhavin lze považovat 

množství odtěžené kubatury a rychlost samotného provedení. Nevýhodou je dlouhá 
legislativní příprava a bezpečnostní opatření nasazení této metody (blízké 
nemovitosti, rozlet materiálu). Z hlediska geotechnického dojde většinou k porušení 
okolí odstřelu seismickou vlnou, což má za následek další odtěžovací práce. Aby 
zóna nežádoucího rozdělení byly co ne nejmenší, je třeba věnovat velkou pozornost 
volbě způsobu rozpojování a navrhovat takové způsoby, při kterých se dosáhne 
hladkého výlomu (prespliting).  

 
Odtěžení pomocí frézování 
 
Tato velmi specifická metoda používána i v jiných odvětvích stavitelství slouží 

zejména pro přesné odtěžení nebo vyfrézování žlábků, nebo odvodnění bez dalšího 
poškození masivu. Je však omezeno odfrézovanou kubaturou a přístupem frézovací 
techniky. Nevýhodou metody jsou vyšší náklady.  

 
Oddělení rozřezáním 
 
Jedná se o dvě metody rozřezávání a to pomocí tvrdokovových řezných 

kotoučů a pomocí řezných lan. Rozsah použití v oblastí sanací skal je spíše 
výjimečný, provádí se především při demoličních pracích původních stavebních 
konstrukcí.  

 
Rozřezání a rozrušení vodním paprskem 

 
Řešení vhodné při dostupnosti dané technologie na stavbě, za výhody lze 

považovat přesnost, bezotřesovost a možnost oddělení větších bloků. Při roztryskání 
je materiál rozdělen na jemný písek, který je vhodný na manipulaci více než větší 
bloky. 

10.2. Úprava morfologie skalních stěn 

 
Jedná se o upravení tvaru skalní stěny nebo svahu. Nejčastěji jde o rozčlenění 

souvislé skalní stěny na nižší vertikální stupně pomocí lavic. Tím se dosáhne nejen 
zvýšení stability, ale i vytvoření nerovností, které jsou schopny zpomalovat nebo 
zcela zachycovat pád horninových úlomků. Povrch lavic je možné pokrýt zeminou 
nebo nehutněnou štěrkodrtí, aby došlo ke zvýšení tlumící schopnosti povrchu vůči 
dopadajícím úlomkům. Lavice zároveň slouží jako přístupové cesty do prostoru 
skalní stěny a snižují tak náročnost monitoringu nebo navazujících sanačních prací. 
Druhou možností je celkové snížení sklonu skalní stěny nebo svahu. 

Výhodou této metody je jednoduchost provedení a nenáročnost na speciální 
strojní vybavení, stejně jako nulové nároky na údržbu a dlouhodobá funkce. 
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Limitujícím faktorem je zvýšení plochy trvalého záboru pozemků pro úpravu 
morfologie svahu a geologické parametry upravovaného masivu, které determinují 
výběr optimální metody vytvoření žádaného tvaru. 

10.3. Vymezení akumulačního prostoru 

 
V případech, kdy pouhá změna tvaru líce skalní stěny, popisovaná                   

v předchozím odstavci, nepřináší dostatečnou ochranu chráněných objektů pod 
skalní stěnou, je možné použít jednoduché úpravy při patě skalní stěny. Opatření 
spočívá ve vytvoření záchytného prostoru pro uvolněné úlomky ze skalní stěny. Toho 
je možné dosáhnout vytvořením příkopu, nebo umístěním záchytných plotů, bariér     
či valů (viz níže). 

 Velikost akumulačního prostoru příkopu v patě skalních stěn a svahů je nutno 
podložit výpočtem tak, aby nedocházelo k přeskakování kamenů ven                         
z vybudovaného záchytného příkopu. Pokud jsou budovány záchytné valy, budují se 
jako prosté sypané konstrukce.   
 Nevýhodou tohoto jednouchého řešení je větší zábor. Ve většině případů 
místo k zřízení prostoru pro akumulaci padající skalní suti vůbec není. 

10.4. Sanační síť 

 
Ocelová záchytná síť je spletená z drátů z vysokopevnostní oceli. Dle 

jednotlivých výrobců se liší způsobem spletení, tloušťkou drátu a velikostí oka. 
Rozdílná je také antikorozní ochrana od prosté oceli pro dočasná řešení, přes 
poplastování nebo pozinkování drátu až k potažení slitinou zinku a hliníku.  

Kovové sítě se vyrábějí ve dvou základních variantách – drátěné sítě               
s hexagonálním dvouzákrutovým okem (viz obr. 15a) a sítě s obdélníkovým okem 
(viz obr. 15b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disertační práce:  Stabilita stěn skalních zářezů, stabilizační metody a návrh jejich parametrů  
a monitorovací kontrolní a bezpečnostní systémy 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební 
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství                                                                                  52 

 

 a) 

 b) 
Obr. č. 15. Kovové sítě ve dvou základních variantách 

 
Použití sítí představuje jednu z nejčastěji volených možností sanace skalních 

výchozů. Pásy sítě lze na stěnu instalovat jak v provedení aktivním, tak pasivním. 
 
Aktivní záchytné sítě zabraňují uvolňování skalních bloků, protože síť kopíruje 

tvar terénu a je k němu pevně přikotvena pomocí skalních nebo zemních kotev           
a hřebíků (viz obr. č. 16). Tyto prostředky zajišťují kromě fixace vlastní sítě hlavní 
stabilizační prvek předmětné skalní stěny. Jejich rastr je v ČR obvykle navrhován       
v intervalu 1 až 4 m. Základním požadavkem je co nejmenší deformace sítě při 
potenciálním vypadnutí horninových úlomků do sítě a minimální prostor mezi sítí        
a lícem skalní stěny, aby byla účinnost sítě aktivována v co nejkratší době po sanaci. 
Délka kotevních prvků musí zajišťovat protnutí potenciálně nestabilní vrstvy hornin      
a bezpečné zakotvení ve stabilních horninách. 
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Obr. č. 16. Aktivní sanační síť kopírují tvar skály, kotvení pomocí hřebíků 

 
Při pasivním způsobu instalace sítí na svah je pletivo fixováno na svahu pouze 

na horním a někdy i spodním okraji. Síť v zásadě vytváří jakousi oponu (závěs), který 
je na spodním okraji sítě občas přitížen např. betonovým závažím (viz obr. č. 17). 
Variantou pokládání sítí přímo na svah je jejich položení v určitém odstupu od svahu, 
takže mezi napnutou sítí a lícem skalní stěny vznikne mezera pro propad uvolněné 
suti do plánovaného akumulačního prostoru.  
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Obr. č. 17. Pasivní, volně zavěšená sanační síť 

 
Pásy sanačních sítí se instalují rozbalováním shora. Jednotlivé pásy sítě 

různých šířek, instalované paralelně svisle vedle sebe se mezi sebou spojují buď 
obyčejným drátem, nebo speciálními drátěnými sponami či ocelovými články. 
  

10.5. Technologie stříkaného betonu 

 
Jedná se o technologii nanášení (nástřik) betonové směsi (viz obr. č. 18) 

v proudu stlačeného vzduchu v tenkých vrstvách na horninový podklad buď 
samostatně, nebo častěji ve spojení s výztužnou ocelovou sítí. Účelem je zpevnění 
povrchu zvětráváním narušené horniny a její ochrana před dalším zvětráváním. 
Směs se skládá z cementu, kameniva do 8 mm, vody a aditiv, zajišťujících dobrou 
zpracovatelnost směsi a následné mechanické vlastnosti (urychlovače, plastifikátory, 
vlákna, drátky aj.). Způsob nanášení je možný ručně, nebo strojně to dvěma 
technologickými způsoby – suchým procesem, nebo mokrým procesem.  
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Obr. č. 18. Sanovaný svah pomocí stříkaného betonu 

 
Před aplikací stříkaného betonu je nutno skalní stěnu či svah očistit od 

vegetace, omýt vodou (v duchu již výše uvedených informací), případně otryskat 
pískem a těsně před stříkáním betonu zvlhčit. Pokud se od nastříkaného betonového 
pláště vyžaduje určitá statická funkce, je nutno jeho sílu zvýšit až na zhruba 30 cm     
a zajistit řádné proložení železnými sítěmi, které budou ukotvené do horninového 
masivu.  

Mezi výhody použití torkretu patří možnost přerušení prací dle potřeby, 
možnost volby vhodné směsi a výztuže dle požadavků na výsledek, možnost volby 
tloušťky vrstvy dle reliéfu terénu, úplné uzavření sanované plochy a také např. 
vhodnost použití pro následný monitoring sanované plochy. 

Za nevýhody lze považovat nízkou odolnost proti působení vody na rub 
konstrukce – nutnost dostatečného odvodnění. Také soudržnost s podložím má vliv 
na celkovou životnost celé sanace. Může dojit k celkové nestabilitě celého bloku. 
Velkou nevýhodou je estetický vzhled, především v přírodních oblastech. 

Při vhodné aplikaci na silně zvětralé horninové masivy se jedná o jednu z mála 
bezúdržbových a dlouhodobě účinných metod.  

 

10.6. Protierozní georohože 

 
Protierozní georohože (viz obr. č 19) slouží k ochraně svahů proti erozi. 

V případě skalních svahů se jedná o zabránění opadávání drobných úlomků,             
u zemních svahů zabraňují především splavování jemnozrnných zemin. Většinou se 
jedná o třídimenzionální matraci, která slouží i jako vhodný podklad pro hydroosev, 
který je často požadován jako součást projektu. Georohož může být použita 
samostatně, nebo v kombinaci s ocelovou sítí, dle požadavků na únosnost. 
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Georohože se vyrábějí v různých barvách a proto je možno volit jejich estetickou 
vhodnost do daného prostředí. 

 
Obr. č. 19. Sanovaný svah pomocí georohože 

 

10.7. Kotvení 

 
Kotvení je přímý zásah do horninového prostředí, kterým se zajišťuje 

geostatická rovnováha, která byla ohrožena vstupem člověka do horninového 
prostředí, nebo stabilizace přirozeně degradujícího horninového prostředí,            
které člověka naopak může ohrožovat. 

Kotvením se rozumí vnášení liniových výztužných prvků do horninového 
prostředí popřípadě do již provedené geotechnické konstrukce (stavební 
konstrukce/výztuž  - hornina), kterými je zvýšena stabilita výsledného systému 
(systém výztuž-prostředí). Na rozdíl od podpěrné výztuže, kotvením se aktivně 
využívá pevnostních vlastností horninového prostředí. 

Kotvení je v podstatě jediná aktivní metoda, protože všechny ostatní metody 
lze do této kategorie zařadit na základě principiální podobnosti s kotvením. Principem 
metody je přenesení váhy hornin před předpokládanou smykovou plochou do jejího 
podloží za touto smykovou plochou. Vnesením předpětí do kotvy dojde též ke 
zvýšení tření na potenciální smykové ploše. Kotvení líce horniny tak přispívá              
k vyrovnání napjatosti v hornině při povrchu skalní stěny. Kotvením se dosahuje 
spolupůsobení porušené oblasti v líci skalní stěny s neporušenou horninou. 

Princip přenášení zatížení a namáhání instalovaných kotevních prvků se různí 
s každou kotevní aplikací. Lze uplatnit více způsobů přenosu zatížení a různých 
kotevních technik, z nichž každá je přizpůsobena pro dané prostředí tak,                 
aby dokázala plnit svou funkci a byla účinná na požadovanou dobu. 
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Vzhledem k nesrovnalostem označování a nazývání kotevních aplikací, je zde 

nutné vymezit pojmy v této práci obsažené a stručně popsat jejich význam. 
Definice základních pojmů 
Kotva – předepnutý konstrukční prvek se statickou funkcí, umožňující 

přenášet sílu ze stavebního objektu do horninového prostředí. Skládá se z hlavy, 
táhla a kořene.  

Kořen – část konstrukce kotvy, která je injektáží vetknuta do okolní horniny 
Táhlo – část kotvy, která přenáší tahovou sílu z kořenové délky kotvy do 

kotevní hlavy. 
Hlava – součást injektované horninové kotvy, která přenáší zatížení tahem      

z táhla na podkladní desku nebo konstrukci. 
Hřebík – výztužný prvek, instalovaný do zeminy, horniny či násypu, obvykle     

v subhorizontální poloze, který mobilizuje tření podél celé jeho délky v horninovém 
materiálu. Obvykle je zhotoven z kovů (železo), méně často pak také z plastických 
hmot, vyztužených různými vlákny, nebo z uhlíkových vláken. Hřebík je v kontaktu     
s horninou po celé své délce! 

Svorník – dle jedné z definic se jedná o hřebík vyšší únosnosti, používaný pro 
zpevňování skalních hornin. Dle jiné jde o tyčový výztužný prvek užívaný 
v tunelovém stavitelství k zajištění výrubu a dle způsobu osazení působí jako hřebík, 
nebo jako kotva. Principiálně jde o krátké (řádově jednotky m) tyčové prvky, sloužící 
primárně v hornictví ke kotvení výrubu.  
 

10.7.1. Aktivní versus pasivní kotevní prvky 

 
Kotevní prvky mohou být předepnuté nebo nepředepnuté. Dle toho se také 

mohou nazývat aktivní (předepnuté) nebo pasivní (nepředepnuté). Předpětím se 
zajišťuje účinné spolupůsobení smykového odporu horniny a kotvících sil od prvního 
počátku zatížení kotvené konstrukce. Předepnutím kotevního prvku jsme schopni 
zamezit kotvené konstrukci v jejích posunech. Kotvenou konstrukcí může být 
vnímána i část horninového masivu, která tvoří geotechnické dílo. Aktivním prvkem je 
v této práci myšlen kotevní prvek jediné kotevní aplikace - injektovaná horninová 
kotva, neboť jsou-li kotevní prvky ostatních kotevních aplikací určených k přenesení 
tahových sil od kotvené konstrukce (mikropilota, svorník) předepnuty, jsou podle EN 
1537 splněny všechny atributy k tomu, aby tato kotevní aplikace byla považována za 
horninovou injektovanou kotvu. Mikropilota je tedy vždy nepředpínaná, kdyby byla 
předepnutá, stala by se injektovanou horninovou kotvou. 

Výjimkou zde může být aktivní svorník, který přenáší zatížení části 
horninového masivu do oblasti s nevyčerpanou únosností. Svorník může být ukotven 
obdobně dvěma pevnými body, které mu dovolují napínání volné délky kotevního 
prvku a funkce je podobná injektované horninové kotvě avšak s tím rozdílem,           
že zároveň horninový masiv vyztužuje, takzvaně zvyšuje smykové napětí na 
styčných plochách diskontinuit. 

Při použití nepředpjatého pasivního kotevního prvku dochází před jeho 
aktivací k částečnému usmýknutí kotvené konstrukce a prvek se aktivuje až po 
uskutečnění posunů v masivu. Prvky pasivní jsou takové prvky, u kterých není 
dominantní přenos tahové síly, nýbrž svou přítomností zvyšují pevnostní parametry 
vyztuženého prostředí. S probíhajícími posuny masivu jsou namáhány na tah za 
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ohybu a na smyk. Pasivními prvky mohou být zeminové hřebíky, tahové mikropiloty    
a horninové svorníky, kde každá aplikace může i nemusí být různě namáhána. 

 
Kotvení patří mezi nejdůležitější prvky v dané oblasti. Dá se dělit z mnoha 

hledisek. Základním požadavkem pro správný výběr kotvy musí být požadavek na její 
použití. Podle něj zvolíme délku, průměr, materiál, délku kořene, množství kotev, typ 
kotvy a způsob a délku uchycení. Na volbu má vliv materiál, do kterého je kotvy 
instalována, materiál, který má kotva přichycovat, ale především síly, které na ni 
budou působit. 

Proto můžeme hovořit o kotvách samostatných – jedná se o bodové uchycení, 
kotvách skupinových – namáhání se přenáší mezi více kotevních prvků, ale také        
o kotvách systémových, které slouží např. pro uchycení sanačních sítí, ale třeba také 
sítí pro nástřik torkretu. Dimenzování, tudíž délky kotev, délky kořene, průměr kotev, 
ale také jejich rast u kotev systémových se stanovují na základě statického výpočtu. 
Typ kotvy – tyčová, lanová, pramencová – se volí na základě materiálu,                    
ve kterém budou umístěny. Stejně tak samotný materiál kotvy – rozlišujeme kotvy 
trvalé a dočasné. Dočasná kotva z životností do dvou let bývá ocelová bez 
antikorozní ochrany. Trvalá kotva může být buď ocelová s antikorozní ochranou, 
např. zinkem, nebo duplexem. Může být též z umělých hmot např. sklolaminátová. 
Velkou výhodou tohoto materiálu je nejen vysoká antikorozní ochrana a odolnost vůči 
agresivní vodě, ale z hlediska manipulace mnohdy ve velkých výškách také velmi 
nízká hmotnost.  

Z hlediska upevnění kotvy ve vrtu lze kotvy rozdělit na mechanicky upínané – 
existuje několik způsobů, které jsou vhodné pouze pro určité typy prostředí. Další 
možností jsou hydraulicky upínané kotvy s velmi úzkým rozsahem využití. Kotvy 
lepené – použití dvousložkových ampulí, které po promíchání vytvrdnou. Vrtné práce 
často prováděny horolezeckým způsobem v závěsu (viz obr. č. 20) 

Kotvy injektované – a to buď cementovou směsí, nebo směsí na bázi 
organicko-minerální pryskyřice. Mezi kotvy injektované lze zařadit i kotvy 
samozávrtné, kdy vrtná tyč a korunka zůstávají ve vrtu a dutinou v tyči se provádí 
následná injektáž. Tato technologie je vhodná především tam, kde jsou vrty 
nestabilní, a není možno vyjmout vrtnou tyč z vrtu. Zvládnutí této technologie přináší 
výraznou úsporu času i financí při realizacích v nestabilních prostředích. 
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Obr. č. 20. Vrtání horolezeckým způsoben v závěsu 

10.7.2. Funkce kotvení 

 
Funkce kotvení může být čtvero typu. Záleží, co je cílem kotvení: 

 Cílem kotvení je uchycení stavební konstrukce k hornině. Pro tyto 
případy mohou být použity injektované horninové kotvy anebo kotevní 
tahové mikropiloty.  

 Cílem kotvení je uchycení neúnosné zvětralé vrstvy horniny k únosné 
pevné hornině. Mohou být použity svorníky, injektované horninové 
kotvy. 

 Cílem kotvení je stabilizace zeminového svahu, možné použití 
injektované horninové kotvy, mikropiloty nebo použití hřebíků. 
Popřípadě hybridní kotvení dáno jejích kombinacemi. 

 Cílem kotvení je vyztužení zeminového bloku – hřebíkování. 

10.7.3. Kotevní aplikace 

Injektovaná horninová kotva 

 
 Kotva se skládá z kotevní hlavy, volné délky kotvy a kořenové délky kotvy, 
která je upnuta do základové půdy pomocí injekční směsi (viz obr. č. 21). Termín 
“základová půda“ zahrnuje jak zeminy, tak skalní horniny. 
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Obr. č. 21 - Horninová injektovaná kotva dle EN 1537 

 
 Kotva je charakteristická volnou délkou táhla, kterou je možné kotevní prvek 
předpínat a kotevní konstrukcí, jež je důvodem předpínání. Předepnutím se prvek 
stává aktivním prvkem přenosu tahové síly. Upnutí kořene je provedeno pomocí 
přídržnosti injekční směsi. Účel injektované horninové kotvy je přitáhnout kotvenou 
konstrukci směrem do horniny. Většinou se kotva předepíná na takovou sílu, která 
odpovídá nechtěné deformaci kotvené konstrukce způsobené aktivním tlakem. Kotvu 
lze také využít pro zachycení zeminového bloku zpevněného hřebíkováním do 
pasivní zóny (vznik hybridního kotevního systému) nebo při zachycení horninového 
bloku do míst s nevyčerpanou únosností a to zdaleka nejsou vyčerpány možnosti 
použití injektovaných horninových kotev. Kotevní prvky jsou nejčastěji tvořeny 
prstenci lan, méně potom ocelovými nebo sklolaminátovými tyčemi. (viz obr. č. 22).  
Táhla jsou v kořeni zainjektována v délce nazývané kořenová délka táhla. Toto 
upnutí tmelem (upnutí dlouhým kořenem) je provedeno za předpokládanou 
smykovou plochou, aby nebyla kořenová délka táhla namáhána na smyk,                  
který by mohl porušit přídržnost. (Soudržnost mezi prvkem a tmelem a mezi tmelem           
a stěnami vývrtu) 
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Obr. č. 22. Namáhání injektované horninové kotvy 

Hřebík 

 
Hřebíkování je kotevní aplikace, jejíž kotevní prvek je pasivní - po celé délce 

zainjektovaný nebo zarážený. Hřebíkování zemin je konstrukční technologie 
používaná pro zvýšení/udržení stability zemního masivu vložením výztužných prvků 
(zemních hřebíků). Hřebíky mobilizují třecí síly po celé své délce, což přispívá 
k zlepšení podmínek stability. Těmito podmínkami je definováno namáhání hřebíku.  
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Obr. č 23. Namáhání hřebíku 

 
Zeminové prostředí ať už soudržné nebo nesoudržné je náchylné na vznik 

smykové plochy, která ohraničuje aktivní zónu od pasivní. V aktivní zóně je zeminové 
prostředí nestabilní a svou vlastní tíhou klouže po smykové ploše ve směru 
gravitace. Zeminový hřebík může být navržen buď jako prvek, který propojuje aktivní 
zónu s pasivní, zároveň tak, aby protínal smykovou plochu ve středu svojí délky. Tím 
je způsobeno, že na hřebík působí smykové zatížení a samotný kotevní prvek je 
v těchto místech deformován (viz obr. č. 23). Průřez kotevního prvku je namáhán na 
tah za ohybu, přičemž tahové namáhání je důsledkem ohybového namáhání.   
 Anebo bývá navržen pouze pro vyztužení zeminového bloku pro zvýšení 
smykových parametrů tohoto bloku. V tomto případě není hřebík namáhán na smyk 
v takové míře, jako v prvním případě. V některých případech slouží hřebík pouze       
k zachycení lícového opevnění a nestabilizuje samotný svah. 
 

Tahová kotevní mikropilota 

 
Mikropiloty se podle způsobu provádění dělí na: 

 vrtané s průměrem dříku do 300mm,  

 ražené s průměrem dříku, nebo příčným rozměrem dříku do 150mm. 
 

Mikropiloty mohou být navrženy pro přenos tlakových, tahových a příčných 
zatížení. V této práci jsou však mikropiloty namáhané na tlak a na střih vynechány, 
neboť se práce zabývá kotevními systémy a kotevní mikropilota je namáhána na tah 
popřípadě na tah za ohybu, kdy se ohybové namáhání podobá namáhání hřebíků      
a soustřeďuje se kolem oblasti smykové plochy (viz obr. č. 24). 

Kotvení stavebních konstrukcí v zeminách anebo zvyšování stability svahů lze 
pomocí tahových kotevních mikropilot. Mikropilotami se zabývá EN 14199, která se 
zmiňuje o mikropilotách jako o vhodném způsobu stabilizace svahů či zajištění 
staveb proti zdvihu. Plovoucí mikropiloty přenášejí zatížení převážně plášťovým 
třením. Směr zatížení u plovoucích mikropilot je tedy nevýznamný vhledem k tomu, 
že přídržnost injekční směsi je v obou směrech podélně s prvkem stejná (velikost 
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plášťového tření je stejná jak u tlakových tak u tahových mikropilot). Tabulková 
únosnost tahových mikropilot je stejná hodnota jako u tlakových mikropilot, avšak 
snížená o hodnotu únosnosti paty dříku. Mikropilota, jež je použita jako stabilizační 
opatření svahů, je v takových případech namáhána podobně, jako hřebík. Nejedná 
se pouze o tahové zatížení, nýbrž se zde vyskytuje i namáhání na ohyb. Záleží 
pouze na projektantovi, jakým způsobem bude prvek navrhovat.  
V některých zemích jsou kotevní aplikace hřebík a mikropilota sjednocovány právě 
díky jejích mnohým společným vlastnostem. Kotevní prvky hřebíků a mikropilot jsou 
realizovány stejným způsobem, ze stejného materiálu a jsou stejně namáhány. 
Provedení jejich antikorozní ochrany se také velmi podobá v případě,                      
kdy je antikorozní ochrana hřebíku řešena zálivkou.   

 

 
Obr. č. 24. Plovoucí tlaková mikropilota a tahová kotevní mikropilota 

 

Svorník 

 
Svorníkem se rozumí kotevní prvek, který může být předepnut, v tomto 

případě svírá porušenou vrstvu masivu k únosné hornině (aktivní přenos sil)               
a aktivuje smyková napětí na styčných plochách diskontinuit, nebo může být po celé 
délce zainjektován a stát se tak pouze pasivním prvkem přenosu. V obou případech 
je svorník používán v prostředí pevných hornin, což mu přiděluje způsob jeho 
namáhání (viz obr. č. 25). Svorník je namáhán na tah nebo na tah za ohybu, přičemž 
při aktivaci tahových sil (posuny rozvolněné zóny, nakypření po instalaci svorníku 
např. zvětšováním rozvolněné zóny v důsledku zvětrávání) je nejprve svorník 
převážně tažen s možným důsledkem ohybového namáhání způsobeného posunem 
horninového bloku. 
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Obrázek č. 25. Vlevo – aktivní svorník, vpravo – pasivní svorník 

 
Poznámka: 
 
Mikropilota versus Hřebík 
 U obou kotevních technik je způsob namáhání podobný a obě techniky se 
používají v zeminách (ve slabých horninách), avšak hřebík je pouhou součástí 
technologie hřebíkování, není tedy určen k přenosu zatížení od kotvené konstrukce 
do vrstev únosných, kdežto kotvení tahovou mikropilotou může být využito pro 
zajištění stability kotvené konstrukce k hornině. 
 
Hřebík versus Svorník 
 V případě pasivního svorníku a hřebíku (vždy pasivního prvku) je rozdílem 
těchto technik právě prostředí, ve kterém jsou prvky používány. Svorník vždy 
v hornině, kdežto zeminový hřebík výhradně v zemině. Tyto podmínky přidělují 
prvkům odlišný způsob namáhání kotevních prvků. Hřebík zvyšuje smykové 
parametry zeminového prostředí (úhel vnitřního tření, soudržnost), kdežto svorník 
zvyšuje smyková napětí na styčných plochách diskontinuit. 
 
Mikropilota versus Injektovaná horninová kotva 

Jak již bylo vysvětleno, ty kotevní prvky, které mají volnou délku táhla, jsou       
v této práci považovány automaticky za kotevní prvky injektované horninové kotvy       
(s výjimkou aktivního svorníku). Může nastat ale situace, kdy je mikropilota 
zainjektovaná v původním terénu a volná délka táhla je obsypaná násypem. Tato 
situace je ale pouhou výjimkou provádění a mikropilota není ani v tomto případě 
předepnutá. Kdyby byla, měla by být považována za injektovanou horninovou kotvu. 

 
Injektovaná horninová kotva versus svorník 

Svorník sice může být předepnut upnutím dlouhým kořenem, stejně jako 
injektovaná horninová kotva, avšak poměr velikosti tahových sil, které prvky přenáší 
je význačný. Pokud by byl svorník předepnutý a jeho kotevní prvek by měl volnou 
délku táhla, měl by být nazván spíše horninovou injektovanou kotvou. Jediným 
rozdílem, který by mohl vymezit tyto dva pojmy, by mohlo být prostředí,                     
jež je ukotveno. Svorník je zde myšlen jako způsob stabilizace horninového masivu, 
upnutí horninových bloků do míst s nevyčerpanou únosností, do míst s dostatečnou 
únosností pro přenos zatížení od zvětralé vrstvy horniny. Injektovaná horninová kotva 
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přenáší do těchto míst nebo v případě zeminového prostředí do míst pasivní zóny 
zatížení od kotvené konstrukce. Význačným rozdílem je dále provedení antikorozní 
ochrany, který je značně přísně stanoven u kotevních prvků injektované horninové 
kotvy.  

10.7.4. Kotevní technika vkládaných kotevních prvků 

 
 Kotevní technika je způsob instalace kotevních prvků spolu s jejich upínáním 
popřípadě předpínáním a způsob provedení jejich antikorozní ochrany. Výběr kotevní 
techniky navazuje na požadavky kotevní techniky: 

 čas   

- tedy doba, kdy je prvek možné zatížit (předepnout), nebo kdy je možné 

počítat  

s jeho přenosem zatížení 

 cena 

- dána cenou materiálu (kotevní prvek, kotevní tmel, antikorozní ochrana, 

předpínání kotevního prvku) 

- odvíjená celkovou délkou kotevního prvku v souvislosti s velikostí zatížení 

(vzdálenost smykové plochy nebo zóny s nevyčerpanou únosností – volná 

délka táhla; velikost zatížení kotvené konstrukce, tíha rozvolněné oblasti – 

kořenová délka táhla). U tahových kotevních mikropilot délka stanovená 

dle požadované velikosti plášťového tření. 

 Vkládané prvky jsou takové kotevní prvky, které se vkládají již do 
provedeného vývrtu. Tyto kotevní prvky mohou být lanové nebo tyčové. Z hlediska 
materiálu mohou být použity ocelové kotevní prvky nebo sklolaminátové kotevní 
prvky. Před samotným představením jednotlivých kotevních prvků je třeba vysvětlit 
možnosti provedení antikorozní ochrany, která je nezbytnou součástí konstrukce 
kotevních prvků. 

10.7.5. Antikorozní ochrana vkládaných kotevních prvků 

 
Při výběru kotevní techniky by měl projektant vzít v úvahu dva možné návrhy 

kotevních technik. Můžou jimi být ocelové kotevní prvky, jejichž průřez je 
předimenzovaný, nebo jsou ocelové kotevní prvky opatřeny dostatečnou protikorozní 
úpravou anebo jimi můžou být dobře nadimenzované kompozitní kotevní prvky, 
jejichž cena se díky nepotřebné antikorozní ochraně vyrovnává. 
 Životnost kotevního systému je dána antikorozní ochranou, která zabraňuje 
degradaci kotevních prvků. Jelikož jsou kotevní aplikace různé podle způsobu 
provádění, mají i rozdílné řešení antikorozní ochrany.  

10.7.6. Konstrukce kotevních prvků 

 
Konstrukce kotevních prvků je tvořena dvěma hlavními součástmi:  

 těleso kotevního prvku (lano, tyč), které je u aktivních prvků přenosu 

opatřeno volnou délkou táhla a kořenovou délkou táhla. Jelikož jsou 
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aktivní prvky předepínané, lze těleso kotevního prvku nazvat táhlem. 

U prvků, kde jsou síly přenášené pasivně, nazývejme těleso 

kotevního prvku tyčí, neboť pasivní kotevní prvky jsou tvořeny vždy 

tyčemi, jež jsou po celé délce zainjektované.  

 hlava kotevního prvku, která je řešena jinak u lan a tyčí a jejíž řešení se 

různí s kotevními aplikacemi  

Lanové kotevní prvky 

 
 Lanové prvky jsou kotevní prvky určeny pro přenášení relativně vysokého 
zatížení. Lano je relativně poddajné (vzato k tuhosti tyči), s vyšším nárůstem 
poměrného přetvoření při namáhání. Proto musí být lano vždy předepnuto. 
Konstrukce lanového kotevního prvku je tvořena 1 až 12 pramenci ze speciálního 
sedmipramencového ocelového lana o průřezu 15,7mm s pevností 1760, 1860 MPa. 
Pro předpínání lanových kotev se používají speciální hydraulické duté válce 
(napínací pistole), kdy každý kotevní prvek je při předpínání zkoušen na 1,4 násobek 
předepsané únosnosti.  
   

 
Obr. č. 26. Konstrukce lanové kotvy pro dočasné kotvení 

  
Konstrukce lanového kotevního prvku je znázorněna na obrázku 26.               

Je složena z kotevních pramenců lan, které jsou od sebe odděleny vnitřním 
centrátorem a od stěn vývrtu vnějším centrátorem nebo také distančníkem. 
V injektované kotevní délce je kořen zainjektován injekční směsí vedenou injekční 
hadicí od konce vývrtu směrem k ústí.  Kotevní pramence lan jsou opatřeny bužírkou 
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v délce volné délky kotvy, která zajistí přetržení soudržnosti mezi tmelem a tímto 
ochranným PE návlekem a prvek je možné napínat. Hlava kotevního prvku je tvořena 
kotevní objímkou s klínky, které slouží k zachycení lan, jedná se o systém klínků        
s objímkami, do kterých jsou lana uchycena. Při napínání klínky s objímkami pojíždí 
po pramencích lan směrem k podložce, jakmile ustane objímka s klínky  
na podložce, pramence lan jsou spuštěny a dochází k jejich sevření pomocí klínků, 
které jsou mechanicky ukotveny objímkou a pramence lan jsou pevně uchopeny. 
 Detail Konstrukce lanového kotevního prvku pro trvalé kotvení je znázorněn 
na obrázku 27. 
 

 
Obr. č. 27. Konstrukce lanové kotvy pro trvalé kotvení 

 
Výhody 

Mezi hlavní přednosti lanových kotevních prvků obecně patří vysoká 
zatížitelnost prvků díky vysokojakostním třídám oceli, možnost optimálního návrhu 
kotvy na potřebné tahové zatížení díky volitelnému počtu pramenců, variabilita délek 
a propracovanost systémů. 
Nevýhody 

Nevýhodou je pracnost provádění (vývrt, instalace, injektáž, předepínání), 
která klade vysoké nároky na odbornost zhotovitele a cenu, která je odrazem 
složitosti systému. 
Použití 

Lanové kotvy jsou použitelné pro dočasné i trvalé kotvení a jsou určeny 
především pro vysoká tahová zatížení (od 500 kN) a velké délky (od 15 metrů). 
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Tyčové kotevní prvky 

  
 Tyčové kotevní prvky jsou všeobecně tužší než lanové kotevní prvky, 
průřezová plocha jednoho prvku je větší a podélná deformace menší. Jejich 
únosnost je oproti lanovým prvkům nižší. 

Celozávitové kotevní tyče (viz obr. č 28), anglicky CTB – Continuous Threaded 
Bar jsou ocelové nebo sklolaminátové tyče, které jsou opatřeny po celé své délce 
průběžným závitem, který zvyšuje spolupůsobení s kotevní směsí a především 
umožňuje spojování tyčí na požadovanou délku a osazení roznášecí podložky s 
maticí v libovolném místě. Injektáž kořenové části se provádí prostřednictvím injekční 
hadičky nebo injekčních manžetových trubek, případně pomocí otvoru procházejícího 
osou tyče. Vůči vývrtu jsou tyče vymezeny centrátory. 

 
Obr. č. 28. Celozávitová kotevní tyč (CKT) 

  
  
Výhody 

Hlavními výhodami tohoto typu kotev jsou jednoduchá konstrukce                 
(ne v případě trvalých, ocelových kotev) a variabilita délek díky průběžnému závitu. 
Nevýhody 

U ocelových kotevních prvků je nevýhodná celková hmotnost a složitá 
protikorozní ochrana kotevní aplikace injektovaná horninová kotva.  

Únosnost sklolaminátových celozávitových kotevních tyčí Rockbolt dosahuje 
hodnot 200 – 1000 kN. V případě řešení hlavy, kde je zásadní únosnost závitu, se 
projevuje snížení hodnoty maximální zatížitelnosti. Pokud jsou tedy kotevní prvky 
použity pro kotevní aplikace injektovaná horninová kotva a tahová kotevní 
mikropilota, tedy tam, kde se vyžaduje únosnost hlavy shodně s únosností kotevního 
prvku, jsou mnohdy tyto únosnosti nedostačující.  
Použití CKT 
 Kotevní prvky z celozávitových kotevních tyčí se osvědčují v délkách do         
12 metrů, pro tahové únosnosti do 600 kN (u sklolaminátových tyčí díky nižší 
únosnosti závitu do 200 kN). Kotvy z ocelových tyčí jsou pak kvůli složitosti 
protikorozní ochrany výhodné spíše pro dočasné kotvení, kotvy ze sklolaminátových 
tyčí svůj handicap nižší únosnosti závitu nahrazují protikorozní odolností.  

Sklolaminátové celozávitové tyče Rockbolt se osvědčují jako kotevní řešení 
pro kotevní aplikace svorník, hřebík, tedy tam, kde se nekladou vysoké nároky na 
únosnost hlavy kotevního prvku. 
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Sklolaminátové profily Durglass 

  
Nejedná se o závitové tyče nýbrž o tyčové sklolaminátové kotevní prvky           

o různých profilech (tyč, pásek, hvězdice, viz obr. č. 29). Kotevní prvek se dále 
skládá z injekční trubky nebo hadice (pokud nemá profil otvor pro injektáž přímo ve 
svém průřezu) a speciálních spojovacích elementů, kterými je sestavena do 
požadovaného tvaru. Hlavu kotvy tvoří objímka s daným typem klínků sloužící              
k předepnutí kotvy. 
 

 
Obr. č. 29. Kotevní prvky Durglass s příslušenstvím 

 
Výhody 

S výhodou se tyto kotevní prvky požívají pro trvalé kotvení. Díky volbě počtu    
a typu profilů je možno docílit různých tahových únosností a prakticky libovolných 
délek. Další nespornou výhodou je hmotnost, která je oproti kotevním prvkům             
s ocelovou výztuží zlomková.  
Nevýhody 

 Nevýhodou je vyšší cena, která je ale vykoupena protikorozní odolností, 
variabilností tahových únosností a délek. 
Použití 
 Tento typ kotevních prvků se uplatňuje pro realizaci trvalých, elektricky 
nevodivých kotev, délek od jednotek až po desítky metrů, pro tahové únosnosti 
převyšující 1000 kN. 

Speciální profily 

 
Do sekce vkládaných prvků lze zmínit taktéž speciální profily, jedná se             

o zborcené profily označované jako HUS – hydraulicky upínané svorníky, které se 
uplatňují především v oboru hornictví a podzemní výstavby, ale v geotechnice také 
nalézají své uplatnění především tam, kde je potřeba zlepšit vlastnosti hornin na 
poměrně krátkou dobu a zejména tam, kde za poměrně nízkou cenu je potřebný 
okamžitě únosný kotevní prvek. Představitelem těchto speciálních tyčových profilů je 
hydraulicky upínaný svorník WIBOLT EXP (viz obr. č 30) 
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. 

 
Obr. č. 30. Vlevo – pohled na WIBOLT, vpravo – fáze instalace 

 

 WIBOLT EXP je uzavřený tenkostěnný profil, podélně zborcený, na koncích 
uzavřený plnící a ukončovací koncovkou. Vnitřní stěna profilu je opatřena speciálním 
olejovým povlakem. Svorník WIBOLT EXP se instaluje do předvrtaného kotevního 
vývrtu, kde se jeho zborcený profil opětovně vyrovná tlakem hydraulického média 
(voda, případně olejová emulze, cementová suspenze apod.).  

V důsledku vyrovnání profilu svorníku dojde k dolehnutí stěny profilu k povrchu 
horniny. Tahové zatížení svorníku je pak na horninu přenášeno třením na styku stěny 
profilu (pláště) a horniny. Hodnota spolupůsobení je pak přímo závislá na charakteru 
horniny (drsnost povrchu) a dodržení technologického postupu instalace.  

10.7.7. Kotevní technika samozavrtávacích kotevních prvků 

 
 Samozavrtávací injekční kotevní tyče jsou v Evropě označovány jako IBO 
kotvy (Injektions-Bohr Anker), anglicky označeny jako SDA (Self Drilling hollow core 
Anchor system). Používání zavrtávacích kotevních tyčí v podzemní výstavbě lze 
datovat od roku 1994. Během let 1995 - 1997 se staly v Evropě nejpoužívanějším      
a později prakticky výhradním typem kotvení v povrchové geotechnice (svorníkování 
v podzemním stavitelství) ve zhoršených geologických podmínkách.  Stejně jako        
u celozávitových kotevních tyčí, IBO tyče mohou být ocelové nebo sklolaminátové. 

Na rozdíl od tyčových kotev vkládaných se u IBO tyčí výztuž do prostředí 
přímo zavrtává pomocí ztracené vrtací korunky osazené na tyči. Ocelová nebo 
sklolaminátová výztuž je tvořena tyčí s průběžným závitem a s otvorem 
procházejícím její osou (viz obr. č. 31). Průběžný závit umožňuje spojování tyčí na 
požadovanou délku, našroubování korunky a osazení matice s podložkou                   
v kterémkoli místě. Navíc zvyšuje spolupůsobení výztuže s kotevní směsí. Injektáž je 
prováděna přes otvor souběžně se zavrtáváním tyče nebo dodatečně po jejím 
zavrtání na požadovanou hloubku. 
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Obr. č. 31. Provádění SDA systémů 

 
 
Z instalačního postupu již vyplývá, že SDA systémy jsou především určeny pro 

aplikace nepředpínaných kotevních prvků. Tím je SDA systém nevyhovující pro 
kotevní aplikaci injektovaná horninová kotva. Stejné kotvené konstrukce však mohou 
být řešeny použitím tahových kotevních mikropilot namísto injektovaných 
horninových kotev, která plní stejný účel a její antikorozní ochrana je značně 
jednodušší (viz obr. č. 32). 

 

 
 

Obr. č. 32. SDA mikropilota versus horninová injektovaná kotva 
  

Pro návrhovou životnost delší než 2 roky je nutné ocelové prvky opatřit 
protikorozní ochrannou. Díky odlišnému způsobu provádění je složité u této skupiny 
kotev zajistit protikorozní ochranu v souladu s normou ČSN EN 1537. Je ale možné   

volná délka kotvy 
chráněná proti 

korozi 
kořenová délka 

chráněná  

proti korozi a 
zainjektovaná 

antikorozní ochrana 
zajištěna 

cementovou injekční 
směsí 

minimální krytí 30mm 
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v návrhu postupovat dle normy ČSN EN 14199 – provádění speciálních 
geotechnických prací - Mikropiloty. Kotvu s ocelovou výztuží pak považujeme spíše 
za kotevní mikropilotu s tzv. jednoduchou antikorozní ochranou, která splňuje  
při dodržení návrhových pravidel kritéria pro trvalé kotvení.  

 
 IBO tyče mohou být: 

 sklolaminátové (SPINMAX), 

 ocelové (MAI). 

Sklolaminátové IBO tyče SPINMAX 
 

Injekční zavrtávací tyče Spinmax (viz obr. č 33) představují novou generaci 
zavrtávacích injekčních sklolaminátových tyčí se zvýšenou odolností na krut               
a tahovou pevností. Tyče Spinmax jsou určeny výhradně pro rotační vrtání do zemin 
a hornin s maximální pevností 60 MPa.  

Spinmax je celozávitová kotevní tyč Rockbolt doplněná o příslušenství vrtací 
korunky.  
Její vlastnosti a únosnosti se stýkají, proto je opět únosnost závitu nižší a je možné 
použití těchto kotevních prvků pro kotvení konstrukcí je opět omezena. Hřebík, 
svorník jsou ideálními kotevními aplikacemi, neboť zde nejsou kladeny vysoké 
nároky na únosnost hlavy kotevního prvku.  
 

 
Obr. č. 33  Konstrukce kotevního prvku SPINMAX 

 
Ocelové IBO tyče MAI 
 
 Jak již bylo dříve zmíněno, u kotevních prvků je důležitá nejen tahová 
únosnost tyče ale i únosnost závitu, na které závisí převážně při kotvení konstrukcí     
k hornině, kde je kladen požadavek na provedení hlavy kotevního prvku, jež musí 
přenést stejné zatížení jako samotný kotevní prvek. Závit je v případě ocelové IBO 
tyče na tuto trubku válcován za studena a jeho únosnost zde není omezující 
překážkou jako u sklolaminátových IBO tyčí. 
 Hodnoty únosností jsou v případech ocelových IBO tyčí MAI (viz obr. č 34) 
však také omezovány. Jsou stanoveny maximální hodnoty přípustného zatížení 
kotevního prvku deklarované výrobcem. Tyto ponížené hodnoty únosností vychází      
z laboratorního měření, kdy přetvoření při zatížení je tak velké, že bude docházet       
k porušení kotevní směsi.  
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Obr. č. 34. Konstrukce kotevního prvku MAI 

 
Výhody SDA 

Hlavní výhodou je realizace kotvy v jednom kroku (zavrtávání, instalace, 
injektáž)  
bez nutnosti předvrtávání a pažení vrtu. Navíc při tomto způsobu instalace dochází 
k vyšší penetraci směsi do okolního prostředí. Díky kontinuálnímu injektování si 
můžeme být jisti, že je kotevní prvek po celé délce chráněn proti korozi. 
Nevýhody SDA 

Problém je s úpravou volné délky kotvy. V případě potřeby (zpravidla pro vyšší 
velikosti předpětí) je nutné ji zajistit dodatečným nasunutím návleku (velmi složitý 
způsob neboť při vrtání může docházet k porušení antikorozní ochrany).  

U sklolaminátových zavrtávaných tyčí je opět nevýhodou nižší únosnost závitu 
a vyloučení příklepu při zavrtávání. 
Použití SDA 

Tyčové kotevní prvky zavrtávané nacházejí své uplatnění tam, kde je 
omezený pracovní prostor. Z hlediska provádění se SDA systémy uplatňují tam, kde 
je nutné v co nejkratším čase realizovat relativně dlouhé prvky (přesahující                 
i 15 metrů) s tahovými únosnostmi do 400 kN (u sklolaminátových tyčí díky nižší 
únosnosti závitu do 120 kN). 

 

10.7.8. Kotevní tmely 

  
 Kotevní prvky jsou upínány do horniny pomocí tmelů. V této práci jsou 
představeny následující tmely: 

 běžný cement, 

 cementová injekční směs EKOMENT, 

 organickominerální injekční směs Geoflex, 

 lepící ampule LOKSET ve dvou variantách lišících se rychlostí vytvrzovací 

reakce.  

 

Běžný cement 
 

Tam, kde se neklade důraz na rychlost tuhnutí a v prostředí není přítomna 
voda, je možné použití obyčejné malty cementové jako prostředek pro upnutí 
kotevního prvku. Je zřejmé, že kotevní prvek upínaný pomocí malty cementové je 
možné předepnout, nebo je možné počítat s jeho únosností až (po 28 dnech). Malta 
cementová je směs portlandských cementů a čistých jemnozrnných písků (zrna do 
2mm) v poměru 1:1 až 1:2 a vody, kdy je vodní součinitel v/c = 0,5 až 0,6.  
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Cementová injekční směs EKOMENT 
 
 Plastifikačními přísadami a chemickými úpravami lze docílit takových 
vlastností cementové směsi, které jsou pro kotvení prioritní a to nízká hodnota 
smrštění, rychle narůstající pevnost směsi a tixotropní vlastnosti. Všechny tyto 
parametry jsou závislé na zvoleném stupni vodního součinitele.  Hodnoty pevnosti 
cementové injekční směsi se po 28 dnech pohybují okolo 52MPa. 
 Cementová injekční směs je do vývrtu čerpána použitím speciálních čerpadel 
a zařízení pro směsi na cementové bázi, např. šnekové čerpadlo IBO REP M 400 
NT.  
 
Organickominerální injekční směs Geoflex 
 
 Injekční směs Geoflex je tvořena dvěma složkami, které spolu velice rychle 
reagují. Jedná se o vodní sklo s přísadami a pojivo na bázi polyisokyanátu. Mezi 
těmito složkami dochází k chemické reakci, která je charakterizována pozvolnějším 
nárůstem (relativně vzato k trendu nárůstu pevností polyuretanové pryskyřice 
Carbopur). Výsledná matrice (tvar makromolekuly při reakci) má takové vlastnosti, 
které zabraňují v napěňování této směsi. Takto chemicky vytvořená hmota se 
vyznačuje dobrou adhezí, trvalou elasticitou, dobrou odolností proti vodě, výbornými 
elektroizolačními vlastnostmi a důležitou inertností.  

Rychlost reakce se pohybuje řádově v minutách (1,5 - 2 min) s výslednou 
pevností v tlaku přesahující hodnotu 60MPa. Geoflex je považována za okamžitě 
únosnou kotevní směs (po 15 minutách možné prvek zatížit). Zpráva o lepení 
svorníků Wiborex (DMT, Essen, 2000) se zmiňuje o únosnosti injekčních 
zavrtávacích tyčí typu R32, které byly upínány pomocí injekční směsi Geoflex. Tyče 
byly zainjektovány v délce 600mm a hodnota únosnosti po 4 hodinách dosahovala 
350kN. 
 Pro zpracování OM pryskyřice (organickominerální) Geoflex se používají         
2 statické směšovače, které jsou speciálně určeny pro OM pryskyřice. Vodní sklo       
s přísadami je smícháno v sekundárním směšovači, následně je tato směs přiváděna 
do primárního směšovače, kde je mísena v poměru 1:1 s pojivem a výsledná směs je 
pod tlakem média dopravena do vývrtu (tyče). 
 Organickominerální pryskyřice Geoflex (OM pryskyřice Geoflex) lze použít pro 
upínání jak vkládáných prvků tak i zavrtávaných. Převážně se používá tam, kde je 
vysoký nárok na rychlost nárůstu pevnosti směsi, dále tam, kde je prostředí vodou 
nasycené, při kotvení pod vodou, v takových prostředích, kde nelze použít směsi na 
bázi cementu a tam, kde nejsou stěny vývrtu stabilní pro použití lepící ampule 
LOKSET.  
 
Lepící ampule LOKSET 
 
 Lepicí ampule LOKSET (viz obr. č. 35.) jsou dvousložkové. Obsahují 
polyesterovou pryskyřici a tvrdidlo v přesně odměřeném množství. Pryskyřice a 
tvrdidlo se nacházejí v oddělených komorách, které jsou vytvořeny z několikavrstvé 
fólie, odolné proti porušení. Pryskyřičná část obsahuje směs nenasycených 
polyesterových pryskyřic, minerální plnivo a prostředek zamezující sedimentaci. 
Tvrdidlo obsahuje zředěný organický peroxid. Ampule je na obou koncích uzavřena 
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svorkami a standardně je opatřena rozpěrným prvkem, který zabrání jejímu vyjetí       
z ukloněných nebo svislých vývrtů. 

Lepící ampule LOKSET se do vývrtu zavádí rozpěrkou až na dno vývrtu 
směrem k ústí. Kotevní tyč s upraveným hrotem (seříznutým pod úhlem cca 60° - 
jednostranně nebo dvoustraně do tvaru dláta) se zavádí do vývrtu rotačním pohybem 
pomocí pneumatického nebo hydraulického zařízení popřípadě ručně. Hrot tyče 
propíchne folii ampule a rotací se zajistí smíchání složek v uzavřených v komorách. 

Lepící ampule LOKSET jsou určeny převážně pro kotevní aplikaci svorník - 
prostředí stabilních stěn vrtů s možností vkládání kapslí do vrtů a s možností 
vkládání kotevních prvků do vrtu. S vodou pryskyřice nereaguje, avšak rychlost 
vytvrzení je pomalejší než rychlost směsi Geoflex. 

Začátek vytvrzování se projevuje již po půl minutě v případě LOKSET HS 
FAST a pevnost směsi po jedné hodině dosahuje hodnot 50MPa.  

 
 

 
Obr. č. 35. Lepící ampule LOKSET 

 

10.8. Záchytné konstrukce 

 
Jako záchytné konstrukce lze označit celou škálu technických prvků, jejichž 

použití se liší v závislosti na velikosti kinetické energie horninových úlomků, jež mají 
zachytit. Záchytné konstrukce nachází uplatnění všude tam, kde existuje velká 
rozloha potenciálně nebezpečných skalních stěn a svahů, které mají buď příznivý 
sklon pro tuto aplikaci, nebo jsou tak rozsáhlé, že není reálné zajistit jejich sanaci 
jiným způsobem.  
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Dynamika padajících bloků 
 
Dimenzování jednotlivých záchytných konstrukcí (výška, typ, založení) se 

provádí především na základě analýzy vyskytujících se horninových úlomků a bloků 
na sanované ploše, vyšetření pravděpodobných trajektorií pádu těchto bloků na 
základě znalosti morfologie a materiálové skladby území. V současné době existuje 
již mnoho počítačových programů, které jsou schopné simulovat pád bloků po svahu 
dle zadaných vlastností (např. Rockfall, Geostru aj.). Svou roli hraje i vegetační 
pokryv na posuzovaném svahu. Prameny uvádějí, že na základě jejich reálného testu 
dochází na zalesněných svazích ke snížení rychlosti (z 15,4 na 11,7 m.s^-1) a výšky 
odrazu padajících bloků (z 8 na 2 m). Zároveň klesá počet bloků, které dopadnou až 
k chráněnému objektu (na 235 m dlouhém zalesněném svahu dopadlo pouze 35 
bloků ze sta k chráněnému objektu na rozdíl od 95 bloků ze sta při nezalesněných 
podmínkách. Nevýhodou je vytvoření průseku padajícími bloky. Pokácení a položení 
kmenů diagonálně k průběhu svahu v tomto průseku má pozitivní vliv na snížení 
rychlosti padajících bloků. Metodiku pravděpodobnostní analýzy pohybu bloku po 
svahu s vzrostlou vegetací vypracovali a s terénními daty porovnali Masuya et al. 
(2009). Berger & Dorren (2007) vyvinuli výpočetní program ROCKFOR^.NET (volně 
použitelný na webu www.ecorisq.org/en/rockfornet.php), s jehož pomocí lze 
kvantifikovat zbytkové riziko pádu horninových bloků pod zalesněnými svahy. 
Program uvažuje porost jako řady stromů, seřazené na vrstevnici, přičemž mezera 
mezi stromy je zadána jako 90 % průměru obvyklých horninových bloků na lokalitě. 
Tím je docíleno stavu, kdy virtuální blok nevyhnutelně musí narazit do modelových 
stromů a dojde k absorpci části jeho kinetické energie. Program pracuje s již 
verifikovanými daty, týkajících se absorpce kinetické energie různými druhy dřevin. 
Nicméně např. nezohledňuje drsnost povrchu, takže pro menší úlomky jeho závěry 
nebudou přesné. 

Důležité pro návrh záchytných konstrukcí, ač dosud jen málo využívané, jsou 
testy dezintegrace bloků při jejich kontaktu s podložím. Giacomini et al. (2009) přináší 
základní informace o vlivu pádové energie a orientace foliace hornin na rozpad bloků 
při pádu na podloží. Menší a nepravidelné úlomky totiž mohou způsobit na 
záchytných bariérách větší škody, než pravidelné tvary větších bloků. Jedná se 
zejména o deskovité úlomky, které mohou při pádu získat na rychlosti během jejich 
rotace ve směru spádnice. Bylo zjištěno, že na dezintegraci hornin nemá v zásadě 
vliv výše kinetické energie, ale spíše orientace foliace vůči dopadové ploše. 

Jako nejméně odolné záchytné konstrukce lze označit záchytné ploty a pevné 
záchytné bariéry (např. z dřevěné kulatiny, osazené do ocelových profilů aj.), 
odolnější variantou jsou dynamické bariéry nebo konstrukčně zcela odlišné galerie       
a v současnosti nejvyšší odolnost vykazují záchytné zemní valy různých konstrukcí 
(Descoeudres et al., 1999). 

 

10.9. Lehké a těžké záchytné ploty 

 

Konstrukce lehkých (viz obr. č. 36) a těžkých záchytných plotů jsou statické 
konstrukce tvořené sanační sítí uchycenou na nosný sloupek ze silnostěnné trubky 
případně samozávrtné tyče. Sloupky mohou být kotveny lany, taktéž pevnost sítě 
může být zvýšena zapletením lan. Výška, sklon a materiál konstrukce plotu se 
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stanovuje na základě požadavků na pevnost a únosnost. Ploty se používají všude 
tam, kde dochází k občasnému opadávání volných kamenů a kde by použití sanační 
sítě bylo vzhledem k její ploše neekonomické nebo by bylo její provedení z jiných 
důvodů nemožné nebo nevhodné.  Únosnost plotu je omezena jejich konstrukcí,     
pro větší bloky je nutné použití ochranných bariér proti padání kamení. 

 

 
Obr. č. 36. Příklad lehkého záchytného plotu 

 

10.10. Ochranné bariéry proti padání kamení 

 
Ochranné bariéry proti padání kamení lze považovat za velmi speciální 

technické řešení vhodné především proti velkým sesuvům kamenných bloků, 
případně proti lavinám nebo sesuvům zeminy.  

Dynamické bariéry představují sofistikované záchytné prvky, schopné 
vzdorovat nárazu horninových úlomků a bloků až do kinetické energie 5 000 kJ. 
Relativně lehká konstrukce je schopná absorbovat vysoké kinetické energie díky 
elastoplastickému charakteru deformace záchytných prvků (Gottardi & Govoni, 
2009). Hlavními komponenty jsou základové patky, fixované na terénu pomocí 
hřebíků či mikropilot, kyvně uchycené sloupky, elastická síť a soustava ocelových lan 
s absorbéry kinetické energie. 

Sloupky jsou vyráběny z ocelových profilů, nebo trubek a na svah se instalují    
v intervalu zhruba 10–12 m. Elastická síť je vyráběna v několika provedeních.          
Pro malé pádové energie do 500 kJ je obvykle vyrobena buď z obdélníkové vysoce 
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odolné sítě, o které již byla učiněna zmínka výše, nebo z tzv. HEA panelů, což jsou 
panely, splétané z ocelových lan. 

Základním prvkem je absorbér energie, který se v zásadě typově liší                
u každého výrobce. Princip je založen buď na principu tření, nebo na principu 
deformace vložených elementů. Druhé jmenované jsou hojněji využívány. 

Bariéry můžeme rozdělit na statické – např. dřevěné valy (viz obr. č. 37.)         
a dynamické (viz obr. č. 38), dimenzované na různou intenzitu působící energie.      
Dle výpočtů lze přesně určit předpokládaná trajektorie pohybu kamení a také jejich 
energie. Na základě těchto informací lze zvolit výšku bariéry, ale také množství 
deformovatelných prvků, které zaručují její účinnost, a to případně i opakovaně ještě 
před provedením opravy po sesuvu. Problematika ochranných bariér je velice 
zajímavá nejen z hlediska finančního, kdy na první pohled velice drahé technické 
řešení zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti bez dalších nutných opatření, ale také 
z hlediska porovnání nabídky a technického řešení různých výrobců, kteří se ve 
svých řešení vhodně doplňují. 

 

 
Obr. č. 37. Statická bariéra. 
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Obr. č. 38. Dynamická bariéra 

 

10.11. Galerie 

 
Jedná se o tunelové stavbě podobný prvek, budovaný nad silnicemi                

či železnicemi v místech, kde hrozí nebezpečí pádu kamenů, nebo sutě z velké výšky 
(viz obr. č. 39). Jejich rozmach nastal od 50. let 20. století, kdy byly často stavěny      
v alpských zemích. Na stropní části železobetonové konstrukce je obvykle nanesena 
tlumící vrstva zeminy, adekvátní očekávané kinetické energii. 
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Obr. č. 39. Galerie, ochranný prvek nad silnicí 

 

10.12. Záchytné valy 

 
Používají se pro záchyt horninových úlomků a uvolněných bloků. Blokový 

systém pro vyztužování zemin – tzv. gabiony nebo drátokamenné matrace, např. pro 
stabilizací zdí a svahů. Koše vyrobené z  drátu opatřeného antikorozní ochranou se 
vyskládají kamenivem, které odpovídá požadavkům projektu. Koše se skládají buď 
volně na sebe do potřebného sklonu při využití své vlastní hmotnosti pro stabilitu 
konstrukce, nebo jsou kotveny ke stávajícímu terénu a v případě nových zemních 
konstrukcí se spodní strana koše ponechá delší a zabuduje se do nového násypu. 
Výhodou tohoto řešení je, že vzhled konstrukce při vhodné volbě výplňového 
kameniva vhodně zapadá do krajiny a nepřináší do přírody umělý prvek. Tvar košů je 
možno snadno přizpůsobit přímo na stavbě bez velkých finančních nákladů. 
Kamenivo dobře propouští vodu, tudíž není nutno řešit působení vody na rub 
konstrukce. Při zabudování košů do konstrukce náspu je celková stabilita konstrukce 
zlepšena. 

 

10.13. Železobetonová žebra 
 

Sanace skalních stěn a svahů pomocí železobetonových žeber je vždy 
kombinována s kotvením. Samostatně se neužívá. Proto se jedná o aktivní metodu. 
Žebra obvykle tvoří rošt a jsou přikotvena ke skalní stěně dlouhými kotvami. Jedná 
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se v podstatě o horizontální a vertikální převázky kotev. Pokud se provede bednění   
a betonáž precizně, jedná se o esteticky zdařilé řešení. Tuto podmínku však není 
jednoduché dodržet. Finanční a technická náročnost těchto prvků však předurčuje 
jejich použití jen pro významné stavby, např. přehrady. I v zahraničí se používá spíše 
výjimečně, nebo na sanace svahů, budovaných již spíše zeminami, než horninami, 
často v kombinaci se síťováním pro zachycení jemné frakce mezi žebry. 
 

10.14. Opěrné, zárubní a obkladní zdi 
 

Opěrné a zárubní zdi jsou konstrukce, které zajišťují stabilitu skalních svahů     
a stěn ze snadno zvětrávajících hornin nebo svahů, tvořených suťovými poli. Užívají 
se také pro podchycení paty nestabilních skalních výchozů. Zdi se budují před čelem 
akumulací sutě, nebo tvoří statický podpůrný prvek pod nestabilním objektem mimo 
skalní zářez. 

Opěrné i zárubní zdi musí být dostatečně dimenzovány proti zemním tlakům    
a opatřeny důsledným odvodněním. Navrhují se jako gravitační (tížné tzn. takové, 
jejichž hmotnost zajišťuje dostatečný odpor proti jejich posunutí nestabilním 
prostředím) nebo kotvené (odpor proti posunutí je zajištěn přikotvením zdi do 
únosného podloží). 

Budují se z monolitického betonu, z kamenů skládaných na sucho či jako 
zděných (případně budovaných z jiných stavebních materiálů). Stejně dobře lze 
použít již zmíněných gabionových konstrukcí, nebo betonových tvarovek vyplněných 
horninovým materiálem. 
 

10.15. Plomby a podezdívky 

 
Plombování, výplňová injektáž, případně podezdívání nestabilních bloků jsou 

lokální sanační zásahy, jejichž cílem je podchycení nestabilních skalních bloků          
a ochrana skalního masivu před nepříznivými účinky vody a mrazu. 

Při plombování a podezdívání je nutné zvážit, zda sanované převisy jsou 
klíčovými bloky, jež je nutné skutečně podezdít, nebo zda bude vhodnější uvolněný 
blok zcela odstranit. Odstranění bloku je zpravidla i výhodnou ekonomickou volbou. 
Zároveň je vhodné se vyvarovat aplikace v místech, kde by odolnost materiálu 
horninového masivu byla výrazně nižší, než vybudovaná plomba, či podezdívka         
a hrozilo by nebezpečí jejího brzkého uvolnění a vypadnutí. Ve zvodnělých 
poruchách je nutno ponechat volný výtok těchto vod mimo plombu a podezdívku. 
 

Plomby, podezdívky skládané nasucho z přírodního kamene 
 
Konstrukce skládané tzv. „nasucho“ nejsou příliš často používaným řešením. 

Za jejich nevýhodu lze považovat především u neopracovaných bloku složitě 
zjistitelnou únosnost a u opracovaných bloků vysokou nákladnost na opracování 
bloků do potřebného tvaru (viz obr. č. 40). Výhodou je fakt, že se jedná většinou         
o lokální materiál, který není nutno zvláště v těžko přístupných lokalitách dopravovat 
na místo realizace a z pohledu ochránců přírody nepřináší do lokality nepůvodní 
materiály. Nasucho skládané konstrukce nepřináší problémy s odvodněním,             
ale z hlediska dlouhodobé životnosti je nutno uvažovat s negativním vlivem 
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vegetace. Použití tohoto druhu sanace jako dočasného řešení se jeví jako 
ekonomicky vhodné nejen při jeho zřizovaní, ale také při odstraňování. 

 

 
Obr. č. 40. Podezdívka skládaná nasucho z přírodního kamene 

 
Plomby, podezdívky vyzdívané s využitím pojiva z přírodního kamene  
 
Sanace vyzdívaní neopracovaným kamenem se řadí mezi velmi rozšířené 

řešení, především pro svoji nenáročnost na provádění. Pro provádění plomb nebo 
podezdívek je použito většinou lokálních zdrojů kameniva. Jako pojivo slouží 
betonová směs (viz obr. č. 41). Některé větší nebo vyšší konstrukce jsou kotveny do 
stabilních částí masivu a často bývají vyztužovány betonářskou žebříkovou ocelí. 
Jako výplň plomby se využívá kameniva skládaného nasucho. V některých případech 
je nutno zrealizovat pod plombou betonový základ a především zajistit její 
odvodnění. Životnost plomby je omezena životností pojiva. Je zajištěna též funkce 
monitorovací, protože při porušení konstrukce je zřetelné, že dané opatření není 
dostatečné. Použití opracovaného kameniva není v současné příliš časté především 
z důvodu finanční náročnosti na opracování kamene. Opracované kusy navíc vnášejí 
do sanované lokality pocit nepůvodních materiálu. 
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Obr. č. 41. Podezdívka, plomba z přírodního kamene s využitím pojiva 

 
 
Plomby a opěrné zdi z betonových směsí 
 
Velmi časté řešení, které je výhodné především z hlediska ekonomického,     

ale pouze v přístupném terénu. V opačném případě se transport materiálu stává 
složitějším. Z hlediska pohledového je možno obložit kamenem, ale nehodí se do 
lokalit s požadavkem na ochranu životního prostředí. Samotná konstrukce je 
schopna při vhodném návrhu přenést velká zatížení, ale je třeba uvažovat 
s možností, že její případná nestabilita může způsobit další problémy. Dále je třeba 
uvažovat s životností použitých materiálu a potřebou odvodnění rubu zdi. 

Ukázka řezu betonovou kotvenou plombou je na obrázku č. 42. 
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Obr. č. 42 Betonová kotvené plomba 

 
Plomby, zdi a podezdívky z průmyslově vyráběných materiálů 
 
Průmyslově vyráběné materiály jako cihly, tvárnice, nebo KB bloky nejsou 

příliš často užívanou technologií v oblasti sanací skal. Nevýhodou je poměr mezi 
cenou a vlastnostmi těchto materiálu pro řešení této problematiky. Za výhodu lze 
považovat jednoduchost těchto technologií, která je vyvážena životností a únosností 
v porovnání s předchozími technologiemi. 
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11. Geotechnický monitoring 
 

 Geotechnický monitoring – kontrolní sledování je definováno jako souhrn 
činností (odečtů na měřidlech) vedoucí k zjištění stavu horninového masívu                
a k sledování vývoje stavu masívu v čase. Cílem je předpovědět další chování 
horninového masívu a přijímání opatření, kterými by se chování masívu udrželo 
v přijatelných mezích. Zde na kontrolní sledování navazuje oceňování a kontrola 
geotechnických rizik. 

Plánování či projektování geotechnického monitoringu musí být logickým         
a srozumitelným sledem činností. Ten by měl začít stanovením si cílů monitoringu      
a vyslovením jednoznačných otázek, na které májí hodnoty získané monitoringem 
odpovědět.  

Při geotechnickém monitoringu by se mělo postupovat promyšleně s celou 
řadou kroků. Kroky, ze kterých se monitoring sestává, tvoří řetěz s mnoha články. 

Důležitým krokem při návrhu systému geotechnického monitoringu je rozbor 
všech činitelů, které stabilitu a přetváření horninového masívu v daných podmínkách 
ovlivňují. Jedná se především o změnu geometrických podmínek a změny v silovém 
poli v důsledku lidského zásahu do původně rovnovážného stavu. Dále se jedná        
o strukturní vlastnosti masívu, fyzikálně mechanické parametry hornin, působení 
vody (podzemní, srážkové) atp. a vývoj těchto parametrů v čase. 

Zpracovává se dále hypotéza přetváření horninového masívu. Např. 
pokračování přirozených přírodních jevů. Odhaduje se, jak velký objem masívu může 
být změnami zasažen a kam až zasáhnou aktivní oblasti. Důležitý je odhad rychlosti 
přetváření a určení míst vzniku porušení s místa s koncentracemi napětí. 

 
Technicko-ekonomický rozbor monitoringu 
 
Znamená to shrnout všechny možné nežádoucí jevy a odhadnout 

pravděpodobnost, s jakou mohou, při provádění inženýrského záměru                   
nebo přirozenými přírodními jevy, nastat. Dále se odhadují škody, které tyto jevy 
mohou způsobit. Geotechnickým monitoringem můžeme nepříznivě se šířící jevy 
včas zaznamenat. To umožní upravení projektu, či dokonce stavebních postupů. 

Hledá se taková varianta systému souboru prvků geotechnického monitoringu, 
kdy poměr mezi jeho ekonomickým přínosem a náklady na jeho zbudování je co 
nejnižší. 

 
Výběr měřených veličin 
 
Měřenými veličinami mohou být působící síly, přetvoření horninového masívu, 

poklesy terénu, posuvy na smykových plochách napětí v masívu, tlak vody 
v plochách nespojitosti, vodní režim, náklony bloků a teplota. Hlavní otázkou je, které 
jsou v daném případě z hlediska stanovených cílů monitoringu ty nejdůležitější. 

 
Výběr typu měřidel 
 
Při výběru měřícího zařízení je hlavním požadavkem spolehlivost měření. 

Měřidla jsou většinou trvale osazeny v terénu a ve velmi náročných podmínkách,       
a tak se od nich očekává velká odolnost proti vnějším vlivům. 
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Z hlediska odolnosti a spolehlivosti můžeme posuzovat následující parametry: 

 odolnost vůči teplotám (mrazy, slunce), 

 vlhkost, 

 vodotěsnost (stékající voda, tlaková voda), 

 ohrožení postupem výstavby, 

 vandalismus atp. 
 
Výběr měřících míst 
 
Výběr měřícího místa musí vycházet z předpokládané hypotézy přetváření. 

Dále se určí nejkritičtější místa, koncentrace napětí, oslabené zóny a nejvíce 
zatížena místa. Následně se měří místa s průměrnou reprezentativní 
předpokládanou reakcí masívu na zásah. V záloze bys mělo počítat s dodatečným 
rozšířením měřících míst dle výsledku měření a potřeb projektu. Při návrhu je také 
dobré vzít v úvahu, že část měřidel přestane během předpokládané délky měření 
fungovat či jsou zničena. 

 
Četnost měření 
 
Obecně se četnost měření volí v závislosti na očekávané vývoje rychlosti 

přetvoření horninového masívu. Po osazení se provede tzv. nulové měření.             
Po uvedení do provozu bývá četnost opakovaných odečtu nejvyšší. Data jsou 
analyzována a tomu se následně přizpůsobuje v součinnosti s postupem sanací 
(stavby) následná četnost odečtu. Součástí pravidelných odečtu je i kontrola správné 
činnosti měřidel a jejich případná kalibrace. 

 
Způsob odečtu a sběr dat 
 
Z hlediska způsobu odečtu dat můžeme monitoring rozdělit následovně: 

 sběr dat na místě (ručně), 

 automatický odečet (nejčastěji se používají datalogery, které v daných 
intervalech provedou měření a data uloží), 

 dálkový přenos (kombinace jednotlivých samostatných opakovaných 
odečtů s přenosem větších sad odečtu zaznamenané automatickým 
odečtem). 

 
Zpracování a prezentace dat 
 
Data získané ze systému měřidel geotechnického monitoringu je nutné vytříbit 

a vyhodnotit tak, aby veškeré změny od posledního měření byly na první pohled 
zřejmé. Hodnoty mohou být prezentovány v absolutních hodnotách nebo jen jako 
změny vůči nulovému měření. Výsledky se pak analyzují a porovnávají s hypotézou 
přetváření.  

Nejčastější forma výstupu z monitoringu je forma grafická (závislost 
naměřených hodnot v čase) doplněná o tabulku hodnot. Často se vyhodnocuje 
rychlost změny monitorované veličiny a  zvýrazňuje se trend vývoje. Naměřená data 
jsou také porovnávána s  definovanými hodnotami varovných stavů. 
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Observační metoda 
 
Observační metoda je charakterizována jako přímé použití výsledků 

geotechnického monitoringu pro úpravu projektu a pracovního (stavebního) postupu. 
Projekt s využitím hodnot z měření pro případné úpravy od samého začátku počítá. 
Dá se říct, že se projekt dopracovává v průběhu realizace. Jde o určité kroky (fáze) 
výstavby, které se například opírají o hodnoty z podrobného průzkumu, ale ty se 
z nejrůznějších důvodů nepodařily zjistit. Projekt také může být pružně upraven 
v závislosti na tom, jak horninový masív reaguje na inženýrský zásah. 

 

11.1. Metody monitoringu v problematice sanací skal 

11.1.1. Měření změn na povrchu 

 geodetická měření, 

 měření na trhlinách (deformetrická měření), 

 měření pásmovým extenzometrem, 

 měření náklonů, 

 ostatní metody. 
 
Geodetická měření 
 

Ke sledování pohybu na povrchu existuje celá řada metod, které umožňují 
měřit absolutní nebo relativní změny mezi pevnými a pozorovacími body. Jedná se      
o síť stabilizovaných bodů, které jsou měřeny geodetickými metodami. Body jsou 
rozděleny na body referenční (vztažné) body a body měřené. Referenční body jsou 
takové, které jsou mimo zóny potenciálních zněn vyvolaných inženýrským zásahem 
nebo přírodními procesy. Měřené body osazujeme na místa s předpokládaným 
pohybem. Nejčastěji se jedná o geodetické terčíky (zrcátka) viz obr. č 43.               
Dle požadované přesnosti se volí i geodetické přístroje, které umožní měření ve třech 
souřadnicích.  

 

 
Obr. č. 43. Geodetický terčík 
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Měření na trhlinách (deformetrická měření) 
 

Měření deformací slouží ke zjištění případných změn vzdáleností dvou 
pevných bodů fixovaných ke sledovanému masívu (konstrukci). Pokud se ve skalním 
objeví výrazné trhliny, lze zahájit přesnější a častější kontrolu pohybu sesuvu 
měřením vzájemné změny polohy vhodně stabilizovaných bodů na opačných 
stranách trhliny. Buď nastálo instalovaným indukčním deformetrem nebo ručním 
příložným měřidlem. Přesnost měření může být v setinách milimetru. Důležitý je zde 
rozsah měřidla, aby při výraznějším pohybům například nedošlo k přetržení 
deformetru. Příklad zabudovaného deformetru je uveden na obr. č. 44. a pohled na 
rozmístění deformetrů na monitorovaném čele skály (viz obr. č. 45). 

 

 
Obr. č. 44. Přiklad zabudovaného deformetru 
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Obr. č. 45. Pohled na rozmístění deformetrů na monitorovaném čele skály 

 
 
 
Měření pásmovým extenzometrem 
 

Pásmová extezometrie je měření vzdálenosti mezi dvěma body. Měření se 
provádí Extenzometrickým/konvergenčním pásmem. Konvergenční pásmo se 
instaluje na měřicí body a provede se změření jejich vzdálenosti. Měřicí body jsou 
koule o průměru např. 25 mm, na které se přikládá kuželová plocha vidlic. 
Konvergenční pásmo je určeno pro měření vzdáleností bodů do libovolné délky (dle 
použitého pásma, obvykle 10 - 20 m) a v teplotním rozsahu od -10 do +30 ˚C.          
Pří měření se dodrží napínací síla pásma, aby bylo dosažené předepsané přesnosti 
měření.  
 
Měření náklonů 
 

Měření se provádí pro zjištění případného vychýlení objektu se své polohy 
vlivem vnějších činitelů. Náklonoměr se přikládá vždy do stejné polohy na destičky, 
která jsou napevno fixovány s měřeným objektem. Zaznamenává se vychýlení vůči 
nulovému měření. 
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Ostatní metody 
 

Další metody měření přetváření povrchu masívu: 

 fotogrametrie, 

 laserové skenování, 

 satelitní snímkování, 

 sádrové terče.  
 

11.1.2. Měření pohybů v horninovém masívu a na konstrukcích 

 

 inklinometrie ve vrtu, TRIVEC, 

 měření smykových ploch, 

 monitoring vodního režimu, 

 napětí na kotvách. 
 
 Inklinometrie ve vrtu  
 

Inklinometrické měření spočívá v měření odklonu osy vrtu od svislice – 
deformace v horizontálním směru. Jedná se o  nejčastěji používaný typ 
monitorovacích měření pro vyhodnocení vodorovných posunů v horninovém masívu. 

Jedná se o  nejčastěji používaný typ monitorovacích měření pro vyhodnocení 
vodorovných posunů v horninovém masívu. Svislý vrt je vystrojen inklinometrickou 
pažnicí, která je uvnitř opatřena dvojicemi drážek ve dvou navzájem kolmých 
směrech. Samotné měření se provádí sondou s citlivým náklonoměrným zařízením, 
která se pomocí vodících koleček protahuje instalovanou pažnicí. V intervalech 
(zpravidla 1,0 m) se sonda zastaví a provede se odečet. V porovnání s nulovým nebo 
předcházejícím opakovaným měřením se určují odchylky pažnice v horizontálním 
směru. Tyto měření nám spolehlivě určí například smykovou plochu (nebo několik). 

 
Doplnění inklinometrické sondy o možnost měřit posun horniny ve směru osy 

vrtu (klouzavého deformetru) představuje inklinometrický systém TRIVEC,          
kterým je možné měřit posuny ve třech na sebe kolmých směrech. 
 
Měření smykových ploch 
 
Další metody, jak určit smykovou plochu jsou například: 

 křehké páskové vodiče, 

 klouzavý mikrometr. 
 
Jde však o metody starší. V dnešní době se dává přednost inklinometrům. 
 
Monitoring vodního režimu 
 

Znalost vodního režimu ve sledované lokalitě je velice důležitým faktorem pro 
návrh sanačních opatření. Vodní režim můžeme vysledovat následujícími způsoby: 

 monitoring hladiny podzemní vody, 

 měření napětí vody v pórech (puklinách), 

http://www.zemnisesuvy.cz/katalog.php?23
http://www.zemnisesuvy.cz/katalog.php?24
http://www.zemnisesuvy.cz/katalog.php?26
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 vydatnost odvodňovacích odvodňovacích prvků,  

 čerpací zkoušky, 

 srážkoměrné stanice. 
 
Napětí na kotvách 
 

Měření napětí na kotvách nachází uplatnění při sledování kotvených opěrných 
železobetonových zdí, popř. měří zatížení stabilizačních prvků. U kotev se měří síla, 
kterou jsou jednotlivé kotvy zatíženy.  

V současné době se napětí na kotvách sleduje dvěma způsoby. Pomocí 
dynamometrů, které se instalují u hlavy kotvy a pomocí magnetoelastických snímačů, 
které měří změnu napětí přímo na táhle kotvy. 

Dynamometry se instalují mezi dvě ocelové podložky u hlavy kotvy jako měřicí 
buňka (prstenec), který je naplněna kapalinou. Se změnou osové síly v kotvě se 
mění i tlak kapaliny v měřicí buňce.  

Magnetoelastické snímače se před napnutím navlečou na táhlo kotvy                
a zapustí do vrtu. Touto bezkontaktní metodou se měří změna magnetického toku 
přímo v táhle kotvy. 
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12. Příklady sanací skalních řícení 
 

12.1. Donovaly 

 
Ve druhé polovině roku 2014 jsem se ve svém současném zaměstnání podílel 

na akci „I/59 Donovaly-Motyčky, záchytné zaridenie proti padaniu skál“. Předmětem 
díla byla realizace záchytných dynamických bariér nad silnící I/59, kterou ohrožovalo 
padající kamení. 

 

12.1.1. Popis stavby 

 
Sanace řešila zabezpečení území u silnice (svahy silnice) a návrh technického 

opatření, které minimalizovalo riziko padání a odvalování skalních úlomků a balvanů 
na stávající silniční komunikaci I/59. 

S ohledem na velikost území nad hranou již zasíťovaného odřezu s četnými 
obnaženými výstupky představujícími potencionální zdroj volných fragmentů matečné 
horniny a tudíž vysokou míru nebezpečí pádu těchto fragmentů do prostoru 
provozované komunikace, bylo přistoupeno k variantě použití ochranných záchytných 
bariér. S ohledem na sklon svahu se zdrojovým materiálem, jeho předpokládané 
nestabilní množství, tvar volných fragmentů, délky drah po svahu, způsobu pohybu 
po svahu, mocnost tlumící složky a podle charakteru vegetačního krytu, byly 
navrženy bariéry s kapacitou pohltit energii 100, 500 a 2000 kJ. 

Linie ochranných bariér byla realizována nad již stávající stabilizací ocelovým 
hexagonální pletivem v úrovni současného lehkého ochranného plotu. Linie bariér 
byla navržena na základě geodetického zaměření a rekognoskace terénu. 
Energetické třídy jednotlivých bariér byly stanoveny na základě pádových simulací 
provedených v charakteristických profilech zájmového území prostřednictvím 
softwaru Rockfall 6.1.  

Byť v minulosti dosud nedošlo k pádu lavin na cestu, byly níže popsané 
bariéry navrženy i pro záchyt pomalých splazů sněhu. Oproti standardním řešením 
byly u bariér zesílené lanové kotvy záchytných lan i samotné záchytná lana. Celková 
délka navržených opatření byla cca 340 m v staničení km 20,247 až 20,586, levá 
strana cesty. 

 

12.1.2. Geologické a hydrogeologické poměry 

 
Podle geomorfologického členění Slovenska se zájmové území nachází           

v oblasti Fatransko – tatranské, v celku Velká Fatra, podcelku Hołny Fatra (Mazur - 
Lukniš). Z hlediska regionálního členění území Velké Fatry spadá do Fatransko 
oblasti, subprovincie Západních Karpat. 

Svah tvoří v celé délce šedé, tmavě šedé slín vápence, slín břidlice a slínovců, 
které se nepravidelně střídají. Celý komplex tohoto souvrství (mrazákem souvrství) 
má flyšový charakter. Slín vápence jsou převážně levicových o tloušťce 10 - 30 cm, 
často zbřidlicovatěné až tektonizované. Slín břidlice a slíny jsou tence deskovité, 
zbřidlicovatěné, místy až laminované. Hornina je tektonicky porušena, rozpukaný. 
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V horní části svahu se nacházejí četné skalnaté bradla, které jsou na mnoha 
místech výrazně zvětralé. Jsou porostlé náletovými dřevinami a stromy,                
které urychlují proces zvětrávání a způsobují tak nepravidelné opadávání                   
a vypadávání úlomků a větších bloků. Tyto mohou být aktivovány například pomalým 
splazů sněhu, silným větrem, deštěm či pohybem zvířat a ohrozit tak provoz na níže 
položené komunikaci. Pád kamení usměrňují tři žlaby. Svah je pokryt nepravidelně 
silnou vrstvou - 0,8 - 1,0 m kvartérní pokryvu zastoupeného hlinito-kamenitou až 
kamenitou sutí. 

 

12.1.3. Realizace sanačních opatření 

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

tvar a velikost volných fragmentů, délky drah po svahu, způsobu pohybu po svahu, 
tloušťka tlumící složky a podle charakteru vegetačního pokryvu byly navrženy bariéry 
různých typů, délek, výšek a energetických tříd. Vzorový příčný řez dynamickou 
bariérou viz obr. č. 46.  

Samotnou dynamickou bariéru tvořily tyto konstrukční prvky: 

 základové desky/patky, 

 záchytná kotva, 

 údolní napínací kotva, 

 kotvy pro napnutí horního, spodního nosného lana, 

 nosné sloupky, 

 brzdné elementy (absorbéry energie), 

 záchytné sítě. 
 
 

 

 
Obr. č. 46. Vzorový příčný řez dynamickou bariérou 
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 Samotná realizace probíhala převážně ve velmi strmém a nepřístupném 

terénu. Při realizace jsme se potýkali s mnoha úskalími. Zmiňme dva nejvýznamnější 
z nich.  

Prvním problémem byl fakt, že se vycházelo z 3 roky starého projektu. 
Technické řešení zůstalo stejné a správné, ale dlouhá doba mezi projektem,           
jenž řešil například založení patek a kubatury zemin k očištění a realizací sanačních 
psací způsobila, že působením časového faktoru se reálné podmínky zhoršily.  

Účinky zvětrávání například způsobily, že kubatury k očištění narostly až          
o 30%. Nutně byla také zvětšena plocha dočasného záboru, což vedlo k dalším 
majetkoprávním krokům. 

 Druhým významných úskalím bylo provádění samotných základových 
patek.  Projekt při realizaci z hlediska vytýčení patek počítal s jejich možným 
posunutím, nicméně v mnohých případech nebylo kam. Mocný pokryv neúnosných 
zemin byl pro založení některých patek nevhodný.  

Oba tyto zmíněné problémy vedly k vícepracím a tím ke zvýšení celkové ceny 
sanace. 

 

12.1.4. Geofyzikální měření Donovaly - Motyčky 

 
V rámci této disertační práce byl na lokalitě Donovaly - Motyčky proveden 

v 3/2016 geofyzikální průzkum geologických a tektonických poměrů zářezu cesty 
v místech již realizovaných sanačních opatření. Cílem průzkumu bylo určit oblasti 
porušení (geofyzikálně anomální oblasti), které vedly k problematické realizaci 
geotechnických opatření svahu nad silnicí I/59. Poloha zájmové lokality je patrná 
z přehledné situace na obrázku (viz obr. č. 47). 
 

 
Obr. č. 47  Přehledná situace zkoumané oblasti se schematicky zakresleným 

geofyzikálním profilem 
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Terénní práce 
 

Geologická stavba na zájmové ploše byla zkoumána pomocí kombinace 
geoelektrické odporové metody – odporového sondování v multielektrodovém 
uspořádání (ERT) a georadarem (GPR).  

 
Odporové metody (v tomhle případě ERT) jsou založeny na měření 

zaváděného stejnosměrného elektrického proudu do zemního prostředí se 
souběžnou registrací potenciálového rozdílu vyvolaného budícím proudem.                 
Z měřeného proudu a napětí jsou s použitím modifikovaného Ohmova zákona 
spočteny hodnoty zdánlivého měrného odporu rz (ohm.m). Hloubkový dosah je 
závislý na délce uspořádání. Při použití odporového sondování v multielektrodovém 
uspořádání lze získat přehled o rozložení měrných elektrických odporů jak ve 
vertikálním tak i horizontálním směru. Měření je tedy vhodné jak pro zmapování 
průběhu subhorizontálních rozhraní, tak i pro detekci širších poruchových zón. Krok 
měření byl u metody ERT 2 metry. K odporovým měřením byl použit přístroj ARES 
českého výrobce GF Instruments. 

 
Georadarová metoda (GPR) je založena na principu vysílání 

vysokofrekvenčního elektromagnetického vlnění do zemního prostředí a sledování 
časového průběhu procházejících a odražených vln v radarových řezech, které 
vznikají postupným posunem systému vysílací a přijímací antény po jednotlivých 
profilech. V radarových řezech je patrný průběh jednotlivých rozhraní, lokálních 
nehomogenit a případných diskontinuit v řezu. 

 
Na měřené ploše byl vytýčen a změřen 1 profil metodou ERT: P1, vedený 

z východu na západ ponad ochranné sítě. Situace profilu je patrná z obr. č. 47. 
Celkem bylo vytýčeno a metodou ERT změřeno cca 300 m. Každý desátý bod GF 
profilu byl zaměřen pomocí GPS. 

Na vytyčeném profilu měly byt realizovány i georadarové měření s anténami 
250 a 100 MHz. Ty se však kvůli těžkým terénním podmínkám nedaly uspokojivě 
realizovat dle standardních postupů prací a metodiky měření (viz obr. č. 48 a 49). 
Profil se nacházel v prudkém svahu s hustě zalesněným a sutinovým materiálem. 
Zařízení pro záznam vzdálenosti v takových podmínkách nepracovalo správně,                        
a ani manipulace s anténami nebyla optimální. 
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Obr. č. 48. Ukázka georadarový měření, které byly negativně 

ovlivněny těžkými terénními podmínkami 
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Obr. č. 49. Část terénu, v kterém se prováděly geofyzikální měření 

 
Výsledky průzkumu 

 
Zpracování dat naměřených metodou ERT na profilu Pf1 bylo provedeno 

pomocí programu RES2DINV. Postupnými iteracemi byl vytvořen odporový model 
zkoumaného prostředí, přičemž absolutní chyba mezi naměřenými a modelovými 
hodnotami zdánlivých měrných odporů byla po 5 Iteraci 21,5%. 

Z hlediska detekovaných anomálií lze tyto fyzikální projevy horninového 
prostředí rozdělit do čtyř skupin. První a druhá skupina (zóna) jsou vysoce rezistívní 
anomálie s hodnotami nad 100 ohm.m. Třetí skupina (zóna) je tvořená anomáliemi 
s hodnotami v intervalu od 50 do 100 ohm.m. Čtvrtá skupina (zóna) tvoří anomálie 
vysoce vodivé s hodnotami rezistivity menšími než 50 ohm.m. 

V odporovém řezu se výrazně projevila výrazná vodivá poruchová zóna 
v intervalu st. 72 – 132 m a 184 – 212 m v hloubce od 3 do 10 m. Další výrazná 
vodivá zóna, která zasahuje až do podloží, se projevuje v intervalu od st. 140 – 190 
m. a 240 – 280 m. Měrné odpory klesají okolo st. 34 – 78 m a 222 – 244 m pod 90 
ohm.m. Čtvrtou skupinu lze na základu naměřených a zpracovaných hodnot 
interpretovat jako zónu silně rozrušenou s přítomnosti vody, anebo vodou nasycené 
zeminy, jílovité zeminy. Třetí skupina může být tvořena rozrušenou horninou, 
s přítomnosti vody, resp. půdní vlhkosti. Druhou skupina je dle interpretovaných 
měrných odporů tvořená zdravou horninou. Zóna 1, zóna vyšších odporu v plytkých 
hloubkách může indikovat prostředí bez přítomnosti vody, avšak prostředí erodované 
vnějšími vplyvy. Grafické výsledky geofyzikálního měření viz obr. č. 50. 
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Obr. č. 50. Grafické výsledky geofyzikálního měření: A. Zpracovaný ERT 

odporový řez PF1; B. Interpretovaný ERT řez Pf1 
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Na základě tohoto typu fyzikálního měření a následné interpretace můžeme 
konstatovat následující:  

 Rozhraní rozvolněných/zdravých hornin (zemin únosných/neúnosných) 
které by bylo vhodné pro založení základových patek a kotvení táhel se 
nalézt spolehlivě nepodařilo.  

 V celém měřeném profilu byly při povrchu detekovány rozvolněné 
zeminy. 

 Zdravé zeminy byly indikovány ve dvou polohách a ve větších 
hloubkách (cca 10m). Při zakládání stavebních prvků pro dynamické 
bariéry jsme se v tomto případě pohybovali v hloubkách do 4-5 m.  

 Georadarová metoda byla v tomto prostředí (terénu) nepoužitelná. 
 

12.2. Zbojská 

 
V období 4/2013 – 8/2015 jsem se také podílel na akci „I/72 Zbojská, sedlo – 

Tisovec, Čertova dolina“. Předmětem díla byla realizace vysokopevnostních sítí         
a těžkých záchytných plotů nad silnící I/72, kterou ohrožovalo padající kamení. 

 

12.2.1. Popis stavby 

 
Předmětem rekonstrukce silnice I/72 byla úprava směrového a šířkového 

uspořádání silnice. Trasa silnice I/72 je vedena horským územím Veporských vrchov 
ve velmi členitém terénu.  

Sanace řešila zabezpečení území u silnice (svahy silnice) a návrh technického 
patření, které mělo minimalizovat riziko řícení a opadávání skalních úlomků                
a balvanů na stávající komunikaci. Délka úpravy byla ve dvou úsecích cca 790 m          
a 400 m. Jednalo se o silniční zářez. Skalní stěny (odřezy), na které byly 
projektované ochranné opatření, byly navrhnuty se sklonem 5:1 a lavicemi šířky      
2,0 m po každých pěti metrech. 

 

12.2.2. Geologické a hydrogeologické poměry 

 
Podle regionálního geomorfologického členění Slovenska patří hodnocené 

území do subprovincie Vnitřních Karpat, do oblasti Slovenského Rudohoří, celku 
Veporské vrchy a celku Spišsko-gemerský kras. 

V řešeném úseku v zářezu stávající silnice vystupují na povrch mezozoické 
horniny. Jedná se o vápencově-dolomitickou formaci, které je tvořena komplexem 
wettersteinských vápenců a dolomitických vápenců střední až vysoké pevnosti. 

Neporušené vápence jsou pevné a velmi málo stlačitelné. Dobře odolávají 
zvětrávání, ale jsou velice rozpustné a lehce krasovatí. Jsou převážně lavicovité až 
masívní odlučnosti a jsou značně rozpukané. Světlešedé vápence jsou porušené 
různým stupněm zvětrávání. Vápence mají velkou hustotu diskontinuit s různými 
vzdálenostmi, nejčastěji 60 až 600 mm. Nepravidelné a neprůběžné pukliny 
způsobují blokovitost. Na základě vyhodnocení jsou vápence slabo zvětrané střední 
až vysoké pevnosti R2-R4.  
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V blízkosti okolí silnice I/72 je velmi častý výskyt svahů, které jsou porušené 
sesouváním kamenné suti. Porušení bývá do hloubky 1 až 5 m, kde porušená zóna 
je tvořena zeminami typu G5/GC. 

 

12.2.3. Realizace sanačních opatření 

 
V souvislosti s instalací ochranných sítí bylo nevyhnutné provézt očištění 

zářezu od rozvolněných částí a nestabilních úlomků. Na trvalé zabezpečení odžezu 
proti rozvolňování a povrchové erozi byla navrhnutá vysokopevnostní síť, která měla 
být ukotvena tyčovými kotvami dl. 3,0m v rástru 2,5 x 2,5m. Nad zasíťováním byl 
instalován těžký 1,8 m vysoký ochranný plot. 

Při samotné realizací se vyskytl velký problém již v první fázi sanačních prací, 
tedy při očišťování stěny. Z většinou strojního čištění se stala nekonečná fáze.         
Při čištění se ukázalo, že vrchní vrstva masívu je silně zvětraná a v kombinaci 
s nepříznivým sklonem ploch diskontinuit, které směřovaly do zářezu, byla velmi 
náchylná k sesouvání (viz obr. č. 51) . Fáze čištění se změnila na fázi odtěžování, 
což nutně vedlo k přeprojektování laviček, protože se zcela změnil sklon zářezu.  

Realizace se od projektu vzdalovala snad ve všech fázích. Narůstaly kubatury 
a časové prodlevy. V podstatě se dá konstatovat, že byl prováděn tzv. “průzkum 
stavbou“. Odtěžování bylo pod neustálým dohledem dozoru a geotechniků,           
kteří určovali, zda je možné pokračovat. Nebo naopak rozhodovali o dostatečnosti 
očišťování či odtěžování. V průběhu instalace vysokopevnostních sítí se rozhodlo,    
že bude použito stříkaného betonu a kotvených železobetonových převázek.  

Výsledkem bylo to, že se stavba protáhla téměř na dva roky a vícepráce vedly 
ke zdražení stavby o 20%. 
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Obr. č. 51. Sanace Zbojská - sesouvaní vrstev při očišťování 

 

13. Přínos pro praxi 
 

Tato kapitola se zamýšlí na úskalími sanačních prací z pohledu realizační 
firmy, která stavební páce provádí. Dva příklady sanací uvedené v kapitole 12, jsou 
referenční vzorové stavby hlediska podcenění inženýrskogeologického 
(geotechnického) průzkumu pro samotnou sanaci.  

 
Cíle inženýrskogeologických průzkumů na území s nestabilními skalními 

zářezy jsou obecně vztaženy k inženýrskogeologickému a geotechnickému 
zhodnocení hornin a zemin na lokalitě jako celku. Hodnocení a závěry, většinou 
konstatují kde je problém, proč se tak děje a co může nastat.  

Z pohledu firmy, která realizuje sanační opatření, by bylo vhodné provézt 
průzkum také pro samotnou realizaci v místě záchytných prvků. Sanační 
opatření jsou mnohdy realizovány jako liniové stavby ve stovkách délkových   
či plošných metrů (záchytné bariéry, sítě). 

 Mnohdy se při realizaci stává, že například patky sloupů nebo kotvení táhel 
záchytných sítí nelze založit, neboť v projektovaném místě byla zachycena vyšší 
mocnost neúnosných zemin.  
Problém skalních řícení se většinou odehrává v nepřístupném terénu. Nabízí se zde  
typy průzkumných prací, které jsou ve velmi náročném terénu použitelné.  
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V kombinaci s ohledem na cenu průzkumu a dat, které metoda může 
poskytnout, se zde nabízí penetrace dynamická a geofyzikální metody.   

 
Dynamické penetrace 
 
Princip penetračních zkoušek je v zarážení nebo zatlačování zařízení 

předepsaných technických parametrů do zemin a sledování závislosti mezi 
zarážením a odporem zeminy. Penetrační zařízení mají kuželovitě zakončené 
koncovky, které se tlačí (zarážejí) do zeminy dynamicky nebo staticky. Podle toho 
penetrační zkoušku dělíme na dynamickou (zarážíme hrot) a statickou (zatlačujeme 
hrot).  

Penetrační zkoušky nám umožňují zjistit řadu důležitých informací. Jmenujme 
například rychlé určení rozhraní vrstev, stanovení polohy a mocnosti neúnosných       
a únosných zemin, určení hloubky zvětrání, posouzení homogennosti násypových 
těles, nalezení smykové plochy, kontrolu zhutnění, stanovení objemové hmotnosti      
a relativní hutnosti pomocí semiempirických vzorců, zjištění hloubky opření a vetknutí 
pilot, přibližné posouzení možného ztekucení nasycených sypkých zemin. Pro 
orientační určení vlastností zemin jako je ulehlost, úhel vnitřního tření, modul 
deformace (soudržné zeminy) existují korelační vztahy a různé tabulky. 

Princip dynamické zkoušky je ve spouštění břemene (berana) určité tíhy          
a z určité výšky na kovadlinu. Zapisuje se počet úderů potřebný na vniknutí hrotu do 
zeminy, a to po 10 cm, popř. 20 cm (ozn. N10 a N20). Podle tíhy břemene a dalších 
parametrů se zařízení dělí na lehké (Q = 100N), středně těžké (Q = 300N), těžké (Q 
= 635N). Pohled na aparaturu (obr. č. 52). 
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Obr. č. 52 Aparatura pro dynamickou penetraci 

 
Geofyzikální měření 
 

Pro zjištění rozhraní zemin a hornin se mohou použít i geofyzikální metody. 
Dvě metody měření (Odporové metody a Georadarové metody) zmíněné                                        
v kapitole12.1.4 doplňme ještě o metodu seismickou. 
 

Seismická metoda 
 

Je založená na studiu uměle vyvolaných elastických vln, které se šíří 
horninami. Po jejich dopadu na seismické rozhraní (dva horninové celky), se tyto vlny 
od něj odrážejí (reflexní seismika) nebo se na něm lámou (refrakční seismika). 
Pomocí speciálních přijímačů (geofonů) se zaznamenává čas průchodu a charakter 
vlnění, které v sobě nese informaci o hloubce a tvaru rozhraní, od kterého se vlna 
odrazila a také o prostředí, kterým během své cesty prošla. 
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Seismické metody posuzují geologické prostředí z hlediska distribuce rychlosti 
šíření seismických vln a tím jeho elastických parametrů. Refrakční modifikace 
metody sleduje průběh tzv. refrakčního rozhraní a rozložení rychlostí šíření 
seismických vln v jeho bezprostředním podloží. Refrakční rozhraní je zde třeba 
chápat jako geotechnickou hranici představovanou vysokým vertikálním gradientem 
rychlostí šíření v horizontu zvětralinového pláště skalního masívu. Profilová měření 
jsou zpracována do podoby řezů s vyznačeným reliéfem skalního podloží. Zdroji 
seismického signálu jsou údery např. 8 kg palice do speciální podložky. 

Použitá modifikace seismického průzkumu je založena na kinematickém 
přístupu. Sledovanou veličinou jsou časy příchodů tzv. čelné vlny, která je od určité 
vzdálenosti od zdroje registrována jako čas prvního nasazení. Kombinací různých 
pozic zdrojů seismické energie a snímačů rychlosti kmitání je získán soubor 
závislostí času šíření na vzdálenosti od zdroje, který představuje vstupní hodnoty do 
inverzního iteračního výpočetního procesu. Výpočtem časů šíření pro počáteční 
rychlostní model zemního/horninového prostředí je získán soubor syntetických časů 
pro použitou konfiguraci měření. Diskrepance měřených a modelových časů šíření 
jsou metodami matematické inverze převáděny na diference rychlostního modelu. 
Opravený rychlostní model vstupuje do dalšího iteračního kroku jako podklad pro 
výpočet nových časů. Při konvergenci procesu je získán rychlostní model s odezvou, 
která se neliší od měřených časů o hodnotu větší, než je nejistota měření.  

Výsledky geofyzikální metody seismické refrakční tomografie se interpretuje 
z obrázku, kde jsou dle jednotlivé barevných škál vidět rozhraní vrstev. Délky 
měřených profilů mohou dosahovat stovky metrů i v těžkém terénu. Ukázka výsledků 
seismické refrakční tomografie (obr. č. 53). 

 

Obr. č. 53. Ukázka výsledků seismické refrakční tomografie 
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V místech, kde není zřejmá mocnost zeminy pro založení patky, by bylo 
vhodné realizovat penetrační sondu. Popřípadě v celé délce projektované bariéry 
rozvinout geofyzikální profil. Náklady na tento průzkum by byly v poměru k ceně 
sanačních opatření velmi nízké. Výsledky průzkumných metod (dynamické penetrace 
nebo seismické metody) pro samotnou realizací záchytných sanačních opatření 
mohou velice dobře posloužit v případech, kdy se in-sittu nedaří založit patku sloupu 
záchytné bariéry. Průzkum by spolehlivě ověřil místo založení patky. Doporučil by 
posunutí popřípadě změnu založení. Známost těchto informací by v konečném 
důsledku cenu díla snížila.  

 
Jako přínos pro praxi bych viděl doplnění podrobného průzkumu pro 

samotnou realizaci sanačních prací. Průzkum by se měl věnovat konkrétním 
místům založení. V konečném důsledku se investice do této fáze finančně 
vyplatí.  

 
Další přínos pro praxi vidím v myšlenkovém přístupu k hodnocení stavu 

horninového masívu metodou popsanou v kapitole 9. Tento pohled na masív 
z několika “úhlů“ nám jednoduše poradí, v jakém stavu se masív nachází. 
Výsledky by měly ocenit odborné i neodborné osoby, jež jsou v daném 
konkrétním případě součástí řešeného problému.  

 
Shrneme-li teoretickou část k dané problematice a poznatky získané 

v praxi, tak se nabízí tento postup kroků řešící problém skalního řícení od 
vzniku po realizaci, doplněný o průzkum pro samotnou realizaci (stavbu): 

 hodnocení stavu horninového masívu (kap. 9), 

 financování, 

 inženýrskogeologický průzkum řícení, 

 projekt, 

 průzkum pro samotnou realizaci, 

 realizace sanačních prací, 

 monitoring, 

 údržba. 
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14. Závěr 
 

Disertační práce se zabývá problematikou stability skalních stěn a popisuje 
základní typy jejich porušení a možnosti stabilizace. Práce obsahuje jak teoretickou 
část, tak i praktické příklady. 

 
V teoretické části se pojednává o stabilitě skalních stěn a uvedeny jsou 

klasifikace svahových pohybů. Dále práce popisuje faktory ovlivňující stabilitu stěn, 
jako jsou např. pevnosti horninového masívu, o vlivu vlastní tíhy, působení vody, 
teplotních změn, zvětrávání, časového faktoru atp. Popsány jsou taky základní typy 
porušení stability (porušení smykem, překlopením, odtržením). 

 
Práce se rovněž věnuje průzkumným pracím, postupům při zajišťování 

skalních stěn a řešením stability skalních těles. Práce též pojednává o zjišťování 
stability modelovým řešením a popisuje také možnosti zvýšení stability skalních stěn.  

Jedním z cílů disertační práce bylo podrobné rozdělení a popis všech 
dostupných sanačních a kotevních technologií. Dále také jednoduchý návod, jak 
postupovat a dosáhnout co nejvhodnějšího výsledku, pro všechny, kteří jakkoliv 
ovlivňují tuto problematiku.  

 
Praktická část disertační práce také čerpá z poznatků, které mi umožňovala         

a stále umožňuje získávat mé současné zaměstnání. Práce u geotechnické stavební 
firmy, zabývající se mimo jiné také sanacemi skalních řícení, kotvením skalních bloků 
a dodávkami kotevních a stavebních prvků a materiálu pro řešenou problematiku. 
Velmi podrobně je zpracována kapitola zabývající se kotvením. 

 
Praktická část se věnuje přístupu k posouzení stavu skalních soustav a míře 

nebezpečnosti, současným sanačním technologiím, kotevním prvkům, monitoringu   
a zpětné analýze.  

 
Disertační práce analyzuje parametry nutné pro dostatečný a odborný návrh 

sanace. Za důležité považuji definování parametrů průzkumu a zhodnocení informací 
nutných pro návrh. Jedná se výsledky a rozsah inženýrsko-geologického                   
a geotechnického průzkumu, a také o představy investora a budoucího správce         
o díle, jeho budoucí funkci a možnostech údržby.  

 
Disertační práce se rovněž zamýšlí nad úskalími sanace skalních stěn 

z pohledu zhotovitele prací.  Práce nás seznamuje s konkrétními realizacemi, které 
jsou specificky vybrány pro účely této práce. Následuje vzorové posouzení, jehož 
cílem je zhodnocení provedených sanací s případným označením chyb tak, aby se 
další případní řešitelé těmto chybám vyhnuli.  

 
Pro vypracování práce jsem využil i výsledky terénního geofyzikálního měření 

na již realizované stavbě kotevních a záchytných opatření. Měření dodatečně ověřilo 
složité podmínky pro založení stavebních prvků sanačních opatření a potvrdilo 
příčiny problémů, se kterými jsme se na samotné stavbě potýkali. 
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Cílem disertační práce bylo také zamyslet se nad možnosti zařadit mezi 
známé kroky i podrobný průzkum pro samotnou stavební část.  

 
Cílem bylo tedy zpracování jednoduchého návodu – přístupu, jak na 

horninový masív pohlížet a jak jeho stav zhodnotit. Návod by to měl být i pro 
neodbornou veřejnost. Nejedná se o složitý kompilát postupů, ale o logicky 
navazující kroky vedoucí ke zhodnocení stavu a situace, jenž částečně technicky 
gramotné veřejnosti srozumitelně popíše problém a nastíní řešení. Tento postup by 
pak mohl být využíván investory, správci a vlastníky zájmových lokalit, aby tito 
nemuseli odborně pronikat do problematiky. 
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