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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.).   

 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Skalní stěna, horninový masív, stabilita, kotevní prvky, sanace, skalní řícení 
 
 
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. 
 

 
 
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]  
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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. 

 

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 
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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. 

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). 
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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. 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. 
 

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 
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, 

 tření na plochách s hrubými nerovnostmi, 

 pevnost celistvých hornin, 

 rozevření a výplně spár (ploch nespojitosti), 

 anizotropie horninového masívu, 

 časový faktor. 
 

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.  
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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   
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: 
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- 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. 

 

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.  

 

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 
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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.  
 

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). 

 

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.  

 

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).  
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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 
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. 
 

6.2.2. Porušení odtržením 

 
K porušení odtržením nastane u skalních převisů porušením rovnováhy na 

ploše odtržení. 
 

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. 
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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.  
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).  

 

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  

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]. 

 

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  
 
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. 
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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.  

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 
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, 
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 metoda konečných diferencí (metoda sítí), 

 metoda oddělených elementů. 
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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. 
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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.  

 
 

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.[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. 
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Hodnocení stavu neřeší a nevyhodnocuje poměr stabilizujících sil k/ke 
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 následující hodnocení slovní. 
 

 stabilní stav,  

 stav bdělosti,  

 stav podmínečně labilní, 

 kriticky labilní stav, 

 havarijní stav. 
 

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. 1) 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. 
 

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. 1: Hodnocení stavu a klasifikace  [5] 
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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. 
 
Hodnotící kritéria: 

 hlavní – generelní sklon svahu, 

 výška skalního svahu, 

 geomorfologická stavba, 

 základní popis stavu masívu, 

 průměrná vzdálenost ploch odlučnosti masívu, 

 sklon ploch odlučnosti, 

 vodní aktivita, 

 expozice skalního svahu, 

 rozrušující vliv vegetace, 

 četnost opadávání, 

 vzdálenost paty svahu od ohroženého prostoru. 
 

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.  
 
Přehledná tabulka pro vyhodnocení stavu skalních svahů v terénu viz. tab. č. 2. 
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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. 2. Přehledná tabulka pro vyhodnocení stavu skalních svahů v terénu [5] 
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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. 
 

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. 

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 
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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 a sítě s obdélníkovým okem.  

 

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. 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. 

 
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. 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.  

 
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 v proudu stlačeného 

vzduchu v tenkých vrstvách na horninový podklad buď samostatně, nebo častěji ve 
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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.  

 

10.6. Protierozní georohože 

 
Protierozní georohože 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. Georohože se vyrábějí v různých 
barvách a proto je možno volit jejich estetickou vhodnost do daného prostředí. 

 

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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10.7.1. 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. Termín “základová půda“ 
zahrnuje jak zeminy, tak skalní horniny. 

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.  

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. 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. 

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 
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namáhání. 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. 

10.7.2. 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. 

10.7.3. 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.  
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10.7.4. 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 

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.  

10.7.5. 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.  

 

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.  

 

10.9. Lehké a těžké záchytné ploty 

 

Konstrukce lehkých (viz obr. č. 2) 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 
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. 
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Obr. č. 2. 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. 

Bariéry můžeme rozdělit na statické – např. dřevěné valy (viz obr. č. 3.)          
a dynamické (viz obr. č. 4), dimenzované na různou intenzitu působící energie.       
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Obr. č. 3. Statická bariéra. 

 

 
Obr. č. 4. Dynamická bariéra 
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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. 
 

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 
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, 
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jejichž hmotnost zajišťuje dostatečný odpor proti jejich posunutí nestabilním 
prostředím) nebo kotvené (odpor proti posunutí je zajištěn přikotvením zdi do 
únosného podloží). 

 

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. 
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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 
- 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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. 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. 
 

 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 
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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. 
 
Terénní práce 
 

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

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

z východu na západ ponad ochranné sítě. 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. 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. 

 
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. 5. 
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Obr. č. 5. 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. 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%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autoreferát 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                                                                                  44 

 

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.  

V kombinaci s ohledem na cenu průzkumu a dat, které metoda může 
poskytnout, se zde nabízí penetrace dynamická a geofyzikální metody.   

 
Geofyzikální měření - 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. 

 
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.  
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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 je 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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