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1.

Úvod, účel zpracování dokumentace

Silniční komunikace II/252 leží ve východní části Krkonoš. Odbočuje ze silnice II/296
v Temném dole a jiho-severním směrem vede k hraničnímu přechodu s Polskem v délce
11,642 km. Prochází horským terénem a vede převážně v hluboce zaříznutém údolí řeky
Malá Úpa. V okolí silnice jsou strmé svahy s občasnými skalními výchozy. Problematika
zajištění stability svahů je významná zejména mezi km 0,0 (Nad Rybárnou) – km 7,9
(Seidlův důl), tzn. na cca 8 km délky trasy. Skalní svahy se zjevují v podobě přírodních srázů
i umělých odřezů vzniklých při generální rekonstrukci silnice v letech 1968 – 1972.

Pamětní deska s datováním výstavby silnice

Vlivem kombinace různých činitelů se některé skalní svahy a strmé svahy stávají
nestabilními a významně ohrožují provoz na silniční komunikaci. Od doby dokončení stavby
před cca 40 lety nebyla tomuto problému věnována systémová pozornost. Opatření se spíše
týkala odstranění následků, které byly zejména v podobě lokálního opadu kamenité a
balvanité zvětraliny (viz následující 2 fotografie).

Balvanitý opad v úseku č.1 – Nad Rybárnou

Kamenitý opad v záchytné síti v úseku č.2 – Pod Červeným vrchem

V poslední době se bohužel vyskytly případy havárií většího rozsahu ilustrované např. na
proudovém sesuvu v úseku Úvoz (viz následující 2 fotografie).
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Proudový sesuv v zeminách a horninách pod silnicí v úseku č.6 – Úvoz

Tyto případy se mohou zákonitě opakovat, destabilizující vlivy mají stálou účinnost, zvláště
s přihlédnutím k drsnému horskému klimatu, na mnoha úsecích lze vysledovat progresivní
rozpad skalního masivu a svahové deformace ve strmých svazích.
V rámci dokumentace „Generel“ byl řešen také cca 660 m dlouhý úsek na silnici II/296 od
křižovatky „Na Rybárně“ směrem k Peci pod Sněžkou. Zde byla především posuzována
rizika nestability strmého svahu tvořeného balvanito-kamenitou sutí nad patní zárubní zdí.
Účelem dokumentace „Generel“ je upozornit na rizika spojená s nestabilními svahy a
předběžně navrhnout stabilizační opatření umožňující dlouhodobé řešení bezpečného
průjezdu uvedenou trasou silniční komunikace.

2.

Problematika stability skalních svahů

Horský terénní reliéf v trase silniční komunikace II/252 se z větší části (cca na 7,5 km)
vyznačuje strmými svahy spadajícími do hluboko zaříznutého erozního údolí říčky Malá Úpa
s celkovým převýšením v řádech stovek metrů. Silnice je střídavě vedena po obou březích
říčky nízko nad tokem, s výjimkou mezi km 3,0 – 4,6, kde vede ve svahu několik desítek
výškových metrů nade dnem údolí.
Úsek č.10 podél silnice II/296 od křižovatky Na Rybárně vlevo směrem na Pec pod Sněžkou
je cca 660 m dlouhý a je součástí strmého severovýchodního úpatí Světlé hory (s celkovým
převýšením řádově stovek metrů).
Ve svazích se na několika místech zjevují v přirozených výchozech i v umělých odkryvech
skalní horniny Krkonošsko-jizerského krystalinika, zde zastoupené metamorfity Velkoúpské
skupiny (stáří svrchní proterozoikum až spodní kambrium), konkrétně rulami a svory
s vložkami erlanů a amfibolitů. Skalní výchozy jsou nepravidelné a vytvářejí jak souvislé
skalní stěny, tak stupňovité kombinované svahy, tak izolované rozsochy o výšce několik
metrů (zpravidla nepřesahují 10 m). Obnažený skalní masiv vykazuje znaky proměnlivě
orientované vrstevnatosti, provrásnění a porušení tektonickými zlomy. Horniny v odkryvech
jsou dlouhodobě vystaveny účinkům drsného horského klimatu a zvětrávají. Rozvolnění
masivu je rovněž způsobeno kořenovým systémem vzrostlých stromů a křovin, zejména na
hranách a převisech. Některé prvky, bloky a části skalních stěn jsou natolik nestabilní, že
hrozí sesuv nebo zřícení na frekventovanou silniční komunikaci.
Objemově větší a pro provoz na komunikaci nebezpečnější jsou destrukce rozvolněného
skalního masivu po zimních mrazových cyklech a jarním tání a v dalším průběhu roku po
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vydatných deštích. Vzhledem k charakteru hornin, stupni jejich porušení a geometrii svahů
mohou drobná skalní řícení nebo sesuvy nabývat rozsahu řádově jednotek m3 až desítek m3.
Zejména skalní řícení (a to i maloobjemová) považujeme za velmi nebezpečný projev
nestability, protože probíhá naráz a se značnými destruktivními účinky. Neméně nebezpečné
je opadávání kamenů a balvanů z vyšších posic skalních svahů, kdy i relativně menší kusy
horniny (kameny a balvany) získávají pádem nebo saltací ničivou kinetickou energii.

3.

Podklady a metodika zjišťování stability svahů

Podklady :
- Silniční mapa – okres Trutnov - pořadí důležitosti (vč. kilometráže)
- Topografické mapy, snímky z KN a geologické mapy
- Geologické práce a návrh stabilizace skalních svahů provedené pro silnici II/295
v trase Vrchlabí – Špindlerův Mlýn (J.Petera a kol. 2008 – 2010)
- Metodický rámec úkolu NEMETON 2013 (S.Štábl a kol.,2011, zejména dokumentační
listy a faktoriální hodnocení stability skalních svahů a rizik)
Metodika posuzování nestability :
- Dokumentační prohlídky terénu ve dnech 05.05., 21.06., 13.07., 08.09. a 26.10.2011
spojené s pořízením geologické dokumentace a fotodokumentace (v příl.2)
- Vizuální zhodnocení stavu skalních a strmých svahů a předběžné geotechnické
posouzení nestability
- Základní analýza rizik
Zpracování dokumentace generelu :
- Zpracování přehledné situace trasy silnice II/252 v měřítku M = 1:26300 resp.
1:40 000 (pro tisk na A3, resp. A4) s vymezením úseků skalních a strmých svahů
určených ke stabilizaci (v příl.1).
- Podrobná dokumentace rizikových úseků – geologická dokumentace,
fotodokumentace a geotechnická charakteristika (v příl. 2/1 – 2/10).
- Zpracování základní přírodně-geotechnické charakteristiky úseků a klasifikace
skalních a strmých svahů podle 4-stupňové škály určující riziko vzniku sesuvu nebo
skalního řícení (v tabulce v příl.3).
- Sestavení předběžného návrhu stabilizace (v tabulce v kap.7)
- Hrubý odhad finančních nákladů na stabilizaci (v tabulce v kap.8).
TAB.1 - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
Vysvětlení některých pojmů :
Skalní masiv – horninový masiv tvořený skalními a poloskalními horninami.
Skalní svah – svah s převládajícími výchozy horninového masivu, vyznačující se značnou strmostí, s průměrným sklonem
zpravidla převyšujícím 45°.
Strmý svah – svah se souvisle vyvinutým zvětralinovým pokryvem, se sklonem přesahujícím 20°.
Skalní blok – vyčleněná část skalního masivu o objemu větším než 0,1 m3.
Balvan – vyčleněný prvek skalního masivu o rozměru hrany větším než 200 mm.
Kámen – vyčleněný prvek skalního masivu o rozměru hrany 60 – 200 mm.
Skalní sesuv – sesuv vzniklý planárním sesouváním nebo klouzáním po rovinné, obyčejně předurčené smykové ploše.
Skalní řícení – velmi rychlý (řítivý) pohyb uvolněných horninových hmot po velmi strmém svahu nebo skalní stěně, zpravidla se
značnými destrukčními účinky.
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--------------------------Hodnocení stavu rizika – kategorizovaný ukazatel podle metodiky zpracované v rámci úkolu NEMETON (Štábl, 2011), jímž se
pro účely mapování zařazuje určitý úsek svahu do 4 stupňové škály podle míry rizika ohrožující chráněný objekt (zde silniční
komunikaci).
Klasifikační stupnice :
1° - stabilní stav = nejmenší riziko
2° - stav bdělosti
3° - krajně nestabilní stav
4° - kriticky nestabilní stav = nejvyšší riziko

4.

Rozdělení trasy silnice II/252 do rizikových úseků

Rozdělení trasy s vymezením úseků skalních a strmých svahů :
10 úseků s dokumentovanými nestabilními jevy a navrženými ke stabilizaci (úseky ozn. 1 –
10); tyto úseky jsou zahrnuty do řešení v kap.5 až 7.

01 – Nad Rybárnou

02 – Pod Červeným vrchem

03 – Nový Červený kříž

04 – Pod Jedničkou

05 – Pod Dlouhým hřebenem

06 – Úvoz

07 – Pod Kraví horou

08 – Nikolův vrch

09 – Seidlův důl

10 – Velká Úpa
Poznámka : stejné číselné značení je použito v následujícím obrázku a dále v situaci trasy v příl.1.

Satelitní 3D snímek s vyznačením úseků pro řešení stability skalních svahů
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5.

Přírodně-geotechnická charakteristika skalních svahů

Skalní svahy jsou tvořeny metamorfovanými horninami a jejich zvětralinami. Dle Mapy
členění ČR na geotechnické skalní celky (skajony) patří zájmové území do skajonu 8 –
Krkonošsko-jizerský masiv a podskajonu 8B – Oblast krystalinika. V litologickém složení jsou
zastoupeny ruly, svory, fylity a erlany.
Skalní výchozy mají jak přirozený charakter, tak umělý charakter vytvořený v podobě odřezů
původně zemních svahů při generelní rekonstrukci silnice mezi lety 1968 – 1972. Skalní
svahy jsou strmé, výška svahů bezprostředně nad silnicí zpravidla nepřesahuje 20 m. Na
nestabilním chování se podílí rozvolnění horniny v povrchovém zvětralinovém pásmu, dále
pak tektonické a netektonické rozpukání masivu, provrásnění a nepříznivý sklon horninových
vrstev. Biologické vlivy jsou zastoupeny klínovacím (rozvolňovacím) účinkem kořenů
vzrostlých stromů a také jejich vývratovým účinkem.
Relativně slabý je účinek mělké podzemní vody. Podstatně silnější a spolu s drsným
horským klimatem velmi účinný (erozně, korozně) je účinek stékající povrchové vody.
V úseku č.6 (Úvoz) je krajně nestabilní strmý svah bez skalního výchozu. Nestabilitu
charakterizujeme jako proudový sesuv v deluviální suti (hlin-písč-kamenité), iniciovaný
soustředěným tokem povrchové vody pod propustkem v době vydatných srážek. Tento jev
má častou periodicitu, krajnice silniční komunikace je v místě nebezpečně podemleta.
Tabulka faktoriálního hodnocení (ne)stability skalních svahů metodou SHS a hodnocení
stavu rizika je v příloze č.3.

6.

Technická charakteristika objektů souvisejících se stabilizací skalních a
strmých svahů podél silniční komunikace

TAB.2 – TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ
Označení úseku
1 – Nad Rybárnou

2 – Pod Červeným
vrchem

3 – Nový Červený kříž

4 – Pod Jedničkou
5 – Pod Dlouhým
hřebenem

6 – Úvoz

7 – Pod Kraví horou

Předběžné stavebně-statické posouzení stávajících opěrných objektů
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných
statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé straně komunikace) - bez zjevných
výrazných statických poruch.
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných
statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé straně komunikace) je bez zjevných
výrazných statických poruch, ale je lokálně podemletá dlouhodobým působením
říčního proudu v nárazovém břehu. V minulosti provedena částečná provizorní
stabilizační opatření - nekotvené, nezajištěné drátěné sítě plošně nestykované
(nepevnostní), - v úsecích jednostupňové gabionové zdi (zarostlé, částečně
poškozené).
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných
statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé straně komunikace) - bez zjevných
výrazných statických poruch.
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných
statických poruch.
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných
statických poruch. Staticky narušené opěrné zdi (poruchy v koruně a římse zdi,
narušení a degradace betonového povrchu v ploše zdi). Poznámka: Obdobně
platí pro navazující zeď od konce úseku č.5 směrem k úseku č.6.
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - povrchově poškozená.
Rozvolněný okraj silniční komunikace. Staticky narušené zárubní zdi (povrchově
degradovaný beton, narušená koruna zdi s římsou). Nedostatečné odvodňovací
zařízení (pravděpodobně dodatečně provedené, nižší technická kvalita oproti
sousedním, zřejmě chybějící portál odvodnění v sesuvném svahu).
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných
statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé straně komunikace) - bez zjevných
výrazných statických poruch. Zárubní zeď pod řešeným svahem s drobnými
poruchami.
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8 – Nikolův vrch

9 – Seidlův důl

10 – Velká Úpa

7.

Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných
statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé straně komunikace) - bez zjevných
výrazných statických poruch. Zárubní zeď v patě svahu v uspokojivém technickém
stavu, bez drenážních prvků.
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných
statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé straně komunikace) - bez zjevných
výrazných statických poruch. Zárubní zeď v patě svahu v uspokojivém technickém
stavu.
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných
statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé straně komunikace) - bez zjevných
výrazných statických poruch. Zárubní zeď v patě svahu v převažující délce bez
závažných poruch, zeď z formátovaného kamene a nepravidelnou vazbu výšky
3,0-6,0m. V části úseku zeď výšky 1,5m nekvalitní, lokálně vyvalená.

Předběžný návrh stabilizace

Ve vytypovaných a vymezených úsecích č.1 – č.10 je předběžně navržen následující způsob
stabilizace skalních a strmých svahů:
Kategorie stabilizace:
S = stavba (komplexní způsob s novými stabilizačními prvky a objekty)
O = oprava (oprava a rekonstrukce stávajících objektů, nevýznamné doplnění novými
stabilizačními prvky)
Ú = údržba (běžné příp. nadstandardní postupy v rámci údržby silniční komunikace)
TAB.3 – PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH STABILIZACE
Označení úseku
1 – Nad Rybárnou

2 – Pod Červeným
vrchem
3 – Nový Červený kříž
4 – Pod Jedničkou

5 – Pod Dlouhým
hřebenem
6 – Úvoz
7 – Pod Kraví horou

8 – Nikolův vrch

9 – Seidlův důl

Navržený způsob stabilizace
Pokácení nestabilních vzrostlých stromů s vývratovým účinkem, vč.
křovin. Odstranění zvětralých poloh a odlom nestabilních skalních
bloků. Instalace zpevňujících sítí v horní zvětralinové pozici, na
hraně a pod hranou svahu.
Pokácení nestabilních vzrostlých stromů s vývratovým účinkem, vč.
křovin. Odstranění zvětralých poloh a odlom nestabilních skalních
bloků. Deinstalace provizorních opatření a vyčištění lokálních
záchytných prostor. Převažující plošná instalace zpevňujících a
záchytných sítí. Rekonstrukce gabionů (výměna, zvýšení) nebo jiné
zpevňující řešení akumulačního prostoru v patě skalního svahu.
Odstranění křovin. Odstranění fragmentace a odvoz suťových bloků.
Pokácení nestabilních vzrostlých stromů s vývratovým účinkem, vč.
křovin. Odstranění zvětralých poloh a odlom nestabilních skalních
bloků. Instalace zpevňujících a záchytných sítí, cca v první
polovině úseku z vysokopevnostních panelů.
Pokácení nestabilních vzrostlých stromů s vývratovým účinkem, vč.
křovin. Odstranění zvětralých poloh a odlom lokálních nestabilních
skalních bloků. Oprava zárubních zdí (likvidace náletů v koruně zdi
a oprava římsy zdi, plošná očištění povrchu a oprava betonu zdi).
Stabilizace sesuvu a zpevnění okraje komunikace. Odvodňovací
opatření. Oprava zárubních zdí (likvidace náletů v koruně zdi a
oprava římsy zdi, plošné očištění a oprava betonu zdi).
Odstranění křovin. Odlom izolovaného skalního bloku. Oprava
zárubních zdí (likvidace náletů v koruně zdi, oprava římsy zdi,
oprava a očištění betonu zdi).
Odstranění vyvrácených stromů. Dílčí odlom zvětralých poloh
skalních výchozů. Instalace záchytných sítí se zpevňujícím účinkem
svahu v dílčí ploše. Odvodnění svahu v místech s drobnými sesuvy
- perforace zárubní zdi. Oprava zárubních zdí (likvidace náletů v
koruně zdi, oprava a očištění betonu zdi).
Instalace záchytných sítí, zpevňujících vegetační a zvětralinový
kryt, převážně v horní části a na hraně svahu. Oprava zárubních zdí
(likvidace náletů v koruně zdi, oprava římsy zdi, oprava a očištění
betonu zdi).

Kategorie
stabilizace
S

S

Ú
S

O

S
O

S

S
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10 – Velká Úpa

Odstranění napadané suti v prostoru za zárubní zdí. Instalace
záchytného plotu nad současnými zárubními zdmi. Nová nízká
zárubní zeď v části úseku (železobetonová s kamenným obkladem
nebo z gabionů). Oprava zárubních zdí (likvidace náletů v koruně
zdi, oprava římsy zdi, oprava a očištění spár kamenného zdiva).

S

Pozn.: V průběhu realizace stabilizačních opatření se předpokládá uzavření přilehlého jízdního pruhu sil. II/252.
Dočasná změna organizace dopravy bude zabezpečena přechodným vodorovným a svislým dopravním
značením a řízením provozu světelným signalizačním zařízením.

8.

Hrubý odhad finančních nákladů na stabilizaci svahů

TAB.4 – HRUBÝ ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ
Označení úseku – délka (m)

Odhadované finanční náklady na
stabilizaci
(milionů Kč bez DPH)

1 – Nad Rybárnou = 112 m

1,2

2 – Pod Červeným vrchem
= 220 m

5,2

3 – Nový Červený kříž = 10 m

0,2

4 – Pod Jedničkou = 141 m

5,2

5 – Pod Dlouhým hřebenem =
325 m

1,8

6 – Úvoz = 75 m

1,6

7 – Pod Kraví horou = 10 m

0,2

8 – Nikolův vrh = 150 m

1,8

9 – Seidlův důl = 65 m

0,7

10 – Velká Úpa = 664 m

3,5

C E L K E M = 1772 m

Poznámka

Velmi rizikový úsek. Nestabilita se
projevuje zejména stálým živým
opadem balvanů. Lokalita byla již
dříve stabilizována. Stávající
opatření se jeví jako
nedostatečné.

Velmi rizikový úsek skalního
svahu.

Velmi nebezpečný proudový sesuv.

Budou použity kombinované
metody stabilizace na dlouhém
úseku.

21,4 milionů Kč (+ DPH)

Poznámka ke konstrukci finančního odhadu:
Bourání nestabilních částí skalního masivu vč. odvozu rubaniny
4000,-Kč/m3
Odstranění vegetace vč,vzrostlých stromů
1500,-Kč/m´ (někde sníženo na 50 %nebo 10% podle
charakteru a hustoty porostu)
sesuv
3000,-Kč/m3
Záchytné ocelové sítě BO (vč.kotev a vrtů)
1500,-Kč/m2
Gabiony (vč. výkopů a bourání)
6000,-Kč/m3
DIO
210,-Kč/m´ (podle místních podmínek může být
výrazně jiné, např. budou-li objížďky)
Geodetické zaměření lokality
55,-Kč/m´ (ale může být až 4-násobný podle složitosti
reliéfu terénu)
Projekty (2 stupně vč.geoprůzkumů, bez inženýringu)
1500,-Kč/m´
AD
400,-Kč/m ´
Závěrečná korektura :
ke všemu pak +10% rezerva
Pozn: Ceny jsou orientační (dle místních podmínek se mohou významně měnit) a jsou uvedeny bez DPH.
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9.

Závěr

Předložená dokumentace GENEREL definuje problematiku nestabilních skalních a strmých
svahů podél řešené trasy silnice II/252 mezi Temným dolem a Pomezními boudami
v Krkonoších a dále na cca 660 m dlouhém úseku (č.10) na silnici II/296.
Z dosavadních zjištění v rámci generelu trasy vyplynulo:
A) Vytypování 10 úseků skalních a strmých svahů (ozn. 1 – 10), které jeví určité znaky
nestability a které je nutné podrobně prozkoumat. Jednotlivé úseky mají délku řádově
desítky až stovky metrů. Přírodně-geotechnické a technické charakteristiky úseků
jsou shrnuty v tabulkách v kap. 5 a 6.
B) Předběžný návrh stabilizace a kategorizace stabilizačních opatření (stavba, oprava,
údržba) je rozveden v kap.7.
C) Hrubý odhad finančních nákladů je v kap.8. Pro realizaci stabilizačních opatření
doporučujeme kalkulovat s celkovou částkou cca 21 - 22 milionů Kč (+ DPH).
D) Pořadí skalních a strmých svahů určených ke stabilizaci je podle zhodnocení
celkového rizika pro silniční komunikaci, takto
I.

Úsek 02 – Pod Červeným vrchem

II.

Úsek 06 – Úvoz

III.

Úsek 04 – Pod Jedničkou

Řešení ostatních úseků doporučujeme v pořadí podle parametru SHS (viz 3.
sloupec od konce ve faktoriální tabulce v příl.3).
E) Prioritní pro řešení stabilizace je „Úsek 02 – Pod Červeným vrchem“, kde se kromě
faktorů uvedených pro hodnocení SHS (v tabulce v příl.3) dosti významné uplatňuje
potenciální nebezpečí eroze z vyšších poloh svahu, kde v současné době dochází
k mýcení lesních porostů.
F) Pro řešení „úseku 02 – Pod Červeným vrchem“ považujeme za důležité následující
vstupní informace:


Dotčené pozemky dle KN:



Ochranné režimy
Všechny vymezené úseky podléhají ochraně v III. zóně KRNAP
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G) Vytypované a vymezené úseky budou v určeném pořadí podrobně dokumentovány
v rámci průzkumů (geologického, geodetického, statického, dendrologického)
v dalších etapách přípravy akce. Výsledky průzkumů budou podkladem pro projekt
stabilizace skalních a strmých svahů.
H) Předložený „Generel trasy“ nenahrazuje projektovou dokumentaci, kterou je nutné
před realizací zpracovat v podrobnosti PD-DSP (nebo PD-DZS).

V Hradci Králové 13. prosince 2011

Zpracovali : Ing. Jiří Petera, Mgr. David Vraný, Ing. Vladimír Marx, Lucie Tejklová

Odpovědný řešitel – obor geologie:

Ing. Jiří Petera
odpovědný geolog v oborech
inženýrská a environmentální geologie

Odpovědný řešitel – obor statika stavebních konstrukcí:
Ing. Vladimír Marx
autorizovaný inženýr pro statiku staveb

Dodatek ČGS ze 8.11.2011:
"Česká geologická služba (ČGS), IČ 00025798, se sídlem Klárov 131/3, 118 21 Praha 1, zřízená pro
výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, která je z Rozhodnutí Ministra spravedlnosti České
republiky č.j. M-929/2002 ze dne 1. července 2002 v souladu s ustanovením § 21, odst. 3 zákona č.
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6, odst. 1 vyhlášky
ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapsána ve druhém oddílu
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost mj. v oborech geologické práce a ochrana přírody
s rozsahem znaleckého oprávnění pro geologický výzkum; geologické mapy; posuzování projektů,
průběhu a výsledků geologických průzkumných prací ložiskových, hydrogeologických a inženýrskogeologických; hodnocení rizik geodynamických procesů; vlivy lidské činnosti na horninové prostředí;
ochrana nerostů, paleontologických nálezů, geologických a geomorfologických útvarů; posuzování
hodnoty minerálů (včetně drahokamů) a paleontologických nálezů; mineralogické a chemické analýzy
geologických vzorků, provede v rámci výkonu státní geologické služby na základě žádosti orgánů
státní správy nebo samosprávy supervizi zhodnocení rizik svahových nestabilit a navrhne další
procesní postup případné sanace těchto nestabilit. Toto posouzení bude provedeno bezúplatně."
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PØEHLEDNÁ SITUACE TRASY SILNICE II/252
S VYZNAÈENÍM RIZIKOVÝCH ÚSEKÙ SKALNÍCH A STRMÝCH SVAHÙ
TURISTICKÁ
MAPA
TURISTICKÁ MAPA

SILNIÈNÍ MAPA

Pomezní boudy
(km 11,642)
Pomezní
boudy

09 - Seidlový dùl
08 - Nikolùv vrch

07 - Pod Kraví horou

Spálený mlýn
(km cca 4,8)

Spálený mlýn
(km cca 4,8)

06 - Úvoz
05 - Pod Dlouhým høebenem
04 - Pod Jednièkou

03 - Nový Èervený køí

02 - Pod Èerveným vrchem I

01 - Nad Rybárnou
10 - Velká Úpa
Temný dùl

Vypracovali:
J.Petera, D.Vraný, 07/2011

Temný dùl
(km 0,000)

M ~ 1 : 40 000 (A4), 1:27 000 (A3)

1 km

Pøíloha 1

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

SITUACE ÚSEKU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚSEKU
Kraj:
Komunikace:
Provozní staničení:
Úsek mezi uzly:
Identifikační označení:
GPS ZÚ
GPS KÚ
Nadmořská výška

Královéhradecký
II/252
km 0,1 - 0,2
A1 - A1 (státní hranice)

01 - Nad Rybárnou
50°40´36,74´´S, 15°47´39,32´´V
50°40´39,35´´S, 15°47´43,02´´V
671 - 686 m n. m.

ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ RSR
47

RSR- PR :

krajně nestabilní stav
HLAVNÍ GEOTECHNICKÝ POPIS
75° - 85°

5

8 - 15 m

3

spodní partie svahu tvořena zemním svahem, za horní hranou
pozvolna přechází v zemní svah

2

Stav horninového masívu
Hustota odlučnosti

celkově R5, s polohami R6

7

75 - 250 mm

3

Sklon ploch odlučnosti

systém odlučnosti je ukloněn +75° až +90° až -75° až -90°

7

Vodní aktivita
Vliv vegetace
Vzdálenost paty od objektů
Četnost opadávání

bez přítonosti vody

1

drobný nálet a křovinatý porost

3

méně jak 1,5 m

9

pravidelné - po zimním období a po vydatných srážkách

7

Generelní sklon svahu:
Výška skalního svahu:
Morfologická stavba:

Riziko ohrožení lidského zdraví:

omezené

Riziko ohrožení majektu:

omezené

Proběhlé události:

– Skalní opad (opad množství do 1 m3)

Historie událostí:

Nedávné - do 2 let

Typ horniny:
Množství rozvolněného materiálu:
Typ ohroženého majetku:

rula (svrchní proterozoikum)
nadměrné - od 20 - 50 m3
ohrožení pozemních komunikací II. a III. třídy

Hodnocení reální míry ohrožení:

malé

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/1a

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

POPIS A POTENCIÁL GEOTECHNICKÉHO RIZIKA:
Stav inženýrských objektů :
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé
straně komunikace) - bez zjevných výrazných statických poruch.

Stav posuzovaného úseku:
Nedávno zřícené balvany ze zvětralé polohy skalního svahu. Nestabilní pozice skalního svahu.

Základní geomorfologický popis / koncepční návrh sanačních opatření:
Skalní svah / stěna, výšky 8 - 10 m. Převážně v horní partii porostlá vzrostlými stromy a křovinami. Puklinový systém
subvertikální. Horní pozice skalní stěny tvořená zvětralinovým krytem s rozvolněnými balvany.

Pokácení nestabilních vzrostlých stromů s vývratovým účinkem, vč. křovin. Odstanění zvětralých poloh a odlom nestabilních
skalních bloků. Instalace zpevňujících sítí v horní zvětralinové pozici, na hraně a pod hranou svahu.

Dokumentovali:

Datum vyhotovení:
6. listopad 2011

Ing. J. Petera, Mgr. D. Vraný, Ing. V. Marx, L. Tejklová
Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/1b

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

FOTODOKUMENTACE LISTU PASPORTIZACE

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/1c

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

SITUACE ÚSEKU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚSEKU
Kraj:
Komunikace:
Provozní staničení:
Úsek mezi uzly:
Identifikační označení:
GPS ZÚ
GPS KÚ
Nadmořská výška

Královéhradecký
II/252
km 1,9 - 2,1
A1 - A1 (státní hranice)

02 - Pod Červeným vrchem
50°41´05,15´´S, 15°48´22,92´´V
50°41´09,51´´S, 15°48´14,31´´V
720 - 733 m n. m.

ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ RSR
RSR- PR :

55

krajně nestabilní stav
HLAVNÍ GEOTECHNICKÝ POPIS
75° - 85°

5

8 - 15 m

3

spodní partie svahu tvořena zemním svahem, za horní hranou
pozvolna přechází v zemní svah

2

Stav horninového masívu
Hustota odlučnosti

celkově R4, s polohami R5

5

20 - 75 mm

7

Sklon ploch odlučnosti

systém odlučnosti je ukloněn +75° až +90° až -75° až -90°

7

Vodní aktivita
Vliv vegetace
Vzdálenost paty od objektů
Četnost opadávání

bez přítonosti vody

1

silně plošně narušené vzrostlými stromy a kořenovým systémem

9

méně jak 1,5 m

9

pravidelné - po zimním období a po vydatných srážkách

7

Generelní sklon svahu:
Výška skalního svahu:
Morfologická stavba:

Riziko ohrožení lidského zdraví:

omezené

Riziko ohrožení majektu:

omezené

Proběhlé události:

– Skalní opad (opad množství do 1 m3)

Historie událostí:

Nedávné - do 2 let

Typ horniny:
Množství rozvolněného materiálu:
Typ ohroženého majetku:

slídnatá rula (svrchní proterozoikum)
blokové - 50 - 200 m3
ohrožení pozemních komunikací II. a III. třídy

Hodnocení reální míry ohrožení:

zvýšené

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/2a

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

POPIS A POTENCIÁL GEOTECHNICKÉHO RIZIKA:
Stav inženýrských objektů :
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé
straně komunikace) je bez zjevných výrazných statických poruch, ale je lokálně podemletá dlouhodobým působením
říčního proudu v nárazovém břehu. V minulosti provedena částečná provizorní stabilizační opatření - nekotvené,
nezajištěné drátěné sítě plošně nestykované (nepevnostní), - v úsecích jednostupňové gabionové zdi (zarostlé, částečně
poškozené).

Stav posuzovaného úseku:
Nedávno zřícené balvany ze zvětralé polohy skalního svahu. Pravidelný drobný opad. Plošně nestabilní skalní svah.
Provizorní opatření nevyhovující.

Základní geomorfologický popis / koncepční návrh sanačních opatření:
Skalní svah s menšími převisy, výšky 6 - 15 m. Plošně porostlý vzrostlými stromy a křovinami. Puklinový systém subvertikální
až vícesměrný. Povrchově nerovnoměrně zvětralý.

Pokácení nestabilních vzrostlých stromů s vývratovým účinkem, vč. křovin. Odstanění zvětralých poloh a odlom nestabilních
skalních bloků. Deinstalace provizorních opatření a vyčištění lokálních záchytných prostor. Převažující plošná instalace
zpevňujících a záchytných sítí. Rekonstrukce gabionů (výměna, zvýšení).

Dokumentovali:

Datum vyhotovení:
6. listopad 2011

Ing. J. Petera, Mgr. D. Vraný, Ing. V. Marx, L. Tejklová
Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/2b

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

FOTODOKUMENTACE LISTU PASPORTIZACE

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/2c

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

SITUACE ÚSEKU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚSEKU
Kraj:
Komunikace:
Provozní staničení:
Úsek mezi uzly:
Identifikační označení:
GPS ZÚ
GPS KÚ
Nadmořská výška

Královéhradecký
II/252
km 2,7
A1 - A1 (státní hranice)

03 - Nový Červený kříž
50°41´26,93´´S, 15°48´15,92´´V
50°41´26,93´´S, 15°48´15,92´´V
746 m n. m.

ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ RSR
27

RSR- PR :

stav bělosti
HLAVNÍ GEOTECHNICKÝ POPIS
35°- 50°

2

3-8m

2

spodní partie svahu tvořena zemním svahem, za horní hranou
pozvolna přechází v zemní svah

2

Stav horninového masívu
Hustota odlučnosti

celkově R4, s polohami R5

5

více jak 800 mm

1

Sklon ploch odlučnosti

skalní svah bez výrazného systému ploch odlučnosti

1

Vodní aktivita
Vliv vegetace
Vzdálenost paty od objektů
Četnost opadávání

bez přítonosti vody

1

drobný nálet a křovinatý porost

3

méně jak 1,5 m

9

bez zaznamenaného opadu

1

Generelní sklon svahu:
Výška skalního svahu:
Morfologická stavba:

Riziko ohrožení lidského zdraví:

omezené

Riziko ohrožení majektu:

omezené

Proběhlé události:

– Není známo

Historie událostí:

Archivní - více jak 50 let

Typ horniny:
Množství rozvolněného materiálu:
Typ ohroženého majetku:

slídnatá rula (svrchní proterozoikum)
omezné - do 5 m3
ohrožení pozemních komunikací II. a III. třídy

Hodnocení reální míry ohrožení:

omezené

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/3a

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

POPIS A POTENCIÁL GEOTECHNICKÉHO RIZIKA:
Stav inženýrských objektů :
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé
straně komunikace) - bez zjevných výrazných statických poruch.

Stav posuzovaného úseku:
Vzájemně zaklíněné suťové balvany až bloky

Základní geomorfologický popis / koncepční návrh sanačních opatření:
Suťový svah s několika balvany až bloky převisle uspořádanými ve výšce 4 - 5 m. Porostlé křovinami.

Odstranění křovin. Odstanění fragmentace a odvoz suťových bloků.

Dokumentovali:

Datum vyhotovení:
10. listopad 2011

Ing. J. Petera, Mgr. D. Vraný, Ing. V. Marx, L. Tejklová
Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/3b

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

FOTODOKUMENTACE LISTU PASPORTIZACE

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/3c

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

SITUACE ÚSEKU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚSEKU
Kraj:
Komunikace:
Provozní staničení:
Úsek mezi uzly:
Identifikační označení:
GPS ZÚ
GPS KÚ
Nadmořská výška

Královéhradecký
II/252
km 3,1- 3,2
A1 - A1 (státní hranice)

04 - Pod Jedničkou
50°41´36,98´´S, 15°47´59,07´´V
50°41´40,30´´S, 15°48´03,82´´V
750 - 769 m n. m.

ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ RSR
RSR- PR :

60

krtiticky nestabilní stav
HLAVNÍ GEOTECHNICKÝ POPIS
kolmý svah s výraznými převisy

9

15 -25 m

5

s postupným přechodem v horní části do zemního svahu, pata svahu
není tvořena zemním svahem

9

Stav horninového masívu
Hustota odlučnosti

celkově R3

2

250 - 800 mm

2

Sklon ploch odlučnosti

systém odlučnosti je ukloněn +15° až +75° - ze svahu

9

Vodní aktivita
Vliv vegetace
Vzdálenost paty od objektů
Četnost opadávání

lokální výrony vody v puklinách

3

hustý nálet s puklinovým narušením kořenovým systémem

5

méně jak 1,5 m

9

pravidelné - po zimním období a po vydatných srážkách

7

Generelní sklon svahu:
Výška skalního svahu:
Morfologická stavba:

velmi vysoké

Riziko ohrožení lidského zdraví:

zvýšené

Riziko ohrožení majektu:
Proběhlé události:

– Bez zásahu

Historie událostí:

Starší - 2 - 10 let

Typ horniny:
Množství rozvolněného materiálu:
Typ ohroženého majetku:

vápenato-silikátové rohovce / erlany (svrchní proterozoikum)
blokové - 50 - 200 m3
ohrožení pozemních komunikací II. a III. třídy

Hodnocení reální míry ohrožení:

vysoké

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/4a

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

POPIS A POTENCIÁL GEOTECHNICKÉHO RIZIKA:
Stav inženýrských objektů :
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných statických poruch

Stav posuzovaného úseku:
Zvětralé převislé polohy v jinak odolných horninách. Pravidelný drobný opad. Nebezpečí pádu větších kamenů.

Základní geomorfologický popis / koncepční návrh sanačních opatření:
Stupňovitý skalní svah s výraznými převisy, výšky 10 - 15 (v převisech), vrcholová část svahu 40 m. Místy porostlý vzrostlými
stromy a křovinami s vývratovým účinkem. Pukliny vyplněné karbonáty a silikáty. Puklinové průsaky vody. Lokálně
kataklazovaný.

Pokácení nestabilních vzrostlých stromů s vývratovým účinkem, vč. křovin. Odstanění zvětralých poloh a odlom nestabilních
skalních bloků. Instalace zpevňujících a záchytných sítí, cca v první polovině úseku z vysokopevnostních panelů.

Dokumentovali:

Datum vyhotovení:
10. listopad 2011

Ing. J. Petera, Mgr. D. Vraný, Ing. V. Marx, L. Tejklová
Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/4b

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

FOTODOKUMENTACE LISTU PASPORTIZACE

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/4c

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

SITUACE ÚSEKU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚSEKU
Kraj:
Komunikace:
Provozní staničení:
Úsek mezi uzly:
Identifikační označení:
GPS ZÚ
GPS KÚ
Nadmořská výška

Královéhradecký
II/252
km 3,3- 3,6
A1 - A1 (státní hranice)

5 - Pod Dlouhým hřebenem
50°41´40,99´´S, 15°48´04,27´´V
50°41´51,00´´S, 15°48´09,11´´V
770 - 779 m n. m.

ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ RSR
25

RSR- PR :

stabilní stav
HLAVNÍ GEOTECHNICKÝ POPIS
méně jak 35°

1

8 - 15 m

3

spodní partie svahu tvořena zemním svahem, za horní hranou
pozvolna přechází v zemní svah

2

Stav horninového masívu
Hustota odlučnosti

celkově R4, s polohami R5

5

250 - 800 mm

2

Sklon ploch odlučnosti

skalní svah bez výrazného systému ploch odlučnosti

1

Vodní aktivita
Vliv vegetace
Vzdálenost paty od objektů
Četnost opadávání

bez přítonosti vody

1

lokální porost křovinatý

2

1,5 - 3 m

7

bez zaznamenaného opadu

1

Generelní sklon svahu:
Výška skalního svahu:
Morfologická stavba:

Riziko ohrožení lidského zdraví:

omezené

Riziko ohrožení majektu:

omezené

Proběhlé události:

– Není známo

Historie událostí:

Archivní - více jak 50 let

Typ horniny:
Množství rozvolněného materiálu:
Typ ohroženého majetku:

chlorit-muskovitické svory (svrchní proterozoikum)
značné - od 5 - 20 m3
ohrožení pozemních komunikací II. a III. třídy

Hodnocení reální míry ohrožení:

omezené

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/5a

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

POPIS A POTENCIÁL GEOTECHNICKÉHO RIZIKA:
Stav inženýrských objektů :
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných statických poruch. Staticky narušené opěrné
zdi (poruchy v koruně a římse zdi, narušení a degradace betonového povrchu v ploše zdi). Poznámka: Obdobně platí pro
navazující zeď od konce úseku č.5 směrem k úseku č.6.

Stav posuzovaného úseku:
Nebezpečí uvolnění úlomků hornin.

Základní geomorfologický popis / koncepční návrh sanačních opatření:
Lokálně převislé skalní výchozy, vzniklé umělým odřezem při výstavbě komunikace, ve výšce ~ 10 m v mírném lesním svahu.
Porostlý vzrostlými stromy a křovinami s vývratovým účinkem.

Pokácení nestabilních vzrostlých stromů s vývratovým účinkem, vč. křovin. Odstanění zvětralých poloh a odlom lokálních
nestabilních skalních bloků. Oprava zárubních zdí (likvidace náletů v koruně zdi a oprava římsy zdi, plošná očištění povrchu
a oprava betonu zdi).

Dokumentovali:

Datum vyhotovení:
6. listopad 2011

Ing. J. Petera, Mgr. D. Vraný, Ing. V. Marx, L. Tejklová
Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/5b

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

FOTODOKUMENTACE LISTU PASPORTIZACE

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/5c

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

SITUACE ÚSEKU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚSEKU
Kraj:
Komunikace:
Provozní staničení:
Úsek mezi uzly:
Identifikační značení:
GPS ZÚ
GPS KÚ
Nadmořská výška

Královéhradecký
II/252
km 3,8 - 3,9
A1 - A1 (státní hranice)

06 - Úvoz
50°41´57,62´´S, 15°48´13,39´´V
50°41´59,83´´S, 15°48´14,99´´V
789 - 793 m n. m.

ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ RSR
RSR- PR :

54

krajně nestabilní stav
HLAVNÍ GEOTECHNICKÝ POPIS
35°- 50°

2

25 -75 m

7

spodní partie svahu tvořena zemním svahem, za horní hranou
pozvolna přechází v zemní svah

2

Stav horninového masívu
Hustota odlučnosti

celkově R5, R6 - přechod do rozložených zemin třídy G, S či F

9

méně jak 20 mm

9

Sklon ploch odlučnosti

skalní svah bez výrazného systému ploch odlučnosti

1

Vodní aktivita
Vliv vegetace
Vzdálenost paty od objektů
Četnost opadávání

silné erozní působení vody

5

drobný nálet a křovinatý porost

3

méně jak 1,5 m

9

pravidelné - po zimním období a po vydatných srážkách

7

Generelní sklon svahu:
Výška skalního svahu:
Morfologická stavba:

Riziko ohrožení lidského zdraví:

velmi vysoké

Riziko ohrožení majektu:

velmi vysoké

Proběhlé události:

– Skalní řícení (řícení bloku či více jak 3m3)

Historie událostí:

Archivní - více jak 50 let

Typ horniny:
Množství rozvolněného materiálu:
Typ ohroženého majetku:

deluvium
planární - více jak 200 m3
ohrožení pozemních komunikací II. a III. třídy

Hodnocení reální míry ohrožení:

velmi vysoké

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/6a

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

POPIS A POTENCIÁL GEOTECHNICKÉHO RIZIKA:
Stav inženýrských objektů :
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - povrchově poškozená. Rozvolněný okraj silniční komunikace. Staticky
narušené zárubní zdi (povrchově degradovaný beton, narušená koruna zdi s římsou). Nedostatečné odvodňovací zařízení
(pravděpodobně dodatečně provedené, nižší technická kvalita oproti sousedním, zřejmě chybějící portál odvodnění v
sesuvném svahu).

Stav posuzovaného úseku:
Zamokřený úsek. Poškozený odvoďňovací systém (vývod horské vpusti). Proběhlý proudový sesuv. Sesuv nestabilizovaný.

Základní geomorfologický popis / koncepční návrh sanačních opatření:
Proudový sesuv při levém okraji komunikace (ve směru staničení) ve strmém svahu pod komunikací. Mírný lesní
(meliorační) svah nad komunikací (při pravé straně) nedostatečně odvodněný.

Stabilizace sesuvu a zpevnění okraje komunikace. Odvodňovací opatření. Oprava zárubních zdí (likvidace náletů v koruně
zdi a oprava římsy zdi, plošné očištění a oprava betonu zdi).

Dokumentovali:

Datum vyhotovení:
6. listopad 2011

Ing. J. Petera, Mgr. D. Vraný, Ing. V. Marx, L. Tejklová
Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/6b

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

FOTODOKUMENTACE LISTU PASPORTIZACE

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/6c

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

SITUACE ÚSEKU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚSEKU
Kraj:
Komunikace:
Provozní staničení:
Úsek mezi uzly:
Identifikační značení:
GPS ZÚ
GPS KÚ
Nadmořská výška

Královéhradecký
II/252
km 6,2
A1 - A1 (státní hranice)

07 - Pod Kraví horou
50°42´57,14´´S, 15°48´01,04´´V
50°42´57,14´´S, 15°48´01,04´´V
870 m n. m.

ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ RSR
27

RSR- PR :

stav bělosti
HLAVNÍ GEOTECHNICKÝ POPIS
méně jak 35°

1

8 - 15 m

3

spodní partie svahu tvořena zemním svahem, za horní hranou pozvolna
přechází v zemní svah

2

Stav horninového masívu
Hustota odlučnosti

celkově R4, s polohami R5

5

250 - 800 mm

2

Sklon ploch odlučnosti

skalní svah bez výrazného systému ploch odlučnosti

1

Vodní aktivita
Vliv vegetace
Vzdálenost paty od objektů
Četnost opadávání

bez přítonosti vody

1

lokální porost křovinatý

2

méně jak 1,5 m

9

bez zaznamenaného opadu

1

Generelní sklon svahu:
Výška skalního svahu:
Morfologická stavba:

Riziko ohrožení lidského zdraví:

omezené

Riziko ohrožení majektu:

omezené

Proběhlé události:

– Není známo

Historie událostí:

Archivní - více jak 50 let

Typ horniny:
Množství rozvolněného materiálu:
Typ ohroženého majetku:

chlorit-muskovitické svory (svrchní proterozoikum)
značné - od 5 - 20 m3
ohrožení pozemních komunikací II. a III. třídy

Hodnocení reální míry ohrožení:

omezené

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/7a

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

POPIS A POTENCIÁL GEOTECHNICKÉHO RIZIKA:
Stav inženýrských objektů :
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé
straně komunikace) - bez zjevných výrazných statických poruch. Zárubní zeď pod řešeným svahem s drobnými poruchami.

Stav posuzovaného úseku:
Nebezpečí uvolnění úlomků hornin.

Základní geomorfologický popis / koncepční návrh sanačních opatření:
Převislý lokální skalní výchoz, vzniklý umělým odřezem při výstavbě komunikace, ve výšce ~ 10 m v mírném až strmém lesním
svahu. Porostlý křovinami.

Odstranění křovin. Odlom izolovaného skalního bloku. Oprava zárubních zdí (likvidace náletů v koruně zdi, oprava římsy zdi,
oprava a očištění betonu zdi).

Dokumentovali:

Datum vyhotovení:
6. listopad 2011

Ing. J. Petera, Mgr. D. Vraný, Ing. V. Marx, L. Tejklová
Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/7b

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

FOTODOKUMENTACE LISTU PASPORTIZACE

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/7c

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

SITUACE ÚSEKU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚSEKU
Kraj:
Komunikace:
Provozní staničení:
Úsek mezi uzly:
Identifikační značení:
GPS ZÚ
GPS KÚ
Nadmořská výška

Královéhradecký
II/252
km 7,4- 7,5
A1 - A1 (státní hranice)

08 - Nikolův vrch
50°43´33,10´´S, 15°47´49,18´´V
50°43´35,70´´S, 15°47´42,90´´V
911 - 921 m n. m.

ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ RSR
42

RSR- PR :

krajně nestabilní stav
HLAVNÍ GEOTECHNICKÝ POPIS
50° -75°

3

8 - 15 m

3

spodní partie svahu tvořena zemním svahem, za horní hranou
pozvolna přechází v zemní svah

2

Stav horninového masívu
Hustota odlučnosti

celkově R5, R6 - přechod do rozložených zemin třídy G, S či F

9

75 - 250 mm - se sekundárním výrazným systémem diskontinuit

5

Sklon ploch odlučnosti

skalní svah bez výrazného systému ploch odlučnosti

1

Vodní aktivita
Vliv vegetace
Vzdálenost paty od objektů
Četnost opadávání

lokálně či plošně vlhké

2

drobný nálet a křovinatý porost

3

1,5 - 3 m

7

pravidelné - po zimním období a po vydatných srážkách

7

Generelní sklon svahu:
Výška skalního svahu:
Morfologická stavba:

Riziko ohrožení lidského zdraví:

omezené

Riziko ohrožení majektu:

omezené

Proběhlé události:

– Bez zásahu

Historie událostí:

Starší - 2 - 10 let
deluvium

Typ horniny:
Množství rozvolněného materiálu:
Typ ohroženého majetku:

omezné - do 5 m3
ohrožení pozemních komunikací II. a III. třídy

Hodnocení reální míry ohrožení:

omezené

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/8a

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

POPIS A POTENCIÁL GEOTECHNICKÉHO RIZIKA:
Stav inženýrských objektů :
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé
straně komunikace) - bez zjevných výrazných statických poruch. Zárubní zeď v patě svahu v uspokojivém technickém stavu,
bez drenážních prvků.

Stav posuzovaného úseku:
V jižní části průběžně probíhající sesouvání zemin a úlomků za zárubní zdí. Občasně dochází k vývratům nízkých stomů. V
severní části povrchové partie skalních výchozů podléhají zvětrávacím procesům.

Základní geomorfologický popis / koncepční návrh sanačních opatření:
Nestejnorodý strmý svah, v jižní části tvořený zeminami a drobnou sutí, porostlou křovinnou vegetací a mladšími stromy.
Severní část úseku přechází ve skalní svah nepravidelně porostlý křovinami a nízkými stromy.

Odstranění vyvrácených stromů. Dílčí odlom zvětralých poloh skalních výchozů. Instalace záchytných sítí se zpevňujícím
účinkem svahu v dílčí ploše. Odvodnění svahu v místech s drobnými sesuvy - perforace zárubní zdi. Oprava zárubních zdí
(likvidace náletů v koruně zdi, oprava a očištění betonu zdi).

Dokumentovali:

Datum vyhotovení:
6. listopad 2011

Ing. J. Petera, Mgr. D. Vraný, Ing. V. Marx, L. Tejklová
Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/8b

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

FOTODOKUMENTACE LISTU PASPORTIZACE

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/8c

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

SITUACE ÚSEKU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚSEKU
Kraj:
Komunikace:
Provozní staničení:
Úsek mezi uzly:
Identifikační značení:
GPS ZÚ
GPS KÚ
Nadmořská výška

Královéhradecký
II/252
km 7,7 - 7,8
A1 - A1 (státní hranice)

09 - Seidlův důl
50°43´43,48´´S, 15°47´37,27´´V
50°43´45,38´´S, 15°47´37,27´´V
932 - 935 m n. m.

ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ RSR
39

RSR- PR :

krajně nestabilní stav
HLAVNÍ GEOTECHNICKÝ POPIS
50° -75°

3

8 - 15 m

3

spodní partie svahu tvořena zemním svahem, za horní hranou
pozvolna přechází v zemní svah

2

Stav horninového masívu
Hustota odlučnosti

celkově R5, R6 - přechod do rozložených zemin třídy G, S či F

9

méně jak 20 mm

9

Sklon ploch odlučnosti

skalní svah bez výrazného systému ploch odlučnosti

1

Vodní aktivita
Vliv vegetace
Vzdálenost paty od objektů
Četnost opadávání

bez přítonosti vody

1

drobný nálet a křovinatý porost

3

1,5 - 3 m

7

bez zaznamenaného opadu

1

Generelní sklon svahu:
Výška skalního svahu:
Morfologická stavba:

Riziko ohrožení lidského zdraví:

omezené

Riziko ohrožení majektu:

omezené

Proběhlé události:

– Bez zásahu

Historie událostí:

Starší - 2 - 10 let
deluvium

Typ horniny:
Množství rozvolněného materiálu:
Typ ohroženého majetku:

omezné - do 5 m3
ohrožení pozemních komunikací II. a III. třídy

Hodnocení reální míry ohrožení:

omezené

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/9a

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

POPIS A POTENCIÁL GEOTECHNICKÉHO RIZIKA:
Stav inženýrských objektů :
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé
straně komunikace) - bez zjevných výrazných statických poruch. Zárubní zeď v patě svahu v uspokojivém technickém stavu.

Stav posuzovaného úseku:
Částečně odkrytý skalní výchoz. Postupné uvolňování a sesouvání zvětralinového krytu. Procesy usměrňovány prorůstáním
nízké vegetace.

Základní geomorfologický popis / koncepční návrh sanačních opatření:
Strmý svah, v centrální části bez vegetačního krytu, jinak porostlý nízkou vegetací a mladými stromy Se známkami
občasného sesouvání zvětralinového krytu.

Instalace záchytných sítí, zpevňujících vegetační a zvětralinový kryt, převážně v horní části a na hraně svahu. Oprava
zárubních zdí (likvidace náletů v koruně zdi, oprava římsy zdi, oprava a očištění betonu zdi).

Dokumentovali:

Datum vyhotovení:
6. listopad 2011

Ing. J. Petera, Mgr. D. Vraný, Ing. V. Marx, L. Tejklová
Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/9b

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

FOTODOKUMENTACE LISTU PASPORTIZACE

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz
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II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

Název akce :

SITUACE ÚSEKU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚSEKU
Kraj:
Komunikace:
Provozní staničení:
Úsek mezi uzly:
Identifikační označení
GPS ZÚ
GPS KÚ
Nadmořská výška

Královéhradecký
II/296
km 9,4- 10,0
A1 - A58

10 - Velká Úpa
50°40´32,84´´S, 15°47´36,01´´V
50°40´46,48´´S, 15°47´11,37´´V
659 - 675 m n. m.

ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ RSR
38

RSR- PR :

krajně nestabilní stav
HLAVNÍ GEOTECHNICKÝ POPIS
35°- 50°

2

8 - 15 m

3

spodní partie svahu tvořena zemním svahem, za horní hranou
pozvolna přechází v zemní svah

2

Stav horninového masívu
Hustota odlučnosti

celkově R5, s polohami R6

7

75 - 250 mm - se sekundárním výrazným systémem diskontinuit

5

Sklon ploch odlučnosti

skalní svah s viditelným výrazným všesměrným systémem odlučnosti

5

Vodní aktivita
Vliv vegetace
Vzdálenost paty od objektů
Četnost opadávání

bez přítonosti vody

1

hustý nálet s puklinovým narušením kořenovým systémem

5

1,5 - 3 m

7

bez zaznamenaného opadu

1

Generelní sklon svahu:
Výška skalního svahu:
Morfologická stavba:

Riziko ohrožení lidského zdraví:

omezené

Riziko ohrožení majektu:

zvýšené

Proběhlé události:

– Bez zásahu

Historie událostí:

Archivní - více jak 50 let

Typ horniny:
Množství rozvolněného materiálu:
Typ ohroženého majetku:

ruly, fylity, svory, erlany (svrchní proterozoikum)
nadměrné - od 20 - 50 m3
ohrožení pozemních komunikací II. a III. třídy

Hodnocení reální míry ohrožení:

malé

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/10a

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

POPIS A POTENCIÁL GEOTECHNICKÉHO RIZIKA:
Stav inženýrských objektů :
Silniční komunikace II/252 (v bezprostřední blízkosti) - bez zjevných výrazných statických poruch. Nábřežní zeď (na odlehlé
straně komunikace) - bez zjevných výrazných statických poruch. Zárubní zeď v patě svahu v převažující délce bez závažných
poruch, zeď z formátovaného kamene a nepravidelnou vazbu výšky 3,0-6,0m. V části úseku zeď výšky 1,5m nekvalitní,
lokálně vyvalená.

Stav posuzovaného úseku:
Převislé polohy suťového materiálu nad úrovní zárubních zdí. Skalní výchozy stabilní, lokálně rozvolněné.

Základní geomorfologický popis / koncepční návrh sanačních opatření:
Strmý suťový / lesní svah plošně porostlý vzrostlými stromy, v umělém odřezu - porostlý křovinami (zpevňující účinek suti).
Lokálně v patě svahu vystupují skalní výchozy metamorfovaných hornin.

Odstranění napadané suti v prostoru za zárubní zdí. Instalace záchytného plotu nad současnými zárubními zdmi. Nová nízká
zárubní zeď v části úseku (železobetonová s kamenným obkladem nebo z gabionů). Oprava zárubních zdí (likvidace náletů v
koruně zdi, oprava římsy zdi, oprava a očištění spár kamenného zdiva).

Dokumentovali:

Datum vyhotovení:
6. listopad 2011

Ing. J. Petera, Mgr. D. Vraný, Ing. V. Marx, L. Tejklová
Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/10b

Název akce :

II/252 Temný důl - Pomezní
Boudy - Skalní svahy
Generel trasy

FOTODOKUMENTACE LISTU PASPORTIZACE

Zpracováno v programu Nemeton 2013, který byl realizován za finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu - systematizace sanací skal a skalních svahů www.nemeton2013.cz

2/10c

141

325

1,9

2,7

3,1

3,3

3,8

6,2

7,4

7,7

9,4**

01

02

03

04

05

06*

07

08

09

10

1

2

3

3

1

2

1

9

2

5

5

Hlavní generelní sklon
svahu

3

3

3

3

7

3

5

2

3

3

Výška skalního
svahu

2

2

2

2

2

2

9

2

2

2

Tvar - morfologická
stavba svahu

7

9

9

5

9

5

2

5

5

7

Výška skalního
svahu

méně jak 3 m

3-8m

8 - 15 m

15 -25 m

25 -75 m

více jak 75 m

Hlavní - generelní
sklon svahu

méně jak 35°

35°- 50°

50° -75°

75° - 85°

85° - až lokální
převisy

kolmý svah s
výraznými převisy

Bodová
klasifikace

1

2

3

5

7

9

** Úsek č. 10 je situován na silniční komunikaci II/296

celkově R3

celkově masívní
R1 a R2

s postupným přechodem v
horní části do zemního
svahu, pata svahu není
tvořena zemním svahem

1

1

2

1

5

1

3

1

1

1

Vodní aktivita

20 - 75 mm

systém odlučnosti je ukloněn
+15° až +75° - ze svahu

systém odlučnosti je ukloněn
+75° až +90° až -75° až -90°

skalní svah s viditelným
výrazným všesměrným
systémem odlučnosti

celkově R5, R6 přechod do
méně jak 20 mm
rozložených zemin
třídy G, S či F

celkově R5, s
polohami R6

systém odlučnosti je ukloněn 15° až -75° - do svahu

silné výrony vody z
puklin více jak 1 l/s

slabé výrony vody
z puklin do 1 l/s

silné erozní
působení vody

lokální výrony
vody v puklinách

lokálně či plošně
vlhké

systém odlučnosti je ukloněn 15° až +15°

75 - 250 mm

bez přítonosti vody

Vodní aktivita

skalní svah bez výrazného
systému ploch odlučnosti

75 - 250 mm - se
sekundárním
výrazným
systémem
diskontinuit

250 - 800 mm

více jak 800 mm

Průměrná
Stav horninového
Sklon ploch odlučnosti v povaze
vzdálenost ploch
od vodorovné roviny
masívu
odlučnosti masívu

komplex masívu
skalní stěna tvoří jediný R3 a R4, ojediněle
morfologický celek od
R5
paty po horní hranu, kde
je případně s případným
celkově R4, s
pozvolným přechodem do
polohami R5
zemního svahu

spodní partie svahu
tvořena zemním svahem,
za horní hranou pozvolna
přechází v zemní svah

Tvar - morfologická
stavba svahu

5

1

1

1

1

1

9

1

7

7

Skon ploch odlučnosti v
povaze od vodorovné roviny

5

3

3

2

3

2

5

3

9

3

Rozrušující vliv
vegetace

Četnost
opadávání

7

7

7

9

9

7

9

9

9

9

Četnost
opadávání

silně plošně narušené
vzrostlými stromy a
kořenovým systémem

hustý porost vzrostlým
náletem v horní části
svahu

hustý nálet s
puklinovým narušením
kořenovým systémem

drobný nálet a křovinatý
porost

bez vlivu vegetace

časté - neustálý
opad

pravidelné - po
zimním období a
po vydatných
srážkách

zřídkavý opad opadávání je
dokumentováno
1x za 5 let

bez
zaznamenaného
opadu
ojedinělý opad lokální porost křovinatý dokumentováno 1
x za 25 let

Rozrušující vliv
vegetace

METODIKA PRO SKALNÍ HODNOCENÍ STABILITY SKALNÍCH SVAHŮ

5

9

5

2

9

2

2

1

7

3

Průměrná
Stav horninového vzdálenost ploch
masívu
odlučnosti
masivu

pozn.: * Úsek č. 6 (proudový sesuv) svou povahou neodpovídá vhodnosti klasifikace NEMETON pro skalní svahy

664

65

150

10

75

10

220

112

0,1

Podúsek
označení

Délka (m)

Podúsek začátek
staničení
(km)

Faktory

10

méně jak 1,5 m

1,5 - 3 m

3 - 7,5 m

7,5 - 15 m

20 - 15 m

více jak 20 m

Vzdálenost paty stěny
od objektu

1

1

7

1

7

1

7

1

7

7

Vzdálenost paty stěny
od objektu

Identifikace skalních a strmých svahů : II/252 TEMNÝ DŮL – POMEZNÍ BOUDY – SKALNÍ SVAHY - GENEREL TRASY
DOKUMENTAČNÍ A ANALYTICKÁ ČÁST
2
3
4
5
6
7
8
9

GEOLOGICKÝ A GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM
Faktoriální analýza stability skalních svahů

56 ≤

36 - 55

26 - 35

≤ 25

SHS
(skalní hodnocení
stability)

38

39

42

27

54

25

60

27

55

47

SHS (skalní
hodnocení
stability)

nestabilní
stav
nestabilní
stav

krajně nestabilní
stav
krajně nestabilní
stav

krtiticky
nestabilní
stav

krajně
nestabilní

stav bdělosti

stabilní stav

Hodnocení
stavu
stability

nestabilní
stav

krajně nestabilní
stav

Hodnocení stavu
rizika

nestabilní
stav

nestabilní
stav
stav bdělosti

stabilní stav

stabilní stav
krajně nestabilní
stav

nestabilní
stav

kriticky
nestabilní stav

nestabilní
stav

krajně nestabilní
stav
stav bdělosti

nestabilní
stav

krajně nestabilní
stav

nestabilní
stav

Hodnocení
stavu
stability
Hodnocení stavu
rizika

Klasifikace

stabilní stav

Příloha 3

nestabilní stav

