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ANOTACE 

BILL, M. Technické zabezpečení sesuvného území vzniklého nekontrolovatelným vypouštěním 

trechnických vod do volného terénu. Ostrava, 2012. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, 56 s.  

Diplomová práce se zabývá problematikou svahového sesuvu Olmovec na území města 

Orlová, který vznikl v souvislosti s nekontrolovatelným vypouštěním technických vod                 

do volného terénu. 

V úvodní části práce se věnuji druhům svahových pohybů, jejich příčinám a používaným 

opatřením proti jejich vzniku a působení.  

V praktické části práce analyzuji a hodnotím rizika a zranitelnost sesuvného území Olmovec, 

použitím metody HVA. Na základě výsledků analýzy jsou navržena opatření vedoucí 

ke zmírnění rizik a stabilizaci území, a to včetně finančních nákladů na realizaci opatření. 

Klíčová slova: svahové pohyby, analýza rizika, stabilizace území, sanační opatření.    

 

THESIS ABSTRACT 

BILL, M. Technical Protection of Landslide Area Made by Uncontrollable Technical Water 

Disposal in Open Terrain. Ostrava, 2012. The Thesis. VSB-TU Ostrava, 56 s.   

This diploma thesis deals with the issue of landslide area Olmovec in the town of Orlova.    

The landslide area was made by uncontrollable technical water disposal in open terrain.  

The introduction concerns types of landslide movements, their causes and the measures used 

to prevent the origin and activity of such movements. 

In the practical part of the thesis, I analyze and evaluate the risks and the size of vulnerability 

of the landslide area Olmovec by using the method of HVA. Following the results of the 

analysis, I suggest protection measures to stabilize this area and lower its risks, including the 

financial expenses for realizing these measures. 

Key Words: landslide area movements, analysis of the risks, stabilization of the area, 

redevelopment measures. 
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1 ÚVOD 

 

Téma diplomové práce jsem zvolil s ohledem na skutečnost, že se mi naskytla 

možnost řešit konkrétní případ sesuvu na území města Orlová. Na tomto příkladu jsem mohl 

aplikovat metodu řízení rizika a ve spolupráci s odborníky navrhnout konkrétní opatření 

vedoucí k dočasnému nebo úplnému technickému zabezpečení následků této mimořádné 

události. 

Cílem práce bylo provést řízení rizik včetně návrhu sanačních opatření vedoucích 

k zabezpečení stabilizace sesuvného území postiženého především nekontrolovatelným 

vypouštěním technických vod. 

Diplomovou práci jsem rozdělil na teoretickou a praktickou část. V teoretické části                         

se zejména zabývám vysvětlením pojmů spojených se sesuvy, možnostmi jak postupovat při 

zjištění svahových sesuvů a možnými technickými opatřeními, kterými lze stabilizovat území 

postižené sesuvem. 

Praktickou část práce jsem dále rozdělil na analýzu rizik a zranitelnosti území a návrh 

sanačních opatření. V rámci analýzy rizik a zranitelnosti území budu analyzovat hlavní 

příčiny svahových pohybů v řešeném území, k tomuto použiji metodu HVA. V rámci návrhu 

sanačních opatření se pokusím pomocí technických opatření zabezpečit riziková místa území 

v návaznosti na výsledky analýzy rizik. U jednotlivých opatření také uvedu odhad finančních 

nákladů potřebných k jejich realizaci.         
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2 REŠERŠE 

 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor životního prostředí. Závěrečná zpráva k sesuvům nahlášeným 

na krajský úřad při povodních 2010. 

Účelem tohoto materiálu je poskytnutí městům a obcím základní informace k problematice 

sesuvů a způsobu jejich řešení. V první části je uvedena krátká sumarizace událostí z května 

2010, vysvětlující informace týkající se sesuvů a obecných postupů k jejich stabilizaci, 

postupné kroky investora od vyhodnocení až po financování. Druhá část materiálu se věnuje 

přehlednému seznamu sesuvů při povodních 2010 v kraji a případných doporučení možností 

realizace řešení jednotlivé události.   

 

MEZEY, G., G. PIANCATELLI, F. BERTULLI, J. SPEKKER, M. RACZKA, R.M. 

MESA a J. GÖRS. PROJEKTOVÝ TÝM SIPROCI. Projekt SIPROCI: Meziregionální 

reakce na přírodní a člověkem způsobené katastrofy. 

Tento dokument byl zpracován v rámci evropského projektu Interreg IIIC SIPROCI – 

„Mezinárodní reakce na přírodní a člověkem způsobené katastrofy“. Členové pracovní 

skupiny porovnali nejlepší metody mapování rizik, které se používají v jednotlivých zemích      

a navrhli metodu, která je úspěšně použita v Provincii Macerata v Itálii. Metoda byla dále 

zdokonalena na základě dalších studií, úvah a analýz různých procesů používaných 

v ostatních evropských i neevropských zemích. Vybraná metoda HVA představuje návrh 

nejlepšího postupu pro mapování rizik území.  
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3 PRÁVNÍ RÁMEC PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SESUVŮ  

 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávních 

celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením,                               

a při jejich řešení. 

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 

Čl. 5 – vyhlášení nouzového stavu v případě živelných pohrom, ekologických nebo 

průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují 

životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav 

vyhlašuje vláda. 

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 

§ 13, odst.2 – Ministerstvo životního prostředí při územním plánování může vymezit území 

se zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů 

nebo se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry, kde mohou stavební úřady 

vydat územní rozhodnutí jen na základě jeho závazného stanoviska. 

 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území a změna zákona o pojišťovnictví 

V § 2 jsou stanoveny zásady poskytnutí státní pomoci při mimořádných událostech                       

(m.j. při svahových nestabilitách), které může stát poskytnout prostřednictvím ministerstva, 

které o poskytování rozhoduje. 
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4 SVAHOVÉ POHYBY 

  K svahovým pohybům dochází, když buď příroda, nebo lidé poruší stabilitu 

svahu. Síly držící pohromadě půdu nebo horninu začnou být v tomto okamžiku slabší než 

gravitace. Celá masa se dává do pohybu ze svahu a může nastat katastrofa.  

Inženýrští geologové používají v souvislosti se svahovými pohyby nejčastěji technický termín 

sesuv. Sesuv je definován jako „náhlý pohyb hornin, při němž sesouvající se hmoty jsou 

odděleny od pevného podloží zřetelnou smykovou plochou“. 

4.1 VZNIK SVAHOVÝCH POHYBŮ 

 Svahové pohyby mohou být uvolněny různým způsobem. Zemský povrch se skládá 

většinou ze svahů. Některé jsou stabilní, jiné se za různých podmínek stávají nestabilními. 

Svah se stane nestabilním v níže uvedených případech  

 při změně sklonu svahu,  

 při zatížení svahu násypy, 

 při otřesech, 

 při zvýšení obsahu vody v půdě, 

 změna porostu nebo odstranění vegetace, 

 necitlivé úpravy terénu. 

 

Obrázek č. 1 - Příklad možného narušení stability svahu necitlivými úpravami terénu.[16]  

Dalším důležitým faktorem je materiálové složení svahů. Příkladem může být např. 

přítomnost pevných hornin, které jsou překryté sutí nebo půdou. Suť se snadno odloučí                 

od podloží, zvláště vyskytuje-li se v oblasti kluzné plochy voda. Jiným závažnějším 

příkladem jsou horniny tvořeny lavicemi pevných vápenců nebo pískovců s vložkami 

měkčích jílovitých břidlic. Zvětráním se vytvoří odlučná plocha a lavice gravitačně „klouzají“ 

po svahu. Důležitá je zde hlavně orientace vrstev, tzn. pokud jejich směr a sklon     je 

rovnoběžný se svahem, existuje vždy možnost sesuvů.[19] 

http://www.sci.muni.cz/~herber/slide/undercutting.jpg
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Přesně nelze uvést úhel svahu, nad jehož úrovní je svah nestabilní a naopak. V literaturách               

je uveden kritický úhel 25°.  

Zásadní vliv na uvolnění sesuvu mají dešťové srážky a otřesy. U dešťových srážek závisí              

na mnoha okolnostech (zejména délka trvání a množství). Například v Alpských oblastech je 

pokládáno za kritickou hranici množství přes 2500 mm v krátké době (několik hodin). 

4.2 KALSIFIKACE SVAHOVÝCH POHYBŮ       

 Všechny svahové pohyby pro jednoduchost rozdělíme na tři kategorie, pohyby 

pomalé, pohyby středně rychlé a pohyby rychlé. 

4.2.1 Pohyby pomalé 

 Těmto pohybům se říká ploužení, plíživý pohyb suti, slézání nebo popolézání. 

Rychlost tohoto svahového pohybu nebývá vetší než několik desítek cm za rok.  

Tuto kategorii svahových pohybů lze rozpoznat podle vychýlených stromů, podle tvarových 

změn povrchu terénu (propady) nebo také na základě měření pomocí citlivých technických 

přístrojů. Typem takového pohybu je tzv. geliflukce, což je pohyb v půdách a sutích 

nasycených vodou. 

Tyto pohyby přímo nezpůsobí katastrofu, ale jejich nebezpečí tkví v tom, že se mohou 

postupně změnit v pohyb rychlejší a pak i v katastrofu. Mnoho velkých sesuvů začalo 

popolézáním suti nebo pomalým sjížděním horninových bloků. 

4.2.2 Středně rychlé pohyby    

 Jedná se o takové svahové pohyby, kde je rychlost pohybu metr za hodinu nebo den.  

Do této kategorie patří většina typických sesuvů (obrázek č. 1). Tento typ sesuvu již značně 

poškozuje dopravní infrastrukturu (silnice, železniční tratě, mosty), technickou infrastrukturu 

(vedení inženýrských sítí) a v neposlední řadě také majetkové škody obyvatelů dané oblasti 

(budovy). Je zde také nebezpečí záplav, protože sesouvající se svahy míří do údolí, kde 

obvykle teče řeka nebo potok 

4.2.3 Rychlé pohyby    

 U těchto svahových pohybů se rychlost pohybuje v několika desítkách až stovkách km 

za hodinu. Do této kategorie lze zařadit např. řícení skal, přívalové proudy, které vzniknou 
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smísením horninového materiálu s vodou (mohou být bahnité, kamenité nebo přechodné). 

Patří sem také laviny (sněhové, sněhokamenité).[11] 

4.3 SKLADBA SESUVU       

Každý svahový pohyb (sesuv) se skládá z několika částí: 

 odlučné oblasti tzn. místa, odkud se horniny pohybuji (zdroj materialu),  

 čelní (akumulačni) oblasti, tzn. části svahového pohybu, kde se materiál v 

konečném stadiu nahromadí,  

 splazu, tzn. části sesuvu mezi odlučnou oblastí a čelem sesuvu. 

 

Obrázek č. 2 – Popis jednotlivých částí sesuvu. 
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5 ZÁSADY POSTUPŮ SMĚŘUJÍCÍCH KE STABILIZACI SESUVŮ 

Níže uvádím postupné kroky, které by měly být učiněny v případě řešení sesuvu. 

 

 

              

             

Obrázek č. 3 – Zjednodušený postup při řešení sesuvu.[7]    

  Nahlášení sesuvu   

 

 
 

     

  Místní šetření za 

účasti dotčených 

stran 

  

    

        

Vyřešeno   

na místě  

Sesuv ohrožující 

obecný zájem 
 Havárie 

       

  
Kontaktovat 

oblastního geologa, 

geologickou firmu 

 

Zahájit práce 

k bezprostřední 

záchraně osob a 

majetku (HZS) 

     
 

 
 

  
Zjistit přítomnost 

produktovou 
 

Kontaktovat 

oblastního geologa 

   
 

 
 

 
 

  

Provést průzkum, 

instalovat 

monitorovací zařízení 
 

Zadat sanační opatření 

odborné firmě 

     
 

  
Zpracovat projekt 

sanačních opatření 
 

Po částečné stabilizaci 

odvolat havarijní stav 

      

  
Realizace sanačních 

opatření 
  



 

8 

 

 

Při oznámení sesuvu vyvolá zpravidla starosta místní šetření za účasti dotčených stran, během 

tohoto šetření se provede prvotní rekognoskace (prohlídka). Závěrem prvotní rekognoskace    

je jeden ze tří možných závěrů: 

 záležitost je jednoduchá a byla vyřešena na místě samém, 

 pravděpodobně se jedná o sesuv, který ohrožuje obecný zájem – je potřeba 

podniknout další kroky, 

 záležitost je havarijní a hrozí nebezpečí z prodlení – nadále se postupuje jako 

při havárii. 

5.1 POSTUP V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ OBECNÉHO ZÁJMU 

V tomto případě je kontaktován oblastní geolog nebo specialista inženýrský geolog 

České geologické služby, který zajistí prvotní mapování a registraci sesuvného území. 

Zpracuje se projekt sanačních opatření. Projekt musí vypracovat kvalifikovaný a zkušený 

řešitel, autorizovaný geotechnik. Projekt by měl nabídnout několik variant řešení a tyto 

varianty by měly být rozděleny do etap. Výběr metod a etap by měl být na základě observační 

metody. Projekt se může nechat oponovat. Na základě výběrového řízení bude vybrán 

zhotovitel, se kterým se uzavře smlouva o dílo. Činnost zhotovitele bude kontrolována 

technickým dozorem investora a projektantem. O jednotlivých etapách se bude rozhodovat 

průběžně na základě měření monitorovacího systému (observační metoda). Na základě 

výpočtu a měření monitorovacího systému bude vyhodnocena účinnost sanace. Po ukončení 

sanace bude upřesněna frekvence měření monitorovacího systému a frekvence kontroly                  

a údržby jednotlivých sanačních prvků. Sesuv se bude dlouhodobě sledovat. Všechny kroky    

a činnosti probíhající na sesuvu je potřeba fotograficky dokumentovat a archivovat. Pro 

posouzení naléhavosti se používá třístupňová klasifikace nebezpečí a ohrožení, vyplývající z 

daného jevu, která je používána pracovníky České geologické služby při kalamitních stavech, 

kdy je nutné rozhodnout vhledem k naléhavosti o určitém pořadí a prioritách.  

5.1.1  Kategorie I – riziko malé 

 Sesuv je dočasně uklidněný s možností obnovení svahových pohybů. Příčiny vzniku 

svahových pohybů dosud trvají, svahové deformace jsou sice převážně v klidu, hlavní příčina 

vzniku svahových pohybů však není odstraněna a pohyby se mohou znovu obnovit. Svahové 
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pohyby bezprostředně neohrožují stabilitu staveb, pozemních komunikací, pozemků                       

a vodních toků. Okamžitá technická sanace není nutná, sesuv je však třeba pravidelně 

sledovat a na základě výsledků tohoto sledování teprve rozhodnout další kroky. Zvážit drobné 

zemni úpravy, především odvodnění bezodtokých depresí, udržovat čisté drenáže. 

5.1.2  Kategorie II – střední riziko 

 Sesuv stále aktivní, příčiny vzniku svahových pohybů dosud trvají, hlavní příčina 

vzniku svahových pohybů není odstraněna. Stále existuje nebezpečí ohrožení staveb (obytné, 

hospodářské, průmyslové, hydrotechnické, pozemních komunikací a pod.), pozemků                       

a vodních toků. Toto nebezpečí však není bezprostřední. Sanační práce je nutno realizovat              

v blízkém výhledu na základě projektu opírajícího se o výsledky předcházejícího sledováni                

a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu. Především odvodnění terénních depresí                      

a bedlivé čištění drenáži, monitorování výsledků. 

5.1.3  Kategorie III – vysoké riziko 

 Svahové pohyby jsou stále aktivní a nesou výrazné stopy čerstvosti tvaru deformace 

(trhliny, zátrhy, vyvinuta odlučná stěna, terénní stupně, vyboulená čela, nakupení hmot                   

a pod.). Povrch deformace je zamokřený, případně rozbahněný s drobnými jezírky nebo 

povrchovými potůčky. Svahové pohyby a sesuvné hmoty porušily stavby, komunikace, 

pozemky a vodní toky. Havarijní sanační práce je nutno realizovat okamžitě bez dlouhé 

projekční přípravy a složitých zabezpečovacích prací, zejména povrchovým odvodňováním   

a zemními terénními úpravami (zatěsněni zejících trhlin a zatěžovací lavice). Teprve                        

na základě vyhodnocení úspěšnosti této havarijní sanace lze přistoupit k definitivnímu řešení, 

které bude podepřeno sledováním a předchozím inženýrsko-geologickým průzkumem.  

5.2 POSTUP PŘI HAVÁRII 

Pokud závěrem prvotní rekognoskace je havárie a hrozí nebezpečí z prodlení,                   

je potřeba neprodleně: 

 zjistit, zda přes ohrožené území vede plynovod nebo produktovod, 

pokud ano, odpojit jej, 

 za pomoci místních stavebních kapacit a hasičského záchranného sboru 

zahájit práce k bezprostřední záchraně osob a majetku. 
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Kontaktovat oblastního geologa České geologické služby spojit se s odbornou firmou                                                     

a specialistou - geotechnikem. Na základě výzvy jednomu zájemci zadat sanační opatření 

odborné firmě – o jednotlivých krocích bude rozhodovat přímo na místě zápisy do stavebního 

deníku komise složena ze zástupce zhotovitele, specialisty a zástupce investora. Sanační 

práce se budou vyhodnocovat zároveň jako průzkumná díla. 

Po částečné stabilizaci sesuvu odvolat havarijní stav a nadále postupovat dle výše uvedených 

zásad obvyklého postupu (doplní se průzkum, monitorovací systém, rozhodne                              

se o případných dalších etapách, kdy zhotovitel bude vybrán na základě řádné soutěže, sesuv 

se bude dlouhodobě sledovat).[7] 

5.3 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA 

Česká geologická služba je pověřena podle zákona č. 62/1988 Sb,. o geologických 

pracích, výkonem státní geologické služby na území České republiky. 

V rámci jejích výzkumných a vývojových aktivit je touto organizací zajišťováno především: 

 získávání geovědních informací, jejich dokumentace s vyhodnocování z území ČR 

včetně jejich zpřístupňování, 

 poskytování odborné podpory pro rozhodování ve věcech státního a veřejného zájmu, 

 posudková a expertní činnost ve všech geovědních oborech, 

 projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

 poskytování informací a analytických údajů v geovědních oblastech.[4]  

5.3.1 Oblastní geologové 

Jedná se o pracovníky České geologické služby, kteří jsou pověření ředitelem České 

geologické služby odborným dohledem nad určenou oblastí a kteří mají za povinnost 

vycházet odborně vstříc orgánům státní správy a samosprávy. Ve spravovaných oblastech 

zastupují Českou geologickou službu při odborných jednáních a zprostředkovávají kontakt                

a komunikaci s orgány státní správy a samosprávy. V určené oblasti odborně zajišťují 

samostatně nebo ve spolupráci s oblastními specialisty posudkovou a servisní činnost. 

Posudkovou činností se rozumí např. vydávání písemných stanovisek, vyjádření, odborných 

posudků aj. písemných dokumentů na základě předložených požadavků orgánů státní správy 

a samosprávy. Servisní činností se rozumí mimo jiné taky účast v odborných komisích                   

a odborné konzultace vyžádané orgány státní správy a samosprávy.[4] 
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5.3.2 Portál geohazardů 

Jedná se o portál, který buduje Česká geologická služba. Geohazardy obecně 

představují živelné pohromy spojené s procesy probíhajícími v horninovém prostředí 

zemského tělesa. Na těchto stránkách je používán pojem „geohazard“ pro přírodní a zčásti             

i lidskou činností vyvolané rizikové jevy a procesy týkající se horninového prostředí. 

Součástí tohoto portálu je také mapová aplikace Nestabilita svahů, která umožňuje zobrazit na 

podkladě Základní mapy ČR zmapované svahové nestability. Aplikace umožňuje uživateli 

vyhledávání podle čísla mapového listu nebo je možné zadat přímo název lokality                       

dle katastru. U každé svahové nestability si lze zobrazit všechny dostupné informace 

v tabulce.[3] 

 

Obrázek č. 4 – Náhled do mapové aplikace svahových nestabilit portálu geohazardů České geologické služby 

na území města Orlová.[3] 
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6 PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

Základním podkladem pro jakékoliv rozhodováni či projektovou činnost v oblasti 

postižené sesuvy jsou inženýrskogeologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum. 

Rozsah průzkumu závisí na rozsahu ohrožené nebo předpokládané investice či sesuvem 

ohrožené nemovitosti a stupni zpracovávané projektové dokumentace. V zásadě je potřeba 

postupovat následujícím způsobem. 

6.1 PRVOTNÍ REKOGNOSKACE  

Prvotní rekognoskace se obvykle nezúčastňuje odborník geolog nebo geotechnik. 

Jedna se o místní šetření za účasti dotčených orgánů statni správy, majitelů nemovitostí                     

a podobně. Úkolem prvotní rekognoskace je zjistit, zda existuje reálné riziko svahové 

deformace, která by ohrožovala obecný zájem (život a zdraví osob, jejich majetek, stávající 

nebo připravované investice, kabelovody, produktovody, plynovody, silniční a železniční 

komunikace a pod.). Při prvotní rekognoskaci se zjišťují následující skutečnosti: 

 zda terén vykazuje známky pohybu - otevřené trhliny, poklesy, bezodtoké 

deprese, zamokřené oblasti, nové pramenné vývěry, vytlačování valu, 

 zda nejsou nakloněny přirozeně svislé prvky – sloupy, stromy, poškozené 

rostlinstvo, 

 zda nejsou poškozeny stávající stavební objekty – trhliny ve zděných domech a 

v podezdívkách, trhliny v povrchu asfaltových komunikací, poškozené 

přípojky objektů, deformovány železniční nebo tramvajové koleje. 

 

6.2 INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ, HYDROGEOLOGICKÝ A GEOTECHNICKÝ 

PRŮZKUM  

Úkolem průzkumu je zjistit základní informace pro projekt sanačních opatření. 

Rozsah průzkumu je závislý na velikosti investice anebo ceně ohrožených objektů,                      

na velikosti a komplikovanosti struktury vlastního sesuvu a na jeho aktivitě. Průzkum                  

lze rozdělit do několika etap. 
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6.2.1 Předběžný průzkum 

 V této etapě obvykle lokalitu navštíví specialista, zkontroluje závěry komise z prvotní 

rekognoskace, sesuv klasifikuje a provede jednoduché vymapování do zvětšeniny 

nejpodrobnější situace, jaká je k dispozici. Dále se provede kamerální studie, kdy se z České 

geologické služby-Geofondu a z dostupných geologických archívů komerčních firem získají 

veškeré dosažitelné podklady o lokalitě a o sesuvu, pokud byl již v minulosti registrován.               

V této etapě se obvykle nepoužívají technické práce (sondy, laboratorní zkoušky, geofyzika) 

ani stabilitní výpočty. Výjimkou jsou ovšem zdůvodněné případy, kdy bez těchto prací nelze 

učinit základní rozhodnutí o rozsahu, typu a struktuře sesuvu a o hloubce smykové plochy a 

hladině podzemní vody.  

6.2.2 Podrobný průzkum 

 Podrobný průzkum je základním podkladem pro projekt sanace. V rámci této etapy 

průzkumu se provádí následující práce: 

 podrobné výškové a polohové zaměření sesuvu a jeho okolí (vrstevnicová situace), 

 detailní mapování sesuvu (podrobná mapa sesuvu obsahuje situaci sesuvu 

s vyznačenými vnějšími obrysy, trhlinami se změřenou šířkou, veškeré údaje                      

o povrchové a podzemní vodě atd.) 

 vrtané a kopané průzkumné sondy, 

 geofyzikální práce, 

 laboratorní zkoušky (indexové vlastnosti zemin – objemová hmotnost, úhel vnitřního 

tření, chemické složení), 

 údaje o srážkách a klimatu za poslední období 

Výsledkem průzkumu je závěrečná zpráva, která obsahuje všechny zjištěné výsledky a jejich 

interpretaci a obvykle také doporučení způsobu sanace na základě zkušeností.  

6.2.3 Doplňkový průzkum 

Doplňkový průzkum se provádí (pokud je potřeba) zároveň s projektem sanace. 

Doplňuje informace, které zpracovatel projektové dokumentace potřebuje a které nebyly 

vyřešeny v etapě podrobného průzkumu (kdy zpracovatel průzkumu neznal koncepci 
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projektanta). V této etapě zpracovatel průzkumu spolupracuje přímo se zpracovatelem                  

a výběr metod závisí přímo na řešeném problému. 

6.2.4 Jednoetapový průzkum 

Při řešeni problematiky sesuvu běžně dochází k situaci, kdy se jedná o havárii                       

a v časové tísni nelze postupovat dle zásady etapovitosti. V tomto případě se připouští řešení 

jako havárie, kdy průzkum je prováděn jednoetapově a často je spojen přímo se sanací.                          

V takovémto případě geotechnik a projektant rozhodují ze zkušeností a na místě o nutných 

pracích. Lze spojit průzkum se sanací, kdy sanační prvky (obvykle piloty a horizontální 

odvodňovací vrty) jsou navrženy bez průzkumu a první z nich jsou vyhodnoceny jako 

průzkumná díla (jsou například hloubená jádrově, při jejich hloubení je přítomen geotechnik) 

a na základě jejich výsledku se upravuje návrh dalších opatření.[7] 
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7 MONITOROVACÍ PRÁCE 

Monitoring (kontrolní sledování) reprezentuje jednu ze základních činností,                            

které se na sesuvu provádějí. Úkolem monitoringu je sledovat chování sesuvu v čase - zvláště 

změny rychlosti pohybů, změny režimu podzemní vody, změny geometrie sesuvu a změny 

fyzikálních a mechanických vlastností v zóně sesouvání materiálu. Dále se sleduje funkčnost 

sanačních prvků (pokud byl sesuv v minulosti sanován) a případná nutnost jejich údržby. 

Návrh monitorovacího systému musí být proveden kvalifikovanou odbornou firmou. Níže 

jsou uvedeny nejběžnější prvky monitoringu. 

7.1 MĚŘIČSKÁ PŘÍMKA 

Jedná se o velmi jednoduchou metodu, která se aplikuje obvykle jako první. Výhodou 

je, že pro její instalaci nejsou potřeba speciální pomůcky ani nástroje. V zásadě se jedná                 

o řadu bodů (obvykle kolíků), které jsou zaraženy do země po vrstevnici přes sesuv. Kolíky 

jsou srovnány tak, aby při pohledu okem byly při instalaci v jedné řadě. Při pohybu sesuvu                 

se kolíky odchylují z jedné řady a lze velmi hrubě odhadnout rychlost a velikost posuvu. 

7.2 MĚŘENÍ POVRCHOVÝCH BODŮ 

 Na povrchu sesuvu se instalují pevné body, jejich poloha a výška se proměřují 

geodetickými metodami nebo speciálním extenzometrickým pásmem. Výstupem je měřičský 

protokol, kdy jsou vyneseny vektory pohybu jednotlivých bodů. 

7.3 EXTENZOMETRICKÁ MĚŘENÍ 

Na sesuvu se do vrtů nebo rýh osadí pevné body propojené tyčovým systémem 

(extenzometr), obvykle po spádnici. Vzdálenosti mezi jednotlivými body se měří speciálně 

upraveným pásmem. Výstupem měření je vývoj vzdáleností mezi body (zda dochází                     

ke zkracování dráhy (oblast tlaku - obvykle v cele) anebo k prodlužování dráhy (oblast tahu, 

obvykle odlučná oblast). 

7.4 OPAKOVANÉ MAPOVÁNÍ 

Zpracovatel mapy z průzkumu opakovaně navštěvuje lokalitu a zjišťuje viditelné 

změny geometrie sesuvu, tento vývoj zanáší do mapy. 
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7.5 SLEDOVÁNÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY 

Na povrchu sesuvu a v jeho okolí jsou instalovány pozorovací vrty a studny 

vystrojené výpažnicí a zhlavím pro dlouhodobé sledování hladiny podzemní vody. Sledují               

se i domovní studny, prameny, zamokřená místa a všechny ostatní dokumentační body 

koloběhu podzemní vody. 

 
Výše uvedené prvky jsou nejběžněji používanými prvky monitorování sesuvu. Kromě 

zmíněných existuje ještě celá řada méně používaných prvků. Instalovaný a měřený 

monitorovací systém má nejen funkci kontrolní, ale je základním předpokladem sanace 

sesuvu takzvanou observační metodou (neboli metodou postupných kroků za současného 

sledování). Pokud se sanace provádí jednoetapově, obvykle bývá sice účinná, ale nákladná. 

Existuje-li možnost rozložit použití prostředků na sanaci do delšího časového období, 

doporučuje se nejdříve realizovat pouze ucelenou část projektu (například pouze odvodnění 

bez pilot) a na základě sledování monitorovacího systému vyhodnotit účinnost těchto prací. 

Pokud se částečně provedená sanace projeví jako plně účinná, může dojít k úspoře 

prostředků, pokud se další etapa či etapy nerealizují buď vůbec, nebo pouze částečně.[7] 
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8 PROJEKT STABILIZACE 

Projekt stabilizace představuje návrh takových sanačních opatření, která zvýší 

dlouhodobou stabilitu území nebo sesuvu. Zpracovatel projektové dokumentace musí mít 

dlouhodobé zkušenosti s řešením této problematiky. U odpovědného projektanta se jako 

kvalifikační předpoklad vyžaduje autorizace u komory stavebních inženýrů pro obor 

geotechnika nebo odborná způsobilost Ministerstva životního prostředí pro oprávnění 

vykonávat geologické práce v inženýrské geologii a hydrogeologii. Sanační projekt se může 

navrhnout jako jednoetapový a jednovariantní (pokud se řeší jednoduchý a malý sesuv a 

nejvýhodnější řešeni je zřejmé), ve složitějších případech se návrh sanace zpracuje v několika 

ucelených celcích, které se buduji po jednotlivých etapách na základě průběžného 

vyhodnocování výsledků monitorovacího systému. Není-li nejvýhodnější způsob sanace 

zřejmý, doporučuje se zpracovat projekt ve více variantách. Tyto varianty se vyhodnotí a 

vybere se nejvýhodnější pro realizaci. Vyhodnocování variant je především na základě 

nákladů na jednotlivé varianty, je však nutno zohlednit také hledisko ekologické – zásah do 

krajiny, střet zájmů s majiteli a správci dotčených nemovitostí, možnosti zhotovitelů, 

životnost jednotlivých prvků a nutnost jejich dlouhodobé údržby. Všechny varianty musí být 

podloženy stabilitními a statickými výpočty a musí být vyhodnocena jejich účinnost. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny běžné prvky sanace sesuvů. 

8.1 ODVODNĚNÍ 

Odvodnění je nejdůležitějším prvkem sanace. Odvodněním se zmenšuje tlak vody             

na smykové ploše a tím se snižují aktivní síly (t.j. síly posouvající sesuv). Při stabilizaci 

rozsáhlých sesuvů se jedná o jedinou použitelnou metodu. Při stabilizaci menších sesuvů 

odvodnění doplňuje silové prvky. 

8.2 POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 

Úkolem povrchového odvodnění je urychleně odvést srážkovou vodu a povrchovou 

vodu přitékající z vyšších částí svahu tak, aby se zabránilo její infiltraci do těla sesuvu. Jako 

okamžité sanační opatření se obvykle budují prosté rýhy po spádnici, které odvádějí vodu.  Po 

částečné stabilizaci a uklidnění pohybů se navrhuje definitivní povrchové odvodnění.               

V místech, kde nehrozí obnovení pohybů (povrchové odvodnění se navrhuje i mimo vlastní 

sesuv, aby stáhlo povrchovou vodu stékající ze svahu před tím, než dosáhne vlastního sesuvu 
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- povrch sesuvu bývá rozrušen trhlinami a je poškozen či zcela zničen drn, takže je zde 

zvýšená možnost infiltrace) lze použít klasické povrchové odvodnění žlabovkami obdobné 

jako např. při podélném odvodnění komunikací. Povrchové odvodnění na vlastním sesuvu 

musí být odolné proti menším deformacím a zachovat těsnost. S úspěchem se používají rýhy 

vystlané nepropustnou fólií s položenou flexibilní drenáží a vyplněny štěrkem. Povrchové 

odvodnění musí být zaústěno do povrchové vodoteče, otevřených příkopů anebo dostatečně 

kapacitní stávající kanalizace. 

8.3 HLOUBKOVÉ ODVODNĚNÍ 

Úkolem hloubkového odvodnění je snížit vztlak vody na smykové ploše. Omezit 

působení vodního a urychlit působení pórového tlaku. Jako okamžité opatření lze použít 

čerpání vody ze svislých odvodňovacích prvků - stávajících i nově vybudovaných studní. Z 

dlouhodobého hlediska jsou náklady na čerpání vysoké a tato metoda se pro dlouhodobou 

sanaci nepoužívá.  

8.4 DRENÁŽNÍ ŽEBRA 

Reprezentují další účinnou metodu sanace svahu a sesuvu. Zjednodušeně řečeno               

se jedná o rýhu vykopanou po spádnici, která je vyplněna štěrkem. Proti kolmataci může být 

chráněna geotextílii a na jejím dně může být jedno nebo několik drenážních potrubí. Funkce 

žebra může být buď pouze drenážní (tedy snižuje hladinu podzemní vody a tedy i vztlak                

a pórový tlak na smykové ploše) anebo (pokud zasahuje pod smykovou plochu) kombinovaný 

drenážní se zvýšením odporu na smykové ploše.  

8.5 SILOVÉ PRVKY 

Instalaci silových prvků se stavebními objekty buduje síla vzdorující aktivním silám    

v sesuvu. Tyto prvky lze použít při sanaci relativně menších sesuvů po mělkých smykových 

plochách (cca 3 – 5 m) a obvykle se kombinuje s odvodněním. 

8.6 ZMĚNA GEOMETRIE SVAHU 

 
Nejjednodušší a nejdéle používaná metoda je přitížení paty svahu nebo násypu 

kontrabanketem (přitěžovací lavicí). Pata sesuvu se přitíží násypem a tím dojde ke zvýšení 

stability. S tím je spojeno i případné zmírnění sklonu svahu, vybudování laviček a podobně. 
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Výhodou této metody je jednoduchost provedení a nenáročnost na speciální strojní vybavení, 

jakož i nulové nároky na údržbu a prakticky nekonečná životnost. Nevýhodou je velký přesun 

hmot a značný půdorysný zábor terénu. Při návrhu je potřeba dbát na vhodnost materiálu do 

násypu, drenážní vrstvu na bázi kontrabanketu a požadavek na řádné zhutnění materiálu. 

Zvýšení stability se dokladuje měřením monitorovacího systému a výpočtem stability. 

8.7 OPĚRNÁ STĚNA 

Opěrná stěna se buduje před čelem sesuvu, kdy obvykle bezprostředně chrání 

komunikaci nebo stavební objekt. Stěna se dimenzuje na podkladě stabilitního a statického 

výpočtu. Opěrná stěna může být navržená jako prostá gravitační, nebo založena na pilotách              

a případně i kotvena. Jako materiál se obvykle používá beton, v současné době se ve velké 

míře přechází na gabionové konstrukce a konstrukce z vyztužené zeminy, které jsou levnější, 

ekologicky přijatelnější a estetičtější. Gabionové konstrukce jsou navíc samy o sobě 

propustné, takže na rozdíl od betonových se zde nemusí budovat podélná a příčná drenáž, 

pouze se musí důsledně dbát na odvodnění základové spáry. 

8.8 STĚNA Z VELKOPRŮMĚROVÝCH PILOT 

Stěny z velkoprůměrových pilot se obvykle budují jako ochrana významných 

komunikací nebo objektů. Jedná se o vrty průměru obvykle většího než 600 mm, které jsou 

armovány a vyplněny betonovou směsí. Piloty jsou dimenzovány tak, aby byly ukotveny 

dostatečně hluboko pod smykovou plochu, a obvykle jsou spojeny trámcem a kotveny. Takto 

navržená stěna musí být vždy odvodněna, protože pilotová stěna tvoří hráz přirozenému 

proudění podzemní vody. Piloty se navrhují a budují ve smyslu CSN 73 1002, pokud je 

pilotová stěna součástí komunikace musí návrh a konstrukce splňovat technické a kvalitativní 

podmínky staveb pozemních komunikací. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky jsou dobře               

a podrobně zpracovány, doporučujeme navrhovat podle nich i pilotové konstrukce, které 

nejsou součástí pozemních komunikaci. Výhodou velkoprůměrových pilot je jejich značná 

pevnost proti ohybu, lze tedy ve výjimečných případech sanovat i sesuvy se smykovou 

plochou hlubší než 10 m. Nevýhodou je nutnost nasazení velké a težké soupravy (obvykle            

30 - 60 tun) s nutností budovat dočasné zpevněné komunikace. Metodu lze s úspěchem použít 

na rozsáhlých sanacích, kdy očekávané náklady na sanaci přesáhnou cca 5 - 10 mil. Kč a 

vyšší náklady na vybudování staveniště a dopravu kompenzují vyšší účinnost a použití 

levnějších materiálů (betonu). 
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8.9 MIKROPILOTY 

Mikropiloty jsou stavební prvky, kdy se do maloprofilového vrtu (150 - 250 mm) 

vloží ocelová trubka (obvykle se používá ocelová trubka profilu 70/12, 89/10, 108/16 mm), 

kořen mikropiloty (spodní část) se zainjektuje cementovým mlékem (v některých případech 

se kořen neinjektuje, mikropilota se pouze do cementové zálivky vkládá). Výhodou této 

metody je, že se mikropiloty budují malou vrtnou soupravou, často použitelnou                          

i ve stísněných prostorách a sklepích, s malými náklady na dopravu a zřízení staveniště. 

Nevýhodou je vysoká cena a spotřeba oceli a malá tuhost takovýchto prvků. Mikropiloty lze 

doporučit pouze pro malý rozsah prací, anebo pro práce ve stísněném prostoru a pro sesuvy             

s mělkou smykovou plochou – běžné mikropiloty obvykle nevyhoví na ohyb při hloubce 

smykové plochy vetší než cca 3 - 4 m pod terénem. Obdobou mikropilot jsou mikrozápory, 

kdy se pouze do vrtu místo ocelové trubky vkládá I profil, který se injektuje podobně jako 

mikropilota, nebo se zalije betonem. Z mikropilot nebo mikrozápor lze dělat podzemní stěny 

obdobně jako z velkoprofilových pilot, kdy hlavy mikropilot se spojí betonovým trámcem             

a přikotví se. Pokud je potřeba zvýšit tuhost stěny, lze navrhnout mikropilotovou stěnu jako 

dvojitou. 

8.10 KOTVY 

Kotva je stavební objekt umožňující přenášet sílu do horniny. Při stabilizaci sesuvu  se 

obvykle kotví opěrné nebo pilotové stěny. Vlastní kotva se provádí maloprofilovým (obvykle 

profil cca 150 mm) ukloněným (obvykle cca 40 – 90° od svislice) vrtem, do kterého se vloží 

táhlo (ocelové lano, svazek kabelu, ocelová tyč anebo mikropilota) a kořen (t.j. úsek v 

hornině dlouhý obvykle cca 6 m) se zainjektuje. Hlavice kotvy (t.j. část vycházející                    

na povrch) se předepne (t.j. hydraulickými lisy se natáhne silou předepsanou projektem)                 

a pevně spoji s konstrukci. 

8.11  INJEKTÁŽ 

Injektáž je tlakové vhánění cementačních směsí do vrtu a perforací ve vrtu do pórů a puklin    

v hornině. Obvyklou injekční směsí je cementové mléko (směs cementu a vody obvykle                 

v poměru c:v = 2:1, dnes již vzácně se používají chemické prostředky - v tom případe                      

je ovšem nutný certifikát ekologické nezávadnosti). Injektáž se sama o sobě v minulosti 

používala jako sanační opatření, kdy se injektovala smyková plocha a injektáží                               
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se zvyšovala pevnost hornin. Dnes se tato metoda používá jen zřídka, protože injekční tlaky             

v blízkosti smykové plochy zvyšují pórové tlaky a v kombinaci s dosud nezatuhlým 

cementem krátkodobě způsobuje významné zhoršení stabilitních poměrů. Injektáž se dnes 

používá v kombinaci s jinými prvky - injektují se kořeny mikropilot a kořeny kotev.[7] 
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9 ANALÝZA RIZIKA A ZRANITELNOSTI SESUVNÉHO ÚZEMÍ 

POMOCÍ METODY HVA  

 HVA (Analýza rizik a zranitelnosti) je proces hodnocení rizika spojený se vznikem 

konkrétního typu mimořádné události ve smyslu pravděpodobnosti a frekvence výskytu, 

závažnosti, působení a následků mimořádné události. Při provádění analýzy rizik                       

a zranitelnosti pomocí současných poznatků a získaných zkušeností se zjišťují ohrožené 

prvky území, které jsou zranitelné při jednotlivých typech mimořádné události. Identifikace 

zranitelnosti určuje působení rizika, tzn. do jaké míry může zasáhnout a ovlivnit okolní prvky 

a území. Výše uvedený proces umožňuje osobám odpovědným za přípravu a řešení 

mimořádné události předvídat ztráty, hodnotit možné dopady a podpořit efektivní havarijní 

plánování a řízení rizika.  

Při používání metody HVA se postupuje ve čtyřech základních krocích: 

 HODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - H                   

(definované jako pravděpodobnost výskytu potencionální mimořádné události dané 

závažnosti v rámci určitého časového období a v rámci daného území) 

 HODNOCENÍ ZRANITELNOSTI - V 

(definované jako výše ztráty u daného prvku rizika vyplývajícího z výskytu mimořádné 

události dané závažnosti)  

 HODNOCENÍ RIZIKA - R  

(definované jako očekávané ztráty např. počet ztracených životů, zraněných osob, škody              

na majetku nebo přerušení dodávek energií, v důsledku mimořádné události) 

 STRATEGIE PRO ZMÍRŇOVÁNÍ RIZIKA 

(tato má za cíl zmírnit úroveň rizika prostřednictvím konkrétních opatření jako např. 

protipovodňová opatření, monitorovací systémy, v případě sesuvů se jedná o odvodnění, 

snížení svahů aj.).[13]  

V našem případě jsem metodu HVA musel přizpůsobit pouze jediné mimořádné události  

(sesuv), která však může nastat vlivem různých jevů, které se vyskytují v řešené lokalitě             

a jejichž vliv na sesuvné území dále analyzuji.  
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9.1 POPIS SESUVNÉHO ÚZEMÍ   

Sesuvné území OLMOVEC leží v severní části města Orlová v Severomoravském 

kraji České republiky. Tato oblast se nachází ve výšce cca 270 m.n.m.. Ve městě Orlová žije 

cca 33 tis. Obyvatel [14]. Sesuvné území je tvořeno lesním pozemkem se značně členitým 

terénem. V nejnižších bodech oblasti protéká vodní tok „Výšina“. Vodní tok svádí veškeré 

dešťové srážky z oblasti. Do toku jsou také vyústěny celkem dvě ústí potrubí dešťové 

kanalizace (dále jen „DK“) a odkalovací potrubí vodovodního přivaděče DN 500. Z východní 

strany je svah lemován primárním horkovodem, který zásobuje značnou část obyvatel města 

Orlová teplem. Ze západní strany je svah lemován dopravně významnou silnicí II/474, která 

spojuje město Orlová s obcí Dětmarovice a městem Karviná. V blízkosti jižní části svahu leží 

regulační stanice plynárenské společnosti.   

 

Obrázek č. 5 - Situace sesuvné oblasti s vyznačením toku vč. významných přítoků  (1-ústí odkalovacího potrubí 

vodovodu DN 500, 2-ústí potrubí dešťové kanalizace, 3-tok Výšina, 4-dešťové srážky přitékající do toku 

z oblasti, 5-území ohrožená sesuvem).[5] 
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10 HODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI VZNIKU 

SESUVU V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NEGATIVNÍCH JEVŮ 

Možný vznik mimořádné události je zdrojem potencionálního ohrožení nebo 

nepříznivých podmínek. Hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události v našem 

případě sesuvu se provádí jako proces definování a popisu možnosti vzniku mimořádné 

události, včetně jeho fyzikálních charakteristik, závažnosti a síly, pravděpodobnosti                     

a frekvence vzniku, příčinných faktorů a zasažených prvků a území. 

10.1 STANOVENÍ JEVŮ S NEGATIVNÍM VLIVEM NA VZNIK SESUVU 

Jevy vyskytující se v oblasti a mající negativní vliv na vznik sesuvu s ohledem                

na polohopisné umístění posuzované oblasti. 

 DEŠŤOVÉ SRÁŽKY  

 VYPOUŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z ÚSTÍ OBJEKTŮ DEŠŤOVÉ 

KANALIZACE  

 ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE DN 500 

 OTŘESY VYVOLANÉ DŮLNÍ ČINNOSTÍ 

 ZMĚNA POROSTU NEBO ODSTRANĚNÍ VEGETACE 

 

NEBEZPEČÍ 

Index 
Pravděpodobnost 

výskytu jevu/rok 

H0 0 – 1 

H1 2 – 3 

H2 4 – 9 

H3 > 10 

 
Tabulka č. 1 - Pravděpodobnost vzniku sesuvu vlivem negativních jevů 
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10.1.1 Dešťové srážky 

Sesuvné území se nachází v oblasti, kde průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 

je v rozmezí 100-120 za rok. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 400-450 mm a 

v zimním období 200-250 mm. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je 50-60 za rok [10]. 

Lokalita je přímo odvodňována pravobřežním přítokem Lutyňky – tokem Výšina. Sesuv byl 

zaznamenán v roce 2010, kdy byl srážkový úhrn na území ČR silně nadnormální a zároveň 

byl tento rok nejvlhčí za posledních 37 let. Průměrný úhrn srážek na celém území dosáhl 871 

mm, což představovalo 129 % srážkového normálu (1961–1990). Při srovnání s předchozím 

rokem to bylo o 125 mm více [2]. Počet tohoto jevu v roce 2010 byl > 10                                             

- stupeň nebezpečí H3.  

 

Obrázek č. 6 – Situace srážkových úhrnů v roce 2010 [2]. 

10.1.2 Vypouštění dešťových vod z ústí objektů dešťové kanalizace 

Jedná se o dešťové vody vytékající z ústí objektů dešťové kanalizace do toku Výšina, 

které způsobují zvýšení jeho průtoku. Tento kanalizační řad stahuje atmosférické srážky 

z přilehlých asfaltových a betonových ploch sídliště. Zastavěné plochy znemožňují 

přirozenou plošnou infiltraci srážek. Soustředěný odtok srážkových vod do Výšiny pak 

působí rychlé a turbulentní proudění, při němž dochází k intenzívní boční a hloubkové erozi 

břehů svahu. Odnos materiálu odlehčuje patu svahu, čímž narušuje jeho stabilní rovnováhu.  

Tento stav trvá cca 30 let, kdy bylo dostavěno sídliště V. etapa. Rychlost hloubkové eroze lze 

odhalovat cca na 1m za 10 let [10]. Pravděpodobnost vzniku sesuvu vlivem tohoto jevu bude 

stejná jako u dešťových srážek - stupeň nebezpečí H3.  
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Obrázek č. 7 - Sesunutí břehu přítoku z dešťové kanalizace s modře označenou přibližnou linií odtoku z jejího 

ústí. 

 

Obrázek č. 8 - Ústí objektu dešťové kanalizace.  

10.1.3 Odkalování vodovodního přivaděče DN 500 

Ke zvýšení průtoku Výšiny dochází také bez vlivu atmosférických srážek,                    

a to 4x ročně při pročišťování přivaděče pitné vody (Ostravský oblastní vodovod) DN 500. 

Voda s tohoto potrubí při rychlosti proudění 1 m/s dosahuje průtoku v plném profilu cca 200 



 

27 

 

l/s [12]. Zařízení je v majetku Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s.. I u tohoto jevu 

je pravděpodobnost vysoká – stupeň nebezpečí H2. 

 

             

     Obrázek č. 9 - Ústí odkalovacího potrubí vodovodního přivaděče. 

10.1.4 Seismické otřesy vyvolané důlní činností 

 Tento jev souvisí s těžbou černého uhlí v okolí zájmové oblasti. Seismické otřesy             

k těžbě uhlí neodmyslitelně patří. Seismické otřesy vznikají uvolněním energie v masivu 

horniny, kdy se při těžbě uhlí mění struktura horninového masivu, čímž vznikají prázdné 

podzemní prostory. Hornina se dobýváním zatěžuje, vytváří se v ní napětí a hromadí energie, 

která se pak v určité chvíli může uvolnit.[15] Město Orlová zaznamenává seismické jevy                  

na území města prostřednictvím externí firmy. Pro názornost uvádím v obrázku                              

č. 10 zaznamenanou seismickou aktivitu v okolí zájmové oblasti za rok 2010 – stupeň 

nebezpečí H3. 
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Obrázek č. 10 - Oblasti těžby uhlí v Moravskoslezském kraji.[15] 

10.1.5 Změna porostu nebo odstranění vegetace 

 Porost lesa Olmovec je tvořen směsí listnatých a jehličnatých dřevin. Věk porostu                  

je cca 103 let. Každoročně probíhá v lese pouze nahodilá těžba, která je tvořena směsí 

stojících souší, vývratů, zavěšených stromů, stromů napadených dřevokaznými houbami nebo 

stromů poškozených lidskou činností – stupeň nebezpečí H1.  

 

Obrázek č. 11 - Poškozené dřeviny určené k nahodilé těžbě v lese Olmovec.  



 

29 

 

Na obrázku č. 10  je v grafu znázorněn výskyt jevů s negativním vlivem na sesuvné území v průběhu 

roku 2010. 

 

Obrázek č. 12 – Graf s počtem výskytů jevů v průběhu roku 2010. 
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11 HODNOCENÍ ZRANITELNOSTI ÚZEMÍ 

Hodnocení zranitelnosti provedeme ve třech krocích, kterými jsou: dotazování pro 

zjištění skutečností, sestavení seznamu ohrožených prvků, hodnocení úrovně zranitelnosti               

(přiřazení ukazatele zranitelnosti “Vn”). V níže uvedené tabulce jsou uvedeny ohrožené 

prvky území vč. úrovně zranitelnosti.  

ZRANITELNOST                          OHROŽENÉ PRVKY ÚZEMÍ 

PRAVDĚPODOBNOST 

VZNIKU MU 
INDEX LIDÉ  BUDOVY 

INFRASTRUKTURA 

(IS) 

TECHNOLOGICK

É SÍTĚ  (TS) 

ŽÁDNÉ V0 ŽÁDNÉ ŽÁDNÉ ŽÁDNÉ ŽÁDNÉ 

NÍZKÉ V1 
1 

OSOBA 

HOSPODÁŘSK

É BUDOVY 

INFRASTRUKTURA S 

OMEZENÝM 

ZÁJMEM 

TS OMEZENÝM 

ZÁJMEM 

STŘEDNÍ V2 
2 - 5 

OSOB 

OBYTNÁ 

BUDOVA 

INFRASTRUKTURA S 

LOKÁLNÍM ZÁJMEM 

TS S LOKÁLNÍM 

ZÁJMEM 

VYSOKÉ V3 
NAD 5 

OSOB 

VÍCE 

OBYTNÝCH 

BUDOV 

SEKUNDÁRNÍ A 

PRIMÁRNÍ 

INFRASTRUKTURA 

SEKUNDÁRNÍ A 

PRIMÁRNÍ TS 

 

Tabulka č. 2 – Zranitelnost území. 

Po skončení procesu dotazování za účelem zjištění skutečností důležitých pro sestavení 

seznamu ohrožených prvků, jsem dospěl k tomuto závěru: 

11.1 SEZANAM OHROŽENÝCH PRVKŮ  

 Níže je uveden stručný popis ohrožených objektů. 

 LIDÉ  

Sesuv Olmovec leží v bezprostřední blízkosti tzv. V. etapy sídliště v Orlové. Toto sídliště 

bylo postaveno v 90 letech 20. století. Jedná se o kombinovanou zástavbu panelových                       

a rodinných domů. Z tohoto vyplývá, že lokalitu obývá poměrně velká část obyvatel města. 

Lesní pozemek, na kterém se sesuv projevil, je veřejně přístupné místo, kde se pohybují jak 

dospělí lidé, tak zejména děti, které si zde hrají. Sesuvem může dojít ke zranění nebo úmrtí 

osob pohybujících se v blízkosti sesuvu.             
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 BUDOVY  

V řešené oblasti se jedná o dva rodinné domy, které jsou v soukromém majetku. U jednoho 

z rodinných domů je postavena také hospodářská budova, u níž se již sesuv projevil 

prasklinami rohu objektu (viz. obrázek č. 14). Trhliny, nikoli však takového rozsahu jako               

u hospodářské budovy, se projevily také u obou rodinných domů. V případě nárůstu počtu 

trhlin nebo jejich dalšímu rozšiřování, by bylo nutné objekty evakuovat a zároveň 

kontaktovat statika, za účelem statického posouzení a zhodnocení stávajícího stavu nosných 

konstrukcí poškozených objektů.    

 INFRASTRUKTURA  

 SILNICE II/474 

Vlastníkem a správcem této komunikace je Správa silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvková organizace. Jedná se o silnici II. třídy, která je dle zákona č. 13/1997 Sb.,                      

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, určená pro dopravu mezi okresy. 

V roce 2010 proběhlo na této silnici sčítání dopravy, při kterém bylo zjištěno, že na ní projelo 

za rok 2010 celkem 8 906 motorových vozidel.[17] Po této silnici je vedena také autobusová 

doprava, a to do měst Karviná, Bohumína a obcí Dětmarovice a Dolní Lutyně. V případě 

poškození komunikace vlivem sesuvu by tato silnice byla uzavřena a musela by se stanovit 

objízdná trasa, což by značně zkomplikovalo, již tak složitou dopravní situaci na území města 

Orlová.        

 VYSOKOTLAKÁ REGULAČNÍ STANICE  

Jedná se o zařízení, které je v majetku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.. Jedná                 

se o dvouřadou dvoustupňovou vysokotlakou regulační stanici s výkonem 3000 m
3
/hod.  Tato 

regulační stanice slouží k zásobování části obyvatel města Orlová plynem. Vlivem sesuvu by 

mohlo dojít k poškození jak strojního zařízení, tak i vstupního vysokotlakého plynovodu či 

výstupních středotlakých a nízkotlakých plynovodů a následnému přerušení dodávky plynu 

z této regulační stanice.  

 TECHNOLOGICKÉ SÍTĚ - HORKOVOD  

Vlastníkem zařízení je společnost ČEZ Teplárenská, a.s.. Dodávka tepla ze zdroje EDĚ             

je zajišťována izolovaným potrubím 2 x DN 400.[1] Prostřednictvím tohoto horkovodu jsou 
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ve městě Orlová zásobovány teplem bytové domy, Nemocnice s Poliklinikou, Základní a 

Mateřské školy a některé objekty občanské vybavenosti.    

Horkovodní soustava zásobování teplem EDĚ – Orlová má následující základní parametry: 

 maximální výkon zdroje - 83,7 MW, 

 provozní teploty - 140/60 °C (zima), 80/60 °C (léto), 

 konstrukční tlak soustavy - 2,5 MPa, 

 konstrukční teplota soustavy - 200 °C, 

 vodní obsah sítě - 2 180 m
3
, 

 délka horkovodní soustavy - 15,8 km. [1]    

Pro případ poškození soustavy zásobování teplem má společnost ČEZ Teplárenská, a.s. plán 

regulačních opatření, jehož účelem je operativní řízení této soustavy a organizované 

omezování odběrů tepla. Plán regulačních opatření obsahuje 5 regulačních stupňů (RS 0,             

RS 3, RS 5, RS 6, RS 7). Jednotlivé regulační stupně se dále dělí na opatření na zdroji                   

a opatření odběratelů. U regulačních opatření odběratelů se jedná o přerušení odběru tepla pro 

přípravu teplé užitkové vody u všech odběratelů (od RS 3) a zároveň snížení teploty o 2 – 5 

°C ve vytápěných objektech (od RS 5).   

  

 

Obrázek č. 13 - Situace oblasti sesuvného území s vyznačením ohrožených prvků (1-horkovod, 2-ohrožené 

rodinné domy, 3-silnice, 4-plynárenska regulační stanice).[5] 
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11.1.1 Ohrožení vlivem dešťových srážek 

Oblast sesuvného území OLMOVEC byla spuštěna vydatnými srážkami v květnu 

2010. Při těchto srážkách došlo ke značnému zvýšení saturace zemin a pórových tlaků a tím 

snížení smykové pevnosti zemin tvořící zemní těleso svahu. Lze předpokládat, že sesuv bude 

i nadále v případě neprovedené sanace negativně reagovat na další vydatnější srážky - stupeň 

zranitelnosti V2. 

Ohrožené objekty:   

 zranění či usmrcení osob pohybujících se v zájmové oblasti v době sesuvu. 

 rodinné domy na západní straně svahu,  

 

           Obrázek č. 14 - Narušené zdivo hospodářské budovy v bezprostřední blízkosti rodinného domu. 

11.1.2 Ohrožení způsobené vypouštěním vod z dešťové kanalizace       

Soustředěný přítok atmosférických srážek přivedený dešťovou kanalizací do údolí 

toku Výšina značně eroduje koryto, čímž mění dosažený stav stabilní rovnováhy břehů a 

podmiňuje tak vznik svahových deformací. Zároveň velmi silná eroze působí v místě ústí 

potrubí dešťové kanalizační sítě na pravé straně svahu. Touto erozí byla obnažena konstrukce 

ústí kanalizace a částečně také zasahuje k základovým patkám strategicky významného 

horkovodu - stupeň zranitelnosti V3.  
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Ohrožené objekty:  

 horkovod na východní straně svahu. 

 

Obrázek č. 15 - Ústí objektu dešťové kanalizace pod nosnou paticí horkovodu. 

 rodinné domy na západní straně svahu,  

 zranění či usmrcení osob pohybujících se v zájmové oblasti v době sesuvu. 

11.1.3 Ohrožení způsobené odkalováním vodovodního přivaděče DN 500  

Má podobně devastující účinky na koryto toku Výšina jako dešťová kanalizace, kdy 

kontinuální hloubková a boční eroze koryta bude při neřešení tohoto stavu eskalovat 

stabilitními problémy obou přilehlých svahů - stupeň zranitelnosti V3  

Ohrožené objekty: 

 silnice II/474,  

 plynárenský objekt v blízkosti ústí potrubí odkalovacího potrubí vodovodu,  

 zranění či usmrcení osob pohybujících se v zájmové oblasti v době sesuvu. 
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Obrázek č. 16 – Zákres části silnice, kde hrozí její poškození vlivem sesuvu. 

11.1.4 Ohrožení vlivem otřesů vyvolaných důlní činností  

S ohledem na skutečnost, že se sesuvné území nenachází na poddolovaném území, 

může seismická aktivita vyvolaná důlní činností spustit samotný sesuv jen při mimořádně 

silném otřesu, který by navíc postihl jen lokální místa, což by nemělo zásadní vliv                       

na ohrožené objekty - stupeň zranitelnosti V1. 

11.1.5 Ohrožení vlivem změny porostu nebo odstranění vegetace   

Tento jev nemá dle mého názoru na samotný sesuv žádný vliv, jelikož je těžba stromů 

zaměřena na poškozené stromy a v rámci těžby se zachovává kořenový systém. Tyto práce 

jsou vždy předem konzultovány s Odborným lesním hospodářem, který vždy těžené stromy 

vyhodnocuje a označuje v terénu – stupeň zranitelnosti V0. 
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12 HODNOCENÍ RIZIKA 

Jak vyplývá z vývojového diagramu zobrazujícího proces HVA, hodnocení rizika                 

se provádí ve třech hlavních krocích: rozdělení do rizikových zón, určení scénářů rizika, 

hodnocení úrovně rizika (přiřazení ukazatele rizika “Rn”). 

Zvolené hodnoty pravděpodobnosti Hn a zranitelnosti Vn dosadíme do tabulky hodnocení 

rizika. Tímto dostaneme výsledné riziko pro jednotlivé jevy, což představuje možnost úmrtí 

osob, poškození budov, infrastruktury nebo technologické sítě. 

          ZRANITELNOST 

  RIZIKO   V0 V1 V2 V3 

      ŽÁDNÁ NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ  

  H0 ŽÁDNÉ R0 R0 R0 R0 

NEBEZPEČÍ H1 NÍZKÉ R0 R1 R1 R1 

  H2 STŘEDNÍ R0 R1 R2 R2 

  H3 VYSOKÉ  R0 R1 R2 R3 

 
Tabulka č. 3 – Hodnocení rizika. 

12.1 VÝSLEDNÁ RIZIKA ZVOLENÝCH JEVŮ 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny možné následky nebo škody na ohrožených prvcích                            

v souvislosti s ukazateli rizik. Tato dokazuje, jaká souvislost existuje mezi ukazatelem rizika                     

a možnými scénáři rizika. 

           ZRANITELNOST     OHROŽENÉ PRVKY 

Pravděpodobnost 

vzniku sesuvu 
INDEX LIDÉ BUDOVY 

INFRASTRUKTURA 

(IS)  

TECHNOLOGICKÉ 

SÍTĚ 

ŽÁDNÉ R1 

BEZ ZTRÁT 
NA ŽIVOTECH 

A 

ZRANĚNÝCH 

BEZ POŠKOZENÍ BEZ POŠKOZENÍ BEZ POŠKOZENÍ 

NÍZKÉ R2 
LEHKÉ 

ZRANĚNÍ MIN. 
1 OSOBY 

JEMNÉ TRHLINY 

BEZ NARUŠENÍ 
STATIKY DOMU 

MENŠÍ POŠKOZENÍ BEZ 
NUTNOSTI OMEZENÍ 

UŽÍVÁNÍ NEBO 

PŘERUŠENÍ DODÁVEK  

MENŠÍ POŠKOZENÍ BEZ 

PŘERUŠENÍ SLUŽEB 

STŘEDNÍ R3 

ÚMRTÍ MAX. 1  

OSOBY NEBO 
TĚŽCE 

RANĚNÉ 

OSOBY   

VÝZNAMNÉ 
NARUŠENÍ 

STATIKY DOMU 

VÝZNAMNÉ POŠKOZENÍ 
S NUTNOSTÍ 

ČÁSTEČNÉHO OMEZENÍ 

UŽÍVÁNÍ NEBO 
ČÁSTEČNÉHO 

PŘERUŠENÍ DODÁVEK 

VÝZNAMNÉ 

POŠKOZENÍ S 

DOČASNÝM 
PŘERUŠENÍM SLUŽEB 

VYSOKÉ R4 
ÚMRTÍ 2 A 
VÍCE LIDÍ 

ZBORCENÍ 
BUDOVY 

TĚŽKÉ POŠKOZENÍ S 
NUTNOSTÍ ÚPLNÉHO 

OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ 

NEBO ÚPLNÉHO 
PŘERUŠENÍ DODÁVEK 

TĚŽKÉ POŠKOZENÍ S 

DOČASNÝM NEBO 
ÚPLNÝM PŘERUŠENÍM 

SLUŽEB 

 

Tabulka č. 4 – Možné následky a škody vlivem sesuvu na ohrožených prvcích. 
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Po dosazení hodnot pravděpodobnosti Hn a zranitelnosti Vn do tabulky č. 3, nám vyšla tato 

výsledná rizika Rn. 

 DEŠŤOVÉ SRÁŽKY - R2 - střední riziko (riziko není vždy sociálně přijatelné                 

a zvažují se preventivní opatření) 

 VYPOUŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z ÚSTÍ OBJEKTŮ DEŠŤOVÉ 

KANALIZACE - R3 - vysoké riziko (riziko není sociálně přijatelné a jsou nutná 

preventivní opatření)  

 ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE DN 500 - R3 - vysoké riziko 

(riziko není sociálně přijatelné a jsou nutná preventivní opatření) 

 OTŘESY VYVOLANÉ DŮLNÍ ČINNOSTÍ - R1 – nízké riziko (riziko                         

je zanedbatelné) 

 ZMĚNA POROSTU NEBO ODSTRANĚNÍ VEGETACE - R0 – žádné riziko 

(riziko není) 
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13 STRATEGIE PRO ZMÍRNĚNÍ RIZIKA 

Strategie pro zmírnění rizika se vytvářejí na základě analýz a návrhů, zpracovaných 

také graficky, které jsou dostatečné pro stanovení postupu ke zmírnění nebo zamezení rizika, 

plánování možného financování strukturálních a nestrukturálních opatření pro zmírnění rizika 

a trvalé definování omezení využitelnosti území pro možnou zástavbu a správné využití půdy.  

13.1 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ  

S ohledem na výsledky možných rizik jednotlivých jevů navrhuji níže uvedená 

opatření. 

13.1.1 Dešťové srážky, vypouštění dešťových vod z ústí objektů dešťové kanalizace, 

odkalování vodovodního přivaděče DN 500  

Všechny tyto jevy mají nejvýznamnější podíl na nevyhovujícím stavu koryta toku 

Výšina, které je příčinou sesuvné deformace. Při sanaci území je proto nutné se zaměřit                 

na níže uvedené tři oblasti, jež jsou podrobněji řešeny v následujících kapitolách práce: 

 sanace koryta toku Výšina,  

 sanace terénu v oblasti rodinných domů, 

 sanace terénu v okolí ústí objektu dešťové kanalizace a nosné patice horkovodu. 

13.1.2 Otřesy vyvolané důlní činností  

K tomuto jevu navrhuji pokračovat i nadále v měření seismické aktivity v této části 

města, a to zejména v souvislosti s plánovaným rozšířením těžby do těsné blízkosti řešené 

oblasti. 

13.1.3 Změna porostu nebo odstranění vegetace   

K tomuto jevu nenavrhuji žádná opatření ke zmírnění rizika. 
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14 NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ  

 Návrh sanačních opatření v rámci sesuvu Olmovec jsem rozdělil do tří částí. V první 

části budu řešit pravý svah údolí toku Výšina, kde ohroženým objektem je zejména vedení 

horkovodu. Ve druhé části se zaměřím na levý svah údolí toku Výšina a ohrožené rodinné 

domy. V poslední fázi se budu zabývat možným řešením stabilizace samotného koryta toku 

Výšina a ploch pod výustěmi odkalovacího potrubí a dešťových kanalizací, které mohou být 

spouštěcím mechanismem sesuvu v jižní části svahu. U každého z výše uvedených návrhů 

opatření také uvedu orientační finanční náklady, které budou nezbytné k jejich realizaci. 

14.1 SANAČNÍ OPATŘENÍ – PRAVÁ STRANA SVAHU     

 Průběh sanačních opatření obsahuje níže uvedené kroky, které vedly ke stabilizaci 

oblasti. 

 

Obrázek č. 17 - Stav sesuvu před započetím sanačních prací. 

 Selektivním odtěžením stromové vegetace, a to zejména poškozené nebo částečně 

poškozené se zamezí pákovému efektu při možném vývratu, za současného zachování 

kořenového systému. 

 Modulací vrchní části terénní deprese (snížení sklonu svahu) se docílilo stability okolí 

svahu.   



 

40 

 

 

Obrázek č. 18 - Stav oblasti po odtěžení stromové vegetace. 

 Zamezení pokračující hloubkové erozi dna erozní rýhy. Tohoto se dosáhlo svedením 

vody vytékající z ústí dešťové kanalizace, která přitéká k patce horkovodu položením 

betonových žlabů do betonového lože v nejnižším místě koryta. Zároveň musel být 

vybudován nátok, aby byla voda vytékající z ústí dešťové kanalizace efektivně 

stahována a odváděna pomocí žlabů. 

            

Obrázek č. 19 - Stav oblasti po uložení betonových žlabů. 

 Uložením lomového kamene (frakce cca 50 cm) oboustranně podél betonových žlabů 

bylo zamezeno splavování materiálu vlivem dešťových srážek podél žlabů a zároveň 

nedojde k obnažení jejich založení. 
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Obrázek č. 20 - Stav po uložení lomového kamene podél koryta toku. 

 Při rekognoskaci terénu bylo také zjištěno, že konfigurace terénu nad sesuvem                     

je značně nepříznivá. Srážkové vody z širšího okolí se koncentrují v místě sesuvu. 

Odvedení těchto vod bylo provedeno pomocí odvodňovacích žlabů umístěných nad 

sesuv, kterými vodu odvedeme do níže položeného místa.    

 

 

Obrázek č. 21 – Odvodnění terénu nad sesuvem. 
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 V poslední fázi byla provedena sanace všech nově vzniklých trhlin, a to utěsněním 

jílem. Toto opatření nám zajistí, že do těchto trhlin nevnikne povrchová voda. Na 

závěr osejeme svahy travním semenem, což do budoucna zajistí částečné zpevnění 

svahu. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny finanční náklady na realizaci sanace sesuvu v pravé 

části svahu Olmovec.   

Položka Popis prací Množství Náklady (Kč) 

1 Ruční čištění dna koryta od ústí DK po tok Výšina  28 m2                 9 940     

2 Úprava sklonu svahu a utěsnění trhlin jílem 46 m3               15 627     

3 Ruční hloubení rýh šířky do 60 cm 17 m3               21 159     

4 Provedení podkladu ze štěrkodrti vč. zhutnění 33 m2                 3 500     

5 Provedení ŽB základové pásy  8 m3               27 159     

6 Osazení betonového příkopového žlabu vč. Materiálu 33 m               42 000     

7 Osazení lomového kamene vč. Materiálu 18 m3               74 131     

8 Přesuny hmot vč. nakládky a vykládky 88 t               70 000     

9 Likvidace odpadu, poplatek za skládku 17 t               10 000     

10. Přechodné dopravní značení, ohrazení 1 soubor                 3 300     

 Cena celkem               276 816     

 Cena celkem vč. DPH        332 180     
 

Tabulka č. 5 – Předpokládané finanční náklady na realizaci sanačních opatření na pravé straně svahu. 

14.2 SANAČNÍ OPATŘENÍ – LEVÁ STRANA SVAHU     

 V rámci levé strany svahu byla po konzultaci s projektantem navržena tato sanační 

opatření:  

 PILOTOVÁ STĚNA  

Pilotová stěna je navržena v prostoru za obytnými domy v dolní části svahu. 

Betonovou pilotovou stěnu tvoří piloty o prům. 0,9 m, které mají délku 9 m a v místě vějíře 

horizontálních odvodňovacích vrtů mají délku 11 m. Jednotlivé piloty budou vetknuty do 

stabilních (jílových) částí, které mají pevnou konzistenci. Hlavy pilot bude svazovat 

převázkový věnec.  
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Položka Popis prací  Množství 
Cena za 

jednotku 
Náklady (Kč) 

1. 
Přesun kapacit - doprava na stavbu a zpět 
(stroje, materiál) 

1 ks 180 000 180 000 

2 Vrty pro piloty pr. 0,9 m 386 bm 1 650 636 900 

3 Oc. Výztuž pilot (výroba + dodání) 12,90 t  24 500 316 050 

4 Beton pilot tř. C25/30, XC 270  m3 2 235 609 450 

5 Zřízení piloty (betonáž) 386 m  295 113 870 

6 Likvidace vytěženého materiálu z vrtů 246 m3 255 62 730 

7 Přesun hmot 246 m3 255 62 730 

 Cena celkem     1 981 730 

 Cena celkem vč. DPH     2 378 076 
 

Tabulka č. 6 - Předpokládané finanční náklady na realizaci pilotové stěny.[6] 

 PRAMENCOVÉ KOTVY 

Stabilitu pilotové stěny budou zabezpečovat předpjaté horninové kotvy. Kotvy jsou 

délky 15/7 m. Vrtání kotevních vrtů se předpokládá profilem max. 158 mm. Pro injektážní 

práce kotev budou použity cementové injektážní směsi.  

Položka Popis prací  Množství 
Cena za 

jednotku 
Náklady (Kč) 

1 Vrty pro kotvy prům. 133 mm 135 bm 1 485          200 475     

2 Kotvy pramencové trvalé (čtyřpramencové) 225 bm 1 485            334 125     

3 Hlava pramencové kotvy trvalé 25 ks 3 860              96 500     

4 Napnutí pramencových kotev 25 ks 2 560              64 000     

5 Injektážní směs kotev 17,5 m3 6 000            105 000     

6 Zálivka vrtu injektážní směsí 30 hod 800              24 000     

7 Injektáž kořene kotvy injektážní směsí 45 hod 1 450              65 250     

8 Likvidace vytěženého materiálu z vrtů 3,5 m3 250                 875     

 Cena celkem                890 225     

 Cena celkem vč. DPH         1 068 270     
 

Tabulka č. 7 - Předpokládané finanční náklady na provedení pramencových kotev. [6] 

 MIKROPILOTOVÁ STĚNA 

Tato stěna je navržena jako koncová dilatace pilotové stěny. Stěna sestává z dvojřadu 

mikropilot s modulem 0,90 m. Délka mikropilot je 9 m. Stabilita opěrné k-ce bude zajištěna 
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trvalými kotvami. Vrtání vrtů pro mikropiloty se předpokládá profilem o prům. 198 mm.                 

Pro injektáž MP budou použity cementové injekční směsi. 

Položka Popis prací (Mikropiloty) Množství 
Cena za 

jednotku 
Náklady (Kč) 

1. Přesun kapacit (stroje, materiál) 1 ks 66 000              66 000     

2 Vrty pro mikropiloty do 200 mm 135 m 1 485            200 475     

3 Hmoty pro injektáž 4,8 m3 6 000              28 800     

4 Injektáž nízkotlaká 25 hod 1 150              28 750     

5 Hlava mikropiloty (tahová) 15 ks 2 800              42 000     

6 Likvidace vytěženého materiálu z vrtů 2 m3 255                 510     

7 Přesun hmot 2 m3 255                 510     

 Cena celkem                367 045     

 Cena celkem vč. DPH            440 454     
 

Tabulka č. 8 - Předpokládané finanční náklady na realizaci mikropilot.[6] 

 PŘEVÁZKOVÝ VĚNEC 

V koruně stěny je navržen železo-betonový převázkový trám, který zmonolitňuje 

opěrnou k-ci. Železo-betonový trám je rozdělen do pěti dilatačních celků. 

Položka Popis prací (ŽB trám) Množství 
Cena za 

jednotku 
Náklady (Kč) 

1 Podkladní beton 10 m3 2 800            28 000     

2 Beton trámu 125 m3 4 900            612 500     

3 Výztuž rámu 5,2 t 26 500            137 800     

4 Bednění a odbednění trámu 180 m2 1 250            225 000     

5 Výplň dilatace (plastbetonem) 10 m2 500              5 000     

6 Penetrační a asfaltový nátěr 255 m2 380              96 900     

 Cena celkem            1 105 200     

 Cena celkem vč. DPH          1 326 240     
 

Tabulka č. 9 - Předpokládané finanční náklady na realizaci ŽB trámu.[6] 

 DRENÁŽNÍ ŽEBRA 

Konstrukce žebra spočívá v provedení paženého výkopu šířky 0,75 m se spádovým 

dnem výkopu. Dno výkopu bude provedeno ve sklonu 4% směrem do vodního toku Výšina.                    
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Po provedení výkopu se na dno uloží drenážní perforované potrubí DN 200, které bude 

obsypané štěrkem frakce 16-32 mm. Toto potrubí bude obsypáno do výšky 0,650 m. Stěny 

výkopu je nezbytné před jejím zasypáním zajistit vrstvou geotextílie. Kolem ústí potrubí                 

se na povrchu provede nátok z lomového kamene do betonového lože.   

Položka Popis prací  Množství 
Cena za 

jednotku 
Náklady (Kč) 

1 
Provedení paženého výkopu pro drenážní 
žebro 

225 m3 425              95 625     

2 
Ochranná geotextílie (po stěnách a dnu 
výkopu) 

600 m2 125              75 000     

3 Drenážní trubka perforovaná DN 250 125 m  170              21 250     

4 Zásyp drenážního žebra - štěrk (frakce 16/32) 77,5 m3 435              33 713     

5 Zásyp drenážního žebra - nesoudržný mat. 147,5 m3 380              56 050     

7 
Výústní objekt (plastová trubka, lomový 
kámen do betonu) 

4 ks 5 500            22 000     

 Cena celkem                303 638     

 Cena celkem vč. DPH             364 366     
 

Tabulka č. 10 - Předpokládané finanční náklady na realizaci drenážních žeber.[6] 

 HORIZONTÁLNÍ ODVODŇOVACÍ VRTY  

Tyto vrty jsou navrženy ve vějíři, před pilotovou stěnou. Celkem jsou navrženy 4 ks 

vrtů se sklonem 5°. Vrty mají profil max. 133 mm a tvoří je perforované potrubí. Vyústění 

odvodňovacích vrtů je propojeno pomocí propojovacího potrubí DN 1,250 m do šachtice. 

Tato je opatřena betonovým poklopem.  

Zároveň je vhodné pro kontrolu realizovaného sanačního opatření vybudování 

geotechnického monitorovacího systému, který bude obsahovat tyto prvky: 

 2 inklinometry zabudované ve vybraných pilotách o délkách 9, resp. 11 m (tyto 

umožní sledovat případné deformace pilotové stěny), 

 inklinometr v rostlém terénu v blízkosti obou domů v délce 11m (umožní sledovat 

změny v masívu) 

 hydrogeologický pozorovací vrt (tento umožní identifikovat případné problémy 

s účinností horizontálních odvodňovacích vrtů) [6] 
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Položka Popis prací  Množství 
Cena za 

jednotku 
Náklady (Kč) 

1 Zemní práce - příprava pracovní plošiny 320 m3 385            123 200     

2 Provedení podsypu tl. 200 mm (štěrkopísek) 20 m3 359                7 180     

3 Odvodňovcí vrty délky do 60 m vč. výstroje  120 m  5 500           660 000     

4 Podkladní beton pro revizní šachtu 0,3 m3 2 700                   810     

5 
Betonová šachta se stupadly prům. 1 250 
mm, výška 5 m 

1 ks 8 675                8 675     

6 
Zpětný zásyp startovacích jam po provedení 
vrtů 

12 m3 166                1 992     

7 Odvodňovací trubka DN 250 mm 30 m 209             6 270     

 Cena celkem               808 127     

 Cena celkem vč. DPH            969 752     
 

Tabulka č. 11 – Předpokládané finanční náklady na realizaci horizontálních odvodňovacích vrtů.[6] 

Na obrázku č. 20 jsou zakreslena výše zmíněná opatření ke stabilizaci levé strany svahu. 

 

Obrázek č. 22 - Situace s vyznačením sanačních opatření použitých ke stabilizaci levé strany svahu.  

Sanační opatření levé strany svahu si vyžádá celkové finanční náklady ve výši 6 547 158 Kč. 
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14.3 REVITALIZACE TOKU VÝŠINA     

Návrh řešení revitalizace toku Výšina je rozdělen do dvou základních částí. 

14.3.1 Stavební úpravy dna koryta toku Výšina     

  V rámci stavebních úprav dna koryta vodního toku výšina jsou navržena tato 

opatření: 

 pro zabránění další degradace a prohlubování koryta vybudovat příčné stabilizační 

prvky z lomového kamene. Tyto je možné vybudovat ve formě drátokamenných 

příčných překážek (gabionů) z prvků o rozměrech 1 m
3
. Překážky budou založeny do 

hloubky min. 0,5 m a měly by mít v koruně vytvarován usměrňovací otvor, kterým 

budou převáděny průtoky. Vyvýšená část překážky bude na obou stranách zavázána 

do břehové části koryta a to do hloubky 1 – 1,5 m. 

 

Obrázek č. 23- Příčný řez příčným stabilizačním prvkem.[9] 

 V rámci tohoto opatření je navrženo celkem 12 ks příčných překážek z gabionů,                  

a to 11 ks výšky 0,5 m a jeden kus výšky 1 m. Pod každou příčnou překážkou bude 

proveden kamenný zához pro zpevnění dna koryta.  
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Obrázek č. 24 - Podélný řez příčným stabilizačním prvkem.[9] 

 V horní části koryta toku Výšina je vzhledem k minimálním průtokům a velkému 

podélnému sklonu koryta navrženo pouze opevnění dna kamenným pohozem tloušťky 

30 cm, který bude mít za úkol jednak snížit erozní účinek protékající vody, jednak 

tímto dojde ke zvětšení drsnosti koryta a zpomalení odtoku.[9] 

Položka Popis prací Množství 
Cena za 

jednotku 
Náklady (Kč) 

1 
Příčný stabilizační prvek výšky 0,5 m vč. 
zemních prací (8 000 Kč x 7m3 x 11 ks) 

11 ks 56 000            616 000     

2 
Příčný stabilizační prvek výšky 1 m vč. 
zemních prací (8 000 Kč x 15m3 x 1 ks) 

1 ks 120 000            120 000     

3 
Kamenný pohoz (65m x 1,20m x 0,30 m x 
800 Kč) 

24 m3 800              19 200     

3 
Kamenný zához (2 m x 2 m x 0,30 m x 11 ks x          
1 600)  

11 ks 1 600              21 120     

4 
Kamenný zához (2.50 m x 5.0 m x 0,5 m x 1 
ks) x 1600 

1 ks 1 600              10 000     

 Cena celkem                786 320     

 Cena celkem vč. DPH           943 584     

 

 Tabulka č. 12 – Předpokládané finanční náklady na stavební úpravy dna koryta. [9] 
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14.3.2 Stavební úpravy okolí odkalovacího a kanalizačních výustí      

 V rámci těchto opatření je navrženo provést: 

 Provedení opevnění terénu pod stávajícími kanalizačními výustěmi a výustí 

odkalovacího potrubí tak, aby bylo zabráněno rozplavování zeminy při výtoku proudu 

vody ze zmíněných zařízení.  

 Pod každou kanalizační výustí a výustí odkalovacího potrubí je navrženo provést 

kamenné zpevnění ve tvaru žlabu na ploše cca 7 m
2 

u každé výusti.[9] 

Položka Popis prací Množství 
Cena za 

jednotku 
Náklady (Kč) 

1 
Kamenná rovnanina pod výustěmi vč. 
zemních prací (7m2 - tl. 0,30 m) = 1 ks 

3 ks 12 000              36 000     

 Cena celkem                  36 000     

 Cena celkem vč. DPH              43 200     

 

 Tabulka č. 13 – Předpokládané finanční náklady na stavební úpravy okolí výustí.[9] 

Celkové náklady, které se předpokládají na zajištění stability sesuvného území 

Olmovec, jsou ve výši   9 439 346 Kč   viz tabulka č. 9. 

Položka Popis prací  Náklady (Kč) 

1 Sanace pravá strana svahu                332 180     

2 Sanace levá strana svahu             6 547 158     

3 Revitalizace toku Výšina                986 784     

 Cena celkem             7 866 122     

 Cena celkem vč. DPH           9 439 346     
 

Tabulka č. 14 – Rekapitulace celkových předpokládaných finančních nákladů na realizaci sanačních opatření. 
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15 ZÁVĚR 

Sesuvy v oblasti Olmovec byly zjištěny v květnu roku 2010 po dlouhotrvajících 

deštích. Při podrobné rekognoskaci terénu byly zjištěny dva počínající sesuvy na pravé a levé 

straně svahu lesního pozemku Olmovec.  

V rámci praktické části práce jsem provedl analýzu rizik pomocí metody HVA. Na základě 

dostupných informací a znalosti území jsem určil pět jevů, které mají negativní vliv na vznik 

sesuvů a které se také vyskytují v řešené oblasti. U těchto jevů jsem stanovil jejich 

pravděpodobný výskyt během jednoho roku a přiřadil index Hn. V další fázi jsem 

jednotlivým jevům přiřadil index Vn, který označuje jejich nebezpečí pro sesuv a tím riziko 

pro vytipované ohrožené prvky území. V rámci hodnocení rizika jsem dosadil výše uvedené 

indexy do tabulky proti sobě, čímž mi vyšly míry rizika pro jednotlivé jevy Rn. 

Z výše uvedené analýzy rizik vzešly tři oblasti na řešeném území, u nichž je nutné realizovat 

sanační opatření tak, abychom zajistili stabilitu území a předešli negativnímu působení 

sesuvu na ohrožené prvky území. Mezi postižené oblasti patří probíhající sesuvy             na 

pravé a levé straně svahu a erozí zasažená jižní část svahu s výustěmi včetně koryta toku 

Výšina, kterou jsem pro zjednodušení nazval revitalizace toku Výšina.    

Na každou ze tří oblastí jsem navrhl sanační opatření, které by měly dlouhodobě vést                 

ke stabilizaci celé oblasti Olmovec. Jako nejkritičtější se jevily oba sesuvy na pravé a levé 

části svahu. Pro představu, jak taková sanace probíhá, jsem průběžně pořizoval 

fotodokumentaci z realizace sanace na pravé straně svahu, jež vzhledem k ohrožení 

strategicky významné technologické infrastruktury musela být provedena neprodleně 

v režimu havárie. Celkové náklady, které budou potřebné k realizaci výše zmíněných 

sanačních opatření, jsou vyčísleny na 9 439 346 Kč.  

V nejvíce zastavěné části města Orlová jsem pochůzkou v terénu a za použití mapy                       

se zákresem průběhu dešťové kanalizace napočítal cca 20 podobných výustních objektů             

(viz příloha č. 3) volně vyústěných do terénu. V současné době se v okolí některých výustí 

projevují známky bezprostředně předcházející svahovým pohybům, mezi něž patří masivní 

eroze, náklon popřípadě vývraty dřevin. Asi nejvýznamnější negativní účinky vypouštění 

technických vod do volného terénu jsem zaznamenal na ul. Rydultowská (viz příloha č. 2).  
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