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Abstract. Along the road no. I/14 between the villages of
Adamov and Suchovrsice two cliff faces projecting out of the
slope. These are the lower and upper stratigraphic level of
Suchovršice Member (Permian). According to the proportion of
unstable elements in the rock are distinguished by two engineer-
ing types with different modes of disintegration. Rounded edges
of outcrops, irregular fragments and pseudokarst phenomena
were observed with increasing content of unstable elements.
With a low content or absence is disintegration a regular along
the divisional planes. The choice of remediation measures must
take into account the character of disintegration, respectively di-
mensions of the loose parts.

Na trase silnice I/14 mezi obcemi Suchovršice a Adamov
vystupují ze svahu dvě skalní defilé sedimentů trutnovské-
ho souvrství (trutnovsko-úpická oblast, jeho nejvyšší část
suchovršické vrstvy) stáří vyšší části permu (saxon, nově
cisural až guadalup), jež jsou výplní trutnovsko-náchodské
deprese podkrkonošské pánve. Stěny byly hodnoceny
z hlediska příčin vzniku skalního řícení a posouzení stabili-
ty. Horniny skalních defilé se od sebe liší obsahem nesta-
bilních složek, což je důvodem rozlišení dvou inženýrsko-
geologických typů hornin, u nichž je rozpad ovlivněn
odolností vůči chemickému rozpouštění. Podíl nestabil-
ních složek je makroskopicky rozlišen podle projevů de-
kompozice horniny, a to utvářením pseudokrasových jevů,
oblých hran výchozů apod.

Suchovršické vrstvy jsou v typickém vývoji růžové pís-
kovce nebo světle červenohnědé s vložkami sytě červeno-
hnědých prachovců a prachovitých jílovců (mocnost do
20 cm). Sedimentární textury nesou znaky dynamického
prostředí. Místy je vyvinuto šikmé zvrstvení. Na bazálních
erozních plochách pískovcových lavic bývají různé nerov-
nosti, otisky odtokových rýžek, čeřiny aj. Běžně se v sedi-
mentech vyskytují karbonátové konkrece. Relativně časté
jsou odbarvené redukční skvrny, někdy s tmavými jádry
(obohacení minerály s obsahem vanadu a uranu).

Dokumentované lokality jsou pojmenovány podle přilé-
hajících obcí (obr. 1).
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Obr. 1. Lokalizace skalních defilé mezi Suchovršicemi a Adamovem.

Obr. 2. Část ideálního profilu trutnovského souvrství trutnovsko-úpické
oblasti s přibližnou stratigrafickou úrovní lokalit (Prouza – Tásler 2001,
upraveno). 1 – jemnozrnné pískovce červenohnědých barev, často s re-
dukčními skvrnami; 2 – středně a hrubě zrnité pískovce; 3 – arkózovité
pískovce a arkózy s karbonátovým tmelem; 4 – drobnozrnné a středně
zrnité slepence, slepencovité pískovce; 5 – vápnité pískovce s lokálními
polohami písčitých vápenců a karbonátovými konkrecemi; 6 – červeno-
hnědé a hnědočervené aleuropelity s podřízenými polohami jemnozrn-
ných pískovců s četnými redukčními skvrnami.



Lokalita Suchovršice

Při s. okraji obce Suchovršice vystupuje v délce 136 m
skalní defilé vysoké 10–15 m. Skalní stěny tvoří arkózové
pískovce s karbonátovým tmelem, nižší až střední strati-
grafické úrovně litologického komplexu suchovršických
vrstev (obr. 2). Horniny, subhorizontálně uložené s maxi-
málním úklonem vrstev 10° k SV, jsou rozpukány podle
několika systémů. Převládá systém SZ-JV, méně výrazný
je směr SV-JZ. Hustota diskontinuit je velká (vzdálenost
diskontinuit 60–200 mm; podle ČSN 73 1001).

V celém rozsahu stěny prorůstají puklinami kořeny
vzrostlých buků. Kořenový systém působí rozpínavým me-
chanickým porušením. Obdobně působí voda (srážky) při
opakovaném zamrzání v zimních měsících. V tekutém sta-
vu voda rozkládá horninu chemickým rozpouštěním nesta-
bilních složek. Jmenovanými exogenními faktory dochází
k vývoji hlubší zóny zvětrání. Převážně kamenité až balva-
nité úlomky nepravidelného (polyedrického) tvaru se hro-
madí jako osyp při patě stěny nebo na místy vyvinutých
erozních stupních (viz obr. 3). Ve smyslu klasifikace sva-
hových pohybů (Němčok – Pašek – Rybář 1974) se zde

uplatňuje základní proces řícení, a to přednostně typ opa-
dávání (náhlé přemístění úlomků skalních hornin volným
pádem a poté posouváním po svahu).

Lokalita Adamov

Jižně od obce Adamov se nachází skalní defilé o délce
100 m a výšce ca 20–25 m. Sedimenty náležející stratigra-
ficky vyšší úrovni komplexu suchovršických vrstev
(obr. 2) se středně až hrubě zrnitými pískovci lokálně pře-
cházejí do drobnozrnných slepenců.Vrstvy se uklánějí
k SV pod úhlem až 20°.Ve srovnání s lokalitou Suchovrši-
ce jsou sedimenty mineralogicky zralejší, bez výrazného
podílu nestabilních složek a tedy bez projevu chemického
rozpuštění (ostré hrany výchozů). Horniny porušují zejmé-
na dva dominantní pravidelné puklinové systémy ve směru
V-Z se subvertikálním úklonem a směru kolmém S-J
s úklonem 40–45° k Z. Systémy puklin společně s plochou
vrstevnatosti vytvářejí bloky pravidelného rovnoběžno-
stěnu (obr. 4). Hustota diskontinuit je střední (vzdálenost
diskontinuit 200–600 mm; podle ČSN 73 1001). Plochami
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Obr. 3. Lokalita Suchovršice. Ukázka dezintegrace části masivu systémem nepravidelných puklin, s prorůstáním kořenových systémů (tučně) a rozpa-
dem na balvanité úlomky hromadící se při patě výchozu. Erozní stupeň (nahoře) kryje porost břečťanu. Velikost zobrazené části je ca 5 × 3 m.

Obr. 4. Systém ploch odlučnosti na lokalitě Adamov. Foto 3 a 4 J. Malík.



nespojitosti prorůstají náletové dřeviny, jejichž kořenový
systém společně se zamrzající vodou odděluje jednotlivé
bloky. K pádu bloků může dojít odlomením převisů nebo
translačním pohybem podél strmě orientovaných puklin
ve směru S-J (při řícení na podzim roku 2009 došlo k odlo-
mení převisu o kubatuře ca 0,75 m3 přímo na silnici).

Ve smyslu klasifikace svahových pohybů (Němčok – Pa-
šek – Rybář 1974) jde o proces typu odvalového řícení
(náhlé přemístění horninových bloků až skalních stěn pře-
vážně volným pádem).

Závěr

Charakter rozpadu skalních stěn ovlivňuje materiálové
složení hornin, zejména podíl nestabilních složek podlé-
hajících chemickému rozpouštění. Při jejich zvýšeném
obsahu přechází blokový rozpad pískovců (nejkratší roz-
měr nad 0,5 m; Adamov) v kamenitý (rozměry do 0,3 m;
Suchovršice).

Staticky jsou skalní stěny v havarijním stavu, tudíž exis-
tuje reálné ohrožení bezpečného provozu na silnici I/14.
Skály jsou dlouhodobě neudržované, čímž došlo k výraz-
nému narušení integrity exogenními činiteli.

Riziko řícení na lokalitě Adamov je vysoké a ke skalnímu
řícení může dojít kdykoliv. Vzhledem k jednoduchým geo-
logickým poměrům (obr. 5) i charakteru rozpadu hornin na
bloky (obr. 4), bude sanace řešena s individuálním přístu-
pem k nehomogennímu a diskontinuitami porušenému

skalnímu masivu. Stěna by měla být sanována očištěním
od náletových dřevin a odtěžením bloků hrozících poten-
ciálním řícením. Převisy lze stabilizovat podezdíváním,
dutiny vyzdít nebo vyspárovat apod. (s využitím odtěžené-
ho materiálu). Použití stabilizačních silových prvků jako
jsou kotvy nebo sítě je možné v případě, kdy nelze provést
stabilizaci zednickými pracemi nebo odtěžením.

Na lokalitě Suchovršice je riziko skalního řícení spojeno
především s opadem úlomků (produktu zvětrávání) a vý-
vratem vzrostlých stromů prorůstajících diskontinuitami.
V případě vývratu bude objem uvolněných hmot odhadem
nad 5 m3. Projekt sanace musí být založen na poznání
hloubky zóny zvětrání skalního masivu; podle toho lze roz-
hodnout, bude-li nutné odtěžení rozvolněných částí, lokál-
ní síťování a kotvení nebo postačí pouze instalace záchyt-
ných bariér proti opadávajícím úlomkům na silnici. Při
odstranění stromů včetně kořenového systému lze očeká-
vat při hlubším zvětrání skalního podloží větší objemy hor-
nin nutných k odtěžení (desítky m3).

Rekognoskace skalních stěn byla provedena v rámci ser-
visní a posudkové činnosti ČGS.
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Obr. 5. Lokalita Adamov. Pohled na skalní stěnu s výrazným převisem, který kopíruje vrstevní plochy. Vpravo pak schematický řez skalním masivem
v místě fotografie. Zřetelné je monoklinální uložení pískovců se systémem diskontinuit blízkým úklonu svahu. Foto J. Malík.




