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Úvod 
 

   Úkolem diplomové práce s názvem Vývoj sanačních opatření pro stabilizaci zemních 

sesuvů je rozbor problematiky svahových nestabilit, od jejich rozpoznání po konkrétní řešení 

jednotlivých sanačních opatření. 

   S otázkou stability svahů se setkáváme v nejrůznějších oborech lidské činnosti, zejména při 

projektování a realizaci technických prací. Sesuvy a svahové deformace jsou v některých 

oblastech České republiky a dále na celém světě hojným jevem. Pokud zanedbáme jejich 

nebezpečí z nedbalosti při provádění stavebních prací, mohou se časem projevit významné 

hospodářské škody. Řada sesuvů nebezpečně ohroţuje obytné zóny, silnice, ţeleznice, různá 

dálková vedení a inţenýrské sítě.(1) 

   Od roku 1997, kdy v České republice na Moravě proběhly povodně, a dále se povodňové 

události opakují častěji v různých koutech naší země, nabývá problematika svahových 

nestabilit na významu. Rozpoznání svahových pohybů a jejich rizika, rozbor příčin, popis 

jednotlivých prvků sanačních opatření a jejich nasazení v praxi jsou obsahem následujících 

kapitol. 
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1. Charakteristika a rizika zemních sesuvů 

 

     Svahové pohyby vznikají při porušení stability svahu působením zemské tíţe, dochází  

k přesunu zemin a hornin z vyšších poloh svahů po spádu dolů. Z geologického hlediska není 

žádný svah trvale stabilní. Údolní krajina podléhá trvalému vývoji vlivem různých procesů, 

které formují jejich tvar. Pro všechny inţenýrské práce jsou důleţité svahové pohyby vzniklé 

porušením stability svahu přírodními faktory nebo činností člověka. Svahové pohyby jsou 

nejrůznější povahy, podle druhu a počtu faktorů, které je způsobují, a podle jejich vzájemného 

působení. (1) 

      

 
Obr. 1.1 – Sesuv v Bohuslavicích u Zlína, foto I. Baroň, 2006 

 

Z hlediska soustavného studia svahových pohybů zjišťujeme, ţe rozmanitější formy  

a sloţitost závislostí projevů sesuvů mají výrazný význam při řešení praktických otázek. 

Obvyklé studium rozděluje jevy podle dvou různých hledisek. Geologové pohlíţejí na 

sesuvné jevy jako na významný denudační pochod, studují jejich vznik, průběh a výsledné 

tvary s ohledem na utváření zemského povrchu. Inţenýři a inţenýrští geologové se naopak 

snaţí poznat svahy náchylné k sesouvání, rovnováhu, která by mohla projektované dílo 

porušit a stanovit největší sklony umělých svahů, které budou ještě stabilní. Návrh a 

posouzení s sebou nesou značnou odpovědnost za bezpečnost navrhovaného díla. Odborníci 

proto nejen studují vnější tvary a příčiny vzniků sesuvů, ale hledají také vhodné metody ke 

spolehlivému posouzení stability svahů. Navrţená opatření musí působit preventivně před 
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vznikem nových svahových pohybů, provést sanaci sesuvů, zastavit pohyb a zachránit 

postiţené objekty. Pro celkové hodnocení je nezbytné, aby se oba směry výzkumu soustavně 

doplňovaly a navzájem spolupracovaly. Pro kvantitativní stanovení stability svahů metodami 

mechaniky zemin je nezbytné znát celkovou geologickou stavbu území, podrobný průběh a 

sloţení vrstev, morfologický vývoj reliéfu krajiny. Naopak geologové mají za úkol ujasnit si 

podmínky vzniku a průběh sesuvných jevů v porovnání svých úvah s výsledky pracovních 

metod a statických rozborů mechaniky zemin a skalních hornin. Společným úkolem je tedy 

posoudit velikost nebezpečí a najít správný způsob zabezpečení. Nepředvídatelnost a 

nesprávné hodnocení mají vliv na ohroţení lidských ţivotů a hospodářské škody. (2)  

 

1.1. Hospodářské a ekonomické důsledky svahových pohybů 

     Svahové pohyby jsou z ekonomického hlediska závaţným problémem, v některých 

oblastech způsobují velké přímé i nepřímé škody. Velké sesuvy v obydlených krajinách mají 

vţdy katastrofální následky pro zástavbu i ţivotní prostředí. Jsou známy četné případy 

sesouvání a skalních zřícení, které pobořily celá města a zahubily stovky obyvatel. Sesuvy 

vyřazují velké plochy zemědělské a lesní půdy z normálního vyuţití, ohroţují všechny 

stavební objekty, zejména komunikace. Zabezpečovací práce k stabilizaci svahových pohybů 

se stávají aktuální, dříve se přistupovalo k sanačním pracím jen v případech, kdy byly 

ohroţeny významné stavby, ostatní pozemky devastované svahovými pohyby se ponechávaly 

svému osudu.  

     V dnešní době nabývá stabilizace pozemků ohroţených sesouváním na významu, protoţe 

zákonná ochrana orné půdy nutí projektanty vyuţívat i méně vhodné pozemky, kterým se 

zástavba vyhýbala. V četných případech je snahou devastované pozemky svahovými pohyby 

rekultivovat, a tak je zachránit pro zástavbu, zemědělské účely a lesní hospodářství. Ţeleznice  

a silnice vedené na svazích náchylných k sesouvání jsou často ohroţeny tím, ţe stabilita 

svahu bývá porušena přímo stavebními pracemi. 

     Rozdělení škod dle hospodářského a ekonomického ohroţení v oborech lidské činnosti lze 

ukázat na několika případech: jednotlivá obydlí i celá sídliště, zemědělské i lesní pozemky 

(sníţení jejich obdělávání), provoz lomů a těţba nerostných surovin, stavba komunikací a 

tunelů (zdrţení staveb, zvýšení stavebních nákladů a přerušení provozu), vodohospodářské 

stavby a přehrady (derivační kanály a tlaková potrubí), inţenýrské sítě a subakvatické skluzy.   

V historii došlo i k případům, ţe trvale poškozovaná vedení ţelezniční tratě či komunikace 
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vlivem sesuvů byla vzhledem k velké nákladnosti na údrţbu opuštěna. Velké obtíţe mohou 

způsobit svahové pohyby také při stavbách tunelů a přehrad. Sesuvy ztěţují a ohroţují práci  

v lomech. (2) 

 

   V současné době je například řešena problematika sesuvu ohroţující stavbu dálnice D8 u 

Libochovic nad Labem.  K události došlo v červnu 2013 a sesuv je dosud aktivní.  

 
  

 
Obr. 1.2  - Sesuv svahu na dálnici D8 u Libochovic nad Labem (Ústecký deník) 

 

      

     Svahové pohyby mohou vyvolat velké škody i nepřímo tím, kdyţ např. sesutý materiál 

zahradí říční údolí, takţe se vytvoří dočasné jezero. Protrţení takové přírodní hráze pak 

znamená katastrofální záplavy v údolí pod hrází. Velmi nebezpečné nepřímé účinky mají 

náhlé sesuvy a skalní zřícení na mořském pobřeţí nebo do umělých nádrţí. V norských 

fjordech způsobují skalní sesuvy aţ několik desítek metrů vysoké vlny, které těţce poškozují 

obydlená pobřeţí. Ohromný skalní sesuv do nádrţe Vaiont v Itálii v roce 1963 způsobil téměř 

sto metrů vysokou vlnu, která se přelila přes hráz a zpustošila území pod hrází (zahynulo cca 

tři tisíce lidí). Z tohoto krátkého přehledu je patrný velký ekonomický význam studia sesuvů, 

jejich prevence a zabezpečení pro všechny stavební a inţenýrské práce, pro sestavování 

územních a zastavovacích plánů, pro trasování komunikací i pro vodohospodářské stavby.  

(1, 2) 
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1.2. Charakteristika, projevy a klasifikace svahových pohybů 

   Veliká rozmanitost svahových pohybů poskytuje moţnost různých systémů jejich třídění. 

Sesuvné jevy můţeme rozdělovat podle způsobu a rychlosti pohybu, podle průběhu 

smykových ploch, podle stáří a stadia vývoje nebo podle materiálu, který byl sesouváním 

postiţen. Dále je moţné je hodnotit mnoha různými způsoby, přičemţ kaţdý můţe být 

uţitečný při zdůraznění rysů pro rozpoznání sesuvů, jejich předcházení nebo sanaci (Varnes, 

1978). (2, 3) 

 

 
Obr. 1.3 - Charakteristické rysy proudového sesuvu (Záruba, Mencl 1987) 

   Studováním a výzkumem, hodnocením a klasifikací sesuvných jevů se v minulosti zabývalo 

mnoho autorů po celém světě, mezi nejvýznamnější patří Heim (1882), Howe (1909), 

Almagia (1907), Terzagi (1925), Ladd (1935), Sharp (1938), Jemeljanová (1953), Vadneš 

(1958), Záruba, Mencl (1969) a další.    

     Dříve uţívané bylo například dělení svahových pohybů podle Savarenského (Záruba, 

Mencl 1987), který podle průběhu smykových ploch rozeznává sesuvy asekventní, 

konsekventní a insekventní.  

Asekventní sesuvy probíhají ve stejnorodých jemnozrnných zeminách a k pohybu dochází po 

zakřivených smykových plochách, přibliţného tvaru rotačního válce. 

U konsekventního sesuvu probíhá pohyb po plochách vrstevnatosti nebo jiných predisponova-

ných plochách ukloněných po svahu (například po puklinách, břidličnatost, kliváţ). 
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Insekventní sesuvy probíhají napříč vrstvami, jsou zpravidla velkých rozměrů a smykové 

plochy zasahují hluboko do svahu.  

    Pokusy o vytvoření univerzálního přístupu hodnocení a klasifikace vţdy narazily na 

problémy spojené se specifiky regionálních klimaticko-geologických poměrů, které 

způsobují, ţe jednotlivé typy svahových pohybů mají v různých krajinách odlišný ráz, nikde 

nejsou stejné podmínky. Proto klasifikace, které jsou sestavovány podle regionálních typů 

svahových pohybů, dovolují charakterizovat jednotlivé svahové pohyby přesněji a dávají lepší 

podklad pro návrh zabezpečení ohroţeného území.  

    Termíny v jednotlivých klasifikacích různých autorů zahrnující například typ pohybu, 

mohou být významově odlišné. Například pomalé gravitační pohyby jílovitých hornin a 

uhelných slojí na okrajích sedimentačních pánví, které jsou dle Varnese (1978) řazeny dle 

typu pohybu do skupiny stékání, odpovídají dle klasifikace Nemčok, Pasek, Rybář (1974) 

skupině plouţení.  

     Mezi jedny z významných znaků, které mohou být pouţity jako hlavní kritéria pro 

identifikaci a klasifikaci svahových pohybů patří především mechanizmus pohybu, 

charakter materiálu (tj. horninového prostředí ve kterém svahový pohyb vznikl) a rychlost 

pohybu. (3) 

Záruba, Mencl (1969) rozdělovali svahové pohyby: 

1. sesuvy v kvartérních pokryvných uloženinách 

2. svahové pohyby pelitických hornin 

3. sesuvy skalních hornin 

4. sesuvy citlivých jílů, soliflukce a subakvatické skluzy 

V anglosaské literatuře je rozšířena klasifikace podle Varnese (1958), kterou autor 

přepracoval v roce 1978 (Varnes 1978): 

1. řícení 

2. překlápění 

3. sesouvání – po rotační a po rovinné smykové ploše 

4. boční extenze (lateral spreads) 

5. tečení 

6. kombinace předchozích  

     V anglosaské literatuře je kromě členění Varnese známa celá řada různých klasifikací 

dobře vyhovujících lokálním podmínkám. Regionálně pro Anglii vyhovuje třídění podle 

Hutchinsona (Záruba, Mencl 1969), který svahové pohyby dělí na 3 hlavní skupiny: 
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1. ploužení - kam zařazuje povrchové slézání sutí a hlubinné (podpovrchové) plouţení; 

2. jevy vyvolané trvale zmrzlou půdou, tj. soliflukci, bulging a kamenné proudy; 

3. sesouvání, kam zahrnuje translační a rotační sesuvy, řícení a subakvatické skluzy. 

 

    Mezinárodní spolupráce, která byla rozvíjena v 60. letech v rámci stálé komise RVHP pro 

geologii i v rámci Mezinárodní asociace inţenýrské geologie IAEG, vyvolala snahu o 

vytvoření univerzální klasifikace svahových pohybů, která by vyhovovala podmínkám 

mírného klimatického pásma severní polokoule. Autory Nemčok, Pasek, Rybář byla v roce 

1974 vytvořena nová klasifikace (Nemčok et al. 1974). Jedná se o klasifikaci, která je velmi 

podrobně propracovaná a zaměřená i na naše regionální přírodní poměry a proto je v České 

republice nejčastěji pouţívána a jako klasifikační základ přednášena na českých vysokých 

školách. (3) Vzhledem k investicím a rozsahu, které byly na průzkum a hodnocení sesuvných 

vlivů a jevů vynaloţeny, patří druhá polovina dvacátého stolení k nejvýznamnějším obdobím.   

 

   Nemčok et al (1974) oddělili pojem svahový pohyb, který znamená proces, od pojmu 

svahová porucha (deformace), coţ znamená konečný produkt, tj. výslednou formu tohoto 

procesu. Základem klasifikace autorů Nemčok et al (1974) jsou dvě kriteria. Je to rychlost 

pohybu a mechanismus pohybu. Podle těchto dvou kriterií byly rozlišeny 4 velké skupiny 

svahových pohybů: ploužení, sesouvání, stékání a řícení.  

 
Obr. 1.4 - Svahové pohyby: plouţení (soil creep), sesouvání (slumping), stékání (debris flow) a řícení (Rockfall). 
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   Jejich podrobnější členění je uvedeno v následující tabulce Klasifikační schéma svahových 

pohybů (Nemčok et al. 1974) část 1 

 

Základní 
skupiny 
svah. poh. 

Základní typy 
svahových pohybů 

Příklady 
nejrozšířenějších typů 
a jejich charakteristika 

Číslo 
příkl. 

Názvy výsledných svahových deformací 

p
lo

u
ţe

n
í 

p
o

d
p
o

v
rc

h
o

v
é 

(h
lu

b
in

n
é)

 

       
rozvolňování 
svahů 
 

 

 

rozvolňováni skalního 
svahu vznikem puklin 
lemujících tvary svahu 
a dna erozivního údolí 

1. 

-rozvolnění svahu 
-roztrhání horských 
      masívů 
-zdvojené hřbety 

-projevy uvolňování napětí 

rozvolňování svahu 
otevíráním tahových 
trhlin v jeho horní části 

 
2. 
 

-otevření tahových puklin 

deformace vysokých 
horských svahů 
provázené roztrháním 
horských hřbetů a 
stupňovitými poklesy 
svahů 

3, -rozpad horského hřbetu 

gravitační vrásnění 

4. 

-shrnutí 

-hlubinné ohýbání vrstev 

-gravitační vrásy 

shrnování vrstev podél 
okrajů pánví 

5. 
-gravitační vrásy 

-shrnutí 

vytlačování měkkých 
hornin ve dně údolí 

6. 
-údolní antiklinály 
-bulging 
-naduřování vrstev pode dnem údolí 

blokové pohyby 

blokové pohyby po 
plastickém podloţí 

7. 
-bloková pole 

-cambering 

blokové pohyby podél 
předurčené plochy 

8. 

-rozsedliny 
-bloková pole 
-posuvy 

p
o

v
rc

h
o

v
é 

povrchové plouţení 9. 

-slézání suti 
-slézání svahových hlín 
-povrchové ohýbání vrstev 
-vyvlečení a hákování vrstev 
-plošná soliflukce 
-kamenné ledovce 

se
so

u
v
án

i 
     

sesouvání podél rotační smykové plochy 10. 
-sesuvy podle rotační smykové plochy 

-rotační sesuvy 

sesouvání podél 
rovinné smykové 
plochy 
 

sesouváni zemin podél 

rovinné smykové 
plochy 

11. 

-planární sesuvy 
-sesuvy podle rovinné smykové plochy 
-sesuvy podle předurčené (predisponované) 
smykové plochy 

sesouvání skalních 
hornin podél rovinné 
smykové plochy 

12. 

-planární sesuvy ve skalních horninách 
-sjíţdění po předurčené ploše 
-skalní sjíţdění 
-sjíţděni 

sesouvání podél 
sloţené smykové 
plochy 
 

 

sesouvání podél 

sloţené, zakřivené a 

rovinné smykové 

plochy 

13. 
-rotačně planární sesuvy 

-sesuvy podél sloţené smykové plochy 

sesouvání po 
horizontální nebo 
mírně ukloněné 
smykové ploše 

14. -laterální sesuvy 

 

Tabulka 1. - Klasifikační schéma svahových pohybů – plouţení, sesouvání  
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   Klasifikační schéma svahových pohybů část 2. 

 

 

Základní 
skupiny 
svahových 
pohybů 

Základní typy 
svahových 
pohybů 

Příklady 
nejrozšířenějších typů a 
jejich charakteristika 

Číslo 
příkl. 

Názvy výsledných svahových deformací 

st
ék

án
í 

stékání 
svahových 
uloţenin 

stékání jílovitých 

a hlinitopísčitých zemin 
15. 

-zemní proudy 
-bahnité proudy 
-zemní proudy v citlivých jílech 
-soliflukční proudy 

stékání hlinitých a 
úlomkovitých zemin 
působením přívalových vod 

16. 

-kamenité (balvanité) přívalové proudy 
-hlinitokamenité přívalové proudy 
-hlinité a bahnité přívalové proudy 
-mury 

stékání povrchových partií 
pokryvných útvarů v období 
tání nebo po nadměrných 
sráţkách 

17. 
-rusky „oplyviny" 

-anglicky „flowage" 

ří
ce

n
í 

sesypávání 

přemisťování drobných 
úlomků poloskalních hornin 
aţ zemin kutálením a 
valením po svahu 

18. 
-drolení 

-sesypy 

opadávání úlomků 

náhlé přemístěni úlomků 
skalních hornin volným 
pádem, poté valením a 
posouváním po svahu 

19 

-opadové kuţele 
-suťové kuţele 
-haldy 
-úsypy 
-osypy 
-kamenná moře 
-padání kamenů 

odvalové řícení 
náhlé přemístění skalních 
stěn převáţně volným 
pádem 

20. 
-skalní řícení 
-odvalové zřícení 
-odvály 

planámí řícení 

náhlé přemístění skalních 
stěn, přičemţ se kombinuje 
kluzný pohyb po předurčené 
ploše volným pádem 

21. 

-sesutí 
-planámí skalní zřícení 
-skalní zřícení kombinované se sjíţděním 
-slovenská „zlomiska" 

 

Tabulka 2. - Klasifikační schéma svahových pohybů – stékání, řícení 
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1.2.1. Ploužení (creep) 

     je označení pomalého tečení hmoty. Z geologického hlediska jde o dlouhodobý zpravidla 

nezrychlující se pohyb horninových hmot, přičemţ hranice vůči pevnému podloţí je ve 

většině případů nezřetelná. Velikost posunů hmot je vzhledem k prostorovým rozměrům 

postiţeného horninového masivu zanedbatelná, představuje nejpomalejší typ svahového 

pohybu. Je zcela přirozeným procesem probíhajícím téměř na všech svazích, při kterém jsou 

nezpevněné části regolitu postupně působením gravitace transportovány do niţších poloh. 

Rychlost plouţení se pohybuje od 1 mm do 10 m za rok. Plouţením začíná kaţdý svahový 

pohyb a je přípravnou fází pro sesouvání, tečení nebo dokonce i řícení. (1,2,3,5) 

 
Obr. 1.5 – Příklady svahových pohybů (R. Ondrášik – J. Rybář, 1991) – Plouţení 

 

 

 

     Plouţení je nejobtíţněji pozorovatelný a vymezitelný, ale nejrozšířenější typ svahového 

pohybu v ČR. Rozeznáváme dva hlavní typy ploužení: 

1. hlubinné – svahy v dlouhodobém napjatostním stavu podléhají pomalému deformování 

hornin v hloubkách aţ několika desítek i stovek metrů;  

2. přípovrchové  (nebo taky slézání svahovin) – kdy po svahu velmi pomalu stéká přípo-

vrchová vrstva zvětralin a svahovin. (3) 
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     Creep je moţné určit podle dvou charakteristických projevů na svahu. Důsledkem jsou tzv. 

opilé stromy. Kmen stromu se snaţí udrţovat si polohou kolmou k zemskému povrchu. 

Vzhledem k tomu, ţe půdní kryt pod ním se ale postupně pomalu posouvá, důsledkem je 

kolenovité aţ šavlovité prohnutí kmene. Hákování vrstev je druhým typickým projevem 

plouţení. Pokud vrstevní sled není se svahem rovnoběţný, ale svírá s ním určitý úhel, dochází 

u povrchu vlivem gravitace k ohýbání vrstevních ploch směrem po svahu. (4) 

 
Obr. 1.6 – Dva projevy plouţení na svahu. Opilé stomy (A) a hákování vrstev (B). 

     Plouţení samo o sobě nepředstavuje ţádný hazard. Díky němu ovšem dochází k narušení 

struktury regolitu, který se tak můţe stát nestabilní a tudíţ náchylný k ostatním svahovým 

pohybům. (3) 

 

1.2.2. Sesouvání (sliding) 

     Sesouvání je poměrně rychlý (cm aţ m/den) krátkodobý klouzavý pohyb horninových 

hmot na svahu podél jedné nebo více průběţných smykových ploch či zón. Charakteristické 

je, ţe se část hmoty nasune na původní terén v předpolí. Výslednou formou sesuvného 

pohybu je sesuv. Při sesouvání se mohou v hlubších částech současně uplatňovat i pomalé 

deformace plouţivého charakteru, na povrchu i stékání. (1,2,3) 
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Obr. 1.7 – Příklady svahových pohybů (R. Ondrášik – J.Rybář, 1991) – Sesouvání 

 

        Sesouvání je nejčastěji dokumentovaný typ svahového pohybu v České republice 

postihující např. rozsáhlé oblasti flyšových území Beskyd, Českého středohoří a Poohří. (5) 

 

1.2.3. Stékání (flow) 

     Stékání je rychlý (km/h) krátkodobý pohyb horninových hmot ve viskózním stavu. 

Podstatná část hmot vyteče z odlučného prostoru a přemístí se po povrchu terénu na velkou 

vzdálenost (v ČR i stovky metrů). Stékající hmoty jsou ostře odděleny od neporušeného 

podloţí. Výslednou formou pohybu je proud. Stékání se podle druhu materiálu rozděluje na 

laviny, blokovo-bahenní proudy, zemní proudy a bahnotoky. 

 

Obr. 1.8 – Příklady svahových pohybů (R. Ondrášik – J.Rybář, 1991) – Stékání 
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     V konečné fázi vývoje můţe stékání přecházet do pomalého plouţení. V ČR se vyskytuje 

nepravidelně a je vázáno na extrémní sráţky spolu s vhodnými geologickými  

a geomorfologickými podmínkami, zejména však v českém útvaru křídovém a neogenních 

sedimentech v Českém středohoří a Doupovských horách. 

     Soliflukce je nejpomalejší pohyb tečení. Jedná se o velmi pomalý pohyb vodou nasycených 

svahovin, který postihuje i velmi mírné svahy (o sklonu kolem 1°). K soliflukci dochází 

zejména v chladných oblastech s výskytem permafrostu (trvale zmrzlá půda). (1,2,3,5) 

 

1.2.4. Řícení (fall) 

     Řícení je náhlý (řádově sekundy) krátkodobý pohyb horninových hmot na strmých 

svazích, přičemţ se postiţené hmoty rozvolní a ztrácejí při pohybu krátkodobě kontakt s 

podloţím. Při pohybu se uplatňuje volný pád. Dříve neţ hmoty ztratí kontakt s podloţím, 

můţe docházet k plouţivým pohybům. Vzdálenost přemístěných hmot je vzhledem k 

prostorovým rozměrům zříceného materiálu masívu mnohonásobně větší. (1,2,3) 

 

Obr. 1.9 – Příklady svahových pohybů (R. Ondrášik – J.Rybář, 1991) – Řícení 

     Tento jev se nejčastěji vyskytuje v oblasti skalních pískovcových měst, u nás např. v 

oblasti Hřenska, Českého ráje nebo Broumovska. (5) 
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1.2.5. Nedostatky klasifikace 

     Snaha o vytvoření univerzální klasifikace sjednocením termínů bude vţdy naráţet na 

problémy. Například Skempton a Hutchinson v roce 1969 (Záruba, Mencl 1987) upozorňovali 

na skutečnost, ţe dělení svahových pohybů na plouţení a sesouvání má několik nedostatků.     

Jde o to, ţe rychlost pohybu se můţe měnit, a tím by se mělo měnit i zatřídění svahového 

pohybu. Také velmi pomalý pohyb plouţivého charakteru se někdy vyskytuje i po zřetelné 

smykové ploše, jako hlavním atributu pro sesouvání. 

   Z hlediska klasifikace je také nutné upozornit na terminologickou nejednotnost pojmu 

sesuv. Termínu sesuv můţe být pouţito pro označení sesuvného jevu v uţším smyslu, kdy 

skutečně dochází k sesouvání jako klouzavému pohybu po jedné nebo více smykových 

plochách, současně je termín sesuv někdy pouţíván v širším smyslu, kdy je chápán obecně 

jako porušení svahu, například stékáním apod. V tomto smyslu je pojmu sesuv uţíváno místy 

i v předkládané zprávě. Výše uvedený přístup širšího a uţšího pojetí termínu sesuv (v 

anglické literatuře landslide) je charakteristický nejenom pro území České republiky, ale je 

uţíván hojně i ve světové odborné literatuře (Varnes 1978). 

     Pro odlišení různé míry významu termínu sesuv je toto označení pouţívané v širším 

hledisku někdy nahrazováno termínem svahový pohyb, který má obecnější platnost (v 

angličtině pouţívaný termín slope movement).(3) 

 

 

1.3.  Filozofie rizika, regionální riziko a sesuvné struktury v ČR 

 

     Pojem riziko, tak jak jej známe dnes, pochází ze středověku. Tehdy byl spojen s námořní 

dopravou. Odvozen byl od italského slova „risico“, které znamená skalní útes, jemuţ se 

námořníci měli vyhnout, pokud chtěli bezpečně doplout a dopravit náklad beze ztrát do 

přístavu. V češtině se pojem „úskalí“ ve smyslu určitého rizika dosud pouţívá. Později se 

pojmu riziko začalo uţívat ve významu pro moţnou finanční ztrátu. Z hlediska moderního 

řízení rizik ve stavebnictví lze riziko chápat jako moţnost, ţe s určitou pravděpodobností 

dojde k neţádoucí události, která se odlišuje od předpokládaného průběhu přípravy stavby, 

výstavby či provozu hotového díla. Důsledkem této události je škoda. Riziko samo je pak 

definováno jako součin pravděpodobností, ţe dojde k neţádoucí události, a škody, kterou 

uskutečnění této události způsobí. 
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     Obecně je s rizikem spojena kaţdá lidská činnost. Lidé si však obvykle pod pojmem riziko 

stále většinou představují pouze nebezpečí (hazard), moţnost vzniku katastrofy, nebo alespoň 

hodně nepříjemné události. S takto chápaným nebezpečím se většina lidí naučila ţít a počítá 

s tím jako s obvyklou věcí. 

     Geotechnická rizika, kromě rizik organizačních, patří k nejvýznamnějším rizikům, která se  

u inţenýrských staveb vyskytují, dbáme tedy na jejich význam a důleţitost. (6) 

 

 

1.3.1. Regionální riziko 

     Zemní sesuvy patří spolu s plouţením, skalními říceními a stékáním do skupiny svahových 

deformací, jde o pohyb nadloţních zemin a hornin způsobený gravitací. V dnešní době 

nazýváme problematiku svahových pohybů a deformaci svahové nestability. 

      

 

Obr. 1.10 – Ukázka případu, kdy předpokládaná opatření nebyla dostatečně účinná 

 

   Předpokladem sesuvného pohybu je splnění morfologických, geologických, 

hydrogeologických a klimatických podmínek, které v kombinaci s vhodným podloţím tento 

jev umoţní. Takovéto oblasti náchylné na zemní pohyby nazýváme sesuvné struktury. 

Významným zdrojem ohroţení jsou i nevhodné lidské zásahy. (5) 
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1.3.2. Nejdůležitější sesuvné struktury v České republice 

1.3.2.1. oblast karpatského flyše 

     Flyš je charakterizován souvrstvím, které je vytvořeno jednotvárným opakováním stejných 

hornin. Na počátku kaţdé etapy se usazovaly nejhrubší usazeniny, často jako slepence a hrubé 

pískovce, výše písčité jíly a nejvýše tmavé jíly. Tento cyklus je střídán tolikrát, ţe vzájemné 

propojení jednotlivých poloh jednoho odkryvu s polohami odkryvu třeba jen málo vzdáleného 

se obvykle nedá provést. Odlišovat je moţné flyšové komplexy s velkým aţ malým 

mnoţstvím rytmů ukládání. 

 

Vliv geologie flyše na sesouvání 

     Svahové pohyby jsou v regionu karpatského flyše dlouhodobé, mimořádný počet se ovšem 

objevil po katastrofálních sráţkách v červenci 1997. Rozdělit je lze do dvou skupin.  

1. Sesuvy mělké – t.j. sesuvy, které se vyvinuly ve zvětralinovém plášti. Jílovce a pískovce 

flyšového komplexu zvětrávají na písčitou hlínu, která má menší pevnost a potom stačí 

zvýšený sráţkový úhrn na to, aby došlo ke ztrátě stability a vzniku sesuvu. Tyto sesuvy se 

vyskytují, jakmile strmost svahu dosáhne cca 15 – 17%, jsou vţdy po spádnici. 

2. Sesuvy hluboké – t.j. sesuvy zasahující do navětralého aţ relativně zdravého horninového 

komplexu. Těchto sesuvů je podstatně méně, neţ sesuvů prvního typu, ale jsou nebezpečnější, 

protoţe se do pohybu dostávají velké masy horniny. 

     Oba výše zmíněné typy sesuvů se nevylučují, poměrně běţně dochází k situaci, kdy mělké 

sesuvy zvětralinového pláště pokrývají sesuv po hlubokých smykových zónách. 

 

1.3.2.2. oblast Českého středohoří 

     České středohoří je relativně mladé vulkanické pohoří, kdy sopečné horniny typu čedičů, 

trachytů, bazaltů a podobných výlevných vyvřelin proráţejí jílové sedimenty severočeských 

pánví. Zvětralé vyvřelé horniny a sutě jsou propustné, obvykle zvodnělé a tvoří vrstvy a 

čočky v jílech, dotují je vodou a to vytváří vhodné podmínky k vzniku sesuvů. Sesuvy v jílech 

jsou relativně pomalé, ale pohyby přetrvávají dlouhou dobu, řádově několik let. Zvláštním 

případem jsou poruchy stability spojené s důlní činností v Severočeském hnědouhelném 

revíru. Jedná se buď o stabilitu svahů povrchových dolů, nebo o stabilitu svahů výsypek. 

Zvláštním případem jsou důlní propady po hlubinné těţbě, které mohou vyvolat sesuvy 

okolních svahů. 
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1.3.2.3. oblast české křídové tabule 

     Česká křídová tabule zabírá rozsáhlou část severních a východních Čech a zasahuje aţ na 

severní Moravu. Sesuvy zde nejsou natolik časté, jako v oblasti karpatského flyše nebo 

Českého středohoří. Klasické rotační sesuvy se vyskytují ve zvětralých křídových jílovcích. 

Kromě klasických sesuvů se zde vyskytují také blokové deformace, kdy bloky pískovců sjíţdí 

do údolí po podloţních jílovcích. 

 

1.3.2.4. oblast karpatské předhlubně 

     V prostoru mezi Karpaty a Českým masivem sedimentovaly měkké a málo pevné jíly. 

Oblast je charakteristická sesuvy na svazích o velmi malém úklonu (7-10%), které se jenom 

obtíţně stabilizují. 

 

1.3.2.5. oblast jihočeských pánví 

     V oblasti jiţních Čech sedimentovaly měkké jíly a písky. Přírodní sesuvné svahy se díky 

ploché krajině téměř nevyskytují. Jakékoliv zemní práce a zásah do reliéfu krajiny jsou ovšem 

spojeny s rizikem suffoze (vyplavování písků) a sesouvání. (5) 
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2. Rozbor příčin sesuvů 
 

2.1. Vývoj sesuvů (svahových pohybů)  

     Sesuvy vznikají v proměnlivých geologických podmínkách, pod vlivem různých faktorů a 

také za přítomnosti času. Proto můţeme říci, ţe kaţdý sesuv se vyvíjí. V první fázi působí 

podmínky, které vedou ke vzniku sesuvu, coţ má za následek první porušení rovnováhy. Dále 

vzniknou trhliny v horní části svahu, pak nastane pohyb hmot a ukládání při úpatí svahu. (1) 

 

 
Obr. 2.1 - Rozdělení částí svahu a základní pojmy 

 

 

  
Obr. 2.2 - Základní pojmy sesuvů 

 

    

   V čase rozdělujeme stádia zemních pohybů na počáteční, pokročilé a stabilizované. 

Stabilizované sesuvy jsou ţivé, dočasně nebo trvale uklidněné. Dle stáří dělíme sesuvy na 

současné a sesuvy staré. (1) 
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2.2.  Geologické podmínky vzniku svahových pohybů 

   Svahové pohyby vznikají za podmínky působení zemské gravitace, důsledkem je pohyb 

svahového materiálu. Svahový materiál je moţné rozdělit do dvou hlavních skupin:  

1. Skalní podloží představuje podloţní horninu, která můţe být narušená přítomností různých 

trhlin a puklin, ale chová se jako kompaktní celek, bez vlivu na pevnost například obsahem 

vody.  

2. Regolit (zvětralinový plášť) je nezpevněnou vrstvou všech zvětralin na Zemi, které leţí na 

horninovém podkladu, zahrnuje například půdu, nánosy a náplavy v kontaktu s atmosférou. Je 

sloţen z půdy a ostatních materiálů v různém stádiu zvětrávání, oproti skalnímu podloţí není 

regolit kompaktní. U zvětralých typů materiálu horniny dochází k vysokému vlivu oslabení 

při saturaci vodou.  

   Většina svahů se skládá z kombinace obou předchozích typů a právě jejich poměr určuje 

důleţité charakteristiky svahových procesů. 

   Svahové pohyby vznikají často ve svazích, které jsou charakteristické výskytem dvou 

různých hornin s odlišnou pevností. Horniny v nadloţí mají větší pevnost a proniká jimi voda. 

Klesá pevnost na smyková ploše a sniţuje se stabilita svahu.  

   Hlavním typem jsou svahy v jílovitém vývoji křídy a terciéru, výstup jílovců, slínovců a 

vulkanických tufů. Jde o svahy podél okrajů vyzdvihnutých sedimentárních i vulkanických 

tabulí a příkrovů. Uloţení subhorizontálích komplexů pevných skalních hornin (pískovce, 

čediče, vápence) na méně pevných horninách (tufech, pelitických sedimentech).  

   Oblasti se silně tektonicky porušenými komplexy skalních a poloskalních hornin, vznik 

pohybu svahu je vázán na diskontinuity (pukliny, poruchy,zlomová pásma).  

  Oblasti s uloţenými paleogenními flyšovými sedimenty ve východní části ČR, kde se ve 

svazích mnohonásobně střídají vrstvy a polohy propustných a méně propustných hornin. 

Sesuvy jsou nejčastěji vázány na rozhraní jednotlivých typů hornin a zemin.(1,2,7) 
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2.3.  Stabilita svahu 

je dána rovnováhou dvou sil působících na svahovou hmotu, smykového odporu o bránícímu 

v pohybu a smykového napětí s, jenţ vychází z potřeby pohybu vlastní tíhou po svahu.  

Stabilita svahu je narušena, pokud k pohybu svahových hmot dojde. 

   Tíhová síla svahové hmoty G se pod úhlem α rozkládá na normálovou sloţku (normálové 

napětí n) a sloţku rovnoběţnou se svahem (smykové napětí s). 

 
Obr. 2.3- Působení sil na svahový materiál (Smith K.) 

 

   Úhel α představuje sklon svahu. Při rostoucím sklonu tak roste velikost smykového napětí a 

tím i moţnost pohybu materiálu dolů po svahu.  

 
Obr. 2.4 - Závislost velikosti smykového napětí s a normálového napětí n na sklonu svahu. Pokud při stejné hmotnosti materiálu sklon svahu 

vzroste z α na α', vzroste i velikost smykového napětí (s´), ale naopak se sníţí hodnota napětí normálového (n´). 

   Velikost smykového odporu o je závislá na několika faktorech, které zahrnují úhel vnitřního 

tření, velikost normálového napětí n a velikost vnitřní soudrţnosti (tj. kohezi) materiálu. Úhel 

vnitřního tření je dán třecím odporem mezi jednotlivými částicemi svahoviny, který brání 

částicím volně klouzat. Výsledná hodnota je ovlivněna především velikostí, uspořádáním, 

tvarem a mnoţstvím jednotlivých části. Nejvyšší úhel tření mají pevné kompaktní 

materiály.(4) 
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Obr. 2.5 – Názorný příklad vlivu materiálu na jeho vnitřní soudrţnost 

   Normálové napětí n je určeno jednak sklonem svahu α a  přítomností vody ve svahovině. 

Voda obsaţená v pórech materiálu vytváří vztlakovou sílu, která má opačný směr působení 

neţ normálové napětí a zmenšuje tak jeho velikost. Proto dochází ke svahovým pohybům v 

závislosti na zvýšených sráţkových úhrnech, vyšší obsah vody znatelně sniţuje normálové 

napětí a tím i velikost smykového odporu svahu. Naopak v suchých materiálech (písek, suť) 

vztlaková síla nepůsobí a normálové napětí závisí pouze na sklonu svahu. Kohezní síly jsou 

výsledkem elektromagnetických a elektrostatických sil, které působí mezi jednotlivými 

částicemi materiálu a zvyšují tak jeho vnitřní soudrţnost. Tyto síly působí především ve 

svazích s vyšším obsahem jílu, malé jsou u písčitých materiálů. Pokud je svahovina pouze 

částečně saturována vodou můţe soudrţnosti mezi částicemi napomáhat také kapilární 

koheze. (4) 

     Poměr sil, které způsobují pohyb materiálu dolů po svahu a sil, které brání tomuto pohybu, 

určuje stabilitu svahu. Pohyb nastává, pokud velikost smykového napětí překročí velikost 

smykového odporu, jejichţ rovnováha určuje mez bezpečnosti svahu. Podle poměru 

smykového odporu a napětí můţeme jednotlivé svahy rozdělit do kategorií (Summerfield, 

1991) : 

 svahy stabilní (s < o)  

 svahy aktivně nestabilní (s > o)  

 svahy podmínečně nestabilní (s < o nebo s > o) 

   Svahy podmínečně nestabilní jsou závislé na změně normálového napětí v různých 

podmínkách, především na zvyšování obsahu vody. Svah tak můţe být poměrně stabilní, 

pokud nenastanou větší sráţkové úhrny, které sníţením normálového napětí převrátí poměr 

smykového odporu a smykového napětí a následně dojde k pohybu. (4) 
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2.3.1. Smyková plocha 

   Znalost polohy a průběh plochy smykové plochy nám můţe být známa ze systematických 

měření (monitoringu), avšak vývoj volných přírodních zemních nestabilit probíhá 

nepředvídatelně. Náklady na sledování průběţných svahových pohybu jsou značné, proto je 

pozornost věnována zejména v místech, kde mohou svahové nestability způsobit hospodářské 

škody. 

   Řešení stability svahů je praktickou aplikací mechaniky zemin, v níţ vyuţíváme pevnostní 

nebo deformační charakteristiky zemin (Hulla et al., 1991). Stabilitu svahu nejčastěji řešíme 

metodou mezní rovnováhy, sledujeme rovnováhu sil podél uvaţované smykové plochy, která 

by vznikla případným sesuvem. (4) 

   Řešení stability svahu je základním předpokladem pro návrh stavebních činností a opatření 

pro zabezpečení svahů včetně sanace sesuvných aktivit. Díky znalosti materiálových 

charakteristik horninového prostředí a fyzikálním souvislostem je v moderním stavitelství 

běţné posuzování stability svahu jak nových staveb, tak moţné prověřování staveb a sesuvů 

stávajících.  

 

 

 

2.3.2. Metody řešení stability svahů 
 

   Řešení bývá relativně jednodušší, pokud se jedná o jiţ existující sesuv. Můţeme vycházet ze 

změřené polohy smykové plochy a také z toho, ţe stabilita svahu byla narušena, a tudíţ stupeň 

bezpečnosti je velmi blízký jedné. U jílovitých zemin by se jiţ u F = 0,95 pohyboval sesuv 

značně rychle. U vzniklých sesuvů určujeme úhel vnitřního tření reziduální pevnosti horniny 

zpětným přepočtem stability při F = 1, poté stačí malé hodnoty součinitele bezpečnosti (F = 

1,1–1,3) k tomu, aby se stav stabilizoval (Záruba, Mencl, 1974). 

   Podle tvaru smykové plochy jsou metody rozděleny do tří skupin. Jde o sesuvy s rotačními, 

rovinnými, nebo obecnými smykovými plochami. Rovinné smykové plochy se vytváří u 

sypkých zemin. U soudrţných zemin s rostoucí kohezí dochází k usmýknutí podél 

zakřivených smykových ploch. Nejčastěji předpokládáme válcovou smykovou plochu 

(Weiglová et al., 2003).  

   Metody mezní rovnováhy za základ berou vyuţitelnou smykovou pevnost zeminy a hledají 

moţnou plochu, na které dojde nejsnáze k usmýknutí. U sypkých zeminy je smyková plocha 

rovinná, u soudrţné zeminy válcová (dle log. spirály nebo zakřivené plochy). Mezi 

univerzální metody se řadí prouţkové (ŠVÉDSKÉ). Platí předpoklad existence vnitřních sil a 



 

 - 30 - 

splnění podmínek rovnováhy prouţků i celé části svahu nad plochou. Při výpočtu stability 

nesoudrţných zemin zohledňujeme, zda svahem prosakuje či neprosakuje voda.  

   Při výpočtu stability soudrţných zemin zařazujeme parametry a tlaky jako tlak vody 

v pórech, efektivní zatíţení přímo na smykové ploše a parametry ze zkoušek insitu. 

   Obecné řešení mezní rovnováhy základ tvoří Mohr-Coulombovo kritérium, omezení 

povrchem a předpokládanou smykovou plochou, rozdělení tělesa na n prouţků. (1,4,8) 

 

Základní metody výpočtu: 

1) PETTERSONova metoda neuvaţuje vliv jednotlivých prouţků navzájem 

2) BISHOPova metoda uvaţuje vliv prouţků a předpokládá kruhovou smykovou plochu 

3) JANBUova metoda  - zavádí vodorovné síly a lze počítat jakýkoliv tvar smykové plochy 

4) Výpočet dle Sarmy – obecná prouţková metoda  

5) Spencerova metoda – obecná prouţková metoda  

6) Metoda konečných prvků – je základem mnoha programů (Plaxis, GEO5)  

 

 
Obr. 2.6. Znázornění rozkladu sil v prouţku (Spencer)                        

 

 

 
                                    Obr. 2.7 – Znázornění smykové ploch - výstup programu Plaxis 
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2.4. Význam vody 

   Oběh vody v přírodě je jedním ze základních přírodních jevů na Zemi. Voda doprovází 

vznik zemského pláště, pokrývá 2/3 z celkového povrchu a tvoří součást atmosféry. Bez vody 

by na Zemi nebyl ţivot. Voda jako pojem má dva základní významy: 

1. Je chemickou sloučeninou kyslíku a vodíku – H2O. Vyskytuje se ve skupenství 

plynném (pára), kapalném (voda) a pevném (led). 

2. Je přírodním roztokem. Chemické sloţení kolísá v širokém rozmezí. Je velký rozdíl 

mezi vodami kontinentů a oceánů. 

   Veškerá pozemská voda, kromě vody chemicky vázané v minerálech a vody v organické 

hmotě, je zahrnována pod jeden společný název – hydrosféra. Celkové mnoţství vody na 

Zemi je odhadováno na 1337 . 10
6
 km

3
 (z toho 97 % v oceánech), celková hmotnost 

hydrosféry se odhaduje na 1,4 . 10
21

 kg. 

  

Obr. 2.8 - Oběh vody v přírodě 

 

   Na pevninu se z oceánu dostává 46 000 km
3
 vody. Z toho větší část odchází nevyuţita 

velkými průtoky a je zadrţována půdou nebo v močálech. Koloběhem vody v přírodě a jejím 

obsahem v zemském plášti dochází k neopakovatelnému ovlivňování vývoje skalního podloţí 

a regolitu.  
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   Voda je základní sloţkou nejen ţivotního prostředí člověka, ale i všech rostlinných a 

ţivočišných ekosystémů. Je hlavním médiem pro transport ţivin – pro příjem i vylučování. 

Její mnoţství na Zemi je prostorově i časově nerovnoměrně rozděleno. Voda neexistuje nikde 

a nikdy bez pohybu. Jako obnovitelný zdroj biosféry nemůţe být prakticky vyčerpána. Její 

pohyb v rámci koloběhu látek v přírodě je absolutní (je nezničitelná). Studiem zákonů 

výskytu i oběhu vody v přírodě se zabývá hydrologie. 

   Hydrologický cyklus vody v přírodě se skládá ze čtyř hlavních částí: atmosférických sráţek, 

povrchového odtoku, infiltrace a vypařování. Představuje uzavřený okruh. Pouze malé 

mnoţství vody je do cyklu přidáváno z nitra Země. 

   Hydrologická bilance je stanovena jako porovnání sráţek, průtoku, odtoku, odtokové 

ztráty a akumulace vody za určité období v uvaţovaném území. Základní hydrologickou 

bilanci je moţno provést poměrně přesně v zásadě jen v rámci povodí. Aby bylo moţno 

zanedbat povrchové a podpovrchové retence, je třeba pouţít dlouhé bilanční období a 

vycházet zpravidla ze základní bilanční rovnice: 

S  =  O  +  V  ±  N 

S - sráţky, O - odtok (povrchový a podpovrchový), V -  výpar, N -  mnoţství vody, které zvýšilo nebo 

sníţilo zásoby povrchové nebo podpovrchové vody (za dlouhé období se blíţí nule) 

   Výsledné hydrologické bilance malých povodí ukazují, ţe specifický odtok je nejmenší 

v lesní oblasti, větší v polní oblasti a největší v osídlené oblasti. 

   Podle mnoţství vody, které proteče neporušenou horninou (transmisivita) rozlišujeme 

horniny na propustné (štěrk, písek, pískovec), polopropustné (prachovec, jemnozrnný 

pískovec) a nepropustné (jílovec, vyvřelé a metamorfované horniny). (4,7) 

 
                    Obr. 2.9 - Znázornění propustnosti jednotlivých zástupců zeminového materiálu 
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2.4.1. Působení vody na sesuvné struktury, vliv proudění a vztlaku vody 

    Vztlak na úloţné ploše nepropustných hornin je znám a běţně se zavádí do statického 

řešení. V této části je podrobněji popsán vliv vztlaku v konkrétních geologických 

podmínkách. Sesuvy v těchto podmínkách mají některé charakteristické rysy ve svém vývoji:  

1. V pevných jílových zeminách způsobují síly, které vznikají prouděním vody. Smyková 

plocha vzniká ve větší hloubce, zmenšuje se efektivní normálové napětí. Vztlak má vliv na 

zvětšení objemu zeminy, smyková plocha je ve tvaru logaritmické spirály.  

2. U paty svahu, v místě kde voda vyvěrá ze svahu, dochází k rozbřídání zemin. Z tohoto 

místa se sesuv postupně rozšiřuje od malého zatrţení u paty směrem do vyšší části svahu. 

Vliv proudění vody a jeho směr má výrazný vliv. Normálové napětí podmíněné hmotnosti 

nadloţí na smykové ploše se zmenší o neutrální napětí způsobené vztlakem.  

3. U plošných sesuvů dochází ke stejnému vývoji s postupným rozšiřováním zátrhu do vyšší 

části svahu. K rozšiřování plošného sesuvu nedochází od paty svahu, ale od místa vývěru 

vody z podloţí, kde dochází k rozbřídání. Přemísťováním zemin do prostoru vývěru vody a 

vsakováním sráţkové vody nad sesuvem sniţuje stabilitu svahu.  

4. U sesuvů s velkým vztlakem podzemní vody na rozhraní spodní propustnější vrstvy s méně 

propustným nadloţím, dochází k rychlému sesuvu v krátkém čase, v horní části se objevují 

kry i na mírných svazích. (1,9) 

 

 

 
Obr. 2.10 - Vznik trhlin v sesuvném území – Sicílie 
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2.4.2. Viskózní pohyb  

 

   Při malých namáháních u pelitických sedimentů v měkkém stavu se projevuje znak 

viskózního tečení. Měkké sedimenty při namáhání smykem zmenšují svůj objem a díky tomu 

se u nich nevytvoří významné smykové plochy. Největší sesuvný pohyb se projevuje na 

povrchu a postupně se do hloubky zmenšuje. Smyková plocha v tomto případě téměř 

neexistuje, ale jedná se o hranici, která odděluje pohybující se hmota od podloţí. (1,9) 

 

 

2.5.  Rozbor příčin ovlivňujících porušení stability svahu 

 

      Svahové pohyby a jejich stabilita závisí na geologických poměrech a na faktorech, které 

způsobují sesouvání. Pro inţenýra je důleţité, aby rozpoznal a správně vyhodnotil podmínky, 

které způsobují náchylnost území k sesouvání a činitele, které pohyb bezprostředně vyvolaly. 

(1,2)  

    Pojem svahové pohyby sdruţuje všechny gravitační pohyby mas horninových masivů ve 

svazích kromě těch, kde materiál odnáší transportní média – voda, sníh, vítr. (2) 

    Stabilitu svahů ovlivňují dvě hlavní skupiny faktorů. První z nich jsou procesy a zásahy, 

které zvyšují smykové napětí horninových mas a druhou tvoří faktory sniţující smykový 

odpor. Jejich následkem se mění svah ze stabilního do podmínečně nebo aktivně nestabilního 

stavu. (10) 

 

2.5.1. Faktory zvyšující smykové napětí svahového materiálu 

1. Zvýšení sklonu svahu  - vznik přirozeně erozí nebo uměle vytvořeným svahem stavební 

činností.  

2. Odstranění laterální opory svahu  - vzniká  přirozeným vlivem podemletím paty svahu 

erozní činností vodního toku, procesy zvětrávání, či umělým zásahem. Stavební činností jde 

například o zářez ve svahu za účelem budování komunikace, zaloţení stavby a dále zásahy 

uvolňující patu svahu. Ojediněle můţe nastat i tektonickými pohyby. Vliv odstranění opory 

svahu je nejčastějším rizikem sesuvných náchylností. 
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Obr. 2.11 - Uvolnění paty svahu, smyková plocha               Obr. 2.12 -  Sesuv do údolního koryta řeky 

   Působení vodních toků a jejich erozní odplavování břehových částí je významným faktorem 

pro vznik zemních pohybů. Povodňové účinky vodních toků jsou váţným rizikem, od roku 

1997 kdy došlo na území na Moravě k povodňovým událostem, se tomuto jevu věnuje 

zvýšená pozornost.  

 

                               Obr. 2.13 - Narušení svahu stavební činností, následná deformace 

 

3. Přitížení svahu – přitíţení způsobuje zvětšení smykového napětí a napětí vody v pórech 

jílovitých zemin. Přetíţení generuje zmenšení odporu vnitřního tření a zároveň platí, ţe čím je 

přitíţení rychlejší, tím je pro stabilitu svahu nebezpečnější. Přitíţení vzniká například 

přitíţením svahu násypem, haldami a skládkami, akumulací zvětralin, nárůstu vegetace, 

zvýšení obsahu vody, stavební činnost apod. 

 
Obr. 2.14 - Přitíţení svahu, smyková plocha                                       
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Obr. 2.15 - Kombinace uvolnění paty svahu a přitíţení. Dálnice D8, v horní části vybudovaný 

lom a jeho přitěţující deponie, ve spodní části narušení paty svahu vedením dálnice.  

 

 

4. Změny ve vegetačním porostu svahů – zdravé a dostatečně pevné kořeny stromů mají 

příznivý vliv na soudrţnost svrchního pláště svahů. Růst stromů spotřebovává zemní vlhkost 

(evapotranspirace) a tím napomáhá vysušování zemního tělesa. Dále svým kořenovým 

systémem zeminu ve svém dosahu fixuje. Pokud dojde k odlesnění, kořenový systém 

postupně degraduje a tím se změní vodní reţim v podpovrchových vrstvách.  

5. Otřesy a vibrace (technická seismicita) – mají za následek vznik určitých kmitů různých 

frekvencí způsobující dočasnou změnu napětí v hornině, která můţe porušit rovnováhu svahu. 

Jejich původem můţe být zemětřesení , výbuchy velkých náloţí trhavin i otřesy strojů. 

Například u spraší a málo zpevněných písků můţe vlivem otřesů a vibrací dojít ke zmenšení 

soudrţnosti, u zvodněných kyprých písků a měkkých písčitých jílů mohou otřesy a vibrace 

způsobit ztekucení. 

 
Obr. 2.16 - Ovlivnění stability svahu otřesy dopravou 
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6. Plastické vtlačování a vytlačování svahu – v kombinaci svahu s odlišnou strukturou 

zeminového tělesa v oblasti paty svahu můţe docházet vlivem gravitace k plastickému 

vytlačení měkkého podloţí. Drůhým případem je ovlivnění vzlínající vodou z propustné 

vrstvy, která zvyšuje pórový tlak nadloţní vrstvy a tím způsobuje nadlehčování horninového 

materiálu v oblasti paty svahu.  (1,2,3,4,5,7) 

    
Obr. 2.17 - Plastické vytlačování měkkého podloţí         Obr. 2.18 - Vztlakové účinky uzavřené propustné vrstvy 

                                                                                                               a pórový tlak v nadloţní soudrţné zemině 

 

2.5.2. Faktory snižující smykový odpor svahového materiálu 

1. Změny obsahu vody - příčiny změn obsahu vody a jejich následky si rozdělíme do 

základních skupin: 

 

   1.1. Průsak povrchových a srážkových vod 

   Dešťová voda a voda z tajícího sněhu vniká do trhlin a puklin, kde vyvolává hydrostatický 

tlak, vzrůstá tlak vody v pórech a u svrchních nenasycených zemin se mění konzistence, coţ 

má za následek sniţování soudrţnosti a úhlu vnitřního tření.  

 
Obr. 2.19 – Povrchové tečení a průsak vody svahem 

 

   Jílovité zeminy v období sucha vysychají a tvoří se trhliny, které umoţňují vniknutí vody a 

následnou ztrátu soudrţnosti. Sezónní změny obsahu vody ve velmi slabě propustných a 

objemově nestálých jílovitých zeminách, podmíněných jak vztlakem podzemní vody, tak 

hromaděním vsakující sráţkové vody jsou jednou z hlavních příčin vzniku plošných sesuvů. 
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    1.2. Působení podzemní vody 

    Napjatá hladina podzemní vody působí na nepropustné vrstvy v nadloţí, respektive na 

velmi slabé aţ nepatrně propustné jílovitohlinité zeminy jako vztlak. Proudící podzemní voda 

působí tlakem na částice zeminy a zhoršuje stabilitu svahu, můţe také vyplavovat rozpustný 

tmel, coţ má za následek zmenšení soudrţnosti a součinitele vnitřního tření. V jemném písku 

a siltu vyplavuje proudící podzemní voda částice zeminy, vznikají podzemní dutiny a 

porušuje se tím stabilita svahu. 

 

 
Obr. 2.20 – Znázornění průsaku podzemní vody svahem 

 

    1.3.  Kolísání hladiny podzemní vody 

   Napjatá hladina podzemní vody působí na nepropustné vrstvy v nadloţí jako vztlak. 

V důsledku rychlých změn vodní hladiny dochází k vývoji svahových náchylností. 

  
Obr. 2.21 – Znázornění rychlého sníţení hladiny vody 

 

 
Obr. 2.22 -  Schéma - stabilita svahu je porušena zmrznutím vody při povrchu a tím došlo ke vzdutí hladiny 

podzemní vody. Popis: 1 - permské arkózové pískovce, 2 - svahová suť, 3 -terasový písčitý štěrk, 4 - namrzlá 

vyvěrající voda, 5 - zvýšená h. p. v. (Q. Záruba, V. Mencl, 1974) 
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2. Vliv promrzání - činnost mrazu ovlivňuje aktivitu sesuvů  Mrznutím se rozšiřuje objem 

vody v trhlinách, ty se rozšiřují a podporují vznik nových trhlin. V rozpukaných horninách je 

menší soudrţnost částic. V jílovitých a jílovitopísčitých zeminách se tvoří ledové vrstvičky. 

Při jejich tání se zvětšuje obsah vody v povrchové vrstvě a ta rozbředá. Mrznutím vody na 

povrchu se zhoršuje odtok vody ze svahu, a tím se postupně vzdouvá hladina podzemní vody 

aţ k porušení rovnováhy.  

3. Zvětrávání hornin (eroze) - současný reliéf je výsledkem spolupůsobení endogenních a 

exogenních činitelů. Endogenními (vnitřními) procesy v zemské kůře vzniklé primární i 

sekundární geologické struktury jsou v případě kontaktu s atmosférou, hydrosférou či 

biosférou pod neustálým vlivem exogenních činitelů, které je destruují (erodují). Energie 

exogenních procesů vychází hlavně ze sluneční energie, která vyvolává dynamické změny v 

atmosféře, hydrosféře i biosféře. Dalšími zdroji energie jsou především zemská gravitace a v 

menší míře působení přitaţlivých sil Slunce a Měsíce. Výsledkem působení exogenních 

činitelů jsou geomorfologické strukturní typy reliéfu, kterými mohou být říční, krasové, 

větrné, ledovcové reliéfy. Nejvýznamnější exogenní procesy, které se uplatňují v našich 

podmínkách patří svahové pohyby, geologická činnost vody, ledovců a větru. Mechanické a 

chemické zvětrávání porušuje postupně soudrţnost hornin, které má za následek rozpad 

horniny. Mezi mechanické činitele řadíme abrazi, činnost mrazu, změny teploty (insolance), 

působení organismů, působení gravitace, působení větru, působení ledovců a činnost vody. 

Mezi chemické faktory patří oxidace, hydrolýza, hydratace / dehydratace a rozpouštění. 

Textura i struktura horniny je narušována, oslabené zóny masivu se vlivem zvětrávání 

rozvíjejí.  

 
Obr. 2.23 – Schéma eroze hornin 
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   U mnohých sesuvů byl zjištěn i další faktor, důsledkem prosakující vody se mění chemické 

sloţení horninového tělesa (hydratační pochody, výměny iontů v jílech). Takové případy 

sesuvů se objevují v oblasti, kde se vyskytují glaukonitické pískovce a jíly., tedy převáţná 

většina oblasti moravských Karpat.  

4. Činnost organismů (růst a tlení kořenových systémů) - erozivní činnost organizmů z 

fyzikálního hlediska je především růst kořenů. Vegetace zapouští kořeny do  skalního masivu. 

Vyuţívá zóny oslabení (pukliny, vrstevní plochy,   zlomy). Do těchto míst vrůstá kořen, který 

postupně zvětšuje svůj objem. Na stěny pukliny vyvozuje   permanentní tlak a působí tak jako 

ţivý klín, který postupně puklinu rozšíří. Nově otevřenou část vyuţije k dalšímu růstu. Kromě 

činnosti kořenů do této skupiny patří také vrtavá a  hrabavá činnost organizmů, ve srovnání s 

činností kořenů  rostlin je však zanedbatelná. 

 
Obr.2.24 - Vrůst kořenového systému do puklin 

5. Vliv změn geologických struktur (vznik zlomů,  trhlin a puklin, kliváţ) - existence 

nespojitých struktur je podmíněna křehkými aţ křehce duktilními deformacemi. Sekundární 

struktury  porušují souvislost primárních geologických těles. Jsou to tedy nově vzniklé plošné 

strukturní prvky, které člení  primární těleso na dílčí bloky. Geologické celky dělíme na 

pukliny, zlomy a kliváţ. 

 
Obr. 2.25 – Schéma rozdílu mezi puklinou a zlomem 
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Pukliny jsou trhliny, které porušují horninu. Mohou  být otevřené, uzavřené nebo vyhojené 

(vyplněné)  některými druhotně vykrystalizovanými minerály -  kalcit, křemen, epidot, atd. 

Zásadní rozdíl mezi puklinami a zlomy je v   kinematice. Na zlomech dochází k přemístění 

sousedních  ker, u puklin nikoliv. Bloky jsou vůči sobě na   stejné pozici jako před porušením 

horniny. Pukliny jsou nejběţnějším typ porušení mechanické soudrţnosti  hornin a 

horninového masivu. Zpravidla se vyskytují v souborech, v   nichţ se zpravidla řadí do dvou a 

více puklinových systémů různé  geometrie (pozice v prostoru – orientace a sklonu) a často 

také geneze. Za jeden systém povaţujeme soubor paralelních puklin, které většinou   vznikají 

současně v páru s jiným geneticky stejnocenným systémem. 

 

                Obr. 2.26 - Pukliny skalní horniny                          Obr. 2.27 - Znázornění zlomových pohybů 

Zlomy geneticky souvisí se vznikem fraktur - ploch porušení, podél nichţ  dojde ke 

zřetelnému posunu obou zlomem oddělených ker. Zlomová plocha   vymezuje dvě dílčí 

tektonické kry, z nichţ ta, která leţí nad zlomovou plochou je   označována jako nadloţní kra. 

Kra pod zlomovou plochou je krou podloţní. Základním klasifikačním kritériem zlomových 

struktur je charakter  relativního přemístění. Rozlišujeme pokles, přesmyk a horizontální 

posun. 

Kliváž je představována hromadným   výskytem ploch oslabené soudrţnosti. Hornina je 

soudrţná, i kdyţ je porušena paralelními plochami. Nejčastěji je nalézáme ve vrásových 

ohybech. (1,2,3,4,5,7) 

 
Obr. 2.28 - Kliváţ ve vrásových ohybech 
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   Přehled o regionální geologii je v dnešní době velmi pokročilý. Zatímco první regionální 

geologická mapa F. Riepla má legendu obsahující 20 hornin, nová geologická půlmiliónka uţ 

zobrazuje rozloţení a vzájemné vztahy 320 horninových typů. Vedle vlastní geologické mapy 

a její legendy jsou znázorněna i doprovodná schémata (např. hlavních geologických jednotek 

Evropy) nebo údaje o absolutním stáří řady magmatických hornin a metamorfních dějů. (11) 

 

Obr. 2.29 – Geologická mapa České republiky (national-geographic) 

   V závislosti na všech výše uvedených faktorech uvádí K. Smith (2002) hlavní druhy terénu, 

který je můţe být velmi náchylný k vzniku hazardů svahových pohybů: 

 oblasti postihované zemětřesením 

 horská prostředí s velkým výškovým členěním reliefu 

 oblasti se střední výškovou členitostí, které jsou postiţeny silnou erozí půdního krytu 

 oblasti budované mohutnými vrstvami jemných sedimentů, především spraší  

 oblasti s velkými úhrny sráţek během roku 

   Pro zemní nestability a správné vyhodnocení zemních pohybů je znalost geologických 

struktur základním výchozím podkladem. Relevantní a úplné informace slouţící k hodnocení, 

jsou nezbytné pro správný návrh sanace. 
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3. Řešení sanačních sesuvů dle specifických podmínek a příčin 

3.1. Metody průzkumu svahových pohybů, fáze průzkumu, podklady 

pro monitoring a sanace 

    Základním podkladem pro jakékoliv rozhodování či projektovou činnost v oblasti postiţené 

sesuvy jsou inţenýrsko-geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum. Průzkum 

stability přirozených svahů, stávajících zářezů, lomových stěn a násypů posuzujeme na 

porušení rovnováţného stavu s cílem navrhnout optimální způsob zabezpečení. U nově 

projektovaných svahů je cílem průzkumu najít nejvhodnější místo, navrhnout bezpečný sklon 

a technologický postup budování svahu.  

    Volba metodiky průzkumu závisí na geologickém charakteru území, typu svahové 

deformace, faktorech vyvolávajících porušení stability, rozsahu a hloubce porušení svahu, 

ekonomické i společenské závaţnosti a v neposlední řadě i na moţnostech průzkumné 

organizace (Mareš et al., 1983).  

   Během průzkumu je potřeba zjistit zejména plošné a prostorové omezení svahové 

deformace (hloubka a průběh smykových ploch), směr a rychlost svahového pohybu, 

hydrogeologické poměry, geologickou stavbu, aktivitu svahových pohybů a jejich vývoj, 

fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin. Úkolem průzkumu je zjistit a vyhodnotit informace 

morfologie svahu pro projekt sanačních opatření. Průběh průzkumu od počátku po návrh 

sanace je rozdělen do následujících etap: (3,5) 

3.1.1. Předběžný průzkum pro sanační opatření – prvotní rekognoskace 

   Prvotní rekognoskace se obvykle nezúčastňuje odborník geolog nebo geotechnik. Jedná se o 

místní šetření za účasti dotčených orgánů státní správy, majitelů nemovitosti, okolních 

obyvatel a záchranných sloţek. Úkolem je zjistit, zda existuje reálné riziko svahové 

nestability, která by ohroţovala obecný zájem ţivota a zdraví osob, jejich majetek, stávající 

nebo připravované investice, inţenýrské sítě, silniční a ţelezniční komunikace infrastrukturu a 

další významné celky. 

Pokud je závěrem prvotní rekognoskace zjištění, že je zde podezření zemní pohyby, je potřeba 

neprodleně přijmout následující opatření: 

· kontaktovat oblastního geologa České geologické sluţby 

· kontaktovat správce inţenýrských sítí a zváţit jejich odpojení vzhledem k moţnostem 

poškození  

· posoudit moţnost pokračování ve stavebních pracích, pokud probíhají.  
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· vyhnout se odtěţování čela sesuvu, pokud by odtěţování nevyţadovalo zlepšení, či záchranu 

ţivotů 

· pokud je zemní masa v pohybu a existuje nebezpečí z prodlení, je snahou odčerpat či 

odvodnit stávající zdrţe a nádrţe s vodou, vodní zdroje a jiné. 

Jsou-li zdrojem svahových nestabilit přírodní katastrofy jako zejména záplavy, reţim 

průzkumu je součástí organizace záchranných sloţek a je řízen organizačními štáby vedenými 

odborníky. 

 

Obr. 3.1 - D8 Litochovice nad Labem  - detail posunutí paty na sesuvu 

 

     Při předběžném průzkumu pro návrh sanace se provede jednoduché mapování do 

nejpodrobnější situace, která je k dispozici. Základním zdrojem informací na území České 

republiky byl celostátní registr sesuvů Geofond (Česká geologická sluţba). Registr sesuvů 

Geofondu ukončil svou činnost k 31.12.2010 a obsahuje celkem 9 323 záznamů - objektů. 

MŽP ČR organizuje a metodicky usměrňuje výkon Státní geologické služby, který zajišťují 

příspěvková organizace Česká geologická služba, která od roku 2012 poskytuje i sluţby, jako 

dřívější organizace Státní geologická sluţba - Geofond, se kterou se sloučila. Svahovým 

pohybů je vyčleněn samostatný internetový portál Svahové nestability, jehoţ úkolem je 

přehled a evidence všech svahových pohybů. Jeho jednou z moţných funkcí je například vést 

informace i detaily jednotlivých projektů – konkrétní řešení sanací, včetně dokumentace. 

Vzhledem k vývoji v elektronických komunikacích je nový portál přínosem pro sdílení 

informací. Sběr a studium archivních materiálů, publikací, zpráv a poznatků o daných území 

jsou výchozím podkladem pro další kroky průzkumu, snahou je zajistit veškeré relevantní 

informace tak, aby nedocházelo ke zkoumání jiţ dávno prozkoumaných otázek. (5) 
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Obr. 3.2 - Mapový portál Svahové nestability – webové rozhraní 

 

   Česká republika patří vzhledem ke své pestré geologické stavbě a hustému osídlení mezi 

země s vysokým výskytem a ohroţením svahovými nestabilitami. Řadí se mezi země s 

dlouholetou a vyspělou tradicí dokumentace a klasifikace tohoto rizikového jevu, které jsou 

nezbytné pro prevenci, jakoţ i pro likvidaci případných následků svahových nestabilit. 

Experti ČGS mají zkušenosti s dokumentací a vyhodnocováním tohoto fenoménu po celém 

světě. (5) 

 

 

3.1.2. Podrobný průzkum 

   je základním podkladem pro projekt sanace. V etapě podrobného průzkumu se provádí 

následující: 

· podrobné výškové a polohové zaměření sesuvu a jeho okolí  

· detailní mapování sesuvu – podrobná mapa situace sesuvu s vyznačenými vnějšími obrysy 

červeně, trhlinami se změřenou šířkou, výškovým rozdílem – poklesem terénu na trhlinách, 

údaje o povrchové a podzemní vodě, změřenou hloubku a úroveň vody ve studních na sesuvu 

a v jeho okolí, údaje o rostlinstvu a pokrytí drnem, místa infiltrace povrchové vody do sesuvu, 

zamokření, měření úklonu vrstev na odkryvech apod.) 

· vrtané a kopané průzkumné sondy s kontinuálním odběrem jádra a vzorků vody  - na základě 

odebraného materiálu hornin se sestavuje geologické sloţení profilu  
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Obr. 3.3 - Příklad digitální instrumentace sesuvu Řečice na VD Šance (Novosad 1998) 

 

· geofyzikální práce - určujeme fyzikální a napěťový stav horninového masívu, stanovení 

fyzikálních, mechanických a geotechnických vlastností hornin a zemin - polní zkoušky 

· laboratorní zkoušky - materiál ze sond se zpracovává v laboratoři mechaniky zemin, zjišťují 

se indexové vlastnosti a pevnostní charakteristiky 

· údaje o sráţkách a klimatu za poslední období - sráţkoměrné stanice a údaje HMÚ 

· stabilitní výpočty - model v řezu po spádnici, metodami mezní rovnováhy ověření správnosti 

představy geologa (geotechnika) o průběhu smykové plochy, pevnosti zemin, hladině 

podzemní vody a tlaku vody na smykové ploše. 

    Výsledkem průzkumu je závěrečná zpráva. Zpráva obsahuje zjištěné výsledky, jejich 

interpretaci a doporučení způsobu sanace na základě zkušeností (bez statického výpočtu). 

Zpráva musí dále obsahovat mapy, geologické řezy ověřené stabilitním výpočtem, podrobné 

údaje o koloběhu podzemní vody, jednotlivých kolektorech, případných tlakových zvodní a 

očekávaný průběh tlaku vody na smykové ploše. (5,12) 
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3.1.3. Doplňkový průzkum  

   je doplňkem k projektu sanace, doplňuje informace projektové dokumentace, které 

zpracovatel neznal v době podrobného průzkumu. Zpracovatel se zaměřuje na výběr metod 

závislých přímo na řešeném problému. (5) 

 

3.1.4. Jednoetapový průzkum 

    Při řešení problematiky sesuvů běţně dochází k situaci, kdy se jedná o havárii a v časové 

tísni nelze postupovat dle zásady etapovitosti. V takovémto případě geotechnik a projektant 

určují práce přímo na místě a jejich postup je součástí průzkumu. Například lze spojit 

průzkum se sanací, kdy sanační prvky (mikropiloty, horizontální odvodňovací vrty) jsou 

navrţeny tak, aby první z nich byly vyhodnoceny jako průzkumná díla. Jsou hloubena 

jádrově, při jejich hloubení je přítomen geotechnik a na základě jejich výsledků se upravuje 

návrh dalších opatření.  Zkušenosti zpracovatele průzkumu s prováděním průzkumu na 

sesuvech jsou velice důleţité, odpovědní řešitelé úkolu musí mít oprávnění pro provádění 

inţenýrsko-geologických průzkumů a hydrogeologických průzkumů, které vydává 

Ministerstvo ţivotního prostředí. Pro geotechnickou část je potřeba, aby ji zpracoval 

autorizovaný inţenýr pro geotechniku. Laboratoř mechaniky zemin a hornin, která zpracuje 

odebrané vzorky, by měla mít akreditaci pro příslušné zkoušky a metody. (5) 

 

3.2. Geotechnický monitoring 

 

   Monitoring je kontrolou a sledováním stavu sesuvu v čase. Zjištěním jsou změny rychlosti 

pohybu sesuvu, změna geometrie svahu a změny mechanických a fyzikálních vlastností 

v zóně sesouvání. V případě, ţe byl sesuv sanován, sleduje se funkčnost pouţitých sanačních 

prvků a případná nutnost jejich údrţby. Monitoring je dlouhodobý proces a trvá mnohdy aţ 

desítky let. (12) 

 

 

3.2.1. Základní součásti geotechnického monitoringu  

 

Měřická přímka - nejjednodušší metoda, která se aplikuje obvykle jako první. Jedná se o řadu 

bodů (obvykle kolíků), které jsou zaraţeny do země po vrstevnici přes sesuv. Kolíky jsou 

srovnány tak, aby při pohledu okem byly při instalaci v jedné řadě. Z odchylky řady lze velmi 

nahrubo odhadnout rychlost a velikost posuvu. 
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Obr. 3.4 - Příklad metody proloţení měřičskou přímkou 

  

Měření povrchových bodů - na povrchu sesuvu se instalují pevné body, jejich poloha a výška 

se proměřují převáţně geodetickými metodami, výstupem je měřičský protokol. 

Extenzometrická měření - na sesuvu obvykle po spádnici se do vrtů nebo rýh osadí pevné 

body propojené tyčovým systémem (extenzometr), výstupem měření je vývoj vzdáleností 

mezi více body. 

Opakované mapování - zpracovatel mapy průzkumu opakovaně navštěvuje místo nestabilit a 

zjišťuje viditelné změny geometrie svahu, vývoj zanáší do mapy. 

Hladina podzemní vody (HPV) - na povrchu sesuvu a v jeho okolí jsou instalovány 

pozorovací vrty (studny) vystrojené výpaţnicí a zhlavím pro dlouhodobé sledování, nejčastěji 

bývají vystrojeny průzkumné vrty. Dále se sledují domovní studny, prameny, zamokřená 

místa a všechny ostatní dokumentační body koloběhu podzemní vody. 

Pórový tlak vody - v jílovitých zeminách s malou propustností se při sesuvném pohybu 

vytváří přetlak vody v pórech, na nich se osazují speciální měřidla pórových tlaků – 

piezometry.  

Měření pohybů na smykové ploše - pro sledování pohybů zeminy v hloubce se nejčastěji 

pouţívá inklinometrických měření ve vrtech. Hloubka vrtu je potřebná minimálně 3m pod 

nejhlubší smykovou plochu. Vrt je osazen speciální inklinometrickou výpaţnicí s dráţkami 

pro pohyb přístroje měřícího změny úklonu. Opakovaným měřením zjišťujeme místa, kde 
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dochází k pohybu – určení polohy smykové plochy. Tento druh měření je vhodný pro pomalé 

sesuvy (v cm za měsíc), u rychlých sesuvů dochází k velké deformaci výpaţnice a tím 

znemoţnění dalšího měření. 

 

Obr. 3.5 - Instrumentace a monitorování pro kontrolu sesuvů a řícení stěn, svahů, zářezů a násypů (fy Interfels, 

Salzburg, Austria) - Vladislav Horák, Antonín Paseka, Pavel Pospíšil (VÚT Brno) 

 

Monitoring výtoků z odvodňovacích prvků – sanace většiny velkých sesuvů se provádí pouze 

odvodněním nebo odvodněním v kombinaci se silovými prvky. V rámci monitoringu 

sledujeme účinnost jednotlivých odvodňovacích prvků ve spojitosti se změnou úrovně hladiny 

podzemní vody a pórových tlaků. Na soutoku ţeber a drenáţí u paty svahu jsou budovány 

měřící šachty. Měření mnoţství vody je v čase proměnné vzhledem k ročnímu období, 

mnoţství sráţek a klesání mnoţství vlivem sníţení statické zásoby podzemní vody. 

Sledování napětí na opěrných konstrukcích – provádíme na rubové straně pomocí tlakových 

podloţek, uvnitř konstrukcí zabudovanými tlakovými čidly nebo napínací síla na zhlaví kotev 

pomocí dynamometru. Měření vyhodnocujeme s projektovanými předpoklady observační 

metodou (neboli metodou postupných kroků za současného sledování). Pokud se sanace 

provádí jednoetapově, obvykle bývá sice účinná, ale nákladná. Pokud nám to podmínky 

umoţňují, snaţíme se provádět sanace etapově, vyhodnotit fázi odvodnění a další kroky volit 

v závislosti na účinnosti. (12,13) 
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3.3. Návrh sanačních opatření – projekt sanace 
 

   Zpracování sanačních opatření musí vypracovat kvalifikovaný a zkušený řešitel, 

autorizovaný geotechnik. Projekt by měl zpracovávat variantní řešení a tyto varianty by měly 

být rozděleny do etap. Výběr metod a etap volíme na základě observační metody. Pro 

potvrzení správnosti řešení sanace je potřebné projekt nechat oponovat. 

   Úkolem projektu sanace je návrh opatření, které dlouhodobě stabilizují území nebo sesuv. 

Zpracovatel projektové dokumentace musí být odborně zdatný v dlouhodobém řešení 

problematiky. U odpovědného projektanta je vyţadována autorizace u komory stavebních 

inţenýrů pro obor geotechnika. Projekční řešení ve více variantních řešeních je v případě 

malých jednoduchých nestabilit jednoetapové, v ostatních případech je sanace členěna do etap 

dle výsledků monitorovacího hodnocení. 

   Varianty jsou hodnoceny z mnoha pohledů, předením hledisko ekologické, střety zájmů 

vlastníků nemovitostí, správců sítí, technické moţnosti zhotovitelů, ţivotnost jednotlivých 

prvků sanace a dlouhodobé údrţby. Zpracované varianty musí být podloţeny stabilitami a 

statickými výpočty včetně podkladů k vyhodnocení účinnosti. (5) 

 

3.4. Sanační metody – odvodnění 
 

   Odvodnění  je základní a nejdůleţitější součásti sanace, zmenšuje tlak vody na smykové 

ploše a tím sniţuje aktivní síly. Při stabilizaci rozsáhlých sesuvů velkých mas je odvodnění 

jedinou moţnou variantou. Při stabilizaci menších sesuvů se odvodnění doplňuje o silové 

prvky. (5) 

 

3.4.1. Povrchové odvodnění 

   Povrchové odvodnění je základní a účinná metoda, jejímţ úkolem je zabránit tekoucí 

povrchové vodě, výtokům z vrtů, pramenům a vodotečím infiltrovat do oblasti sesuvu. 

Odvodnění po povrchu provádíme jako okamţité sanační opatření, příčnými překopy ve 

svahu odvádíme vodu mimo oblast nestabilit nebo jako prevence nad oblastmi náchylnými 

k nestabilitám. Nejčastěji dochází k odklonům vody kopanými rýhami, které jsou v případě 

nevhodné geologie vyloţeny geotextilií a nepropustnými pásy z PE fólie, v případě 

soudrţnosti odvodné rýhy postačí volný odkop. Pokud je svahová nestabilita uklidněná a 

zajištěná, provádíme povrchové odvodnění definitivní. Provádění konečného odvodnění 

provádíme jako otevřený příkop (rygol) bez dalšího zpevnění, pomocí prefabrikovaných ţlabů 

či dílců různých geometrií nebo z přírodního kamene v kombinaci se zpevněním betonem. Při 
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realizaci povrchového odvádění vody citlivě dbáme na začlenění nového prvku do krajinného 

rázu a je bezpodmínečně nutné znát předem moţné dopady na změnu vodního reţimu. 

   
  Obr. 3.6 – Rýha, odtok vody        Obr. 3.7 – Odvodňovací ţlab                Obr. 3.8 – Schémata příkopů  

 

 

3.4.2. Hloubkové odvodnění 

   Základní předpokladem hloubkového odvodnění je sníţení vztlaku vody a pórového tlaku 

v oblasti smykové plochy. Pro rychlé sníţení hladiny podzemní vody je moţné vyuţít svislé 

vrty a studny. Jako trvalé definitivní prvky pro dlouhodobé odvodňování vytváříme drenáţní 

systémy a odvodňovací vrty, které odvodňují svahy gravitačně.  

3.4.2.1. Drenážní systémy - drenážní příkopy a žebra 

   Drenáţní systémy jsou součástí většiny sanací svahových pohybů, vytvoření moţnosti 

odtoku ze zeminového prostření do volného terénu zajišťuje sníţení nebo úplnou eliminaci 

neţádoucího zavodňování svahů a sníţení pórového tlaku v okolním zeminovém prostředí. 

Drenáţe jsou zároveň nezbytným prvkem všech opěrných a stabilitních konstrukcí. 

Podmínkou funkčnosti drenáţních systémů je moţnost přijímat vodu z okolního prostředí 

(propustné okolí) a po dobu ţivotnosti je důleţitá také jejich čistota. Drenáţní vedení 

zhotovujeme do vyspádovaných příčných výkopů vůči spádnici a na rubu opěrných zdí a 

konstrukcí.  Od okolní zeminy se oddělují tkanou geotextilií, která zamezuje zanášení drénu 

jemnými částicemi z okolí. Drenáţní systém vytváří perforované potrubí a dokonale 

propustné tříděné kamenivo od průměru 8mm a větší, bez obsahu jemných částic. Pro 

rozsáhlé a hlubší drenáţní systémy se pouţívají vícevrstvé drenáţní polštáře.  



 

 - 52 - 

   
       Obr. 3.9 – Drenáţní ţebro (tunel Hřebeč)                                Obr. 3.10 – Schéma filtračního ţebra 

 

 

3.4.2.2. Odvodňovací šachty a štoly  

Odvodňovací šachty jsou svislým prvkem slouţící k soutoku nebo odčerpávání vody. Bývají 

budovány u rozsáhlejších staveb jako sběrná místa drenáţních systémů a horizontálních 

odvodňovacích vrtů, u kterých zajišťují ochranu proti zamrzání, místo k čištění a monitoringu. 

Šachty jsou většinou napojeny na vodoteč. 

Odvodňovací štoly jsou dílem liniovým a vyuţívají se k odtoku jímané vody. Jejich pouţití je 

v pevném horninovém prostředí, do štoly jsou zaústěny vody z HOV, drenáţních a 

odvodňovacích systémů. Jejich vyuţití není časté, vyuţití mají u sloţitých staveb, jako stavba 

slouţící k převedení vody přes pevné horninové bariery. 

3.4.2.3. Horizontální odvodňovací vrty – HOV 

HOV jsou základním prvkem sanace. V mírném dovrchním úklonu 2-4% je za současného 

odvrtávání jádra tlačena perforovaná ocelová výpaţnice (nejčastěji dn 100-150mm), která se 

po pracovních cyklech postupně svařováním prodluţuje. Nejdelší vrty se provádí aţ 

vzdálenost 300m, vzniká však odchýlení vrtu aţ o 5m, coţ lze kompenzovat vrty na obě 

strany z mezilehlé jámy a propojení. V případě dobré soudrţnosti vrtu lze i dodatečné 

vystrojení  polyetylenovou nebo PVC výpaţnicí, je levnější, odolává korozi, ale není schopna 

odolávat svahovým poruchám, jejich pouţití je tedy výhodnější pro kratší vrty. 
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     Obr. 3.11 - Realizace HOV, technika 20. st., do dnes v akci         Obr. 3.12 – Výtok vody z HOV 

 

   Jímání vody zajišťuje děrovaná nebo štěrbinová perforace. Druh a rozmístění perforace je 

částí nejdůleţitější. Otvory a jejich rozmístění musí být takové, aby filtrovaly pouze vodu 

v oblasti smykové plochy, perforace se nesmí ucpávat a zároveň nesmí umoţnit drenáţovat 

vodu tam, kam není potřeba. Ukončení vrtů je nejčastěji šachtou, která umoţňuje čištění a 

monitoring mnoţství vytékající vody. Pro úspěšnost zavedených HOV jsou důleţité správně 

odhadnutá poloha smykové plochy a stahování pouze vody v sesuvu, neméně důleţité je 

odvedení vytékající vody mimo území nestabilit. Pokud existuje podezření, ţe HOV stahují 

vodu pouze z niţších zvodní, doplňují se svislé štěrkové mikropilotové vrty, které pomáhají 

zrychlení odvodnění nadloţních zvodnělých vrstev, na které působily nepropustné bariéry. 

Svislé vrty musí být dokonale odvodněny HOV při bázi, aby nedošlo ke vzniku uzavřených 

zvodněných propustných zón, které by dlouhodobě zásobovaly tělo sesuvu vodou. (5) 

 
Obr. 3.13 - A. Mylně odhadnutá poloha smykové plochy v návrhu HOV, B. Skutečný profil – neúčinnost HOV 
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3.5. Sanační metody – gravitační a silové prvky 

   Instalací gravitačních a silových prvků se buduje konstrukce, která brání aktivním sesuvným 

silám. Jejich realizace bývá doprovázena systémem odvodnění. Jednoduché metody lze 

uplatnit běţně u sesuvů do přibliţně 105m
3
. Mezi základní sanační zásahy patří: (5) 

3.5.1. Změna geometrie svahu 

   Nejdéle pouţívaná metoda je přitíţení paty svahu nebo násypu přitěţovací lavicí (C), čímţ 

dochází ke zvýšení stability svahu. Zmírnění sklonu svahu (A) nebo odlehčení horní hrany a 

přitíţení paty (stupně-B) jsou dalšími moţnými kroky ke zvýšení stability svahu. Tyto 

způsoby patří mezi nejjednodušší, není potřeba speciální strojní vybavení a upravený svah má 

neomezenou ţivotnost. Nevýhodou jsou velké přesuny hmot a velký zábor terénu v oblasti 

paty svahu. Při návrhu je potřeba pouţít vhodný materiál do násypu, zavést drenáţní vrstvu a 

provádět důkladné hutnění. Zvýšení stability se dokladuje měřením monitorovacího systému a 

výpočtem stability. (8) 

 

 

 

Obr. 3.14 - Úprava změnou geometrie svahu. A. Sníţení sklonu svahu, B. Vytvoření stupňů-přitíţení paty svahu, 

C. Přitíţení zatěţovací lavicí- přitíţení paty svahu, kde vzniká potencionální smyková plocha 
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3.5.2. Gravitační opěrná zeď 

   Gravitační opěrná zeď má široké vyuţití jako stabilizační prvek především v dopředu 

plánovaných stavbách a opatřeních nebo jako navazují prvek na zakotvené konstrukce. 

Nekotvené gravitační opěrné zdi a stěny jsou závislé na pevném a dobře provedeném 

zaloţení, které nelze pouţít v případě nevhodných základových podmínek. Zaloţení a 

geometrie se stanovuje na základě stabilitních a statických výpočtů, musí odolávat překlopení 

a posunutí v patě základu. Důleţitým prvkem opěrných konstrukcí je dobré odvedení 

podzemní vody, která působí v patě svahu na rub opěrné zdi a v kontaktu s jejich zaloţením. 

Při postupném zásypu zárubní strany zhotovované stěny se vytváří filtrační drenáţní systém, 

který je prostupy vyústěn do volného prostoru. V případě nedostatečného odvodnění působí 

podzemní voda vzdouvajícími účinky nebo pomáhá usmýknutí v případě nedostatečného 

zaloţení. Mezi konstrukce, které dobře propouští vodu a dostatečně svah stabilizují, jsou 

gabionové stěny. Na základ vytvořený z prostého či vyztuţeného betonu se staví konstrukce 

z drátokošů jednotlivě provázaných a vyloţených vhodným kamenivem. V dnešní době je 

pouţití gabionových gravitačních stěn velmi oblíbené, jak vzhledem k jednoduché a 

nenáročné montáţi, tak variantnímu řešení. Dle geometrie lze uvést například stěny rovné pro 

menší výšku, pro stabilizaci náročnějších svahů pouţíváme úklonných stěn a tvorbu teras. 

Klasickým a osvědčeným řešením je rovněţ železobetonová monolitická nebo 

prefabrikovaná stěna (dříve), betonovo-kamenná nebo kamenná zeď, kombinace 

předchozích případů a dále pouţití záporových konstrukcí (ocel, dřevo). (5,14) 

   
     Obr. 3.15 -  Gabionová gravitační zeď (Bečov nad Teplou)                    Obr. 3.16 -  Gravitační zeď s  

                                                                                                                  pohledovým kamenem a odtokem vody 
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3.5.3. Sanace z velkoprůměrových pilot 

   Stěny z velkoprůměrových pilot se budují zejména na dopravních stavbách a jako ochrana 

významných staveb, zatíţení je přenášeno do hlubších únosných vrstev. Jednotlivé odvrty 

průměru 460 - 1200mm (nepaţené dn1500mm) pronikají dostatečně hluboko pod smykovou 

plochu, po odvrtání jádra jsou vyztuţeny ocelovou svazovanou výztuţí a zabetonovány. 

V patrech a ve zhlavých pilot jsou dále přes ţelezobetonové svazovací trámce kotveny do 

pevné okolní horniny. Pilotová stěna tvoří bariéru přirozeného proudění podzemní vody, 

důleţité je její kvalitní odvodnění. Piloty se navrhují a budují ve smyslu ČSN 73 1002, pokud 

je pilotová stěna součástí komunikace, musí návrh a konstrukce splňovat technické a 

kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. Vzhledem k dobrému zpracování těchto 

podmínek je doporučováno je vyuţívat také pro návrhy sanací svahových nestabilit. 

   Velkoprůměrové piloty mají velkou pevnost také v ohybu, je tedy moţné jimi sanovat i 

významné svahové pohyby, jejichţ smyková plocha je hlubší 10m. Vzhledem k náročné 

dopravě a nutností budovat provizorní zpevněné komunikace, je doporučováno jejich pouţití 

u sanací, kde náklady přesáhnou 5-10 mil. (5,15) 

  
     Obr. 3.17 - Velkoprůměrové piloty                                 Obr. 3.18 - Pilotová stěna s kotvením 

3.5.4. Mikropiloty 

   Mikropiloty jsou maloprůměrové vrty o průměru do 300mm. Zhotovují se odvrzáním jádra 

do pevného podloţí, do odvrtu se vkládá dle očekávaného namáhání ocelová trubka (profil 

70/12, 89/10, 108/10 108/16 mm), po té se vysokotlakou injektáţí upíná kořen piloty nebo se 

trubka pouze do betonové zálivky vkládá. Mikropiloty se provádí také jako odvrt, zalití 

cementovým mlékem a vloţení svázané betonářské oceli. Vyuţití mikropilot je zejména díky 

malé vrtné soupravě vhodné ve stísněných podmínkách a podmínkách, kde nelze pouţít 
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velkoprůměrové piloty. Nevýhodou je vysoká cena, spotřeba oceli a malá tuhost. Pouţití je 

vhodné pouze s mělkou smykovou plochou, od 3-4m nevyhovují běţné mikropiloty na ohyb. 

Vyuţití je vhodné převáţně ve stísněných podmínkách a pracích menšího rozsahu. 

Mikropiloty lze realizovat také jako mikrozápory, do odvrtů se místo ocelové trubky vkládá 

profil H(I), nadzemní část slouţí jako konstrukce záporové stěny. Mikropiloty se budují 

v jedné nebo dvou řadách, pro zajištění tuhosti konstrukce se provádí v úrovni terénu 

ţelezobetonový spojovací trámec, který můţe být pro zvýšení stability dále kotven. Kotvením 

se ze zhlaví pilot stává ideálním základem opěrných zdí. 

    
     Obr. 3.19 - Schéma postupu zhotovování mikrolipot                      Obr. 3.20 - Mikropilotová stěna 

 

 

3.5.5. Zemní a horninové kotvy 

   Zemní a horninové kotvy se pouţívají při kotvení opěrných stěn, záporových, pilotových a 

mikropilotových stěn, gabionových matrací, ke kotvení skalních stěn a zajišťování sesuvných 

území. Kotvy přenáší tahové síly působící na konstrukci do injektovaného kořene 

v horninovém prostředí, převáţně v horizontální a úklonném směru. Kotvy se provádí jako 

lanové s 1 aţ 12 prameny a únosností 250-1200kN nebo tyčové s únosností do 420kN. Kotvy 

se vkládají do odvrtů běţně 5-8m dlouhých o průměru 150mm, ukotvení zaručuje injektáţ 

kořene kotvy. Aby nedošlo k nepříznivému působení sil v kotveném masivu, vkládá se táhlo 

do PE obalu, tím je zaručen přenos sil pouze v kotvení, v zásadě neporušené pevné skalní 

hornině. Délka a průměr kotev je stanoven statickým výpočtem a převáţně je dána 

vlastnostmi horninového prostředí. Napínání kotev se provádí speciální hydraulickou pistolí 

na 1,4 násobek předepsané únosnosti. Pojmem v kotvení jsou kotvené převázky, coţ jsou 

ocelové nosníky a ţelezobetonové trámce, přes něţ jsou odvrtány a zhotoveny zemní kotvy 

přenášející horizontální síly vyvozené zatíţením za záporovou stěnou. (5,12,15) 
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         Obr. 3.21 - Schéma kotevního prvku                                     Obr. 3.22 - Napínání lan kotvících  trámec 

 

 
Obr. 3.23 - Kotvení do skalního masívu – příprava kotev před zavedením do vrtu 

3.5.6. Injektáž 

   Injektáţ je tlakové vhánění cementační směsi do vrtu, kde proniká do puklin a pórů 

v hornině. Převáţně jde o injekční směs vody a cementu v poměru 2:1, přísady se pouţívají 

zřídka a pouze s ekologickou nezávadností. Dříve se injektáţ pouţívala jako sanace smykové 

plochy, tím však docházelo ke zvýšení pórového tlaku (dokud nezačal cement tvrdnout) a tím 

byla krátkodobě stabilita výrazně zhoršena. Dnes se pouţívá vysokotlaká injektáţ převáţně k 

upevnění mikropilot a kořenů kotev.  

   Sanace injektáţí má však své vyuţití při zpevňování skalních a poloskalních hornin, kdy se 

díky zaplněných puklinám a spárám injektáţní směsí zamezí zvýšenému zvětrávání. Metoda 

je to však pracná a značně nákladná. (5) 

 

3.5.7. Sanace sesuvů rostlinným porostem 

   Hospodářské dřeviny a oblasti plnící funkci lesa mají příznivý vliv na stabilizaci půdního 

pokryvu svahovitých oblastí. Kořenový systém fixuje terén a spotřebovává vodu. Důleţitým 

faktorem je hospodaření v lesním prostředí, správné druhové dřeviny a jejich včasná obměna 

zabraňují erozní činnosti. Po povodních v roce 1997 bylo zcela zřejmé, ţe horské holiny a 

odlesněné oblasti byly významně erodovány, splaveniny a přívalové vody způsobily na 
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četných místech svahové nestability. Mezi dřeviny, které mají příznivý vliv na stabilizaci 

prostředí jsou buk, jedle, jasan, javor klen, dub, modřín a další. Dalším příznivým prvkem 

krajinné sanace je tvorba remízů, zavedení těchto přírodních drénů je starší 100 let, vznikaly 

při tvorbě zemědělské půdy. 

 

 
Obr. 3.24 - Stabilizace svahu remízy a porostem (Lázně – Jeseník ) 

 

   Sanace rostlinným porostem se prování jako poslední fáze sanačních opatření, veškeré 

pukliny a trhliny ve svahu musí být sanovány. Vhodnost tohoto opatření je převáţně u 

mělkých a rozsáhlých sesuvů. (1,5) 

 

3.6. Životnost a údržba sanačních prvků 

   Návrh sanačních prvků řešíme dle potřeby na ţivotnost a nutnost údrţby. Trvalé ochranné 

prvky se navrhují s ţivotností delší nebo minimálně stejnou jako sanovaná stavba, bez 

nutnosti údrţby, ţivotnost je delší neţ 100 let.  

   Do kategorie s dlouhou ţivotností patří změny geometrie svahu a přitíţení paty svahu, 

velkprůměrové ţelezobetonové piloty, drenáţní systémy odvodňující smykovou plochu, 

opěrné a záporové stěny a odvodňovací štoly.  

   Sanační prvky s ţivotností desítky let se navrhují při předpokladu moţnosti další údrţby, i 

kdyţ v praxi se tyto prvky předpokládají s nekonečnou ţivotností a jejich údrţba se 

zanedbává. Jedná se především o mikropiloty, kotvy a HOV, prvky, které podléhají korozi a 

opotřebení, odolávají proměnným napětím. V návrhu se uvaţuje s jejich kontrolou, případnou 

opravou nebo výměnou. 

   Povrchové a podpovrchové odvodnění jsou sanační prvky, které si vyţadují stálou údrţbu, 

je nutné je pravidelně kontrolovat a čistit. Návrh kontrol by měl být součásti projektu. (5) 
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4. Speciální sanační zásahy 

4.1. Geosyntetika v zemním tělese 

   V dnešní době jsou geosyntetické výrobky běţně vyuţívány i pro řešení sloţitých 

geotechnických konstrukcí, vyztuţených násypů, zakládání v neúnosném podloţí, zamezení 

tlaků na stavební konstrukce, protierozní funkce apod.. Výhodou jejich pouţití je jednodušší 

proveditelnost oproti těţkým stabilizačním konstrukcím z betonu a balvanů. Systematickým 

vrstvením je moţné v rychlém čase vytvářet stabilizační konstrukce s vyuţitím nejrůznějších 

zemin a hornin dle poţadovaného účelu a finančních moţností. Mezi základní geosyntetické 

pojmy patří: 

Geosyntetiký prvek lze označit výrobek, jehoţ minimálně jedna sloţka pochází ze 

syntetického nebo přírodního polymeru a je v kontaktu se zeminou nebo stavebními 

materiály. 

Geovýztuž je sanační nebo výztuţní prvek vkládaný do zeminového prostředí, podloţí, 

násypu či zářezu svahu. Výztuţ je tvořena pásky, pruhy, mříţemi, sítí, tyčemi, vlákny ve 

vrstvách apod., které roznáší osové tahové síly vznikající přitíţením zeminy. Materiálem pro 

prvky výztuţe mohou být polymery PE, HDPE, PP, PET, PA, PVA, A, oceli, případně jiných 

materiálů (skleněná vlákna). 

Vyztužená zemina je násypová hutněná konstrukce, která je tvořena převáţně vodorovnými 

vrstvami výztuţných materiálů z geosyntetiky a oceli. Vlákna mohou být rovněţ 

promíchávány se zeminou pro vylepšení jejich vlastností. Pro zajištění zářezu ve svahu lze 

pouţít hřebílkování zeminy. 

    

Obr. 4.1 -  Schéma protierozních opatření       Obr. 4.2 - Sanace svahu monolitickou výztuţnou geomříţí 

Geomříž je polymerní strukturní otevřená síť navzájem spojená tahovými prvky, které jsou 

dle spojení vyrobeny tavením, vázáním, tkaním, pletením apod. 
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Geotextílie je vodopropustná technická textilie, která je zabudována do zemních konstrukcí. 

Je vyráběna ve vrstvách, její síla určuje pevnost a vhodnost pouţití. Geotextílie se pouţívají 

k vylepšení vlastností zemin a její výhodou je oddělovaní vrstev nebo druhů zemin a hornin. 

Je vhodná například jako podklad a vrstvy násypů a prvků filtračních systémů. 

Geokompozit je prvek sloţený z více komponentů, je vyráběn formou stavebnice, jednotlivé 

části se navzájem spojují. Jeho struktura můţe například připomínat včelí plástve, ty jsou 

vyplňovány zeminou nebo kamenivem. Mezi další výrobky patří bentonitové rohoţe a 

geodrény.   

Georohož je prostorový prvek, jehoţ pouţití se vymezuje na protierozní ochranu a umoţnění 

růstu rostlin. 

   
      Obr. 4.3 -  Vytvoření terasové konstrukce          Obr. 4.4 - Sanace sesuvu sanace svahu u tunelu Hřebeč 

  

   Výhodou geosytetických konstrukcí je variabilnost pouţití, pevnost, lehkost materiálů a 

snadná montáţ. Nevýhodou je velká neznámá, co se týká trvanlivosti, zda budou 

geosyntetické materiály plnit danou funkci po desítky let. (16) 

 

 

 

 

 

 

4.2. Gabionové rohože a matrace plnící protierozní opatření 

   V prostředí, kde dochází ke zvýšenému vlivu erozních činitelů jako voda, vzduch a mráz, 

dochází v nepruţném prostředí k erozi hornin a zemin. Řešením jak tomuto jevu lze účinně 

zabránit je pouţití gravitačních nebo kotvených gabionových rohoţí a matrací. 

Volné gravitační gabionové matrace mají své vyuţití převáţně u sanací, kde poţadujeme 

ochranu před erozními účinky sráţkové vody, matrace působí jako stabilizační práh. 
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                     Obr. 4.5 - Volné gabionové rohoţe                                       Obr. 4.6 – Volná gabionová matrace 

 

   Jejich propustná konstrukce zajišťuje moţnost průtoku vody, coţ v případě pouţití v patě 

svahu zvyšuje jeho stabilitu. V případě vodních toků plní gabionové matrace funkci zpevnění 

břehové linie a tím i nadloţního svahu. 

Kotvené gabionové rohože a matrace (návrh sanace Dlouhé stráně) mají své vyuţití jako 

sanační prvek strmých svahů a srázů, kde eroze působí rozpad horninového materiálu. 

Matrace má funkci ochrany, propouští vodu, zamrzání vody působí do určité hloubky a díky 

pruţné ocelové konstrukci tomuto namáhání vyhovuje. Uchycení těchto prvků se provádí 

kotvením do pevného skalního prostředí, uchycení matrace je uvnitř konstrukce pomocí 

roznášecí podloţky. Jednotlivé matrace se zakládají postupně nad sebou a tím působí částečně 

vlastní tíhou na skalní podklad. Výplň tvoří ručně prokládaný lomový kámen o rozměru 20-

30cm. Ochranou před erozními účinky zvyšují stabilitu svahu. (5,17) 

 

Obr. 4.7 - Schéma návrhu sanačního opatření – Gabionové rohoţe – Spodní nádrţ Dlouhé stráně 
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  Obr. 4.8 – Původní sanace kotvy a stříkaný beton       Obr. 4.9 – Kotvené gabionové matrace – sanační optarření 

4.3. Kotvené stěny  

Kotvená stěna je speciálním silovým sanačním opatřením, působí proti smykové síle svahu a 

stabilizují patu svahu. Kotvená stěna je souborem sanačních prvků, které jsou dle 

specifických příčin otázkou projekčního řešení. Dle specifických podmínek je volen postup, 

který určuje spolupůsobení sanační prvků. Pokud jde o sanační opatření na svahovém sesuvu, 

je většinou potřeba budovat provizorní záporová opatření, která vyuţívají zhotovené kotvy. 

Hlavní prvek kotvených stěn tvoří ţelezobetonový trámcový základ, který bývá zaloţen na 

mikropilotách nebo únosném podloţí. Vodorovný základ kotvené stěny je pomocí tyčových 

nebo lanových kotev zajištěn.  Geometrie kotvené stěny můţe být kolmá nebo úhlová, 

materiálem je nejčastěji ţelezobeton, gabion, ocel, prefabrikáty apod.. Dle rozsahu bývají 

kotveny v základu, průběţně v ploše nebo v horním ztuţujícím věnci. Kotvené stěny vyţadují 

dilatace a dobré odvodnění. Výhodou konstrukce kotvené stěny je její vysoká pevnost, 

pouţívá se náročné stavby, nevýhodou vysoké náklady a časová náročnost. (5) 

   
     Obr. 4.10 – Příprava kotvené stěny pod sesuvem                  Obr. 4.11 – Kotvená stěna nad sesuvem 
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4.4. Síťování svahů a skalních stěn, ochranné ploty a bariéry 

   Mnohé stavby dopravní infrastruktury, významné stavby, břehy vodních toků a obydlené 

území jsou vystavovány nebezpečí svahových nestabilit strmých svahů, uvolňování zvětralin, 

pád kamenů a částí skalních stěn. Nebezpečná místa bývají většinou známa, ale mnohdy 

nedochází vlivem chybějících prostředku k jejich sanaci. Běţně jsou např. kritické úseky 

pozemních komunikací opatřeny výstraţnou dopravní značkou A18 (padající kamení) a 

provoz omezen. Výhrou nad tímto nebezpečím je získání prostředků na sanaci, zpracování 

projektu a realizace zabezpečení.  

   
         Obr. 4.12 - Čištění skalního masívu od zvětralin      Obr. 4.13 - Sanační drátěná síť na horní hraně svahu 

   Základním opatřením průběhu sanačních prací je zajištění bezpečnosti a vytvoření 

ochranných prvků pro samotnou sanaci. Běţně se budují ochranné provizorní ploty a zástěny, 

zabezpečí se prostor dopadu uvolněného materiálu. Samotné sanační práce začínají kácením 

nevhodných porostů, odvedením vody a odstraněním kořenových systémů. Mechanickými 

prostředky se svah či skalní stěna včetně spár dokonale očistí od rozvolněných hornin a bloků. 

Po mechanickém očištění se volí další postup.  Od horní hrany se pokládají většinou drátěné 

sítě určené pro sanaci, které se přichycují pomocí svodníků, kotev nebo ocelových lan.  

   
              Obr. 4.14 – Kotvení sítě ke skalní stěně                       Obr. 4.15 Sanace strmé stěny nad zástavbou 
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   Výhodou sítí je dobrá tvarovatelnost, malá taţnost a dlouhá ţivotnost. Mezery, spáry a 

chybějící části se zalévají betonem nebo dozdívají kemenem, velké bloky se kotví. 

Ochranné ploty a bariéry jsou budovány především jako ochranný prvek, který brání pádu 

kamenů a balvanů ze skalních stěn na stavby a prostor veřejného uţívání. Ploty se provádí 

jako ochrana při vzniku pádu materiálu, bariéry bývají dimenzovány na větší balvany v úpatí 

svahu. Důleţitá je správná volba zajištění, velikost ok a výška ochranné konstrukce. (18) 

 
Obr. 4.16 – Účinnost bariéry při pádu balvanů 

 

 

4.5. Sanace stříkaným betonem 

   Sanace stříkaným betonem se pouţívá jako pomocná provizorní zpevňovací konstrukce 

nebo jako finální úprava především strmých skalních svahů a skal. Základní konstrukcí je 

svislá jedno nebo dvouřadá výztuţ, nejčastěji svařované sítě nebo drátěné a lanové prvky, 

které jsou kotveny do pevného masívu pomocí kotev, svorníků nebo hřebílkováním svahu. 

Zhotovená kotvená výztuţ je následně sanována stříkaným betonem jednorázově nebo ve 

vrstvách. Finální povrch se provádí bez úpravy nebo je srovnán a vyhlazen. Výhodou 

provádění je rychlé protierozní opatření svahu, jednoduché provádění bez nutnosti bednění, 

nevýhodou je nutnost dostupnosti potřebné mechanizace. 

    
     Obr. 4.17 - Vyztuţení a kotvení stěny                           Obr. 4.18 – Aplikace stříkaného betonu 
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4.6. Sanace štětovou stěnou  

   Štětové stěny jsou zvláštním případem sanace zemních nestabilit. Nemají sice u běţných 

sesuvů uplatnění, avšak při povodňových událostech a náhlých sesuvech bývají pro rychlé 

zabezpečení stability pouţity. Štětovnice se beraní nebo spouští vibračním závěsem do 

zeminy, coţ v sesuvném území působí negativně a vhodnost pouţití není na místě. Jejich 

vyuţití je však vhodné v nestabilitách, kde potřebujeme zajistit nepropustnost vody, 

stabilizaci smykové plochy nebo zamezení erozních vlivů vodních toků (podemílání paty 

svahu). Pro zvýšení stability konstrukce se štětové stěny kotví. (19)    

   
       Obr. 4.19 – Štětová stěna - Sesuv  Český Těšín                    Obr. 4.20 – Štětová clona – Protipovodňové 

                                                                                                            opatření  (Říční–Karlův most, Prahy) 

 

 

   Hojně byly štětové stěny vyuţity při povodních 1997, jako vytvoření dočasné stabilizující 

konstrukce, především jako ochrana před proudící vodou. Na mnoha sanačních opatřeních 

zůstaly štětovnicové konstrukce do dnes, jako opatření definitivní. 

   Výhodou zhotovené konstrukce je rychlost provedení, pevnost a nepropustnost vůči vodě, 

nevýhodou je dočasnost a v případě ponechání jako stabilizační prvek vysoká cena. 

 

 
 

 

 

 



 

 - 67 - 

4.7. Závěr - vyhodnocení účinnosti 
 

4.7.1. Vyhodnocení účinnosti sanace pomocí stabilitních výpočtů 

 

   Vyhodnocování účinnosti sanace se provádí v jednotlivých stupních projektu, v jejím 

průběhu a také po jejím dokončení. Vyuţívají se výsledky monitorovacího systému, pro 

výpočet slouţí skutečný geologický a geotechnický profil po spádnici sesuvu. Údaje, které 

byly nashromáţděny observační metodou se aplikují do výpočtů varovných pohybů, tlaků, sil, 

deformací, údajů o podzemní vodě apod.. V dlouhodobém dohledu na sanaci a její prvky se 

sleduje moţné překročení varovných hodnot a tím bezpečnosti sanačního opatření.  

  

4.7.2. Vyhodnocení účinnosti sanace na základě monitoringu 

   Měření monitorovacího systému indikuje informace o průběhu sanačních opatření, pokud 

dojde k výraznému sníţení hladiny podzemní vody a pohyb svahových nestabilit se zastaví, 

byly provedené sanace úspěšné. Naměřené hodnoty je potřeba prověřit stabilitním výpočtem. 

 

4.7.3. Vyhodnocení životnosti sanace 

   Jako kaţdá pevná látka na Zemi se postupem času sniţuje pevnost a trvanlivost kaţdého 

materiálu, na který působí vnější vlivy. Sanační opatření významných zemních nestabilit jsou 

projektovány a prováděny tak, ţe se jejich autor nedoţívá jejich trvanlivosti. Sanační opatření 

se provádí s pečlivostí a snahou o maximální moţný efekt. Chyby při zanedbání řešení a 

realizaci sanací mají fatální důsledky, je tedy důleţité projektovat a provádět sanační díla 

maximálně odborně. U zrealizovaných staveb je důleţitá jejich další údrţba, průběţné opravy 

a před koncem ţivotnosti počítat s nahrazením za opatření nové.  (5) 
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