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Anotácia 

 Minárik M.: Posouzení stavu centrálního schodiště hřbitova na Slezské Ostravě, 

Ostrava: VŠB – TUO, Diplomová práce, 2015, 49 s. 

 Táto diplomová práca je zameraná na problematiku svahových pohybov. V prvej časti 

je stručne zhrnutá teória dotýkajúca sa tejto témy. Nasleduje predstavenie konkrétneho 

problému – stavu centrálneho schodiska cintorína v Sliezskej Ostrave. Súčasný stav je  

namodelovaný metódou konečných prvkov v programe Plaxis 2D. Výsledky sú prezentované 

formou grafických výstupov a stupňom stability svahu. V závere práce je predstavených 

niekoľko možností sanácie. 

Kľúčové slová 

Zosuv, stabilita svahu, Plaxis 2D, cintorín, poddolovanie 

 

Abstract 

 Minárik M.: Condition assessment of the central staircase of the cemetery in Silesian 

Ostrava, Ostrava: VŠB – TUO, Diploma thesis, 2015, 49 pages. 

This diploma thesis is focused on the issue of slope movements. In the first part is shortly 

summarized theory related to this topic. Followed by an introduction of particular problem – 

assessment of the central staircase of the cemetery in Silesian Ostrava. The current state is 

modeled with finite element method in software Plaxis 2D. The results are presented in 

graphical outputs and achieved degree of slope stability. The final part of paper presents several 

options for remediation. 
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Landslide, slope stability, Plaxis 2D, cemetery, undermining 
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Zoznam použitého značenia 

 

OKD  Ostravsko – karvinské doly 

OKR Ostravsko – karvinský revír 

Ha Hektár 

PE Polyetylén 

PVC Polyvinylchlorid 

MKP Metóda konečných prvkov 

γ Objemová hmotnosť [kN/m3] 

γsat Objemová hmotnosť saturovanej zeminy [kN/m3] 

E Youngov modul pružnosti [MPa] 

ν Poissonovo číslo [-] 

c Súdržnosť [kPa] 

φ Uhol vnútorného trenia [°] 

k Koeficient priepustnosti [m/deň] 
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1 ÚVOD 

 

 Svah, ako jeden z útvarov krajinného reliéfu, je súčasťou každodenného života 

v najrôznejších oboroch ľudskej činnosti. Otázka stability svahov je relevantná pri realizácii 

rozmanitých technických prác, ako je napríklad výstavba pozemných, dopravných či 

podzemných stavieb. Záujem širokej verejnosti však vzbudzujú až tie svahy, ktoré z rozličných 

dôvodov stratia svoju stabilitu. Jej zvýšená pozornosť je logická, prejavom straty stability svahu 

môže byť veľká živelná pohroma, ktorá môže mať za následok nielen závažné ekonomické 

straty, ale aj ujmu na ľudských životoch. 

 Táto diplomová práca, mimo všeobecnej časti, sa zaoberá pravdepodobnými svahovými 

pohybmi v areáli ústredného cintorína v Sliezskej Ostrave a ich následkami na centrálne 

schodisko. Podnetom pre vypracovanie je niekoľko havárií, ktoré v predmetnom území 

v minulosti nastali.  

 Jedným z dôležitých faktorov vzniku týchto pohybov svahu je poddolovanie. Samotná 

Ostrava je mesto, ktorého jednoznačnou črtou bol v povojnovom období výrazný rozvoj 

baníctva, strojárstva a metalurgie. Tento fakt, aj keď je v súčasnosti tento priemysel na ústupe, 

za sebou zanechal nepopierateľné pozostatky. V okruhu jedného kilometra od riešenej lokality 

sa nachádza hneď niekoľko takýchto pozostatkov - jamy Alfrédka, Michálka, Najmonka 

a taktiež závod Trojice dolu Petr Bezruč. 

 Na analýzu stability riešeného svahu je v práci použitý software Plaxis 2D, využívajúci 

metódu konečných prvkov, určený na dvojrozmernú deformačnú a stabilitnú analýzu 

geotechnických konštrukcií. Jednou z úloh diplomovej práce je poukázať na dôležitosť 

využívania týchto technológií v praxi, kde na to veľa krát nie je priestor. 

 Súčasťou práce je aj teoretický návrh sanačných opatrení, ktoré majú zabrániť ďalším 

haváriám na cintoríne. Tieto návrhy vyplývajú zo záverov vyplývajúcich z matematického 

modelovania a geotechnického posúdenia, ich skutočný význam a dopad je však potrebné 

stanoviť samostatným projektom. 
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2 SVAHOVÉ POHYBY 

 

 Svahové pohyby vznikajú porušením stability svahu, prejavujú sa premiestňovaním 

horninovej hmoty z hornej časti svahu k jeho päte, čo je podmienené účinkom zemskej 

gravitácie. Svahové pohyby vznikajú na svahoch prírodných, ale aj takých, ktoré vznikli 

ľudskou činnosťou, čiže umelo. Pri zosuvoch teda dochádza k oddeleniu zosúvajúcej sa hmoty 

od pevného podložia po zreteľnej šmykovej ploche. 

 Je zrejmé, že zosuvy ovplyvňujú aj život človeka. Či už je to ohrozenie životov a zdravia 

ľudí, majetkov či kultúrneho dedičstva. Aj preto sa už niekoľko desaťročí kladie na tento 

problém potrebný dôraz. Sanácie a zabezpečovacie práce na zosuvoch však stále naberajú na 

dôležitosti, keďže je človek často nútený využívať aj územia ohrozené týmito javmi. [1] 

 

 

2.1 Geomorfologický vývoj zosuvov 

 

 Vznik a priebeh každého zosuvu je ovplyvnený veľkým množstvom faktorov. Tým sa 

podrobnejšie venuje nasledujúca kapitola. Z hľadiska geomorfológie však významnú úlohu plní 

funkcia času. Samotný priebeh zosuvu môžeme rozdeliť do troch fáz. V počiatočnom štádiu sa 

splnia podmienky, ktoré zosuv aktivujú. Ďalej sa ukážu prvé príznaky porušenia rovnováhy 

telesa, postupne vzniknú trhliny v hornej časti svahu. 

 V pokročilej fáze už dochádza k fyzickému presunu uvoľneného materiálu, jeho 

zosúvaniu a akumulácii v spodnej časti svahu. Vo finálnom štádiu je zosuv takmer vyčerpaný, 

odlučná oblasť sa takmer vyprázdnila. Dôsledkom presunu materiálu k úpätiu svahu je 

vytvorená dočasná rovnováha. 

 Z hľadiska bezpečnosti je pri prieskume dôležité rozpoznať vek zosuvu. Z tohto 

pohľadu je možné zosuvy rozdeliť do troch skupín – súčasné, staré a fosílne. Fosílne sú 

špecifickým typom starých svahových pohybov, ktoré sa už nemôžu opakovať. Faktorom 

ovplyvňujúcim túto ich nečinnosť je najmä vek, keďže sa jedná o deje z obdobia pleistocénu 

alebo staršie. Klimatické a morfologické podmienky za ktorých vznikli sa teda v súčasnosti 

nemôžu opakovať.  
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Aj z tohto pohľadu je pre prax dôležité rozdelenie podľa stupňa aktivity. Aktívne (živé) 

zosuvy je možné najjednoduchšie identifikovať. Sú spravidla výrazné, majú čerstvé formy, nie 

sú porušené eróziou, dažďom či inými klimatickými vplyvmi. Ich prejavy je možné sledovať 

na vegetácii, cestách a inej výstavbe.  V odlučnej oblasti je možné rozpoznať strmé steny 

nepokryté vegetáciou. Typickým prejavom sú tzv. „opité stromy“. Tento jav vzniká pri 

zosúvaní pôdy pod stromami, čím sa nepravidelne vykláňajú zo svojej polohy. Táto skutočnosť 

je veľmi dobu pomôckou pri určovaní veku zosuvu, keďže v období kľudu sa rastúce časti 

stromov ťahajú zvislo nahor, čím vznikajú na kmeňoch ohyby (Obr.1) .  

 Zosuvy dočasne ukľudnené (potenciálne) sú už častejšie zarastené vegetáciou (odlučná 

oblasť) a porušené eróziou v akumulačnej oblasti. Z tohto dôvodu nie sú prejavy posledných 

pohybov dobre rozpoznateľné. Tieto zosuvy sa môžu obnoviť, keďže dôvody ich vzniku stále 

trvajú. 

 Trvalo ukľudnené (stabilizované) zosuvy sú také, pri ktorých príčina vzniku pominula. 

Rozpoznať prejavy týchto javov už je takmer nemožné, stávajú sa z nich fosílne zosuvy. [1] 

 

Obr. 1 Ohyby na kmeni stromu v riešenej lokalite 
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2.2 Faktory vyvolávajúce vznik zosuvov 

 

 Pri riešení úloh a otázok nastolených svahovými pohybmi je veľmi dôležité správne 

určiť predpoklady spôsobujúce tendenciu územia k zosúvaniu, a faktory, ktoré ich priamo 

vyvolali. Iba na základe správnej diagnózy je možné rozpoznať skutočný stupeň 

nebezpečenstva a navrhnúť zabezpečenie, ktoré je účinné, hospodárne a šetrné k životnému 

prostrediu. 

 Významným činiteľom pri vzniku svahových pohybov je zmena geometrie svahu, či už 

prirodzenou cestou alebo umelým zásahom človeka. Môže sa jednať o zmenu sklonu či 

zväčšenie výšky svahu napríklad vplyvom eróznych činností vody, tektonických javov alebo 

antropogénnymi vplyvmi pri výkopových prácach. Pri zväčšení sklonu svahu sa v horninách 

mení napätie, rovnováha sa poruší nárastom napätia v šmyku. Zväčšenie výšky spôsobuje 

uvoľňovanie bočných napätí, čo má za následok vznik puklín, do ktorých vniká voda. 

 Zväčšenie šmykového napätia a pórových tlakov v ílovitých zeminách môže spôsobiť 

priťaženie povrchu. To býva spôsobené výstavbou násypov, skládok, háld, pozemných stavieb 

či pomníkov (Obr. 2). 

 

Obr. 2 Priťaženie svahu - Pamätník „Řečtí andělé“ od Jozefa Jankoviča 
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 Niekoľko ďalších ovplyvňujúcich faktorov je spojených s vodou a jej pôsobením. Prvá 

skupina týchto faktorov sa týka zmeny obsahu vody. Vplyvom atmosférických zrážok vniká 

voda do trhlín, kde vyvoláva hydrostatický tlak. To má za následok nárast napätia vody 

v póroch  a zníženie pevnosti v šmyku. Naopak v suchých obdobiach jemnozrnné zeminy 

vysychajú a zmrašťujú sa. To spôsobí vznik širokých a hlbokých puklín, ktorými preniká voda 

do telesa svahu.  

 Ďalšou skupinou je pôsobenie podzemnej vody. Jej tlak na zrná zeminy zhoršuje 

stabilitu svahového telesa. Prudké zmeny hladiny môžu mať za následok vzrast pórových 

tlakov, čo môže skončiť až stekutením pieskov. Prúdiaca podzemná voda takisto vyplavuje 

častice zeminy z jemných pieskov či ílov, následkom čoho vznikajú v telese dutiny, ktoré 

narušujú samotnú stabilitu. V prípade, že sa nad napätou hladinou podzemnej vody nachádzajú 

nepriepustné vrstvy, tak na ne pôsobí ako vztlak. Taktiež môže prúdiaca podzemná voda 

vyplavovať rozpustný tmel, čím zmenší súdržnosť a pevnosť. 

 S pôsobením vody súvisí aj ďalší faktor, a to činnosť mrazu. Objem vody sa mrazom 

zväčšuje, čo spôsobuje vznik nových a zväčšovanie pôvodných trhlín. V takomto zemnom 

telese sa znižuje súdržnosť.  

 Súdržnosť výrazne narušuje aj chemické, mechanické či biologické zvetrávanie. 

Chemické zmeny v horninách sú často spojené s prenikaním vody do podložia.  

 Otrasy a vibrácie, či už prírodného alebo antropogénneho pôvodu spôsobujú 

v horninách vznik kmitov rôznych frekvencií. Tým dochádza k prechodným zmenám 

v napätosti, čo môže porušiť rovnováhu svahu. Zvodnelé piesky a íly sa môže pri otrasoch stať 

tekutými, a to náhlymi zmenami v polohe zŕn. Porušenie intergranulárnej väzby a zmenšenie 

súdržnosti môže mať tento ovplyvňujúci faktor pri pieskoch a sprašiach. [1] 

 Odbornou literatúrou často opomínaným, ale v danej lokalite veľmi dôležitým faktorom 

vzniku svahových pohybov sú dopady banskej činnosti, a to najmä poddolovanie. Je však veľmi 

ťažké stanoviť jeho skutočný vplyv. Je zrejmé, že vyťaženie podzemných priestorov deformuje 

nadložie, čo spôsobuje poklesy povrchu. Bolo zistené, že otázky tohto vplyvu nie je možné 

riešiť laboratórne, keďže je potrebné do výpočtov zahrnúť aj zmeny vo fyzikálnych 

a mechanických vlastnostiach horninového masívu a zmeny v napäťovom poli. Experimentálne 

práce dokázali, že proces zmien v masíve je dlhodobého charakteru, a neprináša len jeho 

porušovanie, ale po istej dobe aj čiastočnú konsolidáciu[2,3,4].  
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Mapa starých banských diel v okolí záujmovej lokality je zobrazená na Obr. 3. 

Podrobnejšie sa táto práca venuje téme poddolovania v kapitole 3.3. 

 

Obr. 3 Vyznačené staré banské diela v okolí cintorína 

 

 

2.3 Klasifikácia svahových pohybov 

 

 Svahové pohyby prebiehajú po celom svete, čo predpovedá ich rozmanitosť. Nie je preto 

možné stanoviť jednotnú klasifikáciu. Okrem pestrosti týchto dejov je dôvodom rôznych 

klasifikácií aj účel tohto triedenia. Všetky zatriedenia svahových pohybov sa však pohybujú 

v určitých medziach, preto môžeme rozdeliť klasifikáciu na niekoľko základných kategórií. 

Obľúbeným je delenie podľa spôsobu a rýchlosti pohybu, podľa priebehu šmykových plôch, 

používa sa aj triedenie podľa veku a štádia vývoja alebo podľa materiálu. Problematika 

klasifikácie nie je predmetom diplomovej práce, preto je v tejto kapitole predstavené len delenie 

podľa rýchlosti a mechanizmu pohybu [5], ktoré je na našom území najviac používané. To triedi 

svahové pohyby do štyroch základných skupín – plazenie, zosúvanie, stekanie a rútenie. 

Prehľadne sú roztriedené v Tab. 1 a popísané nižšie. 
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Plazenie 

Povrchové pohyby svahových hlín a sutín Gravitačné vrásnenie 

Soliflukácia Vytláčanie mäkkých hornín 

Hlbinné plazenie Blokové zosuvy 

Zosúvanie 

Zosúvanie zemín pozdĺž rovinných/mierne 

zvlnených šmykových plôch 

Zosúvanie hornín pozdĺž 

rovinných šmykových plôch 

Zosúvanie pozdĺž zakrivených plôch, 

rotačné zosuvy 

Zosuv pozdĺž zložených 

šmykových plôch 

Stekanie 

Zemné prúdy Stekanie senzitívnych ílov 

Prúdové zosuvy Prívalové sutinové prúdy 

Stekanie vyplavovaním piesku Subakvatické sklzy 

Skalné rútenie Opadávanie kameňov a blokov Rútenie veľkého rozsahu 

Tab. 1 Klasifikácia svahových pohybov 

 Plazenie je svahový pohyb, ktorý sa vyznačuje pomalým tečením tuhej látky. 

Charakteristická je teda veľmi malá rýchlosť a málo zreteľné rozhranie pevného podložia 

a pohybujúcej sa hmoty. Povrchové plazenie sa dotýka najmä hlín a sutín, je podmienené 

klimatickými vplyvmi. Patrí sem aj soliflukácia, teda jav, kedy odtekajú povrchové vrstvy na 

roztopenom povrchu permafrostu.  

Hlbinné plazenie sa týka hĺbok, ktoré nie sú v dosahu klimatických vplyvov. Prejavuje 

sa poruchami horských hrebeňov, stupňovitým poklesávaním svahov, rozvoľňovaním horských 

svahov a blokovými poruchami. Ďalej sem môžeme zahrnúť gravitačné vrásnenie či 

vytlačovanie mäkkých hornín na dne údolia. 

 Zosúvanie je rýchlejší pohyb ako plazenie, pri ktorom je šmyková plocha alebo zóna 

pomerne zreteľná. Rozdeliť zosúvanie môžeme podľa tvaru šmykovej plochy. Zosúvanie 

pozdĺž rovinných alebo mierne zvlnených šmykových plôch je u nás najčastejším typom, keďže 

v prevažnej miere sa zosúvajú uloženiny kvartéru po povrchu skalného podkladu. To znamená 

aj fakt, že mocnosť týchto zosuvov nie je veľká, zato plošný rozsah býva veľký. V pelitických 

horninách (íly, ílovce, ílovité bridlice) vznikajú prekročením pevnosti v šmyku zosuvy pozdĺž 

nových, zakrivených, najčastejšie valcových šmykových plôch. Zjednodušene ich pokladáme 

za rotačné zosuvy.  

Ďalším typom zosuvov sú pohyby skalných hornín pozdĺž rovinných plôch. U nás sa 

vyskytujú v malom množstve, najčastejšie je to po vrstevnatých plochách či puklinách, ak sú 

tieto plochy uklonené po svahu a pri úpätí je ich súvislosť porušená. Posledným typom je 
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zosúvanie pozdĺž zložených šmykových plôch. Tie sa vyskytujú v horizontálne uložených 

súvrstviach zložených z piesčitých a ílovitých sedimentov. Tento pohyb možno označiť za 

rotačne planárny. 

 Stekanie je svahový pohyb krátkodobý a veľmi rýchly (v km/h). Charakteristický je tým, 

že pohybujúci sa horninový materiál obsahuje veľké množstvo vody a jeho pohyb má povahu 

tečenia.  Jedná sa najmä o rýchle pohyby zvetraných hornín a svahových sutín. Tie sa uvoľnia 

v hornej časti svahu a v podobe prúdu stekajú po povrchu až k päte svahu. 

 Do širokej skupiny stekania zaraďujeme niekoľko typov svahových pohybov. Zemné 

prúdy a prúdové zosuvy sa vyskytujú v podobných geomorfologických podmienkach ako 

povrchové plošné zosuvy. Zvyčajne majú rozsiahlu odlučnú oblasť v hornej časti svahu, 

z ktorej materiál odteká pomerne úzkym prúdom k úpätiu. Prúdové zosuvy sú prechodným 

typom, keďže majú rýchlosť zosuvu a tvar prúdu. Prívalové sutinové prúdy sú pohybom 

svahových sutín pri náhlych prívaloch vody. Vznikajú v sypkých nesúdržných horninách do 

ktorých vsakuje voda. Sutinový materiál je následne odnesený vodou v suspenzii. Špeciálnym 

typom sutinových prúdov sú horské prúdy, tzv. mury. Špecifické sú prostredím v ktorom 

vznikajú - na okraji lesa či v roklinách.   

Ďalšou skupinou sú svahové pohyby spôsobené vyplavovaním alebo stekuťovaním 

piesku. K stekuteniu môže dôjsť účinkom síl spôsobených prúdením vody pieskom. 

Nebezpečenstvo tohto javu je väčšie pri jemných pieskoch ako pri hrubších pieskoch a štrkoch. 

Prirodzene sa poruchy svahu týmto typom svahového pohybu môžu stať vtedy, keď je piesčitá 

vrstva nečakane dotovaná vodou z vyššie položeného zdroja. Zosuvy senzitívnych ílov sa 

v našich podmienkach nevyskytuje, je však veľmi časté v Škandinávii, Kanade či na Aljaške. 

Jedná sa ílové sedimenty morského pôvodu, ktoré sa za určitých podmienok menia z pevného 

telesa na kvapalinu. Subakvatické sklzy vznikajú v jazerách i na morskom pobreží, kde pod 

hladinou vody na uklonenom dne dochádza k zosúvaniu a odtekaniu nespevnených, najmä 

ílovitých sedimentov. 

 Rútenie skál je náhly pohyb uvoľnených blokov zo strmých skalných stien. Jednoznačne 

ho môžeme odlíšiť od zosúvania charakterom pohybu, keď pri rútení prevláda voľný pád 

a samotný pohyb neprebieha po očividnej šmykovej ploche. Pri tomto type pohybu musia 

spolupôsobiť viaceré činitele, ako rozpukanie hornín, ich tektonické poruchy, zemská tiaž, 

poveternostné vplyvy, zamŕzajúca voda v puklinách, hydrostatický tlak vody v trhlinách, tlak 

koreňov, podkopanie skalných svahov, zemetrasenia, údery bleskov atď. 
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2.4 Sanácia zosuvov 

 

 Každá prevedená sanačná metóda by mala byť dokonale premyslená, navrhnutá 

a pripravená. Mal by byť dodržaný logický postup prác, kedy sú v prvej etape prevedené 

základné stabilizačné zásahy. Predovšetkým sa jedná o odčerpanie vody z jestvujúcich studní 

a z povrchu a zasypanie otvorených trhlín pre zamedzenie vnikania vody do podložia 

a zabráneniu rozširovania zosuvu. Ďalší rozvrh je potrebné plánovať s ohľadom na klimatické 

podmienky a nezanedbať ich následný monitoring. Najčastejšie používané typy sanácie 

zosuvov sú: 

- Úprava tvaru svahu 

- Odvodnenie zosuvu 

- Oporné steny 

- Svorníky a zemné kotvy 

- Pilóty a štetovnicové steny 

- Spevňovanie hornín 

- Sanácia rastlinným porastom 

- Rozrušovanie klzných plôch 

 

Sanáciu založenú na úprave tvaru svahu môžeme realizovať na základe dvoch 

základných princípov. Prvou alternatívou je zmenšenie váhy horniny v odlučnej oblasti, druhou 

priťaženie v akumulačnej oblasti. Tieto práce sa teda realizujú ako: 

- Presun horninového materiálu z hornej časti svahu do akumulačnej oblasti 

- Zmiernenie sklonu svahu 

- Odstránenie zosuvnej masy 

- Odľahčenie svahu 

- Priťažovací násyp 

Odvodnenie zosuvu môže byť povrchové alebo hĺbkové. Ide o základnú stabilizačnú 

metódu, v našich podmienkach sa používa takmer pri každej sanácii, pričom sa obe varianty 

odvodnenia používajú súbežne.  

V prvej fáze je potrebné zaistiť povrchové odvedenie všetkých potokov, dočasných 

vodných tokov a vyvierajúcich prameňov z oblasti. To sa realizuje zväčša pomocou 
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jednoduchých potrubí, ktoré sú v teréne ľahko premiestniteľné a variabilné. Po tomto kroku 

nasleduje vybudovanie trvalého povrchového odvodnenia – ryhy, vodotesné priekopy, rigoly. 

Tie môžu byť skonštruované naozaj rozmanito, či už z pohľadu samotnej konštrukcie alebo 

materiálu. V rámci tohto kroku je potrebné zarovnanie povrchu územia či vyplnenie trhlín, a to 

tak, aby mohla povrchová voda plynule odtekať. 

V rámci hĺbkového odvodnenia je už významne zasahované do samotného svahu a jeho 

deformácií. Používané sú rôzne spôsoby odvodnenia, najčastejšie sú to však horizontálne 

odvodňovacie vrty, drény, čerpacie studne či drenážne štôlne. Pre správne odvodnenie je 

potrebný naozaj kvalitný návrh, pretože niektoré typy odvodnenia môžu za určitých podmienok 

stabilite svahu uškodiť. 

Horizontálne odvodňovacie vrty sú navrhované ako vrty malého profilu v mierne 

dovrchnom úklone. Vystužované sú spravidla oceľovou perforovanou výpažnicou, ktorá počas 

vŕtania slúži ako dočasné paženie. Lacnejšie a menej podliehajúce korózii sú pažnice z PE 

a PVC. Sú však menej odolné voči silnému náporu zosúvajúcej sa zeminy, preto sa používajú 

najmä ako dodatočné výpažnice. Zasúvajú sa do starých oceľových profilov, ktoré vyčerpali 

svoju životnosť. Pre správnu účinnosť by mali horizontálne odvodňovacie vrty dosiahnuť až 

k najpriepustnejším horninám v pozadí svahu. 

Čerpacie studne umožňujú skĺbiť prieskumné a odvodňovacie vrty. Postup prieskumu 

sa spomaľuje a sú potrebné vrty väčších priemerov, ale každý prieskumný vrt sa zmení na 

odvodňovaciu studňu. Používa sa najmä v prípadoch, kde nie je možné vybudovať horizontálne 

odvodňovacie vrty.  

Drenážne štôlne sa dnešnej dobe takmer nepoužívajú, a to najmä pre svoju finančnú 

náročnosť. Svojim veľkým profilom umožňovali dokonalý prieskum zosuvného územia a bolo 

možné meniť ich smer podľa prítoku vody. Zároveň z nich bolo možné prevádzať 

odvodňovacie vrty rôznymi smermi.  

Odvodňovacie rebrá sú ryhy vyhĺbené do svahu v šírke 1-2 m. Musia byť umiestnené 

pod šmykovú plochu a vyplnené materiálom s vysokým uhlom vnútorného trenia. Pri ich 

návrhu je rovnako potrebné myslieť na možnosť sufózie a kolmatácie. 

Veľmi rozšírená je sanácia svahov kotvením. Používajú sa krátke kotevné tyče – 

svorníky, alebo dlhé a mohutné zemné kotvy. Svorníky sú inštalované v hustej sieti, čím 

pôsobia okrem ťahu aj šmykom. Dôležitý je správny návrh a osadenie kotviacich dosiek. 

Životnosť svorníkov významne závisí na agresivite prostredia, pohybuje sa v desiatkach rokov. 
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Zemné kotvy sú spravidla hlboko zakotvené tyčové alebo lanové tiahla. Ich životnosť je oproti 

svorníkom vyššia. 

Oporné steny a podobné stavby sú dnes menej používané ako v minulosti. Nízke steny 

sa používajú na ochranu päty svahu a zabráneniu deformácie rozbahnenie priekopy. Takisto 

podopierajú prisyp svahu. Odpor proti zemnému tlaku vytvára ich vlastná tiaž, preto sa 

nazývajú aj gravitačné. Vysoké zárubné steny musia odolávať veľkým vodorovným stenám. 

Pre ochranu vozoviek pred opadávajúcimi úlomkami skál sa používajú zrubové steny. Oporné 

steny majú za úlohu zastaviť pohyb prúdových zosuvov. Majú sa kombinovať z odvodnením 

päty svahu. 

Zárubné steny sú dnes nahradzované pilotovými alebo štetovnicovými stenami. Ich 

výhodou je čiastočná prefabrikácia, menšie rozmery a možnosť inštalácie pred vyhĺbením 

zárezu. Sú však obvykle finančne náročnejšie a náročnejšie na technológie. Kombinujú sa 

s kotvením. [1] 
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3 ZÁUJMOVÁ LOKALITA 

 

3.1 Sliezska Ostrava 

 

 Prvé písomné zmienky o Sliezskej Ostrave, pôvodne len Ostrave (neskôr Slovanská či 

Poľská Ostrava), sú zaznamenané už na listine Gregora IX. z roku 1229, ktorou tento pápež 

povolil v tejto obci vyberať desiatky. Je však zrejmé, že toto územie na pravom brehu rieky 

Ostravica bolo osídlené oveľa skôr. Práve Ostravica tvorila takmer až do polovice 14. storočia 

štátnu, neskôr zemskú hranicu. Na sútoku Lučiny a Ostravice stál už od 13. storočia Sliezsko – 

ostravský hrad, ktorý chránil územie Tešínskeho (predtým Opolského) kniežatstva a obchodnú 

cestu z Opavy na Tešín a Krakov. Na českom území túto funkciu zastával hrad na vrchu 

Landek. V roku 1327 sa územie stalo súčasťou českého štátu (pod vládu Jána Luxemburského). 

Od 16. storočia bola Sliezska Ostrava vo vlastníctve šľachtického rodu Sedlnických z Choltic, 

od počiatku 18. storočia ju vlastnili Vlčkovci z Dobrej Zemice. [7] 

 Významným míľnikom v rozvoji celého regiónu bol nález kamenného uhlia v sliezsko 

- ostravskej oblasti Burňa v roku 1763, k intenzívnejšej ťažbe a využitiu tohto prírodného 

potenciálu došlo však až po otvorení Rudolfovej hute v roku 1928 a napojení Moravskej 

Ostravy na Severnú dráhu Ferdinandovu (1847). V tomto období boli k Poľskej Ostrave 

pripojené obce Hladnov, Zárubek, Podborčí a Zámostí. Aj to bolo dôvodom, prečo sa Poľská 

Ostrava stala pred prvou svetovou vojnou najväčším českým mestom v rakúskom Sliezsku. 

Vtedy tu žilo asi 23 tisíc obyvateľov, z čoho veľkú časť tvorili baníci. Poľská Ostrava získavala 

charakter mesta, vo veľkom sa tu stavali školy, lýceá či nemocnice. Už vtedy sa hovorilo 

o plánoch pripojenia sa k Moravskej Ostrave. Reálne kroky boli urobené až po vojne, rokovalo 

sa o spojení 15 ostravských obcí. Tento plán však padol na tom, že nebola vyriešená štátna 

príslušnosť zlučovaných sliezskych obcí. To sa nakoniec podarilo až nemeckej okupačnej 

správe v roku 1941. [17] 

 V roku 1990 sa Sliezska Ostrava stala mestským obvodom štatutárneho mesta Ostrava. 

Tvorí ho celkom osem častí – pôvodné mesto Sliezska Ostrava, mestečko Hrušov a obce 

Heřmanice, Antošovice, Koblov, Kunčice, Kunčičky a Muglinov. V znaku mestského obvodu 

je v modrom štíte umiestnený kamzík v skoku na zelenom trojvrší, s čiernym, do zlata 

lemovaným pásom so zlatým pruhom lemovaným okolo tela. [16] Základné údaje o obvode sú 

uvedené v Tab. 2.  
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Rozloha 41,75 km2 

Počet obyvateľov 20 922 (k 1.1. 2015) 

Hustota osídlenia 501 obyv./km2 

Tab. 2: Základné údaje o Sliezskej Ostrava 

Mestský obvod Sliezska Ostrava je jedným z 23 obvodom na území štatutárneho mesta 

Ostrava. Tá leží na severovýchode Českej republiky, v Ostravskej panve, na sútoku riek Odra, 

Opava, Ostravice a Lučina. Je tretím najväčším mestom Českej republiky s priaznivou 

strategickou polohou. Nachádza sa 10 kilometrov južne od hranice s Poľskom a 50 km západne 

od hranice so Slovenskom. Je metropolou Moravskoslezského kraja.[15] Základné údaje o 

meste sú uvedené v Tab. 3.  

 

Rozloha 214, 22 km2 

Počet obyvateľov 304 136 (k 1.1. 2014) 

Hustota osídlenia 1500 obyv./km2 

Priemerná ročná teplota 8,6 °C 

Priemerná nadmorská výška 227 m n. m. 

Priemerný úhrn ročných zrážok 705 mm 

Tab. 3: Základné údaje o meste Ostrava 

 

 

3.2 Geologické pomery 

  

 Predmetné územie sa z geologického pohľadu zaraďuje do Hornosliezskej panvy, ktorá 

je súčasťou kvartéru Českého masívu a Karpát. Patrí medzi najvýznamnejšie paralické 

a limnické panvy v celej Európe. Väčšia časť územia Hornosliezskej panvy sa nachádza na 

území Poľska. Česká časť o rozlohe približne 1550 km2 tvorí jej juhozápadnú časť. Najčastejšie 

sa označuje ako ostravsko – karvinský revír (OKR). Hranice tejto oblasti však nie sú presne 

stanovené, najmä na juhovýchode sú jej sedimenty zakryté mladšími uloženinami. Na povrch 

vystupujú veľmi sporadicky a známe sú len z doposiaľ nedostatočných prieskumných vrtov 

a banských diel. OKR má veľmi zložité geologické pomery. Vyplýva to z jeho umiestnenia na 
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styku variského Českého masívu a vonkajších príkrovov Západných Karpát. Dôležitý je aj 

rozsiahly výskyt zásob koksovateľného uhlia. [10] 

 Z pohľadu stratigrafie je karbónsky útvar tvorený ostravským a karvinským súvrstvím. 

Vek tohto útvaru sa odhaduje na 300 – 350 miliónov rokov. Ostravské súvrstvie je staršie a má 

paralický charakter, čo znamená, že vznikal v prímorských rovinách (lagúnach) a deltách za 

striedania morských a kontinentálnych podmienok. Radí sa k spodnému namuru a jeho 

mocnosť je približne 2800 m. Karvinské súvrstvie sa zaradzuje k strednému a vrchnému 

namuru a spodnému wesphalu. Jeho mocnosť je asi 1200 m a zachované je iba v niekoľkých 

plošne obmedzených denudačných zbytkoch. [11] 

 Ostravské súvrstvie je paralickou uhľonosnou molasou. Jeho základné cykly sú tvorené 

opakovanou postupnosťou: hrubozrnné bazálne pieskovce alebo zlepence – prachovce s 

koreňmi uhľotvorných rastlín – uhoľná sloj – ílovce s morskou, sladkovodnou a brakickou 

faunou. Tento opakovaný sled bol spôsobený rôznymi faktormi, ako napríklad periodickými 

relatívnymi zdvihmi morskej hladiny, kompakciou preuhoľňujúcej sa rašeliny alebo 

klimatickými faktormi. Takýto cyklický charakter je pre uhľonosné cyklotémy typický. Kvalita 

uhlia je v tomto súvrství veľmi vysoká, značná časť je koksovateľná. [14] 

 Proces variskej ontogenézy bol ukončený uložením variskej uhľonosnej molasy, 

v rámci čoho vznikli základné rysy geologickej stavby Českého masívu. Nadložie uhľonosného 

karbónu je tvorené sedimentami z neogénu, a to konkrétne ílovcami a pieskovcami karpatskej 

predhlubne. [11] 

 

 

3.3 Poddolovanie 

 

Je zrejmé, že dobývanie ložísk nerastných surovín vytvára v podzemí voľné priestory. 

Keď tieto priestory dosiahnu určité rozmery, dochádza k závalom nadložných vrstiev, čo sa 

prejavuje aj na povrchu územia, vytváraním poklesovej kotliny. Tieto poklesy však nie sú 

pravidelné, spôsobujú nad týmito priestormi napätia, ktoré sa prenášajú aj na povrchové 

objekty, pričom dochádza k ich poškodeniu. Zaistenie týchto objektov je povinné [8], avšak nie 

je možné ho definovať jednoznačnými pravidlami. Návrh sa musí opierať o skúsenosti, hlbšie 

chápanie súvislostí dynamiky pretvárania terénu a citlivosť konštrukčného riešenia objektov 
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voči týmto vplyvom. [9] Rozsah tejto problematiky nie je možné dostatočne obsiahnuť v tejto 

práci, avšak je potrebné pri riešení stability svahu na takomto území myslieť aj na tento faktor. 

Objav veľkých zásob koksovateľného uhlia priniesol so sebou do Ostravy významný 

rozvoj baníctva, strojárstva a metalurgie. V povojnovom období bola v tomto odvetví 

zamestnaná až polovica celkového obyvateľstva. Tento samotný fakt ukazuje, aký dopad mal 

tento priemysel nielen na vtedajší život obyvateľstva. Ťažba uhlia bola zastavená v roku 1994, 

ale jej následky mesto pociťuje dodnes, okrem iného aj vplyvmi poddolovania. [6] 

 Len v okolí riešenej lokality sa nachádza niekoľko pozostatkov z týchto časov - jamy 

Alfrédka, Michálka, Najmonka závod Trojice dolu Petr Bezruč. Obr. 4 ukazuje banské diela 

a poddolované územia v Ostrave a širšom okolí.  

 

Obr. 4 Banské diela a poddolované územia v Ostrave a širšom okolí 

 

 Baňu Michálka (iné názvy: Jan Nepomucký, Johann Michaeli, Michaeli) založil v roku 

1871 gróf Johann Nepomuk Maria Wilczek. Od konca 30. rokov 20. storočia patrila 

k najmenším v revíre. V roku 1950 tu došlo k výbuchu metánu, pri ktorom zahynulo 38 učňov. 

V roku 1965 bola prevádzka zastavená a v roku 1976 bola jama zasypaná haldovinou. [20, 21] 

 Jama Trojice (kedysi Dreifaltigkeitschacht) bol založený roku 1844 grófom S. 

Wilczekom. V roku 1961 sa stala baňa pomocným závodom dolu Petr Bezruč. Ťažba uhlia bola 
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ukončená v roku 1967, kedy ju tvorilo až sedem jám. Tie boli zasypané v priebehu rokov 1969 

– 1974. [21, 22] 

 Riešeného problému sa dotýkajú najmä dve staré banské diela – Kutacia jama č. 5 

a Kutacia jama pri Zawadovom domu. 

 Kutacia jama č. 5 bola vyhĺbená v prvej polovici 19. storočia. Jedná sa o prieskumnú 

jamu rovnobežníkového profilu. Jej rozmery nie sú známe, zlikvidovaná bola začiatkom druhej 

polovice 19. storočia. Územným rozhodnutím č. 138/01 z 30. 10. 2001 Magistrát mesta Ostrava 

rozhodol o stavebnej uzávere pre územie vymedzené bezpečnostným pásmom. Bezpečnostné 

pásmo je v tvare kruhu o polomere 25 m (merané od stredu diela). Podmienky uzávery sú 

upresnené v danom rozhodnutí. [23] Dodatočne zaistené bolo toto dielo v roku 2006. Z Obr. 5 

je vidieť, že toto banské dielo sa nachádza v bezprostrednej blízkosti riešeného profilu. 

 

Obr. 5 Situácia podzemných objektov v okolí 

 Kutacia jama pri Zawadovom dome (Obr. 5) sa nachádza vo väčšej vzdialenosti od 

profile, ale stále môže riešené schodisko ovplyvňovať. Založená bola v roku 1838, dátum jej 

likvidácie nie je známy. Dĺžka diela bola 12,5 m. Dodatočne zaistená bola v roku 2004. 
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3. 4 Cintorín 

 

 Pôvodný cintorín v Sliezskej Ostrave sa nachádzal pri kostole sv. Jiří, ktorý bol 

postavený v roku 1555. Ten sa nachádzal na ľavej strane ulice Klášterní. Po viac ako dvoch 

storočiach, v roku 1783, bol dobudovaný kostol sv. Josefa pri novej ceste do Tešína. Pre 

havarijný stav spôsobený poddolovaním bol v roku 1913 uzatvorený. Na farských pozemkoch 

v blízkosti kostola bol vybudovaný nový cintorín. Vysvätený bol v roku 1823. Za svojej histórie 

sa niekoľkokrát rozširoval (1849, 1861, 1873, 1902, 1909, 1937), pri rozšírení v roku 1958 bol 

vybudovaný urnový háj a kolumbárium. V tej dobe mal rozlohu 68 000 m2. Najväčší rozmach 

nastal v období rokov 1961 – 1970, keď sa jeho plocha rozrástla o ďalších 20 ha. V tomto 

období bolo postavené krematórium, kvetinová sieň, komunikácie, hlavné vstupy či budova 

správy cintorína. 

 Na cintoríne v Sliezskej Ostrave je pochovaných veľa známych osobností ostravského 

verejného života, ako napríklad prvý medzivojnový starosta (ešte Moravskej Ostravy) Jan 

Prokeš. Ten je dodnes považovaný za najlepšieho starostu v dejinách mesta. Odpočíva tu aj 

jeho niekdajší najbližší spolupracovník, ríšsky poslanec a odborový predák Petr Cingr, 

riaditelia OKD  Jaroslav Miska a Rudolf Otava, hudobný skladateľ a zbormajster Jan Šoupal, 

alebo spisovateľ Vojtěch Martínek. Nachádza sa tu aj päť spoločných baníckych hrobov, ale i 

pamätník 1. svetovej vojny, slávnostne odhalený v roku 1931. 

Za zmienku stojí aj unikátna stavba židovskej obradnej siene, ktorá bola postavená po násilnom 

zrušení židovského cintorína v centre Ostravy v 80. rokoch. Na miesto nového židovského 

cintorína boli premiestnené aj niektoré vzácne pomníky a náhrobky. Obradná sieň je jedinou 

svojho druhu v Českej republike postavenou po roku 1938. [24] 
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Obr. 6 Situácia riešenej oblasti 
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4 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 

4.1 Obhliadka lokality 

 

 V rámci vypracovania tejto diplomovej práce bola vykonaná niekoľkonásobná 

obhliadka predmetného územia za účelom zistenia súčasného stavu. Obhliadka zahrňovala aj 

fotodokumentáciu. Zistené a zdokumentované boli viaceré indikátory svahových pohybov na 

tomto území. Na Obr. 6 z tretej obhliadky (14. 10. 2015) je jasne vidieť nápadné zakrivenie 

stromu (tzv. opité stromy).  

 

Obr. 7 Zakrivenie stromu na cintoríne v Sliezskej Ostrave 

 

 Ďalším zdokumentovaným indikátorom sú trhliny v teréne, dlažbe, obklade schodiska 

čí schodiskových stupňoch. Niektoré z týchto trhlín sú zobrazené na Obr. 7 z 14. 5. 2015  a Obr. 

8 z 14. 4. 2015.  
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Obr. 8 Trhliny na schodisku 

 

Obr. 9 Trhliny na obklade schodiska a rampe 
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4.2 Vývoj v minulosti 

  

 Históriu lokality sprevádza niekoľko havárií spôsobených svahovými pohybmi. V roku 

1986 bolo riešené prasknuté vodovodné potrubie. Prieskumom spoločnosti GPO bolo zistené, 

že k poruchám potrubia dochádzalo medzi vrtmi J – 3  a J – 4, teda v miestach, kde je uložené 

v pieskoch a je zaťažované pomníkom „Řečtí andělé“. Podľa technickej správy je zjavné, že 

glacigénne piesky, v ktorých je potrubie uložené reagujú aj na pozvoľné poklesy spôsobené 

vplyvom poddolovania skokom, na rozdiel oproti pomalým deformáciám hlín. Pri jednej 

z porúch potrubia bol dokázaný únik veľkého množstva do podložia, čo pravdepodobne 

spôsobilo sufóziu pieskov. To malo za následok vytvorenie kaverien, avšak až po oprave tejto 

havárie. Oneskorenie vytvorenia tejto poruchy bolo spôsobené nižšou priepustnosťou ílov, 

ktoré prekrývajú piesky. [12] 

 K ďalšej veľkej havárii došlo v roku 1997 (Obr. 9 a Obr. 10) následkom veľkých 

dažďov. 

 

 

Obr. 10 Následky havárie z roku 1997 
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Obr. 11 Následky havárie z roku 1997 

 

 

 Fakt, že dochádza k poklesom tohto svahu, jasne ukazuje mapa poklesov (Obr. 11) 

inžiniersko – geologickému prieskumu spoločnosti Geologický průzkum n. p. Ostrava (dnes 

UNIGEO a.s.). Podľa tejto mapy, ktorá porovnáva stav z rokov 1958 a 1976, boli v riešenom 

úseku a jeho tesnej blízkosti namerané poklesy od 1,0 m až do 2,3 m.  
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Obr. 12 Mapa poklesov 

 

 

4.3 Použitý software 

 

 Stabilitný posudok riešeného problému bol vypracovaný s pomocou programového 

systému Plaxis 2D. Ide o software využívajúci MKP, určený na dvojrozmernú deformačnú 

a stabilitnú analýzu geotechnických konštrukcií. Je vybavený funkciami, ktoré sa zaoberajú 

rôznymi aspektmi stavebných procesov a geotechnických konštrukcií. Umožňuje modelovať 

interakciu medzi horninou a konštrukciou (napr. kotvenie, výstuž, geotextília).  

 Plaxis 2D umožňuje nastavenie flexibilnej a spolupracujúcej geometrie, realistickú 

simuláciu jednotlivých etáp výstavby, spoľahlivé a robustné výpočtové jadro, detailné výstupy 

a možnosti dodatočného spracovania výsledkov. Používa sa pre najrôznejšie geotechnické 

úlohy, najčastejšie však pri posudzovaní poklesov terénu pri výstavbe tunelov, konsolidácie 

násypov, pôdnych posunov okolo výkopu atď.  
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4.4 Získavanie dát pre zostavenie geometrie modelu 

 

 K zostaveniu geometrie matematického modelu boli použité viaceré zdroje. Bola to 

predovšetkým technická správa k inžiniersko – geologickému prieskumu priestorov riešeného 

schodiska z archívu spoločnosti UNIGEO a. s. Tento materiál bol vypracovaný v roku 1986 za 

účelom zistenia príčin prasknutého vodovodného potrubia. V rámci samotného prieskumu bola 

vykonaná rekognoskácia terénu, štúdium archívnych materiálov a prevedenie siedmych 

prieskumných vrtov o celkovej dĺžke 68 metrov. Z vrtov bolo odobratých 16 vzoriek zeminy 

a jedna vzorka podzemnej vody. Všetky práce boli prevedené spoločnosťou Geologický 

průzkum n. p. Ostrava (ďalej len GPO), predchodcom dnešnej spoločnosti UNIGEO a. s.  

Okrem vlastných meraní prieskum odkazuje na doterajšiu preskúmanosť. V roku 1981 

vykonala prieskum spoločnosť Hutní projekt Ostrava, ktorá skúmala južnú časť riešeného 

územia. Tento prieskum korešponduje s poznatkami získanými GPO, rovnako sú niektoré 

informácie zahrnuté v tejto práci. V roku 1959 vykonal Státní projektový ústav pro výstavbu 

měst a vesnic v Ostravě prieskum základovej pôdy za účelom výstavby krematória. Aj 

poznatky z tejto práce boli pre daný prieskum využité. Práca taktiež spomína ďalší dôležitý 

fakt. V okruhu jedného kilometra od areálu cintorína sú pozostatky z banskej činnosti - jamy 

Alfrédka, Michálka, Najmonka a taktiež závod Trojice dolu Petr Bezruč. 

 Ďalším významným zdrojom pri vypracovaní tejto práce bola správa o vykonanom 

geofyzikálnom prieskume v danej lokalite. Prieskum pre UNIGEO a. s. vykonal Ing. Aleš 

Poláček, CSC. z Hornicko – geologickej fakulty VŠB – TU Ostrava. Účelom prevedenia 

prieskumných prác bolo získanie podrobnej predstavy o vývoji svahových deformácií 

riešeného územia.  

 Vyžiadané a implementované do práce boli aj údaje z geofondu Českej geologickej 

služby.  

 Pre určenie materiálových charakteristík použitých v matematickom modeli boli 

aplikované dáta z inžiniersko – geologického prieskumu spoločnosti GPO (ďalej len IG 

prieskum GPO) za pomoci smerných normových charakteristík z normy ČSN 73 1001 

„Základová pôda pod plošnými základmi“.  

 Približné zistenie veľkosti priťaženia, ktoré je spôsobené pamätníkom „Řečtí andělé“, 

bolo vykonané výpočtom po zmeraní jeho rozmerov. Pamätník je betónový. Vypočítaný bol 



Diplomová práca 
 

33 

 

objem – 65 m3. Pri počítaní s objemovou hmotnosťou 2 500 kg/m3 bola hmotnosť stanovená na 

162,5 tony. 

 

 

4.5  Inžiniersko – geologické pomery riešenej lokality 

 

Vrtmi J – 1, J – 4 a J – 6 bol zistený predkvartérny podklad v hĺbke 7,4 až 9,7 m. Jedná 

sa o vrchne karbónske, šedohnedé pieskovce, jemnozrnné, významne zvetrané, do veľkej miery 

rozložené na piesok až piesčitú hlinu. Tento materiál bol zaradený do triedy R4. 

Kvartér je tvorený materiálmi sálskeho zaľadnenia, a to v podobe pieskov a ílov  

rôzneho charakteru. 

V spodnej časti kvartéru sa nachádzajú sedimenty charakteru ílovitých zemín, a to 

ílovité hliny až ílovité hliny piesčité. Podľa výsledkov laboratórnych prác výskumu GPO 

a smerných normových charakteristík boli týmto materiálom priradené fyzikálne – mechanické 

vlastnosti uvedené v Tab. 4.  

Ďalšia vrstva na báze antropogénu sú piesčité zeminy. V celom profile mocnosť tejto 

vrstvy kolísa, rovnako ako jej krivky zrnitosti. Konkrétne ide o piesky zle zrnité, piesky so 

štrkom až hlinité piesky. Majú jemnozrnný, svetlý až šedohnedý charakter, sú uľahnuté, 

výrazne zavlhnuté a zavodnené. Zatriedené boli ako F4. 

Vrchná vrstva ľadovcových sedimentov tvoria stredne plastické zeminy, ktoré sa 

v celom profile, ale najmä v akumulačnej oblasti svahu (vrt J - 1) , výrazne prekladajú 

s piesčitou vrstvou. Konkrétne sa jedná o šedohnedé piesčité a prachovité íly, šedo škvrnité, 

tuhej konzistencie. 

Vrstva ľadovcových sedimentov je prekrytá šedohnedými ílmi, šedo a hrdzavo 

škvrnitými. Ide o piesčité hliny a íly, charakterom podobné materiálu zvrchnej vrstvy 

sedimentov. 

Celá skladba je uzatvorená navážkami rôznych vlastností a mocností. Ide o navážky 

štrku, hliny, trosky i ďalších materiálov. 
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Podzemná voda bola vrtom J – 6 zaistená v hĺbke 6,2 m. Po 24 hodinách bola zachytená 

aj vo vrte J – 4 v hĺbke 0,2 m. Keďže vrtné práce sprevádzali dažde, jednalo sa pravdepodobne 

o povrchové vody. Je teda možné predpokladať, že v extrémnych situáciách voda môže 

vystúpiť až k povrchu terénu. Podľa chemického rozboru bola voda sírano – bikarbonátová, 

neutrálna, s celkovo nízkou tvrdosťou.  

 

Názov/ 

značka 

Navážka 

Nízko 

a stredne 

plast. íly 

Piesčité íly 
Zle zrnité 

piesky 
Pieskovec 

Jednotky 

Y - CS F6 F4 S2 R4 

γ 17,5 19,0 20,25 18,5 22,0 kN.m-3 

γsat 18,5 21,0 22,25 20,5 23,2 kN.m-3 

E 3,0 4,5 3,5 10,0 40,0 MPa 

ν 0,3 0,4 0,4 0,28 0,2 - 

c 2,0 10,0 12,0 2,0 5,0 kPa 

φ 20,0 20,0 21,0 27,0 30,0 ° 

K 1,0.10-2 1,0.10-2 1,0.10-5 4,5 1,0.10-7 m.deň-1 

Tab. 4 Fyzikálne – mechanické vlastnosti zemín 

 

 

4.6  Matematický model jestvujúceho stavu 

 

 Pre vytvorenie matematického modelu bolo zvolené použitie programového systému 

Plaxis 2D. Zvolený charakteristický rez je približne zhodný s profilom P2 z geofyzikálneho 

prieskumu spomínaného v predchádzajúcej kapitole. Tento rez prechádza vrtmi J - 1, J - 2, J -

3, J - 4 a J - 6 z IG prieskumu GPO. Zostavená bola teda zjednodušená situácia reprezentačného 

rezu, ktorá dostatočne zodpovedá skutočnej situácii (Obr. 12). Pamätník s hmotnosťou 162,5 

tony vyvoláva zaťaženie približne 500,0 kN/m/m. Na celom zostávajúcom profile je pridané 

zaťaženie od povrchovej úpravy (zámková dlažba, betónové kocky) a pohybu osôb na 2,0 

kN/m/m. 
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Obr. 13 Reprezentačný rez 

 

 Situácia bola namodelovaná v niekoľkých variantoch. V prvom prípade išlo o model 

s extrémnou situáciou – voda vystúpená na úroveň 0,5 m pod úroveň terénu, miestami až na 

samotný povrch. Ako znázorňuje Obr. 14, software nebol schopný vykresliť skutočnú šmykovú 

plochu pre vysoké zaťaženie od pamätníka. Preto bola navrhnutá úprava vlastností 

namodelovaných zemín vo výseku priamo pod pamätníkom tak, ako je znázornené na Obr. 15. 

Na obrázku je znázornený variant bez vody, výsek je však totožný pre všetky navrhované 

situácie. Je v ňom počítané s modelom linear – elastic.  

 

 

Obr. 14 Výrez šmykovej plochy v prvom variante 
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Obr. 15 Výsek pod pamätníkom 

 Šmykovú plochu pri takto navrhnutom matematickom modeli znázorňuje Obr. 16. 

 

 

Obr. 16 Šmyková plocha s upraveným výrezom pod pamätníkom 

 

 Ďalej boli namodelované situácie bez vody (Obr. 17) a s vodou na úrovni 2 m pod 

povrchom (Obr. 18).  
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Obr. 17 Výrez šmykovej plochy vo variante bez vody 

 

 

 

Obr. 18 Šmyková plocha – variant s vodou 2 m pod povrchom 
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 Pre jednotlivé varianty boli vypočítané stupne stability daného svahu. Ich hodnoty sú 

zobrazené prehľadne v Tab. 5. S ohľadom na výrazné priťaženie svahu (v jeho 1/3) pamätníkom 

„Řečtí andělé“ a teda možným dôvodom aktivizácie zosuvných pohybov bol ako doplnkový 

zostavený matematický model, ktorý znázorňuje situáciu bez priťaženia (teda v reálnej situácii 

napríklad odstránenie pamätníka). Rovnako bola namodelovaná situácie, kedy sa hladina 

podzemnej vody zníži na úroveň 2 metrov pod povrchom. Viac k týmto variantom a ich 

vysvetleniu v nasledujúcej kapitole 5. 

 Celkovo bolo teda posúdených 6 variant podľa prehľadu nižšie: 

 

- Variant A – hladina podzemnej vody 0,5 m pod povrchom až na povrchu, zaťaženie 

pamätníkom 500 kN/m/m 

- Variant B   -   hladina podzemnej vody 2,0 m pod povrchom až na povrchu, zaťaženie 

pamätníkom 500 kN/m/m 

- Variant C – model bez vody, zaťaženie pamätníkom 500 kN/m/m 

- Variant D   -   hladina podzemnej vody 0,5 m pod povrchom až na povrchu, bez 

zaťaženie pamätníkom  

- Variant E   -   hladina podzemnej vody 2,0 m pod povrchom až na povrchu, bez 

zaťaženie pamätníkom 

- Variant F – model bez vody a zaťaženia pamätníkom 

 

 

Variant Stupeň stability 

A 2,66 

B 3,54 

C 4,05 

D 2,97 

E 3,91 

F 4,85 

Tab. 5 Vypočítané stupne stability v jednotlivých variantoch 
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 Podľa výsledkov získaných modelovaním je možné tvrdiť, že sa nejedná o zosuvné 

územie, svah je stabilný aj v najnepriaznivejších variantoch. Možné dôvody opakovaných 

havárií na cintoríne v Sliezskej Ostrave a teoretické možnosti ich riešenia sú predstavené 

v ďalšej kapitole. 
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5 DISKUSIA O STAVE A MOŽNOSTIACH SANÁCIE 

  

5.1 Limity sanačných opatrení 

 

Pri návrhu sanačných opatrení je potrebné brať osobitný zreteľ na predpis č. 256/2001 

Sb. („Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů“). §12 a §17 tohto ustanovenia hovoria 

o zriadení ochranného pásma okolo krematórií a verejných pohrebísk v šírke minimálne 100 m. 

V tomto ochrannom pásme môže stavebný úrad zakázať alebo inak obmedziť prevádzanie 

stavieb, ich zmeny alebo činnosti, ktoré by mohli ohroziť prevádzku pohrebiska alebo jeho 

dôstojnosť.  

 Pre ústredný cintorín v Sliezskej Ostrave bol Magistrátom mesta Ostrava v súlade 

s ustanoveniami tohto zákona vypracovaný „Řád pro veřejná pohřebiště“ účinný dňom 3. 10. 

2014. Podľa tohto ustanovenia je zhotoviteľ povinný v priebehu všetkých prác dodržovať 

zásady piety, zaistiť ochranu zelene, udržovanie poriadku a skladovanie materiálu na miestach 

určených prevádzkarom cintorína. 

 Rovnako je potrebné dodržať stavebné uzávery pre podzemné objekty vymedzené 

územným rozhodnutím č. 138/01 (popísané v kapitole 3.3 tejto práce). 

 

 

5.2 Možné príčiny havárií 

 

 Keďže stabilitné posúdenie územia v programe Plaxis 2D ukázalo, že svah je stabilný, 

je potrebné sa zamyslieť nad možnými príčinami havárií, ktoré sa na tomto schodisku udiali. 

Software nie je schopný zobrať do úvahy určité faktory, môže však napovedať kde a prečo 

vznikajú problémy. Ďalej vymenované faktory samotné nespôsobujú problémy, avšak pri ich 

spojení môže dochádzať k haváriám. Teóriu záveru z matematického modelovania podporuje 

aj mapa poklesov (Obr. 11), kde poklesy dosahujúce veľkosti až 2,3 m ukazujú skôr na 

problémy spôsobené poddolovaním ako na klasické prejavy zosuvov. 



Diplomová práca 
 

41 

 

 Jedným z najpravdepodobnejších faktorov ovplyvňujúcich stav schodiska bola 

inštalácia sochy „Řečtí andělé“ v roku 1969. Tento betónový kolos jednoznačne neprospieva 

stabilite schodiska. Na Obr. 19 je vidieť rozloženie čerpania šmykovej pevnosti, ktoré zjavne 

koreluje s fotografiou z havárie v roku 1997 (Obr. 9). Samotná inštalácia sochy na konci 70. 

rokov podporuje závery z modelovania, že sa nejedná o zosuvné územie. V prípade, že by tomu 

tak bolo, prejavy zosuvov (napr. trhliny) by sa objavili v krátkom čase po inštalácii, následne 

po kombinácii rôznych faktorov (pôsobenie vody vystúpenej na povrch) by došlo k samotnej 

strate stability. 

 

 

  Obr. 19 Čerpanie šmykovej pevnosti 

 

 Všetky doterajšie problémy schodiska boli sprevádzané zmenou vodných pomerov 

v danej oblasti. Či už sa jednalo o poruchy potrubia, veľké dažde, alebo prienik vody do 

podložia trhlinami, jednalo sa pravdepodobne vždy o rovnaký scenár. Množstvo prúdiacej vody 

vyplavovalo najjemnejšie častice pieskov, čiže dochádzalo k sufózii. Následne vznikali 

kaverny. Pri obhliadkach boli zistené upchaté odvodňovacie žľaby, čo môže byť takisto jedna 

z príčin.  
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Práve spomínané trhliny sú ďalším dôkazom, ktorý podporuje navrhnutú teóriu 

o stabilite územia. Priebeh týchto trhlín, nie je vždy kolmý na smer teoretického zosúvania. Je 

potrebné povedať, že väčšie zátrhy majú smer rovnobežný s profilom. To potvrdzuje aj ich 

zaznačenie na Obr. 20. 

 

 

 

Obr. 20 Zaznačenie zátrhov 

 Voda je taktiež príčinou ďalšieho javu, presadania spraší. V dôsledku prevlhčenia zemín 

dochádza k zrúteniu makropórovej štruktúry a náhleho zmenšenia jej objemu.  

 V kapitole 3.3 tejto práce sú popísané možnosti poddolovania tohto územia. Je 

pravdepodobné, že piesky v profile reagujú aj na pozvoľné poklesávanie skokom, a to najmä 

z dôvodu poddolovania. Tieto javy okrem primárnych problémov spôsobujú pravdepodobne aj 

havárie potrubia, ktoré je v týchto vrstvách nevhodne uložené. To zase 

spôsobuje nekontrolovateľné dodávky vody do prostredia.  
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 Tieto problémy s potrubím sú dôležitým činiteľom pri haváriách. Okrem spomínaného 

poddolovania je problémové aj ich uloženie v tesnej blízkosti pamätníka, teda v priestore 

vplyvu jeho zaťaženia do pôdy.  

 Neočakávané kaverny môžu mať aj prozaický dôvod. Veľkorysosť schodiska napovedá, 

že tomu tak nebolo vždy, a pravdepodobne sa aj v riešenom profile nachádzajú zakopané 

telesné pozostatky. Možné hroby neboli síce dokázané geologickým prieskumom, ale ich 

existencia je pravdepodobná. Tieto fakty je však potrebné potvrdiť následným detailným 

geofyzikálnym prieskumom 

  

 

5.3 Návrh sanačných opatrení 

 

 V prvom rade je bezpodmienečne nutná úprava vodného režimu v celej lokalite. Tento 

proces by mal byť komplexný a systematický. V tejto kapitole navrhnutých niekoľko možností, 

každá alternatíva sanácie by však mala zahŕňať: 

 

- Rekonštrukcia a vyčistenie povrchových drénov a zaistenie ich pravidelnej údržby 

- Rekonštrukcia vodovodného potrubia a kanalizácie 

- Zaslepenie trhlín v schodisku a v teréne v okolí schodiska 

 

Rekonštrukciu povrchovej drenáže je potrebné podporiť podrobnému návrhu, rovnako 

ako je to pri obnove vodovodu a kanalizácie. Tu platí najmä zásada vybudovať siete 

v nezámrznej hĺbke, v plastických materiáloch odolnejších na deformácie terénu 

a v neposlednom rade z materiálov odolných agresívnemu prostrediu. 

 Variantom odvodnenia, ktorý je vhodný zvážiť, je inštalácia krátkych drénov za účelom 

čiastočného odvodnenia. Navrhnutý systém (Obr. 20) je ekonomicky aj technologicky 

nenáročný, čo môže výrazne prispieť k jeho schváleniu dotknutými orgánmi. Navrhnutá je len 

jedna z rôznych možností pre ilustráciu, reálny návrh musí byť podporený ďalšou analýzou 

a výpočtom.  
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 Obr. 21 Možnosť drenáže 

  

Konkrétny systém je navrhnutý na dĺžku 2 m, umiestnenie drénu je po oboch stranách 

schodiska v celkovom počte 2 ks. V prvom kroku sa rozprestrie geotextília do tvaru polkruhu 

alebo podkovy. Na geotextíliu sa inštaluje nepriepustná fólia. Dovnútra sa uloží drenážna 

trubica („husí krk“), ktorá sa zasype hrubozrnným štrkom. Cely systém sa následne dokončí 

uzatvorením geotextíliou a  nepriepustnou fóliou, zasype sa drobným štrkom. 

Jednou z alternatív odvodnenia sú dlhé vertikálne drény, vŕtané z priestoru pred 

vstupom do areálu cintorína. Táto možnosť by však bola ekonomicky náročná a len ťažko by 

sa stretla s pochopením zodpovedných orgánov. 

Posledným variantom je odstránenie pamätníka „Řečtí andělé“ alebo jeho premiestnenie 

do vhodnejšej polohy. Modelová analýza jednoznačne dokázala, že vplyv na stabilitu územia 

má tento pomník významnú. Rovnako ako otázka premiestnenia či odstránenia sa natíska 

alternatíva zainjektovania podložia pamätníka. 
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6 ZÁVER 

 

 Cieľom diplomovej práce bolo posúdiť stav centrálneho schodiska na cintoríne 

v Sliezskej Ostrave. Motiváciou k vypracovaniu bolo niekoľko havárií, ktoré sa v minulosti na 

tomto mieste udiali. V úvodnej časti bola prezentovaná problematika svahových pohybov 

a stability svahov. Táto otázka svojím obsahom výrazne presahuje obsah práce, preto boli 

v práci len stručne zhrnuté základné pojmy, rozdelenia, geomorfologický vývoj zosuvov, 

faktory vyvolávajúce ich vznik a možnosti sanácie. 

 V rámci riešenia konkrétnej lokality bolo prevedených niekoľko osobných obhliadok 

terénu, ktorých súčasťou bolo spracovanie fotodokumentácie. Zdokumentovaných bolo 

niekoľko indikátorov svahových pohybov, ktoré viedli k pôvodnej myšlienke, že sa jedná 

o zosuvné územie.  Z rôznych zdrojov bolo získaných aj niekoľko materiálov, ktoré viedli 

k vypracovaniu charakteristického rezu. Pre jednotlivé zeminy tohto rezu boli určené 

materiálové charakteristiky.  

 Samotné posúdenie stability svahu bolo prevedené v programe Plaxis 2D s využitím 

MKP a predstavené v kapitole 5 tejto práce. Stupeň stability bol vypočítaný pre 6 modelových 

variant. Je možné zhodnotiť, že aj v najnepriaznivejších podmienkach sa nejedná o zosuvné 

územie. Pri pôsobení vody vo výške 0,5 m od povrchu až na samotný povrch vyšiel stupeň 

stability 2,66.  

Možné dôvody vzniku havarijných udalostí sú predstavené v kapitole 5. Je načrtnutých 

niekoľko možných aspektov, ktoré samé o sebe nespôsobujú veľké problémy, v kombinácii 

medzi sebou však môžu mať katastrofické následky. Medzi tie najdôležitejšie patrí vodný režim 

na území, priťaženie pamätníkom, sufózia alebo vplyv poddolovania.  

V záverečnej časti práce sú stručne zhrnuté možnosti sanácie týchto problémov. Jedná 

sa predovšetkým o úpravu vodného toku – rekonštrukciu a  údržbu povrchového odvodnenia, 

odbornú opravu kanalizácie a vodovodného potrubia či zaslepenie trhlín, ktoré umožňujú 

zvýšený prienik zrážkovej vody do podložia. Ďalej je navrhnutá jedna teoretická možnosť 

čiastočne hĺbkového odvodnenie – návrh 2 m drénu. Nakoniec sa v závere práca diskutuje nad 

myšlienkou odstránenia pamätníka „Řečtí andělé“, prípadne zainjektovania jeho podložia.  
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