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REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ
LAVINOVÉ ZÁBRANY –  ZPRÁVA O STAVU POZNÁNÍ

Článek v úvodu popisuje jednotlivé druhy lavin dle profilu a charakteristik svahu, ze 

kterého sjely, a typu a množství sněhu obsaženého v lavině. Dle druhu lavin v dané 

lokalitě obvyklých je třeba navrhovat opatření k ochraně majetku a lidských životů 

před následky jejich pádu. Článek uvádí různé typy lavinových ochranných objektů 

sloužících k zabezpečení jednotlivých budov, pásových zátarasů a celých systémů 

chránících rozsáhlejší obydlené plochy horských údolí. Mezi systémy sítí vysoko na 

stráních a zemními hrázemi převážně v dolních partiích údolí mají významné místo 

i různé typy betonových ochranných prvků: samostatné solitery rozmístěné vysoko 

na svazích jsou pro zvěř méně nebezpečné než systémy sítí, v kterých může uváz-

nout; v údolích jsou užívány šípovité bloky umístěné nad budovami a sloužící k roz-

dělení laviny tak, aby bezpečně „obtekla“ chráněný objekt; betonové hráze různých 

rámových nebo stěnových konstrukcí přehrazují úzké a strmé údolí a rokle a brá-

ní lavinám sjet až do zástavby; dlouhé betonové stěny a galerie chrání komunikace, 

tratě i rozsáhlejší obydlené plochy.

Suda J., Skolaut Ch.: Lawinenbrecher – State of the Art Bericht, Schutzbauten gegen 

Naturgefahren, Februar 2012, A 61029, Ernst & Sohn Special, str. 41–44

LAVINOVÁ HRÁZ „MÜHLAUER KLAMM“ NAD INNSBRUCKEM

V úzkém a strmém údolí Mühlauer Klamm na východním okraji katastrálního území 

města Innsbruck byla postavena zemní hráz s betonovou střední částí k zbrzdění 

či úplnému zastavení případné laviny. V horní části údolí ve výšce okolo 2 300 m n. 

m. je plocha cca 260 ha s vysokou pravděpodobností pádu laviny, která by moh-

la sjet až do spodní části údolí. Článek popisuje výstavbu betonové středové části 

zemní hráze ve výšce 700 m n. m. Betonovou konstrukci tvoří základová deska plo-

chy 25,2 x 32,7 m a tloušťky 1,4 m, v které je vetknuto pět rovnoběžných trojúhel-

níkových stěn vysokých 25,3 m postavených v ose údolí a vzájemně rozepřených 

dvaceti mohutnými příčníky. Stavba probíhala v letech 2002 až 2007. Její délka by-

la vynucena dlouhými přestávkami v zimním období, kdy staveniště ohrožovalo ne-

bezpečí pádu laviny, a v letním období v měsících zvýšené ochrany divoké zvěře. 

Lawinenbremsbauwerk „Mühlauer Klamm“ Innsbruck, Schutzbauten gegen Naturgefahren, 

Februar 2012, A 61029, Ernst & Sohn Special, str. 50–51

Obr. 1 Lavinová hráz „Mühlauer Klamm“ nad Innsbruckem
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Americká společnost stavebních inženýrů (American Society of Civil Engineers, 

ASCE) udělila Zdeňku P. Bažantovi Medaili Maurice A. Biota (2011). Udělením me-

daile bylo oceněno celoživotní dílo a významný vědecký přínos laureáta na poli vý-

zkumu mechaniky porézních materiálů. Medaile bude oceněnému předána v červ-

nu 2012 na Konferenci ASCE na Universitě Notre Dame.
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