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SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ 

 

F    součinitel stability     [-] 

G    tíha        [N] 

N    normálová síla     [N] 

O    střed       [-] 

R    poloměr       [m] 

T     tangenciální síla      [N] 

φ    úhel vnitřního tření     [
o
] 

γ    objemová tíha      [kN/m
3
] 

γw    objemová tíha vody      [kN/m
3
] 

γsat    objemová tíha nasycené zeminy    [kN/m
3
] 

γsu    objemová tíha zeminy pod hladinou vody  [kN/m
3
] 

c    soudržnost      [kPa] 

cef    soudržnost efektivní     [kPa] 

α    sklon svahu      [-] 

β    úhel prosakující vody     [-] 

h    hodina       [-] 

mm    milimetry      [-] 

m    metry       [-] 

km    kilometr      [-] 

kN    kilonewton      [-] 

oC    stupeň Celsia      [-] 
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1 ÚVOD 

 

 Sesuvy a svahové deformace zde byly, jsou a budou. Patří mezi jedny z hlavních 

problémů ve stavebnictví, ať už se jedná o výkopové práce, podzemní práce nebo navážky. 

Zajištění stability svahu se provádí jak na umělých tak i na přírodních svazích. V případě 

porušení stability svahu vznikají sesuvy. V některých částech světa se sesuvy vyskytují jen 

ojediněle a v jiných místech světa je výskyt sesuvů nadprůměrný. Sesuvy dokážou měnit ráz 

krajiny. Tyto změny mohou probíhat v rámci let, ale také během několika sekund. Sesuvy 

během pár chvil mohou zničit lesy, hospodářskou půdu, tak i obytné oblasti a proto je potřeba 

tento jev, pokud možno v co největší míře sledovat a co nejdříve zabezpečit.  

 

 Hlavním cílem zabezpečení svahu je v dnešní době ochrana osob, majetku a snížit 

případné škody tímto přírodním či antropogenním jevem. Tento jev nelze předvídat, proto byl 

vždy lidskou veřejností ostře sledován, kvůli jeho velkému vlivu na život obyvatel v jeho 

blízkosti.  

 

 Nejjednodušší a finančně méně náročné se používají v případě sesuvů skalních stěn 

ocelové sítě pro zachycení padajících částí skály a u zemin se provádí vegetační pokryv. Jsou 

i technicky složitější metody a k nim patří například opěrné a zárubní zdi, piloty, odvodnění 

svahu, zemní hřebíky a kotvy. V ČR patří zmrazování zemin mezi nejméně používané metody 

pro zajištění stability svahu kvůli technické složitosti a ekonomické náročnosti. 
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SVAHŮ A SVAHOVÝCH POHYBŮ, 

ROZHODNÉ GEOTECHNICKÉ POMĚRY A PŘÍČINY SVAHOVÝCH POHYBŮ 

 

2.1 Typy svahů 

 

 Podle způsobu modelace se svahy vyčleňují na deluviální, eolické, erozní, sesuvné, 

soliflukční a zlomové. 

 

 Deluviální svahy 

 V České republice se tento druh svahu vyskytuje nejčastěji. Vlastnosti deluviálního 

svahu závisí na horninovém podkladu. Podle charakteru pokryvu a sklonu svahu se mění 

podmínky pro zástavbu.  

 

 Eolické svahy 

 Tyto svahy se vyznačují hladkým a zarovnaným povrchem. Obvykle jsou tvořeny 

sprašemi a sprašovými hlínami. Z důvodů prosedání spraší (změna režimu podzemních vod, 

porucha vodovodu) nejsou tyto svahy vhodné pro zástavbu. 

 

 Erozní svahy 

 Erozní svahy jsou vytvořeny erozními vlivy, především v horninách skalního 

podkladu. Sklon svahu se odvíjí od odolnosti hornin proti působení erozních vlivů 

(zvětrávání). Strmé svahy jsou pro zástavbu nevhodné. 

 

 Sesuvné svahy 

 Sesuvné svahy nejsou vhodné pro zástavbu z důvodu výskytu podzemní vody. 

Vyznačují se nepravidelným zvlněným povrchem různého typu, tvaru a věku. 

 

 Soliflukční svahy 

 Tyto horniny vytvářených střídání ledových a meziledových období (pleistocénu). 

Vyznačují se mírným sklonem a jsou vhodné pro stavební záměr. 

 

 Zlomové svahy 

 Z důvodu strmých svahů a nebezpečí zlomové aktivity jsou tyto svahy pro zástavbu 

často nevhodné. [5] 
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 Deluviální svahy      Sesuvné svahy 

 

  

 Eolické svahy       Erozní svahy 

 

  

 Soliflukční svahy      Zlomové svahy 

Obr.1 – Tvary svahů (geologie.vsb.cz [9]) 
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2.2 Klasifikace svahových pohybů  

 

 Svahové pohyby jsou velice nebezpečnými přírodními katastrofami, při kterých je 

ničen majetek, ale může dojít i ke ztrátám na životech. Svahové pohyby vznikají při ztrátě 

stability svahu působením zemské tíže. Liší se především rychlostí, pohybem i měřítkem. 

Nejvhodnější klasifikace svahových pohybů je podle A. Nemčoka, J. Pašeka a J. Rybáře 

z roku 1974. Rozdělují základní dělení na dvě kritéria – podle mechanismus pohybu                         

a rychlosti pohybu. 

 

 Plouţení  

 Svahový pohyb ploužení z geologického hlediska je dlouhodobý, pomalý pohyb 

horninových hmot, který se nezrychluje. Rychlost pohybu je řádově milimetry až centimetry 

za rok. Tyto pomalé pohyby jsou velmi zrádné. Jestli se tento pohyb výrazně zrychlí vlivem 

různých faktorů (antropogenní, klimatické), ploužení se změní na sesouvání, stékání nebo                

i řícení. 

 Rozeznáváme ploužení hlubinné a povrchové. Povrchové ploužení je pomalý, obvykle 

nerovnoměrný pohyb horninových hmot v povrchové zóně, kde působí vliv sezónních změn 

vlhkosti a teploty. V důsledku toho se mění pevnost a objem hornin. Typické projevy pro 

povrchové ploužení jsou především opilé stromy a hákování vrstev. Hlubinného ploužení má 

za výsledek roztrhání a rozvolnění horských masivů, ohýbání vrstev a blokové poruchy. [1] 

 

 

Obr. 2 – Hákování vrstev (departments.fsv.cvut [10]) 
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 Sesouvání 

 Sesouvání je krátkodobý rychlý klouzavý pohyb horninových hmot podél jedné nebo 

více smykových ploch. Rychlost horninové hmoty se pohybuje v metrech za den. Sesuvy 

dělíme podle plošného tvaru, smykové plochy a aktivity.          

    

Podle tvaru smykové plochy rozeznáváme sesuvy: 

 

 rotační – jejich smyková plocha má tvar válce 

 

 planární – jejich smyková plocha má rovinný tvar 

 

 rotačně planární – sesuv podél složené smykové plochy 

 

 translační (laterální) – sesuv převážně po horizontální nebo mírně ukloněné ploše   

 

    

 Podél rotační smykové plochy   Podél planární smykové plochy 

    

 Rotačně planární sesuv    Translační sesuv 

Obr. 3 – Sesouvání (geotech.fce.vutbr [11]) 
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Podle plošného tvaru rozeznáváme sesuvy: 

 plošné (areální) – jejich délka a šířka je přibližně stejná. Vznikají na plochých  

        svazích. 

 

 proudové – jejich délka výrazně převažuje nad šířkou - protáhnutý tvar. 

       Rychlost je mnohem vyšší než u plošných sesuvů. 

 

 frontální (čelní) – jejich šířka převažuje nad délkou. Vznikají na březích řek vlivem 

        jejich boční eroze. 

 

 

Plošný sesuv 

  

Frontální sesuv      Proudový sesuv 

 

Obr. 4 – Sesuvy podle plošného tvaru (geotech.fce.vutbr [11]) 

 

Podle aktivity rozeznáváme sesuvy: 

 aktivní – povrch je rozrušený, zvrásněný s viditelnými rysy čerstvých pohybů 

(vychýlení stromů z původní polohy, porušená komunikace). Pohyb se pravidelně 

opakuje vlivem přírodních faktorů. 

 

 uklidněné – sesuv je v současnosti uklidněn, může se však aktivovat vlivem působení 

přírodních či umělých faktorů. 

 

 stabilizované – stabilizované sesuvy jsou vyvolané antropogenními činnostmi  

a nikoliv přírodními faktory. [1], [2] 
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 Stékání 

 Stékání je rychlý, krátkodobý pohyb v metrech nebo v kilometrech za hodinu. 

Horninové hmoty jsou od podloží odděleny a jsou ve viskózním stavu. Stékání postihuje 

především jílovité zeminy při zvýšení vlhkosti, ale i u suché zeminy, např. vlivem vibrace. 

Výslednou formou jsou zemní, kamenité a bahnité proudy a jejich kombinace, které závisí na 

zrnitostním složení. Kamenito – bahnité (suťové) proudy jsou nazývány mury. Na svazích, 

které jsou velice strmé, se mohou dát proudy do pohybu např. vlivem atmosférických srážek.  

 Zemní proudy vznikají v místech soustředného toku povrchové nebo podzemní vody. 

Kamenité proudy se tvoří na strmých svazích vysokých pohoří. Přívalové vody berou s sebou 

do údolí hlinitý, kamenitý a písečný materiál. V údolí se pak často vytváří typický nánosový 

kužel.  Rychlost kamenitých proudů se pohybuje v desítkách km/h. [1], [2], [6] 

 

 

    

  Zemní proudy      Kamenité proudy 

Obr. 5 – Stékání (geotech.fce.vutbr [11]) 
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 Řícení 

 Velice náhlý krátkodobý pohyb bloků ze strmých skalních stěn s rychlostí v metrech 

za sekundu. Horninová hmota se rozvolní a ztrácí kontakt s podložím, tzv. padá volným 

pádem a hromadí se u paty svahu. 

Rozlišujeme tyto typy řícení: 

 

 Sesypávání vzniká přemístěním drobných úlomků hornin buď kutálením, nebo 

válením po svahu, poté válením a posouváním po svahu. 

 

 Opadávání úlomků vzniká náhlým přemístěním úlomků hornin, které padají volným 

pádem. 

 

 Odvalové řícení vzniká náhlým odvalením materiálu na strmých skalních stěnách. 

Horninová hmota ztratí kontakt s podložím a volným pádem se řítí ve směru sklonu 

svahu. 

 

 Planární řícení vzniká náhlým přemístěním skalních stěn klouzavým pohybem až na 

okraj strmého svahu, poté pohyb pokračuje volným pádem. [1] 

 

     

  Sesypávání      Opadávání úlomků 

     

  Odvalové řícení     Planární řícení 

Obr. 6 – Řícení (geotech.fce.vutbr [11]) 
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2.3 Faktory ovlivňující stabilitu svahů 

 

 Pro zajištění stability svahů je potřeba znát faktory, které vyvolávají pohyb svahů,                

proto je velmi důležité je co nejlépe rozpoznat a určit. Jednoznačné stanovení prvotního 

faktoru je velmi složité. Velmi významným faktorem, který zvyšuje riziko svahových pohybů 

je zejména sklon svahu. Stále častěji některé lidské faktory působí skrytě a jsou obtížně 

zjistitelné, zejména v případech, kdy působí současně s přírodními faktory. [16] 

Základní faktory ovlivňující pohyb horniny jsou: 

 

 Přitíţení svahu 

 Může být vyvoláno nahromaděním materiálu v horní části svahu, zvětšením hmotnosti 

v důsledku nasáknutí vody nebo stavební činnosti. Těmito aspekty dojde k nárůstu 

smykového napětí a tudíž k sesuvu svahu. 

  

 Změna sklonu svahu 

 Zvyšující se sklon svahu zvyšuje v horninách napětí, až do chvíle kdy dojde 

k přerušení rovnováhy a tím k jejímu usmyknutí. Změna sklonu může být zapříčiněna lidskou 

činností (podkopání paty svahu), nebo přírodní jako například podemletím paty svahu 

průtokem vody, erozí a jiných přírodních jevů.  

 

 Otřesy a vibrace 

 Otřesy a vibrace způsobené zemětřesením, okolní dopravou a případnými odstřely 

zapříčiňují změnu soudržnosti. U zvodněných písků a jemných písčitých jílů mohou otřesy 

vyvolat posun nebo pootočení zrn a tím se stávají tekutými. 

 

 Působení podzemní vody 

 Snížení stability svahu je způsobeno prouděním podzemní vody, která vyplavuje 

jemné částice (pojivo) pryč a tím dochází k destabilizaci svahu. 

 

 Činnost mrazu 

 Voda v jednotlivých trhlinách hornin při působení mrazu zvětšuje svůj objem a tím 

vytváří další trhliny a dutiny a to způsobuje zvětšující se nesoudržnost hornin. 

 



Kramarová Blanka                                                                       Bakalářská práce 

 

- 18 - 

 

 Změna obsahu vody 

 V důsledku vytrvalých dešťů či tání sněhu dochází ke změně obsahu vody 

v horninách. Nadprůměrné množství vody se dostane do puklin a pórů hornin a způsobuje 

nesoudržnost. 

 

 Změna ve vegetačním porostu 

 Kořeny stromů udržují stabilitu svahu a současně vysouší svah odčerpáváním části 

podzemní vody. Odstraněním vegetačního porostu má za následek změnu vodního režimu  

a tím snížení stability svahu. 

  

 Zvětrávání hornin 

 Soudržnost hornin porušuji zejména chemické a mechanické zvětrávání. [7] 
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3 MOŢNOSTI TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STABILIZACE SVAHŮ 

 

3.1 Úprava tvaru svahu  

 

 Úprava tvaru svahu je jedno z nejjednodušších opatření a je využíváno stále ve větší 

míře. Tento způsob je upřednostňován z důvodu jejího rychlého přistoupení bez předchozích 

a časově náročných průzkumných prací. 

 

Způsoby úpravu svahu: 

- zmírnění sklonu svahu 

- odebrání materiálu z horní části svahu a umístění k patě svahu 

- odstranění sesutého materiálu 

- náhrada usmyknutého materiálu jiným 

  

 

Obr. 7 – Úprava svahu pro zvýšení stability (fast10.vsb.cz/lahuta [12]) 

 

3.2 Odvodnění svahu 

 

 Při odvodnění se zmenšuje neutrální (pórový) tlak vody na smykové ploše, a tím se 

snižují aktivní síly (tj. síly posouvající zeminu), proto je odvodnění významným prvkem 

sanace. Rozlišujeme dva typy odvodnění. Prvním typem je povrchové odvodnění, kdy se 

snažíme zabránit vniknutí srážkové vody do svahu a druhým typem je hloubkové 

(podpovrchové) odvodnění, kdy se snažíme prosáknutou vodu ze svahu odvést pryč. [1], [14] 
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 Povrchové odvodnění svahu 

 Funkce povrchového odvodnění spočívá v rychlém odvedení srážkové vody, aby se 

zamezilo infiltraci do tělesa sesuvu. Zejména se využívají opatření, jako jsou odvodňovací 

příkopy z dlážděných tvárnic, prosté rýhy po spádnici a překrytí svahu nepropustnou fólií. 

Zaústění povrchového odvodnění je svedeno do povrchových vodotečí nebo kanalizace. 

Kontrola a údržba odvodňovacího zařízení musí být pravidelná, aby se nezaplňoval materiál 

v některých úsecích. 

 

 Hloubkové odvodnění svahu 

 Hlavním úkolem hloubkového odvodnění spočívá ve snížení vztlaku vody na smykové 

ploše. Lze použít čerpání vody ze svislých odvodňovacích prvků, jako okamžité opatření, buď 

stávajících, nebo i nově postavených studní. Z časového hlediska jsou náklady na čerpání 

vody vysoké, proto se nepoužívá. Pro odvodnění svahu lze použít metodu sifónových drénů, 

které fungují na principu násosek. Nejčastější metodou pro hloubkové odvodnění jsou 

horizontální odvodňovací vrty (HOV), kde jsou tyto maloprofilové vrty vrtány do svahu 

v mírném sklonu (2
o
-8

o
). Provádí se za účelem odvedení podzemní vody ze smykových ploch.

                    [14], [17] 

 

 

Obr. 8 – Horizontální odvodňovací vrty (Geonusa [15]) 
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Drenážní žebra  

Jedná o rýhu vykopanou po spádnici, která je vyplněna štěrkem. Často jsou drenážní 

žebra vybavená geotextilií a na jejím dně může být jedno nebo více drenážních trubek. 

Drenážní trubky jsou v horní části perforované, ale je výhodnější, aby spodní část perforovaná 

nebyla, protože by voda unikala. Návrh vzdálenosti jednotlivých žeber závisí na drenážním 

účinku a na stabilitním výpočtu. Hloubka žeber ovlivňuje daná technologie. Při použití bagru, 

závisí na jeho dosahu (hloubka cca 3 – 5 m) a nutnosti pažení stěn výkopu.  

 

Drenážní štoly 

Jsou používané jen zřídka (např. sesuv v Handlové), jelikož jsou několikanásobně 

dražší než vodorovné odvodňovací vrty. Drenážní štoly umožňují, aby do nich byly zaústěny 

odvodňovací vrty různých úklonů. [7], [13], [14] 

 

 

Obr. 9 - Odvodnění oblasti sesuvu s využitím štoly se 

zaústěnými drenážními vrty (Zakládání [16])  

            

3.3 Technická stabilizační opatření 

 

 Opěrné a zárubní zdi 

 Opěrné stěny se staví před čelem sesuvu. Hlavní úkol těchto stěn je zabezpečení 

komunikací nebo stavebního objektu. Opěrné stěny jsou gravitační, kotvené nebo založené na 

pilotách. Nejčastější materiál pro výstavbu opěrných a zárubních zdí je beton. V dnešní době 

je modernější a levnější využívání gabionových konstrukcí. Jedná se o drátěnou konstrukci 

naplněnou kameny, zeminou nebo jinými zrnitými látkami. Výhodou této konstrukce je, že je 

propustná a na základě toho není potřeba drenáž. [4] 
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Obr. 10 – Zárubní kotvená zeď (Topcon [18]) Obr. 11 – Opěrná zeď sanující  

 zářez železniční trati (voda.chmi.cz [19]) 

 

 Velkoprůměrové piloty 

 Hlavní výhodou jsou, že jsou tenčí než zárubní zdi, jsou hloubeny strojně a zřízeny 

před vyhloubením zářezu a proto jsou v současně době používané častěji než zárubní zdi. 

Piloty jsou zakládány ve formě pilotových stěn, mohou být provedeny jak svisle, tak i šikmo. 

Technologie vrtaných pilot spočívá ve vyvrtání vrtu vrtnou soupravou s následným 

zapuštěním armokoše a vyplněním betonovou směsí. [7] 

  

 

Obr. 12 - Zajištění svahu pomocí pilotové stěny (Azsanace [20]) 

 

 Zemní hřebíky 

 Technika spočívá ve vložení relativně štíhlých závitových ocelových prutů do svahu. 

Tyče jsou obvykle zavedeny v mírném sklonu a jsou pravidelně rozmístěny po celém svahu. 
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Hřebíkovaný svah je možné zhotovit v horninovém prostředí s vhodnými vlastnosti tvořené 

zeminou, ale i poloskalní horninou. Pro technologii hřebíkování nejsou vhodné štěrkové ani 

balvanité sedimenty, jílovité zeminy s vysokou plasticitou měkké až tuhé konzistence                   

a kypré stejnozrnné písky a spraše. Za nevhodné geologické prostředí se považuje velmi 

propustná zemina s vysokou hladinou podzemní vody.      

 

 

1. kalotová podložka 

2. kotevní matice 

3. závitová tyč 

4. cementová zálivka 

Obr. 13 – Standardní hřebík (rock–bolt [21] 

 

          

Obr. 14 – Aplikace hřebíkování svahu  Obr. 15 – Hřebíkovaný železniční násyp 

(Septa [22])       (Septa [22]) 

 

 

 Zemní kotvy 

 Zemní kotvy se skládají z kotevní hlavy, táhla a kořenové délky. Kořen kotvy je 

zainjektován v hornině. Vrty pro zemní kotvy se hloubí rotačními nebo rotačně – příklepnými 

vrtnými soupravami. Kotvy dělíme z hlediska antikorozní ochrany na dočasné – omezená 

nebo bez antikorozní ochrany, proto jsou používané maximálně na 2 roky nebo jsou kotvy
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trvalé – využívané na více než 2 roky a mají buď komplexní antikorozní ochranu, nebo jsou 

z materiálů nepodléhající korozi (např. plasty, kompozity). Je nutné kontrolovat jejich funkci 

opakovaně. 

 

Tyčové kotvy 

 Běžně se používá pro tyčové kotvy ocelová tyč průměru 25, 32 nebo 36 mm. Lze také 

použít alternativně laminátové tyče nebo tyče z karbonových vláken, které nekorodují. Jsou 

schopny přenášet tahové síly do 500 kN. Centrátory (distančníky) se na tyčové kotvy osazují 

ve vzdálenosti 2 m. 

 

Pramencové kotvy 

 Jejich únosnost závisí na počtu pramenců, proto nám umožňuje navrhnout kotvu pro 

libovolné zatížení. Kotvy jsou složeny z 1-12 nízko tepelně popuštěných drátů průměru                 

15,3 – 15,7 mm. Nejčastější průměr pramence je okolo 15,5 mm. Namísto montáže se dopraví 

cívka drátu, ze které se podle potřeby odvine a nadělí na příslušnou délku.  Únosnost těchto 

kotev se pohybuje v rozmezí cca 240 až 1800 kN a závisí především na počtu pramenců                   

v kotevním svazku, způsob provedení, délce kořenové části, a také na geotechnických 

vlastnostech horninového prostředí do něhož jsou uloženy. [25] 

 

 Štětové stěny 

 Ocelové štětové stěny jsou občas používány k rychlému zabezpečení sesuvů ve 

svazích zářezů. Je mít na paměti, že účinky mrazu jsou štětovou stěnou přenášeny hlouběji do 

svahu, proto je důležité chránit stěnu přesypem. [7] 

  
 

3.4 Zpevňování zemin 

 

 Injektáţ cementovou maltou 

 Na základě zkušeností je dokázáno, že lze injektovat nepříliš hluboké sesuvy 

v pevných horninách. Princip injektování spočívá vhánění cementové kaše pod tlakem do 

pórů a puklin a zároveň je z nich vytlačována voda. Injektování začíná ve spodní vrstvě 

sesuvu, aby injektovaná vrstva měla stabilní základ. Injektáž jako samostatný stabilizační 

prvek se v dnešní době příliš nepoužívá, ale používá se ve spojení s dalšími zabezpečovacími 

prvky (kotvení, hřebíkování). [7] 
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3.5 Ochrana svahu před zvětráváním a erozí  

 

 Způsob technologie při ochraně svahu před zvětráváním a erozí závisí, zda je svah 

tvořen horninovým masívem nebo zeminami. Jestliže je svah tvořen zeminami, používají se 

opatření: 

-vegetační pokryv (hydroosev) 

-kamenné dlažby pro stabilizaci břehů vodních toků 

-vlnolamy                

U skalních stěn se provádí ochrana svahu pomocí kotvení obkladové stěny nebo torketování 

omítky. [1] 

 

  

Obr. 16 – Zajištění svahu vegetačním  Obr. 17 - Kamenné dlažby pro stabilizaci 

pokryvem (Snadnytravnik [23])   břehů vodních toků (Demstavgroup [24]) 
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4 SYSTÉMY KONTROLNÍHO MONITORINGU SVAHOVÝCH POHYBŮ 

 

 Kontrolu monitoringu můžeme sledovat uvnitř horninového prostředí, nebo na 

povrchu terénu.  

 

4.1 Monitoring pro sledování sesuvů 

 

 Geodetické metody 

 Patří k nejobvyklejšímu způsobu monitoringu posuvů na povrchu terénu. Povrch 

sesuvu se pokryje měřičskými body a sledují se absolutní hodnoty posunů, jejich směr a 

časový vývoj. Pokud je znám směr pohybu sesuvu, postupuje se metodou záměrné přímky. 

Jde o řadu bodů (obvykle kolíků), které jsou zaraženy do země. Kolíky jsou srovnány tak, aby 

při pohledu okem byly v jedné řadě. V případě sesuvu se kolíky vychýlí z řady. Výhoda této 

metody spočívá v její instalaci bez nutnosti speciálních pomůcek a nástrojů. V případě, že 

není znám směr pohybu, lze použít geodetické metody určování polohy body v prostoru.  

Nejčastější metodou je protínání úhlů nebo délek pod podmínkou, že lze zaměřit 

kontrolované body ze dvou nebo více stabilních bodů.  

 

 Inklinometrické měření 

 Inklinometry se používají k vyhodnocení deformací kolmo k ose vrtu (vodorovné 

deformace) uvnitř horninového prostředí. Inklinometrická sonda (citlivý náklonoměr) se 

spustí na dno vrtu a postupně se vytahuje, při které se primárně vyhodnocuje úklon od osy 

vrtu. Inklinometr musí zasahovat pod smykovou plochu, aby spodní část vrtu byla 

v relativním klidu. 

  

 Gleitmikrometr (klouzavý mikrometr) 

 Gleitmikrometer je monitorovací zařízení od švýcarské firmy Solexperts. V našich 

podmínkách se standardně nevyužívá, jelikož je drahý na pořízení. Obdobně jako extenzometr 

slouží k monitorování deformací uvnitř masívu. Pažnice je opatřena průběžnými drážkami, 

umožňující orientované protahování sondy. Měřičské značky, které jsou umístěny v pažnici, 

jsou ve vzdálenosti 1 m. Sonda je protahována vrtem odspoda nahoru, rozepře se vždy mezi 

dvě měřičské značky a indikuje se změna vzdálenosti dvou sousedních měřičských značek.           
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 Trivec 

 Trivec je monitorovací zařízení od švýcarské firmy Solexperts. Zařízení Trivec je 

spojení extenzometru s inklinometrem, který je spojen do jedné měřící sondy, tedy nám 

umožňuje monitorovat pohyb ve směru osy i kolmo na osu. Ve vrtu je zainjektovaná pažnice, 

na které jsou měřičské značky. V sondě je umístěno elektronické kyvadlo, které nám 

monitoruje posuny na osu vrtu, tak je tam i snímač posunutí ve směru osy vrtu. Trivec se 

v našich podmínkách standardně nevyužívá, jelikož je drahý na pořízení. 

 

 Extenzometry 

 Extenzometry se používají k vyhodnocení deformací ve směru osy vrtu (svislé 

deformace) uvnitř horninového prostředí. Tyčové extenzometry mohou být buď ze 

skleněných vláken, tyče z uhlíkových vláken nebo z ocelové tyče. Extenzometry dle typu 

dělíme na mechanické, elektrické a magnetické. Podle počtu kotevních bodů se dále dělí na 

jednoúrovňové a víceúrovňové. Základním principem je monitorování změny vzdálenosti 

mezi kotvou a hlavou extenzometru. 

 

 Piezometr 

 Pro monitoring pórových tlaků se používají piezometry, které jsou otevřené nebo 

uzavřené. Otevřeným piezometrem je tzv. Casagrandeho piezometr, který stanovuje tlak na 

základě výšky hladiny podzemní vody. Mezi uzavřené piezometry patří pneumatické, 

strunové a odporové. Rozhodnutí o typu piezometru vychází ze zhodnocení reakčního času 

piezometru.   

 

 Křehké páskové vodiče 

 Křehké vodiče umožňují monitorovat smykovou plochu, ale pouze z hlediska jejího 

uložení (lokalizaci smykové plochy). Křehké páskové vodiče mají nevýhodu, že nezměří 

žádnou rychlost pohybu a zachytí vždy smykovou plochu, na níž došlo k nejrychleji ke 

vzniku těchto deformací. Princip spočívá v přerušení elektrického obvodu, který je tvořen 

křehkým páskovým vodičem (obsahuje 10 až 20 paralelně uložených tenkých drátků), který je 

zainjektován do nezapaženého vrtu. Pokud by došlo k usmyknutí, tak se poruší elektrický 

páskový vodič, čímž se přeruší i všechny elektrické obvody pod smykovou plochou, a které 

jsou nad smykovou plochou se neporuší. 
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 Optická vlákna 

 Optické vlákno je přenosové medium, které je tvořen buď skleněným, nebo plastovým 

vláknem a pomocí světla přenáší signály ve směru své podélné osy. Tyto vlákna mohou být 

ve svazku nebo jednotlivě. Mezi výhody patří jejich rychlá, jednoduchá instalace a dlouhá 

životnost. Optická vlákna se v našich podmínkách využívají jen ojediněle, kvůli jejich 

pořizovací ceně. [3], [13], [26] 

 

 

Obr. 18 – Sledování svahu pomocí monitorovacích zařízení 

 

Monitorovací zařízení 

1 Inklinometr 

2 Trivec 

3 Piezometr 

4 Křehké páskové vodiče 

5 Víceúrovňový extenzometr 

6 Geodetické body 

7 Optická vlákna 

Tab. 1 – Výpis monitorovacích zařízení na svahu 
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5 METODY VÝPOČTU STABILITY SVAHŮ – METODY MEZNÍ 

ROVNOVÁHY NA SMYKOVÉ PLOŠE 

 

 Metody mezní rovnováhy řeší rovnováhu sil podél zvolené smykové plochy, která 

může mít různý tvar (rovinná, kruhová, křivková). Nejčastěji se v soudržných zeminách 

vyskytují rotační sesuvy. Tvar rotační smykové plochy je blízký kruhové smykové ploše, 

proto je nejčastější kvůli jednoduchosti. [8] 

 

 V posledních několika desetiletí byla zpracována celá řada metod, z nichž budou 

uvedeny níže jen některé. O stabilitě svahu zejména rozhoduje nejnebezpečnější smyková 

plocha, která se vypočítává opakovanými výpočty u většiny metod. [2]   

 

 Základním principem metody výpočtu je předpoklad silové popřípadě momentové 

rovnováhy části svahu nad uvažovanou smykovou plochou. Výsledkem výpočtu je tzv. 

součinitel stability, udávající podíl mezi pasivními silami (síly přispívající ke stabilitě svahu) 

a aktivními sílami (síly přispívající k nestabilitě svahu). Nevýhodou této metody je, že 

výpočet nezohledňuje vliv přetvárných parametrů a je nutno předem zadat předpokládanou 

smykovou plochu, na níž pak budeme určovat součinitel stability. [28] 

 

Součinitel stability F:   𝐹 =
PASIVN Í SÍLY

AKTIVN Í SÍLY
 F>1 … stabilní svah 

       F<1 … nestabilní svah 
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5.1 Nesoudrţné zeminy 

 

 U nesoudržných zemin můžeme rozlišovat čtyři modelovací případy, kde smyková 

plocha je rovinná: 

 

 Svahem neprosakuje voda 

 

Obr. 19 - Řešení pro nesoudržné zeminy, neprosakuje-li svahem voda (homel.vsb[27]) 

 

Z podmínky rovnováhy plyne: 
𝑇 = 𝑁 . 𝑡𝑔𝜑 

𝛾. 𝑠𝑖𝑛 𝛼 =  𝛾. 𝑐𝑜𝑠 𝛼. 𝑡𝑔 𝜑 

sin𝛼 =  cos𝛼. 𝑡𝑔𝜑 

sin𝛼

cos𝛼
= 𝑡𝑔𝜑 

𝑡𝑔𝛼 = 𝑡𝑔𝜑 

𝛼 =  𝜑 

 

Svah musí mít určitou bezpečnost, která se nazývá součinitel bezpečnosti 𝜸𝒏. 

𝛾𝑛 =  
𝑡𝑔 𝜑

𝑡𝑔 𝛼
 

𝑡𝑔𝛼 =  
𝑡𝑔𝜑

𝛾𝑛
 

𝛾𝑛 = (1,2 ÷ 1,5) 

 



Kramarová Blanka                                                                       Bakalářská práce 

 

- 31 - 

 

 Voda prosakuje kolmo do svahu 

 

Obr. 20 - Řešení pro nesoudržné zeminy, prosakuje-li voda kolmo do svahu (homel.vsb [27]) 

 

Z podmínky rovnováhy plyne: 
𝛾𝑠𝑢 . 𝑠𝑖𝑛 𝛼 =  𝛾𝑠𝑢 . 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝑖. 𝛾𝑤 . 𝑡𝑔𝜑 

nutný sklon: 

𝑡𝑔 𝛼 =
𝑡𝑔𝜑  1 +

𝑖 .𝛾𝑤

𝛾𝑠𝑢 .𝑐𝑜𝑠 𝛼
 

𝐹
 

Úhel sklonu 𝛼 závisí na hydraulickém sklonu i. 

 

 Voda prosakuje rovnoběţně se svahem 

 

Obr. 21 - Řešení pro nesoudržné zeminy, prosakuje-li voda rovnoběžně se svahem              

(homel.vsb [27]) 
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Z podmínky rovnováhy plyne: 

𝛾𝑠𝑢 . 𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝛾𝑤 . 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 𝛾𝑠𝑢 . 𝑐𝑜𝑠 𝛼 . 𝑡𝑔𝜑 

nutný sklon: 

𝑡𝑔𝛼 =
 

𝛾𝑠𝑢

𝛾𝑠𝑢 +𝛾𝑤
 

𝐹
 

 

 Voda prosakuje svahem pod obecným úhlem β 

 

Obr. 22 - Řešení pro nesoudržné zeminy, prosakuje-li voda svahem pod obecným úhlem 

(homel.vsb [27]) 

 

Z podmínky rovnováhy plyne: 

 

𝛾𝑠𝑢 . 𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝛾𝑤 . 𝑠𝑖𝑛 𝛽 . 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝛽 =  𝛾𝑠𝑢 . 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝛾𝑤 . 𝑠𝑖𝑛 𝛽. 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝛽  . 𝑡𝑔 𝜑 
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5.2 Soudrţné zeminy 

 

 Metoda Pettersonova (prouţková, švédská) 

 Pettersonova metoda patří k nejjednodušším metodám, protože neuvažuje síly 

vyvolané sousedními proužky a vychází pouze z momentové podmínky rovnováhy kolem 

středu kruhové plochy. Stabilitu svahu zjistíme tak, že smykovou plochu nahradíme 

kruhovým obloukem o poloměru r a středu kružnice S. Úloha se řeší jako rovinná (na 1 m 

délky svahu). Svah se nad smykovou plochu rozdělí na svislé proužky stejné šířky. Na 

smykové ploše působí vlastní tíha G, která se rozloží na normálovou složku (kolmá ke 

smykové ploše) a na tangenciální složku (tečny ke kružnici). [29] 

Stupeň bezpečnosti F se spočítá podle vztahu:  

 

F =
 Nitanφi +  ci∆Li

n
i=1

n
i=1

 Ti
n
i=1

 

 

kde:  c – soudržnost      S – střed kružnice 

 l – délka smykové plochy    r – poloměr kružnice 

 N – normálová složka     b – šířka proužku 

 φ – úhel vnitřního tření zeminy   G – tíha proužku 

 T – tangenciální složka     α – úhel mezi složkou G a N  

 ΔL – délka výseče smykové kružnice 

 

Obr. 23 – Pettersonova metoda 
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 Metoda Bishopova 

 Tato metoda je jednou z klasických proužkových metod, která se využívá pro výpočet 

stability svahu. Předpokladem metody je také kruhová smyková plocha. Bishopova metoda je 

v porovnání s Pettersonovou metodou dokonalejší, protože uvažuje spolupůsobení sousedních 

proužků. U Bishopovy metody se těleso svahu také rozdělí na proužky stejné šířky. Vůči 

Pettersonově metodě dochází k Bishopovy metody k rozšíření počtu uvažovaných sil o 

horizontální a vertikální složky zemního tlaku, které působí na bočních stěnách proužků. [2] 

 

 

 Metoda Spencerova 

 Spencerova metoda je obecně proužková metoda mezní rovnováhy. Metoda je 

založena na splnění rovnováhy sil a momentů na jednotlivých blocích. Bloky se rozdělí nad 

smykovou plochou dělícími rovinami. Tato metoda uvažuje mezi bloky nenulové síly. 

Výslednice smykové a normálové složky má konstantní sklon. Metoda Spencerova je                    

tzv. rigorózní metodou, tj. splňuje všechny tři podmínky rovnováhy – vodorovný i svislý směr                  

a momentovou podmínku. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kramarová Blanka                                                                       Bakalářská práce 

 

- 35 - 

 

6 KONTROLNÍ POSOUZENÍ STABILITY OBECNÉHO SVAHU 

 

 Charakteristika zájmového území 

 

Lokalizace 

 Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, okresu Nový Jičín na území 

obce Štramberk, na ulici Hornychovice. Lokalita se nachází na relativně sklonitém 

severozápadním úbočí kopce Kotouč.   

  

Obr. 24 – Lokalizace svahové deformace (mapy.cz [31]) 

 

Geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry 

 Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu zahrnuje zájmovou lokalitu do 

provincie Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská 

pahorkatina, podcelku Štramberská vrchovina a okrsku Šostýnské vrchy. Šostýnské vrchy 

jsou tvořeny flyšovými pískovci, jílovci a jílovitými břidlicemi palkovických a bašských 

vrstev s výskytem jurského vápence a vyvřelinami těšínů s významnými vrcholy Bílá Hora 

(557 m n.m.), Červený kámen (690 m n.m.), Kotouč (529 m n.m.), Na Peklech (606 m n.m.)      

a Štramberčík (498 m n.m.). 

 Podle základních klimatologických charakteristik patří okolí zájmového území do 

klimatického okrsku mírně teplá oblast. Oblast se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým 

létem, krátkým přechodným obdobím s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým 

podzimem. Zima je krátká, mírná a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná 
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teplota v lednu je -3 až -4
o
C, v červenci teplota dosahuje hodnot 17 až 18

o
C. Dlouhodobý 

průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 400 až 450 mm, v zimním 

období kolem 250 až 300 mm.  

 Podle hydrogeologického členění náleží zájmové území do oblasti povodí Odry, 

povodí IV. řádu Sedlnice s délkou údolnice 23,43 km.  

 

 Geologické poměry 

 Z geologického hlediska spadá zájmové území do oblasti flyšového pásma Západních 

Karpat. Geologickou stavbu horninového prostředí pak můžeme rozdělit na předkvartérní 

podloží a kvartérní sedimentární pokryv. Pokryv kvartérních sedimentů je tvořen horninami 

palkovického a bašského souvrství a štramberskými vrstvami bašského vývoje Slezské 

jednotky flyšového pásma Západních Karpat. Palkovické souvrství je tvořeno hrubě písčitým 

flyšem marinních jílovců, pískovců a slepenců. Bašské souvrství je reprezentováno marinními 

pískovci, jílovci, vápenci a silicity. Štramberské vrstvy jsou tvořeny marinními blokovými 

akumulacemi vápenců a brekcií. Kvartérní pokryv širšího okolí se skládá z glacifluviálních 

písků a štěrků středního pleistocénu a fluviálních písků a štěrků. Tyto sedimenty jsou překryté 

pleistocénními sprašemi. Svahu vrcholů jsou pak pokryty deluviálními hlinito-kamenitými 

navážkami.  

 

 Hydrogeologické poměry 

 Hladina podzemní vody je převážně volná, v případě překrytí deluviofluviálními 

hlínami mírně napjatá. Kolektor tvoří pískovce a slepence. Z hydrogeologického hlediska je 

pro daný rajón charakteristické omezený oběh podzemní vody daný flyšovým charakterem 

vrstev. Propustnější lavice pískovců se střídají s nepropustnými vrstvami jílovců. Chemizmus 

vod flyšových sedimentů v rajónu je převážně typu Ca-Mg-HCO3-SO4, většinou se jedná o 

středně mineralizované vody tvrdé, kde je tvrdost vázána na karbonáty. [32]     

 

 Předpokládané příčiny sesuvu 

Na destabilizaci území se podílí více faktorů – geologická stavba rostlého terénu, režim 

podzemní vody, morfologie terénu a antropogenní zásahy. V daném případě je jednoznačnou 

příčinou svahového pohybu, nevhodně provedený antropogenní zásah, tj. cca. 4,0 m mocný 

násyp vytvořený na původním svahu. Kvůli realizaci násypu došlo k výrazné změně 

stávajících geotechnických poměrů. Vlastní tíhou násypového tělesa došlo k přitížení 

přirozeného svahu a došlo k nárůstu zatížení na předurčených smykových plochách. V rámci 
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zásypů byly vykáceny veškeré dřeviny, které plnily funkci významného stabilizačního prvku 

svahu. Násypové těleso bylo provedeno volným vrstvením materiálů bez hutnění. Materiál 

násypů byl heterogenní a dobře propustný. Vegetační pokryv, který byl odstraněn, způsobil 

rychlé vsakování srážkové vody do podloží svahu.  V období zvýšených srážkových úhrnů, 

pak zasakující vody do prostoru smykových ploch celý proces destabilizace svahu urychlily. 

 

 

Obr. 25 – Sesuté území v zájmové lokalitě (foto firma Geoengineering [32]) 

 

 Metoda řešení pomocí programu GEO5 

 Výpočet stupně bezpečnosti svahu byl proveden v softwaru GEO5 od firmy FINE, 

modul „stabilita svahu“. Pro výpočet byla zvolena Pettersonova a Bishopova metoda mezní 

rovnováhy. Podmínkou stability je obvykle udávána hodnota stupně bezpečnosti v rozmezí 

1,2 – 1,5. Pro toto stabilitní posouzení byla zvolena hodnota stupně bezpečnosti F = 1,5 

vzhledem k sesuvné povaze jílovitých hornin a nejistotám ve stanovení geotechnických 

poměrů. [32] 

  

 V první fázi byl řez svahu graficky zpracován v programu Autocad, včetně 

jednotlivých vrstev zeminy a hladiny podzemní vody a poté importován do již zmíněné 

GEO5. Pro geometrii svahu jsem čerpala z podkladů firmy Geoengineering, s.r.o. V tomto 

softwaru se musí po importaci zadat jednotlivá rozhraní, které je znázorněno na obr. 26. 

 K jednotlivým rozhraním byly přiřazeny jednotlivé typy zemin. V tabulce č. 2 jsou 

jednotlivé typy zemin v daném rozhraní.  
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Obr. 26 – Rozhraní v měřítku 2:1 

 

Rozhraní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Typ 

zeminy 

Navážky Deluviální 

jíly 

Navážky Deluviální jíly Zvětralé jílovce 

Tabulka č. 2 – Rozhraní zemin ve výchozím stavu 

 

Název zeminy γ [kN.m
-3

] cef [kPa] φ [
o
] γsat [kN.m

-3
] 

Navážky 19,8 2 15 21 

Deluviálníjíly I 20,3 8 18 21 

Deluviálníjíly II 20,3 2 12 21 

Rozložené jílovce I 20,0 13 16 21 

Rozložené jílovce II 20,0 20 22 22 

Tabulka č. 3 – Parametry zemin 

 

 Následně se do namodelovaného svahu v GEO5 zadala hladina podzemní vody, která 

byla v geologickém řezu znázorněna. Software umožňuje výpočet na dvou typech smykových 

ploch. Prvním typem je kruhová smyková plocha a druhým typem je polygonální smyková 

plocha. Dále můžeme zvolit typ výpočtu, u kterého máme na výběr ze dvou možností 

standard a optimalizace. Optimalizace smykové plochy probíhá tak, že se mění celá poloha 

smykových ploch (střed, poloměr) a určuje nejnebezpečnější smykovou plochu s nejmenším 

stupněm bezpečnosti. U standardu se nemění poloha bodů smykové plochy, pouze se 
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posuzuje zadaná smyková plocha. Pro všechny výpočty byly použity kruhové smykové 

plochy s optimalizací. Metoda výpočtu se nejprve zvolila Pettersonova, následně Bishopova 

metoda. Po těchto všech zadání následoval samotný výpočet.  Nejdůležitější parametr, který 

nás zajímá je, zda je svah stabilní, či nikoliv. Ve výchozím stavu bylo výpočetně zjištěno, že 

stabilita svahu nevyhovuje. Při použití Pettersonovy metody byl stupeň stability 0,65 a při 

použití Bishopa byl 0,77.  Na obr. 27 jsou zobrazeny výstupy z programu a model svahu. 

  

 

 

 

Obr. 27 – Výchozí stav svahu 

 

 První návrh stabilizačního opatření byl systém subhorizontálně vedených 

odvodňovacích vrtů, v profilu min.  Ø150 mm, v úklonu 5
o
 a délce 16 m, s podélnou roztečí 

max. 10 m (po délce svahu). Vystrojení je navrženo perforovaným potrubím PVC DN100. 

Řešení bylo navrhnuto z důvodu, jelikož je levné a rychlé. Po výpočtu je opět svah nestabilní, 

jak Pettersonovou tak i Bishopovou metodou. Ve srovnání s výchozím stavem došlo 

k navýšení stupně stability o 0,17 Pettersonovou metodou a Bishopovou metodou o 0,09. Na 

obr. 28 jsou zobrazeny hodnoty a model svahu. Jelikož tato metoda nevyhověla, byla metoda 

odvodnění nahrazena tížnou opěrnou zdí. 
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Obr. 28 – Stabilita svahu po odvodnění  

 

 Druhým návrhem bylo opatření s aplikací tížné opěrné zdi. Navržená opěrná zeď má 

výšku 2,4 m a tloušťku 0,75 m. Po výpočtu je opět svah nestabilní, jak Pettersonovou tak i 

Bishopovou metodou. Nárůst stupně stability se od výchozího stavu zvýšil při Pettersonově 

metodě o 0,19 a při Bishopově metodě o 0,13.  Hodnoty vypočtené v programu GEO5 při 

opatření opěrné zdi jsou zobrazeny na obr. 29. 

 

 

 

Obr. 29 - Stabilita svahu s aplikací tížné opěrné zdi 
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 Při použití odvodnění a následně opěrné zdi svah stále nevyhovoval, proto byla 

zvolena kombinace opěrné zdi a zápory. Záporová stěna byla uvažována jako maloprůměrová 

pilota. Původní opěrná stěna byla doplněna vrtanými pilotami průměru 400 mm a hloubka 

paty piloty je 7 m pod povrchem. Po vložení dat do programu GEO5 stabilita svahu 

vyhovovala, jak při Pettersonově metodě tak i při Bishopově metodě. Ve srovnání s výchozím 

stavem došlo k navýšení stupně stability o 0,86 Pettersonovou i Bishopovou metodou. 

 

 

 

 

Obr. 30 - Stabilita svahu s aplikací tížné opěrné zdi a zápory 

 

 Stupeň stability 

Pettersonova metoda Bishopova metoda 

Výchozí stav 0,65>1,5 Nevyhovuje 0,77>1,5 Nevyhovuje 

Stav po odvodnění 0,82>1,5 Nevyhovuje 0,86>1,5 Nevyhovuje 

S aplikací opěrné zdi 0,84>1,5 Nevyhovuje 0,90>1,5 Nevyhovuje 

S aplikací opěrné zdi a zápory 1,51>1,5 Vyhovuje 1,63>1,5 Vyhovuje 

Tabulka č. 4 – Výsledky podle stupně stability 
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 Doporučený monitoring sesuvu 

 Na základě provedeného výpočtu by bylo vhodné posuzovaný svah sledovat s pomocí 

monitorovacího zařízení. Monitoring svahové deformace se doporučuje provádět až po 

dokončení sanačních opatření, aby byla ověřena jejich účinnost. Na lokalitě navrhuji 

následující dlouhodobý monitoring: 

 

Geodetická měření 

 Po dokončení stavebních prací instalovat kontrolní měřící body, pro realizaci 

geodetického sledování lokality. Kontrolní body situovat jak na realizovaných stavebních 

konstrukcích, tak na dvou příčných profilech, v rozsahu min. 7 bodů/profil, s obsažením 

tělesa sesuvu, včetně navazujících úseků svahu nad a pod tělesem sesuvu, v rozsahu cca 

25÷50 m. 

 

Inklinometrická měření  

Vybudování jednoho inklinometrického vrtu, konstrukční délky 15 m, vystrojeného 

plastovými inklinometrickými pažnicemi. Cílem inklinometrických měření je ověřit 

stabilizační funkci technických opatření, odhalit případné horizontální pohyby a lokalizovat 

smykové plochy probíhající tělesem svahu. Inklinometrický vrt doporučuji situovat do 

prostoru líce opěrné zdi, s odsazením cca 1,0-2,0 m před její líc. 

 

Vizuální kontrola 

Pravidelná měsíční kontrola projevů svahové deformace v širším okolí sesuvu                        

a sledování hladiny podzemní vody a její vývěry. 
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7 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

 

 Tato bakalářská práce obsahuje souhrn problematiky stability svahu. V úvodní části 

jsou uvedeny typy svahů, klasifikace jejich pohybů a faktory, které ovlivňují stabilitu svahu. 

V další částí jsou popsány možnosti technického řešení stability svahů, mezi nejpoužívanější 

patří odvodnění svahu a zajištění svahu pomocí kotev, opěrných zdí a pilotových stěn. 

V neposlední části je vyzdviženo několik systémů kontrolního monitoringu pro sledování 

sesuvů. Jako nejběžnější způsob monitoringu se v dnešní době využívá geodetických metod. 

Předposlední bod se zabývá výpočetní metodou mezní rovnováhy na smykové ploše. Poslední 

a nejdůležitější bod této práce je posouzení stability svahu. Na základě poskytnutých 

informací od firmy Geoengineering, s.r.o. jsem posuzovala stabilitu svahu programem GEO5 

od firmy FINE. Pro výpočet stability svahu byly použity dvě nejpoužívanější metody a to 

podle Bishopa a Pettersona. Při použití Pettersonovy metody byl stupeň stability ve výchozím 

stavu 0,65 a při použití Bishopa byl 0,77. Jako první způsob zabezpečení stability svahu bylo 

navrženo odvodnění s horizontálními odvodňovacími vrty (HOV) a to z nejekonomičtějšího 

důvodu. Horizontální odvodňovací vrty byly navrženy v profilu min.  Ø150 mm, v úklonu 5
o
 

a délce 16 m, s podélnou roztečí max. 10 m (po délce svahu). Vystrojení je navrženo 

perforovaným potrubím PVC DN100. Ve srovnání s výchozím stavem došlo k navýšení 

stupně stability o 0,17 Pettersonovou metodou a Bishopovou metodou o 0,09. 

 Jelikož tato metoda nevyhověla přes metody Pettersona ani Bishopa, bylo nutno 

navrhnout jiné opatření. Opatření spočívalo v náhradě odvodnění výstavbou tížné opěrné zdi. 

Navržená opěrná zeď má výšku 2,4 m a tloušťku 0,75 m. Nárůst stupně stability se od 

výchozího stavu zvýšil při Pettersonově metodě o 0,19 a při Bishopově metodě o 0,13. 

 Bohužel ani tato metoda nevyhověla a proto bylo nutno přikročit k doplnění ke 

stávajícímu opatření a to záporou. Záporová stěna byla uvažována jako maloprůměrová pilota 

průměru 400 mm a hloubka paty piloty je 7 m pod povrchem. Výpočet posledně zmíněného 

způsobu zabezpečení stability svahu vyhověl, jak u Bishopovy tak i Pettersonovy metody. Ve 

srovnání s výchozím stavem došlo k navýšení stupně stability o 0,86 Pettersonovou i 

Bishopovou metodou. 

 V dnešní době je preferována ekonomika a rychlost výstavby, proto u řešení tohoto 

problému bylo nejprve navrhováno nejekonomičtější a nejrychleji realizovatelné řešení 

stability svahu. Po zjištění, zda tato metoda vyhovuje či nikoliv, se tato metoda nahrazuje či 

doplňuje o přídavná stabilizační opatření, dokud simulační program takto navržené opatření 

neoznačí jako vyhovující.  
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