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Anotace 

 

 Cílem diplomové práce je posouzení stability svahu a návrh sanačních opatření 

sesuvu v lokalitě Vsetín Šibeňák. V úvodu se práce zabývá dosti podrobným popisem 

geomorfologie, geologie a hydrologie oblasti, kde se nachází zájmové území. Následuje 

kapitola, která je zaměřená na sesuvy a na sanace. Součástí této kapitoly je úvod do 

problematiky sesuvů, dále se kapitola věnuje také obecným možnostem sanačních opatření. 

Do této kapitoly byl zároveň zařazen historický vývoj sesuvu Šibeňák a stručný popis jeho 

současného stavu. Další kapitola popisuje výpočty, podle kterých bylo postupováno. Součástí 

této kapitoly je i návrh konkrétních sanačních opatření. Získané výstupy jsou prezentovány 

v podobě součinitelů bezpečnosti. Závěrečná část práce se věnuje posouzení navržených 

konstrukcí a návrhu geotechnického monitoringu.  
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Abstract 

 

 The aim of this thesis is assessment slope stability and proposal landslide remediation 

in Vsetín Šibeňák area. At the beginning of the thesis deals with a rather detailed description 

of the geomorphology, geology and hydrology of the area, where is the area of interest. The 

following chapter is focused on landslides and remediation. This chapter is an introduction to 

the problems of landslides, as well as a chapter devoted to a general remediation measures. 

This chapter was also included in the historical development of the landslide Šibeňák and 

brief description of its current state. The next chapter describes the calculations by which it 

was followed. This chapter is including the design of specific remedial measures. Obtained 

output are presented in the form of safety factors. The final part is devoted to the assessment 

of the proposed constructions and design geotechnical monitoring. 
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Použitá značení 

 

A – plocha [m
2
] 

CS – jíl písčitý 

Fkotvy – síla v kotvě [N] 

FS – stupeň stability (součinitel 

bezpečnosti) 

GT – geotechnický typ 

HDŽ – hlavní drenážní žebro 

HOV – horizontální odvodňovací vrt 

HPV – hladina podzemní vody 

Ic – index konzistence [-] 

Ip – index plasticity [%] 

Id – index ulehlosti [-] 

Mmax – maximální moment [kNm] 

N – normálová síla [kN] 

MS – hlína písčitá 

Sr – stupeň nasycení [%, -] 

SO – sanační objekt 

VDŽ – vedlejší drenážní žebro 

Wx – průřezový modul k ose x [mm
3
] 

bOZ – šířka opěrné zídky [m] 

bPŘ – šířka pohledové římsy [m] 

c – soudržnost [kPa] 

hOZ – výška opěrné zídky [m] 

hPŘ – výška pohledové římsy [m] 

fy- mez kluzu oceli (výpočtová pevnost 

oceli) 

γ – objemová tíha zeminy [kN/m
3
] 

γbetonu – objemová tíha betonu [kN/m
3
] 

γsat – objemová tíha saturované zeminy 

 [kN/m
3
]
 

σc – tlakové napětí [Pa] 

σm – napětí od ohybu [Pa] 

φ – úhel vnitřního tření zeminy [°]
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1. Úvod 

 

 Zájmové území se nachází ve zlínském kraji, konkrétně ve městě Vsetín a je 

vymezeno dvěma komunikacemi. Řešený sesuv vznikl na soukromém pozemku rodiny 

Bolfových na kopci Šibeňák nedaleko sídliště Sychrov v jižní části Vsetína. 

 Podle dostupných informací byla v roce 1967 v daném území vybudována opěrná zeď. 

Tato zeď se nachází v horní části zahrady pod ulicí Šibeňák. Dle informací od rodiny 

Bolfových bylo zjištěno, že při výkopu základu pro opěrnou zeď, byl daný materiál uložen a 

rozhrnut podél opěrné zdi na dané zahradě. Tento fakt zcela jistě nepřispěl pozitivní měrou ke 

stabilitě daného území. Při stavbě opěrné zdi v témže roce, byl pozorován vznik trhliny na 

pozemku zahrady. 

 V roce 1992 došlo sesutí části zahrady pod opěrnou zdí. Impuls sesuvu vyvolalo 

podmočení zahrady vlivem unikající vody z poškozeného vodovodního potrubí. Blíže o tomto 

sesuvu pojednává kapitola 3.3. Současně jsou v této kapitole zmíněny problémy, které nastaly 

v roce 2010 a dále pokračují. V květnu a červnu toho roku spadlo na východní Moravě velké 

množství srážek, které dočasně uklidněný sesuv reaktivovaly. 

 Výskyt sesuvu v této části republiky není ničím neobvyklým. Jen na území 

vsetínského okresu je evidováno několik tisíc sesuvů. Náchylnost a citlivost dané lokality na 

tvorbu sesuvu dokládá i jedno převrácené křídlo opěrné zdi, které se nachází ovšem mimo 

pozemek zahrady rodiny Bolfových. 

 Hlavním cílem této diplomové práce je zaměření tří předem určených profilů svahu, 

namodelování stávající situace v příslušném softwaru a její vyhodnocení. Na základě těchto 

údajů bude pak navrženo příslušné sanační opatření, které přispěje ke stabilizaci daného 

území. 
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2. Geomorfologie, geologie, hydrogeologie 

 

2.1. Geomorfologie okresu Vsetín 

 

 Území České Republiky je z hlediska geomorfologie rozděleno na dva systémy. První 

systém se nazývá Hercynský. V rámci České Republiky Hercynský systém pokrývá oblast 

celých Čech, Vysočiny a částečně zasahuje i do části jižní a severní Moravy. Druhý systém 

nese název Alpsko-Himalájský. Do tohoto systému spadá zbylá část východu státu a je tedy 

v rámci České Republiky méně rozsáhlý, než systém Hercynský. Pro názornou představu 

rozložení geomorfologických systému na území našeho státu slouží obrázek 1. Hercynský 

systém je znázorněn v odstínech žluté barvy, zatímco Alpsko-Himalájský systém znázorňují 

odstíny šedi. 

 

Obr. 1: Regionální geomorfologické členění ČR [zdroj: 1] 

 

Oblast zájmového území se nachází na Vsetínsku, které spadá do Alpsko-

Himalájského systému. Tento systém je tvořen 2 subsystémy, které se následně rozdělí na 2 

provincie, které dohromady obsahují 3 subprovincie, ty se dělí na 9 oblastí, které se dále 
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rozdělí do 22 celků. Konkrétně spadá řešené území do Alpsko-Himalájského systému, 

subsystému Karpaty, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější západní Karpaty, 

oblasti Západních Beskyd, celku Hostýnsko-Vsetínská hornatina a podcelku Vsetínské vrchy. 

[1, 2] 

Vsetínsko jako celek má velmi členitý reliéf. Mohutné horské hřbety a hornaté vrchy 

jsou střídány brázdami, kotlinami a hlubokými údolími. Ploché horské hřbety přechází do 

strmých svahů, které jsou hustě členěny údolími a stržemi. Pro takový typ reliéfu je 

charakteristický rozvoj vodní eroze a tvorba sesuvů. Reliéf krajiny dokreslují obnažené skalní 

pískovcové útvary. [3] 

Ve vsetínském reliéfu převládá erozně-denudační a strukturně-denudační vrchovinný a 

hornatý reliéf na flyšových pískovcích a jílovcích nad akumulačním a erozně-akumulačním 

reliéfem v kotlinách a brázdách. [3] 

 

 

Obr. 2: Pohled na zájmové území z komunikace Pod Pecníkem [foto autor] 
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Obr. 3: Pohled na zájmové území z pravého rohu zahrady pod komunikací Šibeňák [foto 

autor] 

 

2.1.1. Geomorfologie sesuvu Šibeňák 

 

Terén v zájmové lokalitě je svažitý. Řešený svah je vymezen místními komunikacemi 

Pod Pecníkem a Šibeňák. Obě tyto komunikace stoupají směrem k severu. Řešený svah se 

sklání západním až jihozápadním směrem a je velmi členitý. Svah pod komunikací Pod 

Pecníkem přechází v rovinu, na které je umístěno fotbalové hřiště. V koruně svahu se nachází 

rodinný dům majitelky pozemku, který je patrný z obrázku 2 (dům s oranžovou fasádou). V 

patě svahu je situován Bar Pecník.  

Již na první pohled je zřejmé, že řešený svah nemá jednotný sklon. Z tohoto důvodu 

byla provedena sklonová analýza. Při pohledu na zájmové území je pouhým okem dobře 

rozpoznatelné, že největšího sklonu nabývá svah ve své levé části. Zaměřením výškového 

profilu pak bylo zjištěno, že v levé části zájmového území jsou převládající dva sklony.  
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Spodní dvě třetiny výšky svahu jsou ukloněny pod úhlem až 55°. Zbylá vrchní třetina je pak 

exponována pod úhlem okolo 40°. Výška svahu v těchto místech se pohybuje okolo 28m. 

Z takto strmých sklonů přechází svah ve střední části ve sklony nižší, avšak je zde 

výrazně členitější viz obr. č. 3. Ve střední části svahu se sklony ve spodní polovině výšky 

pohybují převážně okolo 24°-30°, sklon horní poloviny výšky pak dosahuje hodnot okolo 30°. 

Faktory, které navyšují členitost v této části svahu, jsou tvořeny umělými zářezy. Tyto zářezy 

pak slouží jako obslužné chodníčky pro zpřístupnění zahrady ve svahované části. I z tohoto 

důvodu lze pak nalézt v prostřední pasáži sklon ve spodní části svahu pod úhlem cca 50°, ale 

na druhou stranu horní část svahu se pak sklání pod úhlem pouhých 10°. Výškový profil 

svahu ve střední části se pohybuje okolo 20m. 

Na pravé straně zájmového území svah přechází v jednotný sklon po celé své výšce. 

V této části je svah exponován pod úhlem okolo 38°. Jednotný sklon v této části svahu je 

vyvozen přemodelováním původního terénu následkem sanace svahu po sesuvu z roku 1992. 

Výška svahu v těchto místech je shodná s výškou ve střední části, pohybuje se tedy okolo 

20m. Pro názornější představu sklonových poměrů v zájmovém území slouží obrázek č. 4. 

 

Obr. 4: Výškové profily svahu [zdroj autor] 

 

Pozn.: Určení pozic levé a pravé strany svahu: pohled z koruny svahu směrem na jeho patu. 
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2.2. Geologie 

 

 Zájmové území z geologického hlediska spadá do magurské skupiny příkrovů. Tato 

skupina příkrovů je tvořena třemi faciálně-tektonickými jednotkami. Jedná se o jednotku 

račanskou (na obr. č. 5 vyznačena zeleně), bystrickou a bělokarpatskou. Z pohledu regionálně 

geologického členění spadá zájmové území pod jednotku račanskou. Pro magurskou skupinu 

příkrovu je typická flyšová sedimentace se současným rytmickým střídáním psamitických a 

pelitických složek. V račanské jednotce se vyskytují sedimenty od období svrchní křídy až po 

období spodního oligocénu. Současně je tato jednotka plošně nejdominantnější ze všech 

jednotek  magurské skupiny příkrovů. Z hlediska geomorfologického členění se zájmové 

území nachází ve Vsetínských vrších. V této oblasti je pak hlavní jednotkou právě jednotka 

račanská. [2, 7, 8] 

 

Obr. 5: Schéma regionálního geologického členění Západních Karpat [zdroj: 8, úprava autor] 
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 Stavba račanské jednotky je tvořena čelním antiklinoriem, ústředním synklinoriem a 

skupinou vnitřních antiklinálních a synklinálních pásem, která jsou vzájemně oddělena 

přesmyky. Charakteristickým prvkem čelního antiklinoria je nahloučení pásem, tvořených 

vrstvami soláňského souvrství. Vrstvy račanské jednotky jsou ukloněny k jihovýchodu, směr 

vrstev je pak na jihozápad až severovýchod. V oblastech přesmyků, zlomů a obecně 

v oblastech, kde dochází k soustředěnému tektonickému napětí, jsou horniny značně 

rozpukané, místy i podrcené. Charakteristickým znakem této jednotky je pak její výrazná 

pásemná stavba. [7, 9] 

 

2.2.1. Geologická stavba račanské jednotky 

 

 Geologický vývoj račanské jednotky se datuje do období jury, kdy začalo docházet 

k sedimentaci kurovického vápence. [7] 

Z této vrstvy se následně začala vytvářet vrstva tlumačovských slínovců. Jedná se o 

nejstarší křídové sedimenty. Jejich mocnost dosahuje až 60m. Tlumačovské slínovce jsou 

tvořeny karbonátovým flyšem společně se slínovci, prachovými slíny a vápenci. [7] 

Nadloží tlumačovských slínovců tvoří vrstva tzv. Gault flyše o mocnosti okolo 500m. 

V této vrstvě docházelo k sedimentaci černošedých jílovců společně s vápnitými jílovci a 

pískovci. Současně do vrstvy Gault flyš patří ještě pásmo prokřemenělých jílovců a celou 

vrstvu uzavírají šedé až zelenošedé jílovce. [7] 

Následuje vrstva sedimentů kaumberského souvrství s mocností cca 200m. 

Charakteristickými horninami této vrstvy jsou zelenavé až rudohnědé jílovce a 

charakteristickým znakem je jejich proužkovité střídání či jejich vzájemná barevná skvrnitost. 

[7] 

Nadložní vrstva kaumberského souvrství je tvořena souvrstvím soláňským. Typickým 

prvkem pro tuto vrstvu je navýšení klastického materiálu, který se projevuje v podobě 

mocných vrstev slepenců a pískovců. Z hlediska litostratigrafie se soláňské souvrství dělí na 

dvě facie. První facie je psamiticko-pelitická, kde převažuje středně rytmický flyš. Tato facie 

je tvořena ráztockými a hostýnskými vrstvami. Druhá facie je psamitická, kde převažují hrubé 

lavicovité drobovité a arkózovité pískovce a slepence. Pro náš případ platí první facie tvořená 



8 

 

ráztockými vrstvami. Mocnost vrstvy se pohybuje okolo 800m. Ráztocké vrstvy jsou 

představiteli drobně rytmického flyše, kde převažují skvrnité šedé až zelenošedé jílovce a 

prachovce nad modrošedými až hnědošedými pískovci. [2, 7] 

Jestliže ráztocké vrstvy měly proměnlivý charakter, následující nadložní vrstva – 

belovežské souvrství je zcela jednotná. Mocnost belovežského souvrství se pohybuje okolo 

200m. Ve spodní části v této vrstvy převažují jílovce nad málo mocnými lavicemi pískovců. 

Jílovce se vyskytují v rudohnědých a zelenošedých odstínech. Ve střední části pak lze narazit 

na mocné lavice hrubozrnných arkózových pískovců. Vrchní část belovežského souvrství je 

tvořena drobným rytmickým flyšem v kombinaci se zelenými či šedými jílovci a 

křemitovápnitými pískovci. [7] 

Poslední vrstva, kterou lze zařadit do předkvarterního podloží je zlínské souvrství. 

Jedná se o stratigraficky nejmladší vrstvu, u které došlo opět k diferenciaci facií. Mocnost této 

vrstvy přesahuje hranici 3000m a jedná se o typického reprezentanta flyšového souvrství. Na 

povrchu zlínské souvrství pokrývá většinu plochy račanské jednotky. Z hlediska litologie je 

zlínské souvrství značně faciálně heterogenní a to zejména ve své spodní části. Zlínské 

souvrství tvoří rusavské, křivské, újezdské, luhačovické, vsetínské a kyčerské vrstvy. 

Zájmová lokalita spadá pod vrstvy vsetínské. [7] 

Ze stratigrafického hlediska jsou vsetínské vrstvy nejmladší, na druhou stranu jsou 

ovšem nejmocnější vrstvou ze zlínského souvrství. Mocnost vrstvy přesahuje hranici 1500m. 

Charakteristickým prvkem této vrstvy je převaha pelitických složek nad složkami 

psefitickými a psamitickými. Jedná se o šedé až zelenošedé vápnité jílovce, které převažují 

nad glaukonitickými pískovci. [2; 7] 

 

2.2.2. Kvartérní pokryv 

 

 V oblasti zájmového území je kvartérní pokryv tvořen soudržnými a nesoudržnými 

deluviálními, eluviálními a fluviálními sedimenty. Deluviální sedimenty v okolí zájmového 

území tvoří zejména hlinitokamenité až kamenitohlinité a písčitokamenité sutě. Tyto 

sedimenty se nachází jako pokryv Vsetínských vrchů. Dále lze do skupiny deluviálních 

sedimentů zařadit i zeminy, které vznikly jako eluvium palogenních hornin. Jedná se o 

zeminy jílovitého charakteru, s obsahem úlomků méně zvětralých hornin. [2] 
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 Eluviální sedimenty v této oblasti charakterizují zvětralé nejsvrchnější části račanské 

jednotky. Takto rozvětralé horniny na eluvia mají pak charakter zemin. [2] 

 Fluviální sedimenty jsou tvořeny jak soudržnými, tak i nesoudržnými zeminami. 

Typické soudržné sedimenty v této lokalitě jsou holocénní povodňové hlíny. Zástupce 

 nesoudržných sedimentů představují holocénní písčité štěrky, které jsou z většiny zvodnělé a 

nesou známky značného zahlinění s obsahem vložek jemnozrnných zemin. [2] 

Mocnost kvartérního pokryvu se v horní části pohybuje v rozmezí 2-3m. Směrem 

k patě svahu dochází k nárůstu mocnosti kvartérního pokryvu na hodnotu okolo 5m. [10] 

 

Obr. 6: Geologická mapa zájmového území 1:25 000 [zdroj: 11, úprava autor] 

 

LEGENDA 

PGv – zlínské souvrství, vsetínské vrstvy: glaukonitické pískovce a vápnité prachovité jílovce 

dhk
Q
 – deluviální hlinitokamenité až kamenitohlinité sedimenty  
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2.2.3. Geologická stavba pro potřeby modelování 

 

 Vstupní údaje o geologické stavbě daného území pro potřeby sestavení 

geotechnických profilů, byly určeny na základě výpisů z geologického vrtu S-4. Tento vrt se 

nachází od přibližně 120-150m severně od zájmového území (viz obr. 8). Geologický vrt S-4 

byl proveden do hloubky pouze 5m pod povrchem terénu. Vrt HVN-1 dosahuje hloubky 37m. 

V této hloubce byl stále zastižen jílovec.  

 

Mocnost [m] Název Char. znak Konzistence Barva Příměs 

0,00-0,30 hlína humózní smouhovitá - - - 

0,30-1,00 hlína písčitá smouhovitá tuhá hnědá - 

1,00-1,50 hlína písčitá smouhovitá tuhá hnědá valouny 

1,50-2,60 hlína písčitá smouhovitá tuhá hnědá - 

2,60-3,80 hlína písčitá smouhovitá tuhá hnědá valouny 

3,80-37,00 jílovec (silně 

zvětralý) 

- pevná hnědý - 

Tab. 1: Výpis geologického vrtu S-4 [zdroj: 6] 

 

 Svahová hlína písčitá, která se vyskytuje v rozmezí od 0,3 do 3,8m pod povrchem 

terénu je hnědě zbarvená se šedým a rezavým smouhováním. Vyskytuje se zde v tuhé 

konzistenci s průměrným Ic=0,8. Z hlediska plasticity se jedná o středně až vysoce plastické 

hlíny s Ip=15,8-26,9%. Dále jsou v této vrstvě obsaženy úlomky pískovců o velikosti 20-30cm 

a úlomky středně opracovaných valounů o velikosti do 10cm. [12] 

 Jílovce jsou silně zvětralé a přechází až do rozložených jílovců o úlomcích s velikosti 

1-4cm. Zcela rozvětralé jílovce mají charakter vysoce plastických zemin pevné 

konzistence.[12] 

 Pro potřeby modelových analýz byly na základě interpretace archivních materiálů 

sestaveny 2 geotechnické typy: GT I  -deluviální (svahuvé) hlíny, charakteru hlín písčitých, 

třídy F3, symbolu MS, tuhé konzistence a GT II - zcela rozvětralé paleogénní jílovce na 

zeminy charakteru jílů písčitých, třídy F4, symbolu R6/CS, pevné konsistence.  
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2.3. Hydrologie 

 

 Oblast Vsetínska není díky svému geologickému složení nikterak bohatá na podzemní 

vody. Geologická stavba v dané lokalitě je tvořena horninami karpatského flyše, které jsou 

nepříznivé jednak pro výskyt podzemních vod, tak i pro jejich oběh. Zdroje podzemních vod 

v této oblasti mají malou a kolísavou vydatnost. [4] 

 

2.3.1. Oběhy podzemních vod 

 

 Převážná většina vsetínské oblasti spadá z hlediska hydrogeologie do rajónu 

s označením 322, nesoucím název flyšové sedimenty a subrajónu 322-1, což je Povodí Bečvy. 

Vzhledem ke geologickému složení dané lokality, se zde voda může vyskytovat v podobě tří 

různých oběhů. První oběhový systém se nachází hlouběji pod povrchem v  geologických 

podmínkách karpatského flyše. Jedná se o puklinové podzemní vody – puklinové zvodně. 

Tento druh podzemní vody je pak vázán zejména v jílovcích a pískovcích, ale také např. 

v slepencích, prachovcích či slínovcích. Obecně se v této geologické skladbě uvažuje, že 

pískovce společně se slepenci jsou jasnými kolektory. Naopak horniny jílovců a prachovců 

jsou pokládány za izolátory. Ne vždy, je to ovšem pravda. Pro stanovení, které horniny plní 

funkci kolektorů a které izolátorů je potřeba zohlednit míru rozpukání jednotlivých hornin. 

V určitých případech může docházet k situacím, kdy horniny tvořící izolátory budou více 

porušeny trhlinami a puklinami než horniny kolektorů. Za takovýchto podmínek pak dochází 

k výměně funkcí jednotlivých hornin a z izolátoru se stávají kolektory a naopak. Na zóny 

rozpukaných hornin lze narazit již v hloubce prvních desítek metrů pod povrchem. [2, 4] 

Zbylá část, která tvoří jen malé procento z této oblasti je zařazena do rajónu 163, tedy 

fluviálních sedimentů vyskytujících se v povodí Bečvy. Pro tento systém je typická průlinová 

propustnost fluviálních štěrků. Fluviální sedimenty se vyskytují v říčních terasách vodních 

toků. Tento typ oběhu podzemní vody je mělčí, než je tomu u oběhu puklinové podzemní 

vody. [2, 4]   

Poslední z oběhových systému je tvořen sezónním oběhem podzemních vod. Tento 

systém je charakteristický pro deluviální sedimenty, které jsou značně heterogenní. [2] 
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2.3.2. Hydrologická charakteristika lokality 

 

 Oblast Vsetínska se z hydrologického hlediska nachází v povodí řeky Moravy a úmoří 

Černého moře. Na odvodu povrchových vod ze vsetínského okresu se největší měrou podílí 

řeka Bečva. Jedná se o největší levostranný přítok řeky Moravy. Vody odváděné v řece Bečvě 

se tedy dále vlévají do řeky Moravy, následně pokračují do Dunaje a končí v Černém moři. 

Samotná řeka Bečva vzniká až soutokem Bečvy Vsetínské a Rožnovské u Valašského 

Meziříčí. Na území města Vsetín jsou levostrannými přítoky řeky Bečvy říčka Rokytenka, 

Semetínský potok a potok s názvem Potůčky. Z pravé strany dotují Vsetínskou Bečvu na 

území města potok Vesník a říčky Jasenka a Jasenice. Druhá jmenovaná říčka a její soutok se 

Vsetínskou Bečvou leží nedaleko zájmového území, jak je patrní z obr. č. 7. [4] 

 

Obr. 7: Hydrologické poměry v blízkosti zájmového území [zdroj: 6, úprava autor] 

 

 Ačkoli geologická stavba zdejší oblasti není příliš příznivá pro režimy podzemních 

vod, lze zde narazit na vývěry podzemní vody. Místa, kde se vyvírající voda dostává na 

povrch, jsou pak zpravidla upraveny do studánek. Studánky se v tom okrese vyskytují 

v docela hojném počtu. [4] 



13 

 

 Mezi podzemními vodami se vyskytují i vody minerální. Ve vsetínském okrese lze 

najít celkem 12 míst se 14 zřídly sirovodíkových minerálních vod. Vzhledem k faktu, že 

vydatnost zřídel je velmi malá, nikterak se nevyužívají. [4] 

 Co se týče vod stojatých, ty se vyskytují v daném okrese v poměrně malém počtu. 

Jsou zde umístěny tři vodní nádrže. Největší ze všech vodních nádrží - Stanovnice u 

Karolinky je určena jako zásobárna pitné vody pro Zlínsko a Vsetínsko. Druhá vodní nádrž 

nese název Bystřička, která slouží jako rekreační místo. V případě povodní je schopna zadržet 

menší povodňové vlny. Nejmenší vodní nádrž – Horní Bečva je rovněž rekreačním místem 

jako Bystřička. Dále za zmínku stojí soustava choryňských rybníků s největším Velkým 

choryňským rybníkem. Ve větší četnosti se pak v dané lokality vyskytuje několik rybníků, 

jezer a rybníčků. [4] 

 

Obr. 8: Situace zájmového území a hydrovrtu [zdroj: 6, úprava autor] 

 

 Pro určení, v jaké hloubce by se mohla nacházet hladina podzemní vody v zájmovém 

území, byl použit hydrovrt HVN-1. Vzájemná poloha zájmového území a hydrovrtu HVN-1 

je patrná z obrázku č. 8. Na základě údajů použitého hydrovrtu  se hladina podzemní vody 

nachází v hloubce 10,3m. 
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2.4. Seismicita vsetínského okresu 

 

 Pro určení výše seizmického zatížení v určité lokalitě slouží tzv. mapy seizmických 

oblastí (obr. 9). Z následující mapy je patrné, že nejvíce ohroženými okresy v rámci ČR jsou 

Chebsko, Karvinsko, Frýdecko-Místecko a právě Vsetínsko. Zájmová lokalita se nachází na 

pomezí šestého a sedmého stupně seizmického zatížení dle EMS-98. [2; 13] 

  Hranice, které tvoří rozhraní mezi jednotlivými seizmickými oblastmi, se uvažují jako 

pásy o šíři v rozmezí 5-20km. Z tohoto důvodu budeme uvažovat, že se zájmová lokalita 

nachází na území se stupněm seizmického ohrožení 7. [2] 

 Sedmý stupeň se označuje dle EMS-98 jako ničivý a je definován jako „Většina lidí je 

vystrašena a vybíhá ven. Nábytek se posouvá. Předměty padají z polic ve velkém množství. 

Mnohé dobře postavené běžné budovy utrpí střední škody: malé trhliny ve zdech, opadá 

omítka, padají části komínů; ve stěnách starších budov jsou velké trhliny a příčky jsou 

zřícené.“ [13] 

 

Obr. 9: Mapa seizmických oblastí ČR [zdroj: 14] 

 

 Podle ČSN EN 1998-1  se zájmová lokalita nachází na území, které odpovídá podloží 

typu A. Podloží typu A je charakterizováno jako „skalní horninový masív nebo geologická 

formace typu skalních hornin při nadloží z měkčího materiálu v maximální mocnosti do 

5,0 m.“ [15] Referenční zrychlení základové půdy se pak pohybují v rozmezí 0,10-0,12g. 
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3. Sesuvy a jejich sanace 

 

3.1. Sesuvy 

 

 Sesuvy nebo svahovými pohyby jsou označovány procesy, kdy dochází k transportu 

hornin po svazích. Pohybující se horniny jsou od původního podloží odděleny pomocí 

smykové plochy. Za sesuvy či svahové pohyby se neoznačují případy, kdy jsou horniny 

odnášeny vlivem působení vody, sněhu či větru (tzv. transportačních médií). O sesuvech lze 

hovořit v případě, že poměr transportované horniny k objemu transportačního média je větší 

než 1:1. [16, 17]  

 Každý sesuv obsahuje několik charakteristických částí, které jsou velmi výstižně 

znázorněny na obrázku č. 10.  

 

 

Obr. 10: Popis jednotlivých částí sesuvu [zdroj: 18] 
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3.1.1. Faktory zapříčiňující vznik svahových pohybů 

 

 Faktory, které přímo ovlivňují vznik svahových pohybů, či svahových deformací lze 

rozdělit podle několika kritérií. Z hlediska geneze se jedná o rozsáhlou skupinu přirozených 

faktorů, kde patří zejména geologické, hydrogeologické a geomorfologické poměry daného 

prostředí, ale taktéž vliv místního klimatu. Druhou skupinu tvoří faktory antropogenní, kam 

lze zařadit vliv stavebnictví nebo dopravy. Jako další hodnotící kritérium lze považovat čas. 

Faktory, se podle toho kritéria dělí na dlouhodobé a krátkodobé. Podle různých autorů se dále 

faktory způsobující svahové pohyby mohou dělit na vnější a vnitřní, vratné a nevratné, aktivní 

a pasivní. [17] 

 Za nejklíčovější faktor, který způsobuje svahové pohyby, se dá považovat obsah a 

pohyb vody ve svahu, respektive jeho změna. Atmosférické srážky, ať už v podobě deště či 

sněhu, pronikají do svahu trhlinami a v celém systému pak navyšují pórový tlak. Naopak 

parametry smykové pevnosti klesají. V opačném případě, kdy není svah dlouhodobě dotován 

srážkami, dochází zejména u jílovitých zemin k jejich smršťování. To následně zapříčiní 

tvorbu hlubokých trhlin, které snižují soudržnost daných zemin. Při následném výskytu 

atmosférických srážek jim je umožněno vniknout trhlinami hlouběji do útrob svahu. [16] 

 Podzemní voda může naopak zapříčinit, že dojde vyplavení tmele, který drží zeminy 

pohromadě. To má za následek, že dojde k oslabení intergranulárních vazeb, čímž se sníží 

soudržnost a klesá celková pevnost. Vlivem proudění podzemní vody může dojít 

k vyplavování jemnozrnné frakce ze svahu, což sníží stabilitu svahu. Pokud dochází 

k rychlým změnám HPV, může narůst vodní tlak v pórech a to zapříčiní např. ztekucení 

písku. [16] 

 Velmi významné faktory, které přímo ovlivňují vznik svahových pohybů, jsou 

bezesporu změna sklonu a změna výšky svahu. Ta může být způsobena jednak přírodní 

cestou, kdy nejčastěji dochází k podemletí paty svahu vlivem tekoucí vody, nebo 

antropogenní činností, kdy dojde k umělému podkopání paty svahu. Při takto narušeném 

sklonu dochází ve svahu k přeskupování napětí. Dochází k nárůstu smykových napětí, naopak 

boční napětí klesají, což zapříčiní vznik trhlin, kterými se do svahu snadněji dostává voda, 

která má neblahý účinek na stabilitu celého systému. [16, 17] 
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 Dalším z faktorů, který se negativní měrou podílí na vzniku svahových pohybů, je 

přitížení. Mezi nejčastější formy přitížení patří různé typy násypů či skládek. Stejně jako u 

faktorů, které způsobí změnu sklonu či změnu výšky svahu, dochází i zde vlivem přitížení 

k nárůstu smykových napětí. U přitížení platí, že čím rychleji narůstá, tím více je nebezpečné 

pro celkovou stabilitu. Je nutné ovšem podotknout, že přitížení v patě svahu má naopak 

pozitivní účinek na daný svah. [16]  

 Rovněž vibrace a otřesy mohou způsobit vznik svahových pohybů. Vibrace jsou 

nejčastěji vyvolány použitím hutnící techniky, ale také silniční i železniční dopravou. Naopak 

otřesy v přírodně formě jsou způsobeny zemětřesením, za antropogenní třesy lze považovat 

ty, které vznikají při různých odstřelech. Vibrace a otřesy způsobují v horninách dočasnou 

změnu napětí, která se může projevit v podobě porušení rovnováhy svahu. U některých typů 

zemin může rovněž dojít k porušení intregranulární vazby. [16] 

 Odstranění vegetace ze svahu může rovněž negativně působit na vznik svahových 

pohybů. Kořenové systémy jednak zvyšují soudržnosti povrchových vrstev, ale také 

spotřebovávají část vody, která se nachází ve svahu, a tím svah vysušují. [16] 

 Mezi faktory, které způsobují vznik svahových pohybů lze také zařadit promrzání 

svahu či jeho zvětrávání. Vlivem mrazu dojde k nárůstu objemu vody, vyskytující se 

v trhlinách a to zapříčiní rozrůstání stávajících trhlin a tvorbu trhlin nových. Celý tento proces 

se pak negativně podepíše na soudržnosti hornin a zemin. Účinek zvětrávání má rovněž vliv 

na snižování soudržnosti. [16] 

 

 

3.1.2. Dělení svahových pohybů a sesuvů 

 

 Svahové pohyby lze rozdělit podle velmi pestré škály různých kritérií. Členěním 

svahových pohybů se zabývala mnoho autorů, kteří své klasifikace vytvářeli na základě 

rozdílných kritérií. Svahové pohyby byly rozlišovány např. dle materiálu, který byl svahovým 

pohybem postižen, dále podle průběhu smykových ploch či vývoje a stáří sesuvu, ale také 

podle způsobu a rychlosti daného pohybu. [16] 
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 Podle tvaru smykové plochy mohou být sesuvy rozděleny do tří skupin. Asekventní 

sesuvy mají zakřivenou smykovou plochu (tvar smykové plochy se přibližuje tvaru rotačního 

válce) a vyskytují se stejnorodých soudržných zeminách. Pro skupinu konsekventních sesuvů 

je typický pohyb po plochách vrstevnatosti, popř. po plochách, které jsou ukloněny po svahu. 

Insekventní sesuvy se vyznačují jednak hlubokou smykovou plochou, ale také tyto sesuvy 

nabývají zpravidla velkých rozměrů a probíhají kolmo na jednotlivé vrstvy. [16] 

 Na území naší republiky se sesuvy rozdělují zejména podle mechanismu a rychlostí 

pohybu na ploužení, sesouvání, stékání a řícení. Rychlost plouživého sesuvu se pohybuje od 

milimetrů až po pár centimetrů za jeden rok. Jedná se o dlouhodobý nezrychlující se proces. 

Ploužení se rozděluje na povrchové, kdy např. dochází ke slézání svahových hlín a sutí a 

podpovrchové. Podpovrchové ploužení má za následek roztrhávání horských masívů. Naopak 

sesouvání je definováno jako krátkodobý a rychlý proces, kdy dojde k pohybu horninové 

hmoty po zřetelné smykové ploše. Rychlost sesouvání se uvádí v metrech za den. Stékání je 

rovněž rychlý a krátkodobý proces, ale rozdíl je oproti sesouvání zejména v obsahu vody 

v sesuvu. Vlivem zvýšeného obsahu vody dochází k vytvoření kamenitých či zemních 

proudů. U stékání dochází k pohybu o rychlosti v metrech až kilometrech za hodinu. Řícení je 

nejrychlejší svahový pohyb. Při řícení se horninová hmota pohybuje rychlostí v metrech za 

sekundu a vždy alespoň část hmoty je přemísťovaná volným pádem. [16, 17] 

 Podle stupně aktivity se sesuvy dělí na aktivní, dočasně uklidněné a trvale uklidněné 

(stabilizované). Dále se sesuvy podle stáří dělí na staré a současné, podle vývojové etapy se 

rozlišují sesuvy v počátečním, pokročilém a finálním stavu. [16] 

 

 

3.1.3. Svahové pohyby a jejich vývoj z pohledu mechaniky 

 

 Vývojem svahových pohybů z hlediska mechaniky jsou myšlena místa, ve kterých 

vznikají první rozrušení. Nejsou tím myšlena místa na povrchu, kde jsou prvně spatřeny 

známky poruch, ale místa, kde dané poruchy ve skutečnosti vznikají. [16] 

 Ve většině sesuvů je inkriminovaným místem vzniku poruchy jeho pata. 

Charakteristické pro tyto sesuvy je, že lokální součinitelé bezpečnosti v patě svahu nabývají 
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nižších hodnot, než je tomu u lokálních součinitelů ve vyšších částech svahu. Rozdíl mezi 

jednotlivými lokálními součiniteli bezpečnosti se prohlubuje, dochází-li k nárůstu součinitele 

původního přirozeného vodorovného tlaku. Ke vzniku poruch v patě svahu přispívají také 

klimatické podmínky, zejména mráz. Při promrznutí paty svahu dojde k nárůstu vlhkosti 

v zemině a při následném tání dochází ke snižování pevnosti zeminy. Sesuvy pak vznikají 

pouze podél tenké smykové plochy. [16] 

 V případě, že lze v odlučné oblasti pozorovat vyhlazený a ostrý výchoz smykové 

plochy, značí to vznik poruch uvnitř svahu. Uvnitř svahu dochází k velkým přetvořením, která 

následně vedou až k samotnému sesuvu. Sesuvy v tomto případě mohou rovněž vzniknout 

podél tenké smykové plochy (mělce položena), ale také podél tlusté smykové plochy, která se 

nachází hluboko ve svahu. Hodnotícím kritériem, podle které z uvedených smykových ploch 

se sesuv vyvine, závisí na velikosti tlakového napětí v horninách. Za určitých okolností může 

dojít k situaci, kdy se nad původní tlustou smykovou plochou vytvoří několik tenkých 

smykových ploch. Takovéto sesuvy se pak označují jako víceetážové. [16] 

 Další místem, kde mohou vznikat prvotní poruchy je uprostřed líce svahu. Týká se to 

svahů, které jsou tvořeny homogenními jílovitými zeminami. Vzniklé poruchy jsou pak 

výsledek mrazu a účinku podzemní vody. V našich klimatických podmínkách mohou svahy 

promrznout až do hloubky přesahujících 1m. [16] 

 Sesuvy se také mohou za určitých podmínek začít vyvíjet od horní části svahu. Jedná 

se o výsledek přetížení koruny svahu. Velmi často je tento typ sesuvu způsobován deponiemi 

různých materiálu např. humusu a zadržováním vody za hranou svahu. Poruchy pak prvotně 

vznikají v blízkosti koruny svahu. [16] 

 

 

3.1.4. Charakteristika sesuvu podél rovinné nebo mírně zvlněné smykové plochy 

 

 Na území naší republiky dochází ve většině případů sesuvů k sesuvům kvartérního 

pokryvu po skalním podkladu. Tento případ se týká i sesuvu Šibeňák. Pro tento druh sesuvu 

je typické, že se smyková plocha nejčastěji vytvoří na rozhraní skalního podkladu a 

kvartérního pokryvu. Právě z tohoto důvodu má smyková plocha rovinný, případně mírně 
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zvlněný tvar. Mocnost sesouvajícího se pokryvu se pohybuje do 3m. Dalším 

charakteristickým znakem tohoto typu sesuvu je jeho plošný rozsah. Ačkoli sesuvy nezasahují 

příliš do hloubky, naproti tomu jejich plošný rozsah bývá velmi značný. Z tohoto důvodu se 

označují jako sesuvy plošné. Příznivé podmínky pro vznik plošných sesuvů se mimo jiné 

nachází i v oblasti flyšového území východní Moravy, kde se nachází sesuv Šibeňák. [16] 

 Při prohlídce svahu, který je narušený plošným sesuvem, lze pozorovat dva znaky, 

které určují, v jaké fázi vývoje se sesuv nachází. Prvním znakem je přítomnost otevřených 

trhlin. Rozevřené trhliny poukazují na stupeň aktivity sesuvu – aktivní sesuv. Trhliny značí 

svahový pohyb, který je na svém počátku. Naopak pokročilý vývoj sesuvu lze poznat 

v případě, že je na svahu přítomno několik starších generací sesuvů, které jsou nahrnuty na 

sobě. Pro plošné sesuvy je typické, že se rozšiřují směrem vzhůru proti svahu. [16] 

 Na stabilitu plošných sesuvů mají podstatný vliv klimatické podmínky. V období 

sucha bývají plošné sesuvy zpravidla uklidněné. Problém nastává v případě zvýšené dotace 

srážek. Ta může přijít v podobě rychlého tání velké sněhové pokrývky nebo v případě déle 

trvajících dešťů. Svou roli hraje také déletrvající období mrazu. Při promrznutí pokryvné 

vrstvy dochází ke vzlínání vody ze spodních vrstev, která v této vrstvě následně zamrzá. Mráz 

způsobuje potrhání zemin a tím pádem i vznik nových trhlin. Při rozmrzání promrzlé vrstvy 

dochází ke snižování smykových parametrů. Samotná zemina pak rozbřídá a udrží se 

v podstatně mírnějším sklonu než doposud. V případech strmějších sklonů a rozbředlé zeminy 

dochází k sesuvům. [16] 

 

3.2. Sanační opatření 

  

 Vzhledem k finanční náročnosti sanačních opatření je nutné volit vhodný typ sanace 

s rozvahou. Jako jeden z prvních kroků při sanaci sesuvu by mělo být utěsnění vzniklých 

trhlin v odlučné oblasti. Tento krok se provádí zejména z důvodu, aby bylo zamezeno vtékání 

vody do svahu. Dále tento krok přispěje k tomu, že zemina nad odlučnou oblastí nemá kam 

odpadávat a sesuv se nešíří výše směrem do svahu. Velmi často také dochází ke kombinaci 

jednotlivých typů sanačních opatření. Mezi nejčastěji používané typy sanace sesuvu patří 

zejména jeho odvodnění, změna sklonu svahu, případně změna geometrie svahu či aplikace 

různých stabilizačních prvků v podobě např. opěrných zdí či gabionových stěn. [16] 
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3.2.1. Odvodnění sesuvů 

 

 Odvodnění sesuvů se zpravidla provádí jako první sanační krok. Z hlediska odvodnění 

sesuvných oblastí i obecně svahů se rozlišuje odvodnění povrchové a hloubkové. 

 Povrchové odvodnění se provádí z důvodu, aby sesuvná oblast nebyla dále dotována 

vodou, která snižuje smykové parametry prostředí. Povrchovým odvodnění se rozumí 

zejména odvedení všech povrchových vodotečí, jako mohou být potoky či vyvěrající 

prameny. Pro okamžité zachycení těchto vod se hojně využívá potrubí. Výhodou je bezesporu 

snadná a nenákladná manipulace. Nevýhoda je, že v zimních měsících může voda v potrubí 

zamrzat. [16] 

Ve druhé fázi se pak přistupuje k vytvoření otevřených odvodňovacích příkopů, které 

odvádí povrchové vody. Tyto odvodňovací žlaby se nachází ve vlastním tělese sesuvu. Tvar 

příkopů je závislý na typu zemin. Nejčastěji se do vyhloubených příkopů osadí betonové 

tvarovky. Tvarovky se umísťují do pískového lože, jejich spáry se utěsňují cementovou 

maltou (obr. 11). V některých případech se ještě nad odlučnou oblastí realizují obvodové 

odvodňovací žlaby. [16] 

Svahy lze také povrchově odvodnit pomocí drenážních žeber. Jedná se o soustavu rýh, 

které se hloubí směrem po spádnicí svahu a vyplní se nejčastěji štěrkem. 

 

 

Obr. 11: Příklad odvodňovacího žlabu [zdroj: 19] 
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 Poté, co se dokončí práce na povrchovém odvodnění, přistupuje se k odvodnění 

hloubkovému. Hloubkově lze sesuvy odvodnit různými způsoby. V horizontálním směru se 

velmi často používají vodorovné odvodňovací vrty. Dříve se také hojně zřizovaly 

odvodňovací štoly. Jejich velké průřezy poskytovaly dobré informace o geologii a hydrologii 

ve svahu. Dále odvodňovací štoly mohly měnit směr podle přítoků vody a umožňovaly zřízení 

odvodňovacích vrtů různými směry. V současné době se od těchto štol upustilo, protože se 

zpřísnily báňské předpisy a jsou výrazně dražší, než vodorovné odvodňovací vrty. [16] 

 Výhodou odvodňovacích vrtů je bezesporu rychlost jejich realizace, dále dobře 

konkurují odvodňovacím štolám a přitom pořizovací náklady na tyto vrty jsou výrazně nižší 

než náklady vynaložené na odvodňovací štolu. Mezi nevýhody lze zařadit maximální délku 

vrtů zhruba 300m, dále možnost odklonu od požadovaného směru. Důležitou zásadou při 

realizaci odvodňovacích vrtů je fakt, že by vrty měly zasahovat až do nejpropustnějšího 

podloží ve svahu. V případě, že bude vytvořen systém kratších odvodňovacích vrtů, které 

nebudou zasahovat do nejpropustnějšího podloží, nedojde k tak kvalitnímu odvodnění jako 

v případě, že jeden dlouhý vrt zasahuje do nejpropustnější části svahu. Účinnost vrtů je pak 

přímo závislý na propustnosti horniny. Ve složitých geologických podmínkách se občas 

přistupuje k variantě, kdy se zřídí větší počet odvodňovacích vrtů, které spolu vzájemně 

spolupracují. V místě vyústění vrtů se doporučuje vytvořit 1,5m mocný štěrkový polštář. 

Další výhodou je, pokud vrt obsahuje ve své horní část perforovanou trubku. Princip 

fungování horizontálních odvodňovacích vrtů je naznačen na obrázku č. 12. [16] 

 Ve vertikálním směru se používají odvodňovací studně. Dříve se tento typ 

odvodňovacích vrtů používal zejména do míst, kde nebylo možné provést vrty horizontální. 

V současné době se odvodňovací studně kombinují se systémem vějířovitých horizontálních 

odvodňovacích vrtů. Voda ze studně je pak odváděna např. pomocí kanalizačního potrubí. 

[16, 17] 
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Obr. 12: Princip horizontálních odvodňovacích vrtů [zdroj: autor] 

 

3.2.2. Změna tvaru svahu 

 

  Obecně je známo, že přitížení v koruně svahu snižuje jeho stabilitu a naopak přitížení 

paty svahu stabilitu navyšuje. Z tohoto důvodu se u nestabilních svahů přistupuje k dalšímu 

sanačnímu kroku a to úpravě jeho tvaru. Na přitížení paty svahu se doporučuje používat 

horniny, případně zeminy, které mají vyšší hodnoty odporu ve smyku. Při použití těchto 

hornin pak postačí i menší přísyp, který výrazněji navýší stabilitu. V opačném případě, kdy se 

použijí horniny s nižšími hodnotami odporu ve smyku, dochází k nárůstu objemu přísypu, aby 

byla dosažena stejná stabilita jako u přísypu z hornin s vyšším odporem ve smyku. Přísypy 

v patách svahů by měly být vhodně drénovány. [16] 

  

 

Obr. 13: Sanace sesuvu pomocí změny sklonu svahu [zdroj: autor] 
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Samotnou sanaci sesuvu pomocí změny tvaru svahu lze provést dvěma způsoby. První 

způsob sanace je změna původního sklonu svahu. K tomuto opatření se zpravidla přistupuje 

v lokalitách, kde je dostatek prostoru. Úprava sklonu spočívá v odtěžení části koruny svahu a 

následného uložení odtěžené zeminy do oblasti paty svahu jako přitěžovací prvek. Nový 

výsledný sklon je pak nižší, než sklon původní. Schéma postupu tohoto druhu sanace je 

znázorněn na obrázku č. 13.  

Druhý způsob úpravy tvaru spočívá ve změně geometrie svahu. Stejně jako u prvního 

způsobu sanace se i zde odtěžuje část koruny svahu, která se poté umístí do spodní části 

svahu, tedy jeho paty. Rozdíl spočívá v tom, že u změny geometrie svahu dojde k vytvoření 

tzv. vodorovných lavic. Původní sklon svahu zůstává tedy zachován. Minimální šířka 

vodorovných lavic je 500mm. Vodorovné lavice jednak přispívají k lepší stabilitě, ale zřizují 

se také z důvodu snižování účinků eroze na stěnách svahů. 

 

 

Obr. 14: Sanace sesuvu pomocí změny geometrie svahu [zdroj: autor] 

 

3.2.3. Opěrné konstrukce 

 

 Opěrné zdi mají širokou škálu použití. Používají se např. při zabezpečování svahů 

v zástavbě či v zářezech u dopravních komunikací. Při sanacích se používají zejména 

k zachycení čela sesuvu. Opěrné zdi se používají do stísněných podmínek, kde nelze uplatnit 

sanaci změnou sklonu či geometrie svahu. Dříve se opěrné zdi budovaly jako masivní 

konstrukce, ale v současné době se upřednostňují konstrukce střízlivější v kombinaci např. 

s kotvením a samozřejmě odvodněním. [17] 
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 Fungování gravitačních opěrných zdí je založeno na principu, kdy výslednice vlastní 

tíhy bude větší, než je výslednice zemního tlaku, který na konstrukci působí. V některých 

případech se gravitační zdi naklánějí směrem do zeminy. Dojde pak k navýšení účinku 

gravitační zdi. Gravitační zdi bývají zpravidla betonové. U paty opěrných zdí se zřizují 

kruhové výtoky, které slouží pro odvodnění zeminy za opěrnou zdí. 

 Speciálním případem gravitačních opěrných zdí jsou gabionové stěny (obr. č. 15). 

Jedná se o systém drátěných košů, do kterých je ručně vkládáno kamenivo. Gabionové stěny 

mají nižší tižný účinek než betonové gravitační stěny, ale na druhou stranu je jejich nesmírnou 

výhodou výrazná propustnost. To přispívá k velmi rychlému odvodnění svahů, které se 

nachází za nimi. Další neodmyslitelnou výhodou gabionových stěn je jejich přizpůsobivost 

nepravidelným povrchům a zcela nepochybně i estetické hledisko. Gabionové stěny také 

vykazují vysoký odpor proti tahovému i tlakovému zatížení. [17] 

 

 

Obr. 15: Gabionová stěna [zdroj: 20] 

 

  



26 

 

3.2.4. Pilotové a štětové stěny 

 

 Pilotové stěny se začaly využívat na úkor zárubních zdí. Výhody spočívají ve 

zmenšení tloušťky konstrukce, dále se provádí strojně (nejčastěji se vrtají). Za největší 

výhodu se ovšem považuje skutečnost, že při použití pilotových stěn se sesuv nejprve 

stabilizuje a až poté se provádí zásahy do vlastního tělesa sesuvu. Mezi nevýhody lze zařadit 

vysokou cenu, případně nutnost zřízení přístupu na staveniště pro strojní mechanismy, které 

může celou technologii ještě více prodražit. [16, 17] 

Pilotové stěny se nejčastěji provádí z velkoprůměrových pilot. Výztuž pilot je 

zajištěna buď pomocí armokošů nebo ocelovými profily typu HEB. Aby pilotová stěna tvořila 

jeden celek, hlavy pilot se vzájemně spojí betonovým trámcem. V složitějších případech se 

využívá více řad pilot. Aby se zemní tlak působící na pilotové stěny rovnoměrněji rozložil na 

obě řady, provádí se druhá řada pilot s mírným výškovým přesahem nad smykovou plochou 

než piloty první řady. Při sanacích sesuvů, kdy se smyková plocha nachází zhruba do 4m pod 

povrchem terénu, lze obstojně využít mikropilotové stěny. Výztuž mikropilot je tvořena 

ocelovou trubkou. U pilotových a mikropilotových stěn se velmi často využívá kotvení. 

Neodmyslitelnou součástí těchto konstrukcí je také jejich odvodnění. [16, 17]  

Štětové stěny se používají spíše pro rychlou stabilizaci menších plošných sesuvů, které 

vznikají ve svazích zářezů. Hlavní nevýhodou těchto stěn je jejich malá tuhost. Vyšší stěny ze 

štětovnic se proto kotví. Štětové stěny jsou díky systému svých zámkových spojů vodotěsné, 

proto je další problém při odvodnění těchto stěn. [16] 

 

 

3.2.5. Sanace pomocí zemních kotev a svorníků 

 

 Rozdíl mezi svorníkem a kotvou je v jejich délce. Svorníky mají délku do 3m a jsou 

osazovány v hustším rastru než kotvy. Slouží k přenosu tahových a smykových sil. Sanace 

pomocí svorníků se využívá zejména pro skalní, případně poloskalní svahy. Nejčastěji se 

svorníky používají k zachycení rozvolněných skalních bloků. Zabraňují tedy tzv. skalnímu 

řícení. Hlava svorníku je upnutí do kotevní desky. Obecně se doporučuje, aby kotevní desky 
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měly větší rozměry. Nedochází pak u nich k uvolňování či klopení jako u kotvících desek 

menších rozměrů (příčinou bývá rozvolnění a odpadnutí horniny za kotevní deskou). [16] 

 Zemní kotvy se podle délky dělí na kotvy s délkou od 3 do 12m a na lanové kotvy, 

jejichž délka je větší než 12m. V závislosti na geologických podmínkách mohou být zemní 

kotvy provedeny jako nepřepjaté či předpjaté. Geologické podmínky dále ovlivňují, zda bude 

kotva zalita po celé své délce zálivkou nebo se zálivka omezí jen na kořenovou část kotvy. 

Stejně jako u svorníku je i u zemních kotev jejich hlava kotvy upnuta do kotevní desky. [16] 

 Kotevní prvky se velmi často využívají s dalšími typy sanačních opatření. Velmi časté 

kombinace jsou kotvené pilotové stěny, nebo kotvené opěrné zdi.  

 

 

3.2.6. Osazení sesuvu vegetací 

 

 Sanace sesuvů rostlinou vegetací se zpravidla využívá u mělčích sesuvů, kdy se 

smyková plocha nenachází ve velké hloubce. Poté existuje šance, že sanace svahu zalesněním 

vhodnými dřevinami, bude postačující pro trvalou stabilizaci sesuvu. U sesuvů, kde je 

smyková plocha ve větší hloubce, působí vegetace příznivě hlavně ve svrchních vrstvách. 

Před osazením vegetace je nutné svah odvodnit, urovnat povrch sesuvu a také zadusat trhliny, 

které vznikly sesuvem. Výsadba vegetace se provádí jako poslední sanační krok. Důležité je, 

aby sesuv byl alespoň dočasně uklidněn. [16] 

 Vegetace na svazích plní dvě důležité funkce. Kořenové systémy vysazené vegetace 

plní funkci „armovacích“ prvku v zemině. Proto jsou vhodné stromy s hlubokými kořeny, 

které rostou hluboko do země. Druhá funkce je odnímání vody z povrchových vrstev svahu. 

Tím dochází k vysušování svahů. Mezi nejvhodnější dřeviny patří zejména vrba, topol, olše, 

bříza, jasan případně osika či habr. Tyto stromy mají největší spotřebu vody a také tzv. 

největší výpar. Volba typy dřevin závisí také na nadmořské výšce a dřeviny by se měly 

kombinovat. [16] 

 Jako nevhodné se pak jeví jehličnaté dřeviny, zejména smrky. Je to z důvodu mělkých 

kořenů a rychlého přípustku dřeva, což zatěžuje povrch svahu. [16] 
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3.2.7. Další možné způsoby sanací sesuvů 

 

 Ne příliš často používaný způsob odvodnění je pomocí elektroosmózy. Tento speciální 

případ se používá zejména do málo propustných zemin. Princip je založen na umístění anody 

a katody do zeminy a vlivem působení elektrického pole voda proudí od anody směrem ke 

katodě. [16] 

 Zpevňování zemin pomocí injektáže je další alternativou sanace sesuvu. Princip 

injektování je založen na tom, že se do prostředí pod tlakem vhání injektážní médium, které 

vytlačuje vodu z trhlin. Injektážní médium může být např. cementové mléko, které vyplní 

trhliny a po zatuhnutí dojde k jejich stmelení. Injektážní vrty tvoří zpravidla pravidelný rastr. 

S injektáží se začíná od spodní řady vrtů. Z hlediska trvanlivosti tohoto sanačního zákroku je 

důležité, aby se za proinjektovanou zónou nezadržovala voda. Odvodnění se dělá pomocí 

odvodňovacích vrtů. [16] 

 Zcela unikátním způsobem sanace sesuvu je rozrušování smykové plochy pomocí 

trhavin. Nevýhodou této metody je, že ji nelze použít v zástavbě, výsledek sanace není 

deklarován a má pouze dočasný účinek. [16] 

 

 

3.3. Historie sesuvu Šibeňák 

 

 První zmínka o sesuvu Šibeňák se datuje do roku 1992. V únoru tohoto roku došlo 

k sesutí části zahrady patřící rodině Bolfových. První obhlídka místa byla provedena 

12.2.1992. Při prohlídce sesutého území bylo zjištěno, že nad sesuvem z odvodňovacích 

otvorů v opěrné zdi vytéká voda. Doporučení a rozhodnutí vyplývající z této obhlídky 

spočívaly zejména v odvedení přitékající vody mimo sesuvnou oblast, provedení chemického 

rozboru dané vody, zakrytí trhliny v odlučné oblasti pomoci fólie, geodetické sledování 

aktivity sesuvu. Dále také provedení výkopu za opěrnou zdí, kde se nacházelo staré litinové 

vodovodní potrubí. Jako zásyp výkopu byl výhradně doporučen štěrk, aby v opěrné zdi byla i 

nadále zachována funkce odvodňovacích otvorů. [10] 
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 Druhá obhlídka byla provedena dne 19.2.1992. Odkrytím starého vodovodního potrubí 

se potvrdilo, že zdrojem vody v oblasti sesuvu je poškozená část tohoto potrubí. Kritické 

místo bylo opraveno, avšak za 1,5 dne z odvodňovacích otvorů v opěrné zdi opět začala 

vytékat voda. Tentokrát již nedocházelo k dotování sesuvné oblasti vodou, neboť tato voda, 

vytékající z opěrné zdi byla rovnou odváděna pomocí plastového potrubí mimo krizovou 

oblast. Voda tentokrát vytékala pouze jedním odvodňovacím otvorem, neboť došlo k zanesení 

zbylých otvorů v opěrné zdi. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín se následně rozhodla 

problematický úsek zaslepit a vodu k odříznutým domácnostem přivádět pomocí jiného 

vodovodního okruhu. [10] 

 V pořadí třetí prohlídka sesutého území byla provedena 13.3.1992. Při této prohlídce 

bylo zjištěno, že již došlo k zaslepení poškozeného vodovodního potrubí, voda 

z odvodňovacích otvorů v opěrné zdi již nevytéká a také bylo odstraněno provizorní 

odvodňovací potrubí, které odvádělo vytékající vodu z opěrné zdi mimo sesuvnou oblast. [11] 

 Poslední prohlídka sesutého území byla provedena dne 21.4.1992. Z odlučné oblasti 

byla odstraněna krycí fólie, vlastníci pozemku byli instruováni o úpravách, které lze provést 

na porušené zahradě, dále byly pořízeny tři fotografie – obr. č. 16,17 a 18. Sesuté území bylo 

klasifikováno jako dočasně uklidněné. [10] 

 Podle přílohy č. 1 lze odhadnout, že sesuvná oblast nabývala rozměrů cca 

23x18m.[10] 
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Obr. 16: Pohled na sesuv z jeho levé strany [zdroj: 10] 

 

Obrázek č. 16 poskytuje pohled na sesuv pod opěrnou zdí, konkrétně směrem na 

odlučnou oblast. Z obrázku lze vyčíst, že odlučná stěna má podkovitý tvar. Výška této stěny 

dosahovala hodnoty až 2m. Dále jsou na obrázku č. 16 dobře viditelné kořeny od ovocných 

stromů, které byly obnaženy sesuvem. [10] 
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Obr. 17: Pohled na střední část sesuvu [zdroj: 10] 

 

Na obrázku č. 17 je znázorněna střední část sesuvu. Obrázek zachycuje jednak 

zdeformované ocelové zábradlí, vedoucí podél chodníčku v zahradě a dále také nakloněné 

jabloně. Ačkoli mají jabloně mělké kořeny, částečně omezily proces sesouvání. [10] 

Na posledním snímku z roku 1992 (obrázek č. 18) je zachyceno čelo sesuvu. Výška 

čela sesuvu se shoduje s výškou odlučné stěny, tedy 2m. Čelo sesuvu bylo nahrnuto na 

chodníček. Na čele sesuvu se nacházel starý dubový pařez, díky jehož kořenovému systému 

došlo k částečnému zadržení a zpomalení sesuvného procesu. [10] 
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Obr. 18: Pohled na čelo sesuvu [zdroj: 10] 

 

Další problémy ohledně sesuvu Šibeňák se objevují na začátku června 2010. Došlo 

k znovuobnovení sesuvu následkem vydatných srážek. Velikost sesuvného území se odhaduje 

na oblast o rozměrech zhruba 35x100m. Vizuálně byla dobře rozpoznatelná odtrhová zóna, 

která se nachází na komunikaci Šibeňák, dále poklesy terénu o velikosti okolo 10-15cm a také 

velké množství tahových trhlin. Akumulační a transportní zóna je hůře rozpoznatelná, protože 

je pokryta vegetací. Vlivem sesuvu došlo na pozemku k naklonění několika stromů, destrukci 

chodníku vedoucího skrz zahradu a destabilizaci opěrné zdi. Nad pozemkem došlo k porušení 

komunikace Šibeňák. Z hlediska rizikovosti se daný sesuv nachází ve třetí kategorii. [21] 
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Při obhlídce provedené v polovině června roku 2011 byly zjištěny prvky nestability 

jak v akumulační, tak v transportní i v odlučné oblasti. Zahrada byla poseta velmi hustým a 

nevhodným porostem s přítomností tzv. opilých stromů (obr. č. 19). V odlučných oblastech se 

na zahradě nacházely nevhodně umístěné skládky materiálu (obr. č. 19). Obhlídkou daného 

místa byly dále zjištěny závady v podobě nefungujících drenáží, které měly za úkol odvod 

vody přes zahradu. Jako nedostatky lze klasifikovat chybějící drény, které by sloužily 

k odvodu vodu z vyšších poloh svahu. [22] 

 Obhlídkou v polovině března roku 2013 byly zjištěny nejvýraznější projevy sesouvání 

dané lokality v průběhu čtyřletého monitorování. Ačkoli došlo na zahradě k vykácení 

nevhodného a hustého porostu a zůstalo pouze pár ovocných stromů, i přesto pokračuje 

přetváření terénu zahrady. Sesuvné území se rozrostlo na oblast o rozměrech zhruba 

45x120m. Známky regresivního vývoje se nyní objevují i ve svahu nad komunikací Šibeňák, 

kde došlo k odtrhu terénu o délce cca 10m. Na opěrné zdi jsou viditelné známky značného 

posunu a také naklonění části již dříve destabilizované opěrné zdi. V garáži, která je spojená 

s domem, byl zaznamenán vznik nových tahových trhlin. [23] 

 

 

Obr. 19: Stav zahrady v červnu 2011 [zdroj: 22] 
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3.4. Současný stav 

 

 V první polovině roku 2014 bylo provedeno několik obhlídek sesuvného území. Na 

základě porovnání fotodokumentace z předešlých let lze odhadnout, že dále pokračuje proces 

přemodelování povrchu zahrady. Ve svahu na zahradě lze spatřit výrazné skoky v terénu, 

které značí tahové namáhání (obr. č. 20). Na většině ovocných stromů, které se nachází na 

zahradě lze pozorovat známky sesuvného procesu. V garáži u domu dochází k rozšiřování 

původních trhlin a vzniku nových. Nově vzniká trhlina na domě před garáží (obr. č. 20). Dále 

se začínají objevovat mikrotrhliny na dlažbě v zimní zahradě. Drenážní otvory z opěrné zdi 

jsou suché, ve většině případů zanesené. Na komunikaci Šibeňák dochází k rozvoji a tvorbě 

nových trhlin. Zmíněné indicie poukazují na aktivní sesuv se současnou stabilitou blízké 

FS=1. 

 

 

Obr. 20: Stav zahrady, domu a komunikace Šibeňák v první polovině roku 2014 [zdroj: autor] 
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3.4.1. Majetkové poměry 

 

 Jak již bylo v úvodu zmíněno, předmětná lokalita se nachází na soukromém pozemku 

rodiny Bolfových. Na základě údajů získaných ve spolupráci s městským úřadem Vsetín – 

odboru správy a údržby majetku a dále z podkladu Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního [24] byly zjištěny následující skutečnosti. Sesuvné území se původně nacházelo 

výhradně na soukromých pozemcích a to zejména na pozemku rodiny Bolfových. V současné 

době se svahový pohyb projevuje i na komunikaci Šibeňák patřící městu Vsetín. V roce 2013 

byly zaznamenány poruchy ve svahu, který spadá pod majetek státu. 

Obr. 21: Katastrální mapa s vyznačením vlastnických práv [podklad: 24, úprava autor] 
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 Z podkladů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního lze vyčíst, že se sesuv 

nachází zejména na parcele č. 510 a dále jim jsou částečně postiženy parcely č. 505, 509 a 

511. Na posledně zmíněné parcele se nachází i dům rodiny Bolfových. Mezi parcely ohrožené 

sesuvem lze zařadit zejména parcelu č. 508, zbylou část parcely 509 a případně by také mohly 

být zasaženy parcely č. 506 a 507. Na parcele č. 508 se nachází Bar Pecník. V případě, že by 

došlo k sesutí svahu, mohly by být tyto parcely, nebo objekty na nich umístěné, značně 

poškozeny. 

 Parcely, které jsou v katastrální mapě (obr. 21) vyznačeny červenou šrafou, jsou ve 

vlastnictví rodiny Bolfových. Jedná se o parcely č. 504, 505, 510 a 511. Zelenou šrafou jsou 

zaznačeny parcely, které vlastní rodina Chromčákova. Jedná se o parcely č. 506, 507, 508 a 

509. Fialovou barvou byly do mapy zaznačeny pozemky, které spadají do vlastnictví města 

Vsetín. Modrou barvou jsou vyznačeny oblasti, které náleží českému státu. Jedná se o 

pozemek, jehož součástí je parovodní vedení. 

 

 

Obr. 22: Inženýrské sítě v komunikaci Šibeňák a parovod [zdroj: autor] 

 

 Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že předmětný sesuv již svou aktivitou ohrožuje i 

území, které spadá do vlastnictví města Vsetín, případně českého státu. Nutno podotknout, že 

pod komunikací Šibeňák, která je již svahovým pohybem postižena, se nachází inženýrské 
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sítě. Při pohledu ze zájmového území směrem na sídliště Sychrov, lze na komunikaci u jejího 

pravého okraje pozorovat kanalizační vpustě pro zachycení dešťových povrchových vod. 

Středem komunikace vede splašková kanalizace včetně kontrolních šachet, ústících k povrchu 

komunikace. Oba druhy kanalizací jsou viditelné na obrázku č. 22 vpravo. U levého okraje lze 

spatřit vodovodní uzávěry, dokládající přítomnost vodovodního vedení (levá část obr. č. 22). 

Rodina Bolfova se již řadu let obrací na městský úřad Vsetín s požadavkem, aby byla 

provedena a také finančně uhrazena sanace svahu. Jenže podle informací z městského úřadu 

Vsetín nesmějí obce investovat do soukromého majetku fyzických osob. A tak vleklý spor o 

sanaci sesuvu pokračuje i v současnosti.  

 

3.4.2. Půdorysné zaměření sesuvu 

 

 Terénní měření proběhlo 1.5.2014. Zaměření bodů, vymezujících plošný rozsah 

sesuvu, bylo realizováno pomocí GPS přístroje. Nejprve byly zaměřeny body, které vymezují 

hranice sesuvného území. Poté byly zaměřeny viditelné dílčí zátrhy, které se v daném území 

vyskytují.  

 

 S-JTSK 

Číslo bodu x y 

1 1155218,56 495522,24 

2 1155236,871 495511,7183 

3 1155270,072 495494,2194 

4 1155277,868 495521,4684 

5 1155279,304 495533,1497 

6 1155258,951 495549,1637 

7 1155239,645 495556,9614 

8 1155221,583 495557,7767 

9 1155218,082 495541,4517 

Tab. 2: Polohy bodů ohraničující sesuv v souřadnicovém systému S-JTSK [zdroj: autor] 

 



38 

 

Zaměřené body byly uvedeny v GPS souřadnicích a bylo nutné je převést do 

základního souřadnicového systému, používaného na území naší republiky. Jedná se o 

souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Aby byla vyloučena 

chyba při převodu GPS souřadnic do S-JTSK, bylo využito dvou různých softwarů, určených 

pro převádění souřadnic. Následně byly již převedené souřadnice vzájemně porovnány a byla 

stanovená odchylka mezi jednotlivými výstupy. Lze konstatovat, že daná odchylka byla 

naprosto minimální a souřadnice byly převedeny správně oběma softwary. 

 Prvním výstupem z terénního měření je tabulka č. 2, ve které jsou uvedeny převedené 

polohy bodů, které vymezují sesuvnou oblast. 

Na základě této tabulky byly do mapového podkladu zakresleny příslušné hranice 

sesuvné oblasti (čárkovaná čára). Dále byl mapový podklad doplněn o zaměřené zátrhy, které 

byly v dané oblasti nalezeny. Součástí druhého výstupu z terénního měření (obr. 22) je také 

vyznačení jednotlivých zón, které se v každém sesuvu vytvoří. Pro úplnost byly do obrázku č. 

22 zakresleny žlutou barvou směry jednotlivých podélných řezů s příslušným označením. 

 

Obr. 22: Schéma sesuvné oblasti se zakreslením jednotlivých podélných řezů [podklad: 

Google Earth, úprava autor] 
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3.4.3. Svahové nestability blízkého okolí 

 

 V blízkém okolí zájmového území je registrováno několik sesuvů. Zhruba 200m 

východně od zájmového území se nachází sesuv s označením 5748. Tento sesuv byl 

zdokumentován v roce 1984. Jedná se o plošný suchý sesuv s potenciální aktivitou. Sesuv 

není sanován. Tento sesuv se plošně překrývá s dalším sesuvem označeným číslem 5, který se 

již nachází v uklidněné fázi. [25] 

 Severně od zájmového území se nachází dva větší plošné sesuvy. První sesuv je v 

databázi geofondu označen číslem 5747. Jedná o zamokřený sesuv, jehož aktivita je 

evidována jako potenciální. V ploše tohoto sesuvu se vyskytují ještě další tři sesuvy, z čehož 

dva jsou dočasně uklidněné. Na obr. č. 23 jsou označeny jako 2a, 2b. Sesuv 2c je pak 

evidován již jako uklidněný. Druhý sesuv je označen číslem 2190. Jedná se o zamokřený 

stabilizovaný sesuv, který není sanován. Sesuv číslo 2190 byl zdokumentován v roce 1963 a 

dosahoval rozměrů zhruba 700x100m. [25] 

 

 

Obr. 23: Mapa svahových nestabilit blízkého okolí [zdroj: 25, úprava autor] 
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 Zájmové území je součástí aktivního sesuvu táhnoucího se od severozápadu 

k jihovýchodu. Délka sesuvu je zhruba 600m. V sesuvné oblasti lze pozorovat čela starých 

sesuvů, která jsou zakrytá vegetací a nejeví již známky aktivity. Dané území je definováno 

jako potenciálně sesuvné a současně postižené plouživými pohyby svahových pokryvů. Jako 

aktivní faktor sesuvu jsou uvedeny srážky a obecně nasycení vodou. Sesuv je na obrázku č. 23 

označen číslem 4. [26] 

 Sesuvy, které jsou na obrázku č. 23 označeny šrafováním, jsou plošné sesuvy 

registrační. V případě červené šrafy se jedná o sesuvy aktivní. Modré šrafování značí ostatní 

sesuvy. Sesuvy, jejichž plocha je zcela zbarvena červeně, jsou sesuvy plošné aktivní. Sesuvy 

označené tmavě šedou barvou jsou dočasně uklidněné. Uklidněné sesuvy jsou zaznačeny 

světle šedou barvou. 
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4. Modelová a výpočetní analýza 

 

4.1. Výpočetní metody 

 

4.1.1. Pettersonova metoda 

 

 Pro určení stability svahů, které jsou tvořeny soudržnými zeminami, se často využívají 

proužkové metody (označovány též jako silové metody, či metody mezní rovnováhy). 

Nejzákladnější proužkovou metodou, je metoda Pettersonova. Metoda při výpočtu zohledňuje 

pouze síly, které působí v rámci jednoho proužku nad daným úsekem smykové plochy.  

Pettersonova metoda tedy neuvažuje s vlivem sousedních proužků. Metoda totiž předpokládá, 

že síly, které působí na stěny jednotlivých proužků, se vzájemně vyruší, protože jsou 

v rovnováze. [27] 

 

Obr. 24: Rozklad sil u Pettersonovy metody, bez vlivu vody [zdroj: autor] 

 

 Při výpočtu dle Pettersona se svah nejprve rozdělí na určitý počet proužku. Obecně se 

doporučuje v rozmezí 5-15 proužků. Při zvolení většího či menšího počtu, než je uvedeno 

v daném intervalu, může dojít ke zkreslení výsledků. Velmi důležité je, aby proužky měly 
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stejnou šířku. Při výpočtech se vždy nejprve určí tíha daného proužku, která působí vždy 

v jeho těžišti. Tato tíha se na smykové ploše rozloží normálovou a tangenciální sílu. O 

rozkladu sil více napoví obrázek č. 24. Aktivní silou, která způsobuje usmyknutí je právě 

tangenciální síla. Naopak pasivní síly, které usmyknutí zabraňují, jsou dány třením a 

soudržností. Stupeň stability daného proužku je pak definován jako poměr sil pasivních 

k silám aktivním. Respektive se jedná o poměr momentů od pasivních a aktivních sil ke 

středu smykové plochy = střed otáčení. Protože všechny síly působí na stejném rameni, dojde 

tedy k vykrácení toho rozměru. Výsledný stupeň stability je dán sumací všech pasivních a 

aktivních sil působících v jednotlivých proužcích a může být zapsán např. ve tvaru rovnice 

1.1. [27, 28] 
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kde:  ui – pórový tlak na proužku 

 ci, φi – efektivní hodnoty smykových parametrů zemin 

 Wi – tíha proužku 

 Ni – normálová síla na úseku smykové plochy 

 αi – sklon úseku smykové plochy 

li – délku úseku smykové plochy 

 

 

4.1.2. Bishopova metoda 

 

 Jedná se rovněž o metodu mezní rovnováhy. Je velmi podobná metodě Pettersonově, 

jen s tím rozdílem, že při výpočtu zohledňuje vliv sousedních proužků. Oproti výše popsané 
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Pettersonově metodě zde přibývají složky od horizontálního a vertikálního tlaku, které působí 

na bočních stěnách proužků. [29, 30] 

 Při výpočtech bylo postupováno podle Bishopovy zjednodušené metody. Tato metoda 

předpokládá, že mezi jednotlivými proužky jsou nulové smykové síly. Řešení metody je pak 

založeno na splnění jednak momentové podmínky, ale také silové podmínky rovnováhy ve 

svislém směru. Výsledný stupeň stability je pak dán dle vztahu rovnice 1.2. [28]  
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kde: bi – šířka proužku 

 

 

4.1.3. Spencerova metoda 

 

 Pettersonova metoda počítá jen na základě momentové podmínky. Bishopova metoda 

při počítání zohledňuje momentovou podmínku a rovnováhu sil ve svislém směru. 

Spencerova metoda při výpočtu uvažuje stejně jako metoda Bishopova momentovou 

podmínku, rovnováhu sil ve svislém směru a navíc rovnováhu sil ve vodorovném směru. 

Spencerova metoda dále uvažuje, že mezi jednotlivými proužky jsou nenulové síly. Jedná se o 

obecnou proužkovou metodu. Výsledný stupeň bezpečnosti se určí pomocí interování sklonu 

meziproužkových sil a stupně bezpečnosti FS. Smyková plocha má pak polygonální tvar. [28] 
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4.2. Výpočetní modely 

 

4.2.1. Vstupy výpočetních modelů 

 

 Základními vstupy pro jednotlivé modely jsou celkem tři geotechnické typy zemin. 

Kvartérní pokryv je modelován jako jedna vrstva, které přísluší parametry z tabulky č. 3. 

Jedná se o vrstvu GT I. Pod touto vrstvou se nachází podložní vrstva s označením GT II, 

kterou charakterizují parametry uvedené v tabulce č. 4. Třetí vrstva představuje skladbu 

konstrukce vozovek, které jsou také součástí modelů. Ačkoli jsou konstrukce vozovek ve 

skutečnosti tvořeny zhruba pěti vrstvami, v rámci modelu byly tyto vrstvy zjednodušené. 

Vrstva, která symbolizuje vozovku, je namodelována jako vrstva o parametrech z tabulky č. 5 

s označením GT III – štěrky, charakteru dobře zrněných štěrků, třídy G1, symbolu GW. 

Značka Hodnota Jednotka 

γ 18 kN/m
3
 

γsat 20 kN/m
3
 

cef 8 kPa 

φef 27 ° 

MS: Třída F3, tuhá konzistence, υ=0,35 

Tab. 3: Parametry vrstvy GT I 

 

Značka Hodnota Jednotka 

γ 18,5 kN/m
3
 

γsat 20,5 kN/m
3
 

cef 33 kPa 

φef 24,5 ° 

CS: Třída F4, pevná konzistence, Sr <0,8, υ=0,35 

Tab. 4: Parametry vrstvy GT II 

 

Značka Hodnota Jednotka 

γ 21 kN/m
3
 

cef 0 kPa 

φef 41,5 ° 

GW: Třída G1, Id >0,67, υ=0,2 

Tab. 5: Parametry vrstvy GT III 
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4.2.2. Modelová analýza stávajícího stavu svahu a její výstupy 

 

 Na základě zaměřených údajů totální stanicí byly sestrojeny 3 charakteristické řezy 

sesuvu. Jedná se o profily LS, Střed a PS. Profily byly nejprve zakresleny v softwaru 

AutoCAD2009 a následně importovány do geotechnického softwaru GEO5 v.17. Pomocí 

tohoto softwaru byly spočteny stupně stability. V každém profilu byly provedeny výpočty 

stupňů stability podle všech autorů uvedených v kapitole 4.1.  

Vzhledem k faktu, že se v zájmovém území nenachází žádný vrt, který by dokládal 

výšku hladiny podzemní vody, bylo rozhodnuto, že základní modely (vyjadřující běžný stav) 

budou počítány s HPV 5m pod smykovou plochou. Dále byla v rámci stávajícího stavu 

namodelována také kritická situace, která má za úkol simulovat stoleté srážky. V tomto 

případě byla zemina 100% saturována a HPV dosahovala povrchu terénu. Stejně jako u 

základních modelů byly i v tomto případě spočteny stupně stability podle všech přístupů, 

uvedených v kapitole 4.1.  

Výstup modelové analýzy stávajícího stavu je tvořen tedy třemi profily, kdy každý 

profil je počítán třemi různými přístupy a to jak pro situaci běžného stavu, tak pro situaci 

100% saturované zeminy. Modelovou analýzou stávajícího stavu bylo celkem získáno 18 

výstupů.  

Profil Metoda 

Stupeň stability 

s HPV 5m pod 

smykovou plochou 

Stupeň stability pro 

kritickou situaci 

LS 

Bishop 0,98 0,62 

Petterson 0,96 0,61 

Spencer 0,98 0,76 

Střed 

Bishop 1,24 0,62 

Petterson 1,22 0,60 

Spencer 1,22 0,63 

PS 

Bishop 1,05 0,57 

Petterson 1,02 0,54 

Spencer 1,05 0,57 

Tab. 6: Přehled stupňů stability stávajícího stavu svahu 
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 Pro přehlednost, snadnou a rychlou orientaci ve výstupech z modelové analýzy 

stávajícího stavu byla vytvořena tabulka č. 6. Při pohledu na tuto tabulku je zřejmé, že stupeň 

stability dle Pettersona vychází vždy jako nejnižší. Je to dáno zejména tím, že tato metoda 

neuvažuje vliv sousedních proužků a proto vykazuje nepatrně nižší hodnoty stupně stability. 

Pro návrh sanačních opatření jsou stěžejní výsledky podle Bishopova přístupu. 

Vzhledem k velkému objemu grafických dat, je následně uvedena vždy pouze jedna 

modelová analýza z každého profilu a to pro základní model, tedy pro běžný stav. Zbylé, v 

textu neuvedené, grafické výstupy jsou umístěny v příloze č. 2.  

 

 

Obr. 25: Průběh smykové plochy profilu LS při běžném stavu dle Bishopa [zdroj: autor] 

 

 

První popisovaná modelová analýza se týká profilu LS. Na tento profil působí celkem 

3 zatížení. Zatížení, které se nachází na obr. č. 25 vlevo, symbolizuje zatížení komunikace 

Pod Pecníkem dopravou. Jedná se o proměnné zatížení s hodnotou 20kN/m
2
. Prostřední 

zatížení nahrazuje garáž, kterou daný řez prochází. Zatížení je stálé o hodnotě 8kN/m
2
. 

Zatížení vpravo symbolizuje opět přitížení od dopravy, tentokrát na komunikaci Šibeňák. 

Rovněž se jedná o proměnné zatížení s hodnotou 20kN/m
2
. 
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Stupeň stability dle Bishopa je roven hodnotě 0,98. Pokud by tato hodnota odpovídala 

realitě, znamenalo by to, že by došlo k sesutí daného svahu. Ve skutečnosti bude tedy stupeň 

stability o něco vyšší, patrně okolo 1,05. Rozdíl mezi skutečným stavem a výstupem z modelu 

může být způsoben např. v geologii, kdy budou vrstvy jílovce ukloněny kolmo ke svahu a 

software to nikterak nezohlední. Dalším faktorem, který přispívá k navýšení stability a v 

modelu jej není možné nijak zohlednit je kořenový systém vegetace. Z obrázku č. 26 je 

patrné, že se v daném místě nachází hustý porost a tedy pokryvná vrstva GT I je zejména ve 

spodní části svahu protkaná kořeny jednotlivých dřevin. Smyková plocha začíná od paty 

svahu a na povrch vyúsťuje zhruba v polovině garáže, která se nachází v koruně svahu. Jedná 

se o nejhlubší smykovou plochu, která zasahuje až do podkladní vrstvy GT II. 

 

 

Obr. 26: Pohled zespod na profil LS [zdroj: autor] 
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Další modelová analýza se týká profilu Střed. Na tento profil působí shodně jako na 

profil LS taktéž tři zatížení. Zatížení vlevo a vpravo symbolizují opět přitížení od dopravy na 

příslušných komunikacích. Hodnota tohoto typu zatížení je 20kN/m
2
. Prostřední přitížení 

nahrazuje venkovní terasu s pergolou, která je součástí baru Pecník a kterou profil Střed 

prochází. Přitížení od dané terasy bylo stanoveno na hodnotu 4kN/m
2
.  

 

 

 

Obr. 27: Průběh smykové plochy profilu Střed při běžném stavu dle Bishopa [zdroj: autor] 

 

 

 Na základě modelové analýzy profilu Střed bylo zjištěno, že stupeň stability podle 

Bishopova přístupu nabývá hodnoty 1,24. V rámci stávajícího stavu se jedná o nejvyšší 

dosaženou hodnotu. Avšak ani v tomto případě nelze konstatovat, že je svah stabilní alespoň z 

hlediska krátkodobé stability. Smyková plocha se v tom případě vytvoří na rozhraní kvartérní 

vrstvy GT I a podkladní vrstvy GT II. Smyková plocha začíná nad opěrnou zídkou, která je 

součástí terasy od baru Pecník, pokračuje pod patou stávající opěrné zdi a k povrchu vyústí až 

ve svahu, který se nachází za komunikací Šibeňák a parovodem. Průběh smykové plochy je 

zřejmý z obrázku č. 27. 
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Poslední z popisovaných modelových analýz je profil PS. V tomto profilu se vyskytují 

pouze dvě zatížení, která shodně simulují přitížení od dopravy. Stejně jako v předešlých 

případech je hodnota zatížení stanovena na 20kN/m
2
. Jako další přitížení lze považovat 

stávající opěrnou zeď, která se nachází v koruně zájmového svahu. Jak je patrné z obr. č. 29, 

opěrná zeď má v místě profilu PS podemletou patu. Zeď je navíc nestabilní a rozhodně tedy 

neplní funkci, za jakou zde byla vybudována. 

Z obr. 28 je pak zřejmý průběh smykové plochy, která se opět vytvoří na rozhraní 

svrchní vrstvy GT I a podkladní GT II. Smyková plocha začíná na malé kameno-betonové 

zídce u komunikace Pod Pecníkem a vyúsťuje v prostoru mezi nestabilní opěrnou zdí a vrchní 

hranou svahu. 

 

Obr. 28: Průběh smykové plochy profilu PS při běžném stavu dle Bishopa [zdroj: autor] 

 

 

Obr. 29: Pohled na nestabilní opěrnou zeď v profilu PS [zdroj: autor] 
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4.3. Návrh sanačních opatření 

 

4.3.1 Návrh kotvené pilotové stěny v patě svahu 

 

 Abychom mohli navrhnout jakýkoli sanační silový prvek, musíme nejprve určit sílu, 

kterou nám daný sesuv bude na tuto konstrukci působit. Pro určení této síly využijeme 

výstupu z modelových analýz jednotlivých profilů. Jak již bylo dříve zmíněno, směrodatné 

pro návrh kotvené pilotové stěny budou výsledky určené početní metodou dle Bishopa. 

 

Stupně bezpečnosti jednotlivých profilů: 
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deficit pasivních sil profilu Střed mkNFF pa /40019015,1.15365,1.    
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deficit pasivních sil profilu PS mkNFF pa /3608395,1.7995,1.    

 

 Při porovnání deficitů pasivních sil do FS=1,5 jednotlivých profilů zjistíme, že sesuv 

bude působit největší silou v profilu LS a to 1525kN/m. Na přenos takto velké síly by 

uvažovaná pilotová stěna nevyhověla. Proto bude pilotová stěna navrhována na přenos síly o 

velikosti 400kN/m. V případě, že požadujeme jednotný profil pilotové stěny po celé délce ve 

spodní části sesuvu, je nutné svah profilu LS dodatečně upravit. 
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 Jako vhodný typ sanace pro dosažení deficitu pasivních sil do hodnoty 400kN/m se 

ukázalo hřebíkování. Pomocí hřebíků se vytvoří výztužná síť, která proarmuje zeminu. Stupeň 

stability se tímto krokem navýší na hodnotu 1,41. Umístění hřebíků je patrné z obr. č. 30. 

 

Technické údaje hřebíků: 

 průměr hřebu: 40mm    průměr vrtu:80mm 

 délka hřebu: 18m    sklon hřebu: 30° 

 rastr: 2m     ocel: B500 

 

Stupeň bezpečnosti profilu LS po aplikaci hřebíků: 

41,1
/4370

/6173
_ 
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deficit pasivních sil profilu LS_Hřeb mkNFF pa /38261735,1.43705,1.    

 

 

Obr. 30: Schéma umístění hřebíku v profilu LS [zdroj: autor] 
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 Geotechnický software GEO4 neumožňuje zadat sílu od sesuvu v potřebném směru. 

Lze tuto sílu ovšem zadat nepřímým způsobem. S použitím modulu Gabion, ve kterém se 

nejprve nastaví co největší sklon svahu (maximálně však do úhlu, který odpovídá úhlu 

vnitřního tření zeminy) a poté se přidává zatížení tak dlouho, dokud nedostaneme 

požadovanou sílu od sesuvu. Výsledná síla bude působit ve výšce 1/3 až 1/2 délky výšky 

konstrukce nad smykovou plochou. [27] Požadované síle od sesuvu 400kN/m odpovídá sklon 

terénu za konstrukcí pod úhlem 24°, na který působí zatížení v délce 6m o hodnotě 240kN/m
2
 

jak je uvedeno na obrázku č. 31. 

 

 

Obr. 31: Vyvolání potřebné síly od sesuvu [zdroj: autor] 

 

Poté, co získáme požadovanou sílu, která simuluje zatížení vyvolané sesuvem, 

přejdeme do modulu Pažení posudek. Výstupem z modulu Pažení posudek budou dva 

extrémní stavy (extrémní momenty), na které musí být kotvená pilotová stěna 

nadimenzována. První extrémní stav, kterým bude tato konstrukce namáhána, vyvolá sesuv. 

Druhý extrémní stav vznikne v případě, kdy sesuv bude svou stabilitu udržovat pomocí 

smykových parametrů zemin. V tomto případě bude kotvená pilotová stěna namáhána kotvou, 

která bude mít tendenci zatláčet pilotovou stěnu směrem do svahu.  

 Modul Pažení posudek počítá pažící konstrukce na základě metody závislých tlaků. 

Pažící konstrukce se pak chovají jako nosníky na pružném podkladě. Velikost zemních tlaků, 

které na konstrukci působí, jsou pak závislé zejména na velikosti přetvoření zemin. Z tohoto 
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důvodu je velmi důležité správně zadat vstupní hodnoty modulu reakce podloží. Pomocí 

modulu Pažení posudek lze získat jednak deformace konstrukce, ale také její vnitřní síly, na 

které bude pak konstrukce dimenzována.  

 

Pomocí modulu Pažení posudek bylo posuzováno: 

ocelový profil HE 300 B:     kotvy: 

délka profilu: 12m      délka kotvy: 20m 

osová vzdálenost: 1m      sklon: 22° 

plocha A: 14,908.10
3
 mm

2 
     průměr: 100mm 

průřezový modul Wx: 1677,7.10
3
 mm

3
    předpínací síla: 400kN 

 

 

Obr. 32: Vnitřní síly kotvené pilotové stěny při působení sesuvu [zdroj: autor] 
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 Na základě takto zvolené konstrukce byly vypočteny vnitřní síly uvedené na obrázku 

č. 32 a č. 33. Obrázek číslo 32 značí průběh vnitřních sil v případě, kdy na danou konstrukci 

tlačí sesuv silou 400kN/m. Maximální moment dosahuje hodnoty zaokrouhleně 202kNm/m. 

Naopak obrázek č. 33 poskytuje pohled na průběh vnitřních sil, kdy sesuv na konstrukci 

netlačí a konstrukce je tedy namáhána pouze předepnutou kotvou. Maximální moment se blíží 

hodnotě 170kNm/m avšak v opačném směru. 

 

 

Obr. 33: Vnitřní síly kotvené pilotové stěny při působení předepnuté kotvy [zdroj: autor] 

 

 

Pro statické posouzení ocelových prvků kotvené pilotové stěny je stěžejní moment 

vyvolaný sesuvem s hodnotou 202kNm/m. 
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 Statické posouzení ocelového profilu HE 300 B [31] 

Mmax=202kNm/m   Wx= 1677,7.10
3
 mm

3
    A=14,908.10

3
 mm

2 
 

ocel 11.503     fy=245MPa  

 

Napětí nosníku HE 300 B v místě Mmax: 

MPa
W

M

x

m 402,120
10.7,1677

10.202
6

3
max 


  

 

Součet normálových (tlakových) sil od kotvy, sesuvu a tíhy betonu: 

 mkNFN kotvykotvy /84,14922sin.40022sin.   

 mkNFN sesuvusesuvu /77,9614sin.40014sin.   

 mkNhbhbN
PŘPŘbetonuOZOZbetonubetonu /951,0.2,1.254.92,0.25....    

 mkNNNNN betonusesuvukotvycelkem /34210277,9684,149   

 

Zatížení normálovým napětím nosníku HE 300 B: 

 MPa
A

N celkem
c 941,22

10.908,14

10.342
3

3




  

 

Složené namáhání nosníku se rovná algebraickému součtu normálového N a ohybového Mmax 

namáhání přenásobeného součinitelem bezpečnosti 1,5 a současně složené namáhání musí být 

menší než výpočtová pevnost oceli: 

MPaMPacm 245015,2155,1).941,22402,120(5,1).(   VYHOVÍ 
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Statické posouzení roznášecího prahu 2x U 180 

Fkotvy=400kN/m  vzdálenost kotev L=1m  Wx=150.10
3
mm

3 
 

ocel 11.523   fy=284MPa 

 

Maximální moment roznášecího prahu zatíženého kotevními silami F s roztečí L: 

 mkN
L

FM kotvy /50
2

1
.400.

4

1

2
..

4

1
max   

 

Průřezový modul Wx dvou profilů U 180: 

 
366 10.30010.150.2 mWx

   

 

Napětí roznášecího prahu 2x U 180 přenásobený součinitelem bezpečnosti 1,5 a současně 

dané napětí musí být menší než výpočtová pevnost stanovené oceli: 

 MPaMPa
W

M

x

m 2842505,1.
10.300

10.50
5,1.

6

3
max 


  VYHOVÍ 

 

 

 Jako sanační opatření byla navržena a následně posouzená kotvená pilotová stěna, 

umístěna v patě svahu, která je tvořena pilotami o průměru 0,55m. Celkové délka pilot činí 

12m, z toho minimálně 1/3 délky piloty (tedy 4m) se nachází nad smykovou plochou. Osová 

vzdálenost pilot je 1m. Výztuž pilot tvoří ocelové válcované profily HE 300 B z oceli 11.503. 

Na výztužné ocelové profily se navaří roznášecí prahy (převázky) umístěné 1,8m od horní 

hrany válcovaného profilu. Kotvení převázka je tvořena kónickým prvkem, který je přivařen 

na osu pásnice profilu HE 300 B. Na tyto prvky se následně navaří 2 válcované profily U 180 

z oceli 11.523. 
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 Kotvy jsou navrženy jako lanové, šestipramencové. Minimální deklarovaná únosnost 

jednoho pramence činí 100kN. Osová vzdálenost kotev je shodně s roztečí pilot stanovena na 

1m. Kotvy jsou dlouhé 20m, realizované pod sklonem 22°. Délka kořene je 5m. Kotvy jsou 

předepnuty na sílu 400kN.  

 Nad terénem v horní části piloty bude z estetického důvodu vybudována opěrná zídka 

o výšce 4m a šířce 0,92m. Součástí opěrné zídky je i pohledová římsa o výšce 0,1m a šířce 

1,2m. Výztuž zídky bude tvořit jednak zbylá část válcovaných profilů HE 300 B a dále kari 

síť o rozměrech 100x100x5mm. Krytí stanoveno na 50mm, navržený beton C20/25. Rub 

konstrukce bude opatřen penetračním nátěrem. Za rubem opěrné zídky bude odtěžena rýha o 

šířce 0,5m, do které bude umístěno drenážní potrubí DN 200. Aby nedocházelo k zanesení 

perforace potrubí, bude drenáž obalena po celé své délce geotextilií. Vzniklý prostor za rubem 

konstrukce bude vysypán kamenivem frakce 16/32mm. Na zásypu bude 20cm vrstva ornice. 

Rozhraní mezi zeminou a kamenivem bude opět odděleno geotextilií, viz obr. č. 34. 

 

 

 

Obr. 34: Detailní řez kotvenou pilotovou stěnou v patě svahu [zdroj: autor] 
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4.3.2 Návrh kotvené pilotové stěny v koruně svahu 

 

 Jak již bylo dříve zmíněno, v koruně svahu se nachází nestabilní opěrná zeď, která 

rozhodně neplní funkci, za jakou zde byla vybudována. Vzhledem ke svým docela značným 

rozměrům, zcela jistě nepřispívá tato konstrukce pozitivním účinkem ke stabilitě. Z tohoto 

důvodu bylo rozhodnuto, že dalším sanačním krokem bude náhrada stávající opěrné zdi 

kotvenou pilotovou stěnou. Tímto krokem dojde zcela jistě k odlehčení koruny svahu, což 

prospěje stabilitě daného území. 

 

Nejnižšího stupně bezpečnosti bylo dosaženo nad profilem PS: 

05,1
/177

/186
_ 




mkN

mkN

F

F
FS

a

p

korunaPS
 

deficit pasivních sil profilu PSkoruna mkNFF pa /5,791865,1.1775,1.    

 

 

Obr. 35: Průběh smykové plochy v koruně svahu nad profilem PS [zdroj: autor]  
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Pomocí modulu Pažení posudek bylo posuzováno: 

ocelový profil HE 180 B:     kotvy: 

délka profilu: 12m      délka kotvy: 16m 

osová vzdálenost: 1m      sklon: 20° 

plocha A: 6,525.10
3
 mm

2 
     průměr: 100mm 

průřezový modul Wx: 425,68.10
3
 mm

3
    předpínací síla: 180kN 

 

 

Obr. 36: Vnitřní síly kotvené pilotové stěny v koruně svahu při působení sesuvu [zdroj: autor] 

 

Na základě takto nadimenzované konstrukce byly vypočteny vnitřní síly, jejichž 

průběh je znázorněn na obrázcích č. 36 a č. 37. Obrázek číslo 36 značí průběh vnitřních sil 

v případě, kdy na danou konstrukci působí sesuv silou 80kN/m. V tomto případě bylo 
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uvažováno s vlivem podzemní vody bezprotředně pod povrchem, protože kotvená pilotová 

stěna v koruně svahu se bude nacházet těsně pod komunikací Šibeňák, která je přivaděčem 

povrchových vod od atmosférických srážek do dané oblasti. HPV byla uvažována 0,2m pod 

terénem. Maximální moment dosahuje hodnoty zaokrouhleně 75kNm/m. V případě, kdy na 

danou konstrukci bude působit pouze sesuv bez vlivu podzemní vody, klesne maximální 

moment na hodnotu 70kNm/m. Naopak obrázek č. 37 poskytuje pohled na průběh vnitřních 

sil, kdy sesuv na konstrukci netlačí a konstrukce je tedy namáhána pouze předepnutou kotvou. 

Maximální moment se blíží hodnotě 45kNm/m avšak v opačném směru. 

Pro statické posouzení ocelových prvků kotvené pilotové stěny v koruně svahu je 

stěžejní moment vyvolaný sesuvem při uvažování HPV v hloubce 0,2m pod terénem 

s hodnotou 75kNm/m. 

 

 

 

Obr. 37: Vnitřní síly kotvené pilotové stěny v koruně svahu při působení předepnuté kotvy 

[zdroj: autor] 
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Statické posouzení ocelového profilu HE 180 B [31] 

Mmax=75kNm/m   Wx= 425,68.10
3
 mm

3
    A=6,525.10

3
 mm

2 
 

ocel 11.503     fy=305MPa  

 

Napětí nosníku HE 180 B v místě Mmax: 

MPa
W

M

x

m 189,176
10.68,425

10.75
6

3
max 


  

 

Součet normálových (tlakových) sil od kotvy, sesuvu a tíhy betonu: 

 mkNFN kotvykotvy /56,6120sin.18020sin.   

 mkNFN sesuvusesuvu /35,1914sin.8014sin.   

 mkNhbhbN
PŘPŘbetonuOZOZbetonubetonu /18,691,0.87,0.254.67,0.25....    

 mkNNNNN betonusesuvukotvycelkem /15018,6935,1956,61   

 

Zatížení normálovým napětím nosníku HE 180 B: 

 MPa
A

N celkem
c 989,22

10.525,6

10.150
3

3




  

 

Složené namáhání nosníku se rovná algebraickému součtu normálového N a ohybového Mmax 

namáhání přenásobeného součinitelem bezpečnosti 1,5 a současně složené namáhání musí být 

menší než výpočtová pevnost oceli: 

MPaMPacm 305767,2985,1).989,22189,176(5,1).(   VYHOVÍ 
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Statické posouzení roznášecího prahu 2x U 120 

Fkotvy=180kN/m  vzdálenost kotev L=1m  Wx=60,7.10
3
mm

3 
 

ocel 11.523   fy=284MPa 

 

Maximální moment roznášecího prahu zatíženého kotevními silami F s roztečí L: 

 mkN
L

FM kotvy /5,22
2

1
.180.

4

1

2
..

4

1
max   

 

Průřezový modul Wx dvou profilů U 120: 

 
366 10.4,12110.7,60.2 mWx

   

 

Napětí roznášecího prahu 2x U 120 přenásobený součinitelem bezpečnosti 1,5 a současně 

dané napětí musí být menší než výpočtová pevnost stanovené oceli: 

 MPaMPa
W

M

x

m 2842785,1.
10.4,121

10.5,22
5,1.

6

3
max 


  VYHOVÍ 

 

Obr. 38: Řez po sanaci profilem PS [zdroj: autor] 
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Kotvená pilotová stěna v koruně svahu je konstrukčně velmi podobná kotvené 

pilotové stěně v patě svahu. Shodná je délka pilot, část pilot, která vyčnívá nad smykovou 

plochu i osová vzdálenost. Piloty v koruně svahu mají však průměr 0,35m a výztuž tvoří 

ocelové válcované profily HE 180 B z oceli 11.503 ale s odlišným tepelným zpracováním 

(výpočtová pevnost této oceli je 305MPa). Kotevní převázka je umístěna rovněž 1,8m od 

horní hrany válcovaného profilu, ale v tomto případě jsou navařeny na kónicky prvek 2 

válcované profily U 120 z oceli 11.523.   

 Kotvy jsou rovněž lanové, šestipramencové s minimální deklarovanou únosností 

jednoho pramence 100kN. Velká rezerva v únosnosti kotev je pro případ nutnosti dopnutí 

kotev na větší předpínací sílu, aby se zabránilo deformacem konstrukce vyvolané sesuvem. 

Kotvy jsou dlouhé 16m, realizované pod sklonem 20° s osovou vzdálenosti 1m. Délka kořene 

je 4m a kotvy jsou předepnuty na sílu 180kN. 

 

 

Obr. 39: Detailní řez kotvenou pilotovou stěnou v koruně svahu [zdroj: autor] 

  

 Nad terénem v horní části piloty bude opět vybudována opěrná zídka o výšce 4m a 

šířce 0,67m. Do této konstrukce budou následně zabetonované sloupky pro oplocení zahrady. 

Součástí opěrné zídky je také pohledová římsa o výšce 0,1m a šířce 0,87m. Hlavní výztuž 
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zídky bude tvořena zbylou částí válcovaných profilů HE 180 B. Pomocná výztuž (kari síť), 

krytí a navržený beton je shodný s kotvenou pilotovou stěnou v patě svahu. Rub opěrné zídky 

a vzniklý prostor o šířce 0,5m za touto konstrukcí bude proveden dle stejné technologie a 

postupu jako je tomu u kotvené pilotové stěny v patě svahu. Detailně je sanace kotvenou 

pilotovou stěnou v koruně svahu popsána na obrázku č. 39. Obrázek č. 38 pak vyjadřuje stav 

po celkové sanaci zájmového území. 

 Součástí sanace koruny svahu by měla být i rekonstrukce komunikace Šibeňák. 

Aktuální povrch vozovky je poškozen trhlinami a umožňuje pronikání povrchových vod za 

rub opěrné konstrukce. Rekonstrukce by spočívala v osazené nových obrubníku po obou 

stranách vozovky, položení nového asfaltového koberce a zejména vyspádování vozovky 

směrem k parovodu, kde budou co 10m umístěny uliční vpustě pro zachycení povrchových 

vod. 

 

4.3.3. Návrh odvodnění 

 

 Vzhledem k tomu, že zájmová lokalita je velmi náchylná na nasycení vodou, je jako 

další sanační krok navrženo odvodnění. Bude se jednat o kombinaci odvodnění povrchového 

a hloubkového. 

 

Obr. 40: Pohled na erozní rýhu [zdroj: autor] 
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 Povrchové odvodnění bude zajištěno pomocí svodných a záchytných žeber. Zpravidla 

se drenážní žebra navrhují rovnoběžně směrem po spádnici. V tomto případě bude navrženo 

jedno hlavní drenážní žebro (svodné), umístěné do erozní rýhy, která je znázorněna na 

obrázku č. 40. Hloubka žebra bude 2m, šířka 1,5m. Na hlavní drenážní žebro se budou 

napojovat vedlejší drenážní žebra (záchytná) pod úhlem 33-71°. Vedlejší drenážní žebra 

budou po svahu rozmístěna v osových vzdálenostech 7,5m, šířka žeber bude 0,8m a hloubka 

2m. Délka VDŽ se pohybuje v rozmezí 7-22m. Odvodňovací žebra budou vyplněna 

kamenivem frakce 16/32mm. Z důvodů zabránění zanesení žeber zeminou a ztrátě jejich 

odvodňovací funkce, budou žebra obalena do geotextilie. Aby drenážními žebry nebyl 

porušen ráz zahrady, budou veškerá drenážní žebra překryta 20cm vrstvou ornice. 

Hloubkové odvodnění bude zajištěno čtyřmi horizontálními odvodňovacími vrty. Vrty 

budou umístěny v charakteristických řezech LS a PS. V řezu PS budou HOV ukloněny pod 

úhlem 7°. V profilu LS budou vrty realizovány pod sklonem 13°. Délka HOV je všech 

případech stejná a to 70m. Vrty budou o průměru 200mm. Vrty jsou od sebe odchýleny o 18°. 

Výtok z HOV bude v opěrné zídce kotvené pilotové stěny a bude umístěn 0,7m nad terénem. 

O rozmístění odvodňovacích prvků více vypovídá obr. č. 41. 

 

Obr. 41: Schéma odvodnění [zdroj: autor] 
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5. Návrh geotechnického monitoringu 

 

 Pro ověření, zda navržené sanační prvky jsou dostatečně nadimenzováné a úspěšně 

realizováné, bude sloužit geotechnický monitoring. Autor navrhuje sledování třech různých 

veličin.  

 První monitorovanou veličinou bude šířka vzniklých trhlin zejména v garáži, ale také 

šířka vznikající trhliny na domě. Pro monitorování trhlin je nutné do zdiva pevně osadit 

několik měřických značek. Příklad osazení měřických bodů je znázorněna na obrázku č. 42. 

Pomocí dilatometrů bude následně ověřováno, zda dochází ke změně vzdálenosti mezi 

jednotlivými měřickými body. 

 

 

Obr. 42: Monitoring trhlin [zdroj: autor] 

 

 Pro sledování pohybů na smykové ploše budou v sesuvném území realizovány dva 

inklinometrické vrty. Vrty budou umístěné ve spodní třetině svahu. Inklinometrické vrty musí 

zasahovat pod smykovou plochu, minimální hloubka 10m. Vrty lze využít pro měření 

případné hladiny podzemní vody. 

 Poslední monitorovaná veličina bude napětí v kotvách. Monitoring napětí bude 

zajištěn pomocí dynamometrů a bude sloužit např. k určení potřeby dopnutí kotev. 
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6. Závěr 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou sesuvu a možnosti jejich sanací. V této 

práci se řeší v současnosti aktivní sesuv ve zlínském kraji, konkrétně ve městě Vsetín na 

soukromém pozemku rodiny Bolfových.  

 Hlavním cílem této práce bylo posouzení stability a návrh sanačních opatření. 

Součástí vypracování diplomové práce bylo zaměření tří charakteristických profilů v rámci 

terénního měření, vymezení sesuvné oblasti, zpracování naměřených dat, provedení modelové 

analýzy současného stavu a na jejím základě navržení konkrétních sanačních opatření, která 

zajistí uklidnění daného sesuvu. 

 Pro potřeby modelové analýzy bylo nutné popsat geologickou stavbu a hydrologické 

poměry daného území, které jsou uvedeny v úvodu práce. Modelovou analýzou bylo 

prokázáno, že ani jeden ze tří charakteristických profilů, respektive jejich stupňů bezpečnosti, 

nesplňuje kritérium minimální stability pro dlouhodobé, ani krátkodobé svahy. Podrobnější 

výsledky modelové analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.2.2. tabulce č. 6. 

 Navržené sanační opatření pro zájmové území se skládá ze čtyř dílčích opatření. Jako 

první sanační opatření byla zvolena kotvená pilotová stěna v patě svahu, která je velmi 

podrobně popsána a rozkreslena v kapitole 4.3.1. Druhý krok při sanaci daného území je 

odstranění stávající nefunkční opěrné zdi v koruně svahu pod komunikací Šibeňák a 

nahrazení rovněž kotvenou pilotovou stěnou, popsanou v kapitole 4.3.2. Vzhledem 

k náchylnosti daného území na nasycení vodou je dalším sanačním krokem návrh 

povrchového a hloubkového odvodnění. Povrchové odvodnění je zajištěno pomocí svodných 

a záchytných žeber. Hloubkové odvodnění zajišťují dvě hnízda horizontálních odvodňovacích 

vrtů, umístěných při okraji sesuvného území. Poslední sanační krok spočívá v rekonstrukci 

komunikace Šibeňák. Tímto krokem se mimo jiné omezí množství povrchových vod, které 

pronikají za stávající opěrnou zeď díky porušenému povrchu komunikace. 
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Průběh smykové plochy profilu LS při běžném stavu dle Pettersona 

 

 

Průběh smykové plochy profilu LS při běžném stavu dle Spencera 

 

Délka profilu LS je 123,085m a výška je 55,806m  
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Průběh smykové plochy profilu LS při kritické situaci dle Spencera 
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