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Anotace 

Geotechnické stavby jsou nejvíce ze všech druhů staveb ohroženy přírodními procesy, 

ať už přirozenými anebo jejich kombinací s lidskou činností. Jedná se především o 

neočekávané geologické poměry, geologické anomálie. Nepřipravenost na ně je hlavní 

příčinou ztrát a škod geotechnických staveb. Havárie mají své důvody, které je potřeba pro 

odstranění nebezpečí znát. Tyto havárie můžeme rozdělit pro lepší přehled do pěti skupin. 

K haváriím geotechnických staveb dochází za nepříznivých okolností a při nešťastných 

pochybeních. U mnoha z těchto havárií lze najít hlavní, anebo jedinou příčinu havárie, proto 

je vhodné roztřídit také jejich příčiny. Pro názornou ukázku bylo vybráno několik typů havárií 

jak v České republice, tak v zahraničí. Na těchto konkrétních příkladech, byly provedeny 

výpočty především kritické výšky nadloží pro určitý stupeň stability. 

 

 

Klíčová slova: geotechnická stavba, havárie, příčina 

 

 

Annotation 

 

Geotechnical structures are most of all types of buildings vulnerable to natural 

processes, whether natural or a combination of human activity. These are mainly unexpected 

geological conditions, geological anomalies. Preparedness for them is a major cause of loss or 

damage geotechnical structures. Accidents have their reasons, which is necessary to eliminate 

hazards to know. These accidents can be divided for a better insight into five groups. The 

collapse of geotechnical structures occurs under unfavorable circumstances and unfortunate 

mistake. For many of these accidents can find the main or sole cause of the accident, it is 

appropriate to classify also cause. For demonstration was chosen several types of accidents in 

the Czech Republic and abroad. On these specific examples, calculations were performed 

especially critical height of overburden for some degree of stability. 

 

 

Key words: geotechnical structures, collapse, source 
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1. ÚVOD 
 

Výstavba a provozování geotechnických staveb obnáší ve srovnání s jinými typy 

staveb největší rizika. Tunely, dálnice, železnice, přehrady, mosty nebo úložiště 

nebezpečných odpadů jsou velmi těsně propojeny s horninovým prostředím, ve kterém nebo 

na kterém jsou vybudovány. Stavební konstrukce – kontaktní hornina je zde mnohem 

významnější než u jiných staveb (občanských, průmyslových). V geotechnických stavbách 

platí – více než v jakémkoli odvětví stavebnictví, že okolní hornina se stává stavebním 

materiálem. Vlastnosti horniny jsou velmi proměnlivé, obvykle nižší kvality než jiné typy 

stavebních materiálů a jsou především velmi obtížně stanovitelné. Geotechnické stavby jsou 

také nejvíce ze všech druhů staveb ohroženy přírodními procesy, ať už přirozenými anebo 

jejich kombinací s lidskou činností. Neočekávané geologické poměry, geologické anomálie 

a nepřipravenost na ně je hlavní příčinou ztrát a škod geotechnických staveb. [6] 

 

Geotechnické konstrukce je potřeba sledovat, protože tyto konstrukce mají tendenci se 

pohybovat více než jiné konstrukce např. mosty nebo budovy. Geotechnické konstrukce udrží 

obrovské zatížení, jako je voda, nasycené zeminy a kamení. Rozpad těchto konstrukcí je 

obvykle velmi rychlý a dramatický. Dlouhodobé sledování geotechnických konstrukcí může 

poskytnout informace o námaze a pohybu geotechnických konstrukcí a může poskytnout 

především včasné varování před možným selháním. [10] 

 

Definice havárie- je to mimořádná událost, respektive člověkem zapříčiněná 
nehoda či 

katastrofa, která vedla ke zničení nebo poškození nějakého stroje, budovy, technologického 

celku, lidského zdraví či života, k rozsáhlým ekologickým nebo hospodářským škodám apod.  

 

 

Motto: 

„Ti, kteří se nedokáží poučit z minulosti, jsou odsouzeni si ji zopakovat.“ 

  George Santayana, 1905  
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2. SYSTEMATIZACE 
  

Odborná geotechnická veřejnost byla v posledních letech překvapena výskytem vážných 

nehod a poruch na stavbách. Havárie mají své důvody, které je potřeba pro odstranění 

nebezpečí znát. Tyto havárie můžeme rozdělit do pěti skupin: havárie, při kterých vznikl 

povrchový kráter, havárie, které proběhly pouze v podzemí, průvaly podzemní vody, havárie 

portálu a skalní řícení. 

  

 

2.1 HAVÁRIE S PROPADY NADLOŽÍ 

 

Tunel Březno. V roce 2007 byla zprovozněna přeložka železniční trati Praha - Chomutov 

na traťovém úseku Březno u Chomutova v délce 7 m. Hlavním objektem přeložky je 

jednokolejný tunel délky 1758 m, který je v současnosti nejdelším provozovaným 

železničním tunelem na našem území. Březenský tunel byl realizován ve velmi složitých 

geotechnických podmínkách, kde převládalo prostředí plastických jílů na rozhraní zemin až 

poloskalních hornin. V podloží tunelu, se nacházely tři uhelné sloje. Před zahájením realizace 

nebyla v trase tunelu podrobným průzkumem potvrzena důlní činnost. Pro výstavbu tunelu 

byla stanovena metoda obvodového vrubu s předklenbou – vytvoření vrubu po obvodu 

výrobního průřezu tunelu. Při použití této metody se v zásadě razí plným profilem, stabilita 

čelby je zajištěna stříkaným betonem a kotvami. Metoda, která byla doplněna sanačními 

opatřeními v podloží tunelu, se odsvědčila i v poddolovaném úseku trasy. Začátkem května 

2003 došlo k závalu dočasného ostění v délce 72 m. Příčinou havárie byla neočekávaná 

geologická anomálie, která byla tvořena zónou mrazového klínu, ten zasahoval až do profilu 

tunelu. Ražba byla přerušena na téměř dva roky. Dle rozhodnutí báňského úřadu a investora 

byla aplikována nová rakouská tunelovací metoda do prostředí zemin. Výrub tunelu byl 

horizontálně členěn na kalotu, jádro a počvu. Ražba v kalotě probíhala pod ochranou 

mikropilotového deštníku. Čelba musela být podepírána kotvami i opěrným klínem. I při 

velmi opatrném provádění bylo obtížné udržovat stabilitu čelby a poměrně často docházelo k 

menším i větším nadvýlomům. Doražba se nevyhnula třem větším závalům s propadem 

nadloží až na povrch terénu. [4,6,9] 
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Obr. 1 - kráter vzniklý průlomem předklenby v tunelu 

 

2.2 HAVÁRIE, KTERÉ PROBĚHLY V PODZEMÍ  
 

Rekonstrukce tunelu Jablunkov. Modernizace železničních tratí v ČR se dotkla i bývalé 

Košicko-bohumínské dráhy, jejíž historie začala roku 1864. Součástí této modernizace se stala 

i rekonstrukce jednokolejných tunelů Jablunkovský I. (délka 606 m) a Jablunkovský II. (délka 

608 m). Rekonstrukce spočívala v přestavbě tunelu Jablunkovský II. na dvoukolejný, při čemž 

byl obousměrný železniční provoz převeden do jednokolejného tunelu Jablunkovský I. 

Stavební práce začaly v roce 2007 převedením železniční dopravy do tunelu Jablunkovský I. a 

na podzim téhož roku se začalo u tunelu Jablunkovský II. se zemními a bouracími pracemi při 

úpravě portálových oblastí a následné ražbě kaloty ze strany portálu od státní hranice se 

Slovenskou republikou. Hydrogeologické podmínky v úvodním úseku ražbě nepřály. Došlo k 

poklesům na jedné straně v patě kalotové klenby a tyto poklesy se nedařilo radikálně 

stabilizovat. V květnu 2008 v čelbě vznikl první tunelový zával, s vytvořením 

charakteristického kráteru na povrchu. Vysvětlení příčin deformací a pravděpodobného 

důvodu havárie přišlo až o několik let později, kdy začala ražba plného tunelového profilu. 

Přímo v místě závalu byla nalezena neznámá (průzkumná nebo odvodňovací) štola, která 

souvisela s původními ražbami tunelů. Štola již postrádala funkční odvádění vody. Vytvářela 

podzemní kapsu, která byla zaplněna vodou. Rozbředlá hornina v okolí této kapsy nemohla 

poskytnout dostatečnou oporu pro tunelové ostění i technická opatření. Raziči tento zával 

úspěšně překonali, avšak za cenu časového zdržení celé stavby. Při dalším postupu již byly 

příznivější geologické podmínky a ražba kaloty v celé délce tunelu proběhla bez problémů. 
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Dne 15. listopadu 2009 došlo k dalšímu závalu v TM 94/96. K dokončení ražby plného 

profilu tunelu chybělo pouze 71,5 m. Příroda naštěstí poskytla razičům možnost včas 

rozpoznat příznaky blížící se havárie. Díky tomu, raziči stihli vyklidit podzemní pracoviště, 

zajistit bezpečnost na povrchu i zastavit železniční dopravu v sousedním tunelu Jablunkovský 

I. Po rekonstrukci a převedení dopravy zpět do tunelu Jablunkovský II., byl tunel 

Jablunkovský I. přestavěn na únikovou štolu. [2,4] 

 

Obr. 2 – zával tunelu Jablunkovský II 

 

2.3 PRŮVALY PODZEMNÍ VODY 

 

Tunel Ólafsfjördur. Projekt Hédinsfjördur na Islandu, zahrnuje dva silniční tunely, které 

spojují města Ólafsfjördur a Siglufjördur. Tunel Ólafsfjördur má délku 3650 m a výstavba 

tohoto tunelu byla zahájena v listopadu 2006. Ražba tunelu probíhala ve vulkanických 

horninách terciérního stáří. Jednalo se většinou o čediče. Horninový masiv byl značně 

tektonicky porušen. Hlavní puklinové systémy byly orientovány přibližně kolmo k ose tunelu, 

stejně tak rovnoběžně s ní. Do staničení zhruba 13,100 km nebyly přítoky podzemní vody do 

tunelu významné a nijak neovlivnily postup ražby. Teprve od tohoto staničení se začaly 

přítoky vody zvyšovat a ve staničení 12,940 km přítoky ještě více zesílily a byly pod tlakem 

cca 10–15 barů. Proto bylo rozhodnuto, že se zahájí injektáž tunelového předpolí. Po 

neúspěšných injektážích na bázi cementů, které měly utěsnit přítoky vody do tunelu, bylo 

rozhodnuto o použití chemických polyuretanových pryskyřic. Po obvodu čelby tunelu bylo 

vrtáno 16–18 předvrtů v délkách 12–20 metrů, které byly následně injektovány 
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polyuretanovou pryskyřicí. Účelem těchto injekčních prací, bylo vytvoření ochranné obálky 

po obvodu raženého díla, přičemž jsou okolní horniny utěsněny a zpevněny. Na konci srpna 

2007 ve staničení 12,060 km byly opět zahájeny injekční práce polyuretanovými materiály. 

Osvědčené chemické injekční materiály byly doplněny o napěňující pryskyřici Geofoam. Na 

tunelu Ólafsjördur bylo mimo jiné např. nutné předehřívání injekčních hmot na teploty 25–

30°C. Metrostav a.s. se v průběhu výstavby na Islandu musel vypořádat s mnoha problémy. 

Největší výzvou byly ztížené podmínky v části tunelu Ólafsfjördur, kdy se hledaly řešení 

v souvislosti s přítoky podzemní vody, které se svou obtížnosti řadí mezi ojedinělé v historii 

tunelářství. Po dobu téměř dvou let se razilo v těžkých podmínkách s přítoky studené vody 

pod velkým tlakem, která v kombinaci s větráním tunelu ochlazovala prostředí a vytvářela 

velmi těžké pracovní podmínky. [1,4,7] 

 

 

Obr. 3 – tlaková voda vytékající    Obr. 4 – nabíjení vrtů v místech 

z předvrtů tunelu Olafs     silných přítoků vody 

 

2.4 HAVÁRIE PORTÁLU 
 

Tunel Hřebeč. Tunel Hřebeč je obousměrný, tří pruhový silniční tunel na silnici I/35 u 

Svitav. Délka raženého tunelu je 275 m. Tunel, který má nadloží do 20 m, byl ražen ve velmi 

složitých geologických podmínkách křídových sedimentů opuk, jílovců a pískovců. 

Průzkumná štola byla v rámci průzkumných prací provedena rok před zahájením ražby. Profil 

štoly byl navržen ve tvaru pravého bočního opěrového tunelu budoucího tunelového profilu a 

štola byla vyražena od východního portálu v délce 50 m dovrchně. Ražba z východního 

portálu byla zahájena levým opěrovým tunelem na délku cca 80 m a poté propojením v hoře 
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do průzkumné štoly, vytvořením profilu kaloty a ražbou kaloty zpět k východnímu portálu. 

Při přiblížení k portálu došlo k zavalení tunelu - skalním zřícením portálu. Při odstraňování 

následků havárie, při které došlo i k dočasnému přerušení provozu na uvedené silnici, byl 

použit Liapor frakce 8–16 mm/275 kg.m
-3 

v objemu cca 3300 m
3
 v kombinaci s technologií 

gabionů Green Terramesh poměrně netradičním způsobem – jako lehká výplň ochranných 

lavic. Stavba tunelu byla závalem zdržena přibližně o jeden rok. Ražba po závalu byla 

prováděna ze západního portálu. Část kaloty, která nebyla zavalena, byla zpřístupněna 

šachtou z povrchu. [4,7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – zavalení tunelu skalním zřícením portálu 

 

2.5 SKALNÍ ŘÍCENÍ 

 

Řícení je náhlý, velmi rychlý (v desítkách až stovkách km/h), krátkodobý pohyb 

horninových hmot na strmých svazích, přičemž se postižené hmoty rozvolní a ztrácejí 

krátkodobě kontakt s terénem. Nejvíce se řícení odehrává na skalních stěnách vysokých 

horských svahů (proto skalní řícení). Suťová lavina se podobá blokovo-bahennímu proudu, 

ale není saturována vodou.  
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Votický tunel. Hloubený dvoukolejný tunel Votický je s délkou 590 m nejdelším 

hloubeným železničním tunelem v České republice. Stavbu tunelu provázely od samého 

počátku geotechnické problémy, které si vyžádaly změnu způsobu zajištění stavební jámy. K 

odtěžování stavební jámy byla kromě trhacích prací použita i skalní fréza. Po vytěžení jámy 

docházelo ke skalnímu řícení. Kotvy, které byly nainstalovány kvůli řícení, nebyly schopny 

zamezit vypadávání skalních bloků. Úprava kotev neumožňuje jejich dotažení po odpadnutí 

bloku horniny. V dubnu 2010 byla zastavena stavba a došlo ke změně způsobu zajištění. Byl 

vypracován nový návrh zajištění stability svahu na základě výsledků strukturní analýzy 

masivu. [4,8,9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – zřícený skalní blok 
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3. HLAVNÍ PŘÍČINY PORUCH A HAVÁRIÍ 
 

Havárie mají své důvody, které je třeba znát pro odstranění nebezpečí. K haváriím 

geotechnických staveb dochází za nepříznivých okolností a při nešťastných pochybeních. U 

mnoha z těchto havárií lze najít hlavní, anebo jedinou příčinu havárie, proto je vhodné příčiny 

roztřídit.  

 

3.1 ŽIVELNÉ NEHODY 
 

 Živelná nehoda je mimořádná událost, která vzniká rychlým nebo pozvolným 

přírodním průběhem mimořádných rozměrů, jejíž načasování nelze naplánovat a jejíž 

důsledky jsou destruktivní. Přináší újmu na majetku, přírodě, zdraví a může mít za následek 

smrt lidí. Česká republika naštěstí nepatří k tektonickým oblastem. Přece jenom se musíme 

bránit různým živelným nehodám jako například povodně či sesuvy. 

Stavby jsou navrhovány tak, aby vydržely nepříznivé působení přírodních živlů 

(zemětřesení, sesuvy, povodně), ovšem pouze do velikosti jejich normativně stanoveného 

účinku. Pokud je tento účinek ve skutečnosti větší nebo pokud návrh či provedení těchto 

opatření není dostatečné, pak obvykle stavbě není pomoci. [1] 

 Typickým příkladem podcenění těchto sil je poškození stavby prezidentského paláce 

na Haiti. Velká část paláce Haiti byla zničena při zemětřesení. Samotné zemětřesení měřilo 

7,0 stupně Richterovy stupnice, ale některé z celkových třiceti otřesů byly skoro stejně silné. 

 

Obr. 7 - Haiti – prezidentský palác po zemětřesení v roce 2010  
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3.2 GEOTECHNICKÉ PŘÍČINY 

 

Při jakémkoli inženýrském zásahu člověka do přirozeného stavu horninového masivu 

může nastat celá řada jevů, které jsou buď zcela neočekávané, nebo pravděpodobnost jejich 

vzniku byla podceněna, a tudíž nebyly v projektovém řešení vzaty v úvahu. V krajní situaci se 

může jednat o havárii, finanční neúspěch projektu nebo dokonce ztrátu lidských životů. Mezi 

takovéto nežádoucí jevy v geotechnice mohou spadat tyto stavy: 

 geologické poměry – odhadnuty inženýrsko-geologickým průzkumem, na základě 

archivních studií, mohou být při provádění stavby jiné (větší hloubka skalního podloží 

či naopak vyšší úroveň hladiny podzemní vody), důsledky - zdražení prací, zdržení 

stavby, dodatečné úpravy projektu, technologie a postupu výstavby 

 mechanické vlastnosti hornin - dle geotechnického průzkumu, velmi se liší od 

skutečnosti, důsledky - špatně stanovené výpočtové parametry, nutnost dodatečně 

upravovat projekt 

 vodní režim podzemní i povrchové vody - změna v důsledku nečekaných srážek 

(zatopení základových jam, zatopení jímek v řece, zatopení podzemních prostor, 

snížení stability svahu), důsledky - nedodržení časového plánu prací 

 deformační a napěťová odezva horninového masivu na uskutečnění inženýrského díla 

– podstatně se liší od předpokladu projektu (příliš velká nerovnoměrná sednutí pod 

náročnými objekty, příliš velké tlaky na tunelová ostění), důsledky - soudní spory 

mezi investorem a majiteli dotčených nemovitostí, dodatečná statická řešení 

 byl podceněn průběh - geodynamických procesů, zvětrávání hornin, stárnutí 

stavebních materiálů, reologických procesů, důsledky - někdy velmi dramatické, 

spojené se ztrátami lidských životů a velkých materiálních hodnot 

 v blízkosti ražených podzemních děl se neočekávaně objeví podzemní dutiny nebo 

prostory, důsledky - nesnáze při postupu ražby, nutnost sanace takových dutin a 

prostor 

 v důsledku nehod při stavební činnosti dojde k narušení a poškození životního 

prostředí (úniky škodlivin při skladování komunálního, průmyslového a jedovatého 

odpadu, zničení nebo omezení zdrojů podzemní vody), důsledky - mohou být často 

velmi obtížně finančně vyčíslitelné [3] 
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3.2.1 GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM STAVENIŠTĚ 
 

 
Cílem geotechnického průzkumu je získat poznatky o geologických poměrech v místě 

budoucí stavby, aby bylo možno projektovat hospodárně, s minimálním dopadem na okolní 

prostředí a bezpečně provést realizaci stavby a později i objekt bezpečně užívat. V zájmu 

kvality a účelnosti se geotechnický průzkum zásadně uskutečňuje po etapách. 

Hlavní úkoly geotechnického průzkumu: 

• zjištění inženýrskogeologických poměrů v zájmovém území 

• zjištění fyzikálních, fyzikálně-mechanických a technologických vlastností horninového 

masivu a hornin 

• stanovení podkladů pro návrh technologie výstavby 

• podklady pro posouzení stability území v okolí díla  

• deformace a stabilita území nad podzemním dílem 

• hydrogeologické posouzení území 

• posouzení korozní situace v dané oblasti (agresivita prostředí) 

 Nedostatečný geotechnický průzkum nebo jeho špatné provedení jsou velmi častými 

příčinami poruch či nehod. Pro příklad můžeme použít vyhodnocení havárií tunelů. Zde byl 

vyčíslen procentuální podíl příčin havárií podzemních staveb v České republice, popřípadě v 

zahraničí, podle jednotlivých faktorů. Viz tabulka 1. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1. - porovnání procentuálního zastoupení hlavních geotechnických faktorů havárií 

podzemních staveb [1] 

 

3.3 SELHÁNÍ MATERIÁLU 
 

Špatná příprava, kvalita nebo volba materiálu může být hlavní příčinou poruchy celé 

stavby. V technologických pracích speciálního zakládání se sice většinou využívají klasické 

stavební materiály, jako je například ocel, cement, beton nebo umělé hmoty, ale ty jsou více či 

méně zapojeny do spolupůsobení se základovou půdou. 

 Složitá 

geologie 

Složitá 
hydrogeologie 

Nedostatečný 
průzkum 

ČR 39% 21% 3% 

Zahraničí 31% 31% 9% 
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Někdy jsou tyto běžné materiály využívány specifickým způsobem (výroba injekčních 

směsí), kdy se často používají cementy. Mnohdy jsou takové směsi zcela konvenční (zálivky a 

injektáže kotev v běžných podmínkách). Jindy však zvláštní okolnosti stavby a horninového 

prostředí vedou k nedostatečně prověřeným úpravám těchto směsí. Pak se může stát, že 

některé faktory tohoto neobvyklého procesu se vymknou kontrole a dojde k selhání. [1] 

Příkladem je havárie plovoucí ropné plošiny firmy British Petroleum (BP) Deepwater 

Horizon. 20. dubna 2010 došlo při vrtání na dně Mexického zálivu k jejímu výbuchu, při 

kterém zahynulo 11 pracovníků BP. Ekologickou katastrofu způsobila zejména nekvalitní a 

nestabilní betonová směs společnosti Halliburton, která byla použita k upevnění vrtu u 

mořského dna. Směs byla údajně namíchána tak, že tlaku ropy nemohla v příslušné hloubce 

odolat. Dle člena vyšetřovací komise Freda Bartlita o tom zaměstnanci BP i Halliburtonu 

věděli. Přesto ji použili k upevnění vrtu necelé dva týdny před nehodou. [12,13] 

 

Obr. 8 – havárie ropné plošiny   Obr. 9 – ekologická katastrofa, kterou 

v Mexickém zálivu r. 2010    způsobila havárie plošiny 

 

3.4 KOLIZE S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 

 

Hlavní příčinou havárie geotechnické stavby může být narušení inženýrské sítě 

vodovodu nebo kanalizace. Přitížení od nepředpokládaného hydrostatického tlaku může být 

pro stavbu tragické. U živelných nehod je touto příčinou vzdutí srážkové vody. Podobná 

situace může nastat při poruše vodovodu – a skutečně se tak stalo například na stavbě výškové 

budovy Europlex ve Varšavě v roce 1988. [2] 
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Obr. 10 – základová jáma Europlex ve Varšavě 

 

V některých případech stačí celkem malé množství prosakující vody, které způsobí 

zásadní změnu geotechnických podmínek a stane se tak hlavní příčinou nehody. Takovým 

příkladem je havárie ražby kolektoru v Praze ve Vodičkově ulici, v roce 2005. [2,4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – havárie kolektoru v Praze ve Vodičkově ulici 

 

3.5 NEDOSTATEČNÝ MONITORING STAVBY 

 

Instrumentace a monitoring, včetně vhodné interpretace důsledků provádění 

geotechnických staveb i vyhodnocování varovných stavů, jsou obzvláště důležitými 

inženýrskými nástroji. Slouží k ověření správnosti návrhu technologií prací a pro řízení rizik. 

Musí zahrnovat i sledování odezvy v širším okolí stavby a zpětnou analýzu odhadů. V 
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současnosti se tato zvláštní oblast geotechnického inženýrství usilovně rozvíjí. Jakékoli 

omezení nebo ztráta funkčnosti tohoto kontrolního režimu může mít rovnou katastrofální 

důsledky – jak ukazují následující příklady. [1,3] 

V Sao Paulu v Brazílii roku 2007 došlo při ražbě tunelu metra, k jeho kolapsu. Při této 

havárii přišlo 7 lidí o život. Průměr šachty byl 41,8 m a hloubka byla 27,2 m. Ražba metodou 

NRTM ve zvětralých rulách dosáhla v dílčím porubu vzdálenosti 53,8 m. Příčinou nehody 

bylo několik závažných pochybení. Nejzávažnější okolností podílející se na vzniku této 

havárie bylo přehlížení probíhajícího monitoringu deformací, který dával jasné signály o 

varovném stavu již po dobu několika dní. [1,4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 – havárie tunelu metra v Sao Paulo v Brazílii, 2007 

 

K protržení 22 m vysoké hráze odkaliště poblíž města Ajky došlo 4. října 2010, kdy se 

protrhla hráz kaliště hliníkárny Ajka Timföldgyár společnosti MAL Magyar.  Celkem se 

trhlinou v hrázi, která měla šířku 50 m, provalilo 800 m
3
 toxického kalu a zaplavilo území 40 

km
2. Hráz je údajně zhotovena z válcovaného popílkobetonu a založena na podloží bez 

zvláštní úpravy. Alumínium a silně zásaditý žíravý červený kal, který obsahuje těžké kovy, 

zaplavil několik sídel a znečistil vodní toky. Silně postižena byla vesnice Kolontár a 

město Devecser. Katastrofa způsobila smrt 10 lidí a mnoho materiálních a ekologických škod 

a přes 150 lidí bylo chemicky popáleno nebo jinak zraněno. [1,11] 
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Obr. 13 – červený kal      Obr. 14 – protržená hráz odkaliště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 – postižená vesnice Kolontár 

 

3.6 TECHNOLOGICKÉ VLIVY PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

 

V geotechnice a obzvláště speciálním zakládání je technologie provádění mimořádně 

významným skupinovým faktorem, který mnohdy zcela zásadně působí na spolupůsobení 

základového prvku nebo konstrukce se základovou půdou. Jedná se o soubory 

technologických vlivů, které působí na základovou půdu přímo při instalaci základového 

prvku, ale také následně ovlivňují jejich vlastnosti. Základová půda někdy na technologické 
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postupy velmi specificky reaguje a při nedostatečné znalosti a zkušenosti s těmito procesy 

může dojít k nepředpokládaným důsledkům. [1] 

Jejich význam můžeme ilustrovat na příkladu rozboru technologických vlivů u 

technologie vrtaných velko-průměrových pilot u selhání základových pilot estakády dálnice 

D1 v Prostějově – vyhodnocení nehody. Celkem lze určit 13 významných faktorů, které 

působily nepříznivě a důsledkem jejich kombinace bylo výsledné selhání pilot:  [1] 

 Předurčení technologie 

 Omyl v interpretaci geotechnických podmínek 

 Chybný statický návrh 

 Anticementační vliv folie 

 Nevhodný vrtný nástroj 

 Absence ochranné pažnice 

 Absence čistícího nástroje 

 Vliv chemizmu jílů 

 Nadměrná filtrace vody ze suspenze do jílů 

 Nesprávná instalace folie 

 Nadměrné prostoje výrobního procesu 

 Špatné čištění vrtů před betonáží 

 Poruchy betonáže  

 

3.7 DOČASNOST STAVBY NEBO „JEN“ ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 

 

Někdy hraje roli v příčinách nehody faktor dočasnosti některých stavebních objektů. 

Svádí totiž ke snížené pozornosti při jejich řešení a provádění. Především se to týká základů 

stavebních jeřábů, kde se často odehrává několik změn jejich typu nebo umístění, a potom se 

spěchá s jejich instalací. Obvykle ještě nastávají potíže při nečekaných střetnutích s 

inženýrskými sítěmi a nervozita účastníků dále narůstá. [1] 

Zvláště tragickým příkladem takovéto nehody je zřícení stavebního jeřábu při montáži 

na stavbě aquaparku v Praze - Čestlicích roku 2007. Zemřeli při ní dva dělníci a další byl 

těžce zraněn. 
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Obr. 16 - Zřícení stavebního jeřábu při montáži, v důsledku porušení mylně navržených základů 

 

Podřadně vnímaný pojem dočasnosti stavby může způsobit velký problém, pokud se 

projeví potlačení ostražitosti a kontroly u skutečně velkých a náročných staveb, jako se tomu 

bylo v následujícím případě. V Singapuru v dubnu 2004 došlo kvůli nedostatečné dočasné 

práci, projektovým a konstrukčním chybám k fatálnímu kolapsu hloubené jámy pro tunely 

metra. Došlo ke zřícení rozpěr a následné zhroucení roztržených lamel podzemní stěny do 

výkopu, v délce asi 100 m. Hlavními příčinami této havárie byly: 

 špatná interpretace geologické vrstvy spodních mořských jílů pro půdní model 

 chybná aplikace metody ve výpočtu návrhu softwarem Plaxis. Důsledky - podcenění 

horizontálních deformací stěn a konečné přetížení rozpěr, které na to nebyly 

dimenzovány. 

 chyba návrhu - byly provedeny změny detailu ocelových výztuh převázek mezi 

rozpěrami a stěnou, původní ukosené žebra byly změněny na U-profily [1,13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 - kolaps hloubené jámy pro tunely metra v Singapuru 
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3.8 PŘEHLED FAKTORŮ ZPŮSOBUJÍCÍCH HAVÁRIE V ČR 

A V ZAHRANIČÍ 

 
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé havárie a faktory, které se významně 

podílely na jejich vzniku.  

Symbol [X] - pokud se na vzniku havárie podílelo synergické působení více faktorů,  

Symbolem [XX] - pokud je zřejmé, že některý faktor výrazně převyšoval nad ostatními  

Symbolu [?] - jsou-li z nějakého důvodu faktory způsobující havárii neznámé [4] 

Tab. 2 – přehled faktorů způsobujících havárie v ČR a v zahraničí [4] 
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4. PŘÍKLADY HAVÁRIÍ 

 

 Havárie geotechnických staveb můžeme rozdělit do pěti skupin (ad 2 systematizace). 

Pro moji bakalářskou práci jsem si vybrala povrchové havárie. Jedná se především o 

povrchové propady, které mají stejnou formu porušení - dojde k náhlému propadnutí nebo 

spadnutí a na povrchu se vytvoří kráter co nejpodobnější kruhovému tvaru. 

 

4.1 PŘÍKLADY HAVÁRIÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

 Z povrchových havárií, které proběhly v České republice, jsem uvedla tři nejznámější 

a nejvhodnější propady, které odpovídají zvolené formě porušení. 

 

4.1.1 ŠARDICE 

 

Od roku 1993 se u Kyjova pravidelně propadá půda. Postižená je oblast, kde se 

v minulosti těžil lignit. Už je to ale přes dvacet let, kdy se doly zavřely a těžební práce ustaly. 

Na Hodonínsku nejde o nic neobvyklého. Celoročně k takovým případům vyjíždějí technici. 

Bývalý horník Miroslav Gregorovič si propady vysvětluje především podložím v postižené 

oblasti. "Dochází zde ke střídání geologických vrstev – jíly, báze písku. Do toho se objevují 

zavodněné horizonty. I výška a malé nadloží sehrávají svou roli," řekl Gregorovič. [14] 

Posledním případem je téměř pětimetrová jáma na poli mezi obcemi Šardice a 

Hovorany. Jedná se o propadlinu nad chodbou číslo 422 bývalého dolu Obránců míru. Kráter 

o velikosti 4x3 m je hluboký 5 m a v podzemí má až 8 m v průměru. Chodba se nachází 18 m 

pod terénem. Došlo k jejímu zavalení a vytvořil se nad ní volný prostor. Půda se propadla 

působením povrchové vody a zemních tlaků. Díra byla odstraněna strhnutím hrany propadu a 

zasypáním. [14] 
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Obr. 18 – propad pole v Šardicích 

V Šardicích se také propadla část vozovky. Propad měří asi jen 40x50 cm a pod ní se 

nachází hluboký otevřený prostor. Propad způsobil značné komplikace v dopravě. Na místo 

dorazili odborníci s těžkou technikou. Zkoumali, co bylo skutečnou příčinou propadu. Sondy 

mají potvrdit nebo vyvrátit domněnky, že se půda propadla do starých důlních štol, které jsou 

zhruba 12 metrů pod silnicí. Na základě výsledků měření se určí postup při opravách silnice. 

Teprve po zjištění závady mohou odborníci určit, jak odstraní havárii a spraví silnici. Vrty i 

georadar nakonec potvrdili, že za propadem silnice stála hornická činnost. [14] 

 

Obr. 19 – díra v silnici Obr. 20 – speciálně upravená kamera, 

která byla spuštěna do vrtu 
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Obr. 21 – technici spouštějí kameru   Obr. 22 – podloží v místě propadu stále 

      pracuje 

 

4.1.2 KUTNÁ HORA 

 

V Kutné Hoře se propadla dlažba v Šultysově ulici. Kráter poblíž mariánského sloupu 

má průměr 6 m a hluboký je nejméně 4 m. Při neštěstí naštěstí nebyl nikdo zraněn. Půda se 

sesula do historických sklepů i do středověkých dolů. Propadlina se objevila již předchozí 

den. Nejdříve měla průměr cca 1 m. Město ji zabezpečilo, ale do rána se však kráter zvětšil na 

průměr 6 m. Nejpravděpodobnější příčinou kráteru je propad do staré důlní štoly. Staré štoly 

jsou pod celým historickým jádrem Kutné Hory a nikdo neví, kudy přesně vedou. Propadem 

došlo k protržení potrubí. Kráter byl zatopen vodou, a proto může být odhadovaná hloubka 

mnohem větší. [14] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 – propad v Kutné Hoře v Šultysově ulici 
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4.1.3 HORNÍ JIŘETÍN 

 

Na Mostecku v Horním Jiřetíně se po deštích propadla půda do historické důlní 

chodby. V zahrádkách za městem tak vznikl 6 m široký kráter, který je 8 m hluboký. Země se 

propadla v zahrádkářské čtvrti poblíž zastavěné oblasti, takže se nikomu nic nestalo. V těch 

místech se od poloviny 19. století do 30. let 20. století těžilo uhlí. Horní Jiřetín je 

poddolovaný téměř celý. Pod jeho druhou částí se těžilo ještě v sedmdesátých a osmdesátých 

letech. Nedaleko místa, kde se nyní zemina propadla, byly propady půdy i v minulých 

desetiletích. Nikdy se však nejednalo o takto velký kráter. [15] 

 

 

Obr. 24 – propad v zahrádkářské čtvrti v Horním Jiřetíně 

 

4.2 PŘÍKLADY HAVÁRIÍ V ZAHRANIČÍ 

 

Z povrchových havárií, které proběhly v zahraničí, jsem uvedla čtyři nejznámější a 

nejvhodnější propady, které odpovídají zvolené formě porušení. 
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4.2.1 GUATEMALA 

 

Nestabilní povrch, netěsnící kanalizace či deště způsobují, že se propady půdy 

v hlavním městě Guatemaly objevují dost často a někdy naprosto bez varování. V roce 2007 

náhlý propad půdy pohltil domy, náklaďák a bohužel i tři lidi. Guatemalskou metropolí se 

v roce 2010 prohnala tropická bouře, která otevřela obří kráter. Takový kráter se v hlavním 

městě Guatemaly neobjevil poprvé. Po zřícení třípatrového domu se vytvořila ohromná díra 

v zemi, která je 60 m hluboká a 30 m široká. Za vznikem kráteru stojí s největší 

pravděpodobností podmáčená půda a špatná kanalizace. V místě, kde došlo k propadu půdy, 

se totiž protíná řada kanalizačních trubek. V roce 2011 se dokonce propadla půda přímo pod 

postelí v jednom domě. Díra byla 12 m hluboká a naštěstí při této nehodě nebyl nikdo zraněn. 

[13] 

 

Obr. 25 – kráter v Guatemale, 2010     Obr. 26 – propad přímo v 

              domě 

 

4.2.2 SCHMALKALDEN 

 

  Uprostřed ulice v obytné zóně se otevřel kráter o průměru 40 m a hloubce 20 m. Díra 

pohltila část garáží a auto, nikdo naštěstí nebyl zraněn. Odborníci soudí, že propad je 

přírodního původu. V této oblasti nikdy předtím žádné propady půdy nezaznamenali a v okolí 

nejsou ani žádné stopy po důlní činnosti. Proto se odborníci přiklánějí k názoru, že jde 

opravdu o jev přírodního původu. Geologové ze zemské geologické služby se domnívají, že 
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se nejspíše prolomil strop velkého podzemního prostoru, který se vytvořil přirozeným 

způsobem. V regionu jsou značná ložiska soli, síranu vápenatého a vápence, která mohla 

vymýt podzemní voda, a mohla se tak vytvořit velká podzemní jeskyně. Stejné vznikají v 

krasových oblastech různých končin světa. [14] 

 

 

Obr. 27 – kráter v německém Schmalkaldenu 

 

4.2.3 JAMAL 

 

Na poloostrově Jamal na severozápadní Sibiři se záhadně objevil obří kráter. Zvláštní 

přírodní úkaz má v průměru přibližně 30 m a nachází se zhruba 30 km od naleziště zemního 

plynu. Naskytla se předběžná, ale dost přesvědčivá příčina vzniku jámy. Je jí s největší 

pravděpodobností uvolňování plynu z permafrostu (věčně zmrzlé půdy). Plyn se postupně 

hromadí v podloží, až je jeho tlak takový, že vymrští do okolí zeminu a led nad sebou. 

V případě vzestupu teploty se část podzemního ledu přemění na vodu. Spolu s tím se z ledu 

uvolňují bublinky metanu a jiných plynů. Bublinky putují vzhůru a mohou vytvořit plynové 

kapsy. Pokud se plynu nashromáždí dost, může zřejmě dojít ke vzniku takovýchto objektů. 

Podobné krátery byly tento rok objeveny i na jiných místech této oblasti. [15] 
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Obr. 28 – poloha existujících jam na    Obr. 29 – kráter na poloostrově 

poloostrově Jamal      Jamal 

 

 

4.2.4 FLORIDA  

 

Po celých spojených státech amerických a především na Floridě se tvoří závrty. 

Vzhledem k tomu, že většinu floridského poloostrova tvoří vápenec, který je překrytý 

proměnlivou tloušťkou nadloží, může dojít k vytvoření závrtu teoreticky kdekoli. Nicméně 

existují konkrétní oblasti, kde je riziko vytvoření závrtu podstatně vyšší. Obecně platí, že 

v oblastech, kde je vápenec blízko k povrchu, je zvýšená aktivita závrtu. Tyto horniny 

propouštějí podzemní vodu. Přes pomalý chemický proces se mohou tyto horniny rozpustit a 

vytvářejí se krasové jevy. [13] 

 

Obr. 30 – typy závrtů na Floridě 
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Obr. 31 – závrt na Floridě 
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5. VÝPOČTY 
 

 Pro samotný výpočet a následné posouzení na skutečných příkladech, byl vypracován 

program v excelu, kde byla posuzována především kritická výška nadloží pro určitý stupeň 

stability (1,0; 1,3; 1,5). Byl proveden rozbor povrchových propadů, které mají tuto formu 

porušení- dojde k náhlému propadnutí nebo spadnutí a na povrchu se vytvoří kráter co 

nejpodobnější kruhovému tvaru. Schéma nad podzemním dílem - válcovité těleso (obr. 32). 

Jedná se o podíl sil, které působí nad dílem a destabilizujících sil. Na tuto formu porušení byla 

použita silová metoda. Tato metoda řeší rovnováhu sil podél zvolené smykové plochy 

(kruhová, rovinná, křivková). Základem této metody je předpoklad silové nebo momentové 

rovnováhy nad uvažovanou smykovou plochou. Jelikož dojde rovnou ke spadnutí, nejedná se 

tedy o 2. mezní stav. Silová metoda byla použita především proto, že je jednoduchá a nejlépe 

vystihuje podmínky. 

 

 

Obr. 32 – schéma nad podzemním dílem 
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Veličiny potřebné pro výpočet: 

 

r – šířka (poloměr) díla [m] 

φ – úhel vnitřního tření [°] 

c – soudržnost zeminy [kPa] 

γ – tíha zeminy [kN/m3] 

n – pórovitost [-] 

ka – součinitel aktivního zemního tlaku [-] 

f – součinitel tření [-] 

G – tíha objemu nadloží  [kN] 

S – plocha pláště [m2
] 

T – plášťové tření aktivního zemního tlaku (třecí síla) 

 

 

Vzorečky potřebné pro výpočet:  

 

ka= tg
2 
(45- ) 

f= tgφ 

G= V.γ = h.π.b2.γ (kN) 

S= 2.π.b (m2
) 

T=  h.γ.ka.f 

T≤N.f 
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5.1 VÝPOČET ŠARDICE  

 

 Pomocí silové metody jsem se snažila vypočítat a posoudit především kritickou výšku 

nadloží pro požadovaný stupeň stability. Pro výpočet propadu v Šardicích jsem odhadla 

zeminu - hlína s nízkou plasticitou (ML) s následujícími parametry: γ = 20 kN/m
3

, n = 0,33. U 

toho případu známe hloubku nadloží nad hornickou štolou, která se nachází 18 m pod 

povrchem terénu. Proto jsem se pokusila co nejlépe zvolit úhel vnitřního tření a soudržnost 

zeminy tak, aby odpovídala hloubce nadloží pro příslušný stupeň stability. Stanovila jsem 3 

varianty pro posouzení kritické výšky nadloží. 

 

 

 
Varianta a - c≠0, φ=?, hloubka kritického nadloží 18 m pro stupeň stability 1. Pro dosažení 

požadované hloubky nadloží, jsem zvolila úhel vnitřního tření  φ=11 a soudržnost zeminy c=3. 

Hloubka nadloží ve skutečnosti odpovídala 18 m. Zvolenými parametry jsem se co nejvíce 

přiblížila skutečnosti, kdy hloubka nadloží odpovídá 17,6 m pro stupeň stability 1. Další 

výsledky jsou uvedeny v grafu. 

 

 

Graf 1 – výsledky pro variantu a 

 

 

 

Varianta b – c≠0, φ=?, hloubka kritického nadloží 18 m pro stupeň stability 1,5. Pro dosažení 

požadované hloubky nadloží, jsem zvolila úhel vnitřního tření φ=18 a soudržnost zeminy c=8. 
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Hloubka nadloží ve skutečnosti odpovídala 18 m. Zvolenými parametry jsem se co nejvíce 

přiblížila skutečnosti, kdy hloubka nadloží odpovídá 18,2 m pro stupeň stability 1,5. Další 

výsledky jsou uvedeny v grafu. 

 

Graf 2 – výsledky pro variantu b 

 

Varianta c – c=0, φ=?, hloubka kritického nadloží 18 m pro stupeň stability 1. Pro dosažení 

požadované hloubky nadloží, jsem zvolila úhel vnitřního tření φ=13 a zvolila jsem nejméně 

příznivou hodnotu soudržnosti zeminy c=0. Hloubka nadloží ve skutečnosti odpovídala 18 m. 

Zvolenými parametry jsem se co nejvíce přiblížila skutečnosti, kdy hloubka nadloží odpovídá 

17,9 m pro stupeň stability 1. Další výsledky jsou uvedeny v grafu. 

 

 

Graf 3 – výsledky pro variantu c 
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5.2 VÝPOČET HORNÍ JIŘETÍN 

 

Pomocí silové metody jsem se snažila vypočítat a posoudit především kritickou výšku 

nadloží pro požadovaný stupeň stability. Pro výpočet propadu v Horním Jiřetíně jsem odhadla 

zeminu - hlína s velmi vysokou plasticitou (MH) s následujícími parametry: γ = 21kN/m
3

, n = 

0,33. U toho případu neznáme hloubku nadloží nad důlní chodbou. Proto jsem se pokusila co 

nejlépe zvolit úhel vnitřního tření a soudržnost zeminy, abych dostala přijatelnou hloubku 

nadloží. Stanovila jsem 2 varianty pro určení kritické výšky nadloží. 

 

  

Varianta a - c≠0, φ=?, hloubka kritického nadloží= ? pro stupeň stability 1. Pro dosažení přijatelné 

hloubky nadloží, jsem zvolila úhel vnitřního tření  φ=15 a soudržnost zeminy c=10. Hloubku 

nadloží jsem zvolenými parametry stanovila na 22,4 m pro stupeň stability 1. Další výsledky 

jsou uvedeny v grafu. 

 

 

Graf 4 – výsledky pro variantu a 

 

 

 
Varianta b – c=0, φ=?, hloubka kritického nadloží= ? pro stupeň stability 1. Pro dosažení přijatelné 

hloubky nadloží, jsem zvolila úhel vnitřního tření φ=15 a zvolila jsem nejméně příznivou hodnotu 
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soudržnosti zeminy c=0. Hloubku nadloží jsem zvolenými parametry stanovila na 22,4 m pro 

stupeň stability 1. Další výsledky jsou uvedeny v grafu. 

 

Graf 5 – výsledky pro variantu b  
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6. ZÁVĚR 
 

 V oboru geotechniky stojí před stavbařskou skupinou ještě pořádný kus práce. Výskyt 

poruch a jejich příčin ukazuje celosvětově na tendenci k růstu jejich četnosti. Závažným 

problémem, který s tímto souvisí, je klesající úroveň znalostí a minimální praxe, nově 

nastupující generace inženýrů a techniků. Oblast havárií geotechnických staveb a jejich příčin 

je příliš rozsáhlá. Je nad rámec bakalářské práce postihnout všechny příčiny či uvést 

nejznámější a nejzajímavější havárie geotechnických staveb. Proto jsem si vybrala skupinu 

havárií, které souvisejí s důlní činností, kdy dojde k náhlému spadnutí a vytvoření 

povrchového kráteru kruhového tvaru. Pomocí silové metody jsem se snažila vypočítat a 

posoudit na dvou konkrétních případech, především kritickou výšku nadloží pro požadovaný 

stupeň stability. Zvolenými hodnotami jsem se snažila co nejvíce přiblížit skutečnosti, což se 

povedlo v obou případech. 
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