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Anotace 

V listopadu roku 2008 byl po necelých ty ech letech výstavby dokon en 

patnáctikilometrový úsek s ozna ením 4704 dnešní dálnice D1 z Lipníku nad Be vou  

po B lotín. Moravskoslezský kraj se tím op t p iblížil k napojení na eskou dálni ní sí . 

Pouhé ty i m síce po uvedení do provozu došlo v b eznu 2009 ve svahu zá ezu u sjezdu  

. 308 k Hranicím na Morav  k první deformaci. Tento jev se poté opakoval v t sné 

blízkosti v kv tnu 2010. Cílem této diplomové práce je zjišt ní p í in t chto svahových 

deformací, posouzení sou asného stavu svahu, v etn  vytvo ení jeho matematických 

model  a návrh možných stabiliza ních opat ení. Ta by m la zajistit uklidn ní vzniklých 

svahových deformací a umožnit bezproblémové užívání dálnice D1. 

Abstract

In November 2008, in less than 4 years of building, 15 km long segment of motorway  

D1 from Lipník nad Be vou to B lotín marked 4704 was completed. Moravian – Silesian 

region was approached to the connection of the Czech motorway network. No more than  

4 months after opening  this part, in March 2009 the first deformation appeared in the trench 

by the motorway exit no. 308 to Hranice na Morav . This event happened repeteadly in May 

2010. The intention of my degree work is to establish the causes of this failure of slopes, 

make a judgement about the current trench state with the creating of its matematic models 

and suggest practicable remedial measures. These ought to guarantee the failure of slopes 

recovering and enable D1 motorway to be used smoothly. 
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Seznam použitého zna ení 

BpV  Balt po vyrovnání 

cef  Efektivní soudržnost 

CH  Jíl s vysokou plasticitou 

CI  Jíl st edn  plastický 

CL  Jíl s nízkou plasticitou 

CV  Jíl s velmi vysokou plasticitou 

GS  eská geologická služba 

Edef Deforma ní Young v modul pružnosti v tahu a tlaku [kN·m-2] 

GC  Št rk jílovitý

HPV  Hladina podzemní vody 

LMS  Letecké m ické snímky 

Kx  Koeficient propustnosti v horizontálním sm ru [m·den-1]

Ky  Koeficient propustnosti ve vertikálním sm ru [m·den-1] 

S-JTSK Sou adnicový systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 

VGHMÚ  Vojenský geografický a hydrometeorologický ú ad 

unsat  Objemová tíha nesaturované zeminy [kN·m-2]

sat  Objemová tíha saturované zeminy [kN·m-2] 

  Poissonovo íslo 

ef  Efektivní úhel vnit ního t ení [°] 

  Úhel dilatance [°] 
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1. Úvod 

O stavb  dálnice D47 bylo tehdejší vládou rozhodnuto už v dubnu roku 1963. P vodn

navržená trasa doznala v pr b hu následujících let výrazných zm n a definitivní varianta 

vedoucí z Lipníku nad Be vou p es Ostravu a dále k hranicím s Polskem byla potvrzena až 

v ervenci roku 1999. Stavba za ala položením základního kamene 28. kv tna roku 2002. 

Vlivem nejasného financování se však vlastní stavební práce rozeb hly až v íjnu 2003. 

Výstavba byla rozd lena do osmi úsek  a v roce 2006 bylo rozhodnuto, že jednotlivé ásti 

dálnice nebudou otevírány jako D47, ale stanou se sou ástí dálnice D1. 

Jednou z vybudovaných ástí je i patnáctikilometrový úsek s ozna ením D4704, vedoucí 

z Lipníku nad Be vou do obce B lotín. V rámci této stavby bylo nutné vy ešit vedení 

obchvatu kolem Hranic na Morav  a zárove  napojení m sta na dálnici D1. Jako ešení bylo 

nakonec zvoleno vyhloubení hlubokého zá ezu necelé dva kilometry severn  od m sta. 

Zárove  bylo také rozhodnuto o p eložení silnice II/440 a vybudování mimoúrov ové 

k ižovatky. Hloubení zá ezu za alo v roce 2006 a celý úsek D4704 byl uveden do provozu 

v listopadu 2008. Celkové náklady na tuto stavbu inily sedm miliard korun bez DPH. 

V rámci p ípravných prací bylo od roku 1998 provád no také n kolik etap geotechnického 

pr zkumu, jejichž výsledky budou detailn ji popsány v dalších ástech textu. V rámci 

tohoto pr zkumu byla také ešena problematika stability svah  zá ezu  

u Hranic na Morav . Výstupy z matematických model  ukazovaly, že p i dodržení 

navržených stavebních opat ení vykazují svahy zá ezu dostate ný stupe  stability. P esto 

k první svahové deformaci došlo pouhé ty i m síce od uvedení do provozu. Koncem 

b ezna 2009 se sesunula ást svahu v blízkosti nadjezdu dálnice. K druhému, zatím 

poslednímu sesuvu, došlo o trnáct m síc  pozd ji v kv tnu 2010 v t sné blízkosti prvního 

sesuvu. 

V následujících kapitolách bude podrobn  rozebrána historie zájmového území, jeho 

geologická stavba, hydrologické pom ry, geotechnické vlastnosti a možné p í iny vzniklých 
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svahových deformací. D raz bude kladen na vyhodnocení sou asného stavu pomocí 

matematického modelování a na návrh vhodných stabiliza ních opat ení, v etn  posouzení 

jejich finan ní a asové náro nosti. 



4

2. Úvodní charakteristika lokality, geologické a hydrogeologické 
podmínky zájmové lokality 

Studovaný zá ez se nachází na kilometru 308 až 309 dálnice D1 v Olomouckém kraji, 

necelé dva kilometry severn  od m sta Hranice na Morav . P ed výstavbou dálnice vedla 

p es zájmové území silnice druhé kategorie . 440, která spojovala Hranice na Morav

s obcí Olšovec. Zbytek území byl tvo en zem d lskou p dou. V rámci výstavby byla 

spojnice II/440 p eložena na most se stavebním ozna ením SO 218 vedoucí p es 

vyhloubený zá ez a zárove  byla vybudována mimoúrov ová k ižovatka zajiš ující 

napojení Hranic na Morav  na dálnici D1. Celá situace je p ehledn  znázorn na na obrázku 

. 2.1, a také na výkresu . 1, který je p ílohou této diplomové práce. Protože celá výstavba 

probíhala pod ozna ením dálni ního úseku jako D4704, je i v situa ním výkresu použito 

ozna ení kilometr  v souladu se zna ením podle dokumentace k dálnici D47. 

Obrázek 2.1 Umíst ní zájmové lokality [19] 

Stavba celého úseku D4704, který zahrnuje i zájmovou lokalitu, probíhala od listopadu roku 

2004 do listopadu roku 2008, kdy byla tato ást dálnice slavnostn  otev ena. Pro v tší 

p ehled jsem se snažil získat konkrétní období hloubení, ale ani odpov dní pracovníci 

investora celé stavby, editelství silnic a dálnic R, nebyli schopni toto období ur it. 

Podobn  se mi nepoda ilo získat p ístup ke stavebnímu deníku. Podle dostupných snímk  je 
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však patrné, že hloubení probíhalo na konci roku 2006 a po konzultaci s odborníky na 

výstavbu silnic a zemní práce byla doba nutná pro vyhloubení p ibližn  stanovena na dva až 

t i m síce.  

2.1. Analýza zájmového území na základ  leteckých m ických snímk

Vývoj reliéfu zájmového území jsem studoval také pomocí leteckých m ických snímk . Ty 

jsem získal na Vojenském geografickém a hydrometeorologickém ú adu v Dobrušce. Pro 

ú ely diplomové práce mi byly poskytnuty mnohem d íve, než je b žné u standardních 

komer ních objednávek, za což tomuto ústavu vyjad uji pod kování 

Letecké snímkování probíhá na území republiky pravideln  od t icátých let minulého století, 

v mém zájmovém území jsou první m ické snímky z roku 1940. Interval snímkování byl 

do roku 1994 v tšinou v rozmezí sedmi až deseti let. Od tohoto data probíhá snímkování po 

patnácti letech. V posledních deseti letech však provád jí letecké mapování také soukromé 

spole nosti a fotografie je tedy možné studovat na jejich internetových stránkách. 

Pro ú ely této diplomové práce jsem použil všechny snímky, které byly po ízené v letech 

1940, 1947, 1959, 1967, 1977, 1986 a 1994. Jednotlivé letecké snímky zahrnují území o 

rozloze zna n  v tší, než je zájmová lokalita této diplomové práce. Z tohoto d vodu jsou 

v textové ásti umíst ny pouze vý ezy z t chto snímk  a originální fotografie jsou sou ástí 

p ílohy . 3. Vzhledem k p vodní datové velikosti snímk , každý o velikosti 250MB a více, 

bylo také nutné je upravit a zmenšit.  

Pro v tší názornost jsem do každé fotografie nazna il sou asné vedení dálnice D1 

v zájmovém území, a také mimoúrov ovou k ižovatku, umož ující nájezd a sjezd z dálnice 

ve sm ru od Hranic na Morav  a Olšovce. 
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Obr. 2.2 – LMS z roku 1940 [foto: VGHMÚ ] 

Obr. 2.3 – LMS z roku 1947 [foto: VGHMÚ ] 

m

m
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Obr. 2.4 – LMS z roku 1959 [foto: VGHMÚ ]

Obr. 2.5 – LMS z roku 1967 [foto: VGHMÚ ] 

m

m
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Obr. 2.6 – LMS z roku 1977 [foto: VGHMÚ ] 

Obr. 2.7 – LMS z roku 1986 [foto: VGHMÚ ] 

m

m
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Obr. 2.8 – LMS z roku 1994 [foto: VGHMÚ ] 

Zásadní rozdíl v pokryvu terénu je patrný na snímcích po ízených do roku 1947 a po roce 

1959. Jednotlivá díl í malá pole, viditelná nap íklad v roce 1947, jsou pozd ji nahrazena 

scelenými lány. Tato skute nost má zásadní vliv na odtokové pom ry z území. Lze totiž 

p edpokládat, že p vodní malá pole byla navzájem odd lena mezemi, brázdami a p íkopy, 

které zabra ovaly v tšímu rozvinutí stružkové eroze. 

Jako zajímavost lze na snímku z roku 1947, obr. 2.3, sledovat krátery bomb z nálet

probíhajících na území na konci druhé sv tové války. Na fotografii jsou ozna eny ervenou 

barvou. Modrou barvou je ozna eno místo, jehož tvar napovídá, že bomba v tomto míst

pravd podobn  nevybuchla. 

Všechny fotografie jsem pe liv  sledoval v souvislosti s možnými znaky svahových 

deformací, a to jak aktivních nebo fosilních. Na žádném snímku jsem p íznaky svahových 

m
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deformací nezjistil, z ehož lze usuzovat, že zájmové území bylo p ed budováním dálnice 

stabilní a nedocházelo zde ke svahovým deformacím. 

Fotografie od roku 1947 a mladší jsem studoval nejen jako klasické monografické, ale také 

jako stereografické snímky. K jejich vyhodnocování jsem použil m stkový stereoskop  

LF – 11, zap j ený firmou GEOtest BRNO a.s. Toto za ízení umož uje prostorový zrakový 

vjem vyvolaný dvourozm rnou p edlohou. Princip této metody je založen na rozdílném 

vnímání obrazu pravým a levým okem. P i fotografování území vznikají v jednom 

okamžiku dv  fotografie, p i emž objektivy jsou od sebe vzdáleny stejn  jako lidské o i, 

tedy 6,5 cm. P i prohlížení se pak každému oku p edloží jedna fotografie a mozek si složí 

výsledný prostorový vjem [23]. 

2.2. Geomorfologie terénu 

Obr. 2.9 – Geomorfologické len ní R, erven  je vyzna eno umíst ní zájmové lokality 

[29] 
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Na základ  geomorfologického len ní eskoslovenské, pozd ji samostatné eské 

republiky je zájmové území za azeno do soustavy Vn karpatských sníženin. Je sou ástí 

celku Moravské brány a podcelku Be evská brána [2].

Vn karpatské sníženiny p edstavují oblast nízkého a málo lenitého terénu. Probíhají od 

Ostravy, p es Hranice na Morav , Brno až po Znojmo. Byly vytvo eny ve t etihorách p i 

vzniku Karpat. Typický je plochý reliéf pánví, í ních úval  a mezihorských bran.

Vn karpatské sníženiny jsou rozd leny na geomorfologické oblasti Západní Vn karpatské 

sníženiny a Severní Vn karpatské sníženiny. 

Západní Vn karpatské sníženiny jsou p evážn  tvo eny neogenními a tvrtohorními 

usazeninami. Reliéf je v tšinou rovinný a pahorkatinný. Území je z velké ásti pokryto 

loukami a úrodnými poli [7]. 

Moravská brána tvo í významnou tektonickou propadlinu mezi Karpaty a eskou 

vyso inou. Na jihozápad  u P erova tato p echází pozvolna do Hornomoravského úvalu, na 

severovýchod  plynule do Ostravské pánve. Na severu je omezena svahy Nízkého Jeseníku, 

na jihu je ohrani ena zlomovým svahem Maleníku. Z hlediska geomorfologie je možné 

Moravskou bránu roz lenit na dva základní celky, a to be evský a oderský. Hranici mezi 

nimi tvo í rozvodí Odry a Be vy. 

Be evská brána tvo í podcelek v jihozápadní ásti Moravské brány a náleží do ní zájmové 

území. Má lenit jší povrch. Morfologicky zahrnuje jednak mírn  zmín ný reliéf,  

tzv. Jezernickou pahorkatinu, jednak široké údolí Be vy. Území se sklání mírn  k jihu, 

k údolnímu dnu Be vy, od n hož je odd leno z etelným erosním, terasovým svahem. Pro 

toto území jsou charakteristické široké, rozvodní h bety, rozev ená, asto suchá, 

asymetrická údolí. P i úpatí zlomových svah  Nízkého Jeseníku se vyskytují rozsáhlé úpatní 

kužely, na jejichž tvorb  se podílí jednak materiál p enášený vodními toky, jednak materiál 

dodávaný p ímo ze svah  Nízkého Jeseníku. Území je specifikováno jako plochá 

pahorkatina [14]. 
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Nejvyšší nadmo ská výška Be evské brány je 366 m n.m., nejnižší výška 205 m n.m., 

s p evládající výškovou lenitostí 50 až 75 m. Nadmo ská výška zájmového území se 

pohybuje od 280 m n.m. do  295 m n.m. [7]. 

2.3. Geologické pom ry 

2.3.1. Paleozoikum 

V území Moravské brány tvo í paleozoický podklad flyšové st ídání jemnozrnných 

pískovc , drob, jílovitých a hlinitých b idlic, v menší mí e slepenc . Jde o typický vývoj 

kulmského sedimentárního komplexu. Souvrství se sklání k SZ pod úhlem 60°. Nad nimi 

leží 400 m souvrství miocénních sediment  [14]. 

2.3.2. Terciér 

Terciérní (miocénní) sedimenty tvo í klastika – vápnité, nej ast ji šedé, polymiktní písky, 

st edn  až hrub  zrnité, místy až drobný št rk. Toto souvrství asto obsahuje závalky 

zelenošedých, vrstevnatých, vápnitých, jemn  slídnatých a jemn  pís itých jíl . 

Charakteristické je asté st ídání jemn jších poloh s hrubšími. V jejich nadloží leží vápnité 

jíly s etnými laminami jemnozrnných, vápnitých písk  a pod adn  pís itými vápnitými jíly. 

Jíly mají st ípkovitý, lasturnatý rozpad, v ástech siln  prokládaný jemným pískem, 

lístkovitý rozpad. asto obsahují i vložky jemného vápnitého, jemn , z ídka hrub

slídnatého k emenného písku. 
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Málo zv tralé až zv tralé polohy mají šedou až sv tle šedou barvu, zv tralé polohy 

souvrství jsou šedorezav  hn dé až šedožluté, s obsahem limonitických šmouh. Pevné jíly, 

místy získávající charakter jílovc , jsou s ohledem na blízkost zlomových poruch tektonicky 

namoženy. Hornina má lístkovitý charakter ádov  v milimetrech až decimetrech. Mnohdy 

jsou patrny ohlazové plochy [14]. 

2.3.3. Kvartér 

V nadloží miocénních hornin leží lokáln  pís ité a št rkovité sedimenty hlavních  

a vyšších teras eky Be vy. Jedná se o dva výrazn  terasové stupn  – radlavský  

a grymovský. Vedle typických teras Be vy se vyskytují ješt  starší št rkové akumulace. 

Jedná se hlavn  o zbytky staropleistocenních št rkovitých kužel  pravostranný p ítok eky 

Be vy. Jejich pom r k terasovému systému vlastní Be vy je nejasný, lze však konstatovat, 

že jsou starší než nejstarší zachovalé terasy Be vy. 

Jak vyplývá z geologické stavby širšího území, je petrografické složení kvartérních uloženin 

(valouny a úlomky) tvo eno výhradn  materiálem kulmských hornin. Jsou p evážn

nedokonale opracované a sm rem po proudu tok  jejich velikost klesá. Sedimenty bývají 

také zna n  zajílované, pop . zahlin né. 

Svrchní, plošn  nejrozší en jší pokryvný útvar zájmové oblasti, tvo í holocenní až 

pleistocenní aluviální a deluviální (jílovité a jílovitoprachovité hlíny, p i bázi prachovité 

jíly) a pleistocenní eolicko-eluviální sedimenty (sprašové hlíny). Hlíny mají p evážn  tuhou 

konzistenci. Dále jsou ve studovaném území uloženy deluviální (svahové jílovitoprachovité 

hlíny s prom nným obsahem úlomk  kulmských hornin) a deluviofluviální (splachové)  

pís itojílovité a št rkovité sedimenty. Svahové sedimenty mnohdy uzavírají v sob  polohy 

p emíst ného, p ípadn  zv tralého, neogenního jílu. 
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Antropogenní sedimenty se nachází v podloží stávajících komunikací, železni ní trat   

a v jejich bezprost ední blízkosti. Lokáln  se vykytují také jako menší skládky na okrajích 

obcí [14]. 

2.4. Hydrogeologické pom ry 

Z hlediska hydrogeologie náleží zájmové území do povodí 4-11-02. 

Podle regionální hydrogeologické rajonizace se jedná o oblast neogenních sediment

vn karpatských pánví rajon 221 Moravská brána, p edstavující celek pánevního zvodn ní 

systému s v tším po tem regionáln  vymezených kolektor . Hlavní zvode  pánevní 

struktury je vázána na regionáln  rozší ený pr linový kolektor bazálních klastik spodního 

badenu. Na zvodn ní však negativn  p sobí jejich geologická pozice, kdy izolace od 

infiltrace neumož uje dopl ování zásob a zp sobuje navýšení mineralizace t chto vod. 

V nadloží neogénu jsou kvartérní sedimenty, které náleží hydrogeologickému rajonu 163 

Fluviální sedimenty v povodí Be vy hlavní a údolní terasy. Souvrství má pr linovou 

zvode , pro kterou je terciérní podloží po evním izolátorem. Terasový systém Be vy  

a zbytky staroplistocenních št rkových kužel  pravostranných p ítok  Be vy jsou dotovány 

svahovými vodami z Oderských vrch . Jejich odvodn ní probíhá formou svahových 

pramen , jejichž existence je predisponována morfologickými pom ry. 

Málo propustné a vodárensky nevýznamné jsou aluviální, eolické a deluviální  

sedimenty. M lká zvode  se tvo í na jejich bázi. Plošný rozsah je zna ný, avšak vodárenský 

význam je malý [14]. 
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2.5. Geotechnické pom ry 

Stavba dálnice má zásadní celonárodní význam. Tomuto faktu je t eba pod ídit i rozsah 

pr zkumu v budoucí trase dálnice. V následující kapitole budou popsána zjišt ní 

z jednotlivých etap geotechnického pr zkumu. Všechna data byla získána z archivu  

GS-Geofondu. Umíst ní jednotlivých pr zkumných vrt  je p ehledn  znázorn no na 

výkresu . 08 – situace území, který je p ílohou této diplomové práce. 

Rozhodnutí o stavb  dálnice padlo již v roce 1963. První pr zkumný vrt s ozna ení J54 byl 

realizován v ervnu roku 1969. Od této doby pr zkum, vzhledem k nejasnostem ve vedení 

dálnice, z ejm  neprobíhal. Intenzivní geotechnický pr zkum za al probíhat až po 

definitivním rozhodnutí o trase dálnice od roku 1998. Vzhledem k rozsahu uvádím v této 

diplomové práci pouze ty ásti pr zkumu, které se týkají p ímo zájmové lokality u Hranic 

na Morav . 

O geotechnických pom rech v bezprost edním okolí zájmové lokality nejlépe vypovídají 

tyto záv re né zprávy: 

- Dálnice D47, stavba 4704, Lipník nad Be vou – B lotín, p edb žný geotechnický 

pr zkum, archivní íslo databáze Geofondu P094982 

- Dálnice D47, stavba 4704, Lipník nad Be vou – B lotín, podrobný geotechnický 

pr zkum, archivní íslo databáze Geofondu P115384 

- Dálnice D47, stavba 4704, Lipník nad Be vou – B lotín, dopl kový geotechnický 

pr zkum, archivní íslo databáze Geofondu P115377 

- Dálnice D47, stavba 4704, Lipník nad Be vou – B lotín, dopl kový geotechnický 

pr zkum – mostní objekty, archivní íslo databáze Geofondu P102541 
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Jednotlivé etapy geotechnického pr zkumu ov ily v zájmové lokalit  výskyt následujících 

zemin: 

  

Deluviální hlinité sedimenty 

Vyskytují se tém  v celém úseku dálnice a jsou nejrozší en jším typem kvartérního 

pokryvu. Mocnost vrstvy t chto sediment  je až 8 m. Jsou to jílovité, prachovité  

a jílovoprachovité hlíny, mají p evážn  tuhou až pevnou konzistenci. Dle SN 731001 jsou 

to jíly s nízkou plasticitou, s ozna ením CL, a jíly s vysokou plasticitou, s ozna ení CH. 

Št rkovité sedimenty

Vyskytují se na okraji zájmové lokality. Jedná se jílovitopís ité zvodn lé st rky. Dle SN 

731001 je ozna ujeme GC. Mocnost vrstvy se pohybuje kolem 1 m. 

Neogenní zv tralý jíl

Jedná se o soudržné zeminy s vysokou až velmi vysokou plasticitou. Mají tuhou až pevnou 

konzistenci. Dle SN 731001 je ozna ujeme CH, jíly s vysokou plasticitou, a CV, jíly 

s velmi vysokou plasticitou. 

Geotechnické parametry jednotlivých zemin: 

zemina 
unsat

[kN·m-3] 

sat  

[kN·m-3] 

Edef 

[kPa] 

 cef 

[kPa] 

ef 

[°] 

k 

[m·s-1] 

F6 CI 15,50 20,97 5 500 0,40 10 20 8,73·10-5

F6 CL 18,70 21,10 5 500 0,40 20 26 8,73·10-5

F8 CV 16,11 19,64 6 000 0,42 20 15 1,07·10-3

F8 CH 16,91 21,11 6 000 0,42 13 13 8,64·10-5

G5 GC 17,50 20,50 22 000 0,30 5 29 0,02 

Tab . 1 – Geotechnické parametry zemin, které se vyskytují v zájmové lokalit  [14]
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2.6. Údaje o srážkách 

Údaje o územních srážkách jsem získal z eského hydrometeorologického ústavu, pobo ka 

Ostrava. Nejspolehliv jší data pochází z meteorologické stanice s ozna ením O1BELO01 

umíst né v obci B lotín. Tato stanice se nachází pouhých p t kilometr  od zájmové lokality. 

Pro porovnání uvádím i údaje o srážkách za stejné období v celé R. Dlouhodobý pr m r 

srážek, uvedený v posledním sloupci, pochází z vyhodnocení let 1961 až 1990. Pr m r pro 

stanici B lotín není znám. Proto jsem použil údaj zahrnující celý Olomoucký kraj. 

Nadm rný srážkový úhrn m že být rozhodujícím faktorem pro vznik svahových deformací, 

nebo obnovení jejich pohybu. Na studovaném zá ezu vznikla první deformace v b eznu roku 

2009 a druhá v kv tnu roku 2010. Srážkové úhrny v t chto m sících jsou proto uvedeny 

ješt  v dalších kapitolách, a to po jednotlivých dnech. 

Graf . 1 – M sí ní úhrny srážek na meteorologické stanici B lotín
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 (mm) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 dlouhodobý pr m r

leden 
B lotín 48,0 25,6 59,6 56,2 45,5 37,5 69,9 23,6 20,9 63,8 42,0 

R 26,0 26,0 55,0 71,0 69,0 35,0 75,0 37,0 25,0 59,0 42,0 

únor 
B lotín 21,6 63,7 5,5 32,4 51,2 48,7 25,4 24,3 55,8 31,9 40,0 

R 32,0 70,0 13,0 49,0 64,0 44,0 44,0 27,0 61,0 26,0 38,0 

b ezen 
B lotín 49,0 21,1 9,2 51,5 11,7 45,0 57,7 49,0 86,2 18,0 40,0 

R 70,0 42,0 15,0 49,0 28,0 70,0 53,0 59,0 76,0 33,0 40,0 

duben 
B lotín 62,7 42,1 27,7 21,2 42,1 80,8 7,4 38,7 6,9 67,4 49,0 

R 63,0 34,0 29,0 37,0 40,0 74,0 5,0 52,0 23,0 48,0 47,0 

kv ten 
B lotín 51,2 44,0 70,2 26,4 58,7 82,8 47,2 74,0 74,4 237,3 80,0 

R 61,0 53,0 77,0 59,0 80,0 92,0 79,0 57,0 86,0 133,0 74,0 

erven 
B lotín 76,3 97,2 45,9 86,1 47,9 69,8 73,9 62,5 258,5 77,0 94,0 

R 79,0 92,0 40,0 96,0 57,0 83,0 78,0 60,0 113,0 75,0 84,0 

ervenec 
B lotín 201,1 54,6 72,2 33,8 103,4 3,8 50,1 103,6 75,7 131,4 90,0 

R 119,0 87,0 82,0 66,0 132,0 38,0 86,0 86,0 111,0 118,0 79,0 

srpen 
B lotín 98,7 69,2 40,6 26,5 88,7 92,4 95,0 85,5 41,6 89,7 84,0 

R 91,0 177,0 31,0 56,0 96,0 141,0 71,0 69,0 57,0 149,0 78,0 

zá í 
B lotín 118,1 53,8 38,2 39,7 48,0 23,3 135,5 59,9 12,5 80,0 55,0 

R 108,0 63,0 31,0 53,0 51,0 18,0 117,0 48,0 22,0 84,0 52,0 

íjen 
B lotín 16,0 79,3 66,7 67,8 7,8 13,1 42,6 28,9 73,2 13,5 48,0 

R 26,0 90,0 65,0 44,0 11,0 33,0 36,0 44,0 68,0 13,0 42,0 

listopad 
B lotín 37,4 36,8 37,2 49,3 58,6 36,3 30,3 28,7 39,6 73,8 56,0 

R 55,0 72,0 22,0 75,0 33,0 46,0 76,0 43,0 43,0 65,0 49,0 

prosinec 
B lotín 46,4 49,1 65,5 11,4 66,9 22,6 34,5 38,8 53,5 52,0 52,0 

R 63,0 51,0 55,0 24,0 70,0 28,0 35,0 36,0 58,0 65,0 48,0 

celkem rok
B lotín 826,5 636,5 538,5 502,3 630,5 556,1 669,5 617,5 798,8 935,8 730,0 

R 793,0 857,0 515,0 679,0 731,0 702,0 755,0 618,0 743,0 868,0 673,0 

Tab. . 2 – Srážkový úhrn 

Pro v tší p ehlednost uvádím data z meteorologické stanice B lotín také v sloupcovém 

grafu. Z n j je patrný výrazný srážkový úhrn v kv tnu 2010, tedy t sn  p ed po átkem druhé 

svahové deformaci. Naopak srážky v b eznu 2009 se nejeví jako nijak extrémní. 
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2.7. Svahové deformace v okolí zájmové lokality 

Na základ  archivních dat z databáze Geofondu a záv re ných zpráv z provedeného 

geotechnického pr zkumu jsem zjistil, že svahové deformace se v minulosti vyskytly i v 

blízkém okolí zájmové oblasti. Konkrétn  se jedná o sesuv z roku 1990 na svahu zá ezu 

železni ní trat  mezi Hranicemi na Morav  a B lotínem, která je sou ástí d ležitého 

železni ního koridoru Ostrava – P erov. Na obrázku . 2.10 je tato deformace vid t jako 

fialov  šrafované území v pravém horním rohu. Pro v tší názornost je na obrázku 

znázorn no vedení dálnice D1 daným územím a mimoúrov ová k ižovatka u Hranic na 

Morav  [21]. 

Fialová ára na obrázku . 2.10 vymezuje území fosilního potenciálního sesuvu 

zaznamenaného v roce 1963 [21]. 

Existence t chto svahových deformací ukazuje, že v daných geologických podmínkách 

nejsou svahové deformace v zá ezech nijak výjime né. 

Obr. 2.10 – Svahové deformace širšího okolí [21]
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2.8. Seizmicita v zájmové oblasti 

Obr. 2. 11 – Mapa seizmických oblastí eské republiky, erven  je vyzna eno umíst ní 

zájmové lokality [24] 

Z mapy seizmických území eské republiky je patrné, že zájmová lokalita se nachází 

v oblasti s velmi nízkým návrhovým zrychlením základové p dy a s vlivem p irozené 

seizmicity se v takovýchto p ípadech neuvažuje. [24] 
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3. Stabilitní posouzení stávajícího stavu zá ezu, realizace modelového 
výpo tu 

Pro objektivní posouzení stávajícího stavu je nezbytn  nutné nejprve objasnit pochody, 

které se na n m podílely. Dnešní tvar zá ezu je výsledkem následujících inností: 

• Hloubení zá ezu 

• Vznik svahových deformací 

• Sanace svahových deformací 

3.1. Hloubení zá ezu

Postup hloubení a p ípadné negativní jevy, jako výrony podzemní vody, porušení 

drenážního systému a jiné, mohou mít zásadní vliv na výslednou stabilitu celého díla. Proto 

jsem se tyto údaj snažil získat od odpov dných pracovník  investora celé stavby, editelství 

silnic a dálnic eské republiky. Mnou požadovaná data však nebyla k dispozici s odvoláním 

na dobu, která uplynula od výstavby a uvedení dálnice do provozu. Podobn  mi nebylo 

umožn no nahlédnout do stavebních deník . Následující popis je tedy pouze p edpokladem, 

jak byl daný zá ez hlouben. Postup byl konzultován s odborníky na danou problematiku. 

Podle dostupných fotografií byl zá ez vyhlouben na p elomu let 2006 a 2007. as nutný pro 

vybudování p edpokládám dva až t i m síce. Tento asový faktor by bylo možné pozd ji 

zohlednit p i tvorb  matematického modelu. Vzhledem k nedostatku dostate n

spolehlivých informací jsem se však rozhodl toto do výpo tu nezahrnovat. 
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Zájmové území bylo v minulosti využíváno pro zem d lské ú ely. Tento fakt lze ov it na 

leteckých m ických snímcích uvedených v kapitole 2.1. Je možné p edpokládat, že toto 

území bylo opat eno drenáží. Této domn nce napovídá i fakt, že nad zá ezem je vybudována 

soustava šachtic hlubokých 1,7 m – 2,5 m (na výkresu situace území jsou ozna eny S1,  

S2, atd.). Jednotlivé šachtice jsou navzájem propojeny perforovanými drenážními rourami. 

N které šachtice však mají p ítok také ve sm ru, který je kolmý na dálnici. To znamená, že 

do systému odvodn ní p ivád jí vodu z polí. Je proto otázkou zda p i hloubení nebyly 

n které stávající drenáže neodborným zásahem porušeny. Takovéto porušení by m lo za 

následek vtékání vod m lkého kvartérního pokryvu do svahu zá ezu, a tím výrazn  p isp lo 

ke snížení stability svahu zá ezu. 

3.2. Svahové deformace v zájmovém území 

Dálni ní úsek byl zprovozn n v listopadu roku 2008. Od té doby prob hly v zájmovém 

území celkem t i svahové deformace, všechny na pravé stran  zá ezu ve sm ru  

Ostrava - Olomouc. Jejich umíst ní je znázorn no na výkresu . 08, který je p ílohou této 

diplomové práce. P esné asové ur ení jednotlivých svahových deformací bylo možné jen 

díky Ing. Jaroslavu Ryšávkovi, Ph.D., ze spole nosti UNIGEO a.s. Informace od zástupc

investora obsahovala pouze údaj, že k sesuvu došlo n kdy na ja e roku 2010. O faktu, že 

sesuv  v daném území prob hlo víc, nebyla v jejich odpov di ani zmínka. 

3.2.1. B ezen 2009 – první svahová deformace 

Jen ty i m síce od uvedení dálnice do provozu, postihla na konci b ezna roku 2009 svah 

zá ezu u Hranic na Morav  první deformace. Její výsledek je vid t na fotografii . 3.1. 
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Obr. 3.1 – První svahová deformace [foto: Ing. Jaroslav Ryšávka, Ph.D.] 

Z obrázku je patrné, že deformace prob hla v místech, kde kon í zat žovací lavice v pat

svahu. Zárove  je zde také možné vid t ukon ení vegeta ního porostu. Vzhledem ke krátké 

dob , která uplynula od ukon ení výstavby je možné, že stromy byly ješt  živé a pomáhaly 

stabilizovat ostatní ásti svahu. 

Jednou z p í in aktivace tohoto sesuvu by mohlo být dlouhodobé promrzání svahu v zimním 

období, kdy voda vzlíná ze spodních vrstev. P i mrznutí se voda m ní v led, zv tšuje sv j 

objem a dochází k trhání zeminy a vzniku nových pór . V pr b hu b ezna pak mohlo dojít 

k tání tohoto ledu, nasycení svahu vodou z tajícího sn hu a snižování smykové pevnosti 

zeminy. Množství vody bylo zárove  zv tšováno vlivem atmosférických srážek. Jejich 

množství je p ehledn  uvedeno v tabulce . 3 a také v grafu . 2.  
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Stabilita svahu mohla být také ovlivn na nedostate ným povrchovým odvodn ním, kdy do 

svahu mohla p itékat také voda z vyšších ástí zájmového území. 

den mm den mm den mm den mm 

1.3. 0,0 9.3. 6,1 17.3. 1,5 25.3. 0,3 

2.3. 1,3 10.3. 10,9 18.3. 0,3 26.3. 0,9 

3.3. 0,4 11.3. 2,0 19.3. 1,1 27.3. 9,5 

4.3. 0,0 12.3. 5,5 20.3. 0,0 28.3. 0,5 

5.3. 2,4 13.3. 1,6 21.3. 0,0 29.3. 16,8 

6.3. 11,7 14.3. 0,0 22.3. 0,2 30.3. 1,2 

7.3. 3,9 15.3. 3,7 23.3. 2,5 31.3. 0,0 

8.3. 1,1 16.3. 0,6 24.3. 0,2 celkem 86,2 

Tab. . 3 - Srážkový úhrn na meteorologické stanici B lotín v b eznu 2009 

Graf . 2 – Srážkový úhrn na meteorologické stanici B lotín v b eznu 2009 
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Velmi krátce po sesunutí byla provedena sanace svahu. Byl upraven jeho tvar, z ízena 

zat žovací lavice u paty a byl obnoven vegeta ní pokryv, který zabra uje další erozi p dy  

a zárove  napomáhá k odvod ování svahu. Je možné, že byla realizována i další stabiliza ní 

opat ení, avšak tyto informace jsou z ejm  známé pouze investorovi stavby. Podle ve ejn

dostupných fotografií nelze žádná další opat ení potvrdit. 

3.2.2. Kv ten 2010 – druhá svahová deformace 

Druhá svahová deformace prob hla na konci kv tna roku 2010 v bezprost ední blízkosti 

sesuvu z b ezna roku 2009. Celá situace je vid t na fotografii . 3.2. Zajímavostí je, že 

fotografie . 3.2 byla po ízena až na konci ervence. Za celé dva m síce tedy vlastník stavby 

nepodnikl žádná stabiliza ní opat ení.  

Z obrázku . 3.2 je patrné, že sesuv výrazn  poškodil stávající povrchové odvodn ní, 

základovou patku dopravního zna ení a bezpe nostní svodidla. Povrchové odvodn ní 

v oblasti odlu né hrany sesuvu, ani dopravní zna ení nebylo do dnešního dne obnoveno. 

Pravd podobnou p í inou vzniku nového sesuvu (sesuv . 2) mohlo být nedostate né 

odvodn ní vod m lkého kvartérního pokryvu a nadm rné atmosférické srážky v kv tnu roku 

2010. Dalším možným negativním vlivem mohla být nedostate ná stabilizace prvního 

sesuvu, kdy pravd podobn  nedošlo k zamezení v tšího pohybu podzemní vody podél 

západní odlu né hrany prvního sesuvu. 

Množství atmosférických srážek je p ehledn  uvedeno v tabulce . 4 a také grafu v . 3. P i 

pronikání velkého množství vody do svahu patrn  došlo ke snížení smykové pevnosti 

zemin, a tím k sesutí svahu. 
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Obr. 3.2 – Druhá svahová deformace s vyzna ením geodetického bodu . 3663 

 [foto: Ing. Petr Janovský] 

den mm den mm den mm den mm 

1.5. 1,1 9.5. 0,7 17.5. 7,7 25.5. 5,7 

2.5. 0,1 10.5. 0,0 18.5. 9,5 26.5. 8,0 

3.5. 4,5 11.5. 16,5 19.5. 0,2 27.5. 7,0 

4.5. 14,8 12.5. 20,2 20.5. 7,3 28.5. 1,6 

5.5. 23,1 13.5. 10,7 21.5. 11,6 29.5. 0,0 

6.5. 1,7 14.5. 4,2 23.5. 2,7 30.5. 9,4 

7.5. 0,0 15.5. 9,2 25.5. 2,0 31.5. 4,0 

8.5. 14,8 16.5. 19,5 24.5. 19,5 celkem 237,3 

Tab. . 4 - Srážkový úhrn na meteorologické stanici B lotín v kv tnu 2010 
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Graf . 3 – Srážkový úhrn na meteorologické stanici B lotín v kv tnu 2010 

Pronikání p ípovrchových vod do svahu je patrné z fotografie . 3.3.  Pro v tší názornost 

jsem místa p ítok  vody ozna il erveným kole kem. P i detailn jším pohledu je možné 

vid t, že dutinky mají výrazn  tmavší barvu než jejich okolí. To jasn  dokazuje p ítomnost 

vody. Vzhledem k rozloze polí, která jsou za hranou zá ezu a množství atmosférických 

srážek v kv tnu 2010, mohlo být množství vody p itékající do svahu velmi výrazné. 

Možnému nesprávnému provedení drenáží napovídají také fotografie na obrázkuz . 3.4, 

které jsem po ídil p ímo v míst  sesuvu. Na t chto snímcích je zachyceno vyúst ní 

drenážních rour na velmi nestandardních místech povrchu. Je možné, že se jedná pouze o 

zbytky stavebního odpadu, ovšem už jen pouhá p ítomnost tohoto materiálu ve svahu je 

neklamnou známku nedostate n  kvalitn  odvedené práce.  
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Obr. 3.3 – Detail odlu né hrany druhé svahové deformace [foto: Ing. Petr Janovský] 

Obr. 3.4 – Ukázka vyúst ní drenážního potrubí na povrchu svahu [foto: autor] 

Z fotografie . 3.2 je patrný p vodní rozsah druhé svahové deformace. V pravé ásti snímku 

je možné si všimnout zna ky geodetického bodu . 3663 pro vytý ení dálnice. P i pohledu 

na stávající stav na fotografii . 3.5 lze vid t, že kone ný rozsah stabilizovaného území je 
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v tší. Je možné, že p i sesuvu došlo k oslabení celého svahu a sesuv se postupn  mírn

rozši oval. Dnešní stav území u geodetického bodu . 3663 je patrný z obrázku . 3.6. 

Obr. 3.5 – Stávající stav svahu [foto: autor] 

Obr. 3.6 – Detail tvaru svahu u geodetického vyty ovacího bodu . 3663 [foto: autor] 
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Pravd podobn  v pr b hu druhé poloviny roku 2010 byla provedena sanace sesuvu dva a t i. 

Následující popis událostí je pouhým p edpokladem postupu prací na sesuvu dva, protože 

ani na otázku sanace tohoto svahu nebyli zástupci investora schopni odpov d t. V rámci 

sanace bylo nejprve odstran no oplocení nad svahem, sesunutá zemina v pat  svahu byla 

pravd podobn  odt žena a odvezena na skládku a tvar svahu upraven dozérem. Poté byla na 

svah navezena a rozprost ena št rková vrstva a také vrstva hlíny. Velikost frakce 

navezeného št rku je z ejmá z fotografie . 3.7. Mocnost vrstvy št rkového p esypu jsem 

ov il pr zkumnou kopanou sondou p ímo ve svahu. Výkop jsem po vyfotografování 

samoz ejm  zase pe liv  zahrnul. 

Obr. 3.7 – Ukázka materiálu použitého pro sanaci svahové deformace [foto: autor] 

Obr. 3.8 – Detail vrstev zemin použitých pro sanaci svahu [foto: autor] 
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V pr b hu léta roku 2011 byl svah znovu oplocen. Z toho lze usuzovat, že vlastník považuje 

sesuv za uklidn ný a neplánuje již provád t žádná další sana ní opat ení. Toto rozhodnutí se 

jeví jako nevhodné. Svah zá ezu je totiž již nyní zna n  poškozen erozí. Vzniklé erozní rýhy 

jsou jasn  patrné ze snímku . 3.9. Je možné p edpokládat, že eroze bude postupn

pokra ovat až do úplného odplavení navezené zeminy a áste ného odplavení jejího 

podkladu. Není také jasné, zda bylo zabrán no dalším p ítok m vod m lkého kvartérního 

pokryvu do svahu. Vzhledem k faktu, že nad svahem nebylo obnoveno ani povrchové 

odvodn ní, lze p edpokládat, že investor stavby nev noval ádnému odvodn ní žádnou 

pozornost. 

Závažným problémem je také vegetace, která se vyskytuje po celé délce zá ezu. Po 

provedení výkopových prací byly svahy zá ezu zatravn ny a byly zde vysázeny stromy. 

Naprosto však chyb la následná pé e o tyto stromy. Jakákoliv údržba byla omezena pouze 

na sekání trávy. Tato skute nost má za následek dnešní stav patrný z obrázku . 3.10, kdy 

v tšina strom  odum ela a p estala plnit funkci p irozeného odvodn ní svahu a zvyšování 

jeho stability. Sou asný stav strom  vysázených v zájmové lokalit  nejlépe vystihují 

fotografie po ízené v bezprost edním okolí zájmové lokality.  

Obr. 3.9 – Ukázka poškození svahu stružkovou erozí [foto: autor] 
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Obr. 3.10 – Ukázka stavu vegeta ního porostu v zájmovém území [foto: autor] 

3.2.3. T etí svahová deformace 

Na konci kv tna roku 2010, tedy p ibližn  ve stejnou dobu jako prob hl druhý sesuv, došlo 

ve svahu zá ezu západn  od projektovaného mostu íslo SO 218 ke t etí svahové deformaci - 

sesuvu. D vodem pohybu svahu byly pravd podobn  extrémní deš ové srážky a ur itý vliv 

jist  znamenaly také antropogenní zásahy do svahu ve fázi výstavby dálnice.  

T etí sesuv byl sanován ve stejném období jako druhý sesuv. Ze sou asného tvaru povrchu 

terénu, ani z dostupných materiál , se mi nepoda ilo zjistit, jak byl sesuv sanován, zda bylo 

provedeno pouze upravení tvaru svahu nebo jestli bylo území také odvodn no. 
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3.3. Analýza stability svahu za pomocí matematického modelování 

V sou asné dob  se svah zá ezu vizuáln  jeví jako stabilní. Skute ný stav zájmového území 

lze však lépe zjistit pomocí matematického modelu svahu, vytvo eného ve specializovaném 

geotechnickém softwaru. Pro modelování zá ezu je nejvhodn jší program PLAXIS 2D, 

který je založený na metod  kone ných prvk . Byl vytvo en pro dvojrozm rné analýzy 

stability a deformace v geotechnice. Na rozdíl od jiných program  umož uje ve výpo tu 

zohlednit i asový faktor. 

P i modelování svah  je nejd ležit jším výstupem stupe  stability. Algoritmus programu 

PLAXIS 2D je založen na základ  postupné redukce smykové pevnosti a úhlu vnit ního t ení 

zemin. Výpo et probíhá do té doby, kdy již není možné nalézt rovnovážný stav. Výsledný 

stupe  stability je pak vyjád en jako pom r skute ných parametr  a parametr  p i  

porušení [24].  

Pro vytvo ení modelu, který nejlépe odráží realitu v zájmovém území, jsou nezbytn  nutné 

následující parametry: 

- geometrie svahu 

- rozhraní jednotlivých vrstev hornin a zemin 

- pevnostní a p etvárné parametry hornin a zemin 

3.3.1. Geometrie svahu 

Polohopis a výškopis zájmového území jsem zam il za pomoci zkušeného geodeta 

elektrooptickým dálkom rem SOUTH 660, polohové m ení bylo v systému S-JTSK, 

výškové v systému BpV. Podrobné body byly zam eny ze stanovišt  4001, umíst ného na 

most  vedoucím p es dálnici D1. Jeho sou adnice byly ur eny z bodového pole pro stavbu 
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dálnice, vybudovaného firmou GEOS Opava. Polohová p esnost m ení byla ± 15 cm, 

výšková ± 5 cm. 

Pro ú ely této práce jsem zam il dva geodetické profily, a to A-A´a B-B´. První profil A-A´ 

se nachází zcela mimo stávající svahové deformace a druhý B-B´ ve svahu poškozeném 

druhým sesuvem. Oba profily jsou podrobn  vykresleny na výkresu . 09, který je p ílohou 

této diplomové práce. Umíst ní obou profil  je také znázorn no ve výkresu . 08 - situace 

zájmového území. 

3.3.2. Rozhraní vrstev, pevnostní a p etvárné parametry zemin 

Rozhraní jednotlivých vrstev bylo zjišt no na základ  dokumentace vrtné prozkoumanosti 

z archivu GS - Geofondu. Všechny popisy výsledk  vrtného pr zkumu tvo í p ílohu . 2 

této diplomové práce. Rozhraní vrstev je názorn  vid t na výkresu . 09. 

Pevnostní a p etvárné parametry zemin byly p evzaty ze záv re ných zpráv jednotlivých 

etap geotechnického pr zkumu a jsou p ehledn  uvedeny v tabulce . 5. 
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F6 CI F6 CL F8 CV F8 CH G5 GC 

Material model Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb

Material type UnDrained UnDrained UnDrained UnDrained UnDrained 

unsat [kN/m3] 15,50 18,70 16,11 16,91 17,50 

unsat [kN/m3] 20,97 21,70 19,64 21,11 20,50 

Kx [m/day] 8,73 · 10-5 1,68 · 10-4 8,62 · 10-5 8,64 · 10-5 224,64 

Kx [m/day] 8,73 · 10-5 1,68 · 10-4 8,62 · 10-5 8,64 · 10-5 224,64 

Edef [kPa] 5 500 2 000 6 000 6 000 22 000 

 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 

cef [kPa] 10,00 16,00 15,00 15,00 16,00 

ef [°] 20,00 21,00 20,00 15,00 21,00 

 [°] 0 0 0 0 0 

Tab. . 5 – Parametry zemin [14] 

3.3.3. Model svahu 

V rámci posouzení stávajícího stavu svahu zá ezu jsem uvažoval t i následující modelové 

situace: 

a) Svah mimo stávající svahové deformace – ez A-A´ 

b) Svah p ed poškozením druhou svahovou deformací – ez B-B´ 

c) Svah po poškození druhou svahovou deformací – ez B-B´ 

Pro všechny t i stavy jsem vytvo il matematický model a sledoval vývoj stupn  stability 

svahu. Pr b hy smykových ploch jsou sou ástí p ílohy . 1 této diplomové práce. 
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a) Svah mimo stávající svahové deformace – ez A-A´ 

Tento model jsem vytvo il pro ujišt ní, že zbývající ást zá ezu, která dosud nebyla 

postižena sesuvy, je stabilní a má požadovaný stupe  bezpe nosti v tší než 1,5. Nejd íve 

jsem do modelu zakreslil geometrii svahu a rozhraní jednotlivých vrstev. Poté jsem 

p i adil všem vrstvám pevnostní a p etvárné parametry, získané na základ  laboratorních 

výsledk  z geotechnického pr zkumu. 

Obr. 3.11 - ez A – A´: p vodní tvar zájmového území s rozhraním vrstev a budoucím 

zá ezem, modelová situace a) 

Rozhodujícím faktorem stupn  stability je v daném p ípad  HPV. Uvažoval jsem proto 

nejnep ízniv jší stav, kdy HPV dosahuje úrovn  terénu. Tento stav by mohl nastat 

nap íklad p i extrémních atmosférických srážkách. 

Po zadání všech nezbytných vstupních údaj  jsem modeloval vyhloubení zá ezu. I zde 

jsem ponechal HPV na povrchu terénu. Lze sice p edpokládat, že odvodn ní dálnice by 

m la za následek snížení HPV, ale fotografie uvedené v p edchozích kapitolách 

nazna ují, že do svahu po celou dobu p itékala voda z rozsáhlých zem d lských 

pozemk  nad zá ezem.  
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Obr. 3.12 - Ukázka zadání HPV v ezu A -  A´, modelová situace a) 

V dalších fázích výpo tu jsem zá ez nechal konsolidovat a sledoval jeho vývoj postupn

v následujících patnácti letech. Vzhledem k faktu, že zá ez byl vyhlouben v roce 2007, 

nastane tato návrhová situace za více než deset let. 

Výsledné hodnoty jsem porovnal s p vodními p edpoklady, stanovenými v pr b hu 

geotechnického pr zkumu. V závislosti na použitém typu výpo tu byl stupe  stability 

svahu zá ezu uvažován v rozmezí 1,3 až 1,5. 

Hodnoty stupn  stability v jednotlivých fázích životnosti zá ezu uvádím v tabulce . 6,  

a také grafu . 4. 

as 

(dny) 
0 21 60 180 365 730 1460 2920 5840 10000 

Stupe

stability 

Tab. . 6 - Vývoj stupn  stability svahu v ezu A - A´, modelová situace a) 
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Graf . 4 – Vývoj stupn  stability svahu v ezu A - A´, modelová situace a) 

Z výsledk  je patrné, že po áte ní stupe  stability byl v souladu s p vodními 

p edpoklady. Vlivem postupného dotvá ení svah  zá ezu se však stabilita snižuje  

a výpo et napovídá, že v sou asné dob  již svah nemusí vykazovat požadovaný stupe

stability. ešením tohoto problému by mohlo být navržení spolehlivého systému 

odvodn ní. Toto bude provedeno v dalších kapitolách této diplomové práce. 

b) Svah p ed poškozením druhou svahovou deformací - ez B-B´ 

Postup tvorby tohoto modelu je shodný s postupem popsaným v p edchozí kapitole. 

Rozdílná je pouze geometrie svahu. P vodní geometrii svahu jsem vytvo il na základ

výkresové dokumentace, dostupné v archivu GS - Geofondu. 

Vzhledem k poloze tohoto ezu jsem model realizoval ve dvou variantách. V prvním 

jsem respektoval geologii ov enou p i geotechnickém pr zkumu firmou  
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GEOtest BRNO a.s., ve druhé variant  byla geologie shodná s geologií zastiženou mimo 

sesuvné území. Oba geologické ezy tvo í p ílohy této diplomové práce. 

Obr. 3.13 – ez B – B´: varianta 1, modelová situace b) 

Geologie varianty 1 se p i výpo tu ukázala jako málo pravd podobná. Stupe  stability 

inil 2,4 i p i zadání HPV až k povrchu. Svah s takto vysokým stupn m stability by 

patrn  deformace nepostihla. Proto se jeví jako pravd podobn jší, že geologie v ezu 

svahové deformace je velmi podobná geologii mimo sesuvné území a rozdíl je pouze 

v geometrii zá ezu. Tomu odpovídají i výsledky matematického modelování, kdy 

po áte ní stupe  stability je jen o málo menší než v p ípad  výpo tu pro území mimo 

svahové deformace. 

as 

(dny) 
0 21 60 180 365 730 1460 2920 5840 10000 

Stupe

stability 1,38 1,37 1,35 1,32 1,3 1,27 1,24 1,2 1,18 1,17 

Tab. . 7 – Vývoj stupn  stability svahu v ezu B – B´, modelová situace b) 
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Graf . 5 – Vývoj stupn  stability svahu v ezu B – B´, modelová situace b) 

Z provedeného výpo tu lze usuzovat, že svah zá ezu v tomto míst  nikdy nem l stupe

stability v požadované výši 1,5 a tudíž jej nebylo možné považovat za dlouhodob

stabilní. Tomu odpovídá i fakt, že zde došlo ke svahovým deformacím. 

c) Svah po poškození druhou svahovou deformací – ez B-B´ 

T etí modelovou situaci jsem vytvo il pro stanovení stupn  stability svahu po druhé 

svahové deformaci a její následné sanaci popsané v kapitole 3.2.2. Tento model odráží 

sou asný stav zájmového území. Vzhledem k faktu, že po sesuvu nebylo obnoveno ani 

povrchové odvodn ní lze jen st ží p edpokládat, že bylo zabrán no p itékání vody do 

svahu, a proto je i v tomto modelu HPV umíst na až na povrch, jak je vid t na obrázku  

. 3.14. 
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Obr. 3.14 – Ukázka zadání HPV v ezu B - B´ v modelové situaci c) 

Z výstup  tohoto modelu vyplývá, že sou asný stupe  stability zájmového území je 1,32. 

Svah tedy nelze pokládat za trvale uklidn ný a je nutné navrhnout sana ní opat ení, která 

zajistí uklidn ní sesuvného území. 
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4. Návrh nezbytných sana ních opat ení, modelová analýza variant 

4.1. Sana ní opat ení používaná pro stabilizaci svahových deformací 

Principem sanací všech svahových deformací je redukce destabilizujících sil a naopak 

maximalizace sil p sobících proti pohybu svahové deformace. 

V sou asné dob  se pro sanaci svahových deformací b žn  využívají následující opat ení 

nebo kombinace t chto opat ení [12]: 

a) Úprava geometrie svahu 

- odleh ení koruny svahu 

- p itížení paty svahu 

- snížení sklonu svahu 

b) Odvodn ní 

- drenážní p íkopy, žebra a masky 

- horizontální a subhohrizontální odvod ovací vrty 

- sifonové drény 

- povrchové odvodn ní 

- odvodn ní pomocí vegeta ního porostu 

c) Použití op rných konstrukcí 

- betonové a železobetonové op rné st ny 

- gabionové st ny 

- pilotové st ny 

- sít  zabra ující pádu skalních blok
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d) Vyztužení zeminy 

- h ebílkování 

- mikropiloty 

- kotvení 

- injektování 

- zmrazování 

- vegeta ní porost – stabilizující ú inek ko en

Pro stabilizaci zájmové lokality je pot eba v novat nejv tší pozornost ádnému odvodn ní 

celého území, proto budou v následující kapitole podrobn ji popsány jednotlivé možnosti 

odvodn ní území.  

4.1.1. Možnosti odvodn ní 

Odvodn ní území je v tšinou prvním opat ením, které je v rámci sanace realizováno. 

V p ípad  velkých sesuv  je to také jediná metoda, kterou m žeme použít. Odvodn ním se 

snižuje pórový tlak v horninovém masivu, snižuje se HPV a zvyšuje se smyková pevnost 

horniny.  

V p ípad  akutního rizika svahového pohybu se jako první doporu uje od erpání vody ze 

všech stávajících studní, které se na dané lokalit  vyskytují. Toto s sebou nese riziko 

narušení t chto studní a paradoxn  následná nutnost zajišt ní dodávek pitné vody. S touto 

variantou je tedy nutné po ítat už p i návrhu projektu sanace. 

Jako všechny obory lidské innosti i technická ešení odvod ování svah  se neustále 

vylepšují a zdokonalují. Všechny, v sou asné dob  používané metody, m žeme v zásad

rozd lit do dvou kategorií: 
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- erpací metody 

- gravita ní metody 

Vzhledem k charakteru a umíst ní zájmové lokality se jako nejvýhodn jší jeví využití 

gravita ního odvodn ní, které umož uje kontinuální odvád ní vody ze svahu. Náklady na 

z izování gravita ních systém  jsou ve srovnání s erpacími systémy výrazn  nižší a také 

b žná údržba za ízení je levn jší a jednodušší. 

Gravita ní metody používané pro odvod ování svah : 

a) Odvodn ní drenážními štolami 

V minulosti se tato metoda úsp šn  používala p i budování velkých dopravních staveb. 

Štola poskytovala mnoho informací o geologické stavb  území a hydrogeologických 

pom rech. Velkou výhodou byla možnost z izování dalších drenážních vrt  v r zných 

sm rech. V dnešní dob  byly drenážní štoly již tém  nahrazeny horizontálními 

odvod ovacími vrty. Náklady na odvodn ní pomocí drenážních štol jsou desetkrát vyšší 

než použití horizontálních odvod ovacích vrt . 

b) Odvodn ní drenážními p íkopy 

Odvodn ní drenážními p íkopy je velmi vhodné pro odvodn ní m lké podzemní vody. 

Jednoduchá a ú inná metoda spo ívá ve vybudování rýh vedených nej ast ji po 

vrstevnici. Dno rýhy je opat eno drenážním potrubím a poté zasypáno št rkem. Hloubka 

rýhy bývá v tšinou kolem t í metr . Výhodou této metody je rychlost jejího vybudování 

a její pom rn  vysoká ú innost. Nevýhodou je áste ná ztráta zachycené vody a 

nebezpe í okamžitého zavalení rýhy již v pr b hu hloubení. Eliminaci je možné snížit 

vhodným používáním perforovaných a neperforovaných hadic. V místech p ítok  vody 

je nutné používat perforované pažnice, v místech, kde se voda pouze odvádí, pak 

používat plné pažnice. 
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c) Odvodn ní drenážními žebry 

Jedná se o rýhy vykopané po spádnici, které jsou vypln ny št rkem. Mohou být 

ochrán ny geotextilií a na jejich dn  m že být umíst no drenážní potrubí. Nej ast ji plní 

žebra pouze funkci drenážní nebo, pokud zasahují i smykovou plochu, sou asn  zvyšují 

odpor na smykové ploše. Obvyklá vzdálenost žeber je šest metr  anebo se pro ur ení 

pot ebné vzdálenosti použije stabilitního výpo tu. asto bývají drenážní žebra dopln na 

drenážními p íkopy, které vodu bezpe n  odvedou mimo svah. B žn  se hloubí bagrem 

do hloubky kolem 5 m. Rýhy je však možné hloubit i drapákem do hloubek n kolika 

desítek metr . Taková rýha má pak charakter podzemní st ny. Tato varianta je velmi 

ú inná, ale finan n  nákladná. Proto se realizuje pouze z ídka. Jako nevýhodná se tato 

metoda ukazuje v p ípad  pokra ujícího svahového pohybu, nebo  dochází k destrukci 

drenážních žeber. 

d) Odvodn ní drenážní maskou 

Odvodn ní drenážní maskou je systém velmi podobný odvodn ní drenážními žebry. 

Spo ívá ve vybudování št rkové vrstvy po celé délce svahu. Pro zajišt ní v tší stability 

je možné použít vhodnou geotextilii. Pro svoji nákladnost a náro nost je tento systém 

používán velmi z ídka. 

e) Odvodn ní artézskými vrty 

Je metoda, která se hodí pro odvodn ní území s napjatou hladinou. Po zhotovení vrtu 

voda vystoupá na svoji piezometrickou výšku a odtud je drenážními p íkopy bezpe n

odvedena mimo t leso svahu. Použití tohoto principu vyžaduje zvláštní geologické 

podmínky a systém artézských vrt  je z izován pouze v ojedin lých p ípadech. 

f) Odvodn ní ztracenými vrty 

Odvodn ní ztracenými vrty spo ívá v gravita ním odvedení vody z vyšších horizont  do 

níže položených kolektor  pod smykovou plochou. Také pro použití této metody jsou 

nutné specifické a p íznivé geologické pom ry, a proto se realizuje pouze z ídka. 
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g) Odvodn ní klasickými horizontálními odvod ovacími vrty 

Jedná se o vrty malého pr m ru 150 – 200 mm, dlouhé až 300 m. Nej ast ji jsou vrtány 

dovrchn  s doporu ený sklonem 4°. V ideálním p ípad  jsou vedeny po smykové ploše. 

Vrty bývají osazeny perforovanými výpažnicemi, které p i vrtání slouží zárove  jako 

ochrana vrtu. Takto zhotovené vrty jsou finan n  nákladn jší, ale mají v tší odolnost 

proti pohybu svahu. Alternativou k ocelové výpažnici jsou výpažnice plastové. Tyto jsou 

sice levn jší, ale náchyln jší k poškození. Perforaci tvo í vrtané díry o pr m ru  

3 – 5 mm a jejich celková plocha je až 10% z plochy vrtu. V n kterých p ípadech se 

používá št rbinová perforace o délce št rbiny 50 – 100 mm a ší ce 1 – 2 mm. U krátkých 

vrt  se perforace provádí pouze v horní polovin  výpažnice, tím se zabrání možnosti 

zp tného vsakování vody do svahu. U dlouhých vrt  je technicky obtížné správn  osadit 

pažnici ve vrtu, a proto se provádí perforace po celém obvodu pažnice. Nedílnou 

sou ástí p i realizaci vrtu je záv re ná úprava jeho zhlaví. Vyúst ní vrtu bývá v tšinou 

zabudováno do šachtice, tím je zabrán no promrzání vrtu v zimních m sících a zárove

je k vrtu umožn n p ístup pro išt ní a monitoring množství odtékající vody. P ístup k 

vrt m by m l být umožn n pouze oprávn ným osobám. Ponechání ocelové výpažnice 

bez zabezpe ení je totiž rizikové z hlediska jejího zcizení nebo zdemolování a následné 

finan n  velmi nákladné opravy vrtu.  Horizontální odvod ovací vrty by m ly být 

vedeny až k nejpropustn jší hornin . V opa ném p ípad  se jejich ú innost zna n

snižuje. Technologie provád ní vrt  je závislá hlavn  na jejich délce. N které krátké vrty 

lze realizovat pouhým zatlu ením perforované trubky do svahu. Delší vrty jsou 

nej ast ji provád ny pomocí valivého dláta, které za sebou táhne perforované trubky. To 

znamená, že zárove  probíhá jak vrtání, tak pažení. Po skon ení prací dláto z stává ve 

vrtu. 

h) Odvodn ní subhorizontálními odvod ovacími vrty ízeným vrtáním 

Vznik souvisí se zdokonalením vrtacích mechanism . P i vrtání lze pohyb korunky 

p esn ídit a tím je umožn no vrtání po smykové ploše. Pohyb korunky lze ídit jak 

v horizontálním, tak i ve vertikálním sm ru. Z izování subhorizontálních odvod ovacích 

vrt  má dv ásti. První je samotné vrtání. Velkou výhodou je, že vrtání m že probíhat 

z míst za odlu nou hranou i z míst pod elem sesuvu. Je možné tedy vrtat dovrchn  i 

úpadn . Po provrtání celého svahu následuje druhá etapa. Ke korunce jsou p ipevn ny 
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p edem p ipravené perforované hadice z PVC a p i zp tném pohybu korunky jsou spolu 

s rozši ováním vrtu zatahovány do vrtu. Nedílnou sou ástí je op t záv re ná úprava vrtu 

a odvedení nashromážd né podzemní vody. Velkou výhodou subhorizontálních vrt  je 

jejich snadná kontrola a údržba.  

i) Odvodn ní sifonovými drény 

Tato metoda odvodn ní je založena na principu sifonu. Do svislých vrt  jsou vloženy 

násoskové sifonové trubice o pr m ru 10 - 30 mm. Vrty jsou uspo ádány v ad , s 

obvyklou rozte í 3 – 6 m a jsou dostate n  hluboké pro zajišt ní požadovaného snížení 

hladiny podzemní vody. Umožn no je odvodn ní až do hloubek 8 – 10 m pod terénem. 

Funk nost systému je zajišt na jednak pomocí stálé vodní rezervy ve vrtech a dále 

pomocí speciálních regula ních výtokových kus , umíst ných na dolním výtokovém 

konci každé sifonové trubice ve spole né výtokové šacht . P i zvýšení hladiny podzemní 

vody ve vrtu nad srovnávací rovinu je proud ní sifonovou trubicí okamžit  obnoveno a 

voda je tak odvád na do výtokové šachty a dále mimo zájmové území. P i poklesu vody 

zp t ke srovnávací rovin  je proud ní zastaveno p i zachování vodního sloupce 

v sifonové trubici. Zavzdušn ní systému a ztrát  funk nosti je zamezeno použitím 

automatických regula ních výtokových kus , které zastavují proud ní p i minimálních 

hodnotách pr tok . Systém je vhodný do prost edí s propustnostmi menšími než  

10-5 m·s-1 a p ítoky 0 - 0,3 l·s-1 na drén. Nevýhodou systému je nemožnost jeho použití 

ve svazích s malým sklonem. Nezbytná je také ádná a pravidelná údržba všech 

komponent . P i jejím zanedbání dochází k rychlému zanášení jednotlivých díl  a celé 

odvodn ní se stává nefunk ní.  

j) Odvodn ní svahu pomocí vegeta ního porostu 

Odvodn ní svahu pomocí rostlinného porostu je ú inné hlavn  u m lkých sesuv .  

U hlubokých sesuv  je hlavním úkolem rostlin zabránit pronikání povrchové vody do 

svahu. Ko eny strom  a rostlin spot ebovávají ást podzemní vody a tím p ispívají ke 

stabilit  a vysoušení svah . P i vhodné volb  vegeta ního pokryvu mohou ko eny 

zasahovat velmi hluboko, a tak zvyšovat mechanickou pevnost, snižovat množství vody 

ve svahové deformaci a zabra ovat svahovému pohybu. Pro stabilizaci svahu jsou tedy 
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nejvhodn jší stromy s velkou spot ebou vody a velkým výparem. Mezi takové pat í 

zejména listnaté d eviny, p edevším olše, topol, jasan a b íza. Velké problémy m že 

naopak p inést osazení svahu smrkovým porostem, který má m lké ko eny, nep ízniv

narušuje strukturu p dy a svým rychlým r stem zat žuje povrch svahu. 

k) Povrchové odvodn ní 

Základním úkolem povrchového odvodn ní zabrán ní p ítoku vody do svahu. To 

znamená z oblasti sesuvu odvést všechny potoky a do asné vodote e, zachytit prameny 

vyv rající na území, odvodnit bezodtoké depreseí a zabránit p itékání vody z vyšších 

ástí svahu. Samotné povrchové odvodn ní ve v tšin  p ípad  stabilitu svahu nezajistí, 

ale výrazn  p ispívá k vysušení a uklidn ní sesuvu. 

4.2. Sana ní opat ení vedoucí ke stabilizaci zájmového území 

4.2.1. Odvodn ní 

Pro zajišt ní dostate né stability svahu je naprosto nezbytné zabránit p ítok m vod m lkého 

kvartérního pokryvu do t lesa svahu. Pro tento ú el je z ejm  nejvhodn jší použít 

kombinaci záchytného drenážního p íkopu za hranou svahu a svodných drenážních žeber 

vedených po spádnici. Dalším vhodným sana ním opat ením by m lo být osázení svahu 

vhodnými d evinami a zajišt ní dokonalého travního porostu. 

Vzhledem k zjišt nému stupni stability ve svahu, a to jak mimo sesuvné, tak i p ímo 

v sesuvném území, navrhuji realizaci drenážního p íkopu po celé délce zá ezu. Nabízí se 

zde možnost vedení tohoto p íkopu v trase stávajících šachtic. Tímto zp sobem by byl 
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zajišt n p ístup k drenážím a byla umožn na jejich kontrola a údržba. Využitím stávajících 

šachtic by zárove  nevznikla nutnost obsazení cenné plochy zem d lského území. 

V neposlední ad  by mohlo dojít i k finan ním úsporám. 

P í ný ez drenážním p íkopem je vid t na výkresu . 10. Po provedení výkopových prací 

budou dno rýhy a st na rýhy p iléhající ke svahu opat eny 2 mm silnou nepropustnou fólií. 

Ta zabrání dalším p ítok m vod m lkého kvartérního pokryvu do svahu. Dále bude výkop

chrán n separa ní geotextilií s minimální hmotností 300 g·m-2. Na dno rýhy bude položena 

flexibilní plastová drenážní roura o pr m ru 200 mm, která zajistí bezpe né odvedení 

nashromážd né vody do povrchové vodote e. Celý výkop bude následn  zasypán 

kamenivem frakce 16 – 32 mm. Št rková vrstva bude v pr b hu zasypávání postupn

hutn na. P ibližn  20 cm pod okrajem drenážního p íkopu dojde k uzav ení geotextilie a 

poté bude zbytek rýhy zasypán kamenivem frakce 8 – 16 mm. 

V p evážné ásti své délky dosáhne hloubka drenážního p íkopu více než jednoho a p l 

metru, z tohoto d vodu bude p i realizaci nezbytn  nutné použití pažení. 

Ke zvýšení drenážního ú inku bude záchytný drenážní p íkop dopln n adou svodných 

drenážních žeber. Vhodná osová vzdálenost jednotlivých žeber je kolem 15 m. Postup 

z izování je velmi obdobný jako u drenážního p íkopu s rozdílem v umíst ní nepropustné 

folie. Ta bude u drenážních žeber umíst na pouze u dna výkopu. Praktickou ukázku použití 

drenážních žeber je možné vid t na obrázku . 4.1. 
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Obr. 4.1 – Ukázka odvodn ní pomocí drenážních žeber [foto: autor] 

Kombinace záchytného drenážního p íkopu a svodných drenážních žeber by m la zajistit 

dostate n  spolehlivé odvodn ní svahu zá ezu a tím p isp t k výraznému zvýšení stupn

stability. Tento p edpoklad je možné ov it realizací modelového výpo tu. 

Modelový výpo et jsem op t provedl pro oba ezy, a to A - A´ a B - B´. Ú inky odvodn ní 

se projeví snížením HPV, jak je vid t na obr. . 4.2. P i snižování HPV jsem vzal do úvahy 

p edpoklad, že do svahu již nep itéká voda m lkého kvartérního pokryvu a zárove , že 

odvodn ní dálni ního t lesa zajistí snížení HPV na mnou požadovanou úrove . 
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Obr. 4.2 - Ukázka snížení HPV v ezu A – A´ 

Vývoj stupn  stability svahu v obou ezech jsem poté sledoval v ase. Jeho pr b h je možné 

vid t v tabulkách . 8 a . 9, a také v grafech . 6 a . 7. Pr b hy smykových ploch jsou 

sou ástí p ílohy . 1 této diplomové práce. 

as 

(dny) 
0 21 60 180 365 730 1460 2920 5840 10000 

Stupe

stability 
1,83 1,84 1,84 1,85 1,86 1,88 1,91 1,93 1,96 1,97 

Tab. . 8 – Vývoj stupn  stability svahu mimo svahové deformace po odvodn ní 
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Graf . 6 - Vývoj stupn  stability svahu mimo svahové deformace po odvodn ní

as 

(dny) 
0 21 60 180 365 730 1460 2920 5840 10000 

Stupe

stability 
1,72 1,74 1,77 1,79 1,81 1,83 1,85 1,87 1,89 1,89 

Tab. . 9 – Vývoj stupn  stability svahu postiženého druhou svahovou deformací po odvodn ní

Graf . 7 -  Vývoj stupn  stability svahu postiženého druhou svahovou deformací po odvodn ní
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Další možností, jak p i nízkých finan ních nákladech zvýšit stabilitu svahu je jeho 

zatravn ní a osázení vhodným rostlinstvem, zejména d evinami s hlubokým zako en ním. 

Takto vysazenou vegetaci je nutné pravideln  udržovat. 

Sou asný stav svahu ale není pro novou výsadbu vhodný. Ke zlepšení situace by mohlo 

p isp t použití speciálních rohoží, která již obsahují zeminu a travní semena. Tyto rohože 

pak sta í v zájmové lokalit  pouze rozprost ít. 

4.2.2. Použití op rné st ny 

Z výsledk  matematického modelování lze usuzovat, že po odvodn ní drenážním p íkopem  

a drenážními žebry bude svah zá ezu již dostate n  stabilní. Pro získání v tší 

pravd podobnosti celkové stability je možné navržená sana ní opat ení doplnit realizací 

op rné st ny. Jako nejvhodn jší se jeví výstavba gabionové st ny. D vodem je propustnost 

vody mezi zrny kameniva, nižší po izovací náklady v porovnání se železobetonovou 

op rnou st nou a také skute nost, že v blízkosti zájmové lokality jsou již n které svahy 

pomocí gabionové st ny stabilizovány. 

I p es fakt, že realizace gabionové zdi je finan n  mén  náro ná než stavba st ny ze 

železobetonu, jde stále o pom rn  drahou stavební konstrukci. Proto by její realizace podél 

celého svahu zá ezu byla ekonomicky nep ijatelná. Z tohoto d vodu navrhuji její z ízení 

pouze v místech, kde byly svahy zá ezu postiženy svahovými deformacemi.  

Navrhované rozm ry i zp sob založení gabionové zdi jsou názorn  vid t na výkresu . 11, 

který je sou ástí p íloh této diplomové práce. Výpl  gabionové st ny bude tvo it dob e 
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zrn ný št rk. I p esto, že je gabionová st na velmi propustná, navrhuji na její vnit ní stran

umístit perforovanou drenážní rouru o pr m ru 150 mm. 

Obr. 4.3 - Ukázka použití gabionové st ny [foto: autor]

Stavbou gabionové zdi dojde k p itížení paty svahu a ke snížení jeho sklonu. P ed samotnou 

realizací gabionu bude nejprve nutné provést odkop ásti stávajícího svahu. Tím bude 

vytvo en prostor pro stavbu gabionu. Po dokon ení stavby gabionové zdi bude nutné zacelit 

prostor za vnit ní stranou zdi. K tomuto ú elu by z ejm  bylo vhodné použít již d íve 

odt ženou zeminu. Alternativou m že být navezení št rkové frakce, která by ješt  zvýšila 

drenážní efekt. 
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Pro ov ení vlivu gabionové zdi na výsledný stupe  stability svahu zá ezu jsem vytvo il 

matematický model. V n m jsem uvažoval vytvo ení št rkového p ísypu na vnit ní stran

gabionové st ny. Materiálové charakteristiky gabionové zdi a št rku, nutné pro výpo et 

v programu PLAXIS 2D, jsou p ehledn  umíst ny v tabulce . 10. 

Gabionová ze   Št rkový p ísyp 

Material model Linear - Elastic Material model Mohr - Coulomb 

Material type Drained Material type Drained 

unsat [kN/m3] 19,50 unsat [kN/m3] 19,50 

unsat [kN/m3] 21,50 unsat [kN/m3] 21,50 

Kx [m/day] 86,40 Kx [m/day] 86,40 

Kx [m/day] 86,40 Kx [m/day] 86,40 

Edef [kPa] 40 000 Edef [kPa] 40 000 

 0,25  0,25 

  cef [kPa] 0 

  ef [°] 34,00 

Tab. . 10 – Materiálové charakteristiky gabionové zdi a št rkového p ísypu [9]

P i vytvá ení modelu jsem p edpokládal, že stavba gabionové zdi bude provedena 

v kombinaci s odvodn ním pomocích drenážního p íkopu a drenážních žeber. Tím je možné 

snížit HPV v modelu pod vrstvu vozovky. Geometrie modelu i výška HPV je názorn  vid t 

na výstupu z modelu na obr. . 4.4. 
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Obr. 4.4 - Ukázka geometrie a pr b hu HPV v modelu s gabionovou st nou

Stupe  stability svahu zá ezu po odvodn ní se pohyboval v rozmezí 1,7 – 1,9. Vliv stavby 

gabionové zdi na výsledný stupe  stability je možné vid t v tabulce . 11 a také v grafu . 8. 

as 

(dny) 
0 21 60 180 365 730 1460 2920 5840 10000 

Stupe

stability 
2,18 2,21 2,23 2,24 2,23 2,23 2,23 2,22 2,22 2,22 

Tab. . 11 – Vývoj stupn  stability po odvodn ní a stavb  gabionové zdi 
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Graf . 8 -  Vývoj stupn  stability po odvodn ní a stavb  gabionové zdi

Modelový výpo et ukazuje, že po odvodn ní svahu pomocí drenážního p íkopu a 

drenážních žeber a po stavb  gabionové zdi bude svah zá ezu vykazovat stupe  bezpe nosti 

v hodnot  2,2 a tudíž tento svah bude možné považovat za dlouhodob  stabilní. 

4.3. Monitoring zájmového území 

Zájmové území bude nutné v následujících letech monitorovat, a to jak v p ípad  realizace 

navrhovaných sana ních opat ení, tak i p i ponechání svah  zá ezu v sou asném stavu. 

Následující návrh možného monitoringu byl vytvo en s ohledem na finan ní náro nost. 

Nejjednodušší a finan n  nejmén  náro ný monitoring svahu p edstavují vizuální prohlídky. 

Ty by bylo vhodné uskute ovat dvakrát ro n , první po skon ení jarního tání, druhá p ed 
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po átkem zimního období. První prohlídku je t eba vždy uskute nit po átkem r stu nové 

vegetace, kdy jsou na terénu dob e patrné všechny morfologické tvary. Zájmová místa je 

pot ebné fotograficky dokumentovat tak, aby opakované snímky byly po izovány vždy z 

jednoho stanovišt . P i prohlídkách by m l být kontrolován stav svahu zá ezu, stav 

odvod ovacích prvk , v etn  šachtic za hranou zá ezu. 

Pokud by bylo pot ebné použít objektivní metody monitoringu, poté se jako nejvhodn jší 

jeví aplikace pásmové extenzometrie. P i jejím použití je t eba mít na pam ti, že v tomto 

p ípad  je možné osadit stabilní op ry pouze do míst za sesuvem. M ení by bylo vhodné 

realizovat na n kolika profilech, a to minimáln  v každém sesuvu jeden profil a jeden profil 

m it ve stabilním území. 

P i nutnosti sledovat celý zá ez plošn , by p icházelo v úvahu použití laserového skeneru. 

Toto m ení by však z ejm  neúm rn  zvýšilo finan ní náro nost monitoringu, jelikož cena 

jednoho m ení se pohybuje kolem 25 000 K . 
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5. Záv re né zhodnocení variantních sana ních opat ení 

Výstupy z matematických model  nazna ují, že v sou asné dob  nespl ují svahy zá ezu u 

Hranic na Morav  požadovanou hodnotu dlouhodobého stupn  stability. Z tohoto d vodu 

jsem navrhl následující možná sana ní opat ení: 

- Odvodn ní zájmového území pomocí záchytného drenážního p íkopu 

- Odvodn ní zájmového území pomocí drenážních žeber 

- Stabilizace zájmového území pomocí stavby gabionové zdi 

Ú inky všech navržených sana ních opat ení jsem postupn  zjiš oval pomocí 

matematického modelování v softwaru PLAXIS 2D, který byl vyvinut speciáln  pro ešení 

geotechnických úloh. 

Z výsledk  modelování je patrné, že d sledné odvodn ní zájmového území by vedlo ke 

zvýšení stupn  stability svahu na požadovanou úrove  vyšší než 1,5. Modelování nazna uje, 

že po provedení drenážního p íkopu a drenážních žeber by stupe  stability m l vzr st ze 

sou asných 1,3 až na 1,9. Svah s takto vysokým stupn m stability by nem l dále podléhat 

svahovým deformacím, a to ani p i extrémních srážkách, které se v zájmovém území 

vyskytují. 

V místech svahu, která byla v minulosti postižena svahovými deformacemi, by sana ní 

opat ení mohla být rozší ena o stavbu gabionové zdi. Její realizací by došlo k dalšímu 

snížení sklonu svahu, a také k p itížení paty svahu. Matematické modelování ukazuje, že 

stavbou gabionové zdi by se stupe  stability zvýšil až na hodnotu 2,2. 

Vývoj stupn  stability pro jednotlivé návrhové situace je nejlépe patrný z grafu . 9 
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Graf . 9 -  Vývoj stupn  stability po pro jednotlivé návrhové situace

V rámci etapy sanace svahu se také jeví jako nezbytné obnovení vhodného vegeta ního 

pokryvu, tedy osázení svahu d evinami s hlubokými ko eny a zajišt ní dokonalého travního 

porostu. 

Žádné ze sana ních opat ení nebude ádn  plnit svoji funkci bez pravidelné kontroly  

a údržby. Z tohoto d vodu je nutná pravidelná údržba vegeta ního porostu. Ve vhodných 

intervalech by m lo být provád no išt ní drenážních rour, umíst ných na dn  záchytné 

drenážní rýhy a drenážních žeber. Pravidelná údržba sana ních opat ení je ve výsledku 

mén  finan n  náro ná než jejich pozd jší rekonstrukce. 
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5.1. Finan ní a asová náro nost realizace sana ních opat ení 

Finan ní zhodnocení a asová náro nost provedení stabilizace byla provedena ve spolupráci 

s odborníkem na zemní práce a stavbu základových konstrukcí. Náklady na realizaci 

jednotlivých sana ních opat ení jsou p ehledn  znázorn ny v tabulce . 12. 

Tab. . 12 – Náklady na realizaci sana ních opat ení
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Z uvedené tabulky je patrné, že náklady na provedení sana ních prací jsou zna né a ukazují, 

že d sledné odvodn ní zájmového území v etap  výstavby dálnice by pomohlo v dnešní 

dob  uspo it nemalé finan ní prost edky. 

Po konzultaci s odborníky odhaduji as nutný pro realizace záchytné drenážní rýhy na dva 

týdny a jednoho svodného drenážního žebra na dva dny. Stavba gabionové zdi v místech 

postižených svahovými deformacemi by trvala z ejm  necelé dva m síce. 
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6. Záv r 

Cílem diplomové práce bylo posouzení sesuvu svahu zá ezu na dálnici D1 u Hranic  

na Morav . Od konce b ezna roku 2009 do konce kv tna roku 2010 postihly toto zájmové 

území celkem t i svahové deformace.  

V rámci diplomové práce jsem zpracoval t i stádia vývoje zájmového území. Období p ed 

vyhloubením dálni ního zá ezu jsem studoval pomocí leteckých m ických snímk

z posledních sedmdesáti let, a také pomocí záv re ných zpráv z jednotlivých etap 

geotechnického pr zkumu. Sou asný stav území jsem posuzoval na základ  terénních 

prohlídek a matematického modelování.  To mi také umožnilo predikci budoucího vývoje 

zájmového území. 

Z archivních leteckých m ických snímk  lze usuzovat, že zájmové území bylo p ed 

stavbou dálnice D1 stabilní. Jednou z možných p í in dnešního stavu by mohlo být 

nedostate né odvodn ní zájmové lokality, které dovoluje pronikání vod m lkého 

kvartérního pokryvu do svahu, ímž výrazn  p ispívá ke snížení jeho stability. 

Pro stabilizaci zájmového území se jako nezbytn  nutné jeví jeho spolehlivé odvodn ní. Pro 

tento ú el jsem v rámci této diplomové práce navrhl kombinaci záchytného drenážního 

p íkopu a svodných drenážních žeber, dopln nou o nutnou obnovu vegeta ního pokryvu. 

Matematické modelování ukazuje, že realizace t chto opat ení by poskytla výsledný stupe

dlouhodobé stability v požadované výši. Pro další možné zvýšení stupn  stability jsem 

v etap  sana ních opat ení navrhl výstavbu gabionové zdi.  

Záv re né finan ní zhodnocení nazna uje, že realizace sana ních opat ení je velmi 

nákladná, a proto je velmi d ležitá jejich následná pravidelná kontrola a údržba. Jenom ta 

totiž m že v kombinaci s kvalitním monitoringem zabránit dalšímu plýtvání finan ními 

prost edky.  
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P ÍLOHA . 1 

PR B HY SMYKOVÝCH PLOCH  
PRO JEDNOTLIVÉ MODELY



a) Svah mimo stávající svahové deformace - ez A - A´ 

              Smyková plocha po vyhloubenín                                                    Smyková plocha po 21 dnech 

                   Smyková plocha 60 dnech                                                           Smyková plocha po 180 dnech 

                 Smyková plocha 365 dnech                                                           Smyková plocha po 730 dnech 



                 Smyková plocha 1460 dnech                                                         Smyková plocha po 2920 dnech 

                Smyková plocha 5840 dnech                                                        Smyková plocha po 10000 dnech 



b) Svah p ed poškozením druhou svahovou deformací - ez B - B´ - varianta 2 

             Smyková plocha po vyhloubenín                                                    Smyková plocha po 21 dnech 

                   Smyková plocha 60 dnech                                                           Smyková plocha po 180 dnech 

                 Smyková plocha 365 dnech                                                           Smyková plocha po 730 dnech 



              Smyková plocha 1460 dnech                                                         Smyková plocha po 2920 dnech 

                Smyková plocha 5840 dnech                                                        Smyková plocha po 10000 dnech 



c) Svah po poškození druhou svahovou deformací - ez B - B´ - po odvodn ní 

                Smyková plocha po odvodn ní                                                   Smyková plocha po 21 dnech 

                   Smyková plocha 60 dnech                                                           Smyková plocha po 180 dnech 

                   Smyková plocha 365 dnech                                                           Smyková plocha po 730 dnech 



                Smyková plocha 1460 dnech                                                         Smyková plocha po 2920 dnech 

                  Smyková plocha 5840 dnech                                                        Smyková plocha po 10000 dnech 



d) Svah mimo stávající svahové deformace - ez A - A´ - po odvodn ní 

                  Smyková plocha po odvodn ní                                                   Smyková plocha po 21 dnech 

                      Smyková plocha 60 dnech                                                           Smyková plocha po 180 dnech 

                  Smyková plocha 365 dnech                                                           Smyková plocha po 730 dnech 



                 Smyková plocha 1460 dnech                                                         Smyková plocha po 2920 dnech 

                  Smyková plocha 5840 dnech                                                        Smyková plocha po 10000 dnech 



e) Svah po poškození druhou svahovou deformací - ez B - B´ - po odvodn ní a stavb  gabionu 

   Smyková plocha po odvodn ní a stavb  gabionu                                    Smyková plocha po 21 dnech 

                      Smyková plocha 60 dnech                                                           Smyková plocha po 180 dnech 

                       Smyková plocha 365 dnech                                                           Smyková plocha po 730 dnech 



                   Smyková plocha 1460 dnech                                                      Smyková plocha po 2920 dnech 

                  Smyková plocha 5840 dnech                                                        Smyková plocha po 10000 dnech 



P ÍLOHA . 2 

VÝSLEDKY VRTNÉHO PR ZKUMU


























