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Anotace 

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou stability svahových těles a 

technickým návrhem řešení stabilizace pomocí netradiční technologie geovaků. V úvodu jsou 

charakterizovány základní běžně používané metody. Následně je práce zaměřena na samotnou 

technologii geovaků při stabilizaci svahových těles, kde je podrobně popsán princip její 

aplikace společně se srovnáním a výhodami oproti ostatním standardním metodám. Hlavním 

přínosem práce je návrh stabilizace svahu pomocí geovaků v městském obvodu Ostrava - 

Radvanice a Bartovice na svahovém tělese podél vodního toku Ráček. Výpočet je proveden 

v geotechnickém softwaru Plaxis 2D, a to v několika variantách s různou geometrickou 

konfigurací stabilizačních prvků. V závěru jsou shrnuty vypočítané údaje, je provedena jejich 

analýza a celkové zhodnocení aplikace technologie geovaků. 

Annotation 

This theis deals with slope stability questions and stabilization suggestions in use of an 

unconventional geotubes technology. In the introduction, there are briefly mentioned mainly 

used methods. Consequently, the thesis focuses on the utilization of geotubes technology for 

the slope stabilization, main principle and comparison of the other methods. The main benefit 

is suggestion of slope stabilization using the geotubes technology in a district of Ostrava - 

Bartovice on the short-range slope along water flow Ráček. A calculation is made with 

several model variants of different geometric configuration of stability elements in 

geotechnical software Plaxis 2D. In the conclusion, there is a summary of results and final 

evaluation of application of geotubes technology.  
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Seznam použitého značení 

c Soudržnost [kPa] 

E Youngův modul pružnosti v tahu [MPa] 

F Stupeň stability svahového tělesa [-] 

G Tíha zeminy [kN] 

K Permeabilita [m.s
-1
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MKP Metoda konečných prvků 
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Taktivní Aktivní síla [kN] 
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u Pórový tlak [kN.m
-2
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ux Vodorovné deformace [mm] 

γsat Objemová tíha zeminy nasycené vodou [kN.m
-3

] 

γunsat Objemová tíha zeminy [kN.m
-3

] 
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-2
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1. ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce se zabývá aplikací netradiční sanační metody 

tkaninových geovaků v oblasti stabilizace svahových těles. 

Geovaky se běžně používají např. jako protipovodňová opatření, anebo slouží jako 

ochrana proti erozi půdy. Jelikož je ale použití zmiňované metody v oblasti svahových poruch 

velmi netradiční a v současné době ojedinělou záležitostí, není zcela umožněno při návrhu 

uplatňovat předchozí zkušenosti z praxe. 

V úvodní části práce jsou zmíněny hlavní běžné metody používané ke stabilizacím 

svahů. Dále je obsah zaměřen na obecné informace o technologii geovaků, její běžné využití 

v praxi společně s objasněním základního principu aplikace. 

Hlavním úkolem práce je provedení návrhu geovaků jako stabilizačních prvků 

v předmětné svahové lokalitě vodního toku Ráček v Ostravě - Bartovicích. Modely 

stabilizačních prvků, geovaků a gabionů, jsou provedeny v geotechnickém softwaru Plaxis 2D 

od holandské společnosti Plaxis BV. 

Součástí je také porovnání výsledků numerického výpočtu stabilizace při použití 

geovaků s různou geometrickou konfigurací a při stabilizaci standardní metodou gabionových 

košů a jejich celkové zhodnocení. V závěru jsou uvedeny získané poznatky z výpočtu včetně 

doporučení pro použití metody geovaků v budoucích projektech. 

 

 

  



Využití technologie geovaků pro stabilizaci svahových těles 

 

2 

2. STABILITA SVAHU 

2.1 Charakteristika  

Ztráta stability svahového tělesa může nastat jak z důsledků změn přírodních procesů, 

tak z umělého zásahu člověkem. Řešení této problematiky se však neustále vyvíjí. Původní 

myšlenky, jak klasifikovat příčiny sesuvů svahu, určil ve 20. století Karl von Terzaghi. 

Svahové pohyby Terzaghi rozdělil dle příčin na vnější a vnitřní. Pod vnějšími příčinami si lze 

představit např. zvětšení výšky sklonu svahu vlivem říční eroze, nadměrné zatížení koruny 

svahu anebo seizmické otřesy. Vlivem vnějších příčin se zvyšují smykové síly v daném 

prostředí. Vnitřní příčiny jsou pak způsobeny náhlou změnou vodní hladiny, zvyšováním 

pórového tlaku u či mechanickou sufózí. Tyto procesy pak snižují smykovou pevnost tělesa a 

může docházet ke vzniku deformací v daném prostředí. [4, 12] 

Jednotlivých faktorů, které způsobují deformace nejen ve svahových tělesech, je celá 

řada. Je proto nezbytně nutné správně identifikovat danou příčinu, která svahové pohyby 

způsobuje, aby bylo možné aplikovat účinné sanační opatření. K těmto účelům slouží zejména 

podrobný inženýrskogeologický průzkum. [4] 

Před návrhem vhodného sanačního opatření je možno výpočtem ověřit, zda je 

konkrétní svahové těleso stabilní či nikoli. Provádí se posouzení stability na základě statické 

rovnováhy sil na mezi porušení na předem známé smykové ploše. Výpočet je založen na 

stanovení normálové síly N, která působí na smykovou plochu, posouvající aktivní složce sil 

Taktivní a smykové vzdorující pasivní síle Tpasivní. Také zde působí vlastní tíha zeminy G (viz 

Obr. 1). Výpočtem se vyhodnocuje tzv. stupeň stability F (viz kapitola 4.1). [4, 6] 

 

Obr. 1 Síly na rovinné smykové ploše[6] 
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2.2 Přehled metod pro stabilizaci svahových těles 

Jednotlivé sanační metody nestabilního svahu lze rozdělit podle způsobu realizace 

do několika skupin. Jsou to sanace na základě úpravy tvaru a odvodnění svahového tělesa, 

ochrany svahu před erozí a zvětráváním, zpevňování horninového prostředí a technická 

stabilizační a zvláštní opatření. [4] 

Jak je zmíněno výše, pro použití některé ze sanačních metod by bylo účelné znát typ 

dané deformace, její hloubkový rozsah a také typy objektů, jež by mohly být ohroženy. 

Důležitá je také znalost geologických podmínek, zda k deformacím dochází v zeminovém či 

v horninovém masivu. [4] 

Zlepšení stability svahu je obecně dáno buď zmenšením objemu zemního tělesa ve 

vyšších aktivních polohách svahu, anebo opačným postupem, tedy zvětšením objemu v dolní 

pasivní části svahu. V praxi se provádějí například přitěžovací násypy u paty svahu, ve které 

je zároveň vybudována drenážní vrstva. Nejjednodušším a současně nejčastěji využívaným 

způsobem stabilizace svahu je jeho odvodnění. [4] 

2.2.1 Odvodňovací vrty  

Hlavním cílem odvodnění svahu je snížení velikosti pórového tlaku vody na smykové 

ploše za důsledku snížení aktivních složek sil. Nejčastěji se provádějí vertikálně či 

horizontálně situované vrty vyplněné perforovanými trubkami, skrze které voda odtéká 

z masivu pryč. Metoda se uplatňuje převážně ve velmi stlačitelných nepropustných jílovitých 

zeminách. Během působení tíhy zeminy tak voda jednodušeji odtéká a proces primární 

konsolidace se tak výrazně urychluje. Také lze realizovat štěrkové piloty, díky kterým se 

účinnost odvodnění ještě zvýší. [1, 4] 

2.2.2 Geosyntetika 

Pojem geosyntetika je souhrnný název pro konstrukční prvky (například georohože, 

geomříže či geotextílie) sloužící k vyztužení zeminového tělesa. Hlavním významem je 

přenos tahových a smykových sil. Vyznačují se tak velmi dobrými pevnostními a 

deformačními vlastnostmi. Jsou odolné vůči přírodním klimatickým jevům. [1, 4] 
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2.2.3 Pilotové stěny 

Pilotové stěny představují jeden z nejčastějších způsobů zajištění stěn. Stěna se skládá 

z velkoprůměrových vrtaných pilot většinou se stejným průměrem v řadě vedle sebe. Podle 

vzájemné osové vzdálenosti jednotlivých prvků se dělí na pilotové stěny volně stojící, 

tangenciální a převrtávané. [1] 

V závislosti na smykové ploše mohou být umístěny ve velké hloubce. Musí být však 

zachováno dokonalé odvodnění. Hlavní výhodou je jejich aplikace, která se může provádět 

prakticky ihned při nutnému sanačnímu zákroku, a to ještě před jakýmikoliv zásahy do 

masivu. [1, 4] 

2.2.4 Podzemní stěny 

Používají se zejména v blízkosti zástavby při hlubokých výkopech. Podobně jako 

pilotové stěny jsou vhodné do velkých hloubek, kde plní funkci jak pažící, tak i konstrukční. 

Mohou se totiž v rámci stavby ponechat a stát se tak trvalou součástí suterénů staveb. [1] 

Realizace podzemních stěn probíhá nejprve vyhloubením podélné rýhy, která se pak 

vyplní buď prostým betonem, železobetonem anebo kombinací směsi jílu, cementu a 

chemických přísad. Také je možno použít předem připravené prefabrikované stěny. [4] 

2.2.5 Kotvené stěny 

Kotvení stěn je významné u ochrany svahu tvořeného skalními útvary. Kotvením se 

těleso zajištuje převážně proti zvětrávání a erozi a při poruchách průběžných ploch 

diskontinuit. Stabilizace se provádí pomocí speciálních kotev, které jsou schopny přenášet 

napětí od horniny. [4] 

U jednodušších případů zvětrávání stěn se z dřívějších zkušeností ukázaly jako 

nejideálnější řešení pláště ze stříkaného betonu, aplikace geomříží nebo kotvené obkladové 

stěny. [4] 

2.2.6 Vápenné piloty 

Vápenné piloty se realizují především v měkkých jemnozrnných jílovitých zeminách. 

Přidáním nehašeného vápna se význačně urychluje primární konsolidace za snižování vlhkosti 

a zároveň se tak zvyšuje únosnost tělesa. Výstavba se provádí vrtáním speciálně upravenou 

hlavicí o průměru 0,5 m do podloží do hloubky maximálně 10 m (viz Obr. 2 a). Poté se skrze 
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duté soutyčí do vrtu vhání nehašené práškové vápno pod určitým tlakem vzduchu. Pevnost 

realizovaného vápenného pilíře se zvyšuje postupně při průběhu chemických reakcí mezi 

vápnem a zeminou. [1, 4] 

Mezi hlavní výhody této metody patří rychlost realizace, kdy při velmi dobrých 

podmínkách je možno zhotovit až 1 m piloty za minutu. Také není potřeba odvážet zeminu 

jako u klasických betonových pilot. [1, 4] 

 

(1- vrtací hlavice, 2- duté soutyčí, 3 - přívod vápna pod tlakem vzduchu) 

Obr. 2 a) Detail vápenné piloty, b) Schéma rozmístění vápenných pilot [4] 

Rozmístění pilot ve svahovém tělese je schematicky znázorněno na obrázku Obr. 2 b, 

kde by jednotlivé stabilizační prvky měly zasahovat do hloubky pod předem stanovenou 

smykovou plochou. 

2.2.7 Injektáže 

Podobně jako u vápenných pilot probíhá také realizace injektovaných vrtů, které se 

pod tlakem plní směsí cementu a vody pomocí perforovaných trubek. Okolní póry v zemině 

se tak vyplňují injektovanou směsí a vytvoří v prostředí stabilizační prvek tvarem 

připomínající pilotu. Pro úspěšnou stabilizaci svahového tělesa musí daný prvek procházet 

rovinou smykové plochy. Podle předem určené geologie prostředí se zvolí vhodná cementační 

směs pro zachování maximálních účinků stabilizace. [1, 4] 

Metoda injektování je vhodná jak pro zeminy, tak i pro skalní horniny. Nicméně tento 

způsob stabilizace se neustále vyvíjí a testuje a má obrovské uplatnění v mnoha dalších 

směrech stavebního průmyslu. [1, 4] 

2.2.8 Zmrazování 

Pokud nelze najít vhodné řešení např. pro vhodnou dočasnou stabilizaci zeminového 

masivu, je zapotřebí použít tzv. metodu zmrazování. Může se použít ve vlhkých či vodou 
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nasycených zeminách bez ohledu na hladinu podzemní vody. Podstatou metody je vytvoření 

ledovo-zeminové stěny. Pomocí speciálního zařízení se teplo ze zeminy převádí na chladicí 

látku, která je vháněna do trubek zavedených do podloží. Takto se udržuje část zeminového 

tělesa ve stabilním stavu. Po dokončení stavby se zmrazovací trubky vytáhnou a zemina se 

postupnou přirozenou změnou teploty vrátí do svého původního stavu. [1] 

V průběhu aplikace se nemění původní vlastnosti zeminy, jako je tomu třeba 

u injektáží. Celkový proces zmrazování je nenáročný a zároveň zaručuje velkou bezpečnost 

práce. [1] 

Hlavní nevýhodou jsou však finanční náklady na realizaci, které jsou všeobecně vyšší 

než u ostatních stabilizačních metod. Dále je také nepříznivá delší doba procesu zmrazování a 

možné objemové změny zeminy. Jelikož je ale v některých ojedinělých situacích použití 

jiných metod docela nemožné, přistupuje se i přes výše zmíněná negativa právě k metodě 

zmrazování. [1]  

2.2.9 Gabiony 

Významnými prvky nejen pro stabilizaci svahů jsou gabionové koše. Jedná se o 

svařované či pletené drátěné koše plněné kamenivem. Koše mají různé velikosti jednotlivých 

ok, většinou 10 x 10 cm. Jsou vyráběny z kovového pozinkovaného drátu o tloušťce  

2,5 - 4 mm odolného vůči korozi. Také mohou být dráty opatřeny ochranným plastovým 

povlakem. Tahová pevnost drátů je v rozmezí 450 - 500 MPa. [1] 

Hlavní předností gabionů je značná přizpůsobivost i nerovnoměrnému terénu. Jako 

konstrukční celek jsou odolné vůči změnám tlakových a tahových sil, zachovávají si svou 

propustnost a jejich snadná montáž přímo na místě v terénu se může realizovat prakticky 

v kterémkoliv ročním období. Není potřeba žádných dalších materiálů ani pojiv, které by 

výstavbě bránily například v období zimy. Co se týče plnícího materiálu, nejčastěji se 

používají skalní horniny, jež jsou odolné vůči zvětrávání. Ty se pak ukládají do předem 

připravených košů převážně ručně. Pro ulehčení se uloží pouze přední viditelná část a ostatní 

prostor košů se vyplní zasypáním. [1, 5]  
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a)      b)    c) 

Obr. 3 Výškové uspořádání stěn z gabionových košů [1] 

V případě výstavby vyšších opěrných gabionových stěn se jednotlivé koše z důvodu 

lepší tuhosti v dalších řadách ukládají přes sebe a spojují se ocelovými spojkami. Po výšce se 

jednotlivé řady ukládají stupňovitě, buď z vnější lícové strany (Obr. 3 a) anebo ze strany 

vnitřní, rubové (Obr. 3 b). V některých případech se realizuje oboustranné zkosení stěny (Obr. 

3 c). Ve výsledku pak tvoří buď architektonický prvek anebo se můžou nechat zarůst přírodní 

či umělou vegetací a splynou tak s okolím. [1, 5] 

2.2.10 Hřebíkování 

Metoda hřebíkování je v posledních letech oblíbenější jak u sanací svahových těles, 

tak u kotvení výkopů, zářezů či zlepšení stability stěn pažených jam. Její podstata spočívá 

v zabudování ocelových výztužných prvků do nestabilního svahového tělesa. Ocelové prvky 

jsou pak schopny přenášet tahovou sílu v zemině a zvyšují tak její stabilitu. 

Výhodou vůči jiným metodám je rychlost výstavby. Také z finančního hlediska je tato 

metoda výrazně levnější variantou, např. oproti podzemním či pilotovým stěnám. Samotná 

realizace hřebíkování má však význam spíše v soudržných zeminách v místech bez výskytu 

podzemní vody, kdy za takto daných podmínek je možné metodu využít i pro dlouhodobé 

účely. Metoda je také oblíbená z důvodu malých výsledných deformací. [1, 2] 

2.2.11 Geovaky 

Tato metoda patří v oblasti stabilizací svahů k méně tradičním. Princip její aplikace a 

použití bude podrobně probrán v následujících kapitolách.  
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3. MOŽNOSTI VYUŽITÍ GEOVAKŮ V PRAXI 

V dnešní době již širokou škálu výběru různých metod jak sanovat určité porušené 

prostředí čas od času doplní nějaká inovace existujících praktik či zcela nová technologie. 

Tato diplomová práce se zaobírá právě jednou poměrně novou metodou, a to stabilizací 

svahových těles pomocí geovaků. Pro znalé v tomto oboru může být tvrzení „novou metodou“ 

poněkud matoucí, jelikož samotná technologie geovaků jako taková existuje už dlouhou dobu, 

ale je doposud používána na jiné typy sanací než na stabilizaci svahů, a to převážně jako 

protizáplavové a protierozní opatření. [12] 

Praktickou aplikací geovaků a rozvojem této metody v oblasti svahových sesuvů se 

v České republice zabývá firma  KOEXPRO Ostrava, a.s., která společně ve spolupráci  

K-GEO s.r.o., firmou, zabývající se komplexní geologickou činností, pracuje na projektu 

protisesuvného opatření v lokalitě Ostrava - Bartovice. [11] 

Zmiňovaný projekt je podrobněji popsán v následujících kapitolách.  

3.1 Typy tkaninových vaků 

Níže jsou uvedeny základní používané typy vaků, které se v praxi v současné době 

osvědčily. Nicméně vaky mohou být tvarově a objemově uspořádány takřka „na míru“, tudíž 

uvedené rozměry a délky nejsou konečné, co se použití této technologie týče. 

3.1.1 Hadicový vak 

Hadicový stabilizační vak (Obr. 4) je vyráběn v různých průměrech až do 680 mm. 

Maximální možná délka jednoho vaku je 25 m. Ovšem podélným spojování pomocí 

speciálních spojovacích prvků jednotlivých vaků je možno dosáhnout téměř nekonečné délky. 

Většinou se však vaky spojují do celkové délky maximálně 300 m. [10] 
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Obr. 4 Hadicový stabilizační vak [11] 

3.1.2 Ledvinový vak typu „dvojče“ 

Vak typu „dvojče“ (Obr. 5) je sestaven ze dvou jednotlivých vzájemně propojených 

hadicových vaků o průměrech v rozmezí od 300 do 680 mm. [10] 

 

Obr. 5 Ledvinový vak typu „dvojče“ [11] 

3.1.3 Ledvinový vak typu „trojče“ 

Vak typu „trojče“ (Obr. 6) je sestaven ze tří jednotlivých vzájemně propojených 

hadicových vaků o průměrech v rozmezí od 300 do 680 mm stejným stylem jako u sestavení 

vaku typu „dvojče“. [10] 
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Obr. 6 Ledvinový vak typu „trojče“ [11] 

3.1.4 Stavebnicový vak typu „big bag“ 

Typ vaku „big bag“ (Obr. 7) se skládá z geometricky pravidelných, převážně 

hranolovitých prvků o různých velikostech. Využívá se zejména pro stavbu liniových 

konstrukcí v městské zástavbě náhradou za klasické pytlování. [10] 

 

Obr. 7 Stavebnicový vak typu „big bag“ [11] 

3.1.5 Ochranná kombinovaná hráz 

Varianta geovaků v podobě ochranné kombinované hráze (Obr. 8) se skládá ze složení 

tří vaků typu „trojče“. Jádro podélně uložených vaků může být vyplněno buď zeminou či 

popílkovým zásypem (popř. zásypem na bázi podobného materiálu), anebo se prostor může 

vyplnit doplňujícím hadicovým vakem. [10] 
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Obr. 8 Ochranná kombinovaná hráz [11] 

3.1.6 Vak typu matrace 

Stabilizující vaky typu matrace (Obr. 9) o plošném rozměru 2 x 4 m slouží jako 

ochrana či utěsnění prosakujících zeminových hrází. [10] 

 

Obr. 9 Vak typu matrace [11] 

3.2 Plnící směsi 

Plnící směs je obecně složena ze tří základních složek, a to z popílku, cementu a vody. 

Firma KOEXPRO Ostrava, a.s. se v současné době podílela na vývinu plnících směsí 

na základě požadavků na potřebné technické parametry, na užitné vlastnosti 

vodohospodářských staveb i na ekologické a hygienické vlastnosti. Výzkumem se zjišťovalo, 

jaké bude mít směs výsledné vlastnosti přidáním písku či ocelárenské strusky. Níže jsou 

uvedeny dva příklady receptur vyvinutých směsí a jejich technických parametrů. [10, 11] 
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Tab. 1 Receptura č. 1 vybrané plnící směsi [10] 

Komponenty Množství [kg.m
-3

] 

Kamenivo 0/4 (Jakubčovice) 864 

Popílek (Dětmarovice) 400 

Cement CEM I - 42,5 R (Hranice) 250 

Záměsová voda 370 

Výše (Tab. 1) je uvedena receptura č. 1 vyvinuté plnící směsi. Provedením testovacích 

zkoušek bylo zjištěno, že takto namíchaná směs má pevnost v tlaku po 7 dnech rovnou 

7,6 MPa. Po 28 dnech se pak pevnost zvyšuje na 15,8 MPa. Celková objemová hmotnost po 

28 dnech je 2 140 kg.m
-3

. 

V následující tabulce (Tab. 2) je uvedena receptura č. 2 vyvinuté plnící směsi. 

Opětovným provedením zkoušek byla zjištěna pevnost jak po 7 dnech, která je 6,5 MPa, tak 

po 28 dnech, kdy je pevnost rovna 13,2 MPa. Objemová hmotnost směsi je 2 690 kg,m
-3

. 

Tab. 2 Receptura č. 2 vybrané plnící směsi [10] 

Komponenty Množství [kg.m
-3

] 

Ocelárenská struska 750 

Popílek (Dětmarovice) 400 

Cement CEM I - 42,5 R (Hranice) 250 

Záměsová voda 350 

Pomocí speciálních pístových či vřetenových čerpacích agregátů jsou pak uložené 

vaky plněny připravenou směsí. KOEXPRO Ostrava, a.s. jako firma strojírenská vlastní řadu 

vlastních produktů jako např. mobilní vřetenové čerpadlo KTX 125/1 (Obr. 10 a) 

s maximálním průtokem 22 m
3
.h

-1
 a objemem násypky 260 l směsi anebo také čerpací 

vřetenový agregát s míchačkou ČAM 1 (Obr. 10 b) s maximálním průtokem 10 m
3
.h

-1
 a 

celkovým objemem násypky 170 l. Vaky jsou opatřeny rukávcovými ventily, které kromě 

samotného plnění zajišťují také odvzdušňování v průběhu plnění. 
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Obr. 10 a)Mobilní čerpací agregát KTX 125/1, b) Čerpací agregát s míchačkou ČAM 1 [10] 

3.3 Obecné vlastnosti geovaků 

Geovaky při běžném použití dosahují velmi dobrých výsledků. Ze zkušeností aplikace 

dané technologie je ověřena například stálost plnícího materiálu po 10 letech od realizace. 

Textilie kontrolovaných vaků byla sice na některých místech značně zesláblá vlivem 

klimatických změn, jako jsou třeba změny teploty, působení kyselých dešťů, sluneční záření, 

zatěžování mrazem atd. Samotná výplň vaku však zůstala celistvá, neporušená a geovaky tak 

plnily svůj původní účel. [10] 

3.3.1 Experimentální zkoušky 

Před realizací vaků v terénu jako protizáplavového opatření bylo zapotřebí určit 

nejprve základní hydrotechnické parametry při přímém kontaktu s vodou. [10] 

Experimentální zátěžové hydraulické zkoušky, které jsou běžně používány pro 

testování spolehlivosti standardních hradících konstrukcí, byly provedeny firmou KOEXPRO 

Ostrava, a.s. v laboratořích vodohospodářského výzkumu na VUT v Brně. [10] 

Testování byly vystaveny dva typy výše zmíněných vaků, a to jeden hadicový vak o 

průměru 680 mm (viz Obr. 4) a druhý vak typu „trojče“ (viz Obr. 6) sestavený ze tří vaků o 

průměru 400 mm. [10, 11] 
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Obr. 11 Příprava vaku do zkušebního žlabu [10] 

Vaky se nejprve uložily do zkušebních prosklených žlabů šířky 2,5 m (Obr. 11), 

naplnily se pomocí vřetenového čerpadla směsí z cementu a popílku a nechaly se zatuhnout. 

Po 28 dnech po zatuhnutí směsi se do žlabů nechala proudit voda, kdy průtoky byly průběžně 

kontrolovány v rozmezí od 0,15 do 210 l.s
-1

 a následně se prováděla potřebná měření (Obr. 

12). [10, 11] 

 

Obr. 12 Zkouška přelévání vaku vodou - stanovení přepadového součinitele [10] 

Laboratorní zkoušky byly zaměřeny zejména na ověření stability konstrukce, 

stanovení průsaku pod konstrukcí a přelévání testovaných vaků. Všechny testy konstrukcí 

sestavených z vaků proběhly dle stanovených norem pro hradící konstrukce a potvrdily tak 

úspěšnost původního záměru použití. [10] 



Využití technologie geovaků pro stabilizaci svahových těles 

 

15 

3.4 Využití technologie geovaků v praxi 

Ve světové stavební praxi se geovaky využívají převážně jako protizáplavové opatření 

a také jako ochrana proti erozi říčních břehů a pobřeží. KOEXPRO Ostrava, a.s. se 

soustřeďuje na problémy vybřežování vody z koryt řek, erozi a sesuvy půdy v ČR. [10, 12] 

V případě povodní se geovaky aplikují jako alternativní řešení při budování 

protipovodňových zábran anebo jako prevence při zvětšování koryt potoků a řek navýšením 

terénu v břehových liniích. V případě nepříznivých účinků povrchových odtoků způsobujících 

erozi půdy převážně v zemědělských půdách a vedoucích ke škodám v zastavěných oblastech, 

se používají geovaky jako technické liniové prvky protierozní ochrany (Obr. 13 a, b). Tvoří 

trvalou překážku napomáhající rozptýlení povrchových odtoků a tím udržení celkové stability 

plochy pozemku. Po zatravnění a výsadbě dřevin dokonale splynou s okolím. [10, 12] 

 

Obr. 13 Protierozní opatření - a) záchytné průlehy, b) záchytné příkopy [11] 

Sesuvy neboli svahové pohyby jsou společně s povodněmi v České republice asi 

nejčastějšími přírodními katastrofami. Vzájemně se tyto procesy úzce ovlivňují, proto by se 

neměly podceňovat a raději provádět preventivní opatření. Novou technologii geovaků 

s vysokou deklarovanou tuhostí a pevností je možno aplikovat v případech, kde je třeba 

přitížit patu svahu například pomocí přísypů či vytvořením lavic, při zabránění přímé eroze 

(těžební pohozy), při vytváření stupňovitého přehrazení svahu anebo v případech 

podchytávání skalních bloků (Obr. 14). 

 

Obr. 14 Vzniklé sesuvy ve svažitých terénech [11]   
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4. STABILIZACE SVAHŮ POMOCÍ GEOVAKŮ 

Svahové deformace se dají sanovat využitím různých metod či jejich kombinací, 

kterých existuje opravdu velká škála. Je třeba se ale na stabilizační řešení dívat nejen 

po stránce technické, ale i finanční. Náklady hrají ve stavebních projektech většinou tu 

nejdůležitější roli. Proto se také v případě svahových sesuvů začalo uvažovat o nestandardní 

metodě sanací svahů, a to o tkaninových geovacích. 

4.1 Stupeň stability svahu 

V rámci posouzení stability svahu se nejčastěji využívá metoda mezní rovnováhy, při 

které se řeší statická rovnováha sil na uvažované smykové ploše. Stabilita svahu je pak 

posuzována dle výsledného stupně stability F, který je definován jako poměr pasivních a 

aktivních složek sil. Pasivní síly jsou síly bránící pohybu zeminy (sesuvu) podél smykové 

plochy, naopak aktivní síly daný sesuv půdy vyvolávají. V případě, že F > 1, svah je stabilní. 

Naopak při F < 1 je svah nestabilní. [4, 5] 

Co se týče samotné smykové plochy, liší se svým tvarem v závislosti na typu zeminy. 

U nesoudržných zemin se vytváří rovinná smyková plocha. V případě soudržných zemin je to 

většinou kruhová (válcová) smyková plocha. Pro výpočet stability svahu pomocí metody 

mezní rovnováhy se u soudržných zemin nejčastěji využívá tzv. proužková Pettersonova 

metoda. Zde se oblast svahu nad smykovou plochou rozdělí na jednotlivé svislé proužky, 

vyhodnotí se aktivní a pasivní síly odpovídající tíhám daných proužků a poté se vlivy všech 

proužků superponují. Není zde zahrnut vliv sousedních proužků. [1, 4, 5] 

4.2 Princip aplikace metody geovaků při stabilizaci svahových těles 

Geovaky jsou velkoobjemové tkaninové vaky (tuby) zhotovené na požadovaný 

rozměr. V závislosti na daném sanovaném prostředí lze použít různé typy vaků z širokého 

výběru rozměrů a provedení. Obecně vaky bývají šité z polypropylenu o průměru většinou 

300 - 1000 mm. Takto připravené tkaninové vaky jsou poté v terénu po rozložení plněny 

namíchanou tuhnoucí směsí, kdy po zatvrdnutí začínají plnit stabilizační funkci. Poté se ještě 

zasypávají zeminou, aby dokonale splynuly s okolním prostředím. [10, 11] 

Aplikace geovaků je docela rychlá a přesná metoda, díky které je umožněno svahové 

těleso sanovat postupně a předejít tak případným problémům z nechtěných sesuvů vlivem 

dlouhodobého odlehčení paty svahu. V průběhu procesu se proto může zemina odtěžovat 
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postupně cca po 5 metrech délky a poté ihned provést stabilizační opatření. Na kritické místo 

se podle projektu ukládají předem připravené geovaky. Pomocí speciálního mobilního 

čerpadla a příslušného potrubí či hadic se vaky plní namíchanou směsí a to až do vzdálenosti 

1 000 m. Jak je psáno v dřívější kapitole, směs je obecně složena z popílku, cementu a vody. 

Existuje několik druhů receptur plnících směsí připravených ke konkrétním podmínkám 

sanovaného prostředí. Směs se nechá předem vyrobit, např. v lokální cementárně blízké 

sanovanému prostředí, a převáží se v klasických autodomíchávačích na staveniště. V určitých 

případech, např. u dočasných protipovodňových opatření, se vaky plní pouze vodou. 

Po naplnění vaků se může pokračovat v dalším odkopu zeminy a celý výše zmíněný proces se 

opakuje. Rychlost tuhnutí je značně výrazná. Po několika hodinách už vaky začínají plnit 

svou základní funkci. [10, 11] 

V případě použití několika kusů geovaků najednou (ve více řadách), například při 

uspořádání geovaků do tvaru pyramidy (Obr. 8), je potřeba uvažovat nutnou čekací dobu před 

realizací další řady geovaků uložených na spodní řadě. Jedná se o čas v řádu několika hodin.  

4.3 Srovnání se standardně aplikovanými metodami 

Hlavní výhodou zvolením metody geovaků jsou všeobecně výrazně nižší náklady na 

realizaci například oproti gabionovým košům plněným kamenivem. Cena je zpravidla až 

1,5krát menší, než je tomu u gabionů. Také je rychlejší samotný proces výstavby, protože u 

geovaků můžeme zeminu ze svahu odtěžovat postupně, jak je popsáno výše, takže je zaručena 

i lepší stabilita svahu během doby výstavby vaků. Dále je důležitá výhoda realizovatelnosti 

metody. Možnost čerpání plnící směsi do vaků je totiž možné ze vzdálenosti až 1000 m. 

Geovaky lze proto realizovat i v těžko dostupném terénu nepřístupném pro nákladní 

automobily. Důležitou vlastností je i velmi dobrá tuhost a zároveň vysoká pevnost geovaků. 

[10,11] 

4.3.1 Cenové porovnání geovaků a gabionových košů 

Níže (viz Tab. 3 a Tab. 4) je uvedeno finanční porovnání realizací metod 

protisesuvného opatření provedeného firmou KOEXPRO Ostrava, a.s. V následující tabulce je 

zobrazena konkrétně varianta realizace gabionových košů (Tab. 3). Srovnání neobsahuje 

výkopové práce a navazující úpravy vodního toku Ráček. Ceny jsou vztaženy ke konstrukci 

podél toku v délce 100 m. 
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Tab. 3 Cenová kalkulace použití gabionových košů [10] 

Gabionové koše Množství Orientační náklady 

Štěrkové lože tl. 100 mm, šíře 1,3 m 13 m
3
 9 295 Kč 

Štěrkové lože tl. 100 mm, šíře 0,7 m 1,75 m
3
 1 251 Kč 

Základová gabionová matrace š. 1100 mm, tl. 200 mm 22 m
3
 62 040 Kč 

Základová gabionová matrace š. 800 mm, tl. 200 mm 4 m
3
 11 280 Kč 

Gabionový koš š. 800 mm, výška 1000 x 1000 mm 80 m
3
 225 600 Kč 

Gabionový koš š. 500 mm, výška 1000 x 2000 mm 25 m
3
 70 500 Kč 

Spojovací materiál - 5 000 Kč 

Montáž - 0 Kč 

Doprava materiálu na stavbu - 40 000 Kč 

CENA CELKEM  424 966 Kč 

V následující tabulce je zobrazena varianta realizace pomocí geovaků (Tab. 4). 

Srovnání rovněž neobsahuje výkopové práce a navazující úpravy vodního toku Ráček. Ceny 

jsou vztaženy ke konstrukci podél toku stejné délky, jako u gabionových košů, tedy 100 m. 

Tab. 4 Cenová kalkulace použití geovaků PROTEX-TČ [10] 

Geovaky Množství Orientační náklady 

Štěrkové lože, tl. 100 mm, šířka 1180 mm 11,8 m
3
 8 437 Kč 

Geovaky PROTEX-TČ, průměr 400 mm 2 x 100 m 23 000 Kč 

Geovaky PROTEX-TČ, průměr 500 mm 100 m 12 500 Kč 

Spojovací prvky geovaků 12 ks 12 000 Kč 

Aretační prvky geovaků 300 ks 30 000 Kč 

Montáž - 25 000 Kč 

Plnící směs 44,8 m
3
 89 600 Kč 

Doprava materiálu na stavbu - 40 000 Kč 

CENA CELKEM  240 537 Kč 
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Z výše uvedeného porovnání kalkulací obou metod lze usoudit, že aplikace geovaků 

plněných popílko-cementovou směsí je oproti metodě gabionových košů finančně výhodnější. 

Aplikace geovaků by zaujímala téměř polovinu ceny realizace gabionových košů. 
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5. APLIKACE GEOVAKŮ VE VYBRANÉ LOKALITĚ 

Stabilizace svahového tělesa pomocí tkaninových geovaků nebyla dosud ještě nikde 

uvažována ani realizována. Nelze tedy při aplikaci metody čerpat z dřívějších zkušeností, jak 

tomu nejen v geotechnické praxi bývá zvykem. Nicméně prvotní myšlenka použití této 

metody k zajištění svahu proti sesuvu vznikla právě v České republice v Ostravě, kde již 

zmiňovaná firma KOEXPRO Ostrava, a.s. uvažovala o geovacích jako o doplňujícím 

stabilizačním řešení společně s gabionovými koši. 

5.1 Popis řešené lokality 

Konkrétní sanovaná lokalita se nachází v městském obvodu Ostrava - Radvanice a 

Bartovice na katastrálním území Bartovice. Předmětem sanace je koridor vodního toku Ráček, 

který je pravostranným přítokem Podleského potoka tekoucího z vodní nádrže Bartovická 

hrázka. Situace oblasti je znázorněna v následující mapě (viz Obr. 15). 

 

Obr. 15 Lokalita koridoru vodního toku Ráček v Ostravě - Bartovicích [14] 

Ve zmíněném území bylo v období let 2012 až 2013 Magistrátem města Ostravy 

vyhlášeno vodoprávní řízení a veřejná vyhláška na realizaci projektu „Rekultivace vodního 

toku Ráček“, jež získala firma DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem. 

Projekt spočíval ve zpevnění břehů pomocí polovegetačního opevnění - trávobetonové dlažby 

a gabionových košů (Obr. 16), kde gabiony měly působit současně také jako estetický prvek. 

Ovšem během realizace stabilizujících prvků se projevila určitá nestabilita pravostranného 
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svahu (viz Obr. 17 a) podél vodního toku Ráček a projekt rekultivace tak nemohl být zcela 

dokončen. Na základě ztráty stability svahového tělesa muselo být stanoveno nové náhradní 

opatření situace. [10] 

 

Obr. 16 Rekultivace v. t. Ráček (zleva: gabiony, trávobetonová dlažba)[vlastní zdroj] 

Řešením stabilizace svahové lokality Ráček (Obr. 17 b) mělo být právě použití 

tkaninových geovaků firmy KOEXPRO Ostrava, a.s., které by spolupůsobily s nově 

uloženými gabiony. Současně s firmou K-GEO s.r.o. byl vypracován projekt aplikace 

geovaků. Ta měla probíhat přibližně od měsíce června 2014. To se ovšem už nestalo. [10] 

 

Obr. 17 Svahová lokalita podél toku Ráček [vlastní zdroj] 

5.2 Náchylnosti ke svahovým deformacím 

Česká geologická služba (ČGS) vykonávající státní geologické služby v České 

republice v současné době umožňuje přístup k veřejnému registru digitálně zpracovaných dat 

v novém přehledném interaktivním prostředí. Níže je uvedena mapa ČR se znázorněním 

stupňů náchylností ke svahovým nestabilitám (viz Obr. 18). Jak je uvedeno v legendě 

pod obrázkem, mapa zaznamenává 3 druhy (třídy) stupňů náchylnosti k sesouvání. První 

stupeň, třída nízké náchylnosti, je vyznačen zelenou barvou a zobrazuje oblasti s nejméně 
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vhodnými podmínkami pro vznik svahových deformací v daných oblastech, jenž u nás v ČR 

převažuje. Druhý stupeň, třída střední náchylnosti, je vyznačen žlutou barvou a označuje 

území, ve kterých vznik svahových nestabilit vzhledem k podmínkám prostředí nelze 

vyloučit. A poslední třetí stupeň, třída vysoké náchylnosti, je označen červenou barvou, jenž 

definuje části oblastí, kde jsou zohledněné podmínky nejvíce vhodné pro vznik svahových 

nestabilit. [14] 

 

Obr. 18 Mapa ČR se znázorněním náchylností ke svahovým nestabilitám [14] 

Černá a šedá místa na výše zobrazené mapě ČR značí dočasně uklidněné či zcela 

uklidněné oblasti plošných sesuvů dle informací registru svahových nestabilit ČGS. [14] 

 

Obr. 19 Mapa svahových nestabilit v lokalitě Ráček [14] 
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Podrobnějším pohledem na oblast vodního toku Ráček v Ostravě - Bartovicích (Obr. 

19) lze konstatovat, že se dané území z hlediska registru svahových nestabilit dle ČGS 

nachází ve druhé (střední) třídě náchylnosti, čili v prostředí nelze vyloučit svahovou 

nestabilitu. Území se totiž vyskytuje ve žlutém označení, viz výše uvedená legenda (Obr. 18). 

5.3 Geologie prostředí 

Dle geomorfologie ČR spadá území pod oblast Severních Vněkarpatských sníženin, 

která se dále dělí na celek Ostravskou pánev. Jak lze vidět na geologické mapě České 

republiky (Obr. 20), celé město Ostrava se nachází v oblasti neogenních mořských sedimentů. 

[14, 15] 

 

Obr. 20 Geologická mapa České republiky [9] 

V minulosti se v určitých oblastech lokality vyskytovaly malé vodní plochy. Tento 

fakt může také ovlivňovat dané území, kde dochází k nežádoucím sesuvům půdy zejména při 

mechanickém zásahu do svahového tělesa. 

Z inženýrskogeologického (IG) pohledu se zájmová lokalita a její blízké okolí nachází 

v oblasti několika rajónů. Oblast vodního toku Ráček spadá do rajónu deluviálních 

(svahových) a deluviofluviálních (splachových) sedimentů (If - níže v mapě oranžové 
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označení oblasti). V okolí se vyskytuje rajón glacigenních (glacilakustrinních, 

glacifluviálních) sedimentů (Gg - níže v mapě žluté označení oblasti). Také je zde výskyt 

rajónu antropogenních uloženin (An - níže v mapě šrafované označení oblasti). Schématická 

mapa IG rajónů je znázorněna níže (viz Obr. 21). [14] 

 

Obr. 21 Mapa oblastí IG rajónů [14] 
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6. NUMERICKÝ VÝPOČET STABILIZACE SVAHOVÉ LOKALITY 

Výpočet návrhu stabilizačních prvků geovaků byl proveden v geotechnickém softwaru 

Plaxis 2D. Jelikož se jedná o konkrétní lokalitu aplikace geovaků, byl panem Ing. Luďkem 

Kovářem, Ph.D. z firmy K-GEO s.r.o. poskytnut základ modelu, a to příčný geologický řez 

daného prostředí. Ten byl pak pomocí programu AutoCAD 2012 importován do Plaxisu 2D, 

kde byly jednotlivým geologickým vrstvám přiřazeny materiálové charakteristiky zemin.  

Výpočet byl proveden nejprve na původním stavu svahového tělesa. Poté byly 

vymodelovány geovaky v různých geometrických konfiguracích. Pomocí výpočtu a 

výsledných hodnot se zjišťovaly nejideálnější výsledky jak vzhledem k dosažení požadované 

stability svahu, tak i dle reálné možnosti proveditelnosti. Stejný postup byl také použit při 

modelaci gabionových košů.  

Účelem modelování bylo navrhnout geovaky jako stabilizační prvky svahu a porovnat 

výsledky se standardními metodami. V případě této práce s gabionovými koši. 

6.1 Vstupní data k výpočtu 

Jako hlavní vstupní data k výpočtu byly použity jak výše zmiňovaný geologický řez 

lokality, tak materiálové charakteristiky jednotlivých zemin. Geologický řez (GR) je složen 

z několika vrstev. Nejníže je uložena v podloží tenká vrstva miocenních jílů o mocnosti cca 

0,7 m. Na ní se soustřeďuje současně vrstva fluviálních hlín o mocnosti zhruba 2,5 m 

s vrstvou glacigenního komplexu, která však byla po dohodě s vedoucím diplomové práce 

nahrazena také fluviálními hlínami z důvodu neúplných podkladů materiálových 

charakteristik zemin. Povrch je pak složen z navážek a sesutých hmot. Veškeré použité 

vstupní hodnoty výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 5). 

Tab. 5 Materiálové charakteristiky zemin původního svahu 

 
γunsat 

[kN.m
-3

] 

γsat 

[kN.m
-3

] 

E 

[MPa] 

μ 

[-] 

c 

[kPa] 

φ 

[°] 

K 

[m.s
-1

] 

Navážky 19 21 9,3 0,38 4 20 10
-5

 

Fluviální 

hlíny 
19,5 21,5 6 0,4 10 24 10

-7
 

Miocénní 

jíly 
20,1 22,1 2 0,4 11 24 10

-7
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Co se týče konkrétních rozměrů použitého geologického řezu, výška v nejvyšším bodě 

koruny svahu je 7,2 m. Svah po délce 8,2 m postupně klesá na výšku 3 m v místě paty svahu. 

Po dalších 2,3 m délky se výška svahu sníží až na 2,5 m, což je zároveň přibližná úroveň 

vodoteče Ráček. Celé geometrické schéma geologického řezu a naznačení pravděpodobného 

výskytu hladiny podzemní vody je znázorněno níže (viz Obr. 22). 

 

Obr. 22 Geologický řez 1:100/1:100 [zdroj: K-GEO s.r.o.] 

6.2 Typy výpočtových fází 

V softwaru Plaxis 2D (verze 8.2) je možnost výběru ze čtyř typů počítaných fází 

výpočtu, a to typy Plastic, Consolidation, Phi/c reduction a Dynamic analysis. V rámci určení 

stability svahu a byly zvoleny typy Plastic a Phi/c reduction, proto jsou v následujícím textu 

popsány pouze tyto dva typy.  

Kalkulační mód Plastic se využívá při elasticko-plastické deformační analýze, kde se 

neuvažuje s přírůstky pórových tlaků v průběhu času. Není tak umožněna konsolidace zeminy 

(tedy disipace pórových tlaků). Používá se například při hloubení stavebních jam, výstavbě 

násypů a určení jejich konečného sednutí či pro výpočet konečných deformací. Typ 

Phi/c reduction je používán především pro stanovení stupňů stability svahů, násypů, zářezů, 

ale také i k vyhodnocení vnější a vnitřní stability pažících konstrukcí. V průběhu výpočtu se 

postupně redukují pevnostní parametry (úhel vnitřního tření φ, soudržnost c). Proces 

redukování parametrů je řízen postupným snižováním parametru Σ Msf v předem zadaném 

Výskyt hladiny podzemní vody 
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počtu kroků až do doby selhání stabilitního výpočtu. Stupeň stability F je pak určen konečnou 

hodnotou Σ Msf. [8] 

6.3 Postup modelování 

Jak je zmíněno výše, základ modelování je založen na poskytnutém příčném 

geologickém řezu. Ten byl po malých geometrických úpravách v programu AutoCAD 2012 

následně importován do programu Plaxis 2D. Z důvodu nepřesného převodu křivek musela 

být pro další postup modelování geometrie řezu také upravena. 

6.3.1 Původní stav svahové lokality  

Jelikož byl nejprve počítán model původního stavu svahu, bylo dalším krokem 

postupu modelování vytvoření databáze zemin. Ta obsahuje výpis jednotlivých materiálových 

charakteristik potřebných k výpočtu, jež jsou uvedeny výše v tabulce (viz Tab. 5). Geologický 

řez modelovaného svahu se skládá celkem ze tří typů zemin z původních čtyř, jak je popsáno 

výše, a to spodní vrstvy předkvartérního podloží - miocenních jílů, dále vrstvou fluviálních 

hlín a svrchní vrstvy navážek a sesutých hmot. Pro popis chování použitých materiálů modelu 

byl použit Mohr-Coulombův elasticko-plastický konstitutivní model, který umožnuje zadání 

jak základních přetvárných charakteristik zemin (Youngův modul pružnosti E, Poissonovo 

číslo μ), tak i základních smykových parametrů (soudržnost c, úhel vnitřního tření φ). Po 

vytvoření databáze byly jednotlivé druhy zemin přiřazeny do správných oblastí geometrie 

modelu svahu. Poté byly zadány okrajové podmínky, které jsou definovány tuhou vanou. 

Podmínky určují, jakými směry se mohou jednotlivé uzly sítě modelu na jeho okrajích 

(hranicích) posouvat. U bočních, svislých, okrajů modelu je zamezeno vodorovnému posunutí 

a u spodního okraje modelu je zamezeno jak vodorovnému, tak i svislému posunutí. [6] 

 Následně byla vygenerována trojúhelníková síť 15 konečných uzlových prvků 

s globálním zjemněním sítě (Global coarseness) typu very fine za účelem získání přesnějších 

výsledků výpočtu. 

V počátečních podmínkách napjatosti (Initial conditions) je v modulu původní 

hydrostatické napjatosti do modelu vyznačena hladina podzemní vody podle stanovení její 

polohy na základě inženýrko-geologického průzkumu prováděného firmou K-GEO s.r.o. Dále 

jsou zadány okrajové hraniční podmínky toku Closed flow boundary (viz Obr. 23). Těmito 

podmínkami je umožněno vygenerování velikostí pórových tlaků na základě výpočtu pomocí 
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proudění hladiny podzemní vody funkcí Groundwater calculation. Tento způsob je založen 

na vygenerované síti modelu, na propustnosti zemin a právě na hraničních podmínkách toku. 

Velikosti pórových tlaků pak celkově nabývají mnohem reálnějších hodnot, než je tomu 

v případě výpočtu na základě hydrostatického stavu napjatosti (stanovené hladiny podzemní 

vody). 

Výše uvedenými kroky je model v základní fázi nastaven a je možno přejít 

k samotnému nastavení fází výpočtu modelu. Co se týče generování velikosti původní 

geostatické napjatosti, v rámci daného výpočtu se prováděla až v následujícím kalkulačním 

modulu. 

 

Obr. 23 Vyznačení hraničních podmínek „Closed flow boundary“ 

Kalkulační modul obsahuje v případě modelování pouze nyní popisovaného 

původního stavu svahu celkem dvě fáze výpočtu. První fáze s nastaveným typem výpočtu 

Plastic slouží právě k výpočtu původní geostatické napjatosti svahu, která nebyla v dřívějším 

kroku počítána. Druhá fáze má přiřazený typ výpočtu Phi/c reduction a navazuje na předešlou 

první fázi. První fáze výpočtu (Plastic) slouží k získání výsledků především horizontálních 

posunů ux, popřípadě i přírůstku pórových tlaků. Druhá fáze (Phi/c reduction) je důležitá pro 

zjištění stupně stability F svahového tělesa a k získání polohy smykové plochy, pokud se 

v daném prostředí vyskytuje. 
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6.3.2 Svah s navrženými stabilizačními prvky 

V případě modelování svahového tělesa s návrhem stabilizačních prvků, tkaninových 

geovaků či gabionových košů, se výše uvedený postup liší jen ve dvou částech. Nejprve se po 

importu geologického řezu původního svahu do programu Plaxis 2D geometrie upraví do 

podoby s navrženými stabilizačními prvky a jim z databáze zemin přiřazenými druhy 

materiálových charakteristik. Jak pro geovaky, tak pro gabiony jsou zadány konkrétní typy 

materiálů tak, aby co nejvěrohodněji odpovídaly reálnému chování. Konstitutivní model 

materiálů stabilizačních prvků byl nastaven jako lineárně-elastický, kde není vyžadováno 

zadání smykových parametrů φ a c. 

V obou případech stabilizace je použit navíc doplňující materiál - štěrkový zásyp, 

který bude sloužit jak pro zakrytí některých prvků, tak i jako štěrkové lože (Tab. 6). 

Tab. 6 Materiálové charakteristiky stabilizačních prvků 

 
γ

unsat
 

[kN.m
-3

] 

γ
sat

  

[kN.m
-3

] 

E 

[MPa] 

μ 

[-] 

c 

[kPa] 

φ 

[°] 

K 

[m.s
-1

] 

Gabiony 23 25 36 0,25 - - 10
-3

 

Geovaky 18 20 24 000 0,2 - - nepropustný 

Štěrkový zásyp 20 22 40 0,2 2 35 10
-3

 

Další odlišností od předešlého postupu u původního svahu je rozložení a nastavení fází 

výpočtu v kalkulačním modulu. Pro účely diplomové práce bylo nastaveno celkem šest 

jednotlivých fází u geovaků a čtyři fáze u gabionů. Systematicky se tyto fáze dělí na 

výstavbové skupiny, kdy každá skupina obsahuje dvě fáze, a to vždy jednu s přiřazeným 

typem Plastic a druhou s typem Phi/c reduction. První skupina fází zastupuje výpočet 

původního svahového tělesa. Ve druhé skupině je pak nadefinován model s navrženými 

stabilizačními prvky zabudovanými ve svahu s uložením ve štěrkovém loži. Těmito čtyřmi 

fázemi je model v případě použití gabionů kompletní a může proběhnout samotný výpočet. 

Nicméně u sanace pomocí geovaků je nastavena ještě i třetí dvojice fází, která představuje 

přidání štěrkového zásypu na svrchní část geovaků. Zadáním všech těchto požadavků je 

model svahu hotov a připraven k poslednímu kroku, k vlastnímu výpočtu. 
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6.4 Výstupní hodnoty modelování 

V rámci výpočtu modelu svahu jsou posuzovány především velikosti horizontálních 

posunů ux, stupně stability svahu F a také přírůstky pórových tlaků Δu. Hodnoty jsou získány 

z dílčích výstupů jednotlivých fází výpočtu a následně dle obou modelovaných stabilizačních 

metod i vzájemně porovnávány. 

6.5 Numerický výpočet pomocí MKP 

Vlastní výpočet modelu svahového tělesa byl proveden v programu Plaxis 2D 

prostřednictvím metody konečných prvků (MKP) dohromady ve třech základních kategoriích. 

Nejprve byl výpočet zaměřen na původní stav svahu a zjištění jeho aktuální stability. 

Do druhé kategorie je zařazen výpočet navržených stabilizačních geovaků a třetí kategorie 

zaujímá sanaci pomocí gabionových košů. V případě geovaků byly vymodelovány celkem tři 

varianty s různou geometrickou konfigurací a uspořádáním geovaků. U gabionů je výpočet 

rozdělen na varianty dvě. 

6.5.1 Výpočet stability původního stavu svahového tělesa 

Výpočtem bylo potvrzeno, že aktuální testovaný svah v daném geologickém řezu je 

lehce nestabilního charakteru. Stupeň stability F byl výpočtem stanoven na hodnotu 1,28, což 

je výsledek pro spíše labilní stav svahového tělesa. Hranici mezi označením nestabilního a 

stabilního svahu dle stupně stability zastupuje hodnota rovna přibližně 1,5. Proto je zapotřebí 

dané svahové těleso sanovat a zabezpečit tak proti nekontrolovaným náhlým sesuvům. Ideální 

stabilizací svahu by se stupeň stability F měl úměrně zvýšit k požadované hodnotě.  

Co se týče posuzování horizontálních posunů (vodorovných deformací) ux, jejich 

velikost je stanovena na 14,11 mm. Podobně jako stupně stability budou i posuny měnit svou 

velikost, a to neúměrně. Zatímco stupeň stability svahu F by se měl zvyšovat, velikost 

horizontální deformace by se měla snížit. Zobrazení horizontální deformace svahu před sanací 

a místo extrémní hodnoty ux je možno zhlédnout ve výstupu z programu Plaxis 2D (viz  

Obr. 24).  
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Obr. 24 Horizontální posuny ux v původním stavu svahu 

V rámci modelování byly zaznamenávány také přírůstky pórových tlaků Δu (Excess 

pore pressures). Jelikož se u původního stavu svahu počítá jen původní napjatost, přírůstky 

pórových tlaků jsou nyní nulové. Hodnoty celkových pórových tlaků jsou však z důvodu 

výskytu podzemní vody nenulové, ustálené na určité hodnotě.  

Výsledky původního stavu svahu před sanací jsou pro přehlednost shrnuty 

v následující tabulce (Tab. 7). 

Tab. 7 Výsledné hodnoty výpočtu původního stavu svahu 

PŮVODNÍ STAV SVAHU 

ux [mm] 14,11 

F 1,28 

Δu [kN.m
-2

] 0 

Kromě výše zmíněných hodnot je důležité brát také v úvahu výskyt smykové plochy. 

Ta totiž umožňuje stanovit ideální návrh stabilizačního opatření a určit nejideálnější polohu 

umístění stabilizačních prvků ve svahu. Tím se znásobí nejenom úspěšnost realizace, ale také 
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splnění hlavního cíle sanace svahu. Výskyt kruhové smykové plochy je zobrazen 

v následujícím výstupu (viz Obr. 25).  

 

Obr. 25 Lokalizace smykové plochy v původním stavu terénu 

6.5.2 Stabilizace svahu pomocí geovaků - varianta č. 1 

V rámci první varianty stabilizace svahu pomocí tkaninových geovaků je navržena 

skupina tří kusů geovaků se shodnými průměry 500 mm uloženými dle typu „trojče“ 

(viz kapitola 3.1.3). Geovaky jsou uloženy na okraji pravého břehu vodního toku Ráček do 

štěrkového lože o mocnosti 10 cm, které se nachází v hloubce přibližně 0,7 m. Současně jsou 

geovaky po úroveň původního terénu zasypány štěrkovým zásypem. Takto byla uvažována 

první část výpočtu. Následně se v modelu provedl i svrchní zásyp geovaků. Opět byl 

proveden výpočet. Schéma uspořádání vaků je patrné z výstupu smykové plochy (Obr. 26).  
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Obr. 26 Lokalizace smykové plochy v 1. variantě uspořádání geovaků (bez zásypu) 

V případě modelu bez svrchního štěrkového zásypu byl stupeň stability svahu 

stanoven na hodnotu 1,28. Je to tedy stejný výsledek jako u výpočtu stability svahu před 

sanací. Ovšem velikost horizontálních deformací ux je rovna téměř zanedbatelné hodnotě 

0,15 mm. Posuny se tak výrazně liší. Jelikož už je na svahu provedeno konkrétní sanační 

opatření, je přitížená pata svahu a vznikají proto i změny velikostí pórového napětí. Aktuální 

přírůstky pórových tlaků Δu dosahují maximální absolutní hodnoty 1,92 kN.m
-2

.  

Ve druhé části výpočtu se svrchním štěrkovým zásypem geovaků je stupeň stability 

opět stejný jako v předešlých výpočtech, a to 1,28. Mírně se však liší horizontální posuny, jež 

dosahují maximální hodnoty 0,55 mm. Je to sice také téměř zanedbatelná hodnota, ale je zde 

vidět mírný nárůst oproti první části výpočtu bez zásypu. Přírůstky pórových tlaků Δu jsou 

rovny velikosti v absolutní hodnotě 5,23 kN.m
-2

. 

Výsledné velikosti zmiňovaných hodnot jsou pro přehlednost také seřazeny 

v následující tabulce (Tab. 8). 
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Tab. 8 Shrnutí výsledků při použití geovaků - varianta č. 1 

GEOVAKY 

VARIANTA 1 

ux  
[mm] 

F 

 

Δu 

[kN.m
-2

] 

Bez zásypu 0,15 1,28 - 1,92 

Se zásypem 0,55 1,28 - 5,23 

Jak si lze všimnout, ve výstupu zobrazujícím výskyt smykové plochy (viz Obr. 26), je 

znázorněna velmi podobná situace jako u původního stavu terénu. Tato skutečnost je dána 

stejným stupněm stability a to i přes to, že vodorovné posuny jsou výrazně nižší. Lze tedy 

usoudit, že tato varianta není zcela vyhovující původní myšlence zlepšení stability a je nutno 

stanovit jiný, účelnější návrh. 

Tato varianta byla zároveň zkouškou, zda nebude stačit pouze přitížit patu svahu 

pomocí geovaků daným způsobem a předejít tak realizaci většího zásahu do svahového tělesa. 

Výpočtem se ukázalo, že z hlediska zvýšení hodnoty stupně stability to možné není a že je 

potřeba návrh stanovovat v souladu s výslednou polohou kruhové smykové plochy z 

původního stavu. 

6.5.3 Stabilizace svahu pomocí geovaků - varianta č. 2 

V případě druhé varianty stabilizace byl návrh proveden využitím pyramidového 

uložení prvků ve třech řadách. Komplex celkem šesti vaků se skládá ze čtyř vaků o průměru 

800 mm a ze dvou vaků s průměrem 500 mm. Ve spodní části jsou ve štěrkovém loži 

o mocnosti 10 cm uloženy tři vaky většího průměru, na nich je uložena řada ze dvou kusů 

s menším průměrem a nahoře pyramidu doplňuje čtvrtý větší vak. Vaky jsou zahloubeny 

v hloubce 1 m. Opět byl výpočet proveden ve dvou částech, a to nejprve bez svrchního zásypu 

a poté i se zásypem. Schéma geometrie ve druhé variantě uložení geovaků je znázorněno níže 

ve výstupu horizontálních posunů (Obr. 27). 

V první části výpočtu bez zásypu byl stanoven stupeň stability F na hodnotu 1,27. Je 

to hodnota ještě nižší, než je tomu v případně původního svahu. To ovšem není nijak 

zavádějící výsledek, jelikož rozdílnost hodnot v řádu setin může být způsobena také 

odchylkou při generování trojúhelníkové sítě modelu, která může samotný výpočet v malé 

míře ovlivnit. Výsledné horizontální posuny nabývají maximálních hodnot 0,55 mm. 



Využití technologie geovaků pro stabilizaci svahových těles 

 

35 

V případě změn (přírůstků) pórových tlaků byla stanovena velikost v absolutní hodnotě 

6,23 kN.m
-2

. 

 

Obr. 27 Horizontální posuny ux ve 2. variantě uspořádání geovaků (se zásypem) 

Ve druhé části výpočtu se štěrkovým zásypem je stupeň stability zaznamenán 

hodnotou 1,34. Je zde vidět určitý vzestup hodnoty oproti předchozím výpočtům. Změny 

dosahuje také velikost horizontálních posunů ux, které byly stanoveny ve velikosti 1 mm. 

Grafické zobrazení deformací ux je patrné z výstupu umístěného výše (viz Obr. 27). 

Velikost  přírůstků pórových tlaků je v absolutní hodnotě rovna 11,43 kN.m
-2

.  

Souhrn výsledků druhé varianty je znázorněn v následující tabulce (viz Tab. 9). 

Tab. 9 Shrnutí výsledků při použití geovaků - varianta č. 2 

GEOVAKY 

VARIANTA 2 

ux  
[mm] 

F 

 

Δu 

[kN.m
-2

] 

Bez zásypu 0,55 1,27 - 6,23 

Se zásypem 1 1,34 - 11,43 
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Při pohledu na smykovou plochu (viz Obr. 28) je patrné, že díky aplikaci soustavy 

šesti geovaků se značně posunula směrem nahoru. To je dáno také i přitížením paty svahu. 

 

Obr. 28 Lokalizace smykové plochy ve 2. variantě uspořádání geovaků (se zásypem) 

6.5.4 Stabilizace svahu pomocí geovaků - varianta č. 3 

V poslední uvažované variantě s geovaky byl navržen podobný schématický systém 

jako u předchozí druhé varianty. Geovaky jsou tedy také pyramidového charakteru s uložením 

ve štěrkovém loži o mocnosti 10 cm situovaného v hloubce 0,8 m pod původním terénem. 

Sestava je tvořena podobným způsobem, a to ve třech řadách s vaky se stejnými průměry 

500 mm (viz Obr. 29). Stejně jako u předchozích návrhů je výpočet členěn na první část bez 

aplikace zásypu a část druhou s aplikací štěrkového zásypu. 



Využití technologie geovaků pro stabilizaci svahových těles 

 

37 

 

Obr. 29 Horizontální posuny ux ve 3. variantě uspořádání geovaků (se zásypem) 

Výsledný stupeň stability u varianty bez štěrkového zásypu je 1,28. Hodnota je tedy 

opět stejná, jako u původního stavu svahu. Vodorovné deformace ux nabývají hodnoty 

0,42 mm a přírůstky pórových tlaků Δu jsou v absolutní hodnotě rovny 4,26 kN.m
-2

. 

V případě aplikace štěrkového svrchního zásypu byl stupeň stability výsledného svahu 

stanoven na hodnotu 1,29. Stabilita se oproti variantě bez zásypu tedy jen lehce zvýšila. 

Vodorovné deformace ux jsou v tomto případě rovny velikosti 0,88 mm (viz Obr. 29). 

V porovnání s variantou bez zásypu jsou posuny přibližně dvakrát větší.  

Všechny zmíněné hodnoty jsou níže zaznamenány v tabulce (viz Tab. 10).  

Tab. 10 Shrnutí výsledků při použití geovaků - varianta č. 3 

GEOVAKY 

VARIANTA 3 

ux  
[mm] 

F 

 

Δu 

[kN.m
-2

] 

Bez zásypu 0,42 1,28 - 4,26 

Se zásypem 0,88 1,29 - 9,09 
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Smyková plocha je v daném případě (Obr. 30) situovaná níže než je tomu u druhé 

varianty aplikace geovaků, což je způsobeno celkově menšími rozměry použitých geovaků, 

čímž zabírají menší plochu v patě svahu. Odpovídá tomu také i výše uvedený stupeň stability 

svahu F.  

 

Obr. 30 Lokalizace smykové plochy ve 3. variantě uspořádání geovaků (se zásypem) 

6.5.1 Stabilizace svahu pomocí gabionových košů - varianta č. 1 

V rámci první varianty stabilizace svahu v lokalitě Ráček pomocí gabionových košů 

byly navrženy dva gabionové koše umístěné vedle sebe o rozměrech 1 x 1 m (šířka x výška). 

Ty jsou uloženy na tzv. gabionové matraci, která je složením stejná jako samotný gabion. Liší 

se jen v rozměrech, šířka matrace je 1,3 m a výška 0,2 m. Slouží pro lepší roznášení sil od 

samotných gabionových košů. Tento efektivní způsob uložení byl převzat od firmy 

KOEXPRO Ostrava, a.s. Velikost jednotlivých ok gabionů je 10 x 10 cm. Geometrii 

navržených gabionů je možno zhlédnout v níže umístěném výstupu (viz Obr. 31). Plnivem 

gabionů je kamenivo s frakcí větší, než je velikost ok drátokošů. 

Výše popisovanými prvky sanace svahu se stupeň stability nijak nezvýšil. Stupeň 

stability F je tedy roven hodnotě 1,28. V případě horizontálních posunů byla zaznamenána 

velikost ux rovna 0,88 mm (viz Obr. 31). Přírůstky pórových tlaků zde dosahují velikosti 

v absolutní hodnotě 15,39 kN.m
-2

. 
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Vypočtené výsledné hodnoty jsou shrnuty v následující tabulce (viz Tab. 11). 

Tab. 11 Shrnutí výsledků při použití gabionů - varianta č. 1 

GABIONY 

VARIANTA 1 

ux  
[mm] 

F 

 

Δu 

[kN.m
-2

] 

0,88 1,28 - 15,39 

Kruhová smyková plocha se posunula výše na úroveň horního okraje gabionů. Její tvar 

a umístění je znázorněn v příloze (viz Příloha č. 2). 

 

Obr. 31 Horizontální posuny ux při použití gabionů - varianta č. 1 

6.5.2 Stabilizace svahu pomocí gabionových košů - varianta č. 2 

Ve druhé variantě aplikace gabionových košů byla navržena soustava celkem čtyř 

prvků. Jednotlivé rozměry jsou shodné, a to šířka 1 m, výška 0,8 m. Stejně jako v předchozí 

variantě jsou i nyní gabiony uloženy na gabionové matraci o šířce 1,3 m a výšce 0,2 m. 

Geometrické uspořádání je možno zhlédnout ve výstupu níže (Obr. 32). 
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Při výpočtu byl stanoven stupeň stability 1,36. Hodnota se tedy výrazně zvětšila. 

Příslušné vodorovné deformace ux nabývají hodnoty 1,83 mm. Vyšší hodnotu z důvodu 

většího přitížení paty svahu zaujímá také velikosti přírůstků pórových tlaků Δu, a to 

20,48 kN.m
-2

 v absolutní hodnotě. 

Výše zmíněné hodnoty jsou pro lepší přehlednost znázorněny v následující tabulce 

(viz Tab. 12). 

Tab. 12 Shrnutí výsledků při použití gabionů - varianta č. 2 

GABIONY 

VARIANTA 2 

ux  
[mm] 

F 

 

Δu 

[kN.m
-2

] 

1,83 1,36 - 20,48 

Samotná smyková plocha se svým charakterem od aplikace výše zmíněné první 

varianty téměř neliší. Pouze se opět posunula výše k hornímu okraji gabionových košů. Její 

polohu a tvar je možno zhlédnout v příloze (viz Příloha č. 3). 

 

Obr. 32 Horizontální posuny ux při použití gabionů - varianta č. 2 
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6.6 Analýza výsledků a srovnání počítaných návrhů stabilizace svahu 

Vzhledem k tomu, že návrh stabilizace svahového tělesa je proveden v několika 

různých variantách dle uspořádání jednotlivých stabilizačních prvků, je níže uveden souhrn 

všech výsledných hodnot v přehledných tabulkách. Ty jsou zaměřeny samostatně jak na 

varianty geovaků a gabionů, tak i na vzájemné porovnání obou typů stabilizací s původním 

svahovým tělesem. 

6.6.1 Srovnání výsledných hodnot varianty geovaků 

Nejprve je provedeno porovnání počítaných variant v případě aplikace tkaninových 

geovaků, které je možno zhlédnout v následující tabulce (viz Tab. 13).  

Tab. 13 Výsledné hodnoty při stabilizaci pomocí geovaků 

GEOVAKY 

VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3 

Bez  

zásypu 

Se 

zásypem 

Bez  

zásypu 

Se 

zásypem 

Bez  

zásypu 

Se 

zásypem 

ux [mm] 0,15 0,55 0,55 1 0,42 0,88 

F 1,28 1,28 1,27 1,34 1,28 1,29 

Δu [kN.m
-2

] -1,92 -5,23 -6,23 -11,43 -4,26 -9,09 

Co se týče jednotlivých stupňů stabilizací F, ty jsou na první pohled u všech variant 

téměř shodné. A to nejen vzájemně, ale také vůči původnímu svahu před sanací, kdy je F 

rovno hodnotě 1,28. Výjimkou je pouze varianta č. 2 s aplikací svrchního štěrkového zásypu. 

Zde je hodnota F rovna 1,34. Lze tedy usoudit, že stabilita svahového tělesa se pomocí 

aplikace geovaků v rámci navržených variant nijak významně nezvýšila. Uvedené vodorovné 

posuny ux se pohybují od hodnot 0,15 až po 1 mm. Nejmenší velikosti posunů jsou u varianty 

č. 1. V rámci porovnání hodnot je zřejmé, že velikosti ux jsou při aplikaci svrchního 

štěrkového pláště vždy větší, a to minimálně dvojnásobně. Z porovnání velikostí přírůstků 

pórových tlaků Δu se potvrzuje, že přitížením paty svahu hodnoty pórového tlaku stoupají, a 

to v záporných mezích, jelikož zde vzniká tlak záporný. 

6.6.2 Srovnání výsledných hodnot varianty gabionů 

V níže uvedené tabulce (viz Tab. 14) jsou uvedeny vypočtené hodnoty při aplikaci 

gabionových košů. 



Využití technologie geovaků pro stabilizaci svahových těles 

 

42 

Tab. 14 Výsledné hodnoty při stabilizaci pomocí gabionových košů 

GABIONY VARIANTA 1 VARIANTA 2 

ux [mm] 0,88 1,83 

F 1,28 1,36 

Δu [kN.m
-2

] - 15,39 - 20,48 

V případě varianty č. 1 je stupeň stability F roven hodnotě 1,28, čímž se výsledek 

zcela rovná původnímu stavu svahu bez stabilizace. U varianty č. 2 lze sledovat mírný nárůst 

stupně F a to na hodnotu 1,36. Lze to vysvětlovat větším zatížením paty svahu, jelikož u 

varianty č. 2 bylo na sanaci použito více stabilizačních prvků (viz kapitola 6.5.2), i když místo 

uložení stabilizačních prvků bylo stejné jako v případě varianty č. 1. Stejnou úměrou se také 

mění jak vodorovné deformace ux, tak i přírůstky pórových tlaků Δu. Svými velikostmi 

potvrzují již výše zmíněnou pravidelnost spojenou s přitížením paty svahu. 

6.6.3 Celkové srovnání výsledků 

Pro lepší přehlednost jsou v níže uvedené tabulce (viz Tab. 15) sepsány všechny 

vypočtené hodnoty, které byly během modelování v programu Plaxis 2D získány. 

Tab. 15 Celkové shrnutí výsledných hodnot numerického výpočtu modelu 

 Zásyp 
ux 

[mm] 
F 

Δu 

[kN.m
-2

] 

GEOVAKY 

VARIANTA  

1 

Ne 0,15 1,28 - 1,92 

Ano 0,55 1,28 - 5,23 

VARIANTA  

2 

Ne 0,55 1,27 - 6, 23 

Ano 1 1,34 - 11, 43 

VARIANTA  

3 

Ne 0,42 1,28 - 4,26 

Ano 0,88 1,29 - 9, 09 

GABIONY 

VARIANTA 1 0,88 1,28 - 15,39 

VARIANTA 2 1,83 1,36 - 20,48 

PŮVODNÍ STAV 14,11 1,28 0 
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7. ZHODNOCENÍ APLIKACE SANAČNÍCH OPATŘENÍ 

Na základě výše uvedených výsledných hodnot jednotlivých variant stabilizace 

svahového tělesa lze dojít k závěru, že žádná z použitých stabilizačních metod nebyla natolik 

dostatečná, aby předmětný svah v lokalitě vodního toku Ráček v Ostravě - Bartovicích 

v rámci navrhovaných opatření stabilizovala do žádoucího stavu. Obecně je pro trvalá 

svahová tělesa předepisován stupeň stability F v hodnotě 1,5 a výše, kdy se jeho stav považuje 

za stabilní. Původní stav svahu, který je předmětem výpočtu této diplomové práce, byl 

vyhodnocen jako lehce labilní s hodnotou stupně stability F rovnou 1,28. Na sanaci byla 

v rámci výpočtu použita jednak standardní metoda gabionových košů, která se běžně v této 

oblasti používá, jednak zcela nestandardní metoda aplikací tkaninových geovaků plněných 

popílko-cementovou směsí. Ani jedna z těchto metod dle patřičných návrhů autora této 

diplomové práce nedosahovala takových výsledků, které by výše zmiňovanou hranici stupně 

stability F dosahovaly, či ještě lépe převyšovaly. Nicméně bylo zjištěno několik souvislostí, 

které jsou v rámci sanací svahů důležitými informacemi pro realizaci úspěšného a účelného 

návrhu. 

Při výpočtu stability původního svahového tělesa byly kromě stupně stability F 

stanoveny také vodorovné deformace (horizontální posuny) ux, jenž dosahovaly ve svých 

maximálních hodnotách 14,11 mm. Z důvodů výsledných hodnot vykazujících labilní stav 

byly provedeny návrhy sanačního opaření. 

Návrhem aplikace metody tkaninových geovaků a jejím výpočtem bylo zjištěno, že 

v dané konkrétní situaci metoda není zcela dostačujícím stabilizačním prvkem. Návrh byl 

proveden ve třech variantách dle geometrického uspořádání jednotlivých prvků geovaků.  

V rámci první varianty geovaků byly dosaženy stejné stupně stability F jako v případě 

původního svahu, tedy 1,28. Ovšem výrazně se snížily celkové horizontální posuny ux, jenž 

dosahují maxima 0,15 mm v případě bez svrchního zásypu a hodnoty 0,55 mm s 

realizovaným zásypem, kde je velikost přibližně třikrát větší. Ve stejné úměře se pohybují 

také hodnoty přírůstku pórových tlaků Δu. Bez realizovaného zásypu je Δu rovna maximální 

hodnotě - 1,92 kN.m
-2

, kdy v případě zásypu se Δu v záporných hodnotách zvýšila na  

- 5,23 kN.m
-2

. Při porovnání smykových ploch společně s původním svahem nenastala žádná 

změna jejich polohy. 

Při posouzení druhé varianty nabývají výsledné hodnoty lehce příznivějšího 

charakteru. Zvolenou geometrickou konfigurací třířadého pyramidového uložení geovaků 



Využití technologie geovaků pro stabilizaci svahových těles 

 

44 

bylo v případě varianty bez svrchního štěrkového zásypu dosaženo vcelku podobných 

výsledků jako u první varianty se zásypem, kdy stupeň stability F je roven hodnotě 1,27 a 

velikost vodorovných deformací zaujímá stejnou hodnotu 0,55 mm. Velikost přírůstků 

pórových tlaků Δu je - 6,23 kN.m
-2

. Naopak při variantě se štěrkovým zásypem geovaků se 

stupeň stability viditelně zvýšil na hodnotu 1,34. Příslušné vodorovné deformace odpovídají 

velikosti 1 mm, která je zároveň téměř dvakrát větší než u varianty bez zásypu. Zvětšením 

objemů vaků a to navýšením jejich počtu způsobilo značné přitížení paty svahu, což má 

za následek příznivější výsledky oproti předchozí variantě. Odpovídající přírůstky pórových 

tlaků Δu zaujímají hodnotu - 11,43 kN.m
-2

. Při posouzení polohy kruhové smykové plochy 

jde vidět její výrazný vzestup, kdy prakticky už nezasahuje do geologické vrstvy fluviálních 

hlín a její konec je na úrovni horního okraje štěrkového zásypu. 

Poslední třetí varianta věnována geovakům je sestava prvků podobná předchozí druhé 

variantě, oproti které jsou jen upraveny jednotlivé rozměry použitých prvků sanace. Ve 

výsledku je zde terén méně zatížen. Výsledné hodnoty stupně stability F se u obou částí 

výpočtu dle volby štěrkového zásypu pohybují v hodnotách 1,28 a 1,29. V případě aplikace 

bez zásypu nabývají vodorovné deformace velikost 0,42 mm a přírůstky pórových tlaků Δu 

jsou - 4,26 kN.m
-2

. Při použití svrchního štěrkového zásypu dosahují vodorovné deformace 

hodnoty 0,88 mm s příslušnými přírůstky pórových tlaků o velikosti - 9,09 kN.m
-2

 (ukázka 

výstupu viz Příloha č. 4). Jak si lze povšimnout, horizontální posuny jsou v případě použití 

zásypu také přibližně dvakrát větší. Kruhová smyková plocha se v daném případě posunula 

směrem dolů. 

Při stabilizaci svahu pomocí gabionových košů plněných kamenivem byly provedeny 

dvě varianty s různým uložením jednotlivých prvků. Návrhy byly stanoveny z důvodu 

možnosti porovnání výsledků s metodou geovaků. V první variantě aplikace gabionů, kde 

jsou dva gabionové koše umístěny v přibližně stejné pozici v rámci paty svahu jako tomu bylo 

u aplikace geovaků, byl stanoven stupeň stability F roven 1,28, což je stejná hodnota jako u 

původního svahu. Příslušné velikosti vodorovných deformací jsou 0,88 mm. Nicméně u druhé 

varianty, kdy byly gabionové koše situovány stejně, jen s menší vlastní výškou a ve dvou 

řadách, byl stanoven stupeň stability F hodnotou 1,36. Podobně jako u druhé varianty při 

aplikaci geovaků se zde stupeň stability F zvýšil, ačkoli je změna stability doprovázena také 

zvýšením horizontálních posunů. I zde tedy platí, že přitížení paty má pozitivní vliv na 

stabilitu svahu i přes přibližně dvojnásobné zvětšení vodorovné deformace. 
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V případě stabilizace pomocí geovaků lze celkovým porovnáním výsledků stanovit 

tvrzení, že se v rámci všech posuzovaných variant návrhu sanace svahu s realizovanými 

zásypy, čili větším přitížením paty svahu, zvyšuje stupeň stability F na úkor zvětšování 

velikostí vodorovných deformací ux. Stejná úvaha platí i při aplikaci gabionů v případě 

většího přitížení. 

Současně je z výsledných výpočtů zřejmé, že umístění stabilizačního opatření 

navrženého v rámci diplomové práce ne přímo na okraji lokalizované smykové plochy ve 

výpočtu původního stavu svahu není až tak bezúčelné, jak by se na první pohled mohlo zdát a 

jak bylo dříve v kapitole výsledků první varianty uváděno. Výsledky z první varianty aplikace 

geovaků, kde jsou použity právě tři geovaky o průměrech 500 mm umístěné mimo oblast 

smykové plochy (viz kapitola 6.5.2), vykazují nejideálnější řešení dle všech počítaných 

variant stabilizace. Stupně stability F jsou sice v rámci varianty rovny hodnotám původního 

stavu, a to 1,28, ale důležité jsou zde i velikosti vodorovných deformací ux. Ty totiž svými 

velikostmi 0,15 mm v případě bez svrchního zásypu a 0,55 mm při aplikaci zásypu dosahují 

průměrně nejmenších velikostí ze všech ostatních počítaných hodnot. A jelikož jsou v rámci 

varianty ke stabilizaci použity jen tři výše zmíněné geovaky, je důležité brát v úvahu i otázku 

finančních nákladů na realizaci. Oproti jiným variantám, kde bylo dosaženo například vyššího 

stupně stability F, by bylo zapotřebí aplikovat více kusů geovaků a to ještě s většími průměry, 

takže by jejich použití bylo finančně nákladnější za minimálních výhod oproti realizaci první 

varianty geovaků.  

Nicméně, je zde také faktor fyzického zásahu do svahového tělesa, který s sebou nese 

také dočasná opatření proti případnému sesuvu půdy při realizaci. Tyto opaření, například 

pažící konstrukce, jsou rovněž finančně nákladné a způsobují další navyšování nákladů celého 

rozpočtu projektu stabilizace svahu. Proto je vhodné zvážit také tuto stránku. V rámci této 

úvahy je první varianta aplikace geovaků oproti ostatním variantám v určité výhodě, jelikož 

svou realizací zasahuje do hloubky přibližně 0,7 m pod původní terén. Geovaky jsou umístěné 

na kraji svahu, podél pravého břehu vodoteče Ráček, proto není potřeba žádného velkého 

zásahu do svahového tělesa. Případná opatření proti sesuvům nemusí být v tomto případě 

uvažována v takové míře, v jaké by to bylo nutné u ostatních variant. 
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8.  ZÁVĚR 

Diplomová práce pojednává o využití technologie tkaninových geovaků v oblasti 

stabilizace svahových těles. Uvádí jak základní princip aplikace metody, tak i samotné 

vyhodnocení vlastního návrhu geovaků v předmětné lokalitě společně se získanými poznatky. 

Předmětem diplomové práce byl návrh geovaků jako stabilizačních prvků v rámci 

sanace svahové oblasti lokality vodního toku Ráček. Cílem práce bylo realizování 

numerického výpočtu navržených prvků geovaků, provedení konečného vyhodnocení vypočtu 

a porovnání výsledků s jednou ze standardních metod sanace svahu, s gabionovými koši.  

Součástí práce měly být původně i konkrétní informace a fotodokumentace přímo 

z realizace zmiňovaných geovaků, která se měla konat v průběhu měsíce června 2014. 

Realizace byla ale odložena na dobu neurčitou. 

V rámci výpočtu bylo zjištěno, že geovaky při porovnání s gabiony samy o sobě nijak 

nezaručují výrazně lepší stabilizační vlastnosti. Výhoda metody geovaků je však dána 

převážně nižšími náklady a snadnější manipulací v terénu.  

Hlavním přínosem uváděné diplomové práce je detailní rozbor posouzení navrženého 

sanačního opatření svahového tělesa pomocí této netradiční metody. Výpočet a posouzení 

návrhu sanace svahové lokality podél vodního toku Ráček v rámci diplomové práce však není 

komplexním technickým návrhovým řešením problému. Celkový výsledek práce dosahuje 

převážně inspirativního a doplňujícího charakteru zmiňované technologie a měla by sloužit 

zejména jako teoretický podklad k možnému budoucímu využití metody v praxi. 
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