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ZABEZPEČENIE SKALNÉHO SVAHU V DĚČÍNE POMOCOU 

DYNAMICKEJ BARIÉRY PROTI PADANIU SKÁL 

Abstract 

Dynamic barriers are one of the most innovative passive systems of rockfall protection. They 

are used for energy dissipation of falling rock blocks. This article describes the best known 

passive and active methods of rockfall protection and shows the advantages and installation of 

dynamic barrier MAC.RO. CTR in Děčín, Czech Republic.  

1. Úvod 

Pri riešení problémov občianskej výstavby, cestnej, riečnej alebo železničnej infraštruktúry, 

prípadne iných oblastí v geomorfologicky členitých územiach (pahorkatiny až hornatiny) sa 

často stretávame s potrebou, zabezpečiť miesta alebo konštrukcie proti padaniu skál. Táto 

potreba vyplýva jednak z preventívnych opatrení (v minulosti došlo k pádom blokov, 

preventívne zabezpečenie konštrukcií), jednak z konkrétnych udalostí (skalné útvary v oblasti 

vykazujú výraznejšie pohyby, konkrétna akútna hrozba pádu blokov). Pod pojmom „padanie 

skál“ sa pritom rozumie akýkoľvek pád skalného materiálu od kammenej sute a úlomkov 

priemeru od niekoľkých cm až po niekoľkometrové skalné bloky. Veľmi nebezpečné môžu 

byť už malé úlomky, padajúce z väčších výšok. Pád veľkých skalných blokov potom často 

znamená veľké materiálové škody Existuje niekoľko metód zabezpečenia oblastí proti 

padajúcim skalám, v tomto článku sa budeme zaoberať jednou z najmodernejších a technicky 

najzložitejších - dynamickými bariérami. 

 

2. Pasívne a aktívne systémy proti padaniu skál 

Systémy používané na zabezpečenie ochrany proti padaniu skál sa všeobecne rozdeľujú na 

dve skupiny: pasívne a aktívne systémy. 
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• Pasívne systémy 

Funkciou pasívneho ochranného systému nie je zabrániť samotnému odtrhnutiu skalných 

blokov zo svahu. Ich použitie spočíva v regulácii a kontrole samotných blokov, úlomkov 

počas pádu, resp. prerušiť alebo obmedziť ich trajektóriu a tak zabrániť ohrozeniu územia pod 

skalným svahom. 

Typickým príkladom pasívnej ochrany skalného svahu je jednoduché opláštenie oceľovou 

sieťou z dvojzákrutového pletiva (obr.1). Dvojzákrutové pletivo má veľkú výhodu v tom, že 

v prípade lokálneho porušenia alebo trhliny sa porucha nešíri ďalej a nemá prakticky vplyv na 

pevnosť okolitej siete. Jednoduché opláštenie sieťou je možné použiť v prípade, ak nehrozí 

odtrhnutie skalných balvanov väčších ako 0,6 m v priemere [1]. 

V prípade potreby, ak hrozí pád väčších balvanov, je možné použiť oceľovú sieť s vpletenými 

oceľovými výstužnými lanami STEELGRID (technológia Maccaferri). 

     

  Obr.1 Jednoduché opláštenie skalnej steny            Obr.2 Ochranný val proti padaniu skál 

 

Zložitejšími pasívnymi prvkami sú ochranné valy proti padaniu skál (obr.2). Tieto sú stavané 

ako vystužené zemné telesá – hrádze. Dokážu odolávať veľmi vysokým kinetickým energiám 

padajúcich balvanov, ktoré často presiahnu možnosti súčasných typov dynamických bariér. 

Najnovšie medzi pasívne systémy zaraďujeme aj vysokopevnostné výstužné siete – tzv. HEA 

panely, ktoré sú utkané z oceľových lán v diagonálnom smere, keď sa použijú v kombinácii 

s nepredpätými kotvami. 

Medzi pasívne systémy patria aj statické a predmetné dynamické bariéry, s ktorými sa 

budeme podrobnejšie zaoberať v kapitole 3. 



  

• Aktívne systémy 

Úlohou aktívnych systémov je zabrániť uvoľneniu skalných blokov zo skalných svahov 

a stien. Aktívne systémy vnášajú do skalného masívu stabilizujúce sily, na skalné bloky 

pôsobia protitlakom alebo zvyšujú pasívne sily, čím zabraňujú pohybom a deformáciám a 

zvyšujú stabilitu skalného svahu alebo steny. Podľa najnovších ustanovení, za aktívne 

systémy sa môžu považovať len systémy, kedy sa použijú predpäté kotvy alebo klince alebo 

železobetónové nosníky kotvené do zdravého masívu. 

3. Charakteristika dynamických bariér 

Dynamické bariéry sú pomerne zložité systémy pozostávajúce z kombinácie 

vysokopevnostných ochranných sietí, oceľových lán, stĺpov z oceľových profilov, brzdných 

elementov a kotevných segmentov (obr.3). Podstatou fungovania ochranných dynamických 

bariér je elasticky stlmiť a absorbovať energiu pri náraze balvanov. Ich umiestnenie, výška 

a hladina kinetickej energie, ktorú sú schopné zachytiť sú navrhované na základe výpočtov 

trajektórie a kinetickej energie balvanov, ktoré sa zo svahu môžu potenciálne odtrhnúť. 

 

Obr.3 Dynamická bariéra MAC.RO. SYSTEM CTR 20/04/A 



  

Ochranné bariéry sú skúšané v terénnych podmienkach a pri splnení stanovených požiadaviek 

certifikované na príslušnú hladinu kinetickej energie, ktorú sú schopné bezpečne zachytiť a 

absorbovať. V súčasnosti testovanie a certifikácia ochranných bariér už prebieha podľa 

harmonizovanej európskej normy ETAG 027 „Guideline for European Technical Approval of 

Falling Rock Protection Kits“ (Smernica pre Európske technické osvedčenie systémov proti 

padaniu skál). 

Dynamické bariéry – MAC.RO. SYSTEM CTR bariéry sa v súčasnosti zhotovujú pre oblasti 

s nestabilnými blokmi s potenciálnou kinetickou energiu v rozmedzí 500 – 5000 kJ. Bariéry 

MAC.RO. SYSTEM CTR sa môžu vybudovať ako na skalnom podklade, tak v horších 

základových pomeroch, na zvislých skalných stenách alebo vo svahu. Vďaka mnohým testom 

za účelom zlepšovania a odľahčenia systému je ich umiestnenie jednoduché, ich inštalácia 

rýchla a údržba jednoduchá. 

Záchytná vrstva je umiestnená na dolnej strane bariéry. Stĺpy sú staticky nezávislé od siete, 

preto priamy dopad bloku na stĺp nemá vplyv na záchytnú schopnosť siete. Systém 

neobsahuje spodné brzdiace káble. Sily po dopade sú roznášané pomocou lán, čím sú 

minimalizované napätia na ostatné systémové komponenty. Tlmiče energie pracujú na 

princípe absorpcie napätí deformáciou prvku a nepohlcujú energiu pomocou trenia. Tým sa 

dlhodobo zaručuje ich vysoký výkon. 

Zakladanie samotných stĺpov sa musí podrobiť overovaniu charakteru a chovania základovej 

pôdy, do úvahy sa musia brať aj sily na základ namerané počas nárazových skúšok. 

Pri každom type podložia sa jedná o hĺbkové základy. 

Ako pri použití dynamických bariér, tak aj pri ostatných typoch pasívnej a aktívnej ochrany je 

potrebné venovať zvýšenú pozornosť prieskumom základových pomerov, ako aj samotnej 

projektovej príprave. Všetky systémy majú svoje špecifiká, ktoré si vyžadujú sústrediť sa viac 

na isté časti prieskumu (okrem základného zistenia geologických pomerov). Pri ochranných 

sietiach sa napr. jedná o zistenie stupňa zvetrania horniny, puklinatosti a jej hustoty, 

charakteru výplne apod. V prípade dynamických bariér je potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť práve charakteru podložia („skala alebo zemina“), v prípade skalného podložia 

potom mocnosti suti, jej typu a chovaniu. Zistené skutočnosti potom majú vplyv na typ 

zakladania a tým na komponenty systému týkajúce sa zakladania: kotiev a základovej dosky. 

Ďalšou dôležitou časťou návrhu je určenie maximálnej možnej kinetickej energie, ktorá sa pri 



  

páde bloku môže vyskytnúť. Preto je veľmi dôležité mať dôkladne geologicky zmapované 

skalné bloky, ktoré prejavujú nestabilitu. 

Všetky tieto informácie sú dôležitou časťou návrhu a projektu. Aj tie najlepšie systémy sú 

totiž nepoužiteľné, ak sú podklady nepostačujúce, málo presné alebo skreslené. Veľmi 

dôležitá je aj technická spolupráca medzi technikmi výrobcu, projektantom a konečným 

zhotoviteľom pred a počas budovania systému. 

4. Děčín, ul. Drážďanská – použitie bariéry MAC.RO. CTR 05/07/B 

V Děčíne na Severných Čechách bolo potrebné sanovať občiansku zástavbu pred padajúcimi 

skalami. Vzhľadom k skutočnosti, že sa jednalo o aplikáciu na území Národného parku České 

Švýcarsko, použitie akéhokoľvek typu sanácie podliehalo schváleniu Riaditeľstvom 

Národného parku. Už po úvodných diskusiách sa ozrejmilo, že ako najvhodnejšie riešenie sa 

javilo použitie dynamických bariér. Keďže sa predpokladalo uvoľnenie pomerne veľkých 

balvanov (až do objemu 1 m3), navrhlo sa opatrenie proti padajúcim blokom pomocou 

dynamickej bariéry MAC.RO. CTR 05/07/B.  

Systém MAC.RO. CTR 05/07/B je schopný zachytiť padajúce bloky s kinetickou energiou do 

500 kJ. Na predmetnej stavbe bol použitý systém s výškou stĺpov 4 m, celkovej dĺžky 330 m 

(3 sekcie po 110 m), pričom vzdialenosť medzi stĺpmi je 10 m. Vzhľadom k podložným 

podmienkam (pieskovcová suť tvorená úlomkami veľkosti 2-30, miestami až 50 cm, mocnosti 

okolo 5 m, pod ňou pieskovec s nízkym stupňom zvetrania), ako základy stĺpov bola použitá 

kombinácia jednej mikropilóty 108/10 dĺžky 4,0 m s dvomi tyčovými kotvami 24 mm dĺžky 

2,0 m. Pre horné kotviace káble boli zhotovené „upslope“ lanové kotvy s dĺžkou 9,0 m pre 

každú kotvu. 

Celá ochranná bariéra bola rozdelená na 3 úseky dlhé 110 m. Umiestnenie susedných úsekov 

pritom spĺňalo podmienku, aby sa krajné polia prekrývali. Tým sa zabránilo tomu, aby 

trajektória padajúceho skalného bloku vyšla mimo záchytné polia bariéry. Počas umiestnenia 

sa tiež dbalo na prípadný negatívny vplyv terénnych nerovností na dráhu padajúcich skál 

(zabránenie preskočenia bariéry). 

 

 

 



  

 

Obr. 4 Děčín - pohľad na časť svahu pred budovaním dynamickej bariéry 

 

Obr. 5 Děčín – bariéra MAC.RO. pred postavením stĺpov 



  

Vo chvíli písania príspevku prebiehali dokončovacie práce na budovaní bariéry, preto sme 

nemali k dispozícii snímky o hotovom projekte. 

5. Závery 

Tento článok sa zaoberá hlavne stavbou dynamickej bariéry proti padaniu skál v Děčíne. 

Oproti ostatným menovaným pasívnym systémom (dvojzákrutová oceľová sieť, 

STEELGRID, ochranné valy zo systému Green Terramesh apod.) majú dynamické bariéry 

niekoľko výhod: 

• Ekologickosť systému – vybudovanie dynamickej bariéry znamená najmenší zásah do 

prostredia, ich umiestnenie najmenej narúša estetiku prírodných útvarov; 

• Výhodný pomer cena/výkon – výstavbou takéhoto systému sa zabezpečí ochrana 

zástavby, pričom aj jeho údržba je jednoduchá; 

• Funkčnosť systému – systém MAC.RO. CTR bol a neustále je mnohokrát skúšaný pre 

nájdenie optimálnych podmienok, aby bol čo najefektívnejšie funkčný; 

• Životnosť systému – všetky nadzemné komponenty sú opatrené protikoróznou 

povrchovou úpravou, čím je zaručená ich dlhodobá životnosť a tak aj životnosť 

systému ako celok. 
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