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ÚVOD 



DRUHY SANAČNÍCH PRACÍ 

Aktivní systémy – kotvení 

                          – gabionové konstrukce 

                          – podezdívky 

                          – injektáže 

 

Pasivní systémy – síťování  

                           – záchytné bariéry, ploty 

                           – tvorba akumulačních                     
                      prostorů a ochranných galerií 



SÍŤOVÁNÍ SKAL 

Hlavním principem síťování je přichycení zpravidla   

ocelové sítě ke skalní stěně pomocí svorníků, kotev 

a lan. 

 

 Rozdělení – pasivní ochrana  

                     (Jednoduchý závěsný systém) 

                  – aktivní ochrana  

                     (Systém povrchového zpevnění skal) 



JEDNODUCHÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM 

Pasivní ochrana 

Použití: sklon svahu od 30º 

             optimálně (60º až 80º) 

             kusy do velikosti 0,6 m 

Rozdělení : zajištěné,  

                   nezajištěné 

 

U nezajištěných sítí pletivo 

kotveno pouze na horní části 

svahu ( bezúdržbovost). 

 

U zajištěných závěsů (Obr. 1) je 

síť kotvena, jak v horní části, 

tak v patě svahu. Obr.1 



TECHNICKÉ INFORMACE 

 záchytná síť je pletena z drátu a lan 
z vysokopevnostní oceli 

 ocelová lana jsou vpletena do šestihranného 
dvouzákrutového pletiva 

 ocelový drát chráněn  

   galfanem (slitina Zn, Al) 

 standartní šířka role 3m, 

   délka 25 – 50m 



TECHNICKÉ INFORMACE 



SYSTÉM POVRCHOVÉHO ZPEVNĚNÍ SKAL 

 může být kvalifikován jako systém 
aktivní 

 navrhovaný pro stabilizaci povrchové 
vrstvy skalní masy, která obsahuje bloky 
a velikosti 

    1,0– 1,5 m3 

 aplikují se speciální sítě prošívané 
ocelovými lany, popřípadě HEA panely 
(High Energy Absorption) 

 kompletní systém povrchového 
zpevnění se skládá z kotev, ocelových 
lanových panelů, ocelových lan a 
dvouzákrutové sítě 



STEELGRID SÍTĚ 

Jejich velká výhoda spočívá v propojení 

vpletených lan na vrchní kotvící systém a 

systém horizontálních lan na průběžný kotvící 

rastr. 

Vpletená lana vyššího průměru do 

dvouzákrutové sítě, zvyšují tuhost systému. 



HEA PANELY 

 efektivnější než pletené ocelové sítě 

 vysoká absorpční schopnost k zachycení 

kinetické energie 

 používá se zde nový typ uzlu-spoje 

 HEA panel je sestaven ze čtvercových ok,  

vyrobený z jediného lana o průměru od 8 do 

12 mm 



HEA PANELY 



ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU SKALNÍ 

STĚNY U STREČNA 

V roce 2008 proběhla na středním Slovensku 
poblíž Strečna nebývale rozsáhlá sanační akce, 
jež měla za cíl odstranit havarijní stav skalních 
svahů a stěn nad silnicí I/18.  

Prováděly se zde práce, spočívající v očištění 
skalních stěn předmětných stavebních objektů a 
jejich překrytí ocelovými dvouzákrutovými sítěmi 
fixovanými svorníky.  

Skalní svahy byly v rámci akce opatřeny 
záchytnými ploty různých konstrukcí a 
dynamickými bariérami různých odolností.  
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STABILIZACE A OCHRANA SKALNÍHO 

OSTROHU POD PRAŽSKÝM VYŠEHRADEM 

 kácení dřevin a mýcení porostu 

 dílčí odtěžení skalního masivu 

 vyplnění a zpevnění porušených oblastí resp. 

puklin 

 celková ochrana aplikací záchytných sítí 

 vybudování záchytného plotu v určené 

oblasti  

Sanační opatření byla rozdělena na jednotlivé 

etapy: 



POUŽITÉ SÍŤOVÁNÍ 

Ocelové záchytné sítě tvořeny hexagonálními 

oky s potahem PVC šedé barvy 

Únosnost použité sítě byla 46 kN/m2 

Součástí celého návrhu byly svorníky, 

celozávitové kotevní tyče, injektážní zavrtávací 

svorníky, svorníky pro lokální upevnění, 

roznášecí desky svorníků, lana včetně 

lanových spojek. 



POUŽITÉ SÍŤOVÁNÍ 



ZÁVĚR 

Metoda síťování skal je i dnes dynamicky rozvíjející se 
odvětví. Na uvedených příkladech z praxe je vidět, že se 
tato metoda aplikuje vždy v kooperaci s dalším typem 
sanací. 

Ačkoli se síťování provádí již řadu let, systematické 
testování těchto sítí a jejich navrhování prochází neustále 
značnými obměnami a vývojem. Mění se materiály, jejich 
ochrana, ale také i vlastní použití. 

V České republice mají zastoupení celosvětové firmy, které 
nabízejí veškeré produkty spojené se síťováním skal. 
Používají se zde ty nejnovější materiály a prostředky, proto 
ani naše země nezaostává za ostatními.  

Vývoj v této oblasti je třeba systematicky sledovat, protože i 
dnes se objevují nové technologie a řešení. 



Děkuji Vám za pozornost 

http://cool.iprima.cz/tezkadrina/epizody/sanace-skal 

http://cool.iprima.cz/tezkadrina/epizody/sanace-skal
http://cool.iprima.cz/tezkadrina/epizody/sanace-skal
http://cool.iprima.cz/tezkadrina/epizody/sanace-skal

