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Anotace  

 

Práce se zabývá posouzením stability levostranného břehu řeky Odry v úseku Landek-

Koblov. Dále zahrnuje popis zájmového území spolu s výsledky terénních měření a 

laboratorních zkoušek. Posouzení současného stavu sesuvu je řešeno metodou konečných prvků 

v softwaru Plaxis 2D. Na modely současného stavu navazují návrhy sanačních opatření. 

Výsledky jsou představeny ve formě grafických výstupů a stupně stability svahu.  

 

 

Klíčová slova 

 

Sesuv, stupeň stability, Plaxis 2D, sanace 

 

 

Abstract  

 

This thesis deals with the assessment of the stability of left-sides bank of the river Odra 

in the stretch Landek-Koblov. In the thesis it is also includes a description of the area, along 

with the results of field measurements and laboratory tests. The assessment of the slope stability 

is solved by finite element method in used software Plaxis 2D. On the mathematical model of 

the current state continued project of the rehabilitation. Results are presented in the form of 

graphic outputs and the form of degree of slope stability. 
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1. Úvod 

 

Pojmem svah rozumíme formu nakloněného terénu, podílející se na tvorbě reliéfu krajiny. 

Může být přírodního nebo antropogenního původu. Přírodní svahy byly vytvořeny v důsledku 

působení různých geomorfologických činitelů, bez zásahu člověka. Naopak antropogenní svahy 

jsou dílem lidské činnosti. Svahy jsou ovlivňovány mnoha faktory, které při překročení určité 

meze mohou způsobit narušení stability svahu, přičemž dochází ke vzniku svahových pohybů 

– sesuvů. V případě, že se sesuv vyskytuje v blízkosti civilizace, je nutné mu věnovat zvýšenou 

pozornost, protože může být potenciální hrozbou z hlediska zdraví i majetkových škod. 

 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na posouzení sesuvného území mezi obcí 

Koblov a hornickým muzeem Landek. Konkrétně se jedná o přilehlou oblast úseku cyklostezky, 

nacházející se na levostranném břehu řeky Odry v okolí soutoku s Ostravicí. V dané lokalitě se 

v horní části svahu nachází rozlehlé skalní defilé. Práce se však zabývá pouze spodní částí svahu 

pod cyklostezkou. 

 

Úkolem práce je vypracovat návrh sanačního opatření v návaznosti na rozbor současné 

situace zájmového území. V úvodu práce je nastíněna problematika svahových pohybů, jejich 

vývoj a faktory ovlivňující stabilitu svahů, spolu s představením různých druhů sanace. 

Následuje praktická část, která řeší samotnou sledovanou oblast, její geomorfologické, 

geologické a hydrogeologické poměry. Další kapitola je věnována použitému přístrojovému a 

softwarovému vybavení. Součástí je také představení vlastního terénního a laboratorního 

měření včetně zjištěných výsledků. Dále je metodou konečných prvků vyhodnocen současný 

stav sesuvného území a předložen návrh sanačních opatření. Na tuto kapitolu navazuje ověření 

použitelnosti navrhovaných opatření pomocí matematického modelování. V závěru jsou 

prezentovány výsledky, jejich vzájemné srovnání a shrnutí celé diplomové práce. 
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2. Svahové pohyby 

 

Svahovými pohyby rozumíme přesun horninových hmot vlivem zemské tíhy z vyšších 

poloh svahu do nižších. Tyto pohyby jsou většinou velmi pomalé, pouhým okem 

nezaznamenatelné, avšak hrají důležitou roli při utváření charakteristických rysů krajiny. 

V některých případech však dojde k náhlým rychlým pohybům, které mohou mít katastrofální 

následky v souvislosti s lidským zdravím nebo ekonomickými ztrátami.  

Prakticky každý typ hornin nebo zemin může za určitých podmínek postihnout sesuv. 

Existuje celá řada exogenních činitelů (např. změna teploty, změna vodní hladiny) podílejících 

se na vzniku svahových pohybů. Jednou z hlavních příčin sesuvů je také počáteční impuls, a to 

buď přírodního, nebo antropogenního rázu. Příkladem přírodního podnětu může být podemletí 

paty svahu vodním tokem či změna struktury hornin. Mezi impulsy způsobené lidskou činností 

řadíme stavební činnost při provádění výkopů, násypů apod. Tyto faktory se mohou projevovat 

odděleně, nebo ve vzájemných kombinacích. Z tohoto důvodu jsou svahové pohyby velmi 

různorodé. 

Sesuvné pohyby jsou popisovány ze dvou úhlů pohledu. Geolog se zabývá vznikem 

svahových pohybů, morfologií reliéfu, výsledným tvarem sesuvu atd. Naproti tomu geotechnik 

studuje území z hlediska jeho využití, tedy náchylnost k sesouvání, posouzení stability 

v případě realizace stavebního díla. Pro spolehlivé prozkoumání a posouzení sesuvné oblasti je 

ideální a zároveň nutná vzájemná spolupráce obou těchto stran. [2] 

 

 

2.1. Geomorfologický vývoj sesuvů 

 

Sesuvy se vyvíjejí v různých podmínkách a v závislosti na působení mnoha faktorů. Při 

jejich vzniku je stěžejní funkce času. V první fázi sesuvu je možno pozorovat známky narušení 

stability v podobě rozvoje trhlin v horní části svahu. Poté se masa uvolněného materiálu dává 

do pohybu, dochází k přesouvání směrem dolů po svahu a následně se tyto hmoty ukládají 

v akumulační oblasti v patě svahu. Tím je sesuv ukončen a je znovu obnovena rovnováha. 

Stádia sesuvů můžeme rozdělit na: 

- počáteční stádium  

- pokročilé stádium 

- finální stádium 
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Dělení sesuvů: 

a) podle stupně jejich aktivity: 

- aktivní (živé) 

- dočasně uklidněné (potenciální) 

- trvale uklidněné (stabilizované)  

 

b) podle stáří: 

- současné (recentní) 

- staré 

- fosilní 

 

Aktivní sesuvy zle rozeznat podle výrazných, ostře ohraničených tvarů, zpravidla nejsou 

porušeny deštěm ani erozí. Povrch území bývá porušen trhlinami, na stavbách se objevují 

praskliny, cesty a inženýrské sítě mohou být přerušeny. V případě, že se v sesuvném území 

vyskytují stromy nebo sloupy, bývají vychýleny z původní polohy. [3] 

Sesuvy dočasně uklidněné již bývají v určité míře zarostlé či porušené erozními vlivy; 

známky pohybů jsou tedy méně znatelné. Pohyb se však může opět obnovit, protože příčiny 

vzniku sesuvu přetrvávají. 

O trvale uklidněných sesuvech mluvíme tehdy, pokud příčina jeho vzniku již odezněla. 

Tyto sesuvy mají tendenci přecházet do sesuvů fosilních, které se v dnešních klimatických a 

morfologických podmínkách nemohou opakovat. [3] 

 

 

2.2. Faktory způsobující sesuvy 

 

Z geologického hlediska není žádný svah trvale stabilní. Na svazích působí mnoho 

činitelů a faktorů, které v kombinaci se zemskou tíhou vytvářejí podněty ke vzniku svahových 

pohybů. Úkolem inženýra je rozpoznat náchylnost území k sesuvům a příčiny, které sesuvy 

způsobily. Pro jednodušší pochopení souvislostí se uvádějí faktory ovlivňující stabilitu svahu: 

 

- Změna geometrie svahu 

- Přitížení povrchu 

- Vibrace a otřesy 

- Váha hornin 
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- Změna obsahu vody 

- Změna výšky vodní hladiny 

- Působení podzemní vody 

- Smršťování 

- Zvětrávání 

- Účinek mrazu 

- Změny vegetačního pokryvu 

 

 

2.2.1. Změna geometrie svahu 

 

Změnou geometrie se rozumí změna sklonu nebo výšky svahu. K tomu může dojít buď 

přirozenou cestou ve formě podemletí paty svahu, případně tektonickými procesy, nebo uměle 

např. podkopáním svahu při výstavbové činnosti. K porušení stability dochází v důsledku 

zvýšení smykového napětí. [2] 

 

 

2.2.2. Přitížení povrchu 

 

Přitížením povrchu území se zvětšují smyková napětí a dále pórové tlaky v soudržných 

jílovitých zeminách, které mají za následek snížení vnitřního tření zeminy. Nebezpečí vzrůstá 

s náhlostí přitížení. [2] 

 

 

2.2.3. Vibrace a otřesy 

 

Dynamický impuls, který je v zemině vyvozen např. přírodní seizmicitou, způsobuje 

dočasnou změnu napětí. Jejím důsledkem může být ztráta stability svahu. Některé typy zemin 

jsou k tomuto velmi náchylné. Příkladem mohou být zvodnělé písky či citlivé jíly, jejichž zrna 

se vlivem otřesů přeskupují a dochází k jejich ztekucení. U spraší vyvolávají vibrace porušení 

vazeb mezi zrny a tím snížení soudržnosti. [2, 12] 
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2.2.4. Váha hornin 

 

U jílovitých hornin v určitých případech dochází k pomalému plouživému pohybu, kdy 

je jílovité podloží vytlačováno vlivem velkého zatížení. Snižuje se soudržnost, vytvářejí se nové 

trhliny a urychlují se ostatní denudační procesy. [2] 

 

 

2.2.5. Změna obsahu vody, smršťování 

 

V období dešťů nebo jarního tání voda proniká do pórů a puklin. Pokud jsou pukliny 

otevřené, působí voda hydrostatickým tlakem, v uzavřených pórech se zvyšuje pórový tlak. 

Obojí má negativní účinek na soudržnost a vnitřní tření zeminy. 

V suchém období naopak zeminy vysychají. Největší dopad má vysychání na jílovité 

zeminy, které v důsledku smršťování otevírají hluboké trhliny, jež snižují soudržnost celku a 

umožňují vnik velkého množství vody. [2, 12] 

 

 

2.2.6. Změna výšky vodní hladiny 

 

Rychlé změny výšky vodní hladiny mohou způsobit přeskupení zrn písčitých nebo 

siltových zemin. Vzrůst hladiny zvyšuje pórové tlaky a tím i možnost ztekucení zeminy. Náhlé 

klesání hladiny vyvolá zvýšení dynamického tlaku prosakující vody a tím zvýšení smykového 

namáhání. [2] 

 

 

2.2.7. Působení podzemní vody 

 

a) Proudící podzemní voda způsobuje sufozi, tedy vyplavování jemnozrnné frakce 

z celého objemu zeminy, tím dochází k oslabování vazeb mezi jednotlivými zrny a 

k vytváření dutin, které se mohou propadat. 

b) Tlaková podzemní voda v napjaté zvodni působí na nepropustné nadložní vrstvy 

vztlakem. [2] 
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2.2.8. Zvětrávání 

 

Zvětrávání na výrazný dopad na soudržnost hornin.  

Dělení zvětrávání: 

- Fyzikální – proces, při kterém se horniny porušují a rozpadají, bez výrazné změny 

chemického složení 

- Chemické – dochází k rozkladu některých horninových minerálů a ke vzniku nových 

- Biologické – působení mikroorganismů reagujících s horninami; vyvolávají 

biochemický rozklad, např. lišejníky. [4] 

 

 

2.2.9. Účinek mrazu 

 

V zimních měsících se voda obsažená v zemině přeměňuje na led, který zvětšuje svůj 

objem. Dochází k rozšiřování stávajících trhlin a k rozvoji nových, díky čemuž se snižuje 

soudržnost. V jemnozrnných zeminách vznikají ledové vrstvy, které při oteplení roztají. 

Uvolněná voda prosytí povrchové vrstvy, které rozbřednou a nastává sesuv. [2] 

 

 

2.2.10. Změny vegetačního pokryvu 

 

Kořenové systémy stromů mají zpevňující funkci a zároveň pomáhají odvodňovat svah. 

Vykácením většího počtu stromů se může narušit mechanická stabilita svahu a změní se vodní 

režim povrchových vrstev. [12] 
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3. Typy svahových pohybů 

 

Svahové pohyby se dají rozčlenit podle různých kritérií. Dělíme je např. podle průběhu 

smykových ploch, podle stádia vývoje či jeho stáří, podle typu materiálu, který je pohyby 

zasažen, podle způsobu a rychlosti pohybu, atd. 

V našich zeměpisných šířkách se dělením svahových pohybů zabývali Pašek, Rybář a 

Nemčok (1974), kteří stanovili čtyři základní skupiny pohybů podle jejich rychlosti a 

mechanismu: 

- Ploužení 

- Sesouvání 

- Tečení 

- Řícení 

 

3.1. Ploužení (creep) 

 

Ploužení zahrnuje několik podtypů svahových pohybů, jejichž společným jmenovatelem 

je velmi malá rychlost (cm/rok). Hranice pohybujících se horninových hmot je vůči pevnému 

podloží jen velmi málo zřetelná. Na našem území je nejrozšířenějším typem svahových pohybů 

vůbec, který je však obtížně pozorovatelný. Ploužení můžeme dále rozdělit na plouživý pohyb 

sutí a zvětralin, které vznikají v důsledku působení klimatických vlivů, dále soliflukci, hlubinné 

plouživé pohyby hornin, projevující se na horských svazích, blokové sesuvy a vytlačování 

měkkých hornin. [3, 4] 

 

 

3.1.1. Slézání sutí a hákování vrstev 

 

Jedná se o velmi pomalý pohyb povrchových vrstev svahových hlín a sutí, v důsledku 

povětrnostních činitelů. Působením mrazu na zeminu o určité vlhkosti dochází k nadouvání 

drobných úlomků horniny. Při následném tání v jarním období se však úlomky nevracejí do 

původní polohy, ale vlivem gravitačních sil sjíždění po svahu směrem dolů. V případě jílovitých 

zemin se nevytváří pevně ohraničená smyková plocha, ale oblast větších rozměrů, ve které se 

může tvořit množství posunů. Tento typ pohybu se projevuje především poškozováním budov 

s mělkými základy, narušením podpovrchových sítí, vychýlením stromů (tzv. opilé stromy) či 

sloupů.  
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Vlivem slézání sutí a zvětralin dochází k hákování vrstev (Obr. 1). Je to jev, při němž se 

mezi pevným podkladem a pohybujícím se materiálem vytváří tření, které ohýbá zvětralé 

výchozy skalních vrstev. Ty se pak postupně stávají součástí svahových uloženin. S hákováním 

vrstev se můžeme hojně setkat na svazích z břidlic, vápenců nebo pískovců, případně také u 

křemenců a žul. [3] 

 

 

Obr. 1: Hákování vrstev [11] 

 

3.1.2. Soliflukce 

 

Soliflukcí jen označováno pomalé odtékání povrchových vrstev po povrchu trvale 

zmrzlého horninového materiálu. Poprvé byl tento jev popsán v polárních oblastech. V  období 

tání rozbřídá zmrzlá půda jen do určité hloubky. Uvolněná voda (nebo voda dešťová) způsobí 

pohyb kašovité hmoty po zmrzlých nepropustných vrstvách podloží i na svazích s velmi malým 

sklonem. 

V menším měřítku se s ním můžeme setkat dokonce i u nás, za takřka extrémních 

podmínek na horských svazích, při náhlém tání. [3, 4] 

 

 

3.1.3. Hlubinné plouživé pohyby horských svahů 

 

Pohyby tohoto typu vznikají v horninách, které se mohou plasticky přetvářet jednotlivými 

posuny podél krátkých diskontinuit, aniž by byla vytvořena spojitá smyková plocha. Mezi 

klasické zástupce hornin náchylným k těmto svahovým pohybům patří břidlice, svory či fylity. 

Další možností je pohyb podle vrstevních ploch. Určitý vliv na vznik těchto pohybů mají i 

povětrnostní vlivy. Např. opakovaným táním a mrznutím vody se rozevírají stávající trhliny a 

mohou se tvořit i trhliny nové. Hlubinné rozvolňování a posuny hornin mohou být také 

důsledkem hloubení údolí, při kterém se uvolňují zbytková napětí horniny. 
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Dále zde patří také dlouhodobé deformace svahů, které označujeme za gravitační posuny. 

Ty vznikají v závislosti na tektonice, kdy je souvrství sedimentů vyzdviženo ve formě vrásy a 

dostane se tak do nerovnovážné polohy. Pohyb je pak předurčen podél ploch s nejmenší 

smykovou pevností. [3] 

 

 

3.1.4. Gravitační vrásnění 

 

Mezi plouživé pohyby patří také gravitační vrásnění. Jedná se o velice pomalé 

kontinuální pohyby, typu shrnování vrstev na okraji sedimentační pánve. Takovéto gravitační 

vrásnění vzniká v důsledku vzrůstajícího sklonu vrstev při okrajích pánve, která je sama o sobě 

již mírně prohnutá. Vlivem změny sklonu se současně mění i napětí u paty ukloněných vrstev, 

přesněji řečeno narůstá tangenciální složka napětí ve směru vrstev.  

V případě, že je souvrství přitíženo dalším nadložím, nedochází k výraznějším projevům 

deformací vlivem vodorovné napjatosti. Pokud se však pata vrstev odlehčí, sníží se svislá složka 

napětí a souvrství se může shrnout. Gravitační vrásnění se může projevit i na velmi mírných 

svazích. [3] 

 

 

3.1.5. Vytlačování měkkých hornin na dně údolí 

 

Vytlačování vrstev je v přírodě častým jevem. Jeho forma do značné míry závisí na 

geomorfologických podmínkách oblasti. Příčinou vytlačování vrstev může být nedostatečně 

únosné podloží, či naduřování měkkých jílů na dně erozních údolí. V obou případech je hlavním 

faktorem přitížení vrstev nadložím. 

Pohyb má charakter plastického přetváření podél soustavy smykových ploch, tvořících 

rozsáhlou zónu. Jednotlivé posuny tak nepředstavují průběžnou smykovou plochu a nestabilitu 

území je možno zaznamenat až po určitém čase. [3, 12] 

 

 

3.1.6. Blokové sesuvy 

 

Blokovými sesuvy jsou označovány pomalé pohyby horninových bloků na měkkém 

podloží. Zpravidla vznikají tam, kde leží pevné rozpukané horniny na měkkých jílovitých 

vrstvách. Krajní bloky, které jsou odděleny od zbytku masivu, se zabořují do měkkého podloží. 
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To je vytlačováno směrem do stran a zároveň s sebou odnáší bloky hornin po svahu dolů, 

přičemž se vrchní část bloků se přiklání směrem ke svahu. (Obr. 2) 

 

Obr. 2: Blokový sesuv [12] 

 

3.2. Sesouvání 

 

Sesouváním je označován poměrně rychlý svahový pohyb, jehož rychlost dosahuje 

řádově metrů až desítek metrů za den. V daném případě jsou pohybující se hmoty odděleny od 

podloží smykovou plochou, která je na první pohled jasně patrná. Charakteristickým znakem 

je částečné nasunutí hmot na původní terén. 

Dle Nemčoka a kol. (1974) lze sesuvy rozdělit podél smykových ploch: 

- Rovinných nebo mírně zvlněných  

- Rotačních  

- Složených  

 

 

3.2.1. Sesouvání zemin podél rovinných nebo mírně zvlněných smykových ploch 

 

Většina sesuvů v našich oblastech postihuje čtvrtohorní pokryvné útvary, které se dávají 

do pohybu po skalním podkladu. Mocnost sesouvajících se vrstev se obvykle pohybuje okolo 

2 – 3 m. Rozsah oblasti sesuvu však může být značný – tzv. plošný sesuv. 

Prvními zaznamenatelnými projevy mohou být otevřené trhliny, které se dále rozvíjejí 

v aktivní pokročilé sesuvy. Někdy je možno spatřit více generací sesuvů nahrnutých do vrstev. 

Sesuvy se rozšiřují a postupují směrem vzhůru proti svahu. 

V suchých obdobích nejsou většinou sesuvy aktivní. K obnovení pohybů dochází 

nejčastěji po prosycení zeminy vodou ať už srážkovou, či uvolněnou při jarním tání. V zimě 

nasycená zemina promrzá, led zvětšuje stávající trhliny a zároveň tvoří nové. Po rozmrznutí 
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povrchové vrstvy zemina rozbředne a je schopna se udržet v původní poloze jen na velmi 

mírném svahu - její smyková pevnost razantně klesá. Pokud smyková pevnost a soudržnost 

klesne pod hodnotu, odpovídající sklonu svahu, nastane sesuv. 

V letních měsících dochází k vysychání zemin a tím opět ke vzniku trhlin. V jílovitých 

zeminách tyto trhliny mohou dosahovat hloubek až několika metrů. V případě vydatnějšího 

deště se do trhlin dostane větší množství vody, zemina ztrácí smykovou pevnost a dojde 

k sesuvu. [3] 

 

 

3.2.2. Sesouvání podél zakřivených nebo rotačních (válcových) smykových ploch  

 

Sesouvání podél zakřivených ploch je problematikou převážně nezpevněných, či 

částečně zpevněných pelitických hornin (Obr. 3). Při překročení smykové pevnosti dochází ke 

vzniku hlubokých sesuvů. Pokud je zasažená jílovitá hornina stejnorodá, dá se smyková plocha 

zjednodušit na plochu válcovou. Rozhodující účinek má voda vnikající do trhlin, která prosytí 

zeminu a zhorší tak stabilitní podmínky. Zemina se při sesuvu pohybuje ze zřetelné odlučné 

oblasti směrem ze svahu, kde se kumuluje v patě svahu. Vzhledem k tomu, že má vzniklá 

smyková plocha rotační tvar, dochází k rotaci celé masy sesouvajícího se materiálu, který 

přiklání ke svahu. Velké rotační sesuvy se vyskytují často na březích řek, nebo na mořském 

pobřeží. [3, 12] 

 

 

Obr. 3: Rotační sesuv [12] 
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3.2.3. Sesouvání skalních hornin podél předurčených ploch 

 

Příčinou tohoto druhu pohybu bývají nejčastěji diskontinuity, pukliny nebo vrstevní 

plochy skalních hornin ukloněné směrem po svahu. Důležitou skutečností je jejich porušení 

v patě svahu. Pokud jsou dané vrstevní plochy podemlety či jinak porušeny, brání jejich 

vzájemnému pohybu pouze tření. To je ovlivněno v zásadě jen drsností jednotlivých vzájemně 

se dotýkajících ploch. Tření se snižuje v závislosti na působení povětrnostních vlivů, zvláště 

pak přítomností vody, která může působit mimo jiné i hydrostatickým tlakem, pokud se nachází 

v uzavřených puklinách. Svou roli může sehrát i tektonika v podobě zdvihu hornin, který 

způsobí zvětšení sklonu vrstev. 

Svahové pohyby podél předurčených ploch mohou být způsobeny také antropogenní 

činností, např. při dobývání nerostných surovin. [3] 

 

 

3.2.4. Sesouvání podél složených smykových ploch 

 

Tyto sesuvy se vyskytují převážně v horizontálně uložených souvrstvích, které jsou 

tvořeny písčitými a jílovitými sedimenty. Bývají označovány taky jako sesuvy rotačně planární. 

Odlučná oblast má tvar rotační plochy, která následně přechází do rovinné vrstevní plochy, jejíž 

smyková pevnost nabývá nižších hodnot. [3, 12]  

 

 

3.3. Tečení 

 

Tečení, nebo také stékání, je krátkodobý katastroficky rychlý pohyb horninových hmot 

v tekutém stavu. Jedná se převážně o sesuv zvětralin a svahových sutí, které jsou obvykle 

vydatně prosyceny vodou. Hmoty, které se uvolnily z odlučné oblasti, odtékají ve formě proudu 

po povrchu území a jsou od něj odděleny ostrou hranicí.  

Průběh proudu bývá předem stanoven např. korytem potoka nebo probíhající erozní 

brázdou. Transport uvolněných částic může dosahovat velkých vzdáleností. 
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3.3.1. Zemní proudy a proudové sesuvy 

 

Zemní proudy a proudové sesuvy mohou vzniknout v určitých geomorfologických 

podmínkách. Většinou se jedná o oblasti, kde se vyskytují i povrchové plošné sesuvy (Obr. 4). 

Oba dva typy zmíněných svahových pohybů mívají rozsáhlou odlučnou oblast, ze které je 

rozbředlý materiál transportován ve formě úzkého proudu k patě svahu. Zde se vytváří 

akumulační oblast ve tvaru bochníku. Proud obvykle kopíruje reliéf území. 

V některých případech dochází ke vzniku složených typů, kdy se v horní části svahu 

odtrhnou horniny podél zakřivené smykové plochy a teprve později v nižší části se po prosycení 

materiálu vodou vytvoří proud. 

Zemního proud od proudového sesuvu můžeme rozlišit především podle rychlosti pohybu 

částic. Zemní proud dosahuje rychlosti v řádech až desítek m/h, kdežto proudový sesuv se udává 

v m/den. 

 

Obr. 4: Plošný a proudový sesuv [10] 

 

 

3.3.2. Suťové proudy a mury 

 

Suťovými proudy nazýváme rychlý pohyb sutí, případně vulkanického popela, při náhlém 

prosycení vodou. Ideálním materiálem pro vznik suťových proudů jsou sypké nesoudržné 

horniny, které společně s vodou vytvoří suspenzi. Poměr vody a pevných částic je okolo 1:1. 



25 

 

V horských oblastech jsou tyto proudy označovány alpským názvem „mury“. Mohou dosahovat 

velkých rychlostí.    

Vyskytují se především nad hranicemi lesů, na strmých svazích s množstvím úlomků 

hornin. Proto jsou časté ve Vysokých Tatrách nebo v Alpách. [3, 12] 

 

 

3.3.3. Vyplavování písku 

 

Kterákoli nezpevněná zemina se za určitých podmínek může stát tekutou. Ke ztekucení 

písků může dojít při působení proudící vody. Příčinou proudění je hydraulický spád, který 

vznikne např. náhlým snížením vodní hladiny v nádrži, nebo při proražení nepropustné vrstvy. 

Obecně jsou více náchylné jemnozrnné písky, než ty hrubozrnné.  

Ztekucení může nastat také v případě, že má písčitá zemina velkou pórovitost a je 

nasycená vodou. Takový písek se vlivem dynamického impulsu (např. otřesu) zhutňuje a tedy 

snižuje svou pórovitost. Voda obsažená v pórech nemůže odtéct najednou, a proto se zvyšuje 

pórový tlak, který má za následek snížení tření mezi zrny. Zemina se přechodně dostane do 

tekutého stavu. 

Zvláštním případem jsou saturované písky s velkou pórovistostí, jejichž póry jsou 

vyplněny koloidní směsí. Zde se přebytečná voda z pórů v důsledku namáhání vytlačuje jen 

velmi pomalu. Nejedná se tedy o přechodné ztekucení, ale o tekuté písky v pravém slova 

smyslu. [3, 12] 

 

 

3.3.4. Sesuvy citlivých jílů 

 

Citlivé (senzitivní) jíly jsou zvláštním případem mořských jílovitých sedimentů. Za 

určitých podmínek se dostávají z pevného stavu do stavu viskózní tekutiny. Nacházejí se 

v různých úrovních nad hladinou moře a tvoří plochá území. Vyskytují se v Kanadě a ve 

Skandinávii, převážně v Norsku, odkud také pochází jejich název „quick clays“. 

Tyto jílovité sedimenty s přibývajícím stářím ztrácejí pevnost. Důvodem je snižování 

obsahu soli ve vodě, která je obsažena v jejich pórech. Tím se oslabují vazby mezi jednotlivými 

zrny. Současně dochází snížení meze tekutosti a zvýšení citlivosti, která se projevuje náhlou 

ztrátou pevnosti při prohnětení. Důležitou skutečností je, že v průběhu tohoto procesu se 

výrazně nemění obsah vody v zemině.  
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Podnětem ke vzniku svahového pohybu senzitivních jílů může být např. břehová eroze 

potoků a řek, nebo antropogenní činnost v podobě provádění výkopu v patě svahu. Pro zvýšení 

pevnosti citlivých jílů se může využít elektroosmóza. [3] 

 

 

3.3.5. Subakvatické skluzy  

 

K těmto pohybům dochází v důsledku sesouvání nezpevněných sedimentů na svazích pod 

vodní hladinou. Nejčastějším typem zemin, postižených subakvatickými skluzy, jsou siltovité 

nebo jílovité kaly, případně písčité náplavy. Subakvatické skluzy můžeme pozorovat na 

mořských a jezerních svazích, nebo v deltách řek, pokud sedimentace probíhá dostatečnou 

rychlostí. Impulsem k pohybu může být přírodní nebo umělá seizmicita. V porovnání se 

suchozemskými sesuvy se tyto poruchy vyskytují ve větších měřítcích a mnohem častěji. [3] 

 

 

3.4. Řícení 

 

Řícením označujeme náhlý řítivý pohyb, při kterém uvolněné bloky hornin ztrácejí 

kontakt se zemským povrchem a přecházejí do fáze volného pádu. Tato skutečnost je jedním 

ze zásadních rozdílů oproti sesouvání. Další odlišností je, že k odlomení horniny nedochází 

podél výrazné smykové plochy. Řícení se odehrává nejčastěji na strmých skalních svazích – 

tzv. skalní řícení. Kusy materiálu se hromadí v oblasti dopadu a vytvářejí suťové kužely, jejichž 

svahy mohou být ve sklonu 25 – 40°, v závislosti na velikosti jednotlivých úlomků.  

Úlomky při řícení obvykle dosahují velkých rychlostí, u pádu z vysokých skalních stěn 

to může být i více než 200 km/h. V tomto případě mají kusy hornin velkou kinetickou energii, 

proto může být zóna dopadu velice široká. Ke vzniku řícení přispívá zemská tíže, tektonika 

hornin, povětrnostní vlivy (zejména působení vody); impulsem může být např. zemětřesení 

nebo mechanické porušení strmých svahů. 

Skalní řícení obvykle postihuje mladá pohoří, jako jsou Alpy, Himaláje, Karpaty, či 

Kordillery. [3, 12] 
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4. Sanace sesuvů, metody 

 

Každému provádění sanačních prací by mělo předcházet zhodnocení stavu a sestavení 

časového rozvrhu, který určí posloupnost jednotlivých úkonů. Při vzniku krizové situace se 

však zpravidla hraje o čas. Proto existují určitá záchranná opatření, která by měla být první 

reakcí na vzniklou situaci. Jedná se o: 

 

- Čerpání vody z dosažitelných studní v okolí, případně z neodvodněných depresí dané 

lokality 

- Zachycení a svedení povrchové vody, která přitéká do sesuvné oblasti 

- Odvedení vody vyvěrající z odlučné oblasti 

- Likvidace otevřených trhlin, kterými by do svahu mohla pronikat voda.  

 

Důležité je věnovat pozornost sanační opatřením i po skončení jejich zřizování, protože 

v případě poruchy nebo poškození mohou přispět ke vzniku nových sesuvů. Proto je nutné 

sestavit plán kontroly a údržby. [3] 

 

Hlavním úkolem je zabránit možnému vzniku sesuvu. Pokud již k sesuvu došlo, je 

prioritou svah zabezpečit proti dalším pohybům. V každém případě je však nutné omezit 

fyzický zásah do území na minimum. Pro návrh správné a účinné metody sanace je nutná 

znalost geologických a hydrologických poměrů území.  

 

Sanační metody lze rozdělit následovně: 

- Úprava tvaru zemního tělesa 

- Odvodnění 

- Sanace rostlinným porostem 

- Zpevňování zemin 

- Sanace pomocí stabilizačních prostředků 
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4.1. Úprava tvaru zemního tělesa 

 

Stabilitu svahu lze zlepšit pomocí úprav tvaru zemního tělesa několika způsoby. Je možno 

odebrat část objemu zeminy v koruně svahu, nebo ji naopak přidat v patě svahu. Dá se využít i 

kombinace obou úkonů, tedy přesun hmot z vyšší úrovně do nižší. Další možností této metody 

je zmírnění sklonu svahu. Při rozhodování o způsobu úpravy geometrie svahu je nutné znát typ 

porušení, který svahu hrozí.  

Jedná-li se o případ, kdy se ve spodní části svahu nacházejí horniny s větší smykovou 

pevností, je na místě využít přitížení paty svahu. U méně pevných hornin musí být objem 

přisypávané zeminy adekvátně větší. Zároveň je velice vhodná kombinace s použitím drénování 

podloží násypu. 

Při použití odlehčení vyšších poloh svahu je potřeba uvážit, zda se nad danou úrovní 

nevyskytují další odlučné oblasti a odebrání zeminy nezpůsobí zhoršení stability nad řešeným 

sesuvem. [12] 

    

 

4.2. Odvodnění 

 

Při vývoji sesuvů hraje důležitou roli voda. Ta vniká do zemního tělesa a působí 

hydrostatickým tlakem v puklinách a pórech. Proto je odvodnění jednou z nejdůležitějších 

sanačních metod.  

Může jej v zásadě rozdělit do dvou skupin: 

- Povrchové  

- Hloubkové 

 

Povrchové odvodnění je jedním z prvních opatření, které by měly reagovat na vzniklou 

situaci. Důležité je zachycení a odvedení veškeré vody přitékající do sesuvné oblasti. K tomu 

se využívá různých potrubí, zřizují se otevřené příkopy, obvodové příkopy nad odlučnou oblastí 

apod. Neméně důležité je při povrchovém odvodňování alespoň částečné zarovnání povrchu 

území, zadusání trhlin a srovnání bezodtokých depresí, aby byl zajištěn bezproblémový odtok 

vody z oblasti. 
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Hloubkové odvodnění slouží k odvodu vody z pod povrchu území a může zasahovat i do 

velkých hloubek. Na rozdíl od povrchového odvodnění jej lze s úspěchem navrhnout až po 

skončení průzkumných prací. V praxi se používá množství odvodňovacích prvků a jejich 

systémů. Mezi základní metody hloubkového odvodnění patří odvodnění čerpacími studněmi, 

drenážními štolami nebo vodorovnými odvodňovacími vrty. 

 

 

4.3. Sanace rostlinným porostem 

 

Sesuvy mechanicky poškozují povrchu území a tím i vegetaci. Proto je součástí sanačních 

opatření i obnovení drnové pokrývky a výsadba vhodných dřevin. Aby bylo zalesnění úspěšné, 

musí mu předcházet co nejefektivnější odvodnění a utěsnění povrchových trhlin.  

Zalesnění se provádí ze dvou důvodů. Prvním je vysoušení území, protože dřeviny 

potřebují ke svému růstu živiny obsažené ve vodě, kterou nasávají z povrchových vrstev. Proto 

jsou k tomuto účelu vhodné takové druhy, které mají velkou spotřebu vody a jsou schopny 

velké transpirace. Mezi nejvhodnější kandidáty patří olše, topol, bříza a vrba. 

Druhým důvodem k použití dřevin jako sanačního opatření je jejich schopnost prorůst 

zeminu soustavou kořenů a tím ji mechanicky stabilizovat. Zde je snahou nalézt druh, který má 

co nejhlubší kořeny. Tento typ sanace má nárok na úspěch pouze v případě, že se jedná o mělký 

sesuv. U sesuvů s hluboko uloženými smykovými plochami nelze tuto metodu efektivně využít, 

pouze se může částečně zlepšit stabilita v důsledku omezení pronikání vody.  

Obecně je nejlepší vysazovat lesy smíšené, jejichž porost se obnovuje průběžně. 

V sesuvných oblastech se nedoporučuje vysazovat smrkové lesy, protože nepříznivě ovlivňují 

strukturu zemin, mají mělké kořeny a jejich roční přírůstky jsou značné, takže nepřiměřeně 

zatěžují povrch oblasti. [3, 4] 
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4.4. Zpevňování zemin 

 

4.4.1. Elektroosmóza 

 

Jak již bylo řečeno v kapitole 4.2., odvodnění oblasti je jedním z nejdůležitějších kroků 

při stabilizaci území. V některých typech zemin však tato metoda není příliš úspěšná. Jedná se 

zeminy s malou propustností, protože ty umožňují odvodnění pouze v blízkém okolí kolem 

odvodňovacího prvku. V takových případě je vhodné využít elektroosmózy.  

Elektroosmóza je svým účinkem blízká hloubkovému odvodnění, její princip je však 

odlišný. Nedochází zde k pohybu vody pouze vlivem gravitace, ale k proudění ji nutí také 

působení elektrického pole. Základem je osazení obou elektrod (tedy anody i katody) do 

horninového prostředí. Částice vody v důsledku procházení stejnosměrného proudu směřují od 

anody ke katodě, odkud je pak voda čerpána. Metoda je vhodná pro zeminy s propustností 

menší než 3.10-4 cm/s. U propustnějších zemin již převládá gravitační proudění vody a účinek 

elektrického pole je nedostatečný. [3] 

 

 

4.4.2. Injektování  

 

Dalším metodou ke zpevňování zemin injektování. Injektážní hmota se do zeminy vhání 

pod tlakem 0,2 – 2 MPa pomocí injektážních jehel, které se zasunou do ocelových pažnic. 

Lokalizace jehel a velikost injektážního tlaku závisí na typu zeminy. Funkce injektování je 

převážně zpevňující, případně utěsňující proti průsaku vody. Používají se injekce jílové 

(bentonit), cementojílové, cementové, nebo chemické. [1, 13] 

 

 

4.4.3. Vypalování 

 

Vypalování, nebo také termické zpevnění zemin, je metoda, kterou lze zpevnit soudržné 

zeminy. Je založená na fyzikálně mechanických přeměnách vlastností půdního prostředí při 

vystavení vysokým teplotám. Ve vypalovací peci se vytvoří horké plyny, které jsou pak vedeny 

soustavou horizontálních, šikmých nebo vertikálních vrtů. Zemina při teplotě okolo 600 °C 

trvale ztrácí plasticitu a také náchylnost k rozbřídání. Při teplotách mezi 800 – 900 °C již vzniká 

v důsledku chemických přeměn pevná keramická hmota s o poznání lepšími vlastnostmi, než 

měla původní zemina. [3, 14] 
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4.4.4. Vyztužování 

 

Vyztužování v dnešní době patří mezi často využívané metody zpevňování zemin. Cílem 

této metody je spolupůsobení implementované struktury se zeminou a tím zvýšení její smykové 

pevnosti a stability. V praxi se používají geotextilie (tkané, pletené), geosítě, geomříže (Obr. 5) 

nebo geobuňky. Jsou vyráběny z různých materiálů, nejčastěji z Polyesteru, Aramidu či 

Polyvinylalkoholu. [15] 

 

Obr. 5: Příklad využití geomříží  

 

 

4.5. Sanace pomocí stabilizačních prostředků 

 

Do této skupiny sanačních opatření patří metody využívající převážně silového působení 

technických prostředků, ve smyslu kotvení, opření apod. Patří sem: 

- Opěrné a zárubní zdi 

- Svorníky a kotvy, hřebíky 

- Pilotové stěny 

- Štětové stěny 

- Opevnění břehů vodních toků 
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4.5.1. Opěrné a zárubní zdi 

 

Jedná se o konstrukce, sloužící k zamezení pohybu horninového materiálu, obvykle 

bezprostředně chránící stavební objekt nebo komunikaci. 

 

Opěrné zdi se budují pro zachycení násypových těles, nebo k zabránění sesuvů. Může být 

navržena jak prostá gravitační, založená na pilotách, nebo stabilizovaná kotvami. Rubová stěna 

je většinou svislá, případně zkosená, lícní stěna se provádí se sklonem 5:1 až 10:1. Důležité je, 

aby byla základová spára umístěna v nezámrzné hloubce. Rubová stěna se chrání před účinky 

vody jílovou vrstvou, která k ní těsně přiléhá. Součástí je rovněž důkladné odvodnění, které se 

provádí na téže straně zdi, kde se prostor vyplní kamennou rovnaninou, tzv. záhozem. Voda tak 

může volně proudit a je dále sváděna do odtokových žlabů nebo rigolů. Materiálem je obvykle 

beton, v dnešní době se však hojně používají konstrukce z vyztužené zeminy, nebo gabiony. 

 

Zárubní zdi jsou určeny k zabezpečení zářezových těles a výkopů. Díky použití v rostlé 

zemině, která má větší soudržnost, mohou mít na rozdíl od opěrných zdí menší tloušťku. Nejsou 

však vhodné pro stabilizaci vysokých svahů. Podobně jako u opěrných zdí je rubová stěna svislá 

či zkosená, lícní má sklon okolo 5:1. Způsob odvodnění se rovněž podobá řešení opěrných zdí 

s tím rozdílem, že se za rubovou stěnou provede zásyp ze štěrkopískového filtru. [3] 

 

Gabionové konstrukce (Obr. 6) jsou montované prvky tvořené drátěnými koši, 

vyplněnými přírodním kamenivem, případně recyklátem, který se ukládá za pohledový kámen. 

Oproti betonovým konstrukcím jsou levnější, estetičtější a ekologičtější. Další nespornou 

výhodou je jejich propustnost, takže není nutno realizovat příčnou ani podélnou drenáž. Je však 

důležité odvodnit základovou spáru. Základovou spáru je potřeba před usazením gabionu 

vyrovnat; k tomu se používá štěrková sypanina o mocnosti cca 0,5 m. Nejčastěji je navrhována 

ve sklonu 1:10. Za rubovou stěnu se vkládá filtrační geotextilie z důvodu možného zanášení. 

Gabiony je možno použít jako opěrné i zárubní zdi u pozemních komunikací, k sanaci svahů, 

k opevnění břehů vodních toků apod. [16] 

 

Obvyklé rozměry gabionů: 

- Výška:  0,5 m (a násobky po 0,5 m) 

- Šířka:  0,5 a 1 m 

- Délka:  násobky po 1 m 
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Obr. 6: Gabiony, příklad technického provedení [17] 

 

4.5.2. Svorníky a kotvy, hřebíky 

 

Svorníky jsou krátké kotevní tyče, sloužící k zamezení rozvolnění líce svahu. Jsou vhodné 

pro použití do skalních nebo poloskalních hornin. Jejich rozteče jsou většinou velmi malé, proto 

v zemině působí tahem i smykem. Pokud hrozí pohyb svahu podél existující smykové plochy, 

svorníky se předpínají pomocí kotevních matek (tzv. aktivní svorníky). V případě nepravidelně 

rozpukaných pevných hornin se instalují svorníky pasivní, které se samy napnou až v důsledku 

dilatance masivu. Při použití svorníků je klíčový čas jejich zabudování. K osazení by se mělo 

přistoupit ihned po odkrytí svahu. Svorníky jsou zpravidla po celé své délce opatřeny zálivkou, 

případně na konci upevněné hmoždinkou (Obr. 7). Hlavy svorníků se upínají pomocí kotevních 

desek, které roznášejí sílu vyvozenou svorníkem na větší plochu. Životnost svorníků se 

pohybuje v řádech desítek let. Jejich nevýhodou je tepelná vodivost, která v zimě způsobuje 

pronikání mrazu hlouběji do horniny. [3] 

 

Obr. 7: Skalní svorník kotvený hmoždinkou [18] 
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Zemní kotvy slouží k přenosu takových sil do horninového prostředí. Rozlišujeme dva 

typy kotev, a to tyčové nebo pramencové (lanové). Používají se nejčastěji v kombinaci s pažící 

konstrukcí k zajištění stability svahů, výkopů nebo skalních stěn. Kotva se skládá ze tří 

základních částí – hlava, táhlo, kořen. Při kontraktním chování horniny se kotvy předpínají a 

zálivka se provádí pouze v oblasti kořene. V případě dilatance horniny se kotvy realizují jako 

zalité po celé délce. Velikost a směr tahové síly kotvy se navrhuje podle konkrétních 

geologických podmínek. Životnost kotev je v porovnání se svorníky o něco delší hlavně 

z důvodu povrchových úprav. Jako nejvhodnější jsou povlaky z umělých hmot. K prodloužení 

životnosti přispívá také kvalitně provedená zálivka. [13] 

 

Sanace svahů hřebíkováním je metoda, kterou se vyztužují zeminy v přirozeném uložení. 

Základem je vytvoření hustého rastru krátkých ocelových tahových prvků s cementovou 

zálivkou, propojených s povrchovou krycí vrstvou. Krycí vrstva je tvořena ocelovou síťovinou 

a stříkaným betonem o mocnosti 100 – 250 mm. Propojení hřebíků s krycí vrstvou je 

realizováno pomocí ohybů v místě hlavy hřebíku. Takto vzniklá soustava je schopna odolat 

zemnímu tlaku či působícímu povrchovému zatížení. Hřebíky jsou osazovány buď vodorovně, 

nebo pod mírným úhlem (Obr. 8). Tato metoda je vhodná zejména pro dočasnou stabilizaci 

svahů a stěn výkopů, nebo při sanaci opěrných zdí. [13] 

 

 

Obr. 8: Hřebíkování – provedení vlastní výztuže [13] 
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4.5.3. Pilotové stěny 

 

Pilotové stěny se provádějí za účelem zvýšení pasivních sil na smykové ploše. Zároveň 

příznivě ovlivňují tuhost sesouvající se části masivu. Pilotové stěny jsou tvořeny řadou vrtaných 

pilot o stejném průměru (Obr. 9).  

Můžeme je rozdělit podle osové vzdálenosti jednotlivých pilot na pilotové stěny: 

a) Volně stojící  a > d 

b) Tangenciální  a = d 

c) Převrtávané  a < d 

Kde: 

a … osová vzdálenost pilot 

d … průměr piloty 

 

Obr. 9: Druhy pilotových stěn [19] 

 

V dnešní době se často používají místo zárubních zdí. Jejich využitelnost je však omezena 

vodorovnou únosností. Tomu se dá pomoci provedením více řad pilot, vzájemným převázáním 

nebo kotvením. Výhodou je možnost zřízení stěny před dokončením zářezu, použití 

mechanizace a menší tloušťka než u zárubních zdí. Mezi nevýhody patří vyšší náklady a 

v případě horší přístupnosti terénu také nutnost realizace příjezdových cest pro těžkou techniku. 

[3, 13]  
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4.5.4. Štětové stěny 

 

Štětové stěny jsou tvořeny ocelovými profily (štětovnicemi), které jsou vzájemně spojeny 

zámky. Do zeminy se vhání pomocí beranění nebo vibroberanění. Pro svou malou ohybovou 

tuhost jsou ke stabilizaci sesuvů používány velmi zřídka. Jsou však vhodné při budování 

protipovodňových opatření. Jejich výška je omezena zhruba na 3,5 m, vyšší stěny je vhodné 

kombinovat s kotvením. Při provádění štětových stěn je nutné brát v úvahu tepelnou vodivost, 

která přenáší účinky mrazu hluboko do zeminy. K omezení tohoto neduhu můžeme přispět 

zakrytím konstrukce přísypem. Důležité je zajistit odtok vody za rubem stěny. [3] 

 

 

4.5.5. Opevnění břehů vodních toků  

 

Mezi standardní opatření při zabezpečení břehů vodních toků patří opevnění. Opevnění 

lze rozdělit do tří základních skupin – vegetační, nevegetační a polovegetační.   

a) Vegetační opevnění se provádí z materiálu rostlinného původu, např. travní porost, 

vrbový porost, apod. 

b) Nevegetační opevnění je tvořeno nejčastěji lomovým kamenem nebo betonovými prvky. 

Navrhuje se tehdy, pokud nelze použít vegetační opevnění, nebo pokud je potřeba 

efektivnější stabilizace. Mezi zástupce nevegetačního opevnění řadíme pohozy, záhozy, 

rovnaniny, kamennou dlažbu atd. 

c) Polovegetační opevnění spojuje výhody obou předchozích. Patří zde trávobetonové 

dlažby, laťové plůtky, sruby, drátokamenné matrace apod. [25] 
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5. Charakteristika zájmové oblasti 

 

5.1. Přiřazení ke geomorfologické jednotce 

 

Zájmová oblast se dá podle geomorfologického členění zařadit následovně (Obr. 10) [6]: 

 

Systém:   Alpsko-himálajský 

Subsystém:   Karpaty 

Provincie:   Západní Karpaty 

Subprovincie:   Vněkarpatské sníženiny (VIII) 

Oblast:    Severní Vněkarpatské sníženiny (VIIIB) 

Celek:    Ostravská pánev (VIIIB-1) 

Podcelek:   Ostravská niva (VIIIB-1-b) 

 

 

Obr. 10: Geomorfologická jednotka zájmové oblasti [6] 
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5.2. Geomorfologické a geologické poměry širšího okolí 

 

5.2.1. Vněkarpatské sníženiny 

 

Tuto oblast tvoří pruh nižšího a méně členitého terénu, táhnoucí se jihomoravským a 

severomoravským krajem (od Znojma k Ostravě). Rozloha oblasti je 3 928 km2, střední výška 

228,9 m a střední sklon 1°26´. Svou morfostrukturou patří ke karpatské čelní hlubině, která 

vznikla před čelem vrásnících se Vnějších Západních Karpat. Je tvořena neogenními a 

kvarterními sedimenty, které jsou místy přerušené krami starších hornin. Reliéf krajiny se 

vyznačuje měkkými tvary pahorkatin a rovin, na severozápadě a jihozápadě se nacházejí 

výraznější zlomové útvary. Povrch je pokryt většinou poli a loukami. [6] 

 

 

5.2.2. Ostravská pánev 

 

Ostravská pánev je rovina a plochá pahorkatina, ležící v jihozápadní části Severních 

vněkarpatských sníženin. Zabírá plochu 486 km2, se středním sklonem 1°38´a střední výškou 

244 m. Na jejím území se nachází souvrství mořských terciérních sedimentů a glaciálních, 

fluviálních a eolických kvartérních sedimentů o různých mocnostech. Tyto sedimenty spočívají 

na podloží, tvořeném zpevněnými karbonskými sedimenty, které obsahují černouhelné sloje. 

Oblast je silně porušena radiální terciérní tektonikou, která doposud doznívá. Tvoří ji 

čtvrtohorní akumulační sníženina s rozlehlými říčními terasami. Pro reliéf Ostravské pánve jsou 

charakteristické početné navážky, haldy a jiné tvary, vzniklé v důsledku lidské činnosti, 

nejčastěji těžbou černého uhlí. Častým jevem jsou také poklesové kotliny, které bývají zatopené 

vodou. [6, 20] 

 

 

5.2.3. Ostravská niva 

 

Jedná se o jihovýchodní část Ostravské pánve, tvořenou souvrstvím kvartérních 

fluviálních sedimentů, konkrétně holocenními písčitohlinitými vrstvami a pleistocenními písky. 

Nižší stupeň holocenní údolní nivy tvoří antropogenní haldy a násypy. Oblast je obecně málo 

zalesněná. Vyskytují se zde lužní porosty s převahou jasanů, olší, vrb atd. [6] 
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5.3. Landek - geologie 

 

Landek je protáhlý kopec ležící v severozápadní části Ostravy mezi obcemi Petřkovice a 

Koblov při soutoku Odry s Ostravicí. Oblast je značně členitá a rozrušená různě velkými 

poklesy a roklemi. Hřbet Landeku tvoří tektonicky vysunutá kra svrchnokarbonských hornin. 

Na povrchu území leží sprašové hlíny, glaciální a fluviální sedimenty a miocenní jíly a písky. 

Svahy jsou pokryty diluviálními hlínami, přičemž ve spodní části Landeckého kopce na levém 

břehu řeky Odry jsou lokalizovány výchozy dvoudílného skalního defilé v délce přes 2 km. 

Západní část defilé je tvořena petřkovickými vrstvami s výskytem uhelných slojí o mocnosti až 

80 cm. Poblíž soutoku Odry a Ostravice pak vycházejí na povrch vrstvy hrušovské. Hornina, 

která odděluje oba typy vrstev, se nazývá hlavní ostravský brousek. Ten obsahuje velké 

množství popela, z čehož se dá usuzovat dávná sopečná aktivita území. Mimo brousky je možno 

zachytit další materiály vulkanického původu, jakými jsou tufity a tonsteiny. 

 

 

Obr. 11: Geologická mapa 1:15 000 [21] 
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Obr. 12: Legenda k Obr. 11 [21] 

 

Ostravské souvrství tvoří usazeniny paralické uhlonosné molasy, jejichž sedimentace 

probíhá v cyklech. Tomu odpovídají různé mocnosti vrstev v řádech metrů až desítek metrů. 

Základem jsou žlutošedé pískovce, občas i hrubě zrnité, které se postupem vzhůru do nadloží 

zjemňují. Na tyto vrstvy navazují šedé laminované pískovce, které přecházejí do tzv. 

kořenových půd, tedy jílovců a prachovců s četnými zbytky organického materiálu. Z těchto 

půd se postupně vyvíjejí uhelné sloje. Celý cyklus uzavírá jílovcová sedimentace v 

kontinentálním nebo mořském prostředí. [7] 

Landek byl díky výskytu černého uhlí v minulosti významnou hornickou oblastí. Těžba 

začala již v roce 1782 a trvala až do roku 1991, kdy byl uzavřen poslední důl Anselm. Mezi 

další významné doly patřil např. František nebo Hubert. Na Obr. 13 jsou zaznačeny všechny 

doly a jámy dané oblasti.  

 

Obr. 13: Topografická mapa 1:10 000 oblasti Landeku s lokalizací důlních děl [21] 
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5.4. Hydrologie a hydrogeologie 

 

Z hydrogeologického hlediska spadá posuzovaná oblast do povodí Odry, konkrétně leží 

na pomezí hydrogeologických rajonů č. 1550 - Kvartér Opavské pahorkatiny, č. 1510 - Kvartér 

Odry a č. 2261 - Ostravská pánev (Ostravská část).  

 

 

Obr. 14: Mapa hydrogeologických rajonů 1:25 000 s lokalizací zájmového území [21] 

 

 

Obr. 15: Legenda k Obr. 14 [21] 
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Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.2., velká část území je pokryta kvartérními sedimenty. 

Jedná se převážně o fluviální a glacigenní sedimenty povodí Odry a glacigenní sedimenty 

Opavské pahorkatiny. Tyto kvartérní sedimenty vznikly při vývoji údolní říční terasy levého 

břehu řeky Odry, který je tvořen miocenním podložím a antropogenními formacemi. Hlavní 

zvodní dané oblasti jsou fluviální štěrkopísky terasy, které jsou důležité z hlediska vsakování 

srážkové vody, stékající po svazích. [9, 22] 

 

 

5.4.1. Odra 

 

Odra pramení v Oderských vrších v nadmořské výšce 632 m n. m. severozápadně od obce 

Kozlov a po uražení vzdálenosti 861 km se vlévá do Baltského moře. Plocha jejího povodí činí 

118 600 km2 a průměrný průtok u ústí je 610 m3.s-1. Charakteristickým rysem této řeky je 

zvýšení vodní hladiny v letních měsících, kdy často dochází k vydatný srážkám v hornatých 

oblastech povodí. [8] 

 

 

5.4.2. Ostravice 

 

Řeka Ostravice je tvořena soutokem Černé a Bílé Ostravice u obce Staré Hamry, 

v nadmořské výšce 521 m n.m. Pramení a následně teče hornatinou Moravskoslezských 

Beskyd, Frenštátskou a Třineckou brázdou a dále částí Ostravské pánve. Celý tok měří 65,1 km 

a vlévá se do Odry mezi obcemi Koblov a Hrušov u Ostravy. Chráněnou částí je přírodní úkaz 

vytvořený korytem řeky v obci Ostravice. Na tomto toku bylo vytvořeno vodní dílo Šance, které 

zásobuje pitnou vodou přilehlé okolí. [8] 
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6. Použité přístrojové vybavení a výpočetní software 

 

6.1. Přístroje 

 

Pro potřeby diplomové práce bylo nutné provést geodetické měření. Pomocí totální 

stanice LEICA TC 2003 (Obr. 16) a výtyčky se zrcadlem byl zaměřen dostatečný počet 

nivelačních bodů, ze kterých byly následně sestaveny dva charakteristické profily. Ty dále 

sloužily jako vstupy pro matematické modelování stability území. 

Proběhlo také orientační ověření místní geologie. Bylo odebráno několik vzorků zemin, 

které byly podrobeny zrnitostnímu rozboru v laboratoři. K tomu bylo použito prosévacího 

přístroje firmy FRÖWAG a sady normových sít (Obr. 17). 

 

              

Obr. 16: LEICA TC 2003           Obr. 17: prosévací přístroj FRÖWAG  

       (Radim Voborník, 18. 6. 2014)         (Radim Voborník, 18. 6. 2014) 
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6.2. Software  

 

Posouzení stability území bylo provedeno metodou konečných prvků (MKP) v softwaru 

Plaxis 2D. Tento program slouží obecně jako nástroj pro stabilitní a deformační analýzu 

geotechnických úloh. Umožňuje simulovat nelineární chování zemin, interakce mezi zeminou 

a konstrukčními prvky, případně účinky vody (hydrostatické nebo hydrodynamické). Vše je 

modelováno pouze v rovině. [5] 

Důležitým nástrojem toho komplexního výpočetního systému je generování sítě 

konečných prvků. Lze si vybrat mezi šesti- a patnácti-uzlovými trojúhelníkovými prvky. 

Výpočet stupně stability je zde definován jako poměr mezi dosaženou smykovou pevností 

zeminy a redukovanou smykovou pevností potřebnou k udržení rovnováhy. 
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7. Současný stav zájmové lokality 

 

Zkoumání současného svahu bylo rozděleno do několika dílčích činností. První z nich 

byla osobní prohlídka zájmové lokality spolu s pořízením základní fotodokumentace, která byla 

postupně doplňována. Byly vybrány charakteristické profily, které měly být klíčové 

k posouzení stability. Profily byly geodeticky zaměřeny pomocí totální stanice. K získání 

rámcového přehledu o místní geologii posloužily archivní materiály a mimo jiné také mapové 

aplikace České geologické služby www.geology.cz. Pro ověření geologie byly odebrány vzorky 

zemin, které byly následně podrobeny zrnitostnímu rozboru v laboratoři. Posouzení stability 

území bylo realizováno matematickým modelováním v softwaru Plaxis 2D. 

 

 

7.1. Průzkum terénu 

 

V rámci rekognoskace terénu byla provedena fotodokumentace území s ohledem na 

projevy sesouvání pod úrovní cyklostezky (Obr. 18, 19, 20).  

 

 

Obr. 18: Sesuv svahu pod úrovní cyklostezky – opilé stromy 

(Radim Voborník, 17. 11. 2014) 
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Obr. 19: Sesuv svahu pod úrovní cyklostezky – odtrhová hrana 

(Radim Voborník, 17. 11. 2014) 

 

 

Obr. 20: Sesuv svahu pod úrovní cyklostezky – břeh řeky 

(Radim Voborník, 22. 3. 2014) 
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Dále byly zdokumentovány sesuvné projevy nad úrovní stezky, zejména ty, které by 

mohly ovlivnit chování svahu pod stezkou; např. přitížení povrchu svahu. V horní části svahu 

se nachází skalní defilé, tvořené navětralými až slabě zvětralými horninami, konkrétně tmavě 

šedým až černošedým prachovcem, uhelným prachovcem, proplástky uhelných slojí, drobovým 

pískovcem a pískovcem. 

V důsledku této skutečnosti dochází k různým formám skalního řícení, jako je opadávání 

materiálu nebo odlamování větších kamenů a balvanů. Z důvodu bezpečnosti byla cyklostezka 

dne 13. 8. 2013 pro veřejnost uzavřena. Od 10. 7. 2014 byla prováděna opatření k eliminaci 

skalního řícení. Šlo o kácení potenciálně nebezpečných stromů, odstranění napadaného 

horninového materiálu a následná instalace betonových svodidel, coby zádržného opatření proti 

pádu horniny.  Znovuotevření cyklostezky proběhlo dne 30. 8. 2014. 

 Na Obr. 21 ze dne 22. 5. 2014 je zachycen projev skalního řícení. Obr. 22 dokumentuje 

rozdíl mezi stavem před a po osazení betonových svodidel.  

 

 

Obr. 21: Skalní řícení  

(Radim Voborník, 22. 5. 2014) 
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Obr. 22: Stav před a po osazení betonových svodidel 

(Radim Voborník) 

 

7.1.1. Betonová svodidla 

 

Betonová svodidla, která byla na povrch cyklostezky instalována jako záchytné opatření 

proti pádu horniny, byla dodána firmou Skanska a. s. Jedná se se o jednostranné svodidlo 

s označením SKA-S97J/1200 (Obr. 23), obyčejně sloužící jako zádržný systém na silnicích a 

dálnicích. Je vyrobeno z betonu třídy C 30/37 XF4.  

 

Rozměry: 

Šířka: B = 0,51 m 

Výška: H = 1,2 m 

Délka:  L = 2,0 m 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Svodidlo SKA-S97J [23] 
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Svodidla mají jednotný nosný systém, tvořený ocelovou tyčí průměru 35 mm (materiál 

13 240,6). Jednotlivé dílce jsou spojeny spojkou, která slouží jako zámek svodidel. Zámek je 

chráněný krytkou ze slitiny Ti a Zn. Koncová svodidla jsou provedena jako náběhová. [23] 

 

7.2. Geodetické měření 

 

Pro posouzení stability sesuvného území byly na základě konzultace s Ing. Jaroslavem 

Ryšávkou Ph.D. zvoleny dva charakteristické profily. Profil S1 byl umístěn na úrovni 211 m 

staničení zájmového území, profil S2 ve staničení 377 m (Obr. 25). K jejich zaměření byla 

použita totální stanice LEICA TC 2003. 

 

 

Obr. 24: Geodetické zaměření kritických profilů 

(Radim Voborník, 21. 3. 2014) 

 

 

Obr. 25: Lokalizace kritických profilů [24] 



50 

 

7.3. Mapové podklady – Geofond ČR 

 

Pro zjištění co nejpodrobnější geologie území byly prostudovány podklady ve formě 

mapových aplikací Geofondu ČR, zejména vrtná prozkoumanost. Zjistilo se, že v okolí zájmové 

oblasti bylo v minulosti provedeno několik průzkumných vrtů. Na základě porovnání jejich 

lokalizace s umístěním charakteristických profilů S1 a S2 byl vybrán IG vrt V-1, jehož výpis je 

zřejmý z Obr. 27.  

 

 

Obr. 26: Lokalizace IG vrtu V-1 [21] 

 

 

Obr. 27: Výpis geologické dokumentace IG vrtu V-1 [21] 
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7.4. Laboratorní měření 

 

V rámci orientačního ověření místní geologie byl proveden odběr vzorků zemin 

z blízkosti obou profilů S1 a S2, a to vždy dva vzorky z okolí každého profilu, tedy 4 vzorky 

celkem. Tyto vzorky byly přepraveny do laboratoře stavebních hmot VŠB-TUO FAST. Zde 

byly po dobu 24 h umístěny v sušičce při teplotě 105°C. Následně byly podrobeny zrnitostnímu 

rozboru a zatřízeny dle EN ISO 14688. Hustoměrná zkouška prováděna nebyla, při zatřizování 

byla brána vždy horší varianta výsledku – strana bezpečnosti. 

 

Souhrnné orientační porovnání výsledků zrnitostního rozboru jednotlivých vzorků 

s výpisem geologické dokumentace IG vrtu V-1 je prezentováno v Tab. 1. 

 

vzorek č. 

zemina 

dle EN ISO 14688 dle výpisu IG vrtu V-1 

značka slovně slovně 

1 saGr štěrk písčitý štěrk 

2 clSa písek jílovitý jíl písčitý 

3 saGr štěrk písčitý štěrk 

4 clSa písek jílovitý jíl písčitý 

Tab. 1: Porovnání odebraných vzorků s výpisem vrtu V-1  

 

Detailní výsledky zrnitostní analýzy jsou představeny tabulkami a křivkami zrnitosti 

v příloze 1 této práce společně se zatříděním jednotlivých vzorků zemin dle ČSN EN ISO 

14688. 
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7.5. Matematické modely současného stavu 

 

K matematickému modelování byl použit software Plaxis 2D. Současný stav byl 

posuzován z hlediska stability na obou charakteristických profilech. Geometrie profilů byla 

vytvořena v AutoCADu na základě přepočtu hodnot geodetického měření a následně 

importována do Plaxisu 2D. V modelu je uvažováno spojité rovnoměrné zatížení cyklostezky 

s hodnotou 2 kN.m-2. 

 

 

 

Obr. 28: Geometrie a geologie profilů S1 a S2 - současný stav 

 

Geologie je převzata z výpisu geologické dokumentace IG vrtu V-1 (Obr. 27). Z důvodu 

realizace cyklostezky v roce 2012 byl tento výpis pro účely matematického modelování 

upraven. Svrchní vrstva ornice a hlíny byla odstraněna do hloubky 50 cm a nahrazena štěrkem. 

Veškeré parametry zemin jsou určeny na základě směrných normových charakteristik (Tab. 2). 

Pro výpočet byl zvolen Mohr-Coulombův model. 
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Tab. 2: Materiálové charakteristiky pro model současného stavu  

 

Na povrchu cyklostezky jsou umístěna betonová svodidla, coby opatření proti padajícím 

kamenům (viz kap. 7.1.1.). Původně byla v modelu nahrazena osamělou silou o velikosti 0,75 

kN.m-1, což odpovídá parametrům výrobce. Později však byla zohledněna lineárně pružným 

modelem zeminy s příslušnými parametry. Bylo ověřeno, že se obě varianty výsledkově 

shodují.  

 

Stupeň stability pro současný stav vyšel následovně: 

Profil S1 Msf = 0,93. 

Profil S2 Msf = 1,07 

 

 

Obr. 29: Profil S1 – smyková plocha (současný stav) 

 

γ (kN/m3) γsat (kN/m3) E (Mpa) ν (-) c (kPa) ϕ (°) k (m/den)

betonové svodidlo 25 25 32000 0,25 - - -

štěrk (cyklostezka) 20 22 100 0,2 0 34 8,64

hlína písčitá 18 19,5 6 0,35 12 24 0,0000864

jíl písčitý 18,5 20 3 0,35 11 22 0,00000864

střednězrnný písek 18,5 20 20 0,28 0 33 0,0864

štěrkopísek 19 21 170 0,24 0 37 8,64

stěrk 21 22,5 250 0,2 0 36 8,64

pískovec zvětralý 50 50 150 0,2 250 35 -
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Obr. 30: Profil S2 – smyková plocha (současný stav) 

 

Daná situace byla zkoumána také po stránce deformační. Absolutní posuny ilustruje Obr. 

31. Maximální posuny u profilu S1 byly utot = 0,24 m a u profilu S2 utot = 0,197 m. 

 

 

Obr. 31: Absolutní posuny (současný stav) 
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Dále byly zkoumány různé extrémní situace: 

a) Povodně z roku 2010, kdy voda vystoupala na úroveň cyklostezky 

b) Povodně z roku 1997, kdy voda vystoupala 4 m nad cyklostezku 

c) Stav, kdy je prostor za svodidlem (směrem k líci svahu) vyplněný napadaným 

materiálem zvětralého skalního defilé pod úhlem 30° 

d) Kombinace a) a c) 

e) Kombinace b) a c) 

 stupeň stability Msf 

situace profil S1 profil S2 

a) 1,00 1,23 

b) 1,01 1,26 

c) 0,89 1,05 

d) 1,03 1,09 

e) 0,98 1,23 

současný stav 0,93 1,07 

Tab. 3: Stupně stability svahu při extrémních situacích v porovnání se současným stavem 

 

Výsledné stupně stability při modelování extrémních situací jsou prezentovány v Tab. 3. 

Z uvedeného vyplývá, že horší stabilita může nastat pouze v případě, kdy se prostor za 

svodidlem zaplní horninovým materiálem. Průběhy smykových ploch se v daném případě 

prakticky shodují se současným stavem (Obr. 32). Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o velmi 

malou odchylku od současného stavu co do hodnoty stupně stability i průběhu smykové plochy, 

nebude dále tato situace řešena. Z praktického hlediska by však bylo vhodné prostor za svodidly 

udržovat a v pravidelných intervalech čistit. 

Grafické výstupy v podobě průběhů smykových ploch při modelování extrémních situací, 

vycházejících ze současného stavu, jsou uvedeny v příloze 2 této práce. 

 

                

Obr. 32: Průběhy smykových ploch při extrémní situaci typu c) 
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8. Návrh sanačních opatření 

 

8.1. Profil S1 

 

Vzhledem ke sklonu svahu v okolí profilu S1 bylo nutno navrhnout takový typ sanačního 

opatření, který by zvýšil účinek pasivních sil v patě svahu. Pata svahu se v závislosti na 

množství srážek může nacházet pod vodou. Z tohoto důvodu byly vybrány dvě varianty 

opatření, které jsou schopny odolat i v těchto podmínkách. 

První variantou (A) je stupňovitá gabionová konstrukce, opírající se o zhutněný zásyp, 

který těsně přiléhá ke svahu. Gabion je tvořen několika velikostmi košů, které jsou vzájemně 

spojeny tak, že líc gabionu tvoří rovnou plochu. Celá konstrukce je pak přikloněna pod úhlem 

10° ke svahu. Umístění gabionu a jeho rozměry jsou patrné z Obr. 33. 

 

 

Obr. 33: Sanační opatření profilu S1 – varianta A 

 

Zhutněný zásyp se provádí ze štěrku o vysoké propustnosti, obvykle frakcí 32-63 mm a 

od gabionu se odděluje filtrační geotextilií. Při modelování sanačního opatření byl gabion 

zohledněn lineárně pružným modelem zeminy s parametry lomového kamene. Tab. 4 

znázorňuje použité materiálové charakteristiky vycházející ze současného stavu, doplněné o 

parametry sanačního opatření.  
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Tab. 4: Materiálové charakteristiky pro model sanačního opatření profilu S1 – varianta A  

 

Druhou navrhovanou variantou (B) je těžký kamenný pohoz, bezprostředně stabilizující 

patu a spodní část svahu. Je obyčejně prováděn z neopracovaného lomového kamene o 

hmotnosti jednotlivých kusů přes 200 kg. Umístění pohozu by měla předcházet úprava svahu, 

v podobě optimalizace jeho tvaru a odstranění části zemin. Nespornou výhodou tohoto opatření 

oproti variantě A je skutečnost, že neovlivňuje velikost průtočného profilu vodního toku. 

Situování kamenného pohozu je naznačeno na Obr. 34. Do modelu je toto opatření zahrnuto ve 

formě Mohr-Coulombovy zeminy s parametry podle Tab. 5. Ostatní parametry zemin se shodují 

s variantou A, viz Tab. 4. 

 

 

Obr. 34: Sanační opatření profilu S1 – varianta B 

 

 

Tab. 5: Materiálové charakteristiky pro model sanačního opatření profilu S1 – varianta B  

γ (kN/m3) γsat (kN/m3) E (MPa) ν (-) c (kPa) ϕ (°) k (m/den)

betonové svodidlo 25 25 32000 0,25 - - -

štěrk (cyklostezka) 20 22 100 0,2 0 34 8,64

hlína písčitá 18 19,5 6 0,35 12 24 0,0000864

jíl písčitý 18,5 20 3 0,35 11 22 0,00000864

střednězrnný písek 18,5 20 20 0,28 0 33 0,0864

štěrkopísek 19 21 170 0,24 0 37 8,64

stěrk 21 22,5 250 0,2 0 36 8,64

pískovec zvětralý 50 50 150 0,2 250 35 -

zhutněný zásyp 20 22 170 0,2 0 38 864

gabion 23 23 800 0,25 - - 86,4

γ (kN/m3) γsat (kN/m3) E (Mpa) ν (-) c (kPa) ϕ (°) k (m/den)

kamenný pohoz 23 23 800 0,2 0 40 864



58 

 

8.2. Profil S2 

 

S ohledem na tvar daného profilu a průběh smykové plochy při modelování současného 

stavu se nabízelo řešení stabilizace ve formě přitěžovací lavice střední části svahu. Matematické 

modelování daného stavu však nepřineslo očekávaný výrazný vzrůst stupně stability. Proto byla 

přitěžovací lavice doplněna o gabionovou konstrukci, která umožnila zvětšit objem 

stabilizačního materiálu a tedy i účelné přitížení dané části svahu.  

Jako nejefektivnější řešení se ukázalo vybudování 1,5 m vysoké a 0,5 m široké gabionové 

konstrukce, přikloněné ke svahu o 10°, za níž je proveden zhutněný štěrkový zásyp se sklonem 

25°. Gabionová konstrukce je tvořena třemi vzájemně spojenými koši o rozměrech 0,5 x 0,5 m 

a je oddělena od zásypu filtrační geotextilií. Osová vzdálenost gabionu od líce svahu je cca 2,5 

m. Součástí tohoto řešení by mělo být také vykácení lesního porostu, který se nachází v dané 

části svahu. 

 

 

Obr. 35: Sanační opatření profilu S2 – gabion a přitěžovací lavice 

 

Při modelování sanačního opatření byl gabion zohledněn lineárně pružným modelem 

zeminy s parametry lomového kamene. Zhutněný násyp je prováděn štěrkem o vysoké 

propustnosti, nejčastěji frakcí 32-63. Tab. 6 znázorňuje použité materiálové charakteristiky 

vycházející ze současného stavu, doplněné o parametry sanačního opatření.  
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Tab. 6: Materiálové charakteristiky pro model sanačního opatření profilu S2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ (kN/m3) γsat (kN/m3) E (MPa) ν (-) c (kPa) ϕ (°) k (m/den)

betonové svodidlo 25 25 32000 0,25 - - -

štěrk (cyklostezka) 20 22 100 0,2 0 34 8,64

hlína písčitá 18 19,5 6 0,35 12 24 0,0000864

jíl písčitý 18,5 20 3 0,35 11 22 0,00000864

střednězrnný písek 18,5 20 20 0,28 0 33 0,0864

štěrkopísek 19 21 170 0,24 0 37 8,64

stěrk 21 22,5 250 0,2 0 36 8,64

pískovec zvětralý 50 50 150 0,2 250 35 -

štěrková lavice 20 22 170 0,2 0 38 864

gabion 23 23 800 0,25 - - 86,4
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9. Matematické modelování sanačních opatření 

 

První matematický model zahrnuje sanační opatření profilu S1 - varianta A, kdy je ke 

stabilizaci svahu použita stupňovitá gabionová konstrukce, opírající se o zhutněný zásyp (Obr. 

33). Průběh smykové plochy ilustruje Obr. 36. Výsledkem modelu této varianty bylo zvýšení 

stupně stability na Msf = 1,31. Maximální posun v daném případě činil utot = 0,084 m. 

 

 

Obr. 36: Profil S1 – smyková plocha (varianta A) 

 

 

Obr. 37: Profil S1 – absolutní posuny (varianta A) 
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Dále byla zpracována analýza sanačního opatření varianty B (profil S1), tedy situace při 

použití těžkého kamenného pohozu, bezprostředně stabilizujícího patu svahu (Obr. 34). 

V daném případě je výstup programu Plaxis 2D zobrazen na Obr. 38, resp. Obr. 39. Opět se 

jedná o průběh smykové plochy a absolutní posuny, tentokrát s maximální hodnotou utot = 0,063 

m. Provedením této varianty byla stabilita svahu zvýšena na totožnou hodnotu jako v případě 

varianty A, tedy Msf = 1,31. 

 

 

Obr. 38: Profil S1 – smyková plocha (varianta B) 

 

 

Obr. 39: Profil S1 – absolutní posuny (varianta B) 
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Třetím matematickým modelem byla analýza navrhovaného opatření pro profil S2, a sice 

štěrková přitěžovací lavice ve střední části svahu, pažená gabionovou konstrukcí (Obr. 35). 

Výstupem tohoto modelu byla smyková plocha zobrazená na Obr. 40. Maximální hodnota 

absolutních posunů byla utot = 0,061 m (Obr. 41). Stupeň stability se touto sanací zvýšil na 

hodnotu Msf = 1,29. 

 

 

Obr. 40: Profil S2 – smyková plocha 

 

 

Obr. 41: Profil S2 – absolutní posuny 
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Pro trvalá řešení svahů se požaduje stupeň stability Msf = 1,5 a vyšší. Z uvedených 

výsledků matematických modelů je však zřejmé, že stabilita svahu v posuzovaných 

charakteristických profilech není dostatečná ani po aplikaci navrhovaných sanačních opatření. 

Stupeň stability při daných podmínkách osciloval okolo hodnoty Msf = 1,3. 

 

Předložené návrhy sanace byly analyzovány také z hlediska následujících extrémních 

situací: 

a) Povodně z roku 2010, kdy voda vystoupala na úroveň cyklostezky 

b) Povodně z roku 1997, kdy voda vystoupala 4 m nad cyklostezku 

 

Výsledná stabilita svahu při vzniku extrémních situací je prezentována v Tab. 7. 

Z uvedeného vyplývá, že zvýšení hladiny vodního toku má převážně stabilizující účinek. Tyto 

údaje však nemohou být brány jako závazné, protože použitý software pracuje pouze ve 2D 

zobrazení a neumožňuje simulaci proudění vody ve směru kolmém na řešený profil. 

Podrobné grafické výstupy extrémních situací při aplikaci variantních sanačních opatření 

jsou uvedeny v příloze 3 této práce. 

 

 stupeň stability Msf 

 profil S1 profil S2 

situace Var. A Var. B - 

a) 1,48 1,49 1,39 

b)  1,50 1,51 1,38 

stav bez vody 1,31 1,31 1,29 

 

Tab. 7: Stupně stability svahu v profilech S1 a S2 při extrémních situacích (se sanačním 

opatřením) 
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10. Závěr 

 

Úkolem této diplomové práce bylo vypracování posouzení stability sesuvného území 

mezi obcí Koblov a hornickým muzeem Landek. Konkrétně se jednalo o přilehlou oblast úseku 

cyklostezky, nacházející se na levostranném břehu řeky Odry poblíž soutoku s Ostravicí. Práce 

byla zaměřena pouze na spodní část svahu pod stezkou. Součástí byl také návrh a následná 

analýza sanačních opatření.  

 

V rámci praktické části práce byla provedena rekognoskace zájmové oblasti. V závislosti na 

projevech sesuvu byly vybrány dva charakteristické profily, které byly geodeticky zaměřeny. 

Dalším krokem byl odběr vzorků zemin a jejich následný zrnitostní rozbor v laboratoři. Poté byly 

vytvořeny matematické modely současného stavu, které byly analyzovány z hlediska stability 

softwarem Plaxis 2D. Na tyto modely navazoval návrh sanačních opatření. 

 

Pro charakteristický profil S1 byly vypracovány dvě varianty opatření. První variantou (A) 

byla stupňovitá gabionová konstrukce, opírající se o zhutněný zásyp, který těsně přiléhá ke 

svahu. Druhou variantou (B) byl těžký kamenný pohoz, bezprostředně stabilizující patu a 

spodní část svahu. Stabilizace profilu S2 byla řešena pomocí přitěžovací lavice ve střední části 

svahu, pažené gabionovou konstrukcí. Všechna zmíněná sanační opatření byla matematicky 

modelována a stabilitně posuzována metodou konečných prvků (Plaxis 2D). Součástí práce 

bylo také modelování extrémních situací, kdy hladina vodního toku nastoupala na úroveň 

cyklostezky a dále 4m nad cyklostezku. Těmito modely byly simulovány povodně z let 2010 a 

1997.   

 

Stupně stability navrhovaných opatření jsou shrnuty a porovnány se stabilitou současného 

stavu v Tab. 8. Stabilita svahu při extrémních situacích je uvedena v kap. 9. Tab. 7.  

 

  varianta sanace 

profil  
současný 

stav 
gabion + 

zásyp 
kamenný 

pohoz  
přitěžovací lavice 

+ gabion 

S1 0,93 1,31 1,31 - 

S2 1,07 - - 1,29 

 

Tab. 8: Stupně stability navrhovaných opatření v porovnání se současným stavem 
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Pro trvalé svahy se obvykle předepisuje jako dostatečný stupeň stability Msf = 1,5. Z Tab. 

8 však vyplývá, že této hodnoty není možno dosáhnout při současných podmínkách žádnou 

z uvedených variant sanačních opatření. Matematické modelování sice představuje určité 

zjednodušení skutečného stavu, avšak provedená analýza ukázala, že je stabilita tohoto svahu i 

po aplikaci sanace nižší o hodnotu 0,2. V daném případě by bylo vhodné postupovat v souladu 

s ČSN 73 6133, provádět kontrolní sledování chování sesuvného území, a pokud by bylo 

zjištěno, že jsou navrhovaná opatření nedostatečná, muselo by se přikročit k vypracování 

náhradního řešení. Sanační opatření, která jsou uvedená v této práci, je tedy možno brát jako 

první krok v rámci tzv. observační metody sanace a nutnost realizace dalších zásahů by závisela 

na výsledcích prováděného monitoringu. Pro danou oblast by se dalo využít např. monitorování 

vývoje svahových deformací, změn náklonu gabionových konstrukcí, případně sledování 

hladiny podzemní vody v závislosti na výšce hladiny vodního toku. 
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12.3. Použité symboly 
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c [kPa]  - soudržnost 

φ [°]  - úhel vnitřního tření 

k [m/den] - koeficient propustnosti 

utot [m]  - posun 

Msf [-]  - stupeň stability 

 

 

12.4. Přílohy  

 

Příloha 1 – Zrnitostní rozbor odebraných vzorků 

Příloha 2 – Výsledky modelování extrémních situací vycházející ze současného stavu – průběhy 

smykových ploch 

Příloha 3 – Grafické výstupy extrémních situací při aplikaci variantních sanačních opatření – 

průběhy smykových ploch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 1: Zrnitostní rozbor odebraných vzorků 

 

Vzorek č. 1 - koruna svahu S1      m = 1014,35 g 

Velikost síta 
Zbytek zeminy na 

sítu (g) 

Zbytek zeminy na 

sítu (%) 
Propad sítem (g) 

Procentuální 

propad (%) 

32 0 0,00 1014,35 100,00 

16 117,47 11,58 896,88 88,42 

8 172,91 17,05 723,97 71,37 

4 133,28 13,14 590,69 58,23 

2 132,19 13,03 458,5 45,20 

1 119,29 11,76 339,21 33,44 

0,5 97,74 9,64 241,47 23,81 

0,25 86,2 8,50 155,27 15,31 

0,125 95,57 9,42 59,7 5,89 

0,063 40,08 3,95 19,62 1,93 

< 0,063 19,62 1,93 0 0,00 

Σ 1014,35 100     

Zrnitostní rozbor vzorku č. 1 

 

 

Křivka zrnitosti vzorku č. 1 

 

Zatřídění dle EN ISO 14688: 

f = 1,93 %   

s = 43,27 %   

g = 54,80 %   

 

Výsledek: saGr – štěrk písčitý 



 

 

 

Vzorek č. 2 - střední poloha svahu S1      m = 669,83 g 

Velikost síta 
Zbytek zeminy na 

sítu (g) 

Zbytek zeminy na 

sítu (%) 
Propad sítem (g) 

Procentuální 

propad (%) 

32 0 0,00 669,12 100,00 

16 0 0,00 669,12 100,00 

8 0 0,00 669,12 100,00 

4 29,97 4,48 639,15 95,52 

2 17,88 2,67 621,27 92,85 

1 36,14 5,40 585,13 87,45 

0,5 59,71 8,92 525,42 78,52 

0,25 66,14 9,88 459,28 68,64 

0,125 68,53 10,24 390,75 58,40 

0,063 136,65 20,42 254,1 37,98 

< 0,063 254,1 37,98 0 0,00 

Σ 669,12 100     

Zrnitostní rozbor vzorku č. 2 

 

 

Křivka zrnitosti vzorku č. 2 

 

Zatřízení dle EN ISO 14688: 

f = 37,98 %   

s = 54,87 %   

g = 7,15 %  

 

Výsledek: siSa / clSa  → clSa – písek jílovitý (strana bezpečnosti) 

 



 

 

 

Vzorek č. 3 - koruna svahu S2      m = 1051,62 g 

Velikost síta 
Zbytek zeminy na 

sítu (g) 

Zbytek zeminy na 

sítu (%) 
Propad sítem (g) 

Procentuální 

propad (%) 

32 0 0,00 1051,55 100,00 

16 175,26 16,67 876,29 83,33 

8 126,18 12,00 750,11 71,33 

4 161,48 15,36 588,63 55,98 

2 179,29 17,05 409,34 38,93 

1 132,76 12,63 276,58 26,30 

0,5 91,47 8,70 185,11 17,60 

0,25 69,27 6,59 115,84 11,02 

0,125 70,47 6,70 45,37 4,31 

0,063 31,74 3,02 13,63 1,30 

< 0,063 13,63 1,30 0 0,00 

Σ 1051,55 100     

Zrnitostní rozbor vzorku č. 3 

 

 

Křivka zrnitosti vzorku č. 3 

 

Zatřídění dle EN ISO 14688 

f = 1,30 %   

s = 37,63 %   

g = 61,07 %   

 

 

Výsledek: saGr – štěrk písčitý 

 



 

 

 

Vzorek č. 4 - střední poloha svahu S2      m = 689,69 g 

Velikost síta 
Zbytek zeminy na 

sítu (g) 

Zbytek zeminy na 

sítu (%) 
Propad sítem (g) 

Procentuální 

propad (%) 

32 0 0,00 689,52 100,00 

16 0 0,00 689,52 100,00 

8 12,8 1,86 676,72 98,14 

4 33,14 4,81 643,58 93,34 

2 21,93 3,18 621,65 90,16 

1 41,3 5,99 580,35 84,17 

0,5 47,96 6,96 532,39 77,21 

0,25 68,7 9,96 463,69 67,25 

0,125 72,03 10,45 391,66 56,80 

0,063 120,53 17,48 271,13 39,32 

< 0,063 271,13 39,32 0 0,00 

Σ 689,52 100     

Zrnitostní rozbor vzorku č. 4 

 

 

Křivka zrnitosti vzorku č. 4 

 

Zatřízení dle EN ISO 14688: 

f = 39,32 %   

s = 50,84 %   

g = 9,84%  

 

 

Výsledek: siSa / clSa → clSa – písek jílovitý (strana bezpečnosti) 

 



 

 

 

Příloha 2: 

Výsledky modelování extrémních situací vycházející ze současného stavu – 

průběhy smykových ploch 

 

Profil S1: 

 

a) Povodně z roku 2010, kdy voda vystoupala na úroveň cyklostezky 

 

 

b) Povodně z roku 1997, kdy voda vystoupala 4 m nad cyklostezku 

 

 

 

 

 

 

 

Msf = 1,00 

Msf = 1,01 



 

 

 

c) Stav, kdy je prostor za svodidlem (směrem k líci svahu) vyplněný napadaným materiálem 

zvětralého skalního defilé pod úhlem 30° 

 

 

d) Kombinace situací a) a c) 

 

 

e) Kombinace situací b) a c) 

 

Msf = 0,89 

Msf = 1,03 

Msf = 0,98 



 

 

 

Profil S2: 

a) Povodně z roku 2010, kdy voda vystoupala na úroveň cyklostezky 

 

 

b) Povodně z roku 1997, kdy voda vystoupala 4 m nad cyklostezku 

 

 

c) Stav, kdy je prostor za svodidlem (směrem k líci svahu) vyplněný napadaným materiálem 

zvětralého skalního defilé pod úhlem 30° 

 

 

Msf = 1,23 

Msf = 1,26 

Msf = 1,05 



 

 

 

d) Kombinace situací a) a c) 

 

 

e) Kombinace situací b) a c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msf = 1,09 

Msf = 1,23 



 

 

 

Příloha 3: 

Grafické výstupy extrémních situací při aplikaci variantních sanačních 

opatření – průběhy smykových ploch 

 

Profil S1 – variant A 

a) Povodně z roku 2010, kdy voda vystoupala na úroveň cyklostezky 

 

 

b) Povodně z roku 1997, kdy voda vystoupala 4 m nad cyklostezku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msf = 1,48 

Msf = 1,50 



 

 

 

Profil S1 – variant B 

a) Povodně z roku 2010, kdy voda vystoupala na úroveň cyklostezky 

 

 

b) Povodně z roku 1997, kdy voda vystoupala 4 m nad cyklostezku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msf = 1,49 

Msf = 1,51 



 

 

 

Profil S2 

a) Povodně z roku 2010, kdy voda vystoupala na úroveň cyklostezky 

 

 

b) Povodně z roku 1997, kdy voda vystoupala 4 m nad cyklostezku 

 

 

Msf = 1,39 

Msf = 1,38 


