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Summary  
 

An overview of so far processed exploration work which has covered the territory of 

construction of the route of highway D-8 part No. 0805 in 56.200-57.720 km is submitted. 

This territory is affected by landslides deformation. This deformation affected the way of 

indentation has been designed for the highway in this territory.  The course of 

construction caused slides along cylindrical surface in the highway T-cut in the territory. 

The total mass of landslides was larger than  11.000 cubic metres. The circular arc 

analysis was performed in program GEO - 5. The analysis was performed on the basis of 

the data obtained from so far finished works and from assesment of samples taken 

directly from the landslides. The way of  designing the remedial meassures was based on 

the stability calculation. 

 

Keywords: landslides, higway cut, circular arc analysis, remedial measures 

 

Anotace  
V předložené práci je zpracován přehled doposud zpracovaných 

průzkumných prací, které se věnovali území výstavby trasy dálnice D – 8 stavby 0805 

ve staničení 56.200 – 57,720. Toto území je postiženo svahovými deformacemi, které 

měly vliv na způsob projektování zářezu dálnice v tomto území. V průběhu výstavby 

zářezu dálnice v zájmovém území došlo k uměle vyvolaným sesuvům podle rotační 

smykové plochy. Celková kubatura sesutých hmot je větší než 11 tisíc m3 Na základě 

dat získaných z rešerše doposud provedených prací a ze stanovení odebraných 

vzorků odebraných přímo z profilů sesuvů byl v programu GEO 5 stabilita svahů 

proveden výpočet stability zářezu. Na základě výpočtu stability byl navržen způsob 

sanačních opatření.  

 

Klíčová slova: svahové deformace, zářez dálnice, výpočty stability pomocí kruhové 

smykové plochy, sanační opatření  
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CEN   Comité Europeén de Normalisation 
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ČSAV   Česká akademie věd 

ČSN    Československá (Česká) státní norma 

DÚR   dokumentace pro územní řízení 
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GTP   geotechnický průzkum 

HGF    Hornicko - geologická fakulta 

ISO   International Organization for Standardization 

PÚDIS   Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb 

ŘSD.   Ředitelství silnic a dálnic 

TKP   Technické a kvalitativní podmínky 

TS   Technical Specification 

ÚSMH AV ČR Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky 

VŠB - TUO  Vysoká škola báňská  - Technická univerzita Ostrava 

WP/WLI  Working Party on World Landslide Inventory 
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1. ÚVOD  

Tématem diplomové práce je problematika projevů svahových deformací v prostoru 
trasy dálnice Lovosice – Řehlovice D805 ve staničení km 56,200 až km 56,720. Toto 
staničení je částí delšího úseku trasy (km 55,790 až do km 58,280), kde bylo z důvodu 
snížení objemu zemních prací navrženo vedení levé a pravé poloviny dálnice 
v samostatných úrovních. Každá polovina dálnice má v tomto úseku svoji osu a niveletu, 
které jsou umístěny mezi jízdními pruhy. Ve staničení km 52,200 až km 57,720 trasa 
dálnice prochází rozsáhlejším svahovým územím. 

Uvedená problematika byla řešena v rámci geotechnického dozoru objednatele, který 
na základě mandátní smlouvy provádím zprostředkovaně pro ŘSD.  

První známky projevů svahových nestabilit se projevily krátce po vyhloubení zářezu 
v listopadu 2009. K dalším projevům došlo po zimním období v dubnu roku 2010. 
(Eurovia, 2010). 

2. CÍLE PRÁCE 

Cílem diplomové práce je navrhnout sanační opatření, která povedou k zajištění 
dlouhodobé stability zářezu D805 ve staničení km 56,200 až km 56,720 v zářezu Z5. Zářez 
Z5 byl zhotovitelem stavby D805 vybudován v souladu s doporučeními v expertním 
posudku (Boháč, J., Škopek, J., 1998). Stabilita zářezu byla však záhy narušena rozsáhlými 
svahovými pohyby. Viz příloha č. 1 fotodokumentace. 

3. METODIKA PRACÍ 

Jedním z prvních kroků při řešení problematiky svahových deformací bylo provedení 
rešerše doposud provedených prací, ze kterých bylo možné čerpat základní poznatky  
o mechanismech svahových deformací v zájmové lokalitě. Dalším krokem bylo 
shromáždění archivních podkladů, které souvisejí s výstavbou úseku trasy dálnice D805 ve 
staničení km 56,200 až km 56,720. Relevantní archivní podklady jsou popsány 
v následujícím textu. V této diplomové práci je použita obvyklá klasifikace svahových 
deformací používaná v ČR, kterou zpracovali autoři Nemčok, Pašek a Rybář v roce 1972  
(Nemčok, Pašek et al 1972). 

Tito autoři ve svém schématu používají čtyři skupiny svahových pohybů, ploužení, 
sesouvání stékání a řícení, které jsou roztříděny podle dvou základních kritérií, kterými 
jsou mechanismus a rychlost pohybu. 

Skupinu ploužení rozdělují na typy  1) povrchové  - povrchové ploužení 

       2) hlubinné  - rozvolňování svahů 

           - gravitační vrásnění  

          - blokové pohyby 



Bc. Tomáš Florián                   stabilita zářezu a návrh sanačních opatření  D805 km 56,200 – 57,720 

2011    2   

Skupina sesouvání je rozdělena na typy 1) podél rotační smykové plochy 

       2) podle rovinné smykové plochy 

       3) podél složené smykové plochy 

Skupinu stékání tvoří     1) stékání svahových uloženin 

Skupinu řícení tvoří:    1) sesypávání 

       2) opadávání úlomků 

       3) odvalová řícení  

       4) planární řícení 

Dále jsou uvedena další kritéria pro klasifikaci podle  

věku:       recentní, fosilní 

stupně aktivity:     aktivní, potenciální, stabilizovaný 

geneze:       uměle vyvolaný, přirozený 

vývojového studie:    počáteční, pokročilé závěrečné 

opakovatelnosti:    jednorázový, periodický 

směru narůstán pohybem postižené oblasti: progresivní, regresivní 

půdorysného tvaru:    proudového, plošného, frontálního 

morfologických forem:    zřetelné, zastřené, pohřbené 

Ve světě se v současnosti používá několik klasifikačních systémů svahových 
deformací. Mezi nejčastěji používané patří klasifikace, kterou podal Varnes (Varnes, 
1978). Další klasifikaci vypracovala v devadesátých letech komise při UNESCO 
(WP/WLI, 1990), (WP/WLI, 1991), (WP/LWLI, 1993 a,b), (WP,WLI, 1994). Výše 
uvedené klasifikace shrnují autoři Cruden a Varnes in (Turner, 1996) Klasifikuje se zde dle 
typu pohybu (fall, topple, slide, spread), typu materiálu (rock, debris, earth) a připojují se 
vedlejší kritéria (aktivity, distribution, style, rate, watercontent).   

3.1 REŠERŠE ARCHIVNÍCH PRACÍ 

Projevy svahových deformací v prostoru trasy dálnice D805 ve staničení km 56,200 
až km 56,720 se nachází cca 1 km jihozápadně od obce Prackovice nad Labem na levém 
břehu Labe a cca 6 km na sever od Lovosic. Území postižené svahovými deformacemi je 
situováno na východních svazích vrchu Kubačka (542 m.n.m).  

Jednou z prvních prací, která se věnuje zájmovému úseku dálnice, byl inženýrsko- 
geologický průzkum, který pro část trasy Chotiměř - Radejčín zpracovali v rámci úkolu 
Geologického ústavu ČSAV autoři Pašek a Janek v roce 1972 (Pašek, 1972). 

Zájmovým územím se z hlediska svahových pohybů zabývali autoři Novotný, Rybář 
a Stemberk (Novotný, Rybář, et al, 1997). 
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V letech 1997 – 2000 byla širší lokalita Prackovice nad Labem zpracována detailně 
v rámci výzkumu svahových deformací v ÚSMH AV ČR (Suchý, J., 2000). 
Inženýrskogeologický řez je uveden v příloze č. 2.1 Lokalita Prackovice geologický řez 1-
1´. Mapový výstup, do kterého byly, v rámci této diplomové práce doplněny svahové 
deformace, které se projevily v průběhu výstavby dálnice je v příloze č. 2.2 Lokalita 
Prackovice mapa svahových deformací včetně vysvětlivek. 

Od začátku úvah o potřebě výstavby dálnice z Prahy do Drážďan bylo zřejmé, že 
trasa přecházející přes České středohoří se setká s mnoha obtížemi, které budou 
podmíněny složitými geologickými poměry. Svahy tohoto vulkanického pohoří jsou 
odedávna známy výskytem svahových pohybů.  Tomuto úseku byla ze strany investora   
a projektanta věnována zvýšená pozornost. Území přecházející v úvahu pro vedení trasy 
dálnice bylo podrobeno detailním průzkumům. Inženýrskogeologický průzkum tohoto 
území proběhl několikrát od roku začátku sedmdesátých let minulého století a to vždy 
v obdobích zvýšeného zájmu o výstavbu dálnice.  

Toto úsilí vyvrcholilo v letech 1996 a 1997, kdy se výstavba dálnice jevila jako zcela 
aktuální a akutní. 

Díky všem předchozím průzkumům bylo možné vyslovit závěry o povaze svahových 
deformací, především jejich aktivitě a posoudit míru případného ohrožení výstavby dálnice 
a jejího budoucího provozu.  

Svahy Českého středohoří, které se sklánějí do labského údolí, jsou postiženy 
hlubokými svahovými deformacemi blokového typu a sesuvy v povrchových formacích. 
Blokové deformace a většinu povrchových sesuvů lze považovat za fosilní. Jejich oživení 
v dnešních klimatických poměrech nemůže nastat. S velkou obezřetností je však třeba 
projektovat a velmi pečlivě posuzovat všechny větší zásahy do terénu, zářezy, násypy a to 
jak v průběhu výstavby dálnice, tak i po jejím dokončení a uvedení do provozu. V rámci 
výstavby se jeví zcela nezbytnou spolupráce inženýrského geologa a geotechnika a to jak  
s projektantem a tak i zhotovitelem stavby. 

Podrobným inženýrskogeologickým mapováním území, které probíhalo na jaře 1997 
(PÚDIS, 1997) se zaznamenal rozsah a charakter svahových deformací v pruhu území 
podél trasy dálnice. Detailní zaměření území v roce 1996 a 1997 umožnilo rozpoznat  
a podrobně zakreslit jednotlivé terénní tvary a upřesnit tak účelovou 
inženýrskogeologickou mapu svahových deformací, která byla sestavena v roce 1996 
v měřítku 1: 5000 (Pašek, J. et al, 1996). Tato mapa byla aktualizována mapováním, které 
prováděl v rámci své disertační práce Jan Suchý (Suchý, J., 2000). Tuto mapu jsem v rámci 
své činnosti na stavbě D805 doplnil o svahové nestability, které se projevily během 
výstavby trasy dálnice. Aktualizovaná účelová mapa, která je uvedena v příloze  
č. 2.2 této práce, znázorňuje geomorfologické tvary terénu vytvořené svahovými pohyby. 
Mapa zobrazuje i hlavní hydrogeologické informace (prameny, povrchové toky).  
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3.2 GEOTECHNICKÝ POPIS ŠIRŠÍHO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ SE 
ZŘETELEM NA SVAHOVÉ DEFORMACE 

Trasa dálnice D805 prochází územím, které je postiženo svahovými pohyby od 
Dobkoviček po Radejčín. 

Úsek km 56,000 až km 57,900 – sesuvné území 

A) Fosilní svahové deformace 

Výrazné bazaltové těleso blízkého vrcholu Kubačky západně od trasy D805, které je 
tvořeno rozsáhlým lávovým příkrovem ležícím na křídových slínovcích, bylo podél svého 
východního okraje nad labským údolím postiženo svahovými pohyby blokového typu. 
Jejich projevy jsou dobře morfologicky zřetelné. Jejich existence byla prokázána několika 
vrty, kterými byly zastiženy kry bazaltů rozptýlené po svahu a zakryté svahovými 
uloženinami. Při průchodu těmito tělesy zářezem bylo zjištěno, že bazalty jsou pohybem 
značně rozrušené, rozpukané a rozpadlé na menší bloky. To sice usnadnilo jejich 
rozpojování, ale snížilo stabilitu svahů zářezů. 

Celé svahy jsou postiženy fosilním sesouváním pokryvných útvarů, místy se 
projevují sesuvy recentní, které bývají občas v pohybu. 

Při posuzování stability svahů zemních konstrukcí tělesa dálnice je nutno mít na 
zřeteli, že všechny zeminy jsou zde již porušené sesouváním a proto mají snížené 
pevnostní charakteristiky. 

B) recentní sesuvy přirozené 

Definitivní trasa dálnice  D805 je vedena tak, že až na jeden případ se vyhýbala všem 
recentním sesuvům, které byly v pruhu stanoveném pro vedení trasy vymapovány. Tento 
recentní sesuv byl zjištěn v úseku km 56,000 až km 56,100, tedy v úseku, který je 
v bezprostřední blízkosti území, kterému se věnuje tato práce a proto je účelné se zde  
o něm stručně zmínit. 

V údolí Litochovického potoka severovýchodně od Dobkoviček se vyskytuje několik 
sesuvů, z nichž některé jsou stále v pohybu. V mírně ukloněném levém údolném svahu 
v trase dálnice je malý sesuv plošného tvaru, který se prozrazuje mírným zvlněním terénu a 
nepravidelným nakloněním sloupů elektrického vedení. Tato svahová deformace je 
vyvinuta ve svahových jílovitých hlínách a rozložených slínovcích. Smyková plocha se 
vytvořila na povrchu zvětralých slínovců, v hloubce 4,5 až 5,5 m, sesuv se nachází 
v místech, kde trasa dálnice probíhá kolmo k ose údolí. Po spádnici rovnoběžně s osou 
dálnice, dosahuje nejvíce 70 m délky a do obou stran rovnoběžně s údolím zaujímá šířku 
zhruba 200 m. 

Po konzultacích, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu pro území, se 
došlo k závěru, že se sesuvný svah přejde mostem. Jeho pilíře se založí do pevných 
slínovců pod úroveň smykové plochy, stejně tak bylo navrženo založení opěr, které měla 
být navíc zajištěna pomocí kotvení proti horizontálním silám vyvolaných sesouváním. 
Svah pod mostem by měl být odvodněn zřízením trativodů. 



Bc. Tomáš Florián                   stabilita zářezu a návrh sanačních opatření  D805 km 56,200 – 57,720 

2011    5   

C) recentní sesuvy uměle vyvolané 

V průběhu výstavby zářezu Z5 se v prvních měsících od odtěžení zářezu na úroveň 
parapláně začaly objevovat uměle vyvolané sesuvy v zářezu. První sesuv byl zaznamenán 
v listopadu roku 2009, další sesuvy byly zaznamenány v březnu 2010 a pak v průběhu roku 
2010.  

3.3 PŘEHLED GEOLOGICKÝCH POMĚRŮ ŠIRŠÍHO OKOLÍ 

Zájmové území patří do Českého středohoří, které je tvořeno komplexem menších, 
někdy zcela izolovaných vulkanických těles různého složení a tvaru. Složitý reliéf vznikl 
za neogenní a kvartérní denudace a eroze a výrazně se zde uplatnily rozdíly v odolnosti 
hornin. Údolí a kotliny se vytvořily v tufech nebo měkkých podložních křídových 
sedimentech a rozsáhlejší příkrovy podmínily vznik tabulových vrchů. Menší tělesa dala 
vznik kuželovitým tvarům různého vzhledu podle charakteru horniny, jako např. oblast 
čedičových lomů Prackovice a Dobkovičky. Východní okraje vulkanického tělesa 
Kubačky postihují v zájmovém území svahové pohyby blokového typu a zasahují až do 
prostoru dálnice D 805. Labe se zde zařezávalo pod bázi vulkanického příkrovu do 
mělkých křídových hornin a odnášelo zpod okrajů ker vytlačované turonské slínovce, takže 
se menšil sklon svahů a jednotlivé kry vulkanitů se posouvaly do údolí Labe. Během 
vývoje údolí se okraj vulkanitů od řeky vzdaloval, rychlost pohybu se zmenšovala, až 
v recentu zcela doznívá. 

3.4 GEOLOGICKÁ SKLADBA V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

 Stěny zářezu jsou tvořeny převážně svahovými hlínami Q4 a sutěmi Q5, které tvoří 
většinou akumulační zónu fosilních sesuvů. Pro zajištění stability zářezu bylo v pasportu 
zářezu (PÚDIS, 1997) navrženo použití metod speciálního zakládání (piloty mikropiloty, 
záporové stěny atp.).  

V zářezu se při jeho odtěžování střídaly snadno rozpojitelné svahové hlíny a sutě Q4, 
Q5, které bylo možné těžit běžnými mechanismy, s polohami bazaltu, které vyžadovaly 
použití těžkého rýpadla, nad 40 t. Trhací práce v tomto zářezu nebylo třeba použít.  
Zpracovatel průzkumu (PÚDIS, 1997) v pasportu zářezu Z5 navrhnul doplnění několika 
průzkumných sond. V rámci průzkumu (PÚDIS, 1997) byly v zářezu Z5 provedeny čtyři 
průzkumné vrty označené J-646, J-647, J-522 a J-523. Hladina podzemní vody těmito vrty 
nebyla zastižena. Vodní režim byl určen jako difúzní. Zpracovatel průzkumu předpokládal, 
že přítoky vody do zářezu budou odpovídat pouze úhrnu srážek spadlých do zářezu, 
případně přítokům povrchové vody. 

V následujícím textu jsou popsány zeminy a horniny tak, jak jsou v zájmovém území 
zastoupeny od povrchu do podloží. Číslování a symboly souvisí s geotechnickými řezy  
a tabulkami geotechnických charakteristik 
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N   navážka - recent 

Q1  humózní horizont - recent 

Q2 - Q9  kvartér  - pleistocén, holocén 

N10 - N15 neogén - terciér - uloženiny pánve a vulkanity 

K16 - K18 svrchní křída - turon - coniac (slínovce) /cenoman/(pískovce) 

 

Q1 Recentní půdní pokryv - humózní hlína a ornice je tvořena hlínou jílovitou až 
písčitou s humózní příměsí. Mocnost se pohybuje od 0,3 – do 0,7 m. 

Q4 Svahové hlíny - jsou značně rozšířené a strukturně převládají hlíny, hlíny jílovité  
 a hlíny písčité s úlomky zvětralých hornin. Dle ČSN 731001 Zakládání staveb. Základová 
půda pod plošnými základy, převládá třída F3 symbol MS hlína písčitá až třída F5 symbol 
MC hlína s nízkou plasticitou. 

Q5 Kamenito hlinité sutě se vyskytují pod svahy vulkanitů a strukturně zde dle ČSN 
731001 převládá třída G4 symbol GM štěrk hlinitý. Sutě jsou značně proměnlivého 
složení, jak ve vertikálním tak v horizontálním směru. 

Terciérním sedimenty Teplické pánve: 

N12 Tufy rozložené - eluvia charakteru zemin, kde strukturně dle ČSN 731001 
převažují hlíny písčité a jílovité, místy písky hlinité, ojediněle se vyskytují i jíly písčité. 
Jsou řazeny do třídy R6.  

Vulkanické horniny bazalty (čediče) jsou v zájmovém území podle stupně zvětrání 
rozlišeny na: 

N15a Bazalty navětralé - hornina je převážně kusovitě rozpadavá místy ještě 
s povlaky Fe oxidů a hydroxidů na puklinách řazená k horninám R2. 

N15b Bazalty nezvětralé až technicky zdravé jsou charakterizovány jako velmi 
jemnozrnné bazické horniny, černé až šedočerné barvy s masivní, někdy pórovitou 
texturou a porfyrickou strukturou a ofitickou základní hmotou.  

Turonské slínovce jsou proměnlivého složení a přechody mají faciální charakter. Dle 
stupně zvětrání jsou rozlišeny: 

K16 Slínovce rozložené - dle ČSN 731001 tvoří eluvia charakteru zemin - hlíny 
jílovité až jíly s úlomky zvětralých slínovců, které lze lámat v ruce, řazené do třídy R6. 
Tento horizont tvoří málo vhodnou až nevhodnou zeminu jak k násypům, tak i k zakládání. 

Slínovce z trasy D805 je možné na základě mikrobiostratigrafického vyhodnocení 
 (PÚDIS, 1997) podle výskytu bentózního druhu Casidella tegulata (Reuss) zařadit na 
rozhraní středního a svrchního turonu (jizerské souvrství). 

V následující tabulce jsou uvedeny geotechnické parametry zemin v zájmovém 
území. 
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Tabulka 1 geotechnické parametry zemin v zájmovém území 
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Q1 F3, F5 nevhodná  

 

1-2 18,0-19,5             

Q4 F3, F5 (sesuv) málo vhodná V-VII 3 21,5 15 20 16 14-20 1650-1850 6-11 

Q5 G3, G5 (sesuv) vhodná II-IV 4 22,5 30 10 16 11-15 1860-2000 13-18 

N 15 b R2 * ∙ 5-6 23,5 1000 300 46 ∙ ∙ ∙ 

K 16 F7,F5 nevhodná  VII-IX 3 19,5 15 50 19 18-22 1600-1750 6-9 

Pozn.: *sypanina vhodná do násypů z tvrdých skalních hornin dle ČSN 73305 
Násypy z kamenité sypaniny a ČSN 716133 Navrhování a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací. Hmotnostní pevnostní a přetvárné parametry uvedené v tabulkách 
mají povahu místních normových charakteristik. 

Autor zprávy (PÚDIS, 1997) opakovaně v textu zprávy upozorňoval na skutečnost, 
že zářez Z5 se nachází v akumulační zóně fosilního sesuvu a doporučoval pro zajištění stěn 
využití metod speciálního zakládání (piloty, mikropiloty, záporové stěny, atp.). V příloze  
č. 3.1 je uveden výřez z mapy 1: 2000 s rozmístěním vrtů provedených v rámci GTP, 
příloha č. 4.1 uvádí  podélný inženýrskogeologický řez a příloha č. 5.1 charakteristický 
příčný řez (PÚDIS, 1997). 

Geologická skladba pro účely stabilitních výpočtů provedených v rámci GTP 
(PÚDIS, 1997) byla převzata z podélného geotechnického řezu. Zářez byl posouzen vždy 
v místě nejnižší předpokládané stability. 

V zářezu Z5, v zeminách postižených svahovými pohyby, byly ve stabilitních 
výpočtech uvažovány snížené pevnostní charakteristiky zemin, zavedené zhotovitelem 
(PÚDIS, 1997) po konzultaci s Prof. Ing. J. Paškem DrSc. Sklon stěn zářezů byl uvažován 
v souladu s projektovou dokumentací pro DÚR a hodnotami předepsanými ČSN 736101 
Projektování silnic a dálnic. Výsledky stabilitních posouzení jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
Tabulka 2 stupně stability svahů zářez Z5 (PÚDIS, 1997) 

zářez č. 
 

max. hloubka 
zářezu (m) 

stabilita posuzována ve 
staničení (km) 

sklon 
výška /délka 

stupeň stability 
FS (1) 

Z5 (trvalý) 10 56,200 1:1,75 1,12 

Pozn.: stupeň stability 1,12 je nevyhovující 
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Změna 2 ČSN 736101 (čl. 125) předepisovala v době provádění průzkumu 
minimální stupeň stability svahu zářezů hodnotami FS=1,5 (v soudržných zeminách) resp. 
FS=1,2 (v nesoudržných zeminách). Z výsledku hodnot stupně stability uvedeného 
v předchozí tabulce je zřejmé, že svah zářezu Z5, který je situován v akumulační části 
fosilních sesuvů vykazuje hodnoty stupně bezpečnosti výrazně nižší, než požaduje ČSN 
736101 změna 2 a ani další zmírnění sklonů zářezu nemá na zvýšení stability podstatný 
vliv. Pro zajištění stability zářezu Z5 proto autoři GTP (PÚDIS, 1997) doporučovali použít 
metody speciálního zakládání staveb např. piloty, mikropiloty, zápory se zajištěním 
pomocí kotev atp. Klasické zajištění budováním opěrné zdi gravitační nebo 
železobetonové, popř. s kotvením lze podle doporučení autorů realizovat pouze za 
předpokladu postupného otvírání v úzkých záběrech. Zároveň autoři GTP, (PÚDIS, 1997) 
doporučovali v rámci doplňujícího GTP vyšetřit polohu rozhraní obou typů hornin 
dodatečnou sondáží a upřesnit tak rozsah případných trhacích prací nezbytných pro 
vyhloubení zářezu v prostředí velmi pevných bazaltů.  

V roce 1998 byly provedeny v zářezu Z5 další průzkumné práce (PÚDIS, 1998). 
Byly odvrtány vrty J-754, J-755, J-756, J-757 a J-758 a byl proveden geofyzikální 
průzkum za účelem přesného vymapování pevných poloh bazaltů, u kterých se 
předpokládalo obtížnější rozpojování. Závěrem průzkumu byla tabulka s geotechnickými 
parametry zemin v zájmovém území. Tato tabulka je identická s tabulkou z předchozího 
průzkumu. Autor průzkumu konstatuje, že stěny zářezu jsou tvořeny převážně svahovými 
hlínami Q4 a sutěmi Q5 (oblast fosilního sesuvu). Ve staničení kolem km 56,500 se budou 
ve stěnách zářezu vyskytovat rozložené slínovce N16. Velmi pevné bazalty N15b byly 
průkazně zastiženy v km 56,900 a geofyzikálními metodami též kolem staničení km 
56,500. Svahování bylo autory průzkumu doporučeno ve sklonu 1:2 s lavičkou v 6,00 m 
výšky zářezu, s nadzářezovým příkopem a stružkou v lavičce. Pláň komunikace budou 
tvořit převážně sutě Q5 a slínovce K16. Technická zajištění svahů zářezu metodami 
speciálního zakládání zde není doporučeno. 

Hladina podzemní vody nebyla průzkumnými pracemi zastižena. Autor uvádí, že 
hladina podzemní vody se nachází 15 m pod niveletou dálnice. Vodní režim je stanoven na 
difúzní. V příloze č. 3.2 je uvedeno rozmístění sond realizovaných v GTP v příloze č. 4.2 
podélného inženýrskogeologického řezu a v příloze č. 5.2 jsou uvedeny charakteristické 
příčné řezy v zájmovém území. (PÚDIS, 1998). 

V zářezu Z5 byl sestaven seismický podélný řez a provedeno magnetometrické 
měření (Geonika, 1998). Výsledky geofyzikálních měření jsou graficky prezentovány 
v příloze č. 6. Dále jsou uvedeny předpokládané třídy těžitelnosti podle měření 
z geofyzikálního průzkumu. 

Pokryv s rychlostmi 270 - 600 m/s (tř. 2-3), odpovídající hlínám a suťovým hlínám 
má velmi proměnlivou mocnost 2 - 10 m. Místy je vyvinuta vrstva rozložených hornin  
o seizmických rychlostech 600 - 900 m/s (tř. 3). Tato vrstva většinou vyplňuje deprese 
mezi suky pevnějších hornin (bazaltů). Podloží s rychlostmi přes 1000 m/s (tř. 4) a vyšší 
lze pod úrovní nivelety dálnice očekávat pouze v km: 
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56,500 -56,600  seismické rychlosti zde dosahují rychlostí až kolem 1500 m/s 
(tř. 4 - 5) 

56,660 - 56,680  seismická rychlost kolem 1000 m/s (tř. 4) 

56,750 -56,880   seismická rychlost 1000 - 1400 m/s (tř. 4 - 5) 

56,950 - 57,070  seismická rychlost 1000 - 13000 m/s (tř. 4)  

V této části se interpretace podle mělké refrakční seismiky poněkud odlišuje od 
výsledků vrtného průzkumu, kde ve vrtu J-758 byly navrtány pouze sutě. Autor 
geofyzikálního průzkumu předpokládal, že tento vrt byl situován právě do mezery mezi 
bazaltovými tělesy a zachytil tak pouze suť. Potvrzuje to také příčný seismický řez, ze 
kterého je zřejmé, že vrt je umístěn v nízkorychlostní zóně. V příloze je graficky zobrazena 
kvantitativní interpretace magnetické anomálie v km 56,970 a km 57,100. Interpretace byla 
založena na odhadu diferenční magnetické susceptibility a předpokladu indukované 
magnetizace. Interpretovaný 2,5 rozměrný model je proto jen jedna z možných interpretací.  

Základní stabilitní výpočty stěn násypů a zářezů byly realizovány ve zprávě  
o podrobném GTM (PÚDIS, 1997). Po jejím předání byly projektantovi Pragoprojekt a.s. 
pravidelně poskytovány konzultace za účasti expertů Prof. Ing. J. Paška DrSc. a Prof. Ing. 
J. Škopka. U většiny násypů a zářezů byly stanoveny doporučené hodnoty sklonů svahů. 
Některé zvlášť náročné profily násypů a zářezů byly znovu podrobněji stabilitně 
posouzeny s využitím upřesněných vstupních parametrů z etapy doplňujícího GTP 
(PÚDIS, 1998). Výsledky tohoto posouzení jsou zahrnuty v expertním posudku (Boháč, J., 
Škopek, J., 1998). Jako podklad pro stabilitní výpočty byly použity geotechnické řezy 
dálničním tělesem a výsledky průzkumů (PÚDIS, 1997) a (PÚDIS, 1998). Zadavatel 
stabilitního posudku Pragoprojekt a.s. předal zpracovatelům stabilitních výpočtů některé 
vstupní hodnoty geotechnických vlastností zemin, jež doporučil použít ve výpočtech. Tyto 
hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka 3 zadané parametry pro příčné řezy v km 57,460 - 56,500 

zemina    objemová tíha γ [tm3] φef (deg) cef(kpa) 
hlína jílovitá (Q4)  2,1 24 30 
rozložený slínovec (K16)  1,95 19 50 
rozložený slínovec (K16) obnažený 
výkopem v zářezu 56,500 2,05 19 50 
zahliněné sutě Q5 2,15 32 5-10 

V GTP (PÚDIS, 1997) a (PÚDIS, 1998) se doporučuje užít pro výpočty místní 
normové charakteristiky shrnuté v tab. č. 1. 
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4. NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ A VÝBĚR 
METOD/NÁSTROJŮ/POSTUPŮ, POUŽITÝCH PRO ŘEŠENÍ ÚKOLU 

4.1 NÁVRH VZORKOVÁNÍ ZEMIN 

Při rekognoskaci terénu, budou na daném úseku vytipovány části s rozdílnými 
geologickými poměry ve svazích zářezu. Z výkopů provedených kolovým rýpadlem budou 
odebrány neporušené vzorky zemin odběrným zařízením s dynamickým zarážecím 
kladivem. 

4.2 NÁVRH STANOVENÍ ZEMIN 
Tabulka 4 číslo normy a název provedené zkoušky 

číslo normy název normy 
ČSN CEN ISO/TS 17892 - 1 stanovení vlhkosti zemin 
17892 – 4 stanovení zrnitosti zemin 
17892 – 10 krabicová smyková zkouška 
17892 - 12 stanovení konzistenčních mezí zemin 

4.3 NÁVRH METODY STABILITNÍCH VÝPOČTŮ  

Cílem geotechnických výpočtů je navrhnout úpravy svahu zářezu - sanační opatření 
na úseku km 56,2 – 57,720.  

Podmínky stability svahu zářezu budou řešeny metodami mechaniky zemin. Pro 
zjednodušení úlohy je třeba provést výpočet za těchto předpokladů: 

a) Úlohu lze řešit jako rovinnou. Tento předpoklad je zhruba správný, protože 
sesouvající se část zářezu je dosti široká, takže není třeba uvažovat tření na obou 
stranách sesuvu. 

b) Smyková plocha se v příčném řezu jeví jako kružnice opsaná poloměrem r ze 
středu O. Smykové plochy jsou blízké plochám kruhového válce, takže tento 
předpoklad je možné považovat za oprávněný. 

c) Odpor zeminy ve smyku je dán v podstatě její soudržností. Pro zjednodušení lze 
předpokládat, že v celém zadaném profilu zeminy či horniny je soudržnost 
zeminy na daném úseku smykové plochy stejná. 

Stabilita svahů bude řešena na dvourozměrném modelu zemního tělesa v programu 
GEO 5 klasickým výpočtem podle stupně bezpečnosti FS (stupně stability). 

Zadávány budou efektivní smykové parametry, tzn. parametry získané odvodněnou 
smykovou zkouškou. Vztah mezi totálními a efektivními smykovými parametry je zřejmý 
z následujících rovnic. 
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kde je 

τ - tangenciální napětí na smykové ploše 
σ - normálové napětí působící kolmo na smykovou plochu [kPa]
c - soudržnost zeminy [kPa]
φ - úhel vnitřního tření zeminy [°]

Je zřejmé, že pevnost zeminy ve smyku závisí na vlastnostech zeminy 
charakterizovaných hodnotami 
napětí působícího na smykové ploše. Vztah vyjad
se jedná o zkoušku odvodn

a) totální parametry smykové pevnosti 

 

a) efektivní parametry smykové pevnosti 

kde je 

u - pórový tlak 

Pro stanovení reziduálních parametr
bude použita zpětná analýza sesuvu v km cca 56,5

Efektivní smyková
φef a efektivní soudrž
vrcholové (pro řešení 
deformacích), koncové 
deformacích a při pou
zajišťování stability sesuv
k vyhlazení smykové plochy).

Smyková pevnost m
zjišťována. Při interpretaci je
vyšších napětích. 

Výpočet zemního t
působení zemního tělesa odpovídající vyšet
návrhové situaci. Výpoč
nejúplněji vystihne činitele ovliv

                  stabilita zářezu a návrh sanačních opatření  D805 km 

 

ětí na smykové ploše - smyková pevnost [kPa] 
ůsobící kolmo na smykovou plochu [kPa] 

soudržnost zeminy [kPa] 
ení zeminy [°] 

ejmé, že pevnost zeminy ve smyku závisí na vlastnostech zeminy 
ných hodnotami c a φ (tzv. parametry smykové pevnosti zeminy) a velikosti 

sobícího na smykové ploše. Vztah vyjadřuje rovnici přímky. Na základ
se jedná o zkoušku odvodněnou či neodvodněnou, rozlišujeme 

a) totální parametry smykové pevnosti φ u, cu - zkouška neodvodněná

a) efektivní parametry smykové pevnosti φ ef, cef - zkouška odvodněná

 

reziduálních parametrů smykové pevnosti svrchní degradované vrstvy 
tná analýza sesuvu v km cca 56,500 v obou úrovních

á pevnost se vyjadřuje parametrem efektivního 
žnosti cef. Efektivní smyková pevnost mů
 stabilitních případů neporušeného zemního masivu p
 nebo kritické (pro stabilitní řešení zemn

i použití prohnětených soudržných zemin), nebo rezidu
stability sesuvů v soudržných zeminách, kde vlivem pohybu zemin do

plochy). 

pevnost má platnost pouze v oboru hlavních nap
i interpretaci je třeba uvážit možnost zakřivení obálky smykov

et zemního tělesa bude výstižně zobrazovat skutečné chování a podmínky 
ělesa odpovídající vyšetřovanému meznímu stavu a vyšet

návrhové situaci. Výpočet bude proveden na základě výpočetního modelu, kte
initele ovlivňující stav napjatosti a přetvoření zemního t

atření  D805 km 56,200 – 57,720 

  11   

ejmé, že pevnost zeminy ve smyku závisí na vlastnostech zeminy 
(tzv. parametry smykové pevnosti zeminy) a velikosti 

ímky. Na základě toho, zda 

ěná 

ěná 

 smykové pevnosti svrchní degradované vrstvy 
obou úrovních.  

ho úhlu vnitřního tření 
ůže nabývat hodnoty 

ho masivu při malých 
zemních těles při větších 

zemin), nebo reziduální (při 
ch, kde vlivem pohybu zemin došlo 

napětí, při kterých byla 
lky smykové pevnosti při 

čné chování a podmínky 
ovanému meznímu stavu a vyšetřované 

četního modelu, který co 
ení zemního tělesa. 
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Při vytváření výpočetního modelu budou uvažovány nelineární vztahy mezi napětím 
a přetvořením zemina hornin v zemním tělese i v podloží zemního tělesa, prostorové 
působení zemního tělesa, spolupůsobení zemního tělesa s jeho podložím a s konstrukcemi 
a vzájemné ovlivnění přilehlých konstrukcí. 

Podle ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla, patří zemní těleso pozemní komunikace v sesuvném území do třetí geotechnické 
kategorie, tzn., že fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin, hornina druhotných materiálů 
musí být stanoveny na základě polních a/nebo laboratorních zkoušek. 

Návrh sanačních opatření bude proveden v souladu s kritérii ČSN 73 6133  
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a technickými kvalitativními 
podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP 3 Zemní těleso, 2005), 
kde jsou stanoveny minimální stupně bezpečnosti uvedené v následující tabulce. Vzhledem 
k nepříznivým faktorům ovlivňujícím stabilitu zářezu (sesuvné území, otřesy při odstřelech 
v blízkém lomu) uvažuji jako nutný minimální součinitel stability FS>1,5. To je ostatně 
v souladu s doporučeními v jedné z nejstarších zpráv, která se průchodem trasy dálnice 
sesuvným územím v oblasti Prackovic zabývá. (Stavební geologie, 1971) 
Tabulka 5 minimální stupně bezpečnost 

Zářez Zemina   Smykové parametry (efektivní) Stupeň bezpečnosti 

 soudržná vrcholové 1,5 

  kritické 1,15 

  reziduální 1,1 

 nesoudržná  vrcholové 1,2 

  kritické  1,15 

 skalní hornina vrcholové 1,3 

  kritické 1,15 

5. POPIS POUŽITÝCH METOD/NÁSTROJŮ/POSTUPŮ A POSTUPU 
ZPRACOVÁNÍ  

5.1 METODIKA VZORKOVÁNÍ ZEMIN 

Odběry vzorků zemin z výkopů byly prováděny tak, aby umožnily získání 
potřebných informací pro geotechnický návrh. Při odběru vzorků z kopaných sond bylo 
postupováno podle požadavků EN ISO 22475-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - 
Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1, která stanovuje zásady odběrů vzorků 
zemin, skalních hornin a podzemní vody a měření podzemní vody v souvislosti  
s geotechnickým průzkumem. Vzorky byly odebírány tak, aby obsahovaly všechny 
minerální složky vrstvy, z níž byly odebrány. Při odběru vzorků bylo dbáno na to, aby 



Bc. Tomáš Florián                   stabilita zářezu a návrh sanačních opatření  D805 km 56,200 – 57,720 

2011    13   

nebyly znečištěny jakýmkoliv jiným materiálem. V závislosti na požadované kvalitě 
vzorku existují dle EN ISO 22475-1 tři kategorie vzorkovacích metod.  

Kategorie A vzorkovacích metod: získají se vzorky 1 až 5 kvalitativní třídy. 

Kategorie B vzorkovacích metod: získají se vzorky 3 až 5 kvalitativní třídy. 

Kategorie C vzorkovacích metod získají se vzorky 5 kvalitativní třídy. 

Vzorky první nebo druhé třídy kvality je možné obdržet pouze použitím 
vzorkovacích metod kategorie A. Záměrem je získat procesem odběru vzorky první nebo 
druhé třídy s neporušenou či pouze mírně porušenou strukturou zeminy. Vlhkost a číslo 
pórovitosti odpovídají hodnotám in situ. Nedochází k žádné změně složek nebo 
chemického složení zeminy. Určité neočekávané okolnosti, jako jsou změny v geologické 
vrstvě, mohou vést ke snížení kvality získaných vzorků. Použití kategorie B vzorkovacích 
metod znemožní dosažení lepší kvality vzorků než je třída 3. Záměrem je získat vzorky, 
které obsahují všechny složky zeminy in situ v jejich původních poměrech a zachovat 
přirozenou vlhkost zeminy. Lze rozlišit uspořádání různých vrstev zemin. Použití 
vzorkovací kategorie C znemožní získání vzorků lepší kvality než 5. Struktura zeminy ve 
vzorku je zcela změněna. Celkové uspořádání odlišných vrstev nebo složek je změněno 
tak, že není možné vrstvy in situ přesně rozlišit. Vlhkost vzorku nemusí být reprezentativní 
pro vzorkovanou vrstvu. 

Vzorky pro laboratorní zkoušky se dělí do pěti kvalitativních tříd s ohledem na 
vlastnosti zeminy, o nichž se předpokládá, že zůstaly nezměněny během odběru vzorku   
a manipulace s ním, dopravy a skladování. Třídy jsou popsány v následující tabulce 
společně s kategorií vzorkování. 
Tabulka 6 třídy kvality vzorků pro laboratorní zkoušky 

Vlastnosti zeminy / třída kvality 1. 2. 3. 4. 5. 

Vlastnosti zeminy zachované beze změny                

zrnitost ∙ ∙ ∙ ∙   

vlhkost ∙ ∙ ∙     

ulehlost, relativní hutnost, propustnost ∙ ∙       

stlačitelnost, smyková pevnost       ∙         

Vlastnosti, které mohou být stanoveny                 

vrstevní sled   ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 

hranice vrstvy  - hrubé   ∙ ∙ ∙ ∙   

hranice vrstvy - jemné   ∙ ∙       

Atterbergrovy meze, zdánlivá hustota částic, obsah organických látek ∙ ∙ ∙ ∙   

vlhkost   ∙ ∙ ∙     

ulehlost, relativní hutnost, pórovitost, propustnost   ∙ ∙       

stlačitelnost, smyková pevnost   ∙ 

 

      

Kategorie vzorkování podle EN ISO 22475-1     A         

        B     
                      C 
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Popis zemin založený na prohlídce získaných vzorků vyhovoval EN ISO 14688-1 
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: 
Pojmenování a popis. 

Třídy a počty vzorků byly založeny na cílech průzkumných prací, geologii staveniště 
a složitosti geotechnické stavby a navrhované konstrukce.  

Kategorie vzorkování A byla vybrána s uvážením požadované laboratorní třídy 
kvality, očekávaných typů zemin a hydrogeologických poměrů. Při výběru metody 
výkopových prací a výběru zařízení pro odběr vzorků byly splněny požadavky EN ISO 
22475-1 na předepsanou kategorii odběru vzorků. 

Odběr zcela neporušených vzorků je prakticky nemožný kvůli, kromě jiného, 
mechanickému porušení vyvolanému procesem odběru a nevyhnutelnému odstranění 
napjatosti při vyjímání vzorku. Vliv těchto faktorů a na stupeň porušení závisí na použité 
kategorii vzorkování a typu vzorkované zeminy. Druh vzorkované zeminy má rozhodující 
vliv na stupeň porušení vzorku získaného při stejné metodě vzorkování. Velmi senzitivní 
zeminy jsou tak vystaveny porušení zatímco méně senzitivní zeminy jako pevnější jíly, 
mohou pro získání poměrně neporušených vzorků vyžadovat méně restrikční metody 
vzorkování. Na druhé straně každý problém vyžaduje jiný stupeň přesnosti použitých 
parametrů zemin. Proto byly při přípravě programu odběru vzorků uváženy shora uvedené 
faktory pro rozhodnutí, jaký stupeň porušení lze akceptovat a jakou používat metodu 
vzorkování.  

Vzorky byly odebrány při každé změně vrstvy, manipulace se vzorky byly 
prováděny v souladu s EN ISO 22475-1. 

5.2 METODIKA STANOVENÍ VZORKŮ 

Program laboratorních zkoušek byl sestaven v návaznosti na předešlé průzkumné 
práce. Zkoušky byly provedeny a zaznamenány podle existujících dokumentů EN a EN 
ISO. Dokumenty CEN ISO/TS jsou dostupné pro řadu laboratorních zkoušek. Byla 
provedena kontrola vhodnosti použitého laboratorního zařízení. Ve zprávě o zkoušce je 
uvedena spolu s výsledky zkoušky také zkušební metoda a postupy. Výsledky jednotlivých 
zkoušek byly porovnány s ostatními výsledky pro kontrolu případných rozporů mezi 
dostupnými údaji. Výsledky zkoušky byly ověřeny porovnáním s údaji uvedenými 
v literatuře a korelacemi na popisné vlastnosti a srovnatelnou zkušeností. 

Příprava zkušebních vzorků zemin pro zkoušky byla provedena tak, aby byly 
zajištěny zkušební vzorky, které budou reprezentativní pro zeminu, z níž byly odebrány. 
Pro účely přípravy se rozlišuje pět typů zkušebních vzorků, porušený, neporušený, 
zhutněný, prohnětený a rekonstituovaný.  Byly používány výhradně neporušené vzorky. 

Vzorky zemin byly dostatečně velké, aby zohlednily velikost největšího zrna 
obsaženého ve významném množství a přírodní charakteristiky jako je struktura  
 a stavba (např. diskontinuity). 
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Při manipulaci a ošetřování vzorků byly dodrženy požadavky EN ISO 22475-1. 
Všechny vzorky byly jasně a jednoznačně označeny. Po celou dobu, byly vzorky chráněny 
proti poškození a před nadměrnými změnami teploty. Zvláštní péče byla věnována 
neporušeným vzorkům z hlediska prevence proti deformacím a ztrátě vody během přípravy 
zkušebních vzorků. Materiál použitý na pouzdra vzorků nereagoval s uloženou zeminou. 
Vzorky byly připraveny v podmínkách řízené vlhkosti. Zkušební vzorek byl chráněn proti 
změnám vlhkosti. 

Klasifikace pojmenování a popis zemin byly provedena v souladu s EN ISO 14688-1 
a EN ISO 14688-2. Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin 
- Část 2: Zásady pro zatřiďování. Tato část normy ISO 14688, společně s ISO 14688-1, 
stanovuje základní zásady pro pojmenování a zatřiďování zemin na základě jejich 
látkových a hmotnostních vlastností, zpravidla používaných pro inženýrské účely. 

Na neporušených vzorcích zemin byly provedeny laboratorní stanovení uvedené 
v následujícím odstavci podle metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemina hornin 
(Zavoral, J. et al, 1987). 

Stanovení vlhkosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1 a Metodiky laboratorních 
zkoušek v mechanice zemina hornin, ČGÚ 1987 kap. 1. 

Stanovení konzistenční mezí ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnický průzkum  
a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin a Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice 
zemina hornin, ČGÚ 1987 kap. 5.6.4. 

Stanovení zrnitosti zemin SOP ČSN CEN ISO/TS 17892-4, Metodiky laboratorních 
zkoušek v mechanice zemina hornin, ČGÚ 1987 kap. 4. 

Krabicová smyková zkouška ČSN EN ISO/TS 17892-10 a Metodiky laboratorních 
zkoušek v mechanice zemina hornin, ČGÚ 1987. kap. 18. 

5.3 METODIKA VÝPOČTU STABILITY ZÁŘEZU V PROGRAMU 
GEO 5 

Metodika výpočtu je uvedena v uživatelské příručce programu GEO 5 
 (Fine spol. s r.o., 2010) Stabilita svahů je řešena na dvourozměrném modelu zemního 
tělesa. Zemina svahu může být pod hladinou podzemní vody, voda může i vystupovat nad 
povrch svahu a částečně nebo úplně jej zaplavovat. Na svahu může působit přitížení 
obecného tvaru a velikosti, umístěné buď na povrchu terénu, nebo uvnitř v zemním tělese. 
Do stability je započítán vliv kotev, jimiž může být svah zajištěn nebo mohou být v tělese 
svahu umístěny vodorovné výztužné prvky - geovýztuhy. Výpočet může dále modelovat 
vliv zemětřesení. 

V programu jsou zabudovány dva způsoby výpočtu - klasický výpočet podle stupně 
bezpečnosti (stupně stability) a výpočet podle teorie mezních stavů. 
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Smyková plocha může být modelována dvojím způsobem - jako kruhová (výpočet 
pomocí metod Bishop, Fellenius/Petterson nebo Spencer) nebo polygonální (Sarmova nebo 
Spencerova metoda).  

Zemní těleso je tvořeno vrstevnatým profilem. Je možno použít libovolný počet 
vrstev, přičemž každá vrstva je určena svou geometrií a materiálem. Materiálem vrstvy je 
zpravidla zemina zadaných parametrů. Při výpočtu se v zemním tělese stanovuje 
geostatická napjatost. Vrstva může být zadána také jako tuhé těleso, taková vrstva pak 
představuje skalní podloží nebo opěrnou konstrukci. Tuhé těleso je v programu definováno 
tak, že jím smyková plocha obvykle neprochází. 

V řezu svahu může být zadána podzemní voda, byl použit způsob zadání pomocí 
koeficientu Ru. 

Koeficient pórového tlaku Ru 

Koeficient pórového tlaku Ru udává poměr mezi pórovým tlakem a geostatickým 
napětím v zemině. V oblasti, kde je Ru kladné, je uvažována zadaná objemová tíha 
nasycené zeminy γsat, v opačném případě objemová tíha zeminyγ. Hodnoty Ru se 
zadávají pomoci izolinii, které spojuji místa se stejnou hodnotou Ru. Hodnoty mezi 
izoliniemi se lineárně interpoluji. Pórový tlak u je vypočten jako geostatické napětí 
redukované koeficientem Ru: 

 

 

kde:  Ru  - koeficient pórového tlaku 

hi  - výška i-té vrstvy zeminy 

γi  - objemová tíha i-té vrstvy zeminy 

Přitížení 

Do výpočtu stability svahu se započítává i přitížení svahu například vlivem okolních 
staveb. Přitížení má vždy charakter síly anebo spojitého zatíženi a může působit buď na 
povrchu terénu nebo uvnitř zeminového masivu. Protože se většinou předpokládá, že 
přitížení je vyvoláno tíhou objektů spočívajících na tělese svahu, svislá složka přitížení, 
která má směr tíhy (hmotná složka), se přičítá k tíze bloků. Znamená to, že při vypočtu 
vlivu zemětřesení je tato složka rovněž přezásobována faktorem vodorovného zrychleni 
nebo svislého zemětřesení. Hmotná složka přitížení také ovlivňuje polohu těžiště bloku. Ty 
složky, které nemají směr tíhy, jsou do rovnováhy sil na bloku započítány jen jako 
nehmotné, nepočítají se tedy do setrvačných účinků při zemětřesení ani neovlivňuji polohu 
těžiště bloku. Přitížení se vždy počítá na 1 bm šířky svahu. Pokud je zadáno bodové 
zatíženi, rozložené na plochu b x l, přepočítává se před výpočtem na plošné zatížení, 
roznesené do úrovně smykové plochy pod uhlem 2:1. Roznos je znázorněn na následujícím 
obrázku. 
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Obrázek 1 Schéma roznášení bodového přitížení na smykovou plochu 

Do výpočtu pak vstupuje výslednice plošného zatížení p, které má hodnotu   

 

Posouzeni - klasicky vypočet 

Pod označením klasicky výpočet je zachována metodika posouzeni programů GEO5. 
Parametry posouzeni se zadávají v rámu nastaveni. Konstrukci lze posoudit podle teorie 
mezních stavů resp. stupňů bezpečnosti. Výhodou klasického přístupu je přehlednost  
a jednoznačnost - spočtené síly působící na konstrukci jsou dané zadáním. Posouzení může 
být provedeno podle teorie mezních stavů: Parametry zemin (úhel vnitřního třeni, 
soudržnost) jsou v tomto případě redukovány výpočtovými součiniteli zadanými v rámu 
"Nastaveni". Počítá se hodnota využití Vu, která se srovnává se 100%.  Hodnota využiti je 
přitom dána vztahem: 

 

 

 

kde:  Mkl  - klopící moment 

γs  - součinitel celkové stability konstrukce 

Mvzd  - vzdorující moment 

Druhou možnosti je posouzeni podle stupně bezpečnosti: 

 

 

 

kde:   Mkl  - klopící moment 

Mvzd  - vzdorující moment 

SB  - stupeň bezpečnosti na překlopení 
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Kruhová smyková plocha 

Všechny metody mezní rovnováhy předpokládají rozděleni zemního tělesa nad 
kruhovou smykovou plochou na bloky (dělicí roviny mezi bloky jsou vždy svisle). Statické 
schéma působících sil na blok je na obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2 Statické schéma - Bishopova metoda 

Zde Xi a Ei jsou smykové a normálové sily mezi bloky, Ti a Ni jsou smykové  
a normálové sily na úsecích smykové plochy, Wi jsou tíhy jednotlivých bloků. Jednotlivé 
proužkové metody se liší svými předpoklady, a zdali splňuji silové podmínky rovnováhy 
resp. momentovou podmínku kolem středu O. 

Program umožňuje vypočet pomoci následujících proužkových metod 

Fellenius / Petterson 

Nejjednodušší z proužkových (Petterson, 1995) metod předpokládá pouze celkovou 
momentovou podmínku rovnováhy kolem středu kruhové smykové plochy. Smykové  
a normálové sily mezi bloky Xi a Ei se zanedbávají. Stupeň stability FS se získá přímo ze 
vztahu: 

 

kde:   ui  - pórový tlak na bloku 

ci, φi  - efektivní hodnoty parametrů zemin 

Wi  - tíha bloku 

Ni  - normálová sila na úseku smykové plochy 

αi  - sklon úseku smykové plochy 

li  - délka úseku smykové plochy 
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Bishop 

Bishopova zjednodušena metoda (Bishop, 1955) předpokládá nulové smykové síly 
mezi bloky Xi. Metoda je založena na splnění momentové podmínky a svislé silové 
podmínky rovnováhy. Stupeň stability FS je vypočten postupným iterováním následujícího 
vztahu:  

 

kde:   ui  - pórový tlak na bloku 

ci, φi  - efektivní hodnoty parametrů zemin 

Wi  - tíha bloku 

αi  - sklon úseku smykové plochy 

bi  - šířka bloku 

Spencer 

Tato metoda uvažuje nenulové sily mezi bloky. Výslednice smykové  
a normálové složky mezi bloky má konstantní sklon. Spencerova metoda je rigorózní 
metodou, tj. splňuje všechny tři podmínky rovnováhy - ve vodorovném i svislém směru  
a momentovou podmínku. Stupeň bezpečnosti FS je získán iterováním sklonu 
meziblokových sil a stupně FS.  

Spencerova metoda je obecná proužková metoda mezní rovnováhy. Je založena na 
splnění rovnováhy sil i momentů na jednotlivých blocích. Bloky vzniknou rozdělením 
oblasti zeminy nad smykovou plochou dělicími rovinami.  

Vzhledem k rozsahu práce zde podrobný popis metody neuvádím, lze nalézt ve 
výpočtu polygonální plochy na http://www.fine.cz/geotechnicky-software/. Nebo na str. 
740 -745 v uživatelské příručce programu GEO 5 (Fine spol. s r.o., 2010). 

Optimalizace kruhová 

Optimalizace spočívá v nalezení kruhové smykové plochy s nejmenší hodnotou 
stupně stability FS. Kruhová smyková plocha je dána 3 body: dvěma body na povrchu 
terénu a jedním uvnitř zemního tělesa. Každý z bodů na povrchu má jeden stupeň volnosti 
a bod uvnitř tělesa má stupně volnosti dva. Smyková plocha je dána čtyřmi nezávislými 
parametry. Pro vyhledání čtveřice hodnot parametrů, která dává nejnepříznivější výsledky, 
byla na základě studia vlivu variaci parametrů vybrána matice změny parametrů, která 
vede k rychlému a spolehlivému optimalizačnímu postupu. Za kritickou se považuje ta 
smyková plocha, pro niž je vypočten nejnižší stupeň stability. Tento postup zpravidla vede 
k nalezení kritické smykové plochy, aniž by byl výrazněji ovlivněn existenci lokálních 
minim. Doporučuje se jeho užití v kombinaci s optimalizačním postupem u obecné 
smykové plochy tak, že je nejdříve vyšetřena kritická smyková plocha (plochy) na kruhové 
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válcové ploše. Dále jsou v případě polygonální smykové plochy užity získané výsledky 
jako výchozí pro optimalizaci. Postup optimalizace je možno omezit určitými restrikcemi. 
To je vhodné zejména tehdy, pokud chceme, aby nalezena smyková plocha procházela 
určitou oblasti, nebo naopak aby se určité oblasti vyhnula. Omezení optimalizace se zadává 
jako množina úseček v tělese svahu. Smyková plocha se pak při optimalizaci těmto 
úsečkám vyhýbá. 

6. STRUČNÝ POPIS POUŽITÝCH ZDROJŮ DAT  

K řešení návrhu sanačních opatření, která povedou k zajištění dlouhodobé stability 
zářezu Z5 na stavbě D805 ve staničení km 56,200 až km 56,720 jsem použil následující 
podklady: 

1) Příčný řez km 56,500, Pragoprojekt, a.s., 2004 (Urbanová, D., et al, 2004) 

2) Závěrečné zprávy podrobného a doplňkového inženýrskogeologického průzkumu, 
(PÚDIS, 1997), (PÚDIS, 1998) 

3) Dokumentace zářezu - lokálních zvodnění, výronů vody 

4) Dokumentace kopaných sond 

5) Výsledky laboratorních stanovení odebraných vzorků zemin 

Podrobný geologický průzkum (PÚDIS, 1997) zhodnotil území zářezu jako 
problematické, postižené fosilními sesuvy. Pokryvné útvary mají proto snížené pevnostní 
charakteristiky. Výpočtem určená stabilita svahu 1:1,75 byla nevyhovující FS=1,12.  

Doplňkový průzkum (PÚDIS, 1998) identifikoval menší zastoupení bazaltů. Součástí 
tohoto průzkumu byl geotechnický pasport zářezu, který určil hladinu podzemní vody  
v hloubce 15 m pod niveletou dálnice. Z dnešních znalostí o geologické a hydrogeologické 
situaci v zářezu je zřejmé, že zcela stěžejní informací mající zásadní vliv na stabilitu svahů 
byla informace o podzemní vodě v hloubkách cca 15 m pod niveletou dálnice. Reálně 
podzemní vody vyvěrají ze svahů a jsou iniciačním prvkem ztráty stability svahů. 

Pro přehlednost zde uvádím tabulku s přehledem vývoje geotechnických parametrů 
v zářezu Z5. 
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Tabulka 7 vývoj používaných geotechnických parametrů v zářezu Z5 

Zdroj dat Označení  

vrstvy 

(sondy) 

třída objemová 
tíha γ 
[kN/m2] 

φ´ 
(°) 

c´ 
(kPa) 

(PÚDIS, 1997) Q4 F3,F5 2150 16 20 

 Q5 G3,G5 2250 16 10 

 K 16 rozložený 

slínovec 

1950 50 19 

(PÚDIS, 1998) Q4 F3,F5 2150 16 20 

 Q5 G3,G5 2250 16 10 

 K 16 rozložený 

slínovec 

1950 50 19 

(Boháč, J., Škopek, 

J., 1998) 

Q4 F3,F5 2100 24 30 

 Q5 G3,G5 2150 32 5-10 

 K16  rozložený 

slínovec 

2050 19 5-10 

zkoušky 06/2010  (K3) F8 CH 2071 32  

19 (koncová) 

19 

16 (koncová) 

 (K4) F7 MH 1867 25  

13 (koncová) 

15 

21 (koncová) 

Protokoly o provedených laboratorních zkouškách zemin ze sond K3 a K4 jsou 
uvedeny v příloze č. 7. 

7. POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ ZADANÉHO PROBLÉMU  

Na základě dat získaných z rešerše doposud provedených prací a ze stanovení 
odebraných vzorků odebraných přímo z profilů sesuvů byl v programu GEO 5 stabilita 
svahů proveden výpočet stability zářezu. Na základě výpočtu stability byl navržen způsob 
sanačních opatření.  

V programu Geo 5 verze 11 bylo provedeno zadání rozsahů úlohy. Geometrie řezu 
ve staničení km 56, 500 byla zadána podle souřadnic z výkresu příčného řezu (Urbanová, 
D., et al, 2004). K jednotlivým rozhraním, která byla převzata z příčného geotechnického 
řezu ve staničení km 56, 500, byly přiřazeny geotechnické parametry zemin (PÚDIS, 1998; 
PÚDIS, 1997).  

Nejprve byly vyšetřeny kritické válcové smykové plochy (smykové plochy  
s nejmenší hodnotou stupně stability FS).  
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Tento postup nebyl omezen žádnými restrikcemi. Do modelu nebyla vnesena žádná 
množina úseček, kterými by smyková plocha při procesu optimalizace neprocházela.  

V dalším kroku byly do modelu zaneseny geotechnické parametry zemin, které byly 
zjištěny stanovením vzorků odebraných z kopaných sond přímo v místě svahových 
nestabilit. 

Při zadané geometrii svahu a zadaných geotechnických parametrech zemin, které 
byly získány při průzkumech (PÚDIS, 1998; PÚDIS, 1997) ze stanovení vzorků 
odebraných z kopaných sond K3 a K4 nebyla nalezena kritická smyková plocha, která by 
odpovídala skutečnosti (sesuvu stěn obou úrovní zářezu) tedy FS=1. Proto bylo třeba 
zpětnou analýzou zjistit stav, který je v souladu se skutečností.  

Vzhledem k již značně porušenému svahu byla na povrchu zářezu modelována vrstva 
degradované horniny/zeminy Pro tuto vrstvu byly stanoveny reziduální parametry 
smykové pevnosti zpětnou analýzou, tj. simulováním stavu, kdy dojde k sesuvu – porušení 
svahu při stupni stability FS = 1. Tato zpětná analýza byla provedena pro sesuv v horní 
úrovni i spodní úrovní v km 56,500. Příčinou porušení svahů a částečně i degradace 
svrchní vrstvy hornin/zemin je lokální zvodnění svahů zářezů. Do výpočtu bylo toto 
zvodnění zavedeno pomocí součinitele pórového tlaku Ru.  

V dalším kroku byla do modelu vnesena geometrie a geotechnické parametry 
sanačních opatření tak, aby byl získán vyhovující stupeň stability. 

7.1 VSTUPNÍ DATA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY VÝPOČTU 

Horní úroveň zářezů je provedena po celé délce úseku v jednotném sklonu 1 : 2, svah 
dosahuje výšky 4,7 – 11,8 m, pouze na krátkém úseku km 56,84 – 56,92 je zářez proveden 
ve sklonu 1 : 1,75 o výšce 3,2 – 6,5 m. Svahy v dolní úrovni jsou provedeny v různých 
sklonech od nejstrmějšího 1 : 1,8 až po mírný 1 : 2,7. Pro nejstrmější sklony 1:1,8 a 1:1,9 
dosahuje svah výšky až 7 m. 

Pro návrh sanačních opatření a zhodnocení stability jsem vybral profil km 56,500, 
který byl v obou úrovních postižen nejrozsáhlejšími sesuvnými pohyby. Geometrie je 
převzatá z charakteristického příčného řezu km 56,500 (Urbanová, D., et al, 2004). V horní 
(levé) úrovni dálnice je sklon zářezu 1:2, ve spodní úrovni zářezu je sklon 1:2,3. 

Na povrchu zářezu modelována vrstva degradované horniny/zeminy o mocnosti 4 m 
v horní úrovni a 3,5 m v dolní úrovni. Avšak s ohledem na pozorovanou výšku odlučné 
hrany sesuvu, může být její mocnost místně ještě vyšší. Pro tuto vrstvu byly stanoveny 
reziduální parametry smykové pevnosti zpětnou analýzou, tj. simulováním stavu, kdy 
dojde k sesuvu - porušení svahu při stupni stability FS=1. Tato zpětná analýza byla 
provedena pro sesuv v horní a dolní úrovni v km 56,500.  

Stanovení geotechnických parametrů zpětnou analýzou je v souladu Eurokódem 7 
Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla čl. 2.4.5.2 kde se uvádí 
mimo jiné, že: 
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a) Výběr charakteristických hodnot geotechnických parametrů se musí zakládat na 
výsledcích a odvozených hodnotách z laboratorních a terénních zkoušek doplněných 
osvědčenou zkušeností.  

b) Charakteristická hodnota geotechnického parametru se musí vybírat jako obezřetný 
odhad hodnoty ovlivňující výskyt mezního stavu.  

c) Při určování charakteristických hodnot cef a φef se musí uvažovat větší proměnnost cef ve 
srovnání s φef. 

S ohledem na pozorované zvodnění se lze domnívat, že příčinou porušení svahů  
a částečně i degradace svrchní vrstvy hornin/zemin je lokální zvodnění svahů zářezů. Do 
výpočtu bylo toto zvodnění zavedeno pomocí součinitele pórového tlaku ru v rozmezí 
Ru=0,2 - 0,3. 

Smykové parametry zemin a materiálů použitých v sanačních opatřeních jsou 
vrcholové. Pro návrh sanačních opatření je rozhodující svrchní vrstva degradované 
zeminy/horniny. Proto jsou ve výpočtech pro degradovanou vrstvu zeminy použity 
reziduální parametry smykové pevnosti získané zpětnou analýzou a upravené kritické 
parametry smykové pevnost z laboratorních zkoušek.  

Souhrn všech výpočetních parametrů použitý ve stabilitních výpočtech uvádí 
následující tabulka. 

Tabulka 8 parametry zemin ve stabilitních výpočtech 

zemina  γ [ kN/m2] φef [ ° ] cef [kPa] 

Q4 hlína jílovitá s úlomky  21,5 16 3-5 
Q5 (sesuv) 22,50 16 3-5 
rozložený slínovec (K16)  19,5 22 12 
přitěžovací lavice/kamenné žebro* 20 43 3 

Pozn.:* lomový kámen 

Při posuzování stability bylo na vozovce uvažováno proměnné dopravní zatížení 
hodnotou 13 kPa. Nahodilé nepříznivě působící zatížení se zvyšuje opravným součinitelem 
γsd=1,3. Příznivě působící nahodilé zatížení se neuvažuje. Pro výpočty druhého mezního 
stavu (deformace, použitelnost) zemního tělesa se stálá i nahodilá zatížení neupravují. 
Kombinace zatížení od dopravy se dovoluje použít podle ČSN 73 6203 Zatížení mostů  
s tím, že se může nahradit rovnoměrným zatížením 10 kN/m2 na zpevněné části 
komunikace.  

Při rekognoskaci terénu byly zaznamenány lokálně zvodnělé plochy či výrony vody. 
Popis zvodnění v zářezu Z5 je uveden v příloze č. 8 Lokální zvodnění svahů zářezů  
a výrony vody byly ve výpočtech modelovány pomocí součinitele pórového tlaku Ru= 0,2 
- 0,3. 
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8. PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

V průběhu zpětné analýzy se kritická smyková plocha, která odpovídala průběhu 
skutečné smykové plochy, objevila při zadání hodnot v následující tabulce. 

Tabulka 9 geotechnické parametry získané zpětnou analýzou levá strana 

zemina    
objemová tíha 
γ [kn/m3] 

ϕef  
(°) 

cef 
(kPa) 

γsat 

[kN/m3] 

Q4 hlína jílovitá s úlomky  21,5 16 5 21,5 
Q5 (sesuv)  22,50 16 5 22,5 
rozložený slínovec (K16)  19,5 22 12 21,5 
 
 

 
Posouzení stability svahu (Spencer), Stupeň bezpečnosti = 1,08 < 1,50 

Obrázek 3 Kritická kruhová smyková plocha v km 56,500 levá strana 

Zpětné analýza byla provedena i pro pravý svah zářezu Z5, zde se kritická smyková 
plocha, která odpovídala průběhu skutečné smykové plochy, objevila při zadání hodnot 
v následující tabulce. 

 

Tabulka 10 geotechnické parametry získané zpětnou analýzou pravá strana 

zemina    
objemová tíha 
γ [kn/m3] 

ϕef  
(°) 

cef 
(kPa) 

γsat 

[kN/m3] 

Q4 hlína jílovitá s úlomky  21,5 16 3 21,5 
Q5(sesuv)  22,50 16 3 22,5 
rozložený slínovec (K16)  19,5 22 12 21,5 

 

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  3

0,200  
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Posouzení stability svahu (Spencer), Stupeň bezpečnosti = 1,04 < 1,50 

Obrázek 4 Kritická kruhová smyková plocha v km 56,500 pravá strana 

Po provedení zpětné analýzy byly získané geotechnické parametry použity, pro 
modelování sanačních opatření. V modelové situaci byla ponechána kritická smyková 
plocha získaná zpětnou analýzou. Parametry profilů Q4, Q5 a K16 byly zadány na základě 
výsledků předchozí zpětné analýzy. Parametry lomového kamene, který bude použit pro 
sanační opatření, jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

 
Posouzení stability svahu 
Bishop   FS = 1,65 > 1,5 
Fellenius/Petterson  FS = 1.61 > 1,5 
Spencer   FS= 1,72 > 1,5 

Obrázek 5 Návrh sanace stávajícího sesuvu v Km 56, 500 pravá strana 

 

Bishop   FS = 1,85 > 1,5 
Fellenius/Petterson  FS = 1.75 > 1,5 
Spencer   FS = 1,94 > 1,5 

Obrázek 6 Návrh sanace stávajícího sesuvu v Km 56, 500 levá strana 

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  1

0,300  

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  1

0,300  

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  1

0,200  

 
 

 



Bc. Tomáš Florián                   stabilita zářezu a návrh sanačních opatření  D805 km 56,200 – 57,720 

2011    26   

V průběhu modelování odtěžování stávajícího sesuvu se stupeň stability v některých 
případech blížil hodnotě 1. Z toho je možné vyvodit následující doporučení pro skutečný 
průběh odtěžování sesutých hmot. 

Těžební řez sesuvem nesmí být delší než 6 m, tato délka je stanovena s ohledem na 
minimální délku drenážního potrubí 5 m, které je třeba k odvodnění při patě sesuvu. 

Odtěžené sesuté zeminy musí být v jedné směně nahrazeny sanací z lomového 
kamene. 

Odtěžování sesutých hornin nesmí probíhat za deště, anebo za situace kdy lze 
dešťové srážky očekávat. 

K zajištění dlouhodobé stability zářezu je nezbytné provést odvodnění zvodněných 
oblastí. Proto návrh sanace spočívá v kombinaci soustavy drenážních žeber. Drenážní 
žebra je třeba situovat do popsaných zvodnělých míst. 

V místech již vyvinutých sesuvů je třeba postupovat individuálně. Původní zeminy 
se musí odtěžit, nejméně čtyřech lavicích, cca 30 cm pod smykovou plochu. Náhradu pak 
realizovat lomovým kamenem max. frakce 125 mm uloženým na separační textilii. Při 
realizaci těchto prací je nezbytná přítomnost geologa. Voda z drenážních žeber musí být 
odvodněna drenážním systémem podél komunikace. 

Tímto postupem bude dosaženo stupně stability FS >1,6 pro levou stranu a stupně 
stability FS >1.75 pro pravou stranu zářezu Z5. 

Podrobné protokoly stabilitních výpočtů provedených v programu GEO 5 jsou 
uvedeny v příloze č. 9. 

9. OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ 

Pro ověření výsledků navrženého způsobu sanace bylo provedeno modelování 
v programu GEO. Kritická smyková plocha, která byla získána zpětnou analýzou, byla ve 
schématu s navrženou sanací pomocí lomového kamene opět optimalizována. Výsledkem 
provedených procesů optimalizace smykové plochy jsou stupně stability a smykové plochy 
uvedené na následujících obrázcích. 

 

Smyková plocha po optimalizaci, posouzení stability svahu (Bishop, Stupeň bezpečnosti FS =1,27 <1,5 

Obrázek 7 Optimalizovaná kritická smyková plocha sanace stávajícího sesuvu 

 v km 56, 500 levá strana 

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  1

0,200  
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Smyková plocha po optimalizaci, posouzení stability svahu (Bishop), stupeň bezpečnosti FS =1,46 <1,5 

Obrázek 8 Optimalizovaná kritická smyková plocha sanace stávajícího sesuvu  

v km 56, 500 pravá strana 

Z předchozích obrázků a stabilitních výpočtů je zřejmé, že stabilita svahu neobstojí 
při ověření výsledků a kritickou smykovou plochu získanou zpětnou analýzou je třeba ve 
schématu návrhu sanace opět optimalizovat. 

Návrh je upraven o přitěžovací lavici a smyková plocha získaná zpětnou analýzou je 
ve schématu návrhu sanace opět optimalizována. 

 

Smyková plocha po optimalizaci, Posouzení stability svahu (Bishop), Stupeň bezpečnosti FS =1,53 >1,5 

Obrázek 9 Optimalizovaná kritická smyková plocha sanace stávajícího sesuvu se zatěžovací lavicí 

v km 56, 500 pravá strana 

 

Smyková plocha po optimalizaci, posouzení stability svahu (Bishop), stupeň bezpečnosti FS =1,35 <1,5 

Obrázek 10 Optimalizovaná kritická smyková plocha sanace stávajícího sesuvu se zatěžovací lavicí 

v km 56, 500 levá strana 

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  1

0,300  

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  1

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  1

0,200  
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Dalším krokem ověření výsledků je modelování dopravního zatížení 13 kPa 
v souladu s (ČSN EN 1997-1, 2006) a (ČSN 73 6101, 2000). Z výsledků modelu bylo 
zjištěno, že toto dopravní zatížení je možné zanedbat, vzhledem k tomu, že vnesení 
dopravního zatížení do statického schématu se projeví změnou stupně stability max. +0,02. 

 

Smyková plocha po optimalizaci, posouzení stability svahu (Bishop) stupeň bezpečnosti FS =1,35 <1,5 

Obrázek 11 Optimalizovaná kritická smyková plocha sanace stávajícího sesuvu se zatěžovací lavicí 

v km 56, 500 s dopravním zatížením levá strana 

 

Smyková plocha po optimalizaci, posouzení stability svahu (Bishop), stupeň bezpečnosti FS =1,75 >1,5 

Obrázek 12 Optimalizovaná kritická smyková plocha sanace stávajícího sesuvu se zatěžovací lavicí 

a opěrná gabionová zeď v km 56, 500 s dopravním zatížením 13 kPa levá strana 

 

Smyková plocha po optimalizaci, posouzení stability svahu (Bishop), stupeň bezpečnosti FS =1,53 >1,5 

Obrázek 13 kritická smyková plocha sanace stávajícího sesuvu se zatěžovací lavicí  

v km 56, 500 s dopravním zatížením pravá strana 

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  1

0,200  

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  1

0,200  

Název : Výpočet Fáze  výpočet : 1  1

0,300  
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Na základě ověření provedených stabilitních výpočtů bylo navržen vzorový řez 
odvodňovacím sanačním žebrem a sanací sesuvu. Tento vzorový řez je uveden v příloze č. 
10. 

10. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ  

Provedené modely statických schémat v zářezu Z5 stavby D805 ve staničení km 
56,500 interpretuji následujícím způsobem.   

Jak vyplývá z procesu ověřování výsledků, kritickou smykovou plochu získanou 
zpětnou analýzou, nelze ponechávat v statických schématech s návrhem sanačních opatření 
bez další provedené optimalizace smykové plochy. 

Při po užití kritické smykové plochy získané zpětnou analýzou vyhoví návrh sanace 
sesuvu lomovým kamenem ve čtyřech stupních, zazubených min 0,3 pod smykovou 
plochu. 

Pokud je kritická smyková plocha získaná zpětnou analýzou znovu optimalizována, 
vyhoví velmi těsně požadovanému stupni stability na pravé straně pouze s přitěžovací 
lavicí z lomového kamene.   

Mimo sesuvy v místě výronů vody je nutné provést odvodňovací sanační žebra.  

Na základě ověření provedených stabilitních výpočtů bylo navržen vzorový řez 
sanačním žebrem a sanací sesuvu. Tento vzorový řez je uveden v příloze č. 10 

Sanace je navržena následujícím způsobem. 

- Osová vzdálenost žeber musí být určena při místním šetření podle 
zaznamenaných výronů vody. 

- Sanace sesuvů bude provedena v jejich místě po odtěžení sesutých zemin 
v záběrech max. 6 m, v místě sesuvu budou žebra nahrazena plošnou sanací. 

- Generální sklon svahu 1:2. 

- Přitěžovací lavice se sklonem 1:1,5.  

Při výšce svahu 7-9 m výška lavice 1-2 m.  

Při výšce svahu 9-11 m výška lavice 2-3 m.   

- Při výšce svahu 11 – 12 m výška lavice 3-4 m.  

- Horní vodorovná část lavice bude mít šířku 1 m. 

- Předpokládaná výška dílčího stupně sanace 1,75 m.  

- Šířka dílčího stupně 2 m. 

- Sklon dílčích stupňů 1:1. 

- Násypový materiál sanačního opatření hutněné kamenivo fr. 0 – 150, (frakce 
0-4 bude vynechána). Zkoušky hutnění budou prováděny geodetickou 
kontrolní metodou, tato metoda je navržena vzhledem k frakci kameniva 
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sanačního opatření. Tato zkouška se používá pro kontrolu zhutňování 
kamenitých a balvanitých sypanin. Na povrchu zhutněné vrstvy se zvolí 
měřené pole a vyznačí se na něm nejméně 12 měřících bodů. Prvním 
pojezdem hutnícího mechanismu bez vibrace se provede stabilizace značek  
a značky se znivelují, zkušební plocha se zhutní dvěma pojezdy válce  
a značky se opět znivelují, posuzuje se přírůstek poměrného stlačení vrstvy 
ε = h/h, průměrná hodnota stlačení ε zhutněné vrstvy po dalších dvou 

pojezdech nesmí překročit hodnotu 0,5% tloušťky zhutňované vrstvy. Bude 
hutněna vrstva max. 30 cm. 

- Násypový materiál bude uložen na geotextilii např. Polyfelt TS60. 

- Násypový materiál v koruně zářezu bude ze zeminy nejméně málo vhodné 
do násypu nebo lepší podle ČSN 72 10002 a dle TKP. Zde bude materiál 
hutněn na 92% PS (max. velikost zrn bude 63 mm). 

- Nadzářezový příkop bude tvořen betonovým tvarovkami TBM 1-60 z betonu 
C25/30 – XF 4, které budou uloženy do betonového lože tl. 0,1 m z betonu 
(C25/30-XF4, Příčné spáry š. 1 cm budou vyspárovány cementovou maltou 
(XF4) dilatační spáry budou provedeny po 50 m.  

- Při patě sanace bude monolitický rigol šířky 0,6 m z betonu C 25/30-XF4, 
uložený v štěrkopískovém podsypu tl. 0,1 m. 

- Sanační opatření bude odvodněno do podélného trativodu DN 200 HDPE, 
trativod bude perforovaný s výrazně odlišeným dnem s dostatečnou 
kruhovou tuhostí. Trativod bude uložen do zeminy zlepšené Dorosolem tl. 
0,1 m do výšky perforace. Perforovaná část bude obsypána kamenivem 8/16.  

- Kontrolní šachty trativodu budou instalovány po 100 m a budou tvořeny 
plastovými šachtami Upovario DN 600 1,2-1,9 uloženými do 
štěrkopískového lože frakce 0-32 tl. 0,1 m. 

- Šachta bude tvořena šachtovým dnem z PP pro vstup DN 150 – DN 300, 
prodloužením z PP DN 600, těsnícím kroužkem, teleskopickým 
prodloužením z PE - DN 560, litinovým roznášecím prstencem a osazena 
poklopem Begu dimenzovaným na 40 t. 

Na levé straně se mi nepodařilo nalézt vhodnou geometrii přitěžovací lavice, která by 
vyhověla požadovanému stupni stability.  

V horní etáži bude nutné stabilitu svahu zajistit např. opěrnou gabionovou stěnou, 
pilotovou stěnou, nebo zmenšením sklonu svahu. 

11. TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ SANACE 

V této kapitole budou stručně zhodnocena navržená sanační řešení. Ze zaměření 
jednotlivých sesuvů v zářezu Z5 na Stavbě D8 0805 Lovosice – Řehlovice a z geometrie 
navržených sanačních opatření vyplývá, že zde bude nutné nahradit lomovým kamenem 



Bc. Tomáš Florián                   stabilita zářezu a návrh sanačních opatření  D805 km 56,200 – 57,720 

2011    31   

více než 11 tis m3 sesutých zemin. Náklady na sanaci sesutých hmot při jednotkové ceně za 
1090 Kč/m3 při započtení všech souvisejících prací dosáhnou téměř 12 mil. Kč. Pokud 
bude v horní etáži provedena opěrná gabionová stěna, je možné při řezu stěny 9 m2 počítat 
s jednotkovou cenou běžného metru gabionové stěny 31,5 tis. Kč/bm. Při délce sanačních 
opatření 180 m v horní etáži zářezu činí náklady na provedení gabionové opěrné zdi 5.67 
mil. Kč. Pokud bude dalšími pracemi zjištěn průběh hlubších smykových ploch a bude 
navrženo stabilizační opatření zahrnující pilotovou stěnu, je třeba počítat s náklady cca 110 
tis Kč/bm. Tato jednotková cena zahrnuje provedení pilotové stěny z pilot průměru DN 
900 mm délky 15 m s prahem 1,0 x 2,0 m, kotveným kotvami délky 20 m s trvalou 
úpravou po 2 m v prahu a viditelnou částí stěny upravenou kari sítí a mokrým torkretem do 
100 mm. Při celkové délce sesuvů 180 m v horní (levé) úrovni zářezu, činí náklady na 
provedení pilotové stěny 19,8 mil. Kč. Opatření spočívající ve zmenšení sklonu svahu je 
obtížné vyčíslit finančně a lze jen obtížně odhadnout dobu realizace, protože toto zdánlivě 
nejefektivnější řešení naráží na problémy spojené s rozšířením záboru stavby, s výkupem 
pozemků a projednáváním s orgány státní správy ve správním řízení, ve kterém okruh 
účastníků řízení není nijak omezen. 

11. ZÁVĚR 

Předkládaná práce obsahuje zhodnocení stabilitních poměrů oblasti zářezu na 
dálničním úseku D805 km 56,200 – 56,720.  

Při použití smykových parametrů získaných z archivních průzkumů a ze stanovení 
vzorků odebraných přímo v místech sesuvů se nepodařilo modelovat stav, který by byl ve 
schodě se skutečností sesutí svahů v zářezu. Proto jsem přistoupil k provedení zpětné 
analýzy, ve které byly do statických schémat zadávány postupně snižované parametry 
efektivní soudržnosti, až byla procesem optimalizace získána kritická smyková plocha, 
která odpovídala stupni stability FS=1. Průběh takto získané smykové plochy byl v dobré 
shodě průběhem skutečné smykové plochy. Snížená hodnota efektivní soudržnosti byla 
s dalšími parametry zadávána do statických schémat s návrhy opatření vedoucích ke 
zvýšení stupně stability na navrhovanou hodnotu FS >1,5.  

Při ověřování výsledků bylo zjištěno, že pokud je kritická smyková plocha získaná 
zpětnou analýzou podrobena opět procesu optimalizace, návrh nevyhoví navrženému 
stupni stability. Z tohoto zjištění vyplynula nutnost rozšíření metody stabilitního výpočtu  
o optimalizaci kruhové plochy získané zpětnou analýzou a nutnost úpravy sanačních 
opatření.  

Dlouhodobé stability zářezu je možné dosáhnout sanačními opatřeními, která 
v první řadě povedou k odvodnění zářezu. Pro odvodnění zářezu byla navržena sanační 
žebra v místě lokálních zvodnění a výronů vody.  

V pravé úrovni zářezu, se podařilo najít vhodné sanační opatření pro sanaci již 
vyvinutých sesuvů spočívající v odtěžení sesuté zeminy ve čtyřech lavicích cca 30 cm pod 
smykovou plochu. Náhradu pak realizovat lomovým kamenem max. frakce 125 mm. 
uloženým na separační geotextilii a provedení přitěžovací lavice.  
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V levé úrovni je situace obtížnější, což je dáno v první řadě strmějšími sklony 
svahu v této části zářezu. Zde bude nutné provést náhradu sesutých hmot stejně jako 
v pravé úrovni a dále provést zvýšení stupně stability svahu vhodným technickým 
opatřením. Aspekty jednotlivých řešení sanačních opatření jsou diskutovány v předešlé 
kapitole.  

Lze konstatovat, že zadání práce se podařilo naplnit jen na úrovni studie. Vytvoření 
dalšího stupně projektové dokumentace bude třeba ještě provést. Statické výpočty  
a schémata bude v  realizační dokumentaci stavby nutné vyhotovit pro každou uvažovanou 
geometrii zářezu a každé navržené sanační opatření. 

Pro ověření možnosti existence hlubších smykových ploch je v dalším stupni 
projektové dokumentace nutné provést geofyzikální měření, a to v každém úseku zářezu 
Z5, kde došlo k svahovým pohybům v průběhu výstavby.  

Z výsledků aktuálních stabilitních výsledků vyplynulo mimo jiné, že pokud by při 
výstavbě zářezu byly respektovány závěry původního GTP (PÚDIS, 1997) nedošlo by 
k pravděpodobně tak  rozsáhlým sesuvům, které trasu zde trasu dálnice při výstavbě 
postihly.  
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