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Anotace 

. V této diplomové práci je řešena problematika týkající se stability svahu, faktorů 

způsobující nestabilitu a metodám sanací sesuvu. 

 V práci je řešen konkrétní aktivní sesuv v horní části svahu mezi Paskovem             

a Řepištěm v úseku ulice Cihelní. Práce se zaměřuje na posouzení stability svahu pomocí 

matematických modelů tvořených metodou konečných prvků. Jsou zde uvedeny modelové 

analýzy stávajícího stavu sesuvu a navržených sanačních opatření na stávající stav. 

  K tvorbě jednotlivých modelů byl použít program Plaxis 2D. Výsledky jsou 

představené ve formě dosaženého stupně stability svahu. 

 

Klíčová slova - stabilita svahu, sanace sesuvu, sesuv, stupeň stability, Plaxis 2D 

 

Annotation 

 This diploma thesis, consists of solving issues related to slope stability, factors 

causing instability and methods of landslide remediation. 

 Thesis deals with a specific active landslide in the upper parto of the slope between 

the towns of Paskov and Řepiště in section of Cihelní Street. The thesis focuses on the 

assessment of slope stability using mathematical models consisting of the finite element 

method. There are presented model analysis of the current state of landslide and proposed 

remedial measures for the current state. 

 Simulations of models were generated in 2D program Plaxis. The results are 

presented in the form of the achieved degree of slope stability. 

 

Key words - slope stability, landslide remediation, landslide, degree of stability, Plaxis 2D 
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Seznam použitého značení: 

 

hpv – hladina podzemní vody 

HOV – horizontální odvodňovací vrty 

MKP – metoda konečných prvků 
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1. ÚVOD 

 Sesuvy a jiné svahové pohyby vzbuzovaly vždy zájem široké veřejnosti. Svahové 

pohyby ničí lesní porosty a zemědělskou půdu, poškozují komunikace, vodohospodářské 

i obytné stavby a často ohrožují životy lidí. 

 Jsou krajiny, ve kterých jsou svahové pohyby velmi častým jevem,                     

takže se velkou měrou podílejí na tvorbě zemského reliéfu. V těchto krajinách se mohou 

svahové pohyby stát značným ekonomickým problémem. 

 Svahové pohyby bývají zkoumány ze dvou různých přístupů. Geologové zkoumají 

jejich vznik, průběh a výsledné tvary s přihlédnutím na utváření zemského povrchu. 

Geotechnik se zabývá rozeznáváním svahů náchylných k sesouvání, studuje vnější tvary     

a příčiny vzniku sesuvu. Nedílnou povinností geotechnika je posouzení stability svahu 

včetně tvorby návrhu na vhodné sanační opatření, jak k preventivní ochraně před vznikem 

nových svahových pohybů, tak i ke stabilizaci již aktivních. [8] 

 V této práci je řešen konkrétní sesuv, který se nachází v horní části svahu mezi 

Paskovem a Řepištěm v úseku ulice Cihelní. Celý svah leží v rozsáhlém potenciálně 

aktivním sesuvném území, které leží na pravém břehu řeky Ostravice.  

 V první části práce jsou uvedeny základní informace týkající se stability svahu. 

Jsou zde uvedeny faktory ovlivňující vznik sesuvu, klasifikace jednotlivých svahových 

pohybů, druhy sanací svahových deformací a jejich použití. 

 Další část práce je zaměřena na konkrétní lokalitu. Jsou zde uvedeny geologické              

a hydrogeologické poměry posuzované lokality, výsledky vlastních terénních měření 

formou situace zájmové oblasti a charakteristického geologického řezu včetně 

matematického modelu dané lokality. Matematické modely byly zpracovány programem 

Plaxis 2D (MKP). Byly namodelovány jednotlivé navržené sanační varianty a formou 

modelových analýz byly porovnány. Získané výsledky jsou prezentovány formou 

dosaženého stupně stability.  
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2. SESUV 

Se sesuvy se setkáváme nejčastěji na svahu. Svah je nakloněný terén různého 

sklonu. Při ztrátě stability svahů dochází ke svahovým pohybům, které jsou podmíněné 

gravitační silou a dochází tedy k pohybu zemních a skalních hmot směrem dolů. Takový   

to pohyb, při němž dojde k oddělení sesouvajících se hmot od pevného podloží,                

se označuje jako sesuv [8]. Tyto pohyby výrazně ovlivňují vzhled krajiny, způsobují časté 

škody na majetku či ztráty na životech (obr.1).  

 

Obr. 1 Mohutný sesuv půdy v obci Nachterstedt asi padesát kilometrů jihozápadně od německého 

Magdeburku [19] 

  

 Sesuv se vyznačuje zvlněným povrchem a neuspořádanými odtokovými poměry. 

V horní části sesuvu se nachází odlučný prostor, který je ohraničen odlučnou stěnou           

a výraznou odlučnou hranou. Pod odlučnou hranou se nachází propadlý povrch území, 

odkud se hornina sesunula. Sesunutá hornina vytváří v dolní časti svahu tzv. akumulační 

prostor, který je vypuklý a občas ve tvaru jazyka vymezeným čelem. Sesuv je po stranách 

ohraničen bočními valy. Povrch akumulačního prostoru je výrazně zvlněný, porušený 

trhlinami a pokryt sesuvnými jezírky nebo zamokřenými depresemi. Mezi odlučnou oblastí 

a akumulační oblastí se nachází transportní oblast (obr.2). 
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Obr. 2 A-odlučná zóna, B-zóna transportu, C-akumulační zóna, 1)původní svah, 2)zázemí sesuvu, 

3) odlučná stěna, 4) sesuvné bloky, kry, 5)odlučné trhliny, 6)odlučná hrana, 7)sekundární sesuv 

v odlučné části, 8)boční trhliny, 9)podélné trhliny, 10)boční valy, 11)příčné trhliny, 12)vnitřní 

(sekundární) odlučné stěny, 13)čelo sekundárního sesuvu, 14)čelo sesuvu, 15)sekundární sesuv 

v čele, 16)vytlačování předpolí, 17)předpolí sesuvu, 18)sesuvný jazyk, 19)sesuvné jezírko, 

20)zamokřená deprese na těle sesuvu [13] 

 

2.1. FAKTORY OVLIVŇUJICÍ VZNIK SESUVŮ 

 Náchylnost vzniku sesuvů na svahu je daná hydrogeologickými poměry, 

vlastnostmi hornin, geologickou strukturou, stavem morfologického vývoje území,             

a také různými faktory, které na danou lokalitu působí. [8] 

2.1.1. Změna sklonu svahu 

 Při vzrůstu sklonu svahů dochází v horninách ke změně napětí. Rovnováha bývá 

porušena vzrůstem smykového napětí. Tyto změny mohou být způsobeny přirozenou 

cestou (např. podemletím paty svahu vodním tokem) nebo nerozvážnou lidskou činností 

(podkopáním svahu).  

2.1.2. Zvětšení výšky svahu 

 Může být způsobeno výkopovými pracemi nebo erozní činností. Při zvětšování 

výšky svahu prohlubováním údolí se uvolňuje boční napětí ve svahu a tím vznikají 

rovnoběžné pukliny s povrchem svahu. Do těchto puklin vniká voda, která působí 

negativně na stabilitu svahu. 
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2.1.3. Otřesy a vibrace 

 Zemětřesením vznikají v horninách kmity různých frekvencí, a tím dochází 

k dočasným změnám napětí. Při těchto změnách může dojít k porušení rovnovážného stavu 

ve svahu. Toto platí i pro výbuchy velkých náloží trhavin, a také při otřesech strojů.          

U málo zpevněných písků a spraší může při otřesech docházet k porušení intergranulární 

vazby, to má za důsledek zmenšení soudružnosti. U citlivého jílu a jemného zvodněného 

písku mohou otřesy způsobit přemístění nebo pootočení zrn. To má za následek, že zeminy 

náhle ztekutí.  

2.1.4. Přitížení násypy, haldami nebo skládkami 

 Přitížení způsobí nárůst smykových napětí a zvětšení napětí vody v pórech 

jílovitých zemin. To má za důsledek zmenšení pevnosti ve smyku. Čím je přitížení 

rychlejší, tím je nebezpečnější (obr.3). 

 

Obr. 3 Příčiny ovlivňující stabilitu svahu a) vliv průsakové srážkové povrchové vody, b) vliv 

hladiny vody, c) vliv průsakové srážkové vody, d) vliv proudového tlaku podzemní vody, e) vliv 

propustné vrstvy, f)-g) vliv oslabení paty svahu, přitížení koruny svahu, h) vliv dopravy, i) vliv 

nepropustné vrstvy [12] 
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2.1.5. Změna obsahu vody v systému 

 Dešťová voda a voda z tajícího sněhu proniká do puklin. Voda v puklinách iniciuje 

vznik hydrostatického tlaku. V zeminách narůstá napětí v pórech, to má za důsledek 

snižování smykové pevnosti. V období vydatných dešťů bývají častým jevem periodicky 

se opakující sesuvné pohyby (obr.3). 

 U jílovitých zemin dochází v období sucha k vysychání a smršťování. Vznikají    

tak hluboké trhliny, které umožňují vniknutí vody do jílovitých zemin, a také výrazně 

snižují soudržnost hornin.  

2.1.6. Působení podzemní vody 

 Zhoršení stability svahu může být způsobeno tlakem proudící podzemní vody        

na částice zeminy. Rychlé změny hladiny iniciují nárůst vodního tlaku v pórech. Tento jev 

může způsobit nečekané ztekucení písku (obr.3).  

 V jemném písku a siltu vyplavuje proudící podzemní voda částice zeminy ze svahu. 

Tím vznikají podzemní dutiny, a to se negativně projevuje na stabilitě svahu.                    

Na nepropustné vrstvy v nadloží účinkuje napjatá hladina podzemní vody jako vztlak. 

2.1.7. Činnost mrazu 

 Při mrznutí dochází k nárůstům objemu vody v trhlinách, tím dochází k rozšiřování 

starých trhlin a k tvorbě nových. Rozpukané horniny mají menší soudržnost. V jílovitých    

a jílovitopísčitých zeminách se vytvářejí ledové vrstvičky. Při jejich táni dochází k nárůstu 

obsahu vody v povrchové vrstvě a ta rozbřídá. 

2.1.8. Zvětrávání hornin 

 Soudržnost hornin je postupně porušována mechanickým a chemickým 

zvětráváním. U glaukonitického pískovce a jílu jsou dalším faktorem chemické změny 

horniny (hydratační pochody, výměna iontů v jílech) způsobené prosakující vodou. 

2.1.9. Změny ve vegetačním pokryvu   

 Při odlesnění svahu může dojít ke ztrátě stability. Kořeny stromů mechanickým 

působením napomáhají k udržení stability a spotřebovávají část podzemní vody                  

a tím napomáhají k vysušení svahu.  
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2.2. KLASIFIKACE SESUVNÝCH JEVŮ 

 Velká pestrost svahových pohybů umožňuje roztřídění dle mnoha kritérií              

do různých klasifikačních tříd. Mezi nejdůležitější kritéria patří způsob a rychlost pohybu, 

průběh smykové plochy, stáří a stádium vývoje, sesuvná hmota a jiné. 

 Mnozí se zabývali klasifikací sesuvných jevů. Mezi nejvýznamnější můžeme 

zařadit tyto autory: Heim (1882), Howe (1909), Terzaghi (1925), Sharpe (1938), 

Savarenského (1939), Jemeljanová (1953), Záruba, Mencl (1969), Němčok, Pašek, Rybář 

(1974) a mnoho dalších. [8] 

 Klasifikace dle Savarenského třídí sesuvy podle průběhu smykových ploch. 

Roztřiďuje je na asekventní, konsekventní a insekventní sesuvy.  Asekventní sesuv           

se vyznačuje pohybem po zakřivených smykových plochách ve tvaru rotačního válce. 

Tento sesuv probíhá ve stejnorodých soudržných zeminách. Pohyb konsekventních sesuvů 

probíhá po plochách vrstevnatosti ukloněných se svahem. U insekventních sesuvů            

se smyková plocha nachází hluboko ve svahu. Tyto sesuvy dosahují často velkých 

rozměrů. 

 U sesuvných jevů je důležitým faktorem čas. Mnoho veličin na svahu se v průběhu 

času mění, a proto dochází k postupnému vývoji. Podle vývoje můžeme roztřídit sesuvy na 

živé (aktivní), dočasně uklidněné a trvale uklidněné. U živých 

sesuvů často registrujeme tzv. „opilé‘‘ stromy, povrch                

je neporušen erozí a nezarostlý vegetací (obr. 4). U dočasně 

uklidněných může dojít k jejich znovuobnovení. Povrch je 

zarostlý novou vegetací a původní morfologické tvary jsou 

porušeny erozí. Trvalé uklidněné sesuvy jsou již v terénu málo 

patrné a nehrozí  u nich jejich znovuobnovení. [6] 

 Rozšířená klasifikace je od autorů Nemčoka, Pašeka a Rybáře. Svou klasifikaci 

zaměřili na mechanismus a rychlost pohybu svahového tělesa. Rozdělili svahové pohyby 

do čtyř základních skupin: 

 Ploužení 

 Sesouvání 

Obr. 4 Vznik „opilého‘‘ 

stromu  [16] 
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 Stékání 

 Řícení 

2.2.1. Ploužení 

 Názvem ploužení označujeme dlouhodobý nezrychlující se pohyb horninových 

hmot. Pohyb dosahuje rychlosti milimetry za rok, jedná se tedy o pomalé tečení. Vzhledem 

k horninovému masivu je rychlost posunů zanedbatelná. Ploužení můžeme detailněji 

rozdělit na podpovrchové a povrchové. U podpovrchového ploužení můžeme registrovat 

rozvolňování svahů, gravitační zvrásnění a blokové pohyby. K povrchovému ploužení 

dochází vlivem změn teplot a vlhkosti. Ploužení je nevyzpytatelný jev, který může vlivem 

různých faktorů zrychlit svůj pohyb. Při zrychlení pohybu může přejít v jiný typ svahového 

pohybu od sesouvání, stékání až k řícení. [6] 

   

  Rozvolňovaní svahů 

 Rozvolňování skalního svahu vznikem puklin, které lemují tvary dna erozního 

údolí (obr. 5a) 

 Rozvolňování svahu otevíráním tahových trhlin v jeho horní části (obr. 5b) 

 Roztrhání vysokých horských masivů s hrásťovými poklesy jejich svahů                  

a roztrháním jejich hřebenů (obr. 5c) 

 

Obr. 5 Rozvolňování svahů [6] 

 

  Gravitační zvrásnění 

 Shrnutí vysokých horských masivů zvrásněním jejich vrstev (obr. 6a) 

 Shrnování vrstev podél okrajů pánví (obr. 6b) 
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 Vytlačení málo únosných a měkkých hornin na dně údolí (obr. 6c) 

 

Obr. 6 Gravitační zvrásnění [6] 

 

  Blokové pohyby 

 Rotační vytlačení plastického podloží při blokových pohybech (obr. 7a) 

 Laterální vytláčení při blokových pohybech po předurčené ploše (obr. 7b) 

 

Obr. 7 Blokové pohyby [6] 

   

  Povrchové ploužení 

 Jedná se o dlouhodobé plazivé přetváření povrchových vrstev svahu. Hlavní vliv  

na tento pohyb mají sezónní klimatické změny. Mezi výsledné svahové deformace řadíme 

slézání sutí, hákování vrstev, kamenné ledovce a další. (Obr. 8) 

 

Obr. 8 Povrchové ploužení [6] 
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2.2.2. Sesouvání 

 Jedná se o krátkodobý klouzavý pohyb s relativně vysokou rychlostí (cm až m/den). 

Při sesouvání se vytvoří zřetelná smyková plocha nebo zóna. Charakteristické pro sesuv 

tvořený tímto jevem je, že část pohybující se hmoty, se nahrne na původní terén. Sesouvání 

může přejít do rychlejších svahových pohybů jako je stékání nebo řícení. [6] 

 Klouzání zemin podél rotační plochy (obr. 9a) 

 Klouzání zemin podél rovinné smykové plochy (obr. 9b) 

 Klouzání skalních hornin podél rovinné smykové plochy (obr. 9c) 

 Klouzání podél složené zakřivené a rovinné smykové plochy (obr. 9d) 

 

Obr. 9 Sesouvání [6] 

 

2.2.3. Stékání 

 Pohyb horninového materiálu je rychlý (km/h) a krátkodobý. Pohybující se hmota 

obsahuje velké množství vody, a proto její pohyb má charakter tečení. Výsledkem             

je proud. Hmota oddělena v odlučné oblasti v horní části svahu se přemístí po povrchu 

terénu na velkou vzdálenost. Smyková plocha bývá u tohoto jevu dobře vyvinutá. Směr 

pohybu proudu bývá předurčen erozní brázdou nebo korytem potoka. Není neobvyklé,                          

že v konečné fázi přejde stékání do ploužení. [6] 

 Stékání jílovitopísčitých a hlinitých zemin při jejich výrazném přesycení 

povrchovými i podzemními vodami (obr. 10a) 

 Stékání hlinitých a úlomkovitých zemin působením přívalových vod (obr. 10b) 

 Stékání povrchových partií pokryvných útvarů v období tání nebo po nadměrných 

srážkách (obr. 10c) 
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Obr. 10 Stékání [6] 

 

2.2.4. Řícení 

 Jedná se o krátkodobý a náhlý pohyb uvolněného horninového masivu. S tímto 

jevem se setkáme na strmých svazích. Postižený horninový masiv se rozvolní a při pohybu 

dochází ke ztrátě kontaktu pohybujících se hmot s podložím. Při tomto pohybu                 

se setkáváme často i s volným pádem. V patě svahu mohou zřícené hmoty přejít do jiného 

svahového pohybu. Mezi nejdůležitější faktory, které způsobují řícení jsou: zemská tíže, 

rozpukání a tektonické porušení hornin, povětrnostní podmínky, hydrostatický tlak vody   

v trhlinách, zemětřesení a jiné. [6] 

 Sesypávání – přemísťování drobných úlomků hornin kutálením, valením se svahu 

(obr. 11a) 

 Opadávání svahu – náhlé přemísťování úlomků hornin volným pádem (obr. 11b) 

 Odvalové řícení – náhlé přemísťování zemin především volným pádem (obr. 11c) 

 Planární řícení – náhlé přemísťování skalních stěn, při kterém se kombinuje 

klouzání po předem dané ploše s volným pádem (obr. 11d)  

 
. 

 

Obr. 11 Řícení [6] 
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2.3. KLASIFIKACE SVAHOVÝCH POHYBŮ VHODNÁ PRO ČR 

 Vhodná klasifikace svahových pohybů pro Českou republiku přihlíží k regionálním 

podmínkám. Velká část sesuvů v naší republice se vyskytuje v kvartérních pokryvných 

uloženinách, a proto jsou řazeny do samostatné skupiny. Podle typu pohybu a charakteru 

sesouvajících hornin rozlišujeme sesuvy předkvartérního charakteru. Rozdělení převzato 

od Q. Záruby a V. Mencla. [8] 

Svahové pohyby pokryvných útvarů  

 slézání suti, podmiňuje zároveň hákování vrstev 

 plošné povrchové sesuvy 

 proudové sesuvy 

 suťové proudy, mury, vyplavování písků 

Sesuvy v pelitických horninách  

 podél válcových smykových ploch 

 podél složených smykových ploch 

 svahové pohyby vzniklé vytlačováním měkkých hornin 

Svahové pohyby pevných skalních hornin 

 po předurčených plochách 

 dlouhodobé deformace horských svahů 

 skalní zřícení 

Zvláštní případy  

 soliflukce 

 sesouvání citlivých jílů 

 subakvatické skluzy 
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2.3.1. Svahové pohyby pokryvných útvarů 

 Vytvářejí se v povrchových vrstvách a závisí na povaze svahových uloženin, 

povětrnostních vlivech a morfologii svahu. [8] 

Slézání suti a hákování vrstev 

 Slézání suti je následek různorodých malých pochodů, při kterých dochází 

k pomalému, plíživému pohybu suti po svahu. V zimě dojde k nakypření suťových úlomků 

a zdvižení povrchových vrstev mrazem.  Během jarního tání nedojdou částice na prvotní 

místo, ale dílčí úlomky se vlivem působení zemské tíže po svahu posunou. 

 

Obr. 12 Slézaní suti a hákování vrstev [11] 

 Povrchové vrstvy jílovitých sutí a zvětralin se pohybují po svahu díky vlivu 

pomalého, plastického přetváření, které má povahu ploužení (creep, lezení, plazení). 

Během těchto pohybů se většinou nevytváří viditelná smyková plocha, ale širší zóna,        

ve které probíhá mnoho dílčích posunů. 

 Posouváním povrchových vrstev sutí se vytváří hákování vrstev. Mezi vrstvou suti, 

která se pohybuje a povrchem skalního podkladu, dochází ke tření, které má za následek 

postupné ohýbání vrstev (obr. 12). Zpravidla to jsou fosilní formy, které se vytvořily 

během periglaciálního podnebí v pleistocénu. 

 Hákování vrstev je u nás běžné. Vyskytuje se například i u výkopů - nesmíme       

ale zapomenout, že na povrchu vyvlečených zvětralých hornin se vyskytují staré smykové 

plochy, které jsou náchylnější k sesouvání. 
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Plošné sesuvy svahových sutí a zvětralin 

 Suťové sesuvy dosahují i velkých plošných rozměrů, ovšem mocnost porušeného 

svahového pokryvu bývá většinou malá jen pár metrů. Na svazích vidíme rozličná stádia 

porušení  - od počátečního potrhání povrchové vrstvy po pokročilé formy, kdy několik 

vrstev sesutého materiálu leží na sobě.  Při období sucha jsou plošné sesuvy zpravidla 

v klidu. Během období dešťů, jarního tání a po dlouhotrvajícím mrazu se dostavují nové 

pohyby.  

Sesuvy proudové 

 Je možné, že sesuvy podél zakřivených smykových ploch i sesuvy plošné              

se za jistých okolností přemění na sesuvy proudové, a to v případě, že se sesuvné hmoty 

shromažďují v erozní rýze potoka a za přiměřeného provlhčení se přibližují k údolí 

v úzkém proudu na velkou vzdálenost. Řeč je o suťových, zemních, případně bahenních 

proudech – závisí to na materiálu a jeho konzistenci. Pohyb většinou způsobují nadměrné 

srážky. Na rozdíl od plošných sesuvů mají proudové rychlejší průběh (obr. 13). 

 

Obr. 13 Proudový sesuv [11] 

Suťové proudy, mury 

 Suťovými proudy nazýváme rychlé pohyby (stékání) svahových sutí během 

nenadálých vodních přívalů. Suťové proudy se vytváří v sypkých, málo soudržných 

horninách, do kterých se voda spěšně vsakuje. Horským kamenitým suťovým proudům    
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se říká mury nebo suťové laviny. Suťové proudy tvoří jak velké balvany, tak i drobné 

písčité suti. Přívalové suťové proudy dosahují značné rychlosti. Suťové proudy bývají        

i následkem nešetrného zásahu na svazích, které jsou zakryty volnými sutěmi (například   

po vykácení lesního porostu). 

 Do této skupiny svahových pohybů spadají také i poruchy svahů zapříčiněné 

vyplavením (ztekucením) písků. K tomu dochází například během nenadálého snížení 

hladiny ve vodní nádrži, při proražení nepropustného pokryvu zvodněných, písčitých 

vrstev. Tento typ narušení se u přirozených svahů vyskytuje výjimečně. Ztekucení kyprých 

písků, jejž dosahují velké pórovitosti, může vzniknout i vlivem vnějšího podnětu. 

Příkladem může být otřes, při kterém se zrna přeskupují, hmota zhutňuje a pórovitost       

se zmenšuje. Během toho se také vytlačuje voda ze zeminy. Protože nemůže vzniknout 

náraz, zvětšuje se tlak vody v pórech, jenž zmenšuje tření mezi zrny a zemina přejde         

na krátký čas do tekutého stavu. Běžné jsou sesuvy umělých svahů – nedostatečně 

zhutněné písčité násypy komunikací podél vodních nádrží nebo návodní svahy zemních 

hrází. [8] 

2.3.2. Sesuvy v pelitických horninách 

Sesuvy podél válcových smykových ploch 

 V pelitických horninách nezpevněných nebo částečně zpevněných (v jílech, 

jílovcích, jílovitých břidlicích, slínech) se vytváří na svazích překročením pevnosti           

ve smyku hluboké sesuvy vedle nově vzniklých zakřivených smykových ploch. Sesuvy 

podél zakřivených smykových ploch mají typický tvar. Protože je smyková plocha 

zakřivena, vzniká při sesouvání rotace a povrch sesutých hmot se většinou naklání proti 

svahu.  Odlučná oblast má charakteristický konkávní tvar a sesuté hmoty se shromažďují    

u paty svahu. Na sesuvu se vytváří příčné trhliny, ve kterých se shromažďuje voda,            

a ta zhoršuje rovnovážné podmínky svahu. Většinou je sesutá hornina nasycená vodou, 

takže splaz má podobu zemního proudu. Oblast sesuvu se může zvětšit tak, že odlučná 

oblast sesuvu při úpatí svahu se za sebou rozšiřuje proti svahu. Zatrhávání probíhá většinou 

podle jednotlivých válcových ploch a kompletní sesuvné území je nepravidelně zvlněné. 

Výsledná smyková plocha nemá válcový tvar. [8] 
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Sesuvy podél složených smykových ploch 

 Rozlehlé sesuvy v pelitických horninách mívají většinou v horní části nově vzniklé 

smykové plochy, ale v dolní části se sesuvné hmoty pohybují po vrstvě, která má menší 

pevnost – kvůli ohybu má vhodnou polohu. Potom to jsou sesuvy se složenou smykovou 

plochou, jenž vytváří přechod k sesuvům po předurčených plochách. 

Svahové pohyby vzniklé vytlačováním měkkých hornin 

 Vytlačováním měkkých jílovitých hornin z podloží se vytváří rozmanité druhy 

svahových pohybů. Jejich forma závisí na lokálních geologických a morfologických 

podmínkách. Spadají tady kerné sesuvy, vytlačování pelitických hornin na dně erozních 

údolí nebo umělých zářezů, a některé poruchy násypů založených na neúnosném podloží. 

 Vytlačování měkkých vrstev je v krajině běžným jevem, kterého si v podstatě 

nevšímáme, protože k procesu dochází hodně pomalu. Nestabilnost svahu se ukazuje       

až za delší čas, kdy plynulé drobné deformace dosahují hodnot, které se dají změřit. 

Vytlačování měkkých hornin na dně údolí (bulging) bylo dobře odkryto a poprvé dobře 

vylíčeno v lomech na železnou rudu v okolí Northamptonu ve střední Anglii.(obr. 14) 

 

Obr. 14 Bulging. 1-slinité jílovce, 2-těšinity, 3-rozmočené jílovce na dně údolí, 4-kontaktně 

metamorfované jílovce [8] 

 Tyto typy povrchových deformací hornin a jejich průvodní jevy žádají pozornost 

během výstavby. Podobné úkazy se vyskytují také u hloubení umělých zářezů, pokud jsou 

ve výkopu pod pevnými horninami měkké vrstvy. 

 Kerné (blokové) sesuvy se vytváří na svazích, kde rozpukané pevné horniny tvoří 

kry se strmými stěnami, spočívající na měkkých jílovitých vrstvách. Okrajové kry pevných 

hornin se zabořují po sobě do měkkého podloží.  Plastické horniny se vytlačují po svahu    

a unášejí s sebou kry pevných nadložních hornin. [8] 
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2.3.3. Sesouvání pevných hornin skalního podkladu 

Sesuvy po předurčených plochách 

 Sesouvání po vrstevních spárách, puklinách nebo dislokacích nastává většinou 

v době, kdy jsou vrstvy nebo jiné plochy dělitelnosti ukloněny po svahu, a je-li porušena 

jejich souvislost při úpatí svahu. Skalní sesuvy vedle vrstevních ploch nebo jiných ploch 

diskontinuiti mohou dosáhnout katastrofálních rozměrů, pokud jde o velké kubatury           

a velké výškové rozdíly na horských svazích.  Chod sesutých hmot nabývá rychlost, která 

se skoro rovná rychlosti řícení. Kladné podmínky pro vznik skalních sesuvů jsou většinou 

v mladých pohořích, protože toky se strmou spádovou křivkou tak rychle zařezávají          

do podloží, že svahy se nestíhají adaptovat novým podmínkám. Pokud jsou vrstvy 

ukloněny k údolí, tak dochází ke kladným podmínkám pro vznik sesuvů po vrstevních 

plochách (obr. 15). [8] 

 

Obr. 15 Příklady pohybu bloků rigidního komplexu po plastickém podkladu [8] 

 Sesouvání po vrstevních plochách je zapříčiněno rovněž zásahem do přirozených 

poměrů svahu, a to pracemi na stavbách nebo během těžby nerostných surovin. 

Dlouhodobé deformace horských svahů 

 Vedle nečekaných sesuvů po předurčených plochách byly objeveny také pomalé 

dlouhodobé pohyby hornin na horských svazích, které mají povahu ploužení. Nazývají     

se gravitačním vrásněním nebo gravitačními posuny.  Objevují se v horninách, které umí 

plastické přetváření dílčích posunů podél elementárních ploch dělitelnosti (foliace, 

vrstevních ploch, ploch břidličnatosti) bez vytvoření průběžné smykové plochy. Toto       

se objevuje například na svazích, které jsou tvořeny fylity, svory, pararulami                      

a chloritickými břidlicemi. Dlouhodobé rozvolňování a posouvání hornin po vrstevních 

plochách se vytváří například za mírného sklonu vrstev, postupným otevíráním puklin 
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vlivem povětrností – nejvíce mrznutím vody v puklinách nebo uvolňováním reziduálního 

napětí v horninách po vyhloubení údolí. 

 Deformace horských svahů se musí důkladně zaznamenávat, protože se i u nás 

objevují více, než si spousta inženýrů myslí. Hodně strmých svahů jsou takto rozvolňovány 

a mladší svahové pokryvy zcela zakrývají narušený skalní podklad. Brzké rozpoznání 

těchto úkazů má značný význam při zřizování přehrad, ještě větší ovšem při navrhování 

přečerpávacích elektráren a akumulačních nádrží ve vysokých horských polohách. 

Skalní zřícení (řícení) 

 Skalním zřícením (řícení) nazýváme nečekané, řítivé pohyby uvolněných bloků 

nebo komplexů hornin ze strmých skalních stěn nebo ze stropů jeskyní (obr.16). Kameny  

a bloky  se shromažďují na úpatí svahu jako suťové kužely. Svahy suťových kuželů mohou 

mít úhel sklonu 25 – 40°, záleží to na tvaru a velikosti úlomků. Pokud však nastane zřícení 

velkých skalních bloků uvolněných vysoko na horské stěně, dosahuje rychlost                  

až 200km/hod. 

 

Obr. 16 Skalní zřícení [11] 

 Skalní zřícení mají rychlý průběh, proto se nedají snadno odhadnout a jsou 

nebezpečná. Zabezpečení skalních stěn, u kterých může dojít ke zřícení, je náročnou             

a nákladnou záležitostí. [8]  
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2.3.4. Zvláštní případy svahových pohybů 

 Zde patří svahové pohyby, které se v naší republice (za obdobných klimatických 

podmínek) objevují jen zřídka. Na některých místech ovšem patří k důležitým 

geologickým jevům. [8] 

Soliflukce (půdotok) 

 Soliflukcí nazýváme odtékání rozmrzlé povrchové vrstvy po zmrzlém podkladu. 

Soliflukční úkazy se objevují zejména v subarktických a vysokohorských oblastech. 

Povrchové vrstvy jsou tady hluboko promrznuté a během krátkého letního tání rozmrzávají 

jen do hloubky asi 0,5 metru.  I v naší klimatické situaci výjimečně dojde k soliflukci,        

a to na horských svazích za obzvlášť nepříznivých podmínek (např. jarní tání). 

Samozřejmě v mnohem menším rozsahu a do menší hloubky. 

Sesouvání senzitivních jílů 

 K rychlým svahovým pohybům, které mají povahu tečení, patří i úkazy vytvořené 

ztekucením senzitivních jílů. Jílovité sedimenty, které mají mořský původ a po regresi 

moře vytvářejí plochá území, jenž dnes leží i několik set metrů nad hladinou moře. 

Nachází se nejvíce v Kanadě a Skandinávii. V Norsku jsou známy jako quick clays,       

toto označení se v dnešní době používá pro vysoce senzitivní jíly. Pevnost těchto 

sedimentů v dnešní poloze se za staletí následně zmenšuje. Důvodem je postupné 

zmenšování obsahu solí ve vodě, kterou obsahují póry zeminy. Kromě zmenšování 

pevnosti se zmenšuje také mez tekutosti a narůstá senzitivnost jílů.  To znamená větší 

náchylnost ke ztrátě pevnosti při prohnětení. Důkazem toho je, že se během procesu 

nemění vlhkost zeminy. Při ztrátě pevnosti dochází k sesuvům, při kterých prohnětená 

zemina funguje jako viskózní tekutina. Sesuv nabývá na délku i šířku a je nebezpečný    

pro výstavbu i komunikace. Zrádnou vlastností u těchto sesuvů je to, že se vyskytují           

i na úplně plochém území, které mívá sklon menší než 5%. Tyto sesuvy mají dosti rychlý 

postup. 

Subakvatické skluzy 

 Subakvatické skluzy se vytvářejí posouváním nezpevněných sedimentů, zejména 

jílovitých nebo siltových a vápnitých kalů, občas také jemně písčitých náplavů,                

po ukloněném dnu pod hladinou vody. Subakvatické skluzy vznikají jak v jezerech,        
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tak i na pobřeží moře. Impulsem pro pohyb bývají seizmické i jiné otřesy. Za těchto 

okolností se sesouvají a sklouzávají povrchové zrovna usazené vrstvy nebo se také 

vytlačují podložní měkké pelitické horniny a zároveň se pohybují i mladší vrstvy v nadloží.  

 

2.4. PRŮZKUM SVAHOVÝCH DEFORMACÍ 

 Komplikace, které souvisí se svahovými deformacemi, se musí řešit systematicky   

a rychle. Pokud například zapomeneme některý postup nebo opatření, mohou                  

tak vzniknout další komplikace. Mezi těmi nejdůležitějšími to jsou škody vzniklé pohybem 

svahové deformace. Škody bývají způsobené na majetku fyzických i právnických osob. 

Největším nebezpečím ovšem je to, že mohou vzniknout škody na životech lidí, kteří žijí 

nebo pracují v okolí svahových deformací.  Je proto velmi důležité již od první chvíle 

vzniku nebezpečí, které začíná vlivem pohybu svahové deformace zůstat při jeho řešení     

u klasických, prověřených metod a také určitých schémat. [8] 

 Průzkum musí být souhrnný, a při jeho dokončení bychom měli být schopni 

odpovědět na otázky týkající se dalších postupů, a také získání podkladů pro projekty 

sanací a monitorovacích prací. Součástí průzkumu svahových deformací by měl být            

i průzkum geologický, geofyzikální, hydrogeologický a geotechnický. V závislosti            

na druhu svahové deformace, rychlosti pohybu a rizik, které z něj vyplývají,                       

se rozhodneme, zda se průzkum udělá jednorázově nebo se bude dělat po fázích.  V obou 

případech je důležité, aby svahovou deformaci prohlédl odborník, který má zkušenosti    

jak s řešením svahových deformací, tak i s návrhy sanací a monitorováním. [17] 

 Prvotní prohlídky sesuvu se často znalec neúčastní, pouze majitel nemovitosti    

nebo zástupce místní správy. Po skončení prohlídky se k následujícímu zhodnocení vlivu 

pozve znalec nebo i zástupce vyšších stupňů státní správy. Řešení komplikací, které patří 

k svahovým deformacím, jsou většinou mimo finanční možnosti obcí a měst. První 

informace, které se poskytují znalci, by měly obsahovat záznamy o dějích na porušeném 

svahu, jenž mu pomohou získat představu o aktuálních rizikách. Pro geotechnika jsou 

důležité informace o místě pohybu deformace a popisu povrchu (o otevřených trhlinách, 

změnách rostlinného pokryvu, pramenních vývěrů…). K dalším informacím patří poznatky               

o porušení staveb na svahové deformaci, hlavně údaje o poloze svislých prvků stavby. 
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Větší důležitost se klade na poškození liniových staveb – plynovodů, vodovodů. V případě, 

že nastane možnost, kdy by mohly být poškozeny, musí se rychle odpojit nebo uzavřít. [7] 

 Do zvláštní skupiny patří případy, kdy pohyb svahové deformace způsobí činnost 

člověka, například stavební činností. V těchto situacích je důležité zvážit způsob provádění 

stavebních prací tak, aby jejich následkem nedošlo ještě k zhoršení stabilitních podmínek. 

Je důležité se vyvarovat pracím, které zatěžují odlučnou oblast svahové deformace             

a naopak odlehčovaly oblast akumulační. Není reálné odtěžit materiál, který se nahromadí 

na čele sesuvu, na komunikaci nebo na jinou stavbu. Toto funguje nejen u svahových 

deformací způsobených stavební činností, ale i obecně. [17]  

 Postup, jenž zkvalitní situaci, je zredukování vlivu podzemní a povrchové vody    

na nestabilní svah. Odvodnění povrchových bezodtokových depresí je možné udělat 

jednoduchými zemními úpravami nebo odčerpáním vody pomocí čerpadel. Důležité také je 

zabránit přístupu vody z oblastí svahu do míst nestabilních a odčerpávat vodu i ze studní 

nebo jímacích vrtů. Dále musí dojít k uzavření všech otevřených trhlin na svahu. Nejlepší 

je otevřené trhliny zadusat tak, aby se nemusel dodávat další materiál na nestabilní svah. 

Zadusání otevřených trhlin by nemělo způsobit vznik nových bezodtokových depresí. 

 Celkovým geotechnickým průzkumem se má odpovědět na otázky týkající            

se geologické a litologické stavby území, mechanické a fyzikální vlastnosti hornin                  

a hydrogeologické poměry. Tento průzkum má za úkol i popsat děje, které ve svahové 

deformaci probíhají nebo proběhly. Velikost průzkumu je dána cenou ohrožených objektů 

nebo vypočítanou cenou budoucích prací. Důležitou částí průzkumu je určení hloubky       

a průběh smykové plochy. [8] 

 Průzkum svahové deformace můžeme rozdělit do několika fází. Většinou probíhají 

fáze předběžného a podrobného průzkumu, ve výjimečných případech můžeme provést      

i doplňkový průzkum – v průběhu zpracování projektu sanačních prací nebo přímo během 

provádění sanace svahu.  

 Předběžný průzkum obsahuje důkladnou prohlídku svahové deformace a přilehlého 

území. Během předběžného průzkumu se stanoví omezení svahové deformace a vymapují 

se základní prvky. Z geologických archivů – Geofondu dostaneme informace                     

o historických záznamech krajiny (z archivu svahových deformací, z vrtného archivu). 

Svahová deformace se zařadí podle typu, a pak se pro ni navrhne způsob průzkumných 
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prací. Důležité poznatky můžeme také dostat z metod dálkového průzkumu, zvlášť 

z leteckých, stereoskopických snímků. V této fázi se většinou nepoužívají technické 

průzkumné práce, výjimečně se dělají jen lehké geofyzikální. [17]  

 Podrobný geotechnický průzkum musí obsahovat informace pro projekt svahové 

deformace nebo pro jiný způsob omezení nebezpečí, které vyplývá ze svahového pohybu. 

Mezi první práce podrobného průzkumu patří vytvoření podrobné výškové a polohové 

mapy svahové deformace. Další činností je mapování porušeného svahu i s vymezením 

všech trhlin, určení výškových skoků a šířky rozevření, bezodtokových depresí, hloubkou 

podzemní vody v studnách a vrtech, místa, kde vsakuje a vyvěrá podzemní voda.          

Když jsou na svazích výchozí skalní horniny, pak je velmi důležité změřit všechny 

geologické prvky. Další fází jsou geofyzikální práce, během kterých se proměří svahová 

deformace tak, aby se dal udělat geofyzikální model. 

 Když převedeme geofyzikální model na geologický model svahu, dostaneme        

tak přesnější představu o stavbě svahu a stanovíme tak místa pro přímé průzkumné práce. 

Sdělí se, kde se provedou kopné práce, a kde se použijí vrtné technologie. Vrtné práce      

se často dělají na jádro, tam se pak odebírají různé vzorky pro účely laboratorního 

zkoumání. V laboratoři mechaniky zemin a hornin se stanoví indexové vlastnosti 

(objemová a měrná hmotnost, vlhkost, pórovitost, plasticita) a pevnostní charakteristiky 

horninového materiálu (koheze, úhel vnitřního tření, pevnosti). Na odebraných vzorcích 

podzemní vody se zjistí chemické složení nebo i agresivita na očekávané prvky,            

které chceme použít při sanaci. Informace o podzemní vodě se doplňují o informace                   

o atmosférických srážkách v daném území (dlouhodobé průměry i informace z doby před 

porušením stability svahu). [17]  

 Konečná celková interpretace má za úkol odpovědět na to, jak vznikly svahové 

deformace, jaký má rozsah a vlastnosti. Tyto informace jsou základem pro geotechnické 

stabilitní výpočty. Pro stabilitní výpočty se mohou používat jednoduché postupy            

nebo i postupy složité, používající moderní počítačové softwary.  

 Závěrečná zpráva je výsledkem průzkumu svahové deformace. Ve zprávě jsou 

zaznamenány všechny výsledky průzkumu a výzkumu dané svahové deformace. V této 

závěrečné zprávě jsou i všechny písemné a grafické dokumenty průzkumu svahové 

deformace (mapy, geologické řezy, dokumentace vrtného jádra, dokumentace provedených 
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zkoušek a měřičských prací, ostatních měření provedených na sesouvajícím se svahu). 

V závěrečné zprávě by měly být informace týkající se stavby, pohybu a rozvoje svahové 

deformace a také i odhad, jak se svahová deformace bude chovat v brzké budoucnosti. 

V této zprávě by mělo být navrženo i řešení sanace svahové deformace a rovněž navrhnout 

monitorovací systém, díky kterému se pak do zprávy uvedou výsledky nulté etapy 

kontrolního sledování. [7]  

 Doplňkový průzkum se provádí v době projektování sanačních prací nebo v době 

realizace sanačních prací nebo při monitorování svahové deformace. Cílem doplňkového 

průzkumu jsou informace, které se využijí při projektování a realizaci sanace                      

a při následném sledování svahové deformace.  

 Během zkoumání svahových deformací, zvláště pak při havarijních stavech,          

se může řešitelský tým dostat do časové tísně, a proto se průzkum svahové deformace 

může udělat jednoetapově. Pokud se stane havárie, může se dělat sanace svahové 

deformace už ve fázi průzkumu. Může tak nastat situace, kdy se obě práce časově prolínají, 

a průzkum bere ohled na okolnosti, které se zjistily během sanace. Pokud dojde k havárii, 

je nezbytné, aby v dané lokalitě byl přítomen jak geotechnik, který pak vede průzkumné     

i sanační práce. [17]  

 Když se zadávají průzkumné práce, nesmí se zapomenout na obecné předpisy 

České republiky. V případě, že se nemusí brát velký ohled na čas, tak by práce měly být 

vyhlášeny veřejnou soutěží nebo výzvou pro několik zájemců. V případě havarijních stavů 

není čas na výběrové řízení a odpovědná osoba by měla urychleně jednat a vybrat 

odbornou firmu, která provede potřebná opatření. Při výběru firmy by se měl brát ohled 

nejen na cenu prací, ale také i na odbornou erudici řešitelského týmu, ale i na zkušenosti, 

které má tato firma s obdobnými zakázkami. Stabilitní výpočty a geotechnickou část 

zpracovává autorizovaný inženýr pro geotechniku. Laboratoře mechaniky zemin a hornin 

musí mít příslušnou akreditaci. [8] 

 

2.5. SANACE SESUVŮ 

 Sanace sesuvů je komplexní činnost. Jejím úkolem je zastavit svahový pohyb     

nebo jim předcházet. Z hlediska odborné terminologie navyšujeme stupeň stability. 
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 Každá navržená sanační metoda by měla být ověřena stabilitami a statickými 

výpočty. Na návrh vhodné sanační metody má největší vliv typ svahové deformace a její 

rozsah, záleží také, zda se jedná o svahovou deformaci skalní, či zemního tělesa                 

a důležitou roli hraje finanční hledisko. 

 Sanační práce mohou probíhat jedno etapové, nebo více etapové. První etapa 

sanačních prací začíná téměř hned po zjištění svahové nestability. V první etapě sanačních 

prací probíhá povrchové odvodnění doplněné čerpáním vody ze všech existujících studní   

a neodvodněných depresí v území. Dále probíhá zadělávání otevřených trhlin u koruny 

svahu pro zamezení vniku povrchové vody. [8] 

 Mezi sanační opatření můžeme dle jejich realizace a způsobu zabránění svahovým 

deformacím rozdělit do několika skupin: 

 Úprava tvaru svahu 

 Odvodnění sesuvů 

 Opěrné zdi 

 Pilotové stěny 

 Svorníky a kotvy 

 Zpevňování zemin 

 Rozrušování smykových ploch 

 Sanace rostlinným porostem 

2.5.1. Úprava tvaru svahu 

 Tato metoda sanací svahů patří mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější z důvodu 

nenáročné přípravě a mechanizace při její provádění. Nejčastější bývá odtěžení části 

horninového masivu z odlučné oblasti a přitížení akumulační části sesuvného území.        

Při této metodě je důležité dát pozor, aby odtěžením nedošlo zhoršení stability v oblasti 

vyšších části svahu nad sesuvem. Častým opatřením je také budování zatěžovacích lavic, 

které jsou budovány jako přitěžovací násypy v patě svahu. Je důležité, aby byli budované 

násypy vhodně drénované. (obr. 17) [8]   
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Obr. 17 Metody úpravy tvarů svahu [12] 

 

2.5.2. Odvodnění sesuvů 

 Téměř každá sanace svahových deformací začíná odvodněním svahu. Odvodňování 

sesuvů můžeme rozdělit do dvou tříd. Jedná se o odvodnění povrchové a hloubkové. Oba 

tyto druhy odvodnění se z pravidla používají současně. V naších podmínkách je to velmi 

častý a efektivní způsob sanace. [17] 

Povrchové odvodnění 

 V první fázi povrchového odvodnění se musí odvést voda ze všech bezodtokových 

depresí, odklonit vodu z potoků a povrchových vodotečí. Důležité je zajistit i vyvěrající 

prameny a vodu z nich vytékající mimo oblast sesuvů. Tato fáze se nejvíc týká odlučné 

oblasti sesuvu.              

 Po skončení první fáze povrchového odvodnění se může začít s výstavbou 

konečného povrchového odvodnění. Mezi definitivní povrchové odvodnění řadíme prosté 

rýhy po spádnici, vodotěsné příkopy, rigoly s protierozní ochranou a další (obr. 18). 

 Otevřené příkopy musí mít dostatečný spád a velký důraz by měl být na jejich 

vodotěsnost. Betonové žlaby se podkládají plastovou fólii, která zabraňuje možným 

průnikům povrchových vod. Vhodným řešením je povrchové žlaby a příkopy svádět         

do plastového potrubí, které dále vede mimo sesuvný svah. Potrubí je vedeno 

v nenamrzavé hloubce, díky tomu předejdeme případným poruchám povrchového 

odvodňovacího systému popraskáním či zamrznutím vody. Pro dobrou funkčnost 

povrchového odvodnění je důležité kontrolovat sběrné šachtice a čistit je od případných 

naplavenin. [17] 
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   Obr. 18 Povrchové odvodnění (rygol)[18] 

Hloubkové odvodnění 

 Hloubkovým odvodněním zasahujeme výrazněji do svahové deformace, proto je 

důležité, aby mu předcházel dostačující průzkum dané lokality. Hloubkové odvodnění      

se provádí pomocí čerpacích studní, drenážními štolami, odvodňovacími žebry, 

odvodňovacími drény a nejčastěji pomocí vodorovných (horizontálních) odvodňovacích 

vrtů. [8] 

 Odvodnění čerpacími studněmi 

 Tento způsob nám dovoluju provádět odvodňovací a průzkumné práce současně. 

Vrtané studně musí být minimálně o průměru 280 až 300 mm. Použití odvodňovacích 

čerpacích studní je především vhodné tam, kde nelze použít horizontální vrty. Studně        

se používají především se spoluprací s vodorovnými vrty, kde studny zajišťují propojení 

několika vodonosných horizontů. Dlouhodobé čerpání ze studní je poměrně hodně 

finančně náročná činnost, proto se jen zřídka používají jako definitivní způsob odvodnění.  

 Drenážní štoly 

 V dnešní době jen velmi zřídka používané pro jejich finanční náročnost. Svým 

velkým průřezem umožňovali dobrý geologický i hydrogeologický průzkum daného 

sesuvného území. Při jejich budování se dal měnit jejich směr dle přítoku vody. Drenážní 

štoly umožňují budování odvodňovací vrtů do různých směrů. (obr. 19) Jak už bylo 

zmíněno, nevýhodou je jejich cena (přibližně 10 krát dražší než vodorovné odvodňovací 

vrty). Jejich výhoda je, že i když je štola narušena svahovými pohyby, tak stále odvádí 

vodu. [17]         
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 Odvodňovací žebra 

 Drenážní žebra jsou rýhy vykopané po spádnici, které jsou vyplněné štěrkem. Proti 

kolmataci můžou být chráněna geotextilií. Na dně je jedno nebo více drenážních potrubí. 

Vzdálenost žeber od sebe podléhá stabilizačnímu výpočtu a požadovanému drenážnímu 

účinku. Vzdálenost je závislá na okolním materiálu. Hloubka žeber se pohybuje okolo 3-5 

metrů. Tento způsob odvodnění se používá především v akumulační zóně. [17] 

 Horizontální odvodňovací vrty (HOV)    

  Při tomto způsobu odvodnění se vrtá do svahu maloprofilvý vrt (až 150 mm) 

v mírně dovrchním úklonu (min. 3°). Při vrtání HOV, může docházet k deflexi, s kterou se 

musí při realizací počítat. Vrt se vystrojuje perforovanou výpažnicí. Výpažnice požíváme 

zpravidla ocelové a při vrtání posluhují jako pracovní pažení. Dodatečně se používá 

osazení výpažnic z PVC nebo polyetylenu. Tyto materiály jsou odolnější vůči korozi a jsou 

levnější, avšak proti pohybující se masou sesuvu jsou méně odolné. Z technologického 

hlediska jdou použít jen u kratších vrtů. [17] 

 Perforace je zpravidla vrtaná. Jedná se o otvory o průměru 3-5 mm. Z obvodu 

plochy výpažnice se jedná zhruba o 10-15% její plochy. Můžeme použít také štěrbinovou 

perforaci, při níž vrtáme nebo řežeme štěrbiny o délce 50-100 mm a šířce cca 1-2mm. 

Poloha perforovaných výpažnic závisí na cílové zóně odvodnění. Perforované výpažnice 

nedáváme do míst, kde by mohlo dojít ke zpětnému vsakování vody z vrtu a u ústí vrtu nad 

hladinou podzemní vody. Může se provádět perforace jen v horní polovině výpažnice         

a spodní část bez perforace pak slouží jako vodotěsný žlábek. Tento způsob                        

Obr. 19 Drenážní štola s zaústěnými 

drenážními vrty [13] 
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se nedoporučuje u dlouhých vrtů, protože z technologického hlediska je téměř nemožné 

zaručit, aby perforovaná část zůstala v horní polovině obvodu a neperforovaná v dolní části 

obvodu vrtu. [8] 

 Při vrtání HOV se používá tzv. řízené vrtání. Tímto způsobem hloubení HOV 

můžeme vést vrt podle potřeb geotechnika. Můžeme měnit směr i sklon vrtu. Díky tomu 

můžeme provádět vrt po smykové ploše nebo v jejím okolí (obr. 20). Díky tomu efektivně 

snížíme negativní vliv podzemní vody.  

 

Obr. 20 Horizontální odvodňovací vrt [12] 

 Zhlaví HOV se zabudovávají do šachtic či jinak se ochraňují před působením 

mrazu a případnému zamrznutí. U HOV je důležité, aby se v budoucnu dali čistit a v rámci 

monitoringu provádět měření o množství vytékající vody. [17] 

Chyby při navrhování HOV: 

 HOV jsou navrženy nad hladinou podzemní vody 

 HOV stahují vodu mimo sesuv do tělesa sesuvu 

 Není vyřešeno bezpečné odvedení vody vytékající z HOV mimo sesuv 

 Není chráněno zhlaví HOV 

 HOV nestahují podzemní vodu před infiltrací do sesuvu 

 HOV jsou příliš krátké, nezasahují pod smykovou plochu 

 Není bezpečně zlikvidována a odvodněna startovací šachta pro vrtání HOV 
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 Na účinnost HOV má největší vliv propustnost horniny, ve kterých jsou budovány. 

HOV jsou účinné i ve velmi málo propustných horninách jako jsou např. neogenní jíly 

díky přítomnosti písčitých lamin. Účinnost HOV lze navýšit použitím svislých 

propustných prvků, kterými jsou štěrkové piloty, nebo podzemní stěny vyplněné štěrkem. 

Při použití těchto prvků je důležité dbát na jejich kvalitní odvodnění, aby nedocházelo 

k budování zvodněných propustných neodvodněných zón. Tyto zóny by dotovali tělo 

sesuvu vodou. [8] 

 Sifonové drény 

 Při tomto způsobu odvodnění vyprázdníme vodu z vrtu tím způsobem, že se na dno 

namontuje zásobník s vodou, do kterého se ponoří jeden konce sifonového potrubí. Druhý 

konec sifonového potrubí (výtokový) se musí na spodní hraně svahu nainstalovat tak,     

aby byly s koncem, který je ponořený do zásobníku v jedné úrovni a tvořily spolu 

referenční rovinu. Kdyby se výše vody ve vrtu nebo studni zvedla, tak se systém zapne       

a vyprázdní vodu ze studny. Průtok probíhá až do momentu, kdy výše vody neklesne. 

Zrychleným průtokem se vyplaví všechny bubliny, které byly v potrubí. Zásobník se musí 

nastavit takovým způsobem, aby bylo dosaženo vyhovujícího průtoku pro opatření stálého 

odčerpávání a vyplavování bublin. Průtok funguje, dokud není systém vyčištěn                   

a bez bublin. Až se systém vyčistí, proces vyplachování sám skončí. Výše vody                

ve výplachovém systému se poté zvedne na předurčenou výšku, průtok pak znova začne    

a perioda se opakuje. Na konec každého výplachového potrubí, dáme výtokový kus,     

který samočinně reguluje výtok vody ze systému, a tím předejdeme ucpání systému 

bublinami. [9] 

 Implementace hloubkového drenážního systému pomocí sifonových drénů 

potřebuje vyhloubení řady studní, šachet a spojujícího potrubí, díky kterému systém 

komunikuje. Vyobrazeno je to na obr. 21.  

Části systému: 

 Studnová šachta, která má min. průměr 0,8 metrů a min. hloubku 1,5 metrů, je 

opatřena žebříkem a litinovým krytem. Šachta má chránit zhlaví studny nebo drénu               

a také drenážní potrubí. 
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 Studny, které mají perforované plastové trubky, jenž mají vnitřní průměr 0,1 metrů     

se štěrkovým obsypem, jsou kladeny přes vymezený kruhový box s průměrem  

0,3 metrů, který je uložen na dně každé šachty. 

 Termoplastické potrubí s průměrem 0,2 – 0,3 metrů, ve kterém je vedeno sifonové 

potrubí mezi každými šachtami. Do tohoto potrubí se mohou uložit elektrické 

kabely i jiné vedení. 

 Při osazování šachet a potrubí, kterým se šachty spojují, se zároveň instaluje            

i horizontální potrubí pro zajištění povrchové drenáže. 

 Potrubí se vede do výtokové šachty, která je umístěná níž než drenážní studny. Dno 

výtokové šachty je umístěno o 0,7 metrů pod referenční rovinou. Výtoková šachta 

má většinou průměr 1,5 metrů, protože výplachový systém musí mít dostatečný 

prostor. 

 Vzdálenost mezi šachtami nebo studnami záleží na tom, jak je zemina propustná.  

V podstatě je to mezi 3 – 5 metry. Proud vody z výtokové šachty se vypouští do kanalizace 

nebo vodního toku. [9] 

 

 

Obr. 21 Drenážní systém pomocí sifonových drenů [9] 
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 Elektropneumatické drény 

 Hloubková drenáž v hornině se slabou propustností k = 1. Rychlostí 10-5 m/s         

v  hloubce více než 6 metrů pod terénem - tam není účinek filtrů již tak velký a v současné 

době je to technicky velmi komplikované. V některých případech je potřeba zasáhnout 

všechny zvodnělé horizonty v profilu, který může mít hloubku až 40 metrů. 

Elektropneumatická drenáž se používá na čerpání vody v objemu menším než 1,0 l/s        

na jeden drén. [9] 

 Elektropneumatické drény se vytvořily k stabilizaci sesuvů pomocí čerpání vody     

z vertikálních vrtů, které zasáhnou veškeré zvodnělé horizonty. Takovéto vrty musí být 

dosti hluboké s perforovanými trubkami z plastu s vnitřním průměrem 110 mm,                  

s vymezením a s obsypem, který je ze štěrkové frakce (musí opatřit dobrou filtraci vody, 

která přitéká do vrtu). Elektrický kabel, který je napojen v čerpací studni na detektor 

úrovně hladiny, se vyvádí přes přívodní potrubí na řídící panel a zvlášť je připojen na relé. 

Vzduchové potrubí, které je napojené k pumpě se stejně jako solenoid (elektromagnet)       

a relé napojuje na řídící panel přes přívodní potrubí. Na výpustné potrubí se na povrchu 

napojí potrubí a tím se pak voda odvádí od pumpy. Kompresor a přijímač můžou být         

ve vzdálenosti až 3000 metrů (obr. 22). Stlačený vzduch, který se přivádí do řídícího 

panelu, musí být čistý a vysušený vzduchovým filtrem. [9] 

 

Obr. 22 Drenážní systém pomocí elektropneumatických drénů [9] 
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 Jakmile se vrt nebo studna naplní vodou, vnikne voda do elektropneumatické 

pumpy přes zpětný kulový ventil kulička a vyplní jej. Vodní spojení nastane, když voda 

dosáhne spodního senzoru a vystoupá až na úroveň senzoru horního. Senzory jsou 

napojeny na relé a to pak otevře solenoid. Až dojde ke spojení senzorů vodou, stlačený 

vzduch se začíná tlačit přes vstupní vzduchové potrubí do elektromagnetického drénu. 

Drén, který je naplněn vzduchem, vytlačí vodu z pumpy přes výpustné potrubí. Druhý 

zpětný ventil zabraňuje vodě, aby se vrátila znovu do komory. 

 Implementace hloubkové drenáže a systém elektropneumatických drénů potřebuje 

síť studní, šachet a spojovacího potrubí. Přes to se pak vede potrubí stlačeného vzduchu, 

signální kabel a výpustné potrubí. [9] 

 2.5.3. Opěrné zdi 

 Opěrné zdi jsou většinou stavěny jako jednotlivé stabilizační prvky. Jejich smyslem 

je zabezpečení stavebních konstrukcí před opadáváním skalních stěn, ochrana komunikací 

nebo liniových staveb. Staví se podle stabilitního výpočtu. Je možnost je kotvit. Předběžný 

návrh se dělá často pomocí tzv. normových listů nebo se využijí empirické vzorce. Délka 

dilatačního celku je maximálně 10 metrů a před průtokem nebo průsakem vody se musí 

chránit pomocí dilatační spáry. [2] 

 Opěrné zdi rozdělujeme do čtyř skupin: nízké zdi, srubové zdi, vysoké zárubní zdi  

a opěrné zdi v užším slova smyslu. 

 Nízké zdi mají za úkol chránit patu svahu, eventuálně přisyp svahu. Jsou stavěny 

z velké části z betonu. V dnešní době se vytváří i zdi gabionové. K výhodám patří kromě 

dobré propustnosti také i přirozenější vzhled v krajině. Gabion je drátokamenný prvek,    

má tvar krychle nebo kvádru, je z drátěné sítě se šestiúhelníkovými oky, do které se vkládá 

přírodní kámen. Tvoří ho dno, boční stěny, víko a přepážky. [8] 

 Srubové zdi se liší od nízkých zdí tím, že se při výstavbě ve větším množství 

využívá místní materiál 
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Obr. 23 Opěrná zeď [13] 

 Vysoké zárubní zdi čelí vyššímu namáhání než nízké zdi a zdi srubové, proto se 

věnuje vyšší péče jejich projektování. 

 Opěrné zdi v užším slova smyslu mají za úkol zastavit svahový pohyb většiny 

proudových sesuvů. Při výstavbě je důležité myslet na odvodnění paty (obr. 23). [17] 

 

2.5.4. Pilotové stěny 

 Pilotové stěny jsou důležitým prvkem při stabilizování svahových deformací.        

Při výstavbě se častokrát používají jako hlavní prvek stabilizace celého sesuvu nebo také 

jako ochrana jednotlivých objektů. [8] 

  Pilotové stěny se skládají ze soustavy pilot, které mívají průměr větší než 600 

milimetrů. Do vrtného otvoru se zasouvá ocelová výztuž – armovací koš a pak se vrt 

vyplňuje betonovou směsí. Pilotová stěna se staví podle stabilitního výpočtu, ve kterém je 

dána hloubka pilot, průměr a také vzdálenost mezi vrty samotnými. Zhlaví jednotlivých 

pilot se spojuje betonovým trámcem, který slouží jako ztužující prvek. V případě, že je 

potřeba zesílit stabilizační účinek, tak se pilotová stěnu ještě kotví. Když se staví jednotlivé 

vrty v pilotové stěně blízko u sebe, tak je důležité myslet na uchování proudění podzemní 

vody. Toho se docílí tak, že některé z pilot jsou postaveny z propustného betonu. [17] 
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Obr. 24 Výstavba mikropilotové stěny [13] 

 Další možností pilotových stěn jsou mikropiloty. Od klasických pilot se liší 

průměrem, který je do 350 milimetrů. Do vyvrtaného otvoru vkládá ocelová trubka místo 

armovacího koše. Ocelová trubka se buď zasune do vrtného otvoru, který je vyplněný 

cementovou kaší nebo se zainjektuje. Pokud bychom při výstavbě mikropilot použili místo 

ocelových trubek I profil, jednalo by se už o mikrozápory.  Pokud bychom chtěli docílit 

lepšího stabilizačního účinku (u mikropilot i mikrozápor) spojili bychom zhlaví těchto 

prvků převázkou. Pro lepší stabilizační účinek se může vystavět stěna z mikropilot ve dvou 

řadách – nevýhodou však je vyšší cena za spotřebu ocelového materiálu. Výhodou je malá 

váha strojů, které se používají při budování, takže i jejich dostupnost a využití                  

ve stísněných prostorách (obr. 24). [8] 

2.5.5. Svorníky a kotvy  

 Kotvení se využívá u sanace svahových deformací častokrát, zpravidla i s jinými 

typy sanačních opatření. Zemní kotva je dlouhé táhlo, které přenáší namáhání do hloubky 

horninového masívu. Kotvy dělíme na tyčové a lanové. U počvy vrtu je zřízen takzvaný 

kořen piloty, jenž se do horninového masívu zainjektuje. Kotvy se jako přímý sanační 

prvek využívají jen ve výjimečných případech (obr. 25). Kotvy jsou ukládány do štíhlých 

vrtů, které mají průměr 150 milimetrů, odkloněných od horizontály o 40° až 90°.[17] 

 Svorníky jsou v podstatě zmenšené kotvy. Převzaly se z hornictví, kde se používaly 

spoustu let. Díky tomu, že se svorníky hustě osazují, tak působí tahem i smykem.            

Při využívání svorníků dochází k nebezpečí rozvolnění povrchu svahu, uvolnění líce 

svorníků a jejich vyřazení z funkce. Funkce svorníků závisí také na mrazu. Účinek mrazu 
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předávají ocelové prvky dál do masívu, a proto působí jako destrukční prvky horninového 

masívu. Svorníky můžeme pojit do řad a vytvořit tak kotevní žebra. [8] 

 

 

2.5.6. Zpevňování zemin      

 V některých případech známé možnosti sanace nefungují – například u málo 

propustných zemin, kde je odvodnění vázáno na malou plochu. U těchto případů se 

využívají možnosti známé z hornictví, a to zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností 

hornin. [17] 

 Zpevňování horninového masívů pomocí injektáže je nejčastější možností. Do vrtů 

je vháněna injektážní směs (cementové mléko). V případě využití chemikálií je důležité 

vědět, jestli nejsou ekologicky závadné. Jako samostatného prvku se v dnešní době injektáž 

využívá výjimečně, protože při plošném užití nastane zvýšení pórových tlaků v okolí 

smykové zóny a tím se sníží stabilitní podmínky. Z těchto důvodů injektáž slouží spíše 

jako doplněk jiných postupů (např.: kotvení kořenů pilot). [5] 

 Další možností je rozprostření drátěného pletiva, které zabraňuje vypadávání 

úlomkům horniny. Tato možnost je využívána tam, kde nevzniká rychlé zvětrávání holých 

skalních stěn působením mrazu a srážek, takže je to vhodné v teplých a suchých oblastech. 

 Hloubkovým spárováním se zamezí přístupu vody do puklin, poruch a diskontinuit 

skalních masívů a pak následujícímu zmrazování a rozmrzání. Horniny mající dispozice 

k plošnému zvětrávání se specifickým torkretovacím zařízením se zakryjí vrstvou 

Obr. 25 Kotvení skalní stěny [13] 
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cementové omítky. Důležitým předpokladem pro hloubkové spárování a torkretování        

je velmi čistý povrch horniny. [17] 

 Jedním z dalších způsobů je elektroosmóza. Stejnosměrný proud se zavede           

do zemního masívu, a tím se dosáhne proudění podzemní vody ke katodě, kde se pak může 

čerpat. Využití tohoto postupu je zmírněné, protože při jejím užití je důležité myslet         

na spoustu okrajových podmínek. Nastaly již situace, kdy se pomocí této metody zvýšilo 

množství čerpané vody až o jeden řád, a proto se mohly aplikovat stavební postupy,      

které by v jiných případech měly za následek větší sesouvání narušených svahů. [8] 

 Vzácností však je termické zpevňování zemin. Nastaly však již situace, kdy i této 

možnosti bylo užito úspěšně. 

 V dnešní době je však častější metodou, jak zpevnit povrchové vrstvy svahů násypů 

a zářezů použití geomříží nebo geotextilie (jsou to tkaniny a rohože ze syntetických 

vláken). Geotextilie mají dobré pevnostní a deformační vlastnosti a také dobře snáší 

klimatické vlivy (obr. 26). 

 

Obr. 26 Překrývání geomříží stříkaným betonem [13] 

 

2.4.7. Rozrušování smykových ploch 

 Malé tření na smykové ploše je také důvodem svahového pohybu. Jsou dvě 

možnosti jak zvýšit tření na smykové ploše. Jednou z možností je využití trhacích prací,    

u kterých je poškozena smyková plocha - do materiálu sesuvu blízko nad smykovou 



45 

 

plochou jsou zaneseny úlomky skalních hornin z podloží. Další možností zvýšení tření     

na smykové ploše je nanesení hrubozrnného materiálu na smykovou plochu. To se provádí 

štolami nebo speciálními vrty. Těchto možností se však využívá velmi málo. [8] 

2.4.8. Sanace rostlinným pokryvem 

 Sanace svahových deformací rostlinným pokryvem je většinou konečným 

opatřením sanačních prací na sesouvajících svazích. Po necelé sanaci sesuvu, zarovnání 

povrchu je důležité docílit omezit vsakování povrchových vod do těla sesuvu. Proto je 

podstatné opět zkontrolovat, jestli jsou všechny trhliny utěsněny a zajistit povrch, aby voda 

směla volně stékat po svahu. Důležité je tedy rychle vysadit trávu na sanovaný sesuv         

a kontrolovat, zda je správně udržován. V časech sucha díky zatravněnému sesuvu nedojde 

ke vzniku smršťovacích trhlin, které při přívalových deštích fungují jako vsakovací drény. 

Na sesuvných svazích by se neměl pást dobytek. Pohybující se dobytek při pastvě ničí 

drnovou pokrývku a tím může dojít k vyššímu vsakování vody. Sesuv je vhodné osadit       

i stromy, které mají hluboké kořeny a také stromy, jež mají velkou spotřebu vody (obr. 27). 

Při zřizování doubrav se používají jasany, olše, habry a ve vyšších nadmořských výškách 

jsou to břízy, jeřáby, olše i borovice. Během péče o lesy je důležité zvolit způsoby,      

které zamezují tvoření holin. [8] 

 

Obr. 27 Sanace svahu rostlinným porostem [10] 
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3. ZÁJMOVÁ LOKALITA 

 Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji ve Frýdecko-Místeckém 

okrese nad vlakovým nádražím v Paskově. Svah se nachází mezi Řepištěm a Paskovem 

v úseku ulice Cihelní. Na obrázku č. 28 je zaznačen červeným bodem. 

 

Obr. 28 Situace zájmové oblasti [15] 

 Zájmová lokalita se nachází na pravém břehu řeky Ostravice. Celý pravý břeh řeky 

Ostravice od Frýdku-Místku až po Kunčice u Ostravy je postižen potenciálními                 

či aktivními sesuvy. Nejvíce postižené oblasti aktivními sesuvy se nacházejí v obci Paskov. 

Na obrázku 29 jsou červenou barvou vyobrazené aktivní sesuvy a modrou barvou jsou 

zaznačeny sesuvy pasivní. Zájmová lokalita je zaznačena zeleným bodem. Z obrázku je 

patrné, že řešená lokalita se nachází v aktivním sesuvném pásmu. Na obrázku 30 je detail 

aktivního sesuvu s označením M34-73-D-c. Toto sesuvné území má rozlohu                   

cca 300x3000m. Vyznačuje se strmými morfologickými typy, zvlněnými svahy a četnými 

překrývajícími se sesuvy. Zeleným kruhem je vyznačen zájmový dílčí sesuv.  
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Obr. 29 Břeh řeky Ostravice postižen aktivními a potenciálními sesuvy [14] 

 

Obr. 30 Zájmová lokalita v aktivním sesuvném území [14] 

 

3.1. Seizmicita zájmové lokality 

 Z pohledu seismicity lze řešenou lokalitu zařadit mezi oblasti se seizmickým 

ohrožením do 7. stupně stupnice MSK-64 (obr. 31). [4] 7. stupeň MSK-64 je 
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charakterizován takto – „Většina lidí s úlekem vybíhá z domů, mnoho jich ztrácí 

rovnováhu. Otřesy pociťují i lidé jedoucí v motorových vozidlech. Zvoní i velké zvony.       

K poškození omítky dochází i u nejkvalitněji postavených domů. Chatrné budovy jsou 

poškozeny těžce - komíny padají, ve zdech se objevují trhliny. Ojediněle nastávají posuny 

cest na strmých svazích, trhliny v povrchu silnic, poškozené potrubí a trhliny v kamenných 

zdech. Vodní hladiny se vlní, voda bývá zakalená. Mění se úroveň vody ve studních            

a vydatnost pramenů. V některých případech se obnovují vyschlé prameny a naopak 

aktivní prameny vysychají. V isolovaných případech se sesouvají písečné nebo i štěrkové 

náspy.“ 

 

Obr. 31 Mapa seizmického ohrožení v ČR a na SR [4] 

 

3.2. Geomorfologické, geologické a hydrologické poměry širšího okolí 

 Z geomorfologického hlediska [1] je zájmová oblast součástí subprovincie 

Vněkarpatské sníženiny, oblasti Severní vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev.  

 Z regionálně geologického hlediska je předkvartérní podloží budováno 

autochtonním a alochtonním strukturním patrem. Autochtonní patro je zastoupeno 

svrchnokarbonskými (namur) sedimenty ostravského souvrství. Alochtonní strukturní patro 

je zastoupeno vněkarpatskými příkrovy slezské a podslezské jednotky. Prostor mezi těmito 

strukturními patry může být vyplněn zbytky marinních sedimentů neogenní předhlubně, 

které jsou představovány šedozelenými až šedými vápnitými jíly s prachovitými až jemně 

písčitými vložkami často zvodnělými. [4] 
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 Vněkarpatské příkrovy jsou v dané oblasti zastoupeny dvěma vývojově odlišnými 

jednotkami – slezskou a podslezskou. Slezská jednotka je v dané oblasti zastoupena 

godulským vývojem (spodní křída) a podslezská jednotka sedimenty paleogénu a svrchní 

křídy.  

 Slezská jednotka ve svém godulském vývoji je v dané oblasti budována střídajícími 

se polohami vápnitých jílovců a pískovců těšinsko-hradišťských vrstev místy s vložkami 

vápenců a vulkanických hornin těšinitové asociace. [4]   

Podslezská jednotka je zastoupena: 

 Svrchnokřídovými frýdeckými vrstvami - šedé a hnědošedé vápnité jílovce 

s tenčími polohami pískovců. 

 Paleogenním menilitovým souvrstvím – jíly, jílovce a pískovce třineckých vrstev. 

 Paleogenní horniny podslezské jednotky jsou z inženýrsko-geologického hlediska 

zajímavé především tou skutečností, že zvětrávají na poměrně mocné polohy jílovitých 

zemin bez úlomků matečné horniny. Rovněž u hornin těšinsko-hradišťských vrstev slezské 

jednotky jsou v dané oblasti v archivních materiálech potvrzeny minimálně plošně větší 

výskyty eluvií charakteru zemin (jílovitopísčitá a písčitojílovitá eluvia těšínsko-

hradišťských vrstev).  

 Silně rozvětralé polohy hornin podleské jednotky byly patrně zastiženy vrtnými 

pracemi. Patrně je zde řečeno záměrně, protože horniny byly zcela rozvětrány na zeminy 

charakteru štěrku jílovitých a štěrků středněplastických. [4]   

 Horninové formace podslezské jednotky jsou v dané oblasti mnohdy od hornin 

slezské jednotky odděleny vertikálními, respektive strmě exponovanými dislokacemi. 

Rovněž tento přechod je v dané oblasti možný mezi formacemi podslezské, nebo slezské 

jednotky a neogenními – marinními sedimenty. Z historicko-geologického hlediska zde 

došlo ke dvěma příkrovovým nasunutím. Staršími příkrovovými pohyby – staroštýrskými 

došlo k násunu sedimentů podslezské jednotky spolu s podřadně zachovanými zbytky 

jednotky slezské na variský podklad. Mladší příkrovové pohyby – mladoštýrské 

přesouvaly horninové komplexy slezské jednotky v podobě dvou dílčích příkrovů -  

těšínského a godulského na sedimenty jednotky podslezské. Zřejmě se jedná o původně 

jednotný slezský příkrov, který se rozpadl na těšínský a godulský. [4]   
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 Mladoštýrské pohyby tmelí v jediné těleso podslezského příkrovu řadu heterogenně 

odlišných prvků. Tato heterogenní směs strukturních prvků vzniklých jak v období 

mladoštýrského tak i staroštýrského vrásnění je navzájem těžko odlišitelná.  V zájmové 

oblasti se patrně pohybujeme právě v takové ze strukturněgeologického hlediska specifické 

lokalitě, tj. v oblasti kde došlo k paraautochtonnímu začleňování hornin karpatu a hornin 

podslezské jednotky (starší – staroštýrský příkrov) do příkrovové stavby dílčího 

mladoštýrského příkrovu. [4] 

 Kvartérní pokryv je v zájmové oblasti představován proměnlivou mocností 

pleistocénních fluviálních písčitých terasových štěrků řeky Ostravice, eolickými 

sprašovými zeminami (wurm),  glacigenními sedimenty sálského glaciálu (riss), 

deluviálními zeminami a holocénními náplavovými hlínami.  Glacigenní zeminy sálského 

glaciálu jsou v blízkém okolí zastoupeny širokým spektrem zemin – glacilakustrinními jíly, 

glacifluviálními štěrky a písky a souvkovými hlínami. Z výše uvedeného výčtu kvartérních 

zemin byly vrtnými pracemi zastiženy holocénní náplavové hlíny a deluviální zeminy. [4]  

 Hydrogeologicky lze v dané oblasti vyčlenit dva rozdílné oběhy podzemních vod. 

První mělčí oběh je vázán na průlinově propustné štěrky terasy středního toku řeky 

Ostravice. Průměrný koeficient filtrace se zde pohybuje v řádu 1.10
-4

 (m . s
-2

). Pod touto 

vrstvou průlinově propustných terasových štěrků se nachází poměrně mocné polohy 

zvětralých a nezvětralých komplexů paleogenních a křídových hornin, ve kterých se 

vyskytuje hlubší převážně puklinový oběh podzemních vod. Tento hlubší oběh je             

od mělčího oddělen zcela rozvětralými jílovitými polohami. [4]  

 V oblastech karpatského flyše je dost často stírána hydrogeologická funkce           

ve vztahu k litologii, tj. základní představa pískovec, nebo slepenec = kolektor a jílovec, 

nebo prachovec = izolátor. Může se dokonce stát, že puklinově narušený jílovec            

nebo prachovec přebírá funkci kolektoru a naopak méně rozpukaný pískovec se chová jako 

relativní izolátor. Zóny rozpukání hornin karpatského flyše mohou dosahovat prvních 

desítek metrů. V polohách paleogenních jílovců se v povrchové zóně nacházejí rozpukané 

zóny (puklinové a tektonizované horizonty) často napojené vodou. Po procesu zvětrání 

hornin na jílovité eluvium tyto zóny rozpukání zcela nezaniknou a jsou často napojeny 

vodou – tato skutečnost byla vrtnými pracemi potvrzena. [4]  
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 Předmětná lokalita se nachází v území, které hydrologicky náleží do povodí řeky 

Odry, území je odvodňováno řekou Ostravicí. 

3.2.1. Hydrogeologie zájmové oblasti 

 Území se nachází v horninách karpatského flyše (jílovce, pískovce a slepence). 

Převládají průlinovo-puklinové kolektory s volnou hladinou. V ostravské pánvi jsou 

zastoupeny jíly, písky, jílovce, prachovce s průlinovou nebo průlinově-puklinovou 

propustností. Hladina podzemní vody je většinou napjatá. [4] 

 V koruně svahu se nachází malé jezírko. Napříč tělem sesuvu vede potok a v patě 

svahu eroduje řeka Ostravice. Po celém těle sesuvu můžeme zaznamenat mnohá místa                

se značným stupněm zamokření.  

3.2.2. Geologie zájmové oblasti 

 Konkrétní geologie zájmové oblasti byla zjištěna ze serveru www.geology.cz          

a za pomoci služby geofondu, který poskytuje informace o vrtné prozkoumanosti. V dané 

oblasti byl v 60. letech minulého století prováděn poměrné komplexní geologický 

průzkum, který je znázorněn na obrázku 32. Na obrázku je červenou elipsou znázorněn 

zájmový dílčí sesuv. Vrty nacházející se v oblasti sesuvu a blízko něj byly použity           

při tvorbě charakteristického geologického řezu. 

 

Obr. 32 Rozmístění geologických průzkumných vrtů [14] 

http://www.geology.cz/
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 Na obrázku 33 je vyobrazena geologická mapa zájmové oblasti. Zelenou elipsou je 

vyznačen zkoumaný dílčí sesuv. Na obrázku 34 je legenda k obrázku 33. 

 

Obr. 33 Geologická mapa zájmové oblasti [14] 

 

Obr. 34 Legenda k obrázku 33 [14] 
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4. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU SESUVNÉHO ÚZEMÍ 

 Z důvodu zjištění stávajícího stavu sesuvného území byl svah průběžně zkoumán 

v období od března do říjnu roku 2014. Pro zmapování sesuvného území byl použit GPS 

přístroj. Pro tvorbu matematického modelu a zjištění profilu svahu, bylo provedeno 

nivelační měření. 

4.1. Rekognoskace terénu 

 Celá oblast zájmového sesuvu byla důkladně prozkoumána. Na sesuvném svahu 

byly zaznamenány projevy sesuvu. Na sesuvném území můžeme zaznamenat trhliny          

na komunikaci (obr. 35,36) a domech (obr. 37), místa se značným zamokřením (obr. 38), 

opilé stromy (obr. 39) a další. Na obrázku 40 je vyobrazeno zhlaví průzkumného vrtu. 

 

 

 

Obr. 36 Trhliny na komunikaci [foto: autor] 

Obr. 35 Trhliny na komunikaci [foto: autor] 
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Obr. 38 Zamokření v patě svahu [foto: autor] 

 

Obr. 37 Trhliny na domě č.p. 105 [foto: autor] 
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Obr. 39 Opilé stromy [foto: autor] 

 

Obr. 40 Zhlaví průzkumného vrtu [foto: autor] 
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4.2. Mapování pomocí GPS přístroje 

 Pro zmapování plošného rozsahu sesuvného území byl použít příruční GPS přístroj. 

Byly vyměřeny body ohraničující okraje sesuvu. Šířka dílčího sesuvu se pohybuje okolo 

210 metrů a délka je cca 350 metrů. Dále byla zaměřena odlučná hrana a poloha 

transportní i akumulační zóny. Délka odlučné zóny se pohybuje okolo 20 m. Transportní 

zóna má proměnlivou délku pohybující se mezi 220-240 m. Na transportní zónu navazuje 

akumulační zóna o délce 105 až 115 metrů. Na základě naměřených bodů byla sestrojena 

mapa situace zájmové oblasti. V situaci zájmové oblasti je i vyobrazena poloha 

charakteristického geologického profilu. Na silnici při okrajích sesuvů jsou zaznačené 

tahové trhliny v asfaltovém pokryvu. Mapa situace byla zpracována za pomocí programu 

AutoCAD (obr. 41). 

 

Obr. 41 Situace zájmové oblasti [vlastní] 

  

4. 3. Nivelační měření 

 Zaměření charakteristického geologického profilu, bylo na svahu provedeno 

nivelační měření pomocí nivelačního přístroje TOP-JR AT-24A (obr 42.). Poloha 

měřeného profilu je vyobrazena na obr. 41. Poloha profilu byla vybraná, aby nejlépe 

vystihovala danou lokalitu. Z vyměřeného profilu byl sestrojen schematický geologický 
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profil (obr. 44). Geologie byla vytvořena z informací z archivních geologických vrtů 

s označením V-23, V-26 (obr. 43), V-27, V-29 a ze zprávy o inženýrsko-geologickém 

průzkumu obsaženém v Geofondu pod označením GF P024886, který zde probíhal v roce 

1975. 

 

Obr. 42 Nivelační přístroj [foto: autor] 

 

Obr. 43 Příklad použitého vrtu [14] 
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Obr. 44 Schematický geologický řez [vlastní] 

 

4.4. Matematický model stávajícího stavu sesuvné lokality 

 K vytvoření matematického modelu byly použity programy GEO5 a Plaxis 2D. 

Parametry zemin použité v programech byly voleny dle normy ČSN 73 1001 na základě 

informací z geologického řezu. Použité parametry zemin jsou vyobrazeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Parametry zemin [vlastní] 
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 Ve vyměřeném profilu se nacházejí dvě kritická místa. Z tohoto důvodu byl svah 

nejprve vymodelován v programu GEO5. Simulace provozu na silnici je volena plošným 

zatížením o hodnotě 20 kN/m
2
. Vymodelovaný svah je vyobrazen na obrázku 45, z kterého 

vyplývá, že sanační opatření mohou být situovány ve dvou úrovních. Stupeň stability 

počítaný dle Spencerovy metody vyšel 1,17.  

 

Obr. 45 Výstup z programu GEO5 [vlastní] 

 Po ověření možnosti svahovou nestabilitu řešit dílčím způsobem, byla spodní          

i horní část svahu vymodelována za pomocí programu Plaxis 2D, který pracuje na principu 

metody konečných prvků. Parametry zemin jsou voleny dle tabulky 1. V horní části je opět 

simulovaná doprava plošným zatížením o hodnotě 20 kN/m
2
. Na obrázku 46 je vyobrazena 

smyková plocha dolní části svahu a na obrázku 47 je výstup z Plaxisu 2D se smykovou 

plochou z horní části svahu. 

 

Obr. 46 Smyková plocha v dolní části svahu – stávající stav [vlastní] 
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Obr. 47 Smyková plocha v horní části svahu – stávající stav [vlastní] 

 Stupeň stability v dolní části svahu vyšel 1,0013. V horní části svahu je situace 

mírně příznivější. Stupeň stability vyšel 1,1007. Na obrázkách 48 a 49 jsou vyobrazeny 

maximální posuny v dolní a horní části svahu. 

 

Obr. 48 Maximální deformace v dolní části - stávající stav [vlastní] 
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Obr. 49 Maximální deformace v horní části - stávající stav [vlastní] 
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5. NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ 

 Sanační opatření jsou navrhovány pro spodní i horní část odděleně. Ve spodní části 

svahu byli sanační opatření zaměřeny na zvýšení pasivních sil v patě svahu vybudováním 

přitěžovací lavice a odstranění negativního působení podzemní vody za použití 

horizontálních odvodňovacích vrtů. Lavice je navržena ze štěrkové zeminy frakce 32-64    

o délce v základu 30 metrů a výšce 8 metrů pod sklonem 1:4,7. Parametry štěrkové lavice 

jsou uvedeny v tabulce 2. Horizontální odvodňovací vrty jsou navrženy o délce 30 metrů. 

Byla nasimulovaná i situace spolupůsobení obou variant sanací. 

 

Tabulka 2 Parametry štěrkové lavice [vlastní] 

 Sanační opatření v horní části je řešeno pomocí horizontálních odvodňovacích vrtů 

o délce 100 metrů a vybudováním kotvené pilotové stěny. Navržená pilotová stěna má 

délku 32 metrů a délkový rozměr kotvy je 85 metrů s 15° úklonem od vodorovné polohy. 

Rozměry těchto sanačních opatření byly voleny na základě průběhu smykové plochy 

vyobrazené na obrázku 47 v předchozí kapitole (aby měli dosah za smykovou plochu).      

Je volena převrtávaná pilotová stěna. Aby se nezamezilo proudění podzemní vody, bude 

každá druha pilota budována z propustného betonu. Matematickým modelem byly ověřeny 

účinnosti jednotlivých sanačních opatření a také kombinace kotvené pilotové stěny            

a horizontálních odvodňovacích vrtů. [3] 

 Parametry pilotové stěny: 

 Beton C20/25 
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 Průměr d = 0,63 m 

 Osová vzdálenost a = 0,5 m 

 Plocha průřezu A = 4,948*10
-1

 m
2
/m 

 Moment setrvačnosti I = 1,227*10
-2

 m
4
/m 

 Modul pružnosti E = 29000 MPa 

 Modul pružnosti ve smyku G = 11340 MPa 

 Parametry kotvy: 

 Plocha průřezu A = 283 mm
2
 

 Modul pružnosti E = 210000 MPa 

 Účinnost navržených sanačních opatření byla zkoumána za situace, kdy se nachází 

hladina podzemní vody na povrchu terénu. Všechny situace byly vymodelovány 

v programu Plaxis 2D a byl sledován vliv sanačních opatření na stabilitu svahu. 
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6. MODELOVÁ ANALÝZA NAVRŽENÝCH VARIANT SANACÍ 

 Účinnost navržených sanačních opatření byly zkoumány při nastolení extremní 

situace, to znamená, že hladina podzemní vody je simulována na povrchu terénu. Je nutné 

podotknout, že bez sanačních opatření dochází v horní i dolní části svahu při nastolení 

extremní situace k destabilizaci. 

 6.1. Spodní část svahu 

 První model představuje sanaci pomocí horizontálních odvodňovacích vrtů 

v situaci, kdy se hpv nachází v přirozené poloze (obr. 50). Při této metodě dosahuje stupeň 

stability hodnoty 1,0027. Při extremní situaci je sanace pomocí HOV nedostačující. 

Následně je vyobrazena sanace pomocí přitěžovací lavice. V situaci kdy se nachází hpv 

v přirozené poloze dojde ke zlepšení stability na 1,6035, ale při nastolení extremní situace 

klesne stupeň stability na hodnotu 1,1126 (obr. 51,52). Třetí varianta simuluje použití 

HOV a přitěžovací lavice při extremní situaci. Na obrázku 53 a 54 jsou vyobrazeny 

maximální deformace a průběh smykové plochy. Při této variantě je hodnota stupně 

stability 1,4704. 

 

Obr. 50 Sanační opatření – HOV s hpv přirozené poloze - průběh smykové plochy [vlastní] 
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Obr. 51 Sanační opatření - přitěžovací lavice při extremní situaci – maximální deformace [vlastní] 

 

Obr. 52 Sanační opatření - přitěžovací lavice při extremní situaci - průběh smykové plochy 

[vlastní] 
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Obr. 53 Sanační opatření - přitěžovací lavice a HOV při extremní situaci - maximální deformace 

[vlastní] 

 

Obr. 54 Sanační opatření - přitěžovací lavice a HOV při extremní situaci - průběh smykové plochy 

[vlastní] 
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6.2. Horní část svahu 

 Na prvním modelu jsou vyobrazeny maximální posuny při použití horizontálních 

odvodňovacích vrtů (obr. 55). Další model představuje průběh smykové plochy (obr. 56).  

V situaci, kdy se voda nachází v přirozené poloze, se stupeň stability zvedne na hodnotu 

1,2439. Vyobrazené modely jsou v situaci, kdy se voda nachází na povrchu terénu. Stupeň 

stability v extremní situaci vyšel 1,1603 

 Obrázky 57 a 58 jsou věnovány sanaci za použití kotvené pilotové stěny                 

ve spolupráci s horizontálními odvodňovacími vrty při extremní situaci. Pilotová stěna byla 

modelována ve 3 krocích. V prvním kroku se realizovala samotná pilota, poté došlo 

k odkopu terénu a k aktivaci kotvy. V posledním kroku byla odebrána zemina vrácena 

zpět. Každý fáze stavby byla ověřována stabilitním výpočtem. Stupeň stability při použití 

pouze pilotové stěny, ovšem za situace, kdy se hpv nachází v přirozené poloze, dosahuje 

hodnoty 1,2819. Ale při extremní situaci samostatná pilotová stěna nezabrání ztrátě 

stability. Při kombinaci obou sanačních metod vychází stupeň stability 1,2771 v extremní 

situaci a 1,3611 v případě, kdy je hpv v přirozené poloze 

 

Obr. 55 Sanační opatření - HOV při extremní situaci – maximální deformace [vlastní] 
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Obr. 56 Sanační opatření - HOV při extremní situaci - průběh smykové plochy [vlastní] 

   

 

Obr. 57 Sanační opatření - kotvená pilotová stěna a HOV při extremní situaci – maximální 

deformace [vlastní] 
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Obr. 58 Sanační opatření - kotvená pilotová stěna a HOV při extremní situaci – průběh smykové 

plochy [vlastní] 

 

  



70 

 

6. POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT SANACÍ 

 Pro horní i dolní část svahu byly zpracovány tři varianty sanačních opatření. 

Účinnost jednotlivých sanačních opatření byla zkoumána při nastolení extremní situace,  

při které se nachází hladina podzemní vody na povrchu terénu. 

 Ve spodní části byly v prvním kroku navrženy HOV. V situaci, kdy se voda nachází 

v přirozené poloze, se stupeň stability zvedne pouze o 0,0014. V extremní situaci použití 

pouze HOV se jeví jako nedostačující řešení. Druhým navrženým sanačním opatření je 

přitěžovací lavice. V situaci s přirozenou hpv se stupeň stability zvedne o 0,6022,           

tedy na hodnotu 1,6035. Při extremní situaci dosahuje stupeň stability pouze 1,1126. Třetí 

modelovou variantou je použití HOV a přitěžovací lavice. Při této metodě dosahuje 

hodnota stupně stability 1,6672 v situaci s přirozenou polohou hpv a 1,4704 při extremní 

situaci. Třetí varianta sanačního opatření se jeví jako nejúčinnější. 

  V prvním kroku sanace horní části svahu byly také použity HOV. Při extremní 

situaci se stupeň stability zvedne o 0,0596 a v situaci s přirozenou hpv o 0,1432. Další 

navrženou metodou je sanace pomocí kotvené pilotové stěny. S hladinou podzemní vody 

v přirozené poloze se při této metodě zvedne stupeň stability o 0,1812, ale při nastolení 

extremní situace se navržena kotvená pilotová stěna jeví jako nedostačující opatření. 

Dalším logickým krokem bylo použití HOV ve spolupráci s kotvenou pilotovou stěnou.   

Při této variantě se zvedl stupeň stability o 0,2604 v situaci s přirozenou polohou hpv               

a v extremní situaci se navýšil o hodnotu 0,1764. Vybudování kotvené pilotové stěny 

vzhledem k dosaženým výsledkům a ekonomické náročnosti při její realizaci se jeví jako 

neopodstatněné. Vybudování HOV lze brát jako první krok sanačního opatření, na které je 

nutno navázat další sanační kroky, které by měli vyplynout z výsledku monitoringu.  
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7. ZÁVĚR 

 V práci jsou představeny základní informace týkající se sesuvů. Jsou zde uvedeny 

faktory ovlivňující vznik sesuvu, způsoby klasifikace jednotlivých svahových pohybů, 

metody sanací svahů a jejich použití.   

 Cílem práce bylo posoudit stabilitu horní části svahu mezi Paskovem a Řepištěm 

v úseku ulice Cihelní a navrhnout pro reálnou situaci sanační opatření. Jsou zde uvedeny 

podrobné informace ke geologii a hydrogeologii dané lokality. Na svahu byl geodeticky 

zaměřen příčný profil, jehož poloha byla vytipována s ohledem na největší projevy sesuvu. 

Informace pro tvorbu mapy plošného rozsahu sesuvu byly získány za pomocí GPS 

mapování. Pro zaměřený profil byl matematickým modelováním metodou konečných 

prvků sestaven 2D model, na který byly navrženy jednotlivá sanační opatření.             

 Sanační opatření jsou řešena v horní i dolní části svahu odděleně, protože výpočetní 

software Plaxis 2D neumožňuje řešit svah s dvěma kritickými místy jako celek. Ve spodní 

části byly navrženy horizontální odvodňovací vrty a přitěžovací štěrková lavice. Pomocí 

matematického modelování byla ověřena účinnost těchto opatření jak v situaci 

s přirozenou hladinou podzemní vody, tak i za extremní situace, kdy se voda nachází  

na povrchu terénu. V horní části svahu byla navržena kotvená pilotová stěna a horizontální 

odvodňovací vrty. Jejich účinnost byla ověřena stejným postupem jako ve spodní části. 

Dosažené výsledky jsou prezentovány formou stupně stability (tabulka 3 a 4).  

 

 

 Tabulka 3 Porovnání stupně stability v dolní části svahu [vlastní] 
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Tabulka 4 Porovnání stupně stability v horní části svahu [vlastní] 

 Z tabulky 3 vyplývá, že použití pouze HOV vzhledem k malému nárůstu stupně 

stability se jeví jako bezvýznamné. Se samostatně vybudovanou přitěžovací lavicí           

při extrémní situaci dosáhne stupeň stability hodnoty 1,1126. Z tabulky 3 je patrné,          

že vhodnou sanační metodou je použití přitěžovací štěrkové lavice spolu s 30 metrovými 

horizontálními odvodňovacími vrty. Při této metodě v simulaci extremní situace dosáhne 

stupeň stability 1,4704. 

 V tabulce 4 jsou uvedeny dosažené stupně stability v horní části svahu. Z tabulky 

vyplývá, že použití samostatné pilotové stěny je nedostačující. Při vybudování pouze HOV 

dosáhne stabilita hodnoty 1,1603 při nastolení extremní situace. V kombinaci kotvené 

pilotové stěny s HOV se zvedne stupeň stability na hodnotu 1,2771. Vzhledem k nízkému 

dosaženému stupni stability a ekonomické náročnosti při realizaci pilotové stěny se jeví, 

jako rentabilní postup pouze realizovat HOV a postupovat v souladu s normou ČSN 73 

6133, kapitola 5.8 Observační metody. Navržené HOV lze brát jako první krok sanačního 

opatření, na které bude nutno navázat další sanační opatření, které by měly vyplynout  

z následného monitoringu. 

 Vhodným monitoringem by mohlo být použití horizontálních inklinometrů, 

popřípadě použití metody geodetického sledováni sesuvu pro sledování dalších 

eventuelních svahových pohybů. Z práce vyplývá, že velkým úskalím v této oblasti je vliv 

podzemní vody, a proto by se jí mělo v návrhu monitoringu věnovat dostatečná pozornost. 

Vhodným monitoringem pro sledování chování podzemní vody by mohlo být použití 

piezometrů ve vrtech, popřípadě doplněné o srážkoměry.  
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