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Anotace 

Diplomová práce se zabývá posouzením stability problematického sesuvného území 

v lokalitě Havířov - Bludovice, ulice Svážná. V zájmové oblasti došlo v květnu 2010 

k inicializaci svahových deformací vlivem extrémních srážek. Vlastní práce představuje popis 

zájmového území včetně inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek. Metodou 

konečných prvků v softwaru Plaxis 2D je v práci řešen stávající stav a na základě výsledků 

tohoto matematického modelu byly navrženy dvě sanační metody, jejichž účinek byl opět 

namodelován. Výsledky jsou představeny v podobě stupně stability svahu. Dále je v práci 

navržen postup prací při realizaci obou navržených sanačních metod, předpokládaný rozpočet 

a také geotechnický monitoring po dokončení sanačních prací. 

 

Annotation 

This thesis deals with the assessment of slope stability with regard to a problematic slide 

area in Svážná street, Havířov Bludovice. In May 2010, an initialization of slope deformation 

due to extreme rainfall occurred in the area of interest. The focus of the work is  

on the description of the area, including engineering geological conditions and hydrogeological 

conditions and the current situation is solved by the finite element method using the Plaxis 2D 

software. On the basis of the outcomes resulting from this mathematical model two remediation 

methods have been proposed, the effect of which has been modelled. The results are presented 

in the form of a slope stability degree. Furthermore, the thesis proposes a course of action for 

the implementation of both suggested remediation methods, the cost estimate and geotechnical 

monitoring after completing the remediation work. 
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Seznam použitého značení 

c Soudržnost [kPa] 

E Youngův modul pružnosti v tahu [MPa] 

F Stupeň stability svahového tělesa [-] 

HPV Hladina podzemní vody 
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q Zatížení [kN/m2] 

MKP Metoda konečných prvků 
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ux Vodorovné deformace [mm] 

uy Svislé deformace [mm] 
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γunsat Objemová tíha zeminy [kN.m-3] 
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φ Úhel vnitřního tření [°] 
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1. Úvod   

 

Předkládaná diplomová práce řeší komplexně problematiku posouzením stability  

a následné sanace sesuvného území. Řešený svah se nachází v lokalitě Havířov - Bludovice, 

ulice Svážná. V zájmové oblasti došlo v květnu 2010 k inicializaci svahových deformací 

vlivem extrémních srážek. Vlastní práce představuje detailní popis zájmového území včetně 

inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek a vlastní rekognoskace terénu.  

Stěžejní částí je poté matematické modelování metodou konečných prvků v softwaru 

Plaxis 2D, kdy v první fázi je namodelován stávající stav sesuvného území, včetně vlivu 

extrémních srážek a na základě výsledků tohoto matematické modelu jsou navrženy dvě sanační 

varianty. Sanace za pomoci hřebíkování, resp. přitížení paty svahu gabionovou stěnou byla 

následně také namodelována a zásadní výsledky těchto matematických modelů jsou v práci 

představeny v podobě stupně stability svahu.  

Dále je v práci navržen technologický postup provádění pro obě navržená sanační 

opatření. Jako potvrzení, že navržené stabilizační konstrukce plní svůj účel, je v práci navržen 

také geotechnický monitoring, přičemž, aby bylo pokryto celé území zájmové oblasti, jsou zde 

navrženy tři různé metody monitoringu. Na závěr je pak provedeno srovnání cenových nákladů 

obou sanačních variant. 
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2. Problematiky sesuvných území 

2.1 Příčiny sesuvu 

 

Vlivem působení přírodních procesů nebo lidského faktoru může být narušena stabilita 

svahu a následně mohou být vyvolány svahové pohyby. Ty nastanou při transportu horninových 

hmot díky přesunu materiálu z vyšších poloh do nižších, tedy vlivem zemské gravitace. 

Porušení stability svahu je způsobeno dvěma základními faktory. Prvním faktorem je vzrůst 

napětí ve smykové ploše např. podemletím nebo podkopáním úpatí svahu, náhlým přitížením 

svahu násypy či objekty, otřesy apod. Druhým faktorem je zmenšení soudržnosti a vnitřního 

tření buď v celé zemině, nebo jen v oblasti budoucí smykové plochy a to např. otřesy, které 

vedou k porušení vazebních sil mezi zrny, vniknutím vody do zeminy, sufozí, působením mrazu 

nebo zvýšením hladiny podzemní vody. [1, 2]  

 

 

2.2 Názvosloví sesuvného svahu 

 

Rozlišujeme tři základní oblasti sesuvů (Obr. 1).:  

Odlučná oblast - nastává zde narušení stability, jsou viditelné tahové trhliny v horní části 

svahu. 

Transportní oblast - odtržená část svahu se dává do pohybu a dochází k transportu 

zeminy. 

Čelní akumulační oblast – jedná se o místo nahromadění zeminy a vytvoření akumulační 

oblasti. Sesuv se zastaví a obnoví se rovnováha svahu. Při změně sklonu některých svahů 

vznikají v sesouvaných zeminách příčné trhliny. [3] 

 
Obr. 1 Části sesuvu [2] 
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2.3 Faktory způsobující vznik svahových deformací 

 

Faktory, které jsou příčinou vzniku svahových pohybů nebo svahové deformace, 

je možno členit do různých kategorií. Geologické, hydrogeologické a geomorfologické poměry 

určitého prostředí je možno zařadit do skupiny přirozených faktorů. Další skupinou jsou faktory 

antropogenní, které zahrnují například vliv stavebních prací nebo dopravy.  Důležitým faktorem 

je čas, jehož působení posuzujeme z hlediska doby trvání jako proces dlouhodobý 

nebo krátkodobý. Další členění faktorů je pasivní a aktivní, vnější a vnitřní a vratné a nevratné. 

[4] 

Za hlavní faktor, kterým jsou způsobovány svahové pohyby, je považován obsah  

a pohyb vody ve svahu a hlavně její změna. Trhlinami pronikají do svahu atmosférické srážky. 

Jejich prostřednictvím je zvyšován pórový tlak a parametry smykové pevnosti dosahují nižších 

hodnot. Naopak pokud dlouhodobě nedopadají srážky na svah, může dojít zejména u jílovitých 

zemin k jejich sesychání a vzniku trhlin. Hluboké trhliny způsobují sníženou soudržnost daných 

zemin. Jakmile do těchto trhlin vniknou atmosférické srážky, může nastat rychlejší 

destabilizace svahu. 

Průtok podzemní vody způsobuje vyplavování jemnozrnných částic, které pomáhají 

svými vlastnostmi udržet zeminu ve stabilním stavu. Případné vyplavení jemnozrnných částic 

může vést k oslabení intergranulární vazby. Následně nastane pokles soudržnosti a celkové 

pevnosti zeminy. Tím dochází k narušení stability svahu. Pokud se hladina podzemní vody  

ve svahu často mění, vzroste vodní tlak v pórech a to způsobí ztekucení písku. [2] 

Mezi důležité faktory, jejichž působením vzniká svahový pohyb, patří změna sklonu a 

změna výšky svahu. Tyto změny mohou vzniknout buď přírodní cestou, kdy nejčastěji dochází 

k podemletí paty svahu důsledkem průtoku vody, nebo antropogenní činností, kdy je pata svahu 

uměle podkopána. Pokud je tímto způsobem narušen sklon, dojde ve svahu  

k přeskupování napětí. Hodnoty smykového napětí rostou, zatímco hodnoty bočního napětí 

mají klesající tendenci, což je příčinou vzniku trhlin, kterými do svahu protéká voda. Takto 

protečená voda má negativní vliv na stabilitu celého systému. [2,4] 

Faktor přitížení je možno zařadit mezi další faktory, které mají negativní vliv na vznik 

svahových pohybů. Mezi jeho nejfrekventovanější formy patří různé druhy násypů a skládek. 

Stejně jako u faktorů, které mají vliv na změnu sklonu a změnu výšky svahu, i zde dochází 

vlivem přitížení k nárůstu smykových napětí. Čím rychleji přitížení narůstá, tím je 
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nebezpečnější pro celkovou stabilitu. Nicméně přitížení v patě svahu má pozitivní účinek  

na určité druhy svahů.  

Také vibrace a otřesy mohou vést ke vzniku svahových pohybů. Nežádoucí vibrace 

způsobuje například neadekvátní použití hutnící techniky nebo působení silniční či železniční 

dopravy. Mezi antropogenní otřesy můžeme zařadit takové otřesy, které vznikají jako důsledek 

odstřelů. Naopak mezi přírodní otřesy patří zemětřesení. Vibracemi a otřesy jsou  

v horninách způsobeny dočasné změny napětí, kterými je porušena rovnováha svahu. 

U specifických druhů zemin může dojít k narušení intergranulární vazby.  

Odstranění vegetace ze svahu lze považovat za další příčinu svahových pohybů. Díky 

kořenovým systémům je zvyšována soudržnost povrchových vrstev, ale současně je  

i spotřebovávána část vody, která je ve svahu, a tím je tento svah odvodňován.  

Svahové pohyby mohou nastat i v důsledku promrzání svahu nebo jeho zvětrávání. 

Vlivem mrazu narůstá objem vody v trhlinách, což vede k rozšiřování stávajících trhlin  

ve svahu a také ke vzniku nových trhlin. Působení mrazu i proces zvětrávání mají negativní 

dopad na soudržnost zemin a hornin.  

 
Obr. 2 Ukázka některých faktorů porušujících stabilitu svahu v zeminách [6] 
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2.4 Dělení svahových pohybů 

 

Pro dělení svahových pohybů bylo zformulováno mnoho klasifikací. V ČR se 

rozdělením svahových pohybů podle mechanismu a rychlosti pohybu zabývali Nemčok, Pašek 

a Rybář. Roku 1974 byly stanoveny čtyři základní skupiny svahových pohybů: 

ploužení, sesouvání, stékání a řícení. Toto rozdělení bylo vytvořeno s ohledem na regionální 

podmínky našeho území. Ale i přes tuto specifikaci má rozdělení určité nedostatky, protože 

všechny přírodní děje nemohou být jednoznačně zařazeny do těchto uvedených skupin.  

 

2.4.1 Ploužení 

 

Nejrozšířenější typ svahového pohybu v ČR je ploužení. Do této skupiny je zahrnuto 

několik podtypů svahových pohybů. Jde o dlouhodobý a z geologického hlediska nezrychlující 

se pohyb horninových hmot. Hranice sesuvu vůči pevnému podloží je většinou nezřetelná. 

Rychlost posunů hmot se nachází v rozmezí mm.rok-1. Při nárůstu rychlosti pohybu vlivem 

klimatických nebo antropogenních faktorů ploužení přechází do sesouvání, stékání nebo také 

řícení.  

Povětrnostními činiteli je způsobeno slézání sutí. Jde o velmi pomalý pohyb 

povrchových vrstev hlín a sutí ve svahu. Hlavním činitelem je mráz a následné tání. Zmrzlé 

úlomky hlíny a sutě se nadzvednou a při tání se vrací. Nevrací se ovšem na své původní místo. 

Gravitace unáší materiál směrem dolů po svahu. To má za následek hákování vrstev. 

Soliflukci lze charakterizovat jako pomalé odtékání rozmrzlých povrchových vrstev 

po hlubší stéle zamrzlé půdy. U nás se může vyskytovat v horských oblastech následkem 

rychlého tání. 

Hlubinné plouživé pohyby horských svahů jsou pohyby po předurčených vrstevnatých 

plochách bez vytvoření smykové plochy. Řadíme mezi ně gravitační posuny vzniklé 

tektonickou činností. 

Velmi často dochází v přírodě k vytlačování měkkých hornin na dně údolí. Jeho forma 

je částečně závislá na geomorfologických podmínkách oblasti. Vytlačování vrstev může být 

zapříčiněno nedostatečným únosným podložím nebo narušováním měkkých jílů na dně 

erozních údolí. Hlavním faktorem je přitížení vrstev nadloží.  
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Blokové sesuvy vznikají hlavně u silně rozpukaných hornin ležících v měkkých 

jílovitých vrstvách. Bloky hornin z čela vnikají do jílovitého podloží. Podloží je vytlačováno 

do stran a také jsou přemísťovány bloky dolů po svahu. Jak je vidět na obrázku 3(7), unášené 

bloky se v horní části přiklánějí ke svahu.  

 
Obr. 3 Druhy ploužení [6] 

2.4.2 Sesouvání 

 

Sesouvání je docela rychlý klouzavý pohyb horninových hmot po jedné nebo více 

průběžných smykových plochách. Rychlost sesutých hmot bývá řádově v cm – m.den-1. 

Výsledkem sesuvného pohybu je sesuv. Typickým projevem je, že se část hmot nasune  

na původní terén v předpolí.  

V ČR dochází nejčastěji ke svahovým pohybům sesouváním zemin podél rovinných 

nebo mírně zvlněných smykových ploch.  Pohyb nastává na kontaktu kvartérních pokryvů  

se skalním podkladem. Častá mocnost sesuvných vrstev se nachází v intervalu 2 – 3 m. Plošný 

sesuv je vyvolán při aktivování větší sesuvné plochy. V suchých obdobích vznikají  

ve svahu trhlinky. Aktivace nastává po nasycení svahu vodou nejčastěji v jarním období. 

K sesouvání podél zakřivených ploch dochází v převážně nezpevněných nebo z části 

zpevněných pelitických horninách. Při překroční smykové pevnosti vzniknou hluboké sesuvy. 
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Odlučná oblast má konkávní tvar a v akumulační zóně u paty svahu se hromadí sesunutá hmota. 

V příčných trhlinách vzniklých na sesuvu se hromadí voda, která má za následek zhoršení 

stability svahu. 

Příčinou sesouvání skalních hornin podél předurčených ploch bývá nejčastěji 

diskontinuita, puklina nebo vrstevní plocha skalních hornin ukloněných směrem po svahu.  

Svah se dá do pohybu, pokud je porušena pata svahu. Ta bývá nejčastěji porušena podemletím 

nebo špatným odstraněním paty svahu. Pohyb svahu je ovlivněn třením jednotlivých vrstev. 

Při zvodnění oblasti mezi jednotlivými vrstvami nastává snížení tření a sesuv se urychlí.  

Výskyt sesuvů podél složených smykových ploch je patrný v horizontálně uložených 

souvrstvích s písčitými a jílovitými sedimenty. Odlučná oblast je charakteristická tvarem 

rotační plochy, která následně přechází do rovinné vrstevní plochy. Její smyková pevnost má 

nižší hodnoty.  

 
Obr. 4 Druhy ploužení [6] 

2.4.3 Stékání 

 

 Proces stékání lze charakterizovat jako krátkodobý pohyb horninových hmot  

ve viskózním stavu. Z odlučného prostoru, jámy, vyteče podstatná část hmot, která se přemístí 

po povrchu terénu na velkou vzdálenost. Od neporušeného podloží jsou separovány stékající 

hmoty. Výsledkem tohoto procesu je proud. 

 Pro vznik zemních proudů a proudových sesuvů jsou zapotřebí specifické 

geomorfologické podmínky. Nejčastěji se vyskytují v oblastech s povrchovými plošnými 
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sesuvy. Zemní proudy a proudové sesuvy mají velkou odlučnou oblast, ze které je rozbředlý 

materiál přemístěn ve formě úzkého proudu k patě svahu. Rozdíl mezi zemním proudem 

a proudovým sesuvem je převážně v rychlosti. Rychlost zemního proudu se pohybuje  

v desítkách metrů za hodinu, zatímco proudový sesuv mívá rychlost několik m.den-1. 

 Suťové a bahnité proudy se vyznačují rychlými pohyby při nečekaných vodních 

přívalech. Vznik těchto proudů je v sýpkách nesoudržných hornin, do kterých se rychle vsakuje 

voda. Tento jev způsobí vznik a následný pohyb suspenze. V pohybujícím se proudu bývá 

poměr pevných částí k vodě přibližně 1:1.   

 Další formou stékání je vyplavení nebo ztekucení písku, protože jakákoliv nezpevněná 

zemina se může stát tekutou při splnění určitých podmínek. Ztekucení písku může nastat 

náhlým snížením vodní hladiny nádrží. Jemnozrnné písky jsou unášeny proudem častěji než ty 

hrubozrnné.  

 Zvláštním druhem mořských jílovitých sedimentů jsou senzitivní jíly. Důvodem vzniku 

svahových sesuvů je snižování pevnosti jílovitých sedimentů, které se s přibývajícím stářím 

odsolují.  Současně dochází ke snížení meze tekutosti a zvýšení citlivosti. To se projeví ztrátou 

pevnosti při prohnětení. Během průběhu procesu je obsah vody v zemině neměnný.  

 Subakvatické skluzy se vyskytují pod vodní hladinou v důsledku nezpevněných 

sedimentů na svazích. Nejvíce postiženými zeminami bývají siltovité nebo jílovité kaly. Může 

se jednat také o písčité náplavy. Tento jev je pozorovatelný na mořských a jezerních svazích 

a také na deltách řek. Pohyby jsou vyvolány přírodní nebo umělou seizmicitou.  

 
Obr. 5 Druhy stékáni, tečení [6] 
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2.4.4 Řícení 

 

Samotnému řícení může předcházet ploužení a sesouvání. Základním rozdílem mezi 

sesouváním a řícením je, že hornina ztrácí kontakt se zemským povrchem a nastává fáze 

volného pádu. Jedná se o náhlý krátkodobý pohyb horninových hmot, který může dosahovat 

rychlosti větší než 200 km.hod-1. Protože se tento pohyb nekoná podél smykové plochy, mohou 

se dopadené úlomky horniny dále pohybovat. Řícení podléhají nejen jednotlivé úlomky, 

ale dokonce i celé skalní komplexy. Podle velikosti jednotlivých úlomků dochází v oblasti 

dopadu ke vzniku suťových kuželů, jejichž svahy mohou být ve sklonu 25 – 40°. Skalní řícení 

lze často pozorovat u mladých pohoří (Alpy, Himaláje, Karpaty).  

 
Obr. 6 Druhy řícení [6] 

 

2.5 Další rozdělení sesuvu 

 

 Mezi další kritéria členění svahových pohybů patří věk, stupeň aktivity, geneze, 

vývojové stadium, opakovatelnost, tvar půdorysu, zřetelnost morfologické formy a pozice vůči 

dalším svahovým deformacím. U členění podle věku, aktivity a stáří dochází k vytvoření 

dalších podskupin. Podle stupně stádia jsou svahové pohyby členěny na počáteční stádium, 

pokročilé stádium a finální stádium. Dle stupně aktivity jsou rozlišovány na aktivní (živé), 

dočasně uklidněné (potenciální) a trvale uklidněné (stabilizované). Podle stáří jsou rozděleny 

na současné (recentní) a staré (fosilní). [2] 
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Dle interních pokynů ministerstva životního prostředí zařazujeme svahové deformace 

podle výše rizika do tří kategorií. Rizika mohou být sama předurčena geologií, morfologií 

a hydrogeologií území. Nicméně k jejich zvýšení dochází také neuváženými stavebními zásahy, 

nevhodnými terénními úpravami, špatnou údržbou toků nebo narušením vegetačního pokryvu. 

I. Kategorie – malé riziko 

Svahové pohyby sesuvu jsou ve stavu dočasného uklidnění. Přesto je zde hrozba 

obnovení svahových pohybů, protože hlavní příčina jejich vzniku nebyla odstraněna a pohyby 

mohou nastat znovu. Při dostatečném monitoringu svahu není nutná okamžitá technická sanace. 

Na základě výsledků monitoringu je určen další postup.  

II. Kategorie – střední riziko 

Jedná se o situaci, kdy jsou svahové pohyby stále aktivní. V tomto případě je důležité 

začít se sanačními opatřeními co nejdříve. Tato opatření musí být provedena podle IG 

průzkumu v co největším rozsahu. Musí na ně být vypracován sanační projekt. 

III.  Kategorie – vysoké riziko 

Do třetí kategorie se řadí svahové pohyby stále aktivní, které vykazují značné stopy 

nových forem deformací, jako jsou trhliny, zátrhy, vyboulená čela, vyvinuté odlučné oblasti, 

nakupení hmot a mnohé další. Pokud je ve svahu nahromaděno větší množství vody, může dojít 

k urychlení svahové deformace. Bez dalších odkladů musí být zahájeny sanační práce. V první 

řadě je důležité provést povrchové odvodnění svahu a terénní úpravy vzniklých deformací 

svahu. Dále je nutné vypracovat zprávu o zhodnocení úspěšnosti této havarijní sanace 

a navrhnout definitivní opatření, vycházející z předešlých průzkumů. [5] 

 

2.6 Předběžná sanační opatření 

 

 Podstatou sanačních opatření svahu je zastavení dalších svahových pohybů. Sanační 

práce jsou finančně a časově náročná. Po provedení sanačních prací nastává kontrolní 

a údržbová část. Vždy je v první řadě potřeba odvodnit rizikový svah a následně stabilizovat 

podle morfologických a geologických podmínek zájmové oblasti.  
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Pro zajištění stability svahu je vhodné provádět preventivní opatření jako například 

ochranu proti erozi a zvětrávání, kterou je možno zabezpečit stávajícím porostem. Nezbytná je 

i správná analýza možného problému vzniklého při plánování stavby zářezu, násypu a dalších 

činností. Preventivní opatření nelze provádět zpětně. To znamená, že pokud již sesuv svahu 

nastal, je třeba provést sanační práce.  

 

2.6.1 Odvodnění 

 

 Odvodnění svahu se provádí proto, aby velikost pórového tlaku vody na smykové ploše 

byla redukována. Tím je dosaženo zvýšení stupně tření mezi zeminami. Jsou rozlišovány dva 

typy odvodnění – povrchové a hlubinné. U povrchových odvodnění dochází  

k využití povrchových odvodňovacích příkopů, odčerpávacích stanic, trubek nebo požárních 

hadic. U hlubinných odvodnění lze zvolit použití horizontálních nebo vertikálních 

odvodňovacích vrtů. Do vrtů jsou vkládány perforované trubky. U horizontálních vrtů jsou vrty 

vrtány po spádnici, aby došlo k samovolnému odtoku vody. U vertikálních vrtů se jedná  

o využití čerpadel na odčerpání vody. Z ekonomického hlediska je výhodnější varianta 

horizontálních vrtů.  

 

2.6.2 Změna tvaru svahu 

 

 Zlepšení stability svahu pomocí změny tvaru svahu lze dosáhnout několika způsoby. 

První možnost spočívá v odebrání části objemu zeminy nad odlučnou oblastí v koruně svahu. 

Další možností je přitížení paty svahu přitěžovací lavicí. Součástí tohoto řešení je i odvodnění. 

Další způsob je zmírnění sklonu svahu vytvořením lávek nebo teras. Zde ovšem vzrůstá riziko 

vzniku menšího dílčího sesuvu na nově vybudovaných lávkách. Tyto metody jsou jednoduché 

a trvanlivé, ale zároveň je při realizaci zapotřebí těžká mechanizace. [2] 
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2.7 Technická stabilizační opatření 

 

Nejčastěji používanými technickými stabilizačními opatřeními jsou stabilizační žebra, 

pilotové, opěrné, zárubňové, srubové, štětové stěny, hřebíkování, kotvení, mikropiloty, 

ochranné sítě, gabiony a další. V praktické části diplomové práce byly navrženy stabilizační 

konstrukce z gabionových stěn a bylo provedeno hřebíkování svahu. [6] 

 

2.7.1 Gabiony 

 

Stabilizační gabionové stěny jsou skládány z gabionových košů. Jedná se o drátěné    

koše -  svařované nebo pletené, které jsou následně plněny kamenivem. Základní rozdíly jsou 

ve velikosti jednotlivých ok, která je většinou 10 x 10 cm, a ve velikosti drátu, kterým je gabion 

tvořen. Průměr drátů bývá 2, 5 – 4 mm. Tento drát musí být pozinkovaný, aby byl odolný vůči 

povětrnostním vlivům a nedocházelo k jeho znehodnocení korozí. Tahová pevnost drátů bývá 

v rozsahu 450 – 500 MPa. [5] 

 
Obr. 7 Gabionový koš [14]     Obr. 8 Gabionový popis [15] 

Gabion může být založen i v nerovnoměrném terénu. Jeho konstrukce je dostatečně 

přizpůsobivá. Spolupůsobením jednotlivých gabionových košů vzniká gabionová stěna, která 

je odolná vůči vnějšímu tlaku a změnám tahových a tlakových sil. Velká výhoda gabionových 

stěn spočívá v tom, že propouštějí vodu, a proto je jejich montáž možná v jakémkoliv ročním 

období. Pro plnění gabionových košů se používají výhradně skalní horniny, poněvadž jsou 

odolné vůči účinkům zvětrávání. Ukládání kamenů do košů je prováděno ručně. Pokud je 

potřeba gabion přitížit, dojde k vyplnění viditelné části koše skalní horninou a ostatní prostor 

je vyplněn zásypem. [5,7] 
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Obr. 9 Gabionová konstrukce [vlastní zdroj] 

2.7.2 Hřebíkování 

 

 Mezi ekonomicky výhodné sanace svahu patří hřebíkování. Princip hřebíkování spočívá 

ve vyztužení zeminy v jejím přirozeném uložení. V zemině se vytvoří hustá síť krátkých 

tahových prvků zasahujících do rostlé zeminy. U svahu je důležité, aby byla hřebíkem protknuta 

smyková plocha. Existují různé materiály hřebíků. Nejčastěji je používán ocelový materiál. 

Ocelové hřebíky jsou vkládány do vrtů s cementovou zálivkou a zapuštěny do krycí vrstvy 

ze stříkaného betonu. Stříkaný beton bývá vyztužen KARI sítí tloušťky přibližně 100 – 250 

mm. Díky hlavě, která většinou vznikne ohybem táhla hřebíku, je propojen hřebík s krycí 

vrstvou. Takto je vytvořeno těleso z vyztužené zeminy, které odolává působením zemního 

tlaku. Průměry vrtů pro hřebíky jsou 50 – 150 mm dle geologických poměrů.  Při hřebíkování 

je nutné svah řádně odvodňovat. [2] 

 
Obr. 10 Schéma hřebíkování [10] 
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2.8 Monitoring sesuvných území 

 

Monitoring je základní činnost prováděná v sesuvné oblasti. Jeho podstatou je zejména 

sledování chování sesuvu v čase, monitorování změn smykové plochy, rychlosti pohybu, 

režimu podzemní vody a po překročení varovných stavů návrh patřičných opatření. Dalším 

úkolem je sledování funkčnosti prvků sanace. Jelikož monitoring je dlouhodobá činnost, měla 

by být navržena i vhodná monitorovací zařízení. V následujících podkapitolách jsou popsány 

běžné prvky monitoringu. [6] 

Nejjednodušší metodou, která se obvykle použije jako první, je měřičská přímka. Tato 

metoda je založena na tom, že budou na sesuvu napříč instalovány body po vrstevnicích, nejlépe 

v řadě. V případě, že nastane pohyb svahu, body se posunou a díky tomu se může odhadnout 

rychlost a velikost pohybu. Pokud se bude jednat o přesné geodetické měření, budou 

pozorované body ve svahu pevně ukotveny.  Pro vizuální sledování mohou být pozorovací 

body, které reprezentují kolíky, pouze zatlučeny do země. 

 

Obr. 11  Měřičská přímka [4] 

Pásmové extenzometrické měření je metoda pro vyhodnocení vývoje svahové 

deformace. Jedná se o metodu, která je založena na měření vzájemné polohy mezi dvěma 

pevnými body. První pevný bod se umístí mimo sesuvné území a druhý pevný bod je umístěn 

do sesuvného území.   
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Obr. 12 Pásmový extenzometr [4] 

 

Ke sledování hladiny, proudění a pórového tlaku vody jsou využívány hladinoměry  

a piezometry. Ty se vkládají do předem připravených hydro vrtů. 

 

Obr. 13 Piezometrické sondy [11]   Obr. 14 Piezometr [11] 

Ke sledování aktivity na smykové ploše horizontálních posunů jsou nejčastěji 

používány inklinometry ve vrtech. Vrty by měly zasahovat nejméně 3 m pod nejhlubší 

smykovou plochu. Pokud budou rychlosti svahu řádově v cm.měsíc-1, je metoda nepoužitelná, 

nastane destrukce inklinometrického vrtu. V tomto případě se může zjistit hloubka smykové 

plochy, na které nastal pohyb, pomocí křehkých páskových vodičů. [8, 9] 

   

Obr. 15 Princip činnosti inklinometrické sondy [8]  Obr. 16 Inklinometr[11] 
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2.9 Výpočetní modely stability svahu (software Plaxis 2D) 

 

Souhrnný programový software je vyroben holandskou společností PLAXIS BV. 

Je vytvořený pro řešení geotechnických úloh na základě deformační a stabilitní analýzy. Jeho 

princip spočívá v numerické metodě konečných prvků. Metoda konečných prvků je používána 

pro modelování rovinných úloh mechaniky kontinua. Program je maximálně využíván  

v oblasti geotechniky, zakládání staveb a podzemního stavitelství. 

 

 Systém obsahuje velké množství základních vztahů, například reologických. Je možno 

modelovat proces konsolidace a je zde umožněn fázový postup při realizaci stavby. V Plaxisu 

lze modelovat hydrostatické i hydrodynamické účinky vody v zeminách a také spolupůsobení 

mezi konstrukcí (kotvou, podzemní stěnou, geotextilií atd.) a zeminou.  

 

Pomocí programu Plaxis je možno lokalizovat oblasti nestability, kde se tvoří kritické 

smykové plochy, a vyhodnocovat počáteční parametry vzniku smykových ploch. Stupeň 

bezpečnosti (stability) je určován poměrem mezi maximální smykovou pevností a minimální 

smykovou pevností potřebnou pro zajištění rovnováhy. Pro řešení geotechnických úloh je 

možné použít základní Mohr-Coulombův konstitutivní model nebo sofistikovanější výpočtové 

modely. 
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3. Základní údaje řešeného sesuvného území 

 

Zájmová oblast se nachází na území Severomoravského kraje, okres Karviná, město 

Havířov - Bludovice, ulice Svážná 22. V období 15. – 18. května 2010 došlo ke vzniku 

svahových deformací v zájmové oblasti vlivem extrémních srážek a povodni. Následně byl 

proveden IG průzkum lokality. Na základě zjištěných výsledků byla potvrzena aktivita sesuvu 

a byl sestaven návrh sanačního opatření. [16,17] 

 
Obr. 17 Ortografický snímek lokality, zájmové území červeně [13] 

 

Jedná se o oboustranně sesvahovanou rokli, která plní funkci suchého koryta sloužícího 

ke svodu dešťové vody. Na pravé straně ve střední části se nachází rodinný dům. Deformace 

svahu se projevují přibližně 3 m od objektu směrem k vodoteči ve formě výrazné zádržné hrany. 

Koryto je zaústěno podzemním trubkovým vedení do nedaleké vodoteče (Obr. 18). Koryto 

nebylo udržováno, bylo zaneseno odpadem, jak jde vidět na obrázku 19, což přispělo k větší 

saturaci okolí svahu při extrémních srážkách. 

    
     Obr. 18 Zaústění koryta [vlastní zdroj]    Obr. 19 Zanesené koryto [foto: Ing Pavel Šípek] 
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3.1 Dosavadní prozkoumanost 

 

V zájmovém prostoru  a jeho blízkém okolí byly podle údajů centrální databáze České 

Geologické Služby Praha provedeny geologicko-průzkumné práce v rámci následujících akcí. 

Tab. 1 Prozkoumanost lokality 

Havířov Bludovice – ul. Svážná - Posouzení rizika ohrožení objektů RD v majetku RPG Byty, s.r.o. 

Zpracoval: K-GEO, s.r.o., Kovář. L., Ostrava, 2014 

Stanovisko ČGS k posouzení svahové deformace na pozemcích parc. č. 2093/38 a 2090/3 v k.ú. 

Bludovice.  

Zpracoval: ČGS, Malík P., Praha, 2014 

Havířov Bludovice – svážná 22 předběžný inženýrsko-geologický průzkum sesuvného území 

Zpracoval: K-GEO, s.r.o., Mrógala E., Ostrava, 2010, zak. č. zpracovatele J2010 064 63 550 3803 1 (vrt Pv-2) 

Havířov-Bludovice, RD Svážná 21. (K-GEO s.r.o., Ostrava, 2004). 

Zpracoval: K-GEO, s.r.o., Ondra K., Ostrava, 2004 

 

Vybrané závěrečné zprávy byly použity jako podklad pro zpracování této diplomové 

práce. Všechny geotechnické parametry nutné pro výpočty stability svahu a posouzení variant 

sanací byly získány ze závěrečných zpráv z průzkumů. 

 

3.2 Rozsah prací předběžného IG průzkumu 

 

Prvotní průzkum terénu proběhl dne 24. 5. 2010 a byl zaměřen na zhodnocení aktuálního 

stavu lokality a možná rizika, která bude nutné zohlednit při variantách sanace. Byl při něm 

proveden základní průzkum terénu a vrtné práce pro získání geotechnických vlastností. 

 

3.2.1 Mapování projevů nestability  

 

V prvotní fázi bylo provedeno mapování velikosti sesuvných projevů. Průzkumové 

práce byly přednostně zaměřeny na trhliny, odlučné hrany, místa se zvýšenou vlhkostí, projevy 

ve vegetaci, tzv. opilé stromy a další projevy nestability na povrchu terénu, ale i na postižených 

objektech. 
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3.2.2 Geodetické práce 

 

Jako podklad pro práce byl zaměřen digitální geodetický plán, viz příloha 1, 

s návazností na JTSK a výškový systém Bpv. Z digitálního geologického plánu byl vytvořen 

řez zájmovým územím. Řez byl dále použit jako předloha pro modelování svahu metodou 

konečných prvků. 

 

3.2.3 Vrtné práce 

 

Výsledky vrtných prací byly převzaty ze závěrečných zpráv. Dne 30. 6. 2010 byly 

realizovány vrtné práce pomocí ruční soupravy EIJKELKAMP. Celkem byly odvrtány 3 vrty 

o celkové délce 5, 2 m. Hloubka sond nemohla být s ohledem na technologii vrtání a zastižení 

povrchu předkvartérních hornin větší. Vrt s označením Iv-3 byl opatřen speciální 

inklinometrickou výstrojí, vrt Pv-2 byl vystrojen jako hydrogeologický, pozorovací. Pro zjištění 

fyzikálně - mechanických vlastností zastižených zemin bylo odebráno celkem 5 ks vzorků typu 

B dříve porušených vzorků se zachováním přirozené vlhkosti též poloporušených vzorků pP. 

V geotechnické laboratoři dle platných norem a předpisů byly analyzovány vzorky zemin.  

V roce 2014 byl IG průzkum doplněn o strojní vrt V-1, dále o jeden ruční vrt RV-2. 

Následně byly také provedeny tři strojní dynamické penetrace DP-1, DP-2 a DP-3 a dvě ruční 

dynamické penetrace LDP-4 a LDP-5. Poté byly všechny změny zaznamenány  

do geodetického plánu, který je součástí Přílohy č. 1. Ze získaných dat byl sestaven geologický 

řez A – B (Příloha č. 2), ve kterém jsou zaznamenány výsledky z vrtných sond a z dynamických 

penetrací jak z ručních, tak strojních. Součástí Příloh č. 3 – 8 jsou geologické popisy vrtů 

a výsledky dynamických penetrací použitých při tvorbě řezu A – B. V Příloze č. 9 je uveden 

přehled vrtných prací provedených v zájmové oblasti. [16,17] 
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4. Inženýrsko – geologické, hydrogeologické a geotechnické poměry 

 

Podle geomorfologického členění ČR je zájmová oblast umístěna v provincii Západní 

Karpaty, soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Západobeskydské podhůří, celku 

Podbeskydská pahorkatina, podcelku Těšínská pahorkatina, okresku Hornotěrlická 

pahorkatina.  Jedná se o plochou pahorkatinu s erozně denudačním reliéfem. Nadmořská výška 

v zájmovém území se dle geodetického zaměření pohybuje v rozmezí 

cca + 308 až + 313 m n. m. 

 
Obr. 20 Geomorfologické členění ČR [13]  

Z regionálně geologického hlediska náleží lokalita k vněkarpatským příkrovům 

flyšového pásma Západních Karpat. Petrograficky je pro vněkarpatské příkrovy typická 

převaha flyšových sedimentů. Předkvartérní podloží území je budováno  

těšínsko – hradišťskými vrstvami slezské jednotky spodně křídového stáří. Jedná se o flyšovité 

souvrství se střídáním jílovců a pískovců, s výraznou převahou jílovců nad pískovci.  

Jílovce jsou převážně tmavě šedé, při svém povrchu zvětralé. Na kontaktu s kvartérním 

pokryvem jsou jílovce až rozložené, přecházejí v eluvia charakteru jílů s proměnlivým obsahem 

úlomků matečných hornin. Povrch předkvartérního podloží se v zájmovém prostoru nachází 

v malé hloubce pod povrchem terénu 0,8 – 1,5 m. Přirozený geologický profil uzavírají 

deluviální žlutohnědé jíly s proměnlivým obsahem hrubozrnných úlomků, případně písčité 
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příměsi. Kvartérní pokryv dosahuje mocnosti max. cca 1,5 m. Na většině plochy je povrch 

zájmového území upraven antropogenními navážkami a kulturními zeminami.  

Z hlediska hydrogeologické rajonizace se zájmové území nachází v rajónu  

321 - flyšové sedimenty v povodí Odry. Podzemní voda byla zachycena jen ojediněle ve vrstvě 

navážek v hloubce 0,7 m pod terénem ve vrtu Pv – 2. Jedná se o antropogenní zavěšenou 

zvodeň, která vznikla vsakováním srážkových vod vrstvou příznivých propustných navážek 

a následným hromaděním vody na rozhraní těchto navážek a podložních zemin deluviálních 

jílů, eluviálních jílovců. Zvodnění se může vyskytovat i v granulometricky příznivých 

zeminách diluviálního původu. Povrch zemin rostlého terénu je jílovitého charakteru, 

především pak předkvartéru, představuje izolátor těchto mělce podpovrchových vod. Vydatnost 

uvedené zvodně výrazně kolísá podle intenzity srážek v určitém časovém intervalu. 

Území je odvodňováno drobnými bezejmennými levostrannými přítoky potoka 

Stružník, který je pravostranným přítokem Lučiny. V patě svahu zájmového území probíhá  

ve směru Jihovýchod - Severozápad deprese, kterou jsou sezónně odváděny povrchové vody 

k Severozápadu.  

V tabulce 2 jsou uvedeny srážkové poměry zájmové oblasti v období 2001 až 2007  

ze srážkové stanice ČHMÚ Havířov a měsíční součty srážek ze srážkově extrémního května  

a června 2010 ze stanice Lučina (označeny červeně). 

Tab. 2 Měsíční a roční součty atmosférických srážek (mm) v letech 2001-2007 

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Souhrn 

2001 67,0 39,6 49,3 128,4 36,6 124,1 246,0 98,5 134,9 39,0 36,1 35,9 1035,4 

2002 15,5 31,3 29,4 23,2 150,0 93,5 144,5 88,8 70,9 79,3 37,2 43,9 807,5 

2003 26,0 8,2 31,7 30,5 67,3 24,8 121,0 30,9 42,9 70,2 26,3 50,2 530,0 

2004 34,6 80,9 97,5 32,3 42,0 152,0 48,3 31,4 31,2 54,0 67,6 13,1 684,9 

2005 69,3 58,3 26,3 44,3 95,0 79,0 155,4 141,1 57,0 8,4 55,3 118,9 908,3 

2006 49,5 45,5 72,0 92,3 82,7 94,4 18,5 157,8 41,2 31,0 70,6 38,4 793,9 

2007 56,9 43,4 66,8 11,0 42,4 75,1 100,6 35,9 204,6 67,0 78,9 30,5 813,1 

2010     336,6 61,8        

 

Z tabulky 3 je zřejmé, že srážky v květnu 2010 byly extrémní a představovaly  

cca 40 % průměrných ročních srážek v dané oblasti. Ve srovnání se součty srážek, které 

obvykle spadnou v měsíci květnu, je tato hodnota až šestinásobná. Což vedlo k aktivaci 

svahových deformací. [16,17] 
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4.1 Inženýrsko-geologické vlastnosti zemin na zájmovém území 

 

Na základě závěrečných zpráv lze konstatovat, že se v zájmovém území nacházejí 

následující geologické vrstvy: 

 antropogenní navážky 

 deluviální jíly 

 jílovce těšínsko - hradišťského souvrství 

 

            Na základě makroskopického popisu, laboratorních rozborů byly jednotlivé typy 

zastižených zemin a hornin zatříděny podle dnes již neplatné normy ČSN 73 1001 Základová 

půda pod plošnými základy s uvedením směrných normových charakteristik. Dále byly zeminy 

a horniny zařazeny do tříd těžitelnosti podle dnes již neplatné normy ČSN 73 3050 Zemní práce. 

 

4.1.1 Antropogenní navážky 

 

Svrchní část ověřeného geologického profilu je tvořena vrstvou antropogenních navážek 

překrytých tenkou vrstvou hlíny se svrchním drnem. Jedná se o navážky soudržných jílů 

s vysokou plasticitou, jíly se střední plasticitou až jíly písčité s proměnlivou příměsí úlomků 

cihel, kameniva a organických zbytků, místy i s příměsí komunálního odpadu, škváry, popelu. 

Konzistence je převážně tuhá. Ověřená mocnost navážek se pohybuje od 0,1 do 0,9 m. 

Navážky: F4/CS - F8/CH (jíl písčitý se střední plasticitou – jíl s vysokou plasticitou s úlomky 

kamenů a cihel, pevná konzistence). 

U vrstvy navážek je nutno počítat s nehomogenitou materiálu a od toho se odvíjejícími 

změnami fyzikálně mechanických vlastností i možnými změnami těžitelnosti v návaznosti  

na výskyt hrubší frakce stavební suti apod., popř. přítomností infiltrované srážkové vody. 

Tab. 3 Fyzikálně-mechanické vlastnosti navážky 

Objemová tíha zeminy γ [kN · m-3] 18,5– 20,5 

Modul přetvárnosti Edef [MPa] 3 – 5 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef [°] 16 – 20 

Efektivní soudržnost cef [kPa] 0,006 – 0,010 

Poissonovo číslo η [-] 0.42 

Průtočnost k [m/den] 0,00001 
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Ve smyslu ČSN 73 3050 řadíme zastižené navážky do třídy těžitelnosti 2 – 3, v  případě 

výskytu kamenité až balvanité frakce stavební sutě, hlušiny se může vyskytnout také těžitelnost 

třídy 4. 

 

4.1.2 Deluviální jíly 

 

Deluviální jíly třídy F6/CL - F8/CH byly zachyceny všemi vrty v přímém podloží 

navážky. Ověřená mocnost vrstvy kolísá v rozmezí 0,2 m (PV-2) až 2,3 m (DP-2). Jedná se  

o jíly se střední až vysokou plasticitou, žlutohnědé až tmavě hnědé, rezavě a šedě šmouhované, 

někdy s malou příměsí drobných valounků. Konzistence je tuhá, někdy i pevná. Byla zjištěna 

i příměs organické hmoty. Sesuvnými procesy přepracovaných deluvií se mohou jako příměsi 

v jílech vyskytovat i antropogenní materiály a útržky předkvartéru. 

Tab. 4 Fyzikálně-mechanické vlastnosti deluviálních jílů sesuvem nepostižených 

Objemová tíha zeminy γ [kN · m-3] 19,30 

Modul přetvárnosti Edef [MPa] 5,00 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef [°] 20,00 

Efektivní soudržnost cef [kPa] 9,00 

Poissonovo číslo η [-] 0,42 

Průtočnost k [m/den] 0,00002 

 
Tab. 5 Fyzikálně-mechanické vlastnosti nečleněných deluvií sesuvem postižených 

Objemová tíha zeminy γ [kN · m-3] 18,10 

Modul přetvárnosti Edef [MPa] 0,69 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef [°] 16,00 

Efektivní soudržnost cef [kPa] 2,00 

Poissonovo číslo η [-] 0,42 

Průtočnost k [m/den] 0,00007 

 

Na základě ČSN 73 3050 patří zastižené jíly do třídy těžitelnosti 2 - 3, sesuté zeminy 

v kašovité konzistenci (čelo ve vodoteči) do třídy 3 - 4, případné cizorodé stavební zbytky  

do třídy 4. 
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4.1.3 Jílovce těšínsko - hradišťského souvrství 

 

Předkvartérní podloží tvoří jílovce, šedé až hnědošedé, místy střípkovitě rozpadavé, 

tektonicky silně porušené až rozklouzané, silně až zcela zvětralé, shora zcela rozložené  

na pevný jíl s vysokou plasticitou. V rámci průzkumu byl jejich povrch zastižen všemi sondami 

v hloubkových rozmezích 0,8 – 2,3 m pod terénem. Dle ČSN 73 1001 je zařazujeme do třídy 

R6-R5. Pevnost: extrémně nízká – velmi nízká. 

Vrtem J-1 a patrně také dynamickými penetracemi především DP-1 byly zastiženy tenké 

deskovité až lavicovité vrstvy (0,05 - 0,20m) vápnitých pískovců až vápenců kvality R3 střední 

pevnosti. Horninový masiv předkvartérních hornin do hloubky cca 6 - 7 m pod úroveň povrchu 

terénu lze hodnotit jako velmi špatný, vysoce rozvolněný a totálně oslabený. 

Tab. 6 Fyzikálně - mechanické vlastnosti předkvartérních hornin třídy R6-R5 

Objemová tíha zeminy γ [kN · m-3] 19,7 

Modul přetvárnosti Edef [MPa] 8,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef [°] 21,0 

Efektivní soudržnost cef [kPa] 12,0 

Poissonovo číslo η [-] 0,4 

Průtočnost k [m/den] 0,00003 

 

Podle ČSN 73 3050 jsou podložní horniny zařazeny do třídy R6 - R5, do třídy 

těžitelnosti 3 - 4. [16,17] 
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4.2 Stabilitní situace 

 

V centrálním registru sesuvných území ČGS Praha je v zájmové lokalitě evidována 

sesuvná aktivita. Jde o aktivní sesuvné území, které je v databázi ČGS Praha vedeno  

pod kódovým označením 3 Bludovice. Záznam byl pořízen v roce 2010 (Obr. 21). 

 
Obr. 21 Mapa sesuvných území v okolí zájmové lokality [5]  

 

Sesuv vzniklý ve srážkově mimořádně bohatém období je lokalizován oboustranně 

ve svahu ukloněném směrem do erozní rýhy bezejmenné vodoteče. Sesuv dosáhl v roce 2010 

na pravém břehu celkové rozměry cca 10 m směrem po spádnici svahu a šířku cca 25 m,  

na levém břehu pak cca 25 m po spádnici svahu a šířku cca 55 m.  

Situace vedoucí ke vzniku sesuvu se opakovala ve dnech 14. - 17. května 2014, i když 

součet spadlých srážek zdaleka nedosáhl objemu a intenzity jako v roce 2010. To bylo 

zapříčiněno mimo jiné i tím, že sesuv jako takový nebyl sanován a již vytvořené smykové 

plochy reagovaly na změny napětí v horninovém masivu podstatně rychleji a dynamičtěji. 

Celkový rozsah sesuvu se příliš nezměnil. V pomyslné ose sesuvu vrcholu došlo 

k přiblížení k rodinnému domu číslo popisné. 22 na vzdálenost cca 3 m od jeho okraje. Rovněž 

výškové poklesy terénu byly maximální právě v této oblasti. Jednalo se o pokles cca 1,2 m. 

Odlučná trhlina sesuvu na obrázku 23 je mírně zvlněná a spíše lineární, zakřivená až u hranic 

deformace. Čelo sesuvu se nachází v korytu vodoteče, kterou pozvolna pohybem uzavírá.  
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Za hlavní odlučnou trhlinou, především opět u jejího jihovýchodního konce, byla 

objevena řada rozevřených tahových trhlin. Terén podél trhlin vykazoval výrazné znaky 

denivelace a náklon k deformaci. 

 
Obr. 22 Odlučná trhlina [vlastní zdroj] 

 

 
Obr. 23 Odlučná trhlina [vlastní zdroj] 
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5. Geotechnické a stabilitní posouzení výchozího stavu lokality 

 

První sesuv se ve zkoumané lokalitě udál 15. – 18. května 2010. Sesuv byl lokalizován 

ve svahu ukloněném směrem do bezejmenné erozní rýhy, občasné vodoteče. Vodoteč  

se nachází v patě svahů a za vysokých vodních stavů eroduje hloubkovou a boční erozí. Koryto 

toku se zahlubuje. V roce 2014 byl ověřený výškový rozdíl proti výchozímu stavu z roku 2010 

cca. 0,4 m, to potvrzuje podemílání svahů (Obr. 25). Svah je orientován na jihozápad. Sesuv 

roku 2010 dosahoval celkových půdorysných rozměrů cca 10 m směrem po spádnici svahu 

a šířku cca 25 m. Odlučná trhlina sesuvu byla mírně zvlněná spíše lineární. Výškový rozdíl paty 

a horní hrany svahu byl cca 2,9 m. Největší rozdíl úrovně výšky terénu nad a pod odlučnou 

trhlinou byl cca 1,0 m. Následně v roce 2014 byl výškový rozdíl paty a horní hrany svahu 

cca 3,5 – 4,0 m a maximální výškový rozdíl nad a pod odlučnou trhlinou byl cca 1,2 m. Hlavní 

odlučná trhlina sesuvu je mírně zvlněná, spíše lineární. V roce 2014 byla hlavní odlučná trhlina 

přiblížena k objektu rodinného domu číslo popisné 22 na vzdálenost cca 3,0 m. Čelo sesuvu 

spočívá v korytu vodoteče a akumulační část sesuvu nebyla patrná. Nad hlavní odlučnou 

trhlinou, u jejího jihovýchodního konce, se vyskytla řada menších rozevřených tahových trhlin.  

 
Obr. 24 Zahloubení koryta 0,4 m [vlastní zdroj] 

 Podél domu číslo popisné. 22 a v okolních zpevněných plochách a chodnících byly 

patrné projevy proběhlých starších deformací ve formě prasklin a pokleslých hran. Samotný 

dům byl založen patrně až do hornin předkvarterního původu. V roce 2010 nebyly detekovány 

trhliny na domu. V roce 2014 byly na domu zjištěny tahové trhliny, které se vyskytovaly 
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na spodní části obvodového zdiva. Trhliny postupovaly od základů domu do konstrukce 

a sesuvem je ohrožováno podzákladí domu. V současné době jsou tahové trhliny schovány 

pod zateplením, není tedy možné určit, zda se stav trhlin zhoršuje.  

Na protějším svahu rýhy vodoteče byl v lese detekován další, plošně poněkud větší, 

sesuv, který ale nebyl blíže zkoumán. Jeho obrys byl orientačně zakreslen do Přílohy č. 1.  

Stav svahu v roce 2014 byl charakterizován jako stále aktivní a potencionálně 

nebezpečný. Podle klasifikace České geologické služby jde o sesuv s rizikem III. Kategorie. 

Z hlediska běžné legislativní praxe lze sesuv označit jako havarijní, vyžadující okamžitou 

sanaci. [16,17] 

 

5.1 Stabilitní výpočet v roce 2010 

 

Z předběžného IG průzkumu byl firmou K-Geo sestaven model pro posouzení 

zájmového území. Stabilitní výpočty byly provedeny programovým systémem Geo MKP 

z programového souboru Geo 4.0 společnosti FINE s.r.o. na geologickém řezu GR1 (Obr. 25). 

Ze získaných kritických smykových ploch pro tehdejší stav svahu s běžnou úrovní 

zvodnění byl stupeň stability F = 1,24 - 1,30 

 
Obr. 25 Geologický řez z roku 2010 [17] 
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5.2 Tvorba výpočtového modelu pro posouzení stability současného svahu 

 

Při tvorbě modelu se vycházelo z podkladů získaných od pana Ing. Pavla Šípka z firmy 

Geoengineering s.r.o. Součástí podkladů byl geologický řez A – B viz Příloha 2. Ten byl 

pomocí softwaru AutoCAD 2014 upraven pro import do softwaru Plaxis 2D. V programu 

Plaxis 2D bylo definováno rozhraní. Po importování řezu A – B do programu Plaxis 2D byly 

namodelovány materiálové charakteristiky zemin (Tab. 7). Ty byly následně přiřazeny  

k jednotlivým vrstvám v řezu A – B. Poté byly zadány okrajové podmínky ve formě tuhé vany. 

Nakonec byla vygenerovaná síť konečných prvků. Tyto úkony byly prováděny v základní fázi. 

Poté samotné výpočty byly řešeny v kalkulační fázi, ve které byla do modelu vkládána 

geometrie hladiny podzemní vody získaná ze závěrečných zpráv průzkumu.  

Tab. 7 Fyzikálně - mechanické vlastnosti 

Vlastnosti zemin γunsat/sat [kN/m3] E [MPa] v [-] c [kPa] fí [°] k [m/den] 

Gabion lomový kámen 23 800 0,25 - - 86,4 

Zásypový klín 18,5/22 0,2 0,27 6 1 0,0000864 

ŽB základ 25 30000 0,2 - - - 

Navážka 18,5/20,5 4 0,42 0,08 18 0,00001 

Deluvia sesuvné 18,1/19,1 0,69 0,42 2 16 0,00007 

Deluvia nesesuvné 19,3/20,3 5 0,42 9 20 0,00002 

Horniny R6-R5 19,7/20,7 8 0,4 12 21 0,00003 

 

5.2.1 Výchozí stav sesuvu z 2014 

 

Byly sestaveny dva výpočetní modely zájmové oblasti z geologického řezu A - B 

a materiálových parametrů získaných z doplňkového IG průzkumu programem Plaxis 2D. 

Podstatou modelů bylo získání představy svahových pohybů a možných vlivů ovlivňujících 

stabilitu svahu. Jako možné vlivy byly uvažovány podzemní voda a zatížení objektu.  

Model č. 1 má simulovat pouze svahový sesuv na základě variant hladina podzemní 

vody v přirozeném stavu a snížená hladina podzemní vody. Model byl sestaven pro zjištění, 

zda má ohrožený dům vliv na samotný sesuv. 

Model č. 2 byl rozdělen do dvou výpočetních částí. První výpočetní část zahrnovala 

výchozí stav lokality v roce 2014 s hladinou podzemní vody v přirozeném stavu, na který byla 

dále navrhována sanační opatření. Druhá výpočetní část simulovala období znovuaktivování 

svahových pohybů vlivem extrémních dešťů. Svah plně saturován vodou. 
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5.2.2 Model č. 1 

 

V prvním modelu byla vstupní data zjednodušena. Byl vyhodnocen pouze samotný 

svah. V modelu byla hlavním ovlivňujícím faktorem voda. V prvním výpočtu byla hladina 

podzemní vody modelována v hloubce, která byla zjištěna ze závěrečných zpráv průzkumu. 

Druhý výpočet byl proveden se sníženou úrovní hladiny podzemní vody, které simulovalo vliv 

horizontálních odvodňovacích vrtů. Výsledkem modelování byla poloha předpokládané 

smykové plochy, stupeň stability, maximální deformace a oblasti plastických bodů.  

 
Obr. 26 Původní HPV     Obr. 27 Snížené HPV 

 

Na výstupech smykových ploch, na modelech bez vody v tělese sesuvu a s vodou je 

patrné, že se jedná o predikovaný kruhový tvar smykových ploch na geologickém rozhraní dvou 

vrstev deluviálních jílů a jílovce. Stupeň stability na obrázku 26 s původní hladinou vody 

dosahoval hodnot F = 1,04 a na obrázku 27 v případě se sníženou hladinou podzemní vody  

F = 1,16. Lze konstatovat, že podzemní voda měla na stupeň stability negativní vliv. 

 
Obr. 28 Původní HPV    Obr. 29 Snížené HPV 

 

 Maximální deformace u = 0,00155 m byly získány v situaci s původní hladinou 

podzemní vody. V tělese svahu byly deformace polohovány v prostoru predikované smykové 

plochy v její horní části (Obr. 28). Následně byly zobrazeny deformace v situaci  
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se sníženou hladinou podzemní vody, které byly situovány v prostoru koruny svahu a také  

u horní části predikované smykové plochy. Maximální deformace dosahovaly u = 0,000785 m 

(Obr. 29).   

 
Obr. 30 Původní HPV     Obr. 31 Snížené HPV 

 

 Z obrázku 30 lze pozorovat, že pokud byly póry v zemině nasyceny vodou, došlo 

k výraznějším deformacím ve směru ux. Jak je patrné z obrázku 31, pokud byla hladina 

podzemní vody snížena, byly zaznamenány větší deformace ve směru uy absencí nasycených 

pórů vodou. Největší pokles v obou variantách byl v koruně svahu.  

 
Obr. 32 Původní HPV     Obr. 33 Snížené HPV 

Červenými body jsou na obrázcích znázorněny plastické oblasti (tj. body ve kterých 

došlo k vyčerpání smykové pevnosti zeminy) a bílými body jsou zaznamenávány oblasti 

odlehčení. Na obrázku 32 s původní hladinou podzemní vody byly patrné koncentrace 

plastických bodů kopírujících predikovanou smykovou plochu a u paty svahu kopírujících 

povrch. Odlehčení, které je znázorněno bílými body, nastalo v koruně svahu.  

Na obrázku 33 se sníženou HPV v tělese sesuvu je znázorněno velké množství plastických bodů 

těsně pod korunou svahu na predikované smykové ploše a u paty svahu kopírující povrch. 

V koruně svahu jsou koncentrovány bílé body znázorňující odtržení.  
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5.2.3 Model č. 2  

 

První výpočetní část zahrnovala výchozí stav lokality v roce 2014. Data používaná  

v modelu byla získána ze závěrečných zpráv IG průzkumu a zatížením od domu. Zatížení domu 

bylo uvažováno q = 75 kN/m2 (Obr. 34). Tento model je považován za výchozí stav lokality, 

proto veškeré další výpočty budou sestavovány na základě tohoto modelu.  

 
Obr. 34 Původní HPV + zatížení 

Smyková plocha nezasahuje pod základy domu, je kruhová a nachází se  

na geologickém rozhraní dvou vrstev deluviálních jílů a jílovce. Jedná se o predikovanou 

smykovou plochu. Stupeň stability F = 1,036. Výslednou smykovou plochou nebyl ohrožen stav 

konstrukce.  

  
Obr. 35 Největší deformace         Obr. 36 Největší deformace  

Pod základem objektu došlo k největším deformacím. Nicméně základy tohoto objektu 

jsou opřeny o jílovcové podloží, proto nedocházelo k další destabilizaci svahu. Toto nebylo 

v modelu uvažováno, byl zde zkoumán pouze vliv zatížení od domu na stabilitu svahu. 
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V oblasti pod základy a v patě byly zjištěny největší koncentrace plastických bodů  

(Obr. 37). V patě svahu byl rovněž výskyt plastických oblastí a ve vrcholu svahu bylo patrné 

odlehčení. 

 
Obr. 37 Plastické body 

5.2.4 Vliv extrémních srážek na stabilitu svahu 

 

Simulace nejhoršího možného stavu při plném nasycení svahu vodou při extrémních 

srážkách. Výpočet vychází z parametrů druhého modelu. Ve druhé výpočetní části byla 

simulovaná situace znovuaktivování svahových pohybů, která se udála v roce 2014 vlivem 

srážek a průtoku většího množství vody vodotečí. Hladina podzemní vody byla uvažována  

v hloubce těsně pod povrchem. Podstatou modelu bylo získání polohy smykové plochy, stupně 

stability, maximální deformace a oblasti plastických bodů.  

 
Obr. 38 Hladina HPV při extrémních srážkách 

Na obrázku 38 je patrná kruhová smyková plocha, která byla na rozhraní dvou 

geologických vrstev deluviálních jílů a jílovce. Stupeň stability dosahoval hodnoty F = 0,93. 

Smykovou plochou nebylo ovlivněno podzákladí domu.  
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Obr. 39 Největší deformace   Obr. 40 Největší deformace 

 

Největší deformace byly zaznamenány pod stávající budovou u = 0,013 m. Toto nebylo 

v modelu uvažováno, byl zde zkoumán pouze vliv zatížení od domu na stabilitu svahu. 

Deformace v těle svahu dosahovaly hodnot u = 0,008 m (Obr. 40). Sesuv byl aktivován, když 

došlo k nasycení svahu vodou a proud v korytu oslabil patu svahu. 

 
Obr. 41 Plastické body 

 

Vznik plastických oblastí byl nejčetnější v patě svahu a pod stávajícím objektem  

(Obr. 41). Odlehčující body naznačující odtržení byly v největší koncentraci v koruně svahu  

a u základů postižené budovy. Ukazují na oblast vzniku tahových sil, které mohou negativně 

ovlivňovat stav budovy. Z průzkumných prací je známo, že na stěně budovy byly viditelné 

tahové trhliny.  
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5.3 Příčiny a mechanismus svahového pohybu 

 

V návrhovém modelu č. 1 byl namodelován svah. Na modelovaném svahu se 

porovnávaly dva stavy. V prvním stavu byl svah s přirozenou hladinou podzemní vody, která 

byla získána ze závěrečných zpráv IG průzkumu. Ve druhém stavu byla hladina podzemní vody 

snížena. V tabulce 8 je srovnání jednotlivých stupňů stability svahu. 

Tab. 8 Svah bez zatížení 

Model č. 1 Stabilita svahu 

Původní HPV F = 1,04 

Snížená HPV F = 1,16 

 

Ze získaných hodnot stupně stability nelze svah považovat za trvale stabilní  

F ˂ 1,5. Je patrné, že voda ve svahu negativně ovlivňuje svah. Pro zvýšení stability je vhodné 

použití odvodňovacích metod.  

Návrhový model č. 2 měl za úkol srovnat dvě situace vzniklé ve svahu. Model svahu 

byl v koruně přitížen zatížením q = 75 kN/m2. Zatížení bylo umístěno na ŽB základovou desku. 

Jednalo se o zatížení od domu. V první situaci byla v modelu nasimulována nastalá extrémní 

srážková situace z roku 2014. Při této situaci byla hladina podzemní vody uvažována těsně 

pod terénem (Obr. 38). Ve druhé situaci byla hladina podzemní vody umístěna do hloubky 

získané ze závěrečných zpráv IG průzkumu (Obr. 34). Z tabulky 9 je zřetelné, že v situaci 

s extrémními srážkami nastal sesuv svahu. Stupeň stability svahu nabyl hodnot F ˂ 1. Situaci 

výchozího stavu je možno považovat za dočasně stabilní. Srovnání obou situací proběhlo 

na základě stupně stability svahu. 

Tab. 9 Svah se zatížením 

Model č. 2 Stabilita svahu 

Výchozí stav F = 1,036 

Extrémní srážky F = 0,93 

 

Ze získaných výsledků lze konstatovat, že zatížení od domu má minimální vliv  

na sesuv svahu. Smyková plocha nezasahuje pod dům, který byl založen do jílovcového 

podloží. Z tabulky 9 je patrné, že extrémní srážky mohou za znovuaktivování svahových 

pohybů.  
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5.3.1 Příčiny a popis mechanismu svahového pohybu 

 

První příčinou aktivace sesuvu byly nadměrné srážky spadlé v roce 2010. Sesuv byl 

v tuto dobu prozkoumán, ale dále nemonitorován. Následující kolaps svahu nastal v období  

14. – 17. května 2014. Příčinou byly rovněž srážky. V současné době jsou monitorovací objekty 

zničené nebo odstraněné.  

 
Obr. 42 Výchozí stav lokality [vlastní zdroj] 

 

Sesuv byl v roce 2014 charakterizován nehlubokou, obecnou smykovou plochou, 

částečně predikovanou průběhem povrchu předkvarterního podloží. Vlastní sesuv i jeho 

stávající oživení bylo vyvoláno hloubkovou a boční erozí vodoteče v patě svahu, která může 

být označena za hlavní příčinu sesuvných pohybů. Erozivní schopnost bezejmenného bočního 

i hloubkového toku je výrazná. Od roku 2010 byla prováděna geodetická měření, která zjistila, 

že koryto bylo zahloubeno minimálně o 0,3 – 0,4 m. Současně pak byl stranově odnášen 

akumulovaný materiál sesuvných čel a pohyby byly dále rozšiřovány. 

Po provedení mapovacích prací bylo konstatováno, že nedocházelo k makroskopicky 

zásadní změně plošného rozsahu sesuvu, nicméně však došlo v jeho vrcholové části k  posunu 

k rodinnému domu číslo popisné. 22 na vzdálenost přibližně 3 m od jeho hrany 

a k výraznějšímu zahloubení smykových ploch. Na hydrogeologicky vystrojeném vrtu PV – 2, 

jehož poloha byla změněna oproti stavu v roce 2010 o 1,23 m, bylo možno pozorovat posun 

hmot v horizontálním směru ve vlastním těle sesuvu. 
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5.4 Stavebně - technický popis stabilizačních konstrukcí 

 

Koncepce technického návrhu stabilizace je založena na následujících výchozích principech: 

1. odstranění erozního účinku vodního toku, snížení rychlosti toku 

2. úprava geometrie svahu 

3. stabilizace paty tížnou konstrukcí  

4. odstranění a náhrada degradovaných deluviálních zemin nad smykovou plochou sesuvu 

5. odvodnění sesuvného svahu realizací drenážních zásypů v potřebném plošném  

a hloubkovém rozsahu 

6. zamezení pronikání srážkových vod do tělesa sesuvu realizací povrchové úpravy terénu 

protierozním a vegetačním krytem 

7. zamezení dotace tělesa sesuvu vodami ze střešních svodů domu 

 

5.4.1 Varianta 1 – Gabionové konstrukce 

 

Konstrukce gabionové zdi byla vybrána pro její výhody: 

    - stabilita staticky spolupůsobící s terénem, technická variabilita, bez dilatačních spár,  

       možnost dodatečného napojení bez pracovních spár, schopnost dotvarování, mělké  

       zakládání 

    - přírodní vzhled, vhodné do CHKO, NP 

    - recyklovatelnost (možnost odstranění a zpětného využití materiálů) 

    - vynikající zvukový útlum 

    - krátká doba realizace (okamžitá statická funkce) 

    - stávají se přirozenou součástí terénu (možnost ozelenit, nechat prorůst kořenovým  

       systémem) 

    - suchá montáž - gabiony je možné provádět i v zimních podmínkách 

    - nenarušují přírodní vodní režim (absorbují energii vody, propouští vodu) 

 

Silové stabilizace toku délky 35 m 

 

Pro návrh stabilizace koryta toku a paty sesuvných svahů byla navržena oboustranná 

gabionová zeď. Založení gabionové zdi bylo uvažováno na podkladní betonové desce,  

na kterou byla uložena gabionová matrace o šířce 4,0 m a výšky 0,5 m a založeny gabionové 

zdi. Samotná konstrukce má výšku do 2,0 m a šířku v rozmezí od 1,0 m do 0,8 m. Tvar 



 
 

38 

 

konstrukce byl v příčném řezu navržen se svislým rubem a rovinnou základovou spárou. 

Směrově a výškově gabionové zdi lemují stávající koryto vodoteče. Přilehlé svahy byly 

upraveny a navázány na korunu gabionových zdí. 

 

V rubu gabionových konstrukcí byl proveden odkop poškozených deluvií a jejich 

náhrada hutněným drenážním zásypem z předrceného kameniva. 

 
Obr. 43 Řez svahem s gabionovou stěnou 

 

Úprava navazujícího koryta toku délky 15 m 

 

Tato úprava není řešena ve stabilitním výpočtu. Jedná se pouze o zpevnění paty a úpravy 

toku vodoteče. Bude provedena kamenná rovnanina za účelem zpomalení vodního toku 

v korytě s minimální mocností konstrukce 0,35 m. Následně bude zhotoveno betonové lože 

o tloušťce 0,15 m, na které budou položeny kameny 1,0 kN/m2 a spáry vyplněny cementovou 

maltou. Profil celé konstrukce bude lichoběžníkového tvaru s šířkou koryta v úrovni dna 2,0 m 

s přechodem na 1,0 m. Svahy budou upraveny do výšky 1,0 m ve sklonu 1:1 v délce 10 m. 

Zbylých 5 m koryta s šířkou v úrovni dna 1,0 m a úpravou svahů do výšky 1,0 m ve sklonu 1:1 

bude zpevněno vegetačním opevněním -  zatravněním hydroosevem. 

 
Obr. 44 Řez kamennou rovnaninou 
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5.4.2 Varianta 2 – Hřebíkování svahu 

 

Hřebíkování svahu bylo vybráno pro jeho výhody: 

- ekonomicky výhodný postup 

- využití zemin v jejich přirozeném uložení 

- rychlá realizace při nutnosti okamžité sanace 

Zajištění stability svahu bylo provedeno pomocí hřebíkování svahu v délce 35 m. Byly 

použity 4 řady hřebíků ocelového profilu z betonářské výztuže průměru 32 mm v délce  

4 m. Schéma rozložení jednotlivých hřebíků bylo trojúhelníkové. Hřebíky byly osazeny  

do vrtů průměru 64 mm s cementovou zálivkou. Na povrchu byla provedena vrstva stříkaného 

betonu tloušťky 100 mm, vyztužená KARI sítí s oky 100 x 100 mm. Vytvoření koryta  

po stabilizační fázi vycházelo z předchozího řešení kamenné rovnaniny zhotovené za účelem 

zpomalení vodního toku. Tato stabilizace paty svahu s funkcí koryta byla navržena na délku  

45 m. Následně byla provedena úprava koryta v délce 5 m vegetačním opevněním - zatravněním 

hydroosevem.  

 
Obr. 45 Řez hřebíkování svahu + kamenná rovnanina 
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5.5 Varianty technického řešení stabilizace sesuvu se stabilitním posouzení 

 

Na zabezpečení svahu byly použity dvě návrhové varianty. První sanační varianta je 

použití gabionové konstrukce. Ve druhé sanační variantě je použito hřebíkování svahu 

s vybetonováním koryta vodoteče. Obě varianty vycházejí z modelu výchozího stavu lokality, 

který byl představen v předchozí části. Navržené modely byly posuzovány na základě 

dosaženého stupně stability svahu. V první řadě byly návrhové situace posuzovány na stav 

s přirozenou hladinou podzemní vody.  

 

5.5.1 Varianta 1 – Gabionové konstrukce 

 

Technické řešení silové stabilizace je navrženo na délku 35 m toku. Model výchozího 

stavu byl doplněn o gabionovou konstrukci a současně došlo k pozměnění tvaru svahu. Sklon 

svahu byl upraven, na vytvořené svahované lavice byl dosypán štěrk k rubu gabionové 

konstrukce tak, aby bylo dosaženo přitížení paty svahu. Hladina podzemní vody byla v prvním 

případě přítomná v přirozeném stavu a následně snížena na úroveň nově zřízeného koryta 

v gabionové konstrukci pomocí provedení nových odvodňovacích vrtů.  

Při modelování gabionové zdi byla pozměněna geometrie svahu a byly přidány vstupní 

parametry zemin - gabionový lomový kámen a štěrkový zásypový klín. Konstrukce gabionu 

byla uvažována jako Lineárně – elastický modelový materiál. 

 
Obr. 46 Původní HPV     Obr. 47 Snížená HPV 

 

V situaci s přirozenou hladinou podzemní vody byla viditelná změna smykové plochy 

(Obr. 46). Spodní část smykové plochy se opírá o horní část gabionové konstrukce. Použitím 

této sanační varianty se stupeň stability dostal na hodnotu F = 1,94. Na obrázku 47 byla 

smyková plocha díky snížení podzemní vody, pomocí horizontálních odvodňovacích vrtů, 
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zmenšena a zasahovala do menší hloubky. Sledovaný stupeň stability vzrostl na hodnotu  

F = 2,12.  

 
Obr. 48 Původní HPV    Obr. 49 Snížená HPV 

 

U varianty s původní hladinou podzemní vody dosahovaly maximální deformace  

u = 0,36 m. Poloha deformací byla omezena na oblast v přisypaných štěrcích (Obr. 48).  

U varianty s odvodněním dosahovaly maximální deformace u = 0,37 m (Obr. 49). 

 
Obr. 50 Původní HPV    Obr. 51 Snížená HPV 

 

Z obrázku 50 vyplývá, že u varianty s původní hladinou podzemní vody byly deformace 

menší než u varianty se sníženou hladinou podzemní vody (Obr. 51). Příčinou bylo snížení 

pórového tlaku mezi zrny štěrku. 

U původní hladiny podzemní vody kopírovaly plastické body smykovou plochu  

(Obr. 52). Plastické body byly také indikovány na kontaktu mezi gabionem a zeminou. 

V případě varianty se sníženou hladinou vody obrázek 53 se snižuje počet plastických bodů  

na kontaktu a z toho vyplývá snížené vnitřní zatížení zeminy.  
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  Obr. 52 Původní HPV    Obr. 53 Snížená HPV 

 

5.5.2 Varianta 2 – Hřebíkování svahu + vybetonování koryta 

 

Technické řešení stabilizace bylo navrženo na délku 35 m toku. Pro model sanace 

pomocí hřebíků se vycházelo z výchozího stavu bez jakéhokoli zásahu do geometrie svahu. 

V patě svahu bylo modelováno přitížení svahu betonovým krytem s kameny. Hodnota přitížení 

byla uvažována q = 1 kN/m2. Jako v předchozím případě byly sestaveny dva modely. V prvním 

modelu je hladina podzemní vody v přirozeném stavu. Ve druhém modelu byla voda snížena 

horizontálními odvodňovacími vrty. 

Při modelování hřebíkování svahu byly přidány vstupní parametry hřebíků. Hřebíky 

byly definovány jako prvek Plate, jednalo se o betonářské tyče o průměru 32 mm. Youngův 

model pružnosti v tahu ocelových hřebíku byl uvažován 210 GPa. 

 
Obr. 54 Původní HPV    Obr. 55 Snížená HPV 

 

Na obrázku 54 je vidět přerušení predikované smykové plochy pomocí hřebíků  

a přitížení koryta vrstvou betonu. Zárodky smykové plochy se nachází pouze v patě svahu  

na geologickém rozhraní dvou zemin. Touto sanační metodou bylo dosaženo stupně stability  

F = 1,88 při variantě s původní hladinou podzemní vody. V situaci se sníženou hladinou 
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podzemní vody obrázek 55 bylo dosaženo ještě lepších výsledků stupně stability. Ta byla  

po odvodnění sesuvného tělesa F = 2,08. 

 
  Obr. 56 Původní HPV    Obr. 57 Snížená HPV 

 
  Obr. 58 Původní HPV    Obr. 59 Snížená HPV 

 

Pod základem objektu došlo k největším deformacím. Toto nebylo v modelu 

uvažováno, byl zde zkoumán pouze vliv zatížení od domu a návrhu stabilitního řešení  

na stabilitu svahu. 

 
Obr. 60 Původní HPV    Obr. 61 Snížená HPV 
 

V obou dvou případech, jak s hladinou podzemní vody v přirozeném stavu  

na obrázku 60 tak se sníženou hladinou podzemní vody na obrázku 61, je výskyt plastických 
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bodů v horní části na geologickém rozhraní deluviálních jílu a jílovce. Body odlehčení jsou 

koncentrovány v koruně svahu. 

 

5.5.3 Porovnání navržených variant sanace podle stupně stability 

 
Tab. 10 Srovnání navrhnutých konstrukcí  

Varianta Gabion Hřebíkování 

Původní HPV F = 1,94 F = 1,88 

Snížená HPV F = 2,12 F = 2,08 

 

Navržené sanační konstrukce vyhověly hodnotám pro požadované stupně stability 

svahu (Tab. 10). Obě varianty mohou být použity při sanování svahu. Stupně stability u obou 

návrhů dosahovaly hodnot F > 1,5. Takto sanovaný svah můžeme považovat za dlouhodobě 

stabilní. 

 

5.6 Návrh technologického postupu provádění  

5.6.1 Příprava 

 

V první fázi realizace bude potřeba vybudování samotného zařízení stavby. V blízkosti 

sanovaného svahu se nachází asfaltem zpevněná plocha. Tato plocha bude sloužit  

pro vybudování stavební podpory. Budou zde umístěny stavební buňky a sklad materiálu.  

Od samotné zpevněné plochy bude vybudována dočasná komunikace z panelů v délce 100 m 

pro snadný pohyb mechanizované techniky a samotných dělníku ke svahu. 

 

5.6.2 Varianta 1 – gabionová konstrukce 

 

Před začátkem ukládání oboustranné gabionové zdi bude odtěžena větší část sesuvných 

deluviálních jílů. Odtěžení bude prováděno Kaiser S2 Gator 4 x 4. Odtěžený materiál bude 

nakládán a odvážen na skládku. Odtěžování bude probíhat od stávajícího vyústění zatrubnění 

v horní části toku. Dno koryta bude vyrovnáno na šířku 5 m. Svahy výkopů budou chráněny 

separační geotextilií. Základová spára bude upravena podkladním betonem, na který bude 

pokládaná separační geotextilie. Na separační geotextilii bude položena gabionová matrace 

v šířce 4,0 m a výšce 0,5 m. V patách břehových svahů budou na základové matraci založeny 
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dříky gabionových zdí výšky do 2,0 m a šířky 0,8÷1,0 m. Tvar konstrukce je v příčném řezu 

navržen se svislým rubem a rovinnou základovou spárou. Směrově a výškově gabionové zdi 

budou lemovat stávající koryto vodoteče. Odtěžený materiál za rubem zdi bude vyplněn 

hutněným drenážním zásypem, který bude ukládán po vrstvách 0,3 m. Přilehlé svahy budou 

upraveny a navázány na korunu gabionových zdí. Břehové svahy a přilehlé travnaté plochy 

s pozorovanými tahovými trhlinami budou povrchově upraveny a chráněny před pronikáním 

srážkových vod. Tahové trhliny budou vyplněny nepropustným materiálem, profil svahů bude 

sjednocen a líc svahu bude uzavřen protierozním krytem zatravnění a keřové výsadby. 

 

V délce 10 m bude do upraveného terénu osazena vybetonovaná kamenná rovnanina  

za účelem zpomalení vodního toku v korytě. Následujících 5 m koryta bude srovnáno a osazeno 

hydroosevem. Střešní svody z rodinného domu budou vyvedeny do koryta toku, mimo těleso 

svahu. 

 

5.6.3 Varianta 2 – hřebíkování svahu 

 

 Před započetím samotného hřebíkování se provede úprava svahu. Vyrovnají  

se nerovnosti a zavezou se tahové trhliny. Tyto práce budou prováděny pomocí mechanizované 

techniky Kaiser S2 Gator 4 x 4. Vrty budou navrtávány ve čtyřech řadách a budou tvořit 

trojúhelníkové schéma. Konstrukce hřebíkované stěny bude realizována jako trvalá. 

Po dokončení zemních prací se pomocí vrtné soupravy navrtají 4 – 5 m dlouhé vrty o průměru 

64 mm, které budou vyplněny zálivkou a následně se do nich budou vkládat ocelové hřebíky 

o průměru 32 mm. Pro dosažení vycentrování hřebíků budou použity středící vložky po 1,5 m. 

Při provádění prací je nutné dbát na to, aby celý vývrt byl důkladně vyplněn a zálivka po sednutí 

doplněna až po ústí vývrtu. Na hřebíky se zavěsí výztuž stříkaného betonu, síťovina 

KARI Ø 6 / 100 / 100 mm, s přesahy sít min. 2 oka. Síťovina bude uchycena k hřebíkům pomocí 

kotevních desek a matek. Celková teoretická tloušťka betonové desky je 100 mm. Bude použit 

beton třídy C16/20-XC2. Podklad pod stříkaný beton musí být řádně očištěn a srovnán. Stříkaný 

beton musí být po nastříkání důkladně ošetřován tak, aby nedošlo k jeho poškození.  

 Při této stabilizaci svahu hřebíkováním bude probíhat budování betonové kamenné 

rovnaniny. Koryto vodoteče bude vyrovnáno a podsypáno štěrkem a vybetonováno. Na délku 

35 m bude kamenná rovnanina spojena s krytem ze stříkaného betonu. V délce 10 m bude 

vybetonovaná kamenná rovnanina osazena do upraveného terénu. Následujících 5 m koryta 



 
 

46 

 

bude srovnáno a osazeno hydroosevem. Střešní svody z rodinného domu budou vyvedeny  

do koryta toku, mimo těleso svahu. 

Po dokončení prací bude odstraněna dočasná příjezdová komunikace. Budou provedeny 

terénní úpravy a na závěr bude odstraněno zařízení staveniště. 

 

5.6.4 Příklad strojní mechanizace pro vybudování sanačního opatření 

 

- Pro výkopové práce a úpravu terénu bude použita mechanizace Kaiser S2 Gator 4x4.  

- K přípravě injekční směsi a jejího začerpávání do vrtů bude použito vysokotlaké 

injekční čerpadlo IBO REP. 

- Stříkání betonu bude prováděno pomocí sestavy skládající se ze stříkacího čerpadla 

firmy MEYCO model SUPREMA 30 a stroje stříkacího manipulátoru ke stříkání 

betonových směsí pomocí firmy MEYCO model ORUGA. 

- Hotová betonová směs bude na staveniště dopravována pomocí autodomíchávačů. 

- Pro výrobu stlačeného vzduchu bude použito mobilního kompresoru AtlasCopco XAHS 

237+ a AtlasCopco XAS 186. 

- Zdrojem elektrického proudu budou elektrocentrály. 

- K vrtání hřebíků bude použita vrtná souprava s lafetou Lumesa na kolovém podvozku. 
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5.7 Návrh kontrolního sledování lokality (monitoring) 

 

Jako potvrzení, že navržené stabilizační konstrukce plní svůj účel, by mohl být v oblasti 

realizován geotechnický monitoring.  Jsou navrženy tři různé metody monitoringu, aby bylo 

pokryto celé území zájmové oblasti.  

U návrhových variant by byly monitorovány oba břehy vodoteče. Na pravém břehu 

vodoteče by byl navržen inklinometrický vrt pro sledování pohybu na smykové ploše. Poloha 

vrtu by byla situována ve spodní části svahu. Aby bylo měření průkazné, musel by 

inklinometrický vrt protnout smykovou plochu. Minimální hloubka vrtu by byla 5 m. Vrt by 

bylo možné dále využívat pro monitorování výšky hladiny podzemní vody. 

Na levém břehu vodoteče by byl navržen monitoring pomocí konvergenčního profilu. 

Ve svahu by byly vybudovány pozorovací body. Pozorovací body by byly zabetonovány, aby 

plnily funkci pevných bodů. První bod by měl byt umístěn mimo svahové těleso a další bod by 

měl být polohován v tělese sesuvu.  

Dále pak by byl na levém břehu navržen monitoring pomocí Měřičské přímky. Ve svahu 

by byly vybudovány po vrstevnici pevné body. Ty by byly umístěny do sesuvného prostoru 

ve vzdálenosti cca 2 m od sebe.  

Navržený monitoring by byl prováděn co tři měsíce a získaná data se by se ukládala  

a dále zpracovávala. 
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5.8 Srovnání cenových nákladů stabilizačních opatření 

 

V diplomové práci byly navrženy dvě varianty stabilizačních konstrukcí. Na obě 

varianty byly vypracovány návrhy orientačních cenových nákladů, které jsou uvedeny 

v tabulce 12 a tabulce 13. Podklady pro sestavení orientačních cen konstrukcí byly poskytnuty 

firmou Geoengineering s.r.o. Dále je třeba k oběma variantám přičíst náklady na vybudování 

dočasné panelové komunikace délky 100 m (Tab. 11).  

Tab. 11 Dočasná příjezdová komunikace 

Zkrácený stavební rozpočet Množství Náklady (Kč) 

Dočasná panelová komunikace šířky 4.0 m 100 m 680 000,00 

CENA BEZ DPH (Kč)  680 000,00 

 

V tabulce 12 je k dispozici kalkulace orientačních cenových nákladů na variantu č. 1 

gabionová zeď. Cena byla vztažena ke konstrukci v délce 35 m a k ceně byla připočtena cena 

kamenné rovnaniny o délce 10 m.   

Tab. 12 Varianta č. 1 gabionová zeď 

Zkrácený stavební rozpočet Množství Náklady (Kč) 

Odkopávky a prokopávky 420 m3 104 407,80 

Přemístění výkopku 420 m3 153 951,00 

Násypy a skládky předepsaných tvarů 420 m3 126 000,00 

Zpevňování hornin a konstrukcí (Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2) 700 m2 62 727,00 

Zdi přehradní a opěrné (ŠD (0/63)) 420 m3 395 220,00 

Podkladní a vedlejší konstrukce (beton C 8/10) 26,25 m3 62 868,49 

Drátokamenné opevnění osazované z terénu (gabony) 196,00 m3 668 360,00 

Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní 1 103,50 t 269 804,70 

CENA BEZ DPH (Kč)  1 843 338,99 
   

V tabulce 13 byla zobrazena orientační cena varianty č. 2. Ta byla uvažována na úsek 

35 m úpravy koryta vodoteče pomocí nového vybetonovaného koryta s kamením  

a hřebíkováním svahu. K ceně byla připočtena cena kamenné rovnaniny v délce 10 m.   
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Tab. 13 Varianta č. 2 hřebíkování svahu 
 

Zkrácený stavební rozpočet Množství Náklady (Kč) 

Terénní úpravy 425 m2 20 149,25 

Podkladní a vedlejší konstrukce (beton C 8/10) 30 m3 71 850,00 

Vývrt + cementová zálivka + hřebík d = 32 mm l = 4 m  308 m 338 800,00 

Kryt = kari síť + stříkaný beton 27 m3 271 500,00 

CENA BEZ DPH (Kč)  702 299,25 

 

V tabulce 14 byly vzájemně porovnány celkové náklady obou navržených variant 

s náklady na vytvoření dočasné komunikace.  

Tab. 14 Celková kalkulace nákladu obou variant 

Celkové náklady Náklady (Kč) 

Varianta 1 Gabionová zeď 1 843 338,99 

dočasná komunikace 680 000,00 

CENA BEZ DPH (Kč) 2 523 338,99 

   

Varianta 2 Hřebíkování svahu 702 299,25 

dočasná komunikace 680 000,00 

CENA BEZ DPH (Kč) 1 382 299,25 

 

Z porovnání kapitoly 5.5.3 a z tabulky 14 je zřejmé, že při použití hřebílkování je cena 

sanačního opatření poloviční při dosažení skoro stejného stupně stability. 
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6. Závěr  

 

Úkolem této diplomové práce bylo posouzení stability svahu bezejmenné vodoteče  

a navrhnout varianty sanačního opatření. Konkrétně se jedná o lokalitu Havířov - Bludovice, 

ulice Svážná. Práce byla zaměřena především na levý svah (břeh) vodoteče. Krom analýzy 

za pomocí MKP je součástí práce také návrh a následná analýza sanačních opatření, návrh 

geotechnického monitoringu, návrh technologického postupu provádění a rozpočet 

stabilizačních opatření. 

V rámci praktické části práce byla provedena rekognoskace zájmové oblasti 

a v závislosti na projevech sesuvu byl vybrán charakteristický profil. Na základě tohoto profilu 

(řezu) byl vytvořen matematický model stávajícího stavu, který byl analyzován z hlediska 

stability svahu softwarem Plaxis 2D. Na tento model navazoval návrh sanačních opatření. 

Byly vypracovány dvě varianty stabilizačních opatření. První variantou byla gabionová 

konstrukce a druhou variantou je hřebíkování svahu a vybetonování koryta. Navržená sanační 

opatření byla matematicky modelována a stabilitně posuzována metodou konečných prvků 

(Plaxis 2D). V matematických modelech byla zohledněna také hladina podzemní vody ve třech 

variantách, a to původní HPV, snížená HPV a extrémní HPV.  

Stupně stability navrhovaných opatření jsou shrnuty a porovnány se stabilitou 

stávajícího stavu v tabulce 15.  

Tab. 15 Srovnání výchozího stavu se sanačními variantami a cenová kalkulace 

Svah Výchozí stav Gabionová zeď Hřebíkování svahu 

Původní HPV F = 1,036 F = 1,94 F = 1,88 

Snížená HPV - F = 2,12 F = 2,08 

Extrémní HPV F = 0,93 - - 

Kalkulace cen  bez DPH (Kč)  2 523 338,99 1 382 299,25 
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Příloha č. 9 – Vrtné práce na zájmovém území 

Tab. 16 Přehled terénních technických prací 

Označení sondy Hloubka vrtu (m) Výstroj Datum realizace 
Odebrané vzorky 

pP N 

J-1 1,4 - 30.6.2010 2 - 

Pv-2 1,4 HG 30.6.2010 1 - 

Iv-3 2,4 PIM 30.6.2010 2 - 

V-1 7 - 13.11.2014 1 1 

RV-2 1,5 - 13.11.2014 1 1 

DP-1 8 - 26.11.2014 - - 

DP-2 6 - 26.11.2014 - - 

DP-3 6 - 26.11.2014 - - 

LDP-4 1,6 - 26.11.2014 - - 

LDP-5 1,1 - 26.11.2014 - - 

 

Vysvětlivky:  PIM – výstroj pro měření přesné inklinometrie 

  HG – výstroj pro hydrogeologická měření 

    pP – poloporušený vzorek 

  N – neporušený vzorek 

 


