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Současné potreby geotechnického výskumu v inženýrské geológii 

Predložená odborná pojednaní jsou výsledkem nékolika dúležitých zámeru, 
které se projevují ve výzkumné a prúzkumné činnosti v oboru inženýrské 
geológie. Výzkumná činnost pritom bezprostredné naväzuje na potreby praxe 
a snaži se získat poznatky, které by byly použitelné pri plnení praktických 
úkolu. Jde jak o terénni výzkumnou činnost, tak i o zkoumání vlastností hor

nín pomoci laboratorních postupu a zavádéní príslušných geotechnických vý

počtu. Pri praktické činnosti se rýchle uplatní kontrola správnosti výsledku 
a ukážkou mezery nebo i nedostatku v obecných poznatcích. Stávají se pak 
popudem k další výzkumné práci a k zevšeobecňování výsledku prúzkumu. 

V pojednáních o nálezech v terénu se pŕirozené zrcadlí složitost inženýrsko

geologických podmínek území Slovenska. Zejména vznikají studie z téch ob

lastí, kde se budují rozsáhlejší inženýrská díla, ale kde dosud znalosti inže

nýrskogeologických podmínek nepŕesáhly rámec obecného prístupu. Ponévadž 
tato díla jsou namnoze vázána na údolí, vynoŕuje se problematika tvorby údolí 
a jejích dúsledkú pro stabilitu svahu. Tyto otázky jsou velmi složité, a pritom 
potreba praxe vyžaduje, aby byly rýchle zodpovézeny. Jaká.príklad lze uvést 
Tešení stavebních zásahu do svahu údolí v bradlovém a pŕibradlovém pásmu. 
Ve vztýčených souvrstvích je zde obtížné geometricky vymezit výskyt nebo 
možnost svahových pohybu a ŕešit stabilitu svahu. Obtíže s určením zpúsobu 
porušení svahu se napr. projevily na lokalite odŕezu silnice sverovýchodné od 
Dolního Kubína. Trasa silnice probíhá na strmém levém, nárazovém brehu 
Oravy, pri severním okraji flyšového pásma vnitŕních Karpát, ale blízko 
styku s oravským úsekem bradlového pásma. Souvrství je zde vztýčené, 
tedy v poloze, pro niž není dostatek predlôh z hlediska vývoje sesuvú. 
Projevuje se zde však i druhá obecná, rovnéž nesnadná úloha, totiž vymezit, 
v jakém vývoji tvorby údolí jednotlivé svahové pohyby vznikaly, neboť to má 
praktický význam pri určovaní jejich geometrického omezení. Zpravidla je 
totiž možné vysvétlit pohyb podel existující plochy, kde odporující sily jsou 
dány tzv. reziduálním šmykovým odporem. Nesnadnéjší je vysvétlit první vý

vojové svahové poruchy, spojené s prekonaním plné pevnosti hornin. Proto je 
treba pŕedpokládat starší, patrné poneogenní tvar povrchu území s vysoko 
položenou hladinou podzemní vody. Pozdéjší ostré zarezávání ŕeky patrne 
umožnilo rychlé snižování hladiny podzemní vody až do určité vzdálenosti 
od povrchu svahu. Pískovcové polohy sloužily, a soudé podlé ztrát vrtné vody 
pri hloubení vodorovných odvodňovacích vrtu a injekční smési pri zŕizování 
kotev, stále slouží jako drény. Tím se nebezpečí sesuvú soustreďuje hlavné 
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do mohutné (témčŕ 20 m mocné) polohy zvétralin ve vyšší časti svahu. Je 
patrné, jak je nutná spolupráce geológa a geotechnika pri inženýrskogeolo

gickém prúzkumu. 
Stejné obtížná patrné bude inženýrskogeologická problematika rekonstrukce 

silnice na levém brehu Váhu u V. Bytče. Pracovníci IGHP, n. p., jisté uverejní 
výsledky svého prúzkumu a studii. 

Otázky stáŕí sesuvú a jejich vývoje se projevují i pri zkoumání sesuvného 
svahu levého brehu údolí Váhu mezi Leopoldovem a Seredí (které je pŕed

métem predkladaných pojednaní). V nynéjší dobé schází púvodnim starým 
sesuvúm horní pŕitéžovací část, a nejsou tedy již aktivní. 

Otázka statických ŕešení vývoje a prúbéhu svahových porúch a zpúsobú 
navrhovaní bezpečných svahu je stále pŕedmétem studii. Je to zpúsobeno tím, 
že pri vzniku porúch se uplatňuje redistribuce napétí a progresivního rozru

šení, a že ŕešení téchto úloh je prakticky teprve v počátcích. Teoreticky jsou 
sice všechny úlohy stability svahu spojené s redistribucí sil a progresívnim 
rozrušením, ale prakticky se ukazují rozdíly proti bežné užívaným ŕešením 
jen za určitých inženýrskogeologických podmínek: v pätách strmých svahu, 
kde se projevuje koncentrace napétí: ve vysokých svazích, kde vznikají pod

mínky pro vláčné chovaní hornin: pri velkých pŕirozených vodorovných na

pétích v území, kde se projeví rovnéž vláčné chovaní hornin, ale i zvétšené 
tlaky vody v pórech: pli poruchách typu vytlačovaní mékkých vrstev (prípad, 
který se objevuje i v predkladaných pojednáních): pri podmínkách. za kterých 
vzniká klenbové pnutí v horninách. Ale prípadu takového druhu bude patrné 
víc. 

Tyto úlohy nejsou ŕešitelné použitím klasických metód tzv. prvniho mezniho 
stavu. Metoda konečných prvku umožňuje jejich ŕešení, ale je treba mnoho 
učinit pro to. aby vznikla pŕijatelná inženýrská ŕešení. Proto otázky ŕešení 
stability svahu búdou stále pŕedmétem studii a pojednaní. 

Jeli vysvétleno, proč se inženýrská geológie a geotechnika stále pŕiklánéji 
k ŕešení úloh svahových pohybu a stability svahu, je také pochopitelné. proč 
je značná část úsilí geotechnikú venovaná otázkam zjišťování reziduálního 
šmykového odporu hornin. 

Nékteré praktickú úkoly staveb komunikací, zvlášté dálnic, vyžadují, aby 
se ŕešila úloha stability podloží vysokých násypu. Jako jedna z obtížných se 
zde projevuje otázka vehkosti vodorovného pnutí v hutnčných télesech ná

sypu a otázka velikosti tlaku vody v pórech v podloží. Obe otázky byly již 
pŕedmétem studia v rámci IGHP. n. p.. a byly vypracovaný predbežné smer

nice pro výpočty. 
Je patrné, že je stále dost požadavkú na revizi a zpŕesnéní úloh, které se 

mohou pri povšechném pohledu jevit jako dávno vyŕešené. Projevuje se to 
tedy i v predkladaných pojednáních. 
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