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asti zárezu štátnej cesty 1/11 Žilina – adca
v km 422,460 – 423,245 dochádzalo k zvýše-

nému padaniu balvanov a skalných blokov zo str-
mého svahu nad zárubným múrom na vozovku. 
Svahové pohyby typu skalného zrútenia sú pre cest-
nú premávku ve mi nebezpe né hlavne pre rýchly 
priebeh a môžu sa sta  vážnym a nepredvídate ným  
ohrozením bezpe nosti cestnej premávky.  

Za ú elom preskúmania stavu skalného svahu 
nad zárubným múrom a overenia jeho stability bol 
v teréne vykonaný geotechnický prieskum. Za al 
detailným geodetickým zameraním svahu, pokra o-
val skúmaním horninových diskontinuít (priestorová 
poloha, priebežnos , povrchová pevnos , drsnos
a i.) vo vrstvách a odberom vzoriek hornín pre labo-
ratórne testy.

Obr. 1: Ký erské vrstvy

Charakteristika lokality 

Záujmové územie je z h adiska regionálneho 
geomorfologického lenenia (Mazúr a Lukniš, 
1980) za lenené do subprovincie Vonkajšie Západ-
né Karpaty, do oblasti Stredné Beskydy, celku Ky-
sucká vrchovina.  

Na tektonickej stavbe lokality sa podie ajú
v smere od severu Sliezska jednotka, Magurská jed-
notka, ktorá má na území najvä šie zastúpenie a na 
juhu iasto ne aj bradlové pásmo. Vrstvy hornín sú 
strmo uložené, ich smer je prevažne VSV-ZJZ  so 
sklonom 40° - 85 ° na sever, v južnej asti lokality v sme-
re k Žiline je sklon vrstiev k juhu. 

Skúmaná lokalita a jej okolie patria do flyšového 
pásma. Kvartérne sedimenty sú zastúpené navážka-
mi a hlinitokamenitými su ami. Paleogénne horniny 
sú v podloží kvartérnych sedimentov, jedná sa 
o monotónne striedanie pieskovcov a ílovcov vo 
flyšovom vývoji. Horniny stratigraficky zara ujeme
do paleogénu (str. a ml. eocén), litologicky patria do
Magurského príkrovu, do Ra ianskej jednotky, do 
Zlínského súvrstvia. Zlínske súvrstvie je na lokalite 
zastúpené predovšetkým Ký erskými  a v menšej 
miere Oš adnickými vrstvami. Z h adiska neotekto-
nických pohybov je okolie lokality charakterizované 
zdvihom. 

Hydrogeologické pomery v skúmanom území 
a jeho okolí sú podmienené predovšetkým geologic-
kou stavbou a klimatickými inite mi. Priemerný 
ro ný úhrn zrážok je 900 – 1200 mm (Potfaj, 2003). 
Kvartérne sedimenty ani flyšové horniny nemajú po 
hydrogeologickej stránke vä ší význam, sú v nich 
málo výdatné pramene,  závislé na atmosférických zráž-
kach.

V rámci inžiniersko-geologického prieskumu sa 
na vytypovaných miestach, kde možno, o akáva
porušenie masívu (najmä šmykom hornín po diskon-
tinuitách) uskuto nili aj po né skúšky. Konkrétne 
o merania pevnosti hornín v jednoosovom tlaku c
(nedeštruktívna metóda) a sú asne boli odobraté 
vzorky na zistenie pevnosti hornín v jednoosovom 
tlaku c v laboratórnych podmienkach prístrojom 
Point Load Tester (deštruktívna metóda). 

V
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Obr. 2: Dokumentácia úseku A5

Obr. 3: Ukážka návrhu sana ného opatrenia. 

Analýza rizík na vznik skalných zosuvov typu 
planárneho blokového zosuvu, typu preklápania 
a typu klinového porušenia bola overená v diagra-
moch diskontinuít zhotovených v stereografickej 
projekcii.

Svah bol roz lenený na úseky a po analýze zís-
kaných poznatkov boli v každom dokumentovanom 
úseku skalného zárezu zakreslené navrhované sa-
na né opatrenia. Spo ívali v odstránení nebezpe -
ných blokov, v kotvení potenciálne rizikových astí
svahu a ochrane svahu dvojzákrutovou sie ou s oka-
mi rozmerov 8 x 10 cm, priemeru 3 mm s galfa-
novou povrchovou úpravou. Siete boli navrhnuté 
a realizované v troch úsekoch zárezu a zakotvené 
kotvami M12 v rastri 1,5 m. Po as sanácie bol prie-
bežne fixovaný i prefabrikovaný zárubný múr 
v astiach, kde sa prefabrikáty tlakom nadložia vy-
súvali do vozovky. 

Nad zárubným múrom bolo zabudované ochran-
né oplotenie s výškou 1,2m z pozinkovaných st pi-
kov a výpl ovej siete.

V úseku skalného zárezu nad zárubným múrom 
na ceste I/11 pri Krásne nad Kysucou bol preskú-
maný skalný svah v d žke 785 m. Vzh adom k výš-
ke skalného svahu, sklonu svahu, miestami aj nedo-
stupnosti terénu a bez možnosti vylú enia premávky 
na ceste, boli použité klasické  inžinierskogeologic-
ké metódy a geodetické metódy prieskumu skalného 
svahu doplnené o laboratórne skúšky hornín. V sú-
lade s obmedzeným rozpo tom na práce a plánova-
nou životnos ou sú asného skalného zárezu boli na-
vrhnuté adekvátne sana né opatrenia. Sana né práce 
na uvedenej lokalite boli dokon ené v novembri 
2008. 

Obr. 4: Ukážka návrhu sana ného opatrenia. 
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