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1.1 Úvod 

Táto správa stručne popisuje skutočný stav skalnej steny pod hradom Strečno v časti severne od 

Severnej veže, ktorá nebola určená k zaisteniu v rámci geologickej úlohy “Sanácia skalného brala Strečno“, tj. 

v oblasti blokov I – IV podľa Slivovského (2015). na túto oblasť skalnej steny bolo v minulosti upozornené 

v  správe Fraštiu (2015) a  Olišara (2016). 

Bezprostredným dôvodom prieskumu predmetnej časti skalného brala bol pád horninového bloku na 

komunikáciu, ku ktorému došlo dne 24.6.2017 v dopoludňajších hodinách. 

 

1.2 Situácia v km 467.040 

Pri prehliadke steny skalného brala v Strečne v km 467.040 štátnej cesty Žilina-Vrútky I/18  (vykonané 

v dňoch 4. a 6.7.2017) bola vo výške približne 58-66 m na úrovňou komunikácie identifikovaná otvorená ťahová 

trhlina o šírke 10-20cm, bez výplne, s orientáciou 90°/75°-85°. Touto trhlinou je oddelený skalný blok o výške cca 

8 m, v hornej časti s prierezom cca 9 m2 , dolná časť bloku má prierez približne  iba 4 m2 . Orientácia kritickej 

poruchy je subparalelná s orientáciou skalnej steny (110°/85°). Roztvorenie činí 10 až 20 cm, puklina je úplne 

bez výplne a je priebežná na až 1,5 m. V hornej časti je blok porušený aj otvorenými puklinami vyvinutými na 

vrstevných plochách. Kritická porucha vyčleňuje blok o objeme 38 m3 , rozvoľnené bloky v hornej časti majú 

objem ďalších asi 10 m3. Celková hmotnosť oddelených hornín predstavuje cca 120 t. 

Blok je v najvyššej časti tvorený doskovito odlučnými vápencami, veľkosť jednotlivých subblokov je 

v ráde 0,1 – 1,0 m3. Nižšie je blok tvorený 1,2 m mocnou vrstvou masívneho vápenca, veľkosť čiastkového 

subbloku je možno predpokladať o objemu 2-4 m3, čiže hmotnosť 5 – 10,0 t . Stredná časť je tvorená vápencom 

s doskovitotou odlučnostou. V spodnej časti bloku je znovu vrstva masívneho vápenca o mocnosti 0,8 m, veľkosť 

subbloku je možno predpokladať v objemu 1-2 m3 (2,5-5,0 t). Báza bloku je tvorená vrstvou podrvených 

dolomitoch vytvárajúcich previs, hrúbka podstavy bloku v týchto dolomitoch je iba 0,6-1,1 m. 

Dolomitické vápence obecne predstavujú menej odolnú zložku v skalných stenách a rovnako je tomu aj 

tu, kde dolomity sú prestupované hustou sieťou puklín o hustote okolo 1–3 cm a v oblasti báze bloku sú značne 

erodované. Na základe pozorovaní v teréne predpokladáme, že k oddeleniu bloku došlo v dôsledku drvenia 

vrstvy dolomitu. Vplyvom zvetrávania bude sa hrúbka tejto vrstvy naďalej zmenšovať a tím bude klesať jej 

únosnosť. Po prekročení únosnosti dôjde pravdepodobne k náhlemu porušeniu podstavy a vytvorení systému 

ťahových trhlín v dôsledku toho dôjde k poklesu celého bloku a následnému zrúcaniu celého oddeleného objemu 

uvoľnených hornín (cca 40-50 m3). 

Rýchlosť zvetrávania povrchu skalnej steny tvorene dolomitom (ale aj vnútri masívu po jestvujúcej trhline) 

nie možné predpovedať, môžeme predpokladať že prebieha epizodicky v závislosti na vonkajších vplyvoch. 

 

1.3 Posudenie rizík 

Pre posúdenie rizika premávky na komunikácii I/18 boli realizovane výpočty trajektórie potenciálneho 

pádu bloku vrátanie dopadovej energie a rýchlosti. 

Konštrukcia charakteristického výpočtového profilu vychádza z digitálneho modelu reliéfu terénu použitého 
pre akciu "Geologická úloha: sanácia skalného brala Strečno 2016", doplneného v oblasti skúmaného bloku 
fotogrammetricky 4.7.2017. Posudzovaný bol profil vedený kolmo na os vozovky. Všetky výpočty boli vykonané 
použitím programového vybavenia RocFall Version 4.0 od Rocscience Inc., Toronto, Kanada. Základním 
geotechnickým podkladom pre zadanie výpočtu bola prehliadka skalného skalního masivu pomocou horolezeckej 
techniky, z ktorej boli odvodené základné parametre svahu a rozptyl parametrov potenciálneho skalného bloku. 

Použité boli varianty hodnôt RN (normálnou zložkou koeficientu odrazu) a RT (tangenciálna zložka 
koeficientu odrazu) pre čistú skalu a sute s vegetáciou podľa pozorovaní na lokalite. RN bol redukovaný variantne 
v závislosti na rýchlosti a hmotnosti skalného bloku. Do výpočtu bola pre zachovanie pozorovaných skutočností 
takisto zahrnutá uhlová rýchlosť padajúcich blokov. Nutným zjednodušenie pri analýze týmto softvérom je 
priradenie vlastností posudzovaného skalného bloku do jedného bodu. 

Pre výpočet boli zvažované variantne bloky s hmotnosťou 1000 a 10000 kg, čo reprezentuje relevantné 

hodnoty pri skutočnom zrútení. Miesta odlomenie alebo uvoľnení bola zvolená podľa pozorovaní priamo na 

skalnom masíve. 
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Na vybraných grafických výstupoch z jednotlivých analýz sú pre názornosť uvedené trajektórie 

potenciálneho bloku alebo jeho úlomkov, ktoré by sa mohli uvoľniť zo skalného masívu, a grafy orientačných 

hodnôt dopadových energiou a rýchlosťou. Z výsledkov orientačnej analýzy vyplýva, že pri uvoľnení predmetných 

blokov horniny hrozí bezprostredné riziko zasiahnutia vozovky, príp. až riečneho koryta. Na charakter pohybu 

jednotlivých blokov má najväčší vplyv, okrem tvaru povrchu svahu, hmotnosť padajúcich blokov a charakter 

skalného masívu. V skutočnosti predpokladáme, že by počas pádu došlo k rozlomeniu na menšie časti podľa 

petrografického charakteru horniny. Reálne sa trajektórie letu (a miesta dopadu) úlomkov môže pohybovať v 

naznačených limitoch (porovnaj obrázky č. 3 a 4). Na obrázku č. 5 je zrejmé, že rýchlosť dopadajúcich blokov na 

vozovku sa bude pohybovať v maximách až v rozmedzí 30 - 35 m / s. Obrázok č. 6 dokumentuje kinetickú energiu 

v rovnakom okamihu a jej hodnota môže pre 10 tonový blok presiahnuť aj 6000 kJ! 

 

1.4 Návrh opatrení 

Z vyššie uvedeného opisu ohrozenia premávky na komunikácii vyvodzujeme tieto možnosti sanácie 

oddeleného bloku: 

Variant A: Stabilizácia - vytvorenie dostatočne únosnej podpery tvorené vystuženým betónovým 

prahom s objemom asi 8-10 m3, zakotveným lanovými kotvami je technicky a časovo náročná s rizikom zrúcania 

počas realizácie potrebných vŕtacích prac pod podstavou bloku. Doprava materiálu do výšky 60 m vyžaduje 

použitie vhodného žeriavu (pre zapäťkovanie mobilného žeriavu bude potrebná šírka 8-9m !). Vŕtanie priamo do 

sanovaného bloku pro realizaciu lanových kotiev nie je možne odporúčať pre vysoké riziko rozlomenia a zrútenia 

počas realizácie.  

Variant B: Odstránenie bloku – postupne odlamovanie čiastkových blokov po jestvujúcich 

diskontinuitách pomocou hydraulických klinov, zdvíhacích vankúšov a expanzného cementu. S ohľadom na 

predpokladanú požiadavku na skrátenie uzávierky komunikácie na minimum odporúčame uložiť na komunikáciu 

ochrannú vrstvu (štrk) o hrúbke min 0,5 m v dĺžke cca 50 m., vďaka ktorej bude možne odlamovať čiastkové 

bloky o veľkosti až do 3-4 m3 a popri tom minimalizovať poškodenie komunikácie. Nie však možne vylúčiť náhly 

kolaps a zrúcanie celého bloku v dôsledku vibrácií spôsobených sanačnými prácami. 

S ohľadom na postupujúce zvetrávacie procesy, ktoré naďalej zoslabujú subtílnu podstavu bloku bude 

dochádzať k poklesu únosnosti podstavy a nárastu rizika prekročenia pevnosti pro ktorom dôjde porušeniu 

integrity vrstvy intenzívne rozpukaného dolomitu pro jestvujúcich diskontinuitách. Riziko náhleho kolapsu 

a zrútenia celého bloku neustále narastá a bude sa neustále zvyšovať. Vzhľadom k intenzite premávky na 

ohrozene komunikácii je riziko ohrozenia života a zdravia osôb vysoké a stále narastajúce. K sanácii je nutne 

pristúpiť bezodkladne (pri zohľadnení organizačných a technických špecifík problému). 
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1.5 Záver 

Správa stručne popisuje stav skalnej steny v km 467.040 vo výške 60 – 70 m nad komunikáciou I/18 

Žilina – Vrútky  

Po vyhodnotení geotechnickej situácie sa konštatuje vysoké riziko náhleho zrútenia skalného bloku 

s objemom 38-48 m3 pri ktorom dôjde k pádu čiastkových blokov o hmotnosti radovo 10 t priamo na komunikáciu 

I/18 Žilina-Vrútky približne v km 468,020 – 467,070. 

Doporučuje sa neodkladne zahájiť prípravne prace na sanáciu bloku a to jeho postupným odťažovaním 

po čiastkových blokoch tak, aby sa minimalizovalo poškodenie komunikácie. 

Zároveň je nutné upozorniť na riziká, vyplývajúce z existencie doposiaľ nezasanovaných plôch skalného 

brala. Existencia týchto rizík, na ktoré upozornil už kolektív Malgota (1981), na oblasť medzi hradom a severným 

okrajom brala sa majú nachádzať taktiež kritické bloky, identifikované a vyznačené v správe Fraštiu (2015) a 

označené číslami V, VI a VII. Na tieto a aj ďalšie rizikové zóny upozornil aj zhotoviteľ geologickej úlohy „Sanácia 

skalného brala Strečno“ vo svojej správe o skutočnom stave predloženej v januári 2017. 

Pred ďalšími sanačnými prácami pre zaistenie skalnej steny ako celku je nutné tieto informácie podložiť 

podrobným prieskumom odborníkmi, ktorí budú schopný pracovať horolezeckým spôsobom. Pre elimináciu rizík 

mimo záujmové územie momentálneho zadania odporúčame: 

 Realizovať podrobný IG prieskum skalnej steny obecne za odstávky premávky pod skalnou stenou, ktorý 
detailne určí problematické miesta k zaisteniu. Takýto prieskum bude časovo náročný a je nutné ho 
realizovať horolezeckým spôsobom. 

 Zrealizovať dôkladné čistenie skalných stien v ich celom rozsahu pred takým prieskumom – jedine tak 
môžeme spoľahlivo vyšpecifikovať nestabilné miesta na skalnej stene. 

 Uvažovať s použitím dynamických bariér, ktoré sú schopné plošne významne znížiť najčastejšie hroziace 
rizika. 

 I naďalej presadzovať variantu ochrannej galérie, ktorá by bola efektívnym riešením pri eliminácií 
hroziacich rizík 

 

 

 

Praha, 12. júla 2017 
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Obr. 1 – prehľadná situácia bloku HS-2017/07 so zákresom ohrozenej zóny 

 

Obr. 2 – detailná situácia bloku v pohľadu od JV 
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Obr. 3 – Predpokladaná trajektorie pádu ťažkých blokov (modelovo 10 ton)) 

 

Obr. 4 – Predpokladaná trajektorie pádu menších, príp. rozlomených, blokov  
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Obr. 5 – Graf rýchlosti 10 tonových blokov pred dopadom na vozovku 

 

Obr. 6 – Graf kinetické energie 10 tonových blokov pred dopadom na vozovku. 
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Obr. 7 – pohlaď na oddelený kritický blok, 

pohlaď od juhu zhora 

 

Obr. 8 – pohlaď na bazu kritického bloku, hlavná 

oddeľujúca diskontinuita je vľavo mimo zaber. 

V ľavej spodnej časti intenzívne rozpukaná  

poloha dolomitu, ktorá ľahko mechanicky 

zvetráva.  
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Obr. 9 – pohlaď na podzákladia Severnej veže, nižšie vo stene označený blok v km 467,040. 

 

Obr. 10 –pohlaď oddelenú hôrnu časť, bloku, šípka označuje otvorenú trhlinu.. 
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Obr. 11 – schematický 

geotechnický rez blokom. 
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Obr. 12 –pohlaď oddeľujúcu puklinu od severu.  

 

Obr. 13 –pohlaď od juhu. 

 


