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Anotace 

V diplomové práci jsou v první kapitole zpracovány přírodní poměry zájmového území, 

zahrnující lokalizaci, geologii, geomorfologii, hydrologii a klimatické poměry. 

V následující kapitole je podrobný popis svahové deformace. Kapitola třetí popisuje sanaci 

svahu s postupem jejího provedení. Metodika a vlastní provádění monitoringu je rozepsána 

v kapitole čtvrté, zahrnující vlastní observaci svahu, měření kolísání hladiny podzemní 

vody z vyztuţených vrtů a měření odtoku podzemní vody z odvodňovacích ţeber, 

subhorizontálních vrtů a měření přesné inklinometrie. Pátá kapitola obsahuje výsledky 

z daných měření a jejich interpretace. 

 

Klíčová slova: geologie, sesuv, hladina podzemní vody, sanace svahu, geotechnický 

monitoring, měření 

 

Summary 

In thesis are processed natural conditions of the area of interest, including location, 

geology, geomorphology, hydrology and climatic conditions in the first chapter. 

The detailed description of the slope deformation include the next chapter. Third chapter 

describes the redevelopment of slope with process of accomplisment. The methodology 

and the own performs of the monitoring is broken down in the chapter four. Including 

observation the slope, the measure variation data of groundwater level, measure its outflow 

from drainage ribs and horizontal drill holes, measurement accurate inclinometry. The fifth 

chapter contains the results of the measurements and their interpretation. 

 

Keywords: geology, landslide, groundwater level, redevelopment of slope, geotechnical 

monitoring, measurement 
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1. Úvod 

Krajina kolem nás a její reliéf se utváří jiţ po milióny let sloţitými geomorfologickými 

pochody. Na její přeměně se výrazně podílí voda ve všech svých skupenstvích. 

Ať uţ jsou v dnešní době výraznější projevy vody spojovány s globálním oteplováním 

či ne, voda vţdy byla a bude významným exogenním činitelem.  

Jedním z mnoha tvarů reliéfu krajiny je svah. Vlivem působení gravitace, kolísání hladiny 

podzemní vody a dalších přírodních faktorů dochází k porušení stability svahů 

a tím k následnému pohybu hornin. Sesuvy svahů v kulturní krajině mohou způsobit 

značné ekonomické škody a dokonce ohrozit i lidské ţivoty.  

Cílem této diplomové práce je souhrn informací o přírodních poměrech lokality Struţník 

v Havířově, detailním popisu svahové deformace s výčtem sanačních prací a vlastního 

geotechnického monitoringu prováděného po ukončení sanačních prací. V období od září 

2010 do konce července roku 2011. Stěţejní součástí monitoringu jsou vlastní observace 

svahu, měření kolísání hladiny podzemní vody z vyztuţených hydrogeologických vrtů, 

měření výtoků vod ze subhorizontálních vrtů a odvodňovacích ţeber a měření přesné 

inklinometrie. Naměřená data jsou zpracována a dána do korelace s úhrny atmosférických 

sráţek, pro zjištění závislosti mezi danými hodnotami. Přínosem této práce je zjištění, zdali 

provedené práce zajišťující stabilizaci svahové deformace sanačními prvky splňují svůj 

účel a jsou v pořádku. 
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2. Přírodní poměry lokality 

2. 1. Lokalizace 

Sanace svahové deformace se nachází v Moravskoslezském kraji, okresu Karviná na území 

města Havířova v části Bludovice, nalevo od ulice Hálkovy, pod domem č. p. 42, 

na obr. 1  naznačen červenou barvou. 

 

 

Obr. 1: Lokalizace svahové deformace, upraveno [1].   

Z údajů předběţné inţenýrsko-geologické zprávy má svahová deformace dle mapovacích 

prací a geodetického zaměření po vrstevnici přibliţnou šíři 70 m a délku po spádnici 

sesuvu přibliţně 50 m. Generelní směr pohybu byl k JJZ. 
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2. 2. Základní geologie 

Z regionálně geologického hlediska a dle předběţného inţenýrsko-geologického průzkumu 

náleţí lokalita k vněkarpatským příkrovům flyšového pásma Západních Karpat. Vnější 

Karpaty v tomto sloţení jsou součástí alochtonu, nasunutého ve formě příkrovů 

na miocenní předhlubeň a variský podklad. V rámci zájmové lokality se uplatňují horniny 

mezozoického stáří náleţící k veřovickým vrstvám slezské jednotky v godulském vývoji. 

Veřovické vrstvy jsou litologicky výrazné na sekvence sazově černých, pevných, 

prokřemenělých nevápnitých jílovců (obr. 4), doprovázených nepodstatnými lávkami 

a bochníkovitými konkrekcemi pelosideritů. Tyto jílovce jsou deskovitě aţ lávkovitě 

vrstvené. Vlivem zvětrání se rozpadají roubíkovitě, kostkovitě, vzácně i elipsoidicky. 

Při zvětrání jsou pro ně charakteristické limonitické povlaky, časté je síranové větrání 

jemně rozptýleného pyritu. Veřovické vrstvy obsahují jen výjimečně tenké, aţ několik 

decimetrů dlouhé čočky jemnozrnných kvarcitických pískovců nebo jemně aţ středně 

zrnitých nevýrazně laminovaných glaukonitických pískovců. Obsah mikrofauny, kromě 

pyritizovaných radiolárií je minimální a makrofauna v nich nebyla zjištěna. Prostorový 

rozsah veřovických vrstev ukazuje nepravidelné kolísání mocnosti, popř. jejich absenci. 

Maximální mocnosti v dílčím těšínském příkrovu na sever od Horního Ţukova dosahují 

250 m. V ostatních částech těšínského příkrovu jsou veřovické vrstvy známy 

z redukovaných útrţků, dokazujících pouze jejich primární přítomnost ve vrstevním sledu. 

V dílčím godulském příkrovu dosahují veřovické vrstvy maximální mocnost více neţ 

200 m na úpatí Ondřejníku, jinak se pohybují kolem 100 m. Směrem k východu klesá 

jejich mocnost na 10-20 m. Rovněţ pak klesá ve směru od S k V. 

Kvartérní sedimenty studované oblasti mají nestejnoměrné rozšíření několika genetických 

typů (obr. 2). Ostravská kvartérní pánev je charakterizována téměř souvislým a relativně 

mocným pokryvem kvartéru. Podloţní horniny zde vystupují na povrch ojediněle 

a v dostatečně erozně zahloubených údolích. Z pánevní facie se mění faciální vývoj přes 

přechodnou facii náleţící Podbeskydské pahorkatině k okrajové na úpatí Beskyd. 

Kvartérní uloţeniny podhorské oblasti jsou vyvinuty v menším rozsahu a zpravidla 

i v redukovaných mocnostech. Jsou to hlavně proluviální štěrkové kuţely, fluviální terasy 

a okrajové facie sedimentů kontinentálního zalednění.  
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Obr. 2: Výřez z geologické mapy, lokalita vyznačena červeným kříţem, legenda mapy je součástí přílohy [2].  

Fluviální nánosy a ostatní typy kvartérních sedimentů se vyskytují útrţkovitě nebo 

jen v malých mocnostech. Fluviální sedimenty jsou statigraficky rozděleny do tří hlavních 

skupin. Do první skupiny patří staropleistocenní terasy, do druhé skupiny terasy z období 

mezi halštrovským a sálským zaledněním a do třetí pak terasy mladší neţ sálské zalednění. 

Staropleistocenní terasy z doby před halštrovkým zaledněním jsou zachovány na elevacích 

Podbeskydské pahorkatiny jen ojediněle. Tvoří je písčité štěrky místní provenience, 

bez příměsi nordických hornin. Jsou zachovány jen ve formě malých izolovaných reliktů.  

Terasy z mezidobí halštrovského a sálského zalednění jsou zastoupeny tzv. hlavní terasou 

s povrchem v průměrné výšce 10-15 m a bází zhruba dnešních údolních niv. Terasa 

je nejvýrazněji vyvinutým stupněm celé oblasti. Dosahuje značných plošných rozměrů. 

Obvykle se skládá ze dvou samostaných akumulací. Spodní část je tvořena dobře 

opracovanými drobnozrnějšími písčitými štěrky. Je vyvinuta v ostravské pánvi a vykliňuje 

směrem do porhůří Beskyd. Mladší akumulace je budována většinou hrubšími, méně 

opracovanými štěrky, transportovány na kratší vzdálenosti. Do třetí skupiny fluviální 
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terasy mladší neţ sálské zalednění patří údolní terasa. Je vyvinutá průběţně podél všech 

toků. Povrch písčitých štěrků odpovídá stratigraficky poslednímu glaciálu, leţí v úrovni 

průměrné hladiny řek, místy zasahuje výše nad hladinu (aţ 4 m). Písčité štěrky budují 

údolní terasu, bývají hrubé aţ balvanité a jsou tvořeny místním materiálem. Na všech 

tocích v podhorské oblasti je údolní terasa překryta mladšími holocenními povodňovými 

hlínami. V holocénu došlo v těchto údolích k postupné erozi würmských sedimentů a jejich 

nahrazování přeplavenými holocenními sedimenty. 

Proluviální sedimenty se ukládaly hlavně při okrajích pohoří a v horských kotlinách. Bylo 

zde rozlišeno několik generací sedimetů. Litologie těchto sedimentů je obdobná. Tvoří je 

špatně opracované poloostrohranné valouny flyšových pískovců s proměnlivou hlinitou 

příměsí. Štěrky jsou hrubé aţ balvanité. Nejstarší staropleistocenní akumulace 

se zachovaly jen ve vyvýšených rozvodných hřbetech a izolovaných elevacích ve formě 

denudačních reliktů. Vyskytují se pouze v Podbeskydské pahorkatině.   

Vznik deluviálních sedimentů je vázán na období pleistocénu aţ holocénu. V závislosti 

na skalním podkladu mají podobu kamenitých aţ blokových sedimentů, hlinito-kamenitých 

a písčito-hlinitých soliflukčních a ronových sedimentů. Dle regionálního rozšíření se dělí 

na oblasti horskou - Moravskoslezských Beskyd a části Štramberské vrchoviny, 

pokrývající suťové sedimenty, charakteru skalního podkladu. Další oblast je s mělčím 

reliéfem Podbeskydské pahorkatiny v zastoupení písčito-jílovitých zvětralin podmíněné 

litologií skalního podkladu. A třetí plochý reliéf ostravské pánve a deprese v podbeskydské 

pahorkatině s ojedinělým výskytem deluviálních sedimentů na údolních svazích 

s obnaţeným podloţím 

Eolické sedimenty jsou plošně nejrozsáhlejší pokryvným útvarem s výjimkou holocénních 

niv, části würmských teras a elevací s výchozy skalního podkladu. Sedimenty jsou 

reprezentovány nevápnitými sprašovými hlínami, výjimečně s obsahem tenkých ploch 

písčitých hlín aţ vátých písků. Na bázi se vyskytují jílovité horniny s organickou příměsí. 
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Obr. 3: Lokalizace sesuvu v mapě geomorfologického členění ČR, upraveno (Tolasz, 2007). 

V zájmové oblasti chybí přímé důkazy o sekundárním odvápnění sprašových hlín. 

Morfologicky tvoří sprašové hlíny pokryvy na plošinách říčních teras či glacilakustrinních 

sedimentů nebo ploché závěje v členitějším reliéfu (Menčík, 1983).  

 

Tabulka 1: Geomorfologické zařazení podle ZEMĚPISNÉHO LEXIKONU ČR. 

GEOMORFOLOGICKÉ ZAŘAZENÍ 

PROVINCIE ZÁPADNÍ KARPATY 

SOUSTAVA VNĚKARPATSKÁ SNÍŢENINA 

PODSOUSTAVA SEVERNÍ VNĚKARPATSKÁ SNÍŢENINA 

CELEK OSTRAVSKÁ PLOŠINA 

OKRSEK HAVÍŘOVSKÁ PLOŠINA 

Lokalita (obr. 3) náleţí do okrsku Havířovské plošiny v jihovýchodní části Ostravské 

plošiny, podrobné zařazení v tabulce 1.Tabulka 1: Geomorfologické zařazení podle 
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ZEMĚPISNÉHO LEXIKONU ČR.Tabulka  Nacházejí se zde souvrství kvartérních 

sedimentů  

2. 3. Geomorfologie 

ledovcovo-říčního a říčního původu, překryté vrstvou sprašových hlín. Fluvioglaciální, 

fluviální a eolická akumulační plošina je rozčleněna periglaciálními a humidními 

destrukčními procesy. Jde v podstatě o zbytky akumulačních plošin s asymetrickými 

údolími se strţemi náchylnými k sesuvům (Demek, Mackovčin a kol., 2006). 

Tabulka 2: Klimatické charakteristiky oblasti dle Quittovy klasifikace. 

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY OBLASTI W2 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160-170 

Počet dní s mrazem 100-110 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná lednová teplota -2 aţ -3°C 

Průměrná červencová teplota 18 aţ 19°C 

Průměrná dubnová teplota 8 aţ 9°C 

Průměrná říjnová teplota 7 aţ 9°C 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200-300 mm 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 40-50 

 

2. 4. Hydrologie, hydrogeologie, klimatické poměry 

V patě svahu zájmového území protéká nedaleko pramenící potok Struţník, který 

odvodňuje okolní území. Struţník se po 900 m od sesuvu vlévá jako pravostranný přítok 
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do řeky Lučiny. Ta tvoří povodí 4. řádu a vlévá se v Ostravě do Ostravice. Hlavní sběrný 

tok území je řeka Odra tvořící povodí 1. řádu. Číslo hydrologického pořadí je 2-03-01-070. 

Hydrogeologická rajonizace území spadá do rajónu 156 - glacigenní sedimenty 

Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve (Košař, Vincenecová, 2010). 

Území náleţí podle Quittovy klasifikace do teplé klimatické oblasti W2, pro kterou jsou 

charakteristická dlouhá, teplá a mírně suchá léta. Zima zde bývá krátká, s krátkou dobou 

sněhové pokrývky, mírně teplá a velmi suchá. Základní charakteristiky jsou uvedeny 

v tabulce 2 (Tolasz, 2007). 

 

 

Obr. 4: Potok Struţník, na erozní rýze černý nevápnitý jílovec (foto, autor). 
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3. Vlastní popis svahové deformace  

3. 1. Problematika vzniku sesuvů 

Pojmem sesuv je označení pro náhlé pohyby hornin, při kterých dochází k sesouvání hmot, 

oddělených od pevného podloţí smykovou plochou. Sesuv je ale také výsledný 

morfologický útvar, který vznikl deformací svahu sesuvným pohybem. Pomalé 

a dlouhodobé deformace svahu náleţí také k sesuvným jevům, při nichţ se vytváří celý 

systém dílčích smykových ploch. Pokud se sesuvy v dané oblasti vyskytnou, ovlivní svou 

přítomností krajinu (obr. 5). Někde jsou sesuvy jen výjimečným jevem, ale jinde mohou 

být velmi časté v závislosti na jednom či více faktorů. 

 

 

 

Obr. 5: Příčiny sesuvných jevů, upraveno [2]. 
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V našich klimatických podmínkách je moţné pozorovat, ţe periodicky se opakující 

svahové pohyby se vyskytují v letech, kdy jsou neobyčejně vydatné sráţky. Proto je účelné 

sledovat vliv velikosti úhrnu atmosférických sráţek na aktivitu v jednotlivých sesuvných 

územích.  

Soustavným sledováním záznamu ze sráţkoměrných stanic je moţno v lokalitách 

ohroţených opakujícími sesuvy předvídat obnovení pohybu a upozornit na nutnost zvýšené 

bdělosti (Záruba, Mencl, 1969). 

Sesuvy svahů mohou způsobit značné ekonomické škody a dokonce ohrozit i lidské ţivoty. 

Proto je velmi důleţitá evidence sesuvných jevů (obr. 6), či sledovat místa eventuálního 

vzniku svahové deformace a pozorování iniciátorů, které jej dají do pohybu. Včasná 

opatření proti jejich vzniku jsou mnohdy méně nákladné neţ jejich následná sanace.  

Sesuvné jevy můţeme rozdělovat podle různých hledisek. Rozmanitost svahových pohybů 

je podmíněna nejen geologickou strukturou svahu, ale také nejrůznější faktory, které 

způsobují sesouvání (Záruba, Mencl, 1969): 

 Změna sklonu svahu - dojde-li ke zvětšování sklonu svahu, začne se zvyšovat 

i napětí ve smyku, co způsobí narušení rovnováhy 

 Přitíţení násypy 

 Otřesy, vibrace 

 Změny obsahu vody - průsakem sráţkové vody a vody z tajícího sněhu se tekutina 

dostává do puklin, kde vzniká hydrostatický tlak, a tím se zvyšuje pórový tlak 

a sniţuje se smyková pevnost. Naopak pokud je vody nedostatek, kdyţ je období 

sucha, dochází k vysychání jílovitých zemin a ty pak mají tendenci se smršťovat. 

Trhliny, které v důsledku tohoto jevu vznikají, sniţují soudrţnost hornin na svahu 

a umoţňují vnikání vody do jílovitých hornin. 

 Působení podzemní vody - proudící podzemní voda můţe vyplavovat jemné 

částice zemin, rozpustný tmel a působí tlakem na zrna zemin, čímţ se zhoršuje 

stabilita, narůstá tlak vody v pórech a zmenšuje se smyková pevnost. Napjatá 

hladina podzemní vody u nepropustných vrstev působí jako vztlak. 

 Činnost mrazu - vlivem mrazu (voda zvětšuje svůj objem) se rozšiřují stávající 

trhliny a tvoří nové. Poté při tání voda zmenší svůj objem a tím způsobí 

v povrchové vrstvě rozbřídání. 
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 Zvětrávání hornin - chemické a mechanické zvětrávání postupně porušuje 

soudrţnost hornin. 

 Změny ve vegetačním porostu svahů - kořeny stromů napomáhají v udrţování 

stability svahu mechanickým působením a také přispívají k vysušování svahu, tím 

ţe část podzemní vody spotřebují. Odlesněním svahu se mění vodní reţim 

v povrchových vrstvách. 

 

Obr. 6: Evidence sesuvných jevů [4].  

Dělení podle průběhu smykových ploch (Záruba, Mencl, 1969): 

 Asekventní - sesuv podél rotačních smykových ploch - tvoří se ve stejnorodých 

soudrţných zeminách 

 Konsekventní - pohyb probíhá po předurčených rovinných plochách - zeminy, které 

jsou vrstevnaté, s puklinami 

 Insekventní - smykové plochy zasahují hluboko do svahu - typické jsou velké 

rozměry, porušení prochází napříč vrstvami 

Rozdělení podle regionálních poměrů (Záruba, Mencl, 1969). 

 Svahové pohyby pokryvných útvarů (svahové hlíny, sutě, zvětraliny) 

– slézání sutí (podmiňuje hákování vrstev) 
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– plošné povrchové sesuvy 

– proudové sesuvy 

– suťové proudy (mury), vyplavování písků  

 Sesuvy v pelitických (soudrţných) horninách 

– podél rotačních smykových ploch 

– po predisponovaných plochách 

– sesuvy spojené s vytlačováním měkkých hornin  

 Svahové pohyby pevných skalních hornin 

– po předurčených plochách (vrstevnatost, břidličnatost, pukliny aj.) 

– dlouhodobé deformace horských svahů 

– skalní řícení  

 Zvláštní případy svahových pohybů 

– soliflukce 

– sesouvání citlivých jílů (quickclays) 

– subakvatické skluzy 

Rozdělení podle mechanismu a rychlosti pohybu (Němčok, Pašek, Rybář, 1974): 

 Plouţivé pohyby (creep) - pomalé dlouhodobé gravitační pohyby, rychlost mm-

cm/rok. 

– rozvolňování svahů  

– gravitační vrásnění  

– blokové pohyby  

– povrchové plouţení, slézání sutí 

 Sesouvání - relativně rychlý (m/den), krátkodobý klouzavý pohyb hornin podle 

jedné nebo více smykových ploch (zřetelné) 

– sesouvání podle rotační smykové plochy  

– sesouvání podle rovinné smykové plochy  

– sesouvání podle sloţené smykové plochy  

 Tečení - rychlý (m-km/hod), krátkodobý pohyb horninových mas ve viskózním 

stavu, ostře ohraničené od neporušeného podloţí 

– stékání svahových uloţenin - zemní a kamenité proudy  
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 Řícení - náhlý krátkodobý (m/s) pohyb horninových hmot na strmých svazích, 

přičemţ se postiţené hmoty rozvolní a ztrácejí krátkodobě kontakt s podloţím - 

alespoň část pohybu překonají volným pádem 

– sesypávání  

– opadávání úlomků  

– odvalové řícení  

– planární řícení  

3. 2. Příčina vzniku sesuvu v zájmové lokalitě 

Na zájmové lokalitě vznikla svahová deformace hlavně díky nadprůměrným 

atmosférickým sráţkám (obr. 7), které zapříčinily přesycenost horninového prostředí, 

kde vznikl hydrostatický tlak, který zvýšil pórový tlak, a sníţila se soudrţnost na smykové 

ploše. Nemalou roli sehrála zvýšená boční eroze potoka Struţník podemílající patu svahu, 

dotovaný mimořádnými sráţkami. V tabulce 3 je pro přehled uveden počet průměrných 

ročních a měsíčních úhrnů atmosférických sráţek z let 1997-2007 ze sráţkoměrné stanice 

Havířov-Bludovice s porovnáním nadprůměrným úhrnem sráţek z května 2010 ze stanice 

Lučina. Je evidentní, ţe sráţky z května 2010 byly extrémní ve srovnání s úhrny sráţek, 

které obvykle spadnou v předchozích letech daného měsíce (Košař, Vincenecová, 2010). 

Tabulka 3: Průměrné měsíční a roční úhrny atm. sráţek (mm), upraveno (Košař, Vincenecová, 2010). 

 

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

1997 31,8 18,3 25,0 38,3 109,5 145,4 342,2 37,5 50,1 46,0 101,4 45,3 990,8 

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 

2002 13,5 31,3 29,4 23,2 150,0 93,5 144,5 88,8 70,9 79,3 37,2 43,9 805,5 

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 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 
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Obr. 7: Plošné rozloţení sráţkových úhrnů za období 16. 5. – 18. 5. 2010 [5].  
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3. 3. Prozkoumanost 

Po zjištění svahové deformace ke dni 18. 5. 2010 na obr. 8, firma K-GEO vypracovala 

předběţný inţenýrsko-geologický průzkum sesuvného území s návrhem na řešení 

stabilizace území.  

 

Obr. 8: Prvotní rekognoskace svahové deformace (foto Kovář).  

V rámci inţenýrsko-geologického průzkumu pro zjištění podrobných informací svahové 

deformace byly provedeny tyto práce: 

 Rekognoskace terénu 

 Měření velikostí posunů mezi sledovanými body (extenzometrie) 

 Vrtné práce 

 Geodetické práce 

 Vzorkovací práce 

 Laboratorní rozbory 

 Měření přesné inklinometrie 

 Měření hladin podzemní vody 

 Vyhodnocovací práce včetně stabilitních výpočtů s návrhy sanačního zabezpečení 
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Prvotní rekognoskace proběhla v terénu 18. 5. 2010 pracovníky firmy K-GEO, byla 

zaměřena na vyhodnocení aktuálního stabilitního stavu lokality. Konstatování stavu sesuvu 

bylo charakterizováno jako aktivní a situace rodinného domu nad svahem jako havarijní. 

Součástí průzkumných prací bylo denní mapování rozsahu sesuvných projevů a měření 

posunů mezi sledovanými body. Pozornost věnovali nespojitostem, zamokření, projevům 

na vegetaci a dalším projevům nestability na povrchu terénu, ale i na postiţených 

objektech.  

Tabulka 4: Naměřené hodnoty extenzometrických měřením jednotlivých profilech, údaje jsou v m 

(Košař, Vincenesová, 2010). 
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Mapování a extenzometrická měření posunů mezi body v rámci zájmového území 

probíhalo makroskopicky s pouţitím pásma, laserového dálkoměru, posuvného měřidla, 

geodetického zaměření a sádrových terčíků. Toto měření bylo zahájeno neprodleně 

po vzniku svahové deformace. Bylo aplikováno na několika profilech, z toho kaţdý profil 

tvořil dva body. Celkem bylo vytyčeno 7 profilů, z toho zůstal zachován profil č. 7 

pro další monitoring. Vzhledem k výjimečné situaci nebyly vytvořeny standardní 

stabilizované body, ale byly pouţity konkrétní, jiţ existující body (sloupek plotu, roh 

obytného domu, atd.) v zájmovém území, které alespoň částečně splňovaly podmínku 

stabilizovanosti. Postupem času, jak byly prováděny sanační práce na lokalitě, byly některé 

profily zničeny a musely být nahrazeny profily novými. Výsledky naměřených hodnot 

z extenzometrického měření jsou v tabulce 4Tabulka. 

Terénní práce a vrtné práce, byly realizovány s ohledem na rozměry sesuvného území. 

Na jeho dostupnost a prostor potřebný pro práci pojízdné strojní vrtné soupravy, 

bezpečnost osádky i okolí. Také s ohledem na porušenost terénu svahovými pohyby 

a existenci inţenýrských sítí. V místech nedostupných pro strojní techniku byly vytyčené 

vrty odvrtány ruční vrtnou soupravou. Vrty jsou zakresleny v příloze č. 1. 

V období 29. 5. do 10. 6. 2010 byly odvrtány čtyři vrty (přehled v tabulce 5). Strojní vrty 

byly provedeny jádrově na sucho vrtnými soupravami H-50, Nordmayer a VHS 04A. 

Ruční vrt byl odvrtán ruční soupravou Eijkelkamp. Vrty byly vystrojeny a opatřeny 

plastovými chráničkami proti nechtěnému vniknutí nečistot a zabránění neodborné 

manipulaci.  

Tabulka 5: Přehled terénních technických prací. 

Označení sondy Hloubka díla v m Výstroj pro Datum realizace 

Iv-1 12.0  přesné inklinometrické měření 29. 5. 2010 

Iv-2 6.0  přesné inklinometrické měření 2. 6. 2010 

Pv-1 4.6  hydrogeologické měření 8. 6. 2010 

Pv-2 8.0  hydrogeologické měření 10. 6. 2010 
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Provedené sondy, vybrané nespojitosti a základní polohopis a výškopis území byly 

geodeticky zaměřeny firmou R&M Geodata s.r.o.  

Pro zjištění fyzikálně mechanických vlastností zastiţených zemin bylo odebráno 

13 vzorků. Od 1. 4. 2010 skončila platnost norem ČSN 73 1001 (Základová půda 

pod plošnými základy) a 73 30550 (Zemní práce), ale jelikoţ to jsou všeobecně známé 

a odbornou veřejností pouţívané normy, tak byly vzorky podle těchto jiţ neplatných norem 

zatřízeny. Podrobné informace jsou v kapitole 3.3. 

Pro zjištění agresivity podzemní vody byl odebrán vzorek podzemní vody z vrtu Pv-2 

a podroben zkrácené analýze, podle ČSN 03 8375 (Ochrana kovových potrubí uloţených 

v půdě nebo ve vodě proti korozi) a dle ČSN EN 206-1 (Beton - Část 1: Specifikace, 

vlastnosti, výroba a shoda). Dle ČSN 03 8375 vykazují vody dané oblasti velmi vysokou 

agresivitu (stupeň IV.), na ocelové konstrukce, zejména vlivem zjištěné hodnoty měrné 

elektrické vodivosti (101 mS/m). V souladu ČSN EN 206-1 je vzorek vody neagresivní. 

Laboratorní analýzy ukázaly hodnoty pH=6,8, tedy neutrální. Hodnoty tvrdosti vody se 

charakterizují jako velmi tvrdé (T=5,58 mmol/l). 

Vrty označené Iv-1 a  Iv-2 byly vystrojeny pro sledování horizontálních deformací 

metodou přesné inklinometrie. Ve vybudovaných inklinometrických vrtech bylo 

provedeno několik měřících cyklů, které ozřejmili probíhající hloubkové horizontální 

pohyby, přesně lokalizovali hloubku a průběh smykových ploch. Měření prokázalo 

jednoznačný horizontální pohyb u vrtu Iv-1 v hloubce cca 9 aţ 10 m p.t. Směr pohybu byl 

ve směru roviny A+  tedy cca 218
0
. Zjištěná velikost pohybu za sledované období od 31. 5. 

2010 do 21. 6. 2010 činila cca 32 mm. Z časového průběhu pohybu vyplývá, ţe největší 

posun nastal v období mezi iniciačním měřením tedy 31. 5. 2010 a 5. 6. 2010.  Měření 

provedená po tomto datu jiţ pohyb na zjištěné smykové ploše neprokázala, neboť spadají 

plně do chybové tolerance přístroje. Stagnace pohybu na smykové ploše souvisela 

jak s účinností havarijních sanačních opatření, tak se sníţenými sráţkovými úhrny. 

U vrtu Iv-2, který byl vybudován aţ po nasypání stabilizační lavice v patě svahu, nebyla 

konkrétní smyková plocha provedenými měřeními prokázána. Z výsledků měření bylo 

moţné odvodit její hloubku na cca 2,5 aţ 3 m pod terénem.  

Při provádění terénních technických prací byla zaznamenána naraţená hladina podzemní 

vody ve všech realizovaných vrtech. Vrty Pv-1 a Pv-2 byly vystrojeny dočasnou 
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hydrogeologickou výstrojí pro měření kolísání ustálené hladiny podzemní vody. K měření 

byl pouţit elektrokontaktní hladinoměr s opticko-akustickou signalizací typu 

OAL 25 firmy Geospol Uhřínov. Úrovně hladin byly měřeny od odměrného bodu, 

kterým je horní hrana paţnice. Vrt Pv-1 má odměrný bod v úrovni stávajícího terénu, 

u vrtu Pv-2 je 0,6 m nad povrchem terénu. Přehled naměřených hodnot pracovníky K-GEO 

v tabulce 6 (Košař, Vincenesová, 2010). 

Tabulka 6: Naměřené hodnoty z hydrogeologických vrtů (Košař, Vincenesová, 2010). 

  Datum 

vrt úroveň hladiny 8.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 21.6. 

Pv-1 odměrný bod - terén 0,30  1,35 1,35 1,33 1,25 1,22 1,22 1,42 

Pv-2 
odměrný bod - 

hranice paţnice (0,6 m) 

 3,90 3,90 3,90 4,02 3,97 3,90 3,87 4,22 

 

3. 4. Popis sesuvu 

Sesuv má sloţenou rotačně - planární smykovou plochu. Soustava smykových ploch 

(obr. 9) se tvořila retrográdně od paty směrem ke koruně svahu. Jedná se o sesouvání 

kohezního typu, kdy na smykové ploše klesají parametry soudrţnosti prakticky k nule. 

Svahová deformace dle mapovacích prací a geodetického zaměření má po vrstevnici 

přibliţnou šíři 70 m a délku sesuvu po spádnici přibliţně 50 m. Generelní směr pohybu byl 

k JJZ. 

Pomocí vrtných jader bylo moţné získat detailní informace o geologii svahové deformace. 

Provedenými vrty byly zjištěny antropogenní naváţky, deluviální jíly, fluviální sedimenty 

a předkvartérní podloţí.  

 

Naváţky 

Terén zájmového území byl v rámci výstavby naváţkami značně upraven. Charakteru jílu 

s nízkou plasticitou, barvy hnědé, konzistence tuhé, promíseného s úlomky kamení, cihel 

a rozbitého betonu. Při povrchu překryt vrstvou humózní hlíny s drnem travních kořenů. 
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Naváţky mají na bázi i charakter písčito-kamenité drtě. Do dolní části svahu byly tyto 

naváţky přemístěny vlivem pomalých gravitačních pohybů a vlastním sesouváním. 

Mocnost zastiţených naváţek kolísá v rozsahu 1 - 2,1 m.  Ve vyšších částech terénu 

mocnost naváţek narůstá odhadem na 3 - 5 m. Dle ČSN 73 1001 jsou tyto zeminy řazeny 

do tříd Y (F6, F6-F4, podkladové strusky G2-G3). Jílovité naváţky na základě ČSN 73 

3050 do třídy těţitelnosti 2-3, strusky do třídy 4. 

 

Deluviální jíly 

V horní části zájmového území je přirozená kvartérní sedimentace uzavřena vrstvou 

deluviálních jílů. Jíly byly zastiţeny vrty Pv-2 a Iv-1 v mocnosti 1,4-1,5 m. 

Charakterizovány jsou jako jíly s nízkou aţ střední plasticitou, okrově hnědé barvy, šedě 

a rezavě smouhované. Tuhé aţ pevné konzistence. Zemina hojně obsahuje drobná klastika 

velikosti do 0,5 cm. Deluviální jíly jsou nebezpečně namrzavé, pro vodu nepatrně 

propustné (K=6.10
-10

 aţ 3.10
-11

 m.s
-1

). Podle ČSN 73 1001 řadíme tyto jíly do třídy F6 CI -

 jíl se střední plasticitou. Ve smyslu ČSN 73 3050 byly zařazeny podle konzistence 

a zjištěného indexu plasticity do 3. třídy těţitelnosti. 

 

Fluviální sedimenty 

Tvoří bazální vrstvu kvartérní sedimentace. V zájmovém území byly zastiţeny všemi vrty, 

patrně v rámci dvou různých terasových úrovní. Komplex fluviálních sedimentů 

představuje střídající se polohy jílů a jílovitých písků, lokálně aţ štěrků. Fluviální jíly jsou 

převáţně šedé barvy, občasně rezavě a černě smouhované, s proměnlivou příměsí 

organických zbytků (lokálně nad 5%) a valounů štěrku. Mocnost této vrstvy se pohybuje 

v rozmezí 0,7-1,6 m. Zastiţené písky jsou jílovité, střednozrnné, nazelenale šedé barvy, 

středně ulehlé a v celé mocnosti zvodněné. Mocnosti vrstev písků jsou v rozmezí 1,0-

2,4 m. Vrtem Pv-1 byl zastiţen fluviální písčitý štěrk, nazelenale šedý, s opracovanými 

valouny velikosti do 2cm, ojediněle aţ 4cm, středně ulehlý, zvodněný. Jílovité zeminy jsou 

nebezpečně namrzavé, pro vodu nepatrně propustné (K=1.10
-6

 aţ 8.10
-10

 m.s
-1

), štěrky 

aţ dosti slabě propustné (K= 1.10
-6

 m.s
-1

). Dle ČSN 73 1001 na základě makroskopického 

popisu i zrnitostního rozboru byly zařazeny fluviální jíly do třídy F6 - CL, CI - jíl s nízkou, 

střední plasticitou. Fluviální písky do třídy S5 - písek jílovitý a štěrky do třídy G3 - štěrk 
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s příměsí jemnozrnné zeminy. Zařazení do tříd těţitelnosti dle ČSN 73 3050 byly fluviální 

jíly do 2-3 a 3 třídy, fluviální zvodněné písky do 4 a štěrky do 3-4 třídy. 

 

Předkvartérní jílovce 

Strop předkvartérního podloţí byl zachycen všemi provedenými vrty v hloubkovém 

intervalu 3,5 – 7,5 m pod terénem dle pozice ve svahu. Předkvartérní podloţí 

je reprezentováno nevápnitými černými jílovci veřovických vrstev. V připovrchové vrstvě 

jsou jílovce rozloţené aţ zcela zvětralé, charakteru jílu se střední aţ vysokou plasticitou, 

pevné konzistence. Jílovce jsou směrem do hloubky zcela aţ silně zvětralé, střípkovitě 

rozpadavé, na úlomky, které mají zachovánu původní texturou. Směrem do hloubky 

se vlastnosti podloţí zlepšují a dosahují úrovně poloskalních hornin. Zastiţené jílovce jsou 

zařazeny na základě ČSN 73 1001 do třídy R6 - rozloţené, R5/R6 - rozloţené aţ zcela 

zvětralé, R5/R4 - zcela aţ silně zvětralé. Rozloţené aţ zcela zvětralé jílovce, charakteru 

jílovitých zemin byly zatříděny do tříd F6, F8 a F4 - jíl s nízkou plasticitou, vysokou 

plasticitou a jíl písčitý, pevné konzistence. Rozloţené aţ zcela zvětralé jílovce jsou vysoce 

aţ nebezpečně namrzavé, pro vodu prakticky nepropustné (K= 3.10
-11

 m.s
-1

). Z hlediska 

ČSN 73 3050 patří rozloţené aţ zcela zvětralé jílovce do třídy těţitelnosti 3 - 4, zcela aţ 

silně zvětralé jílovce do třídy 4. 

 

Podzemní voda 

Byla zastiţena všemi provedenými vrty v hloubkovém rozmezí 0,4 – 6,2 m dle pozice 

ve svahu. Ustálená hladina byla měřena v hydrogeologicky vystrojených vrtech Pv-1 a Pv-

2, kde dosáhla pod terénem úrovně 0,3-3,9 m. Podzemní vody mělkého kvartérního oběhu 

jsou zde vázány na zrnitostně příznivé polohy v rámci komplexu fluviálních sedimentů, 

kde vytvářejí kolektor s průlinovou propustností. Vrtem Pv-2 byla zaznamenána také 

antropogenní zvodeň, kdy je sráţková voda infiltrovaná vrstvou zrnitostně příznivých 

naváţek a kumuluje se v depresích na rozhraní naváţek a deluviálních hlín, jejichţ povrch 

představuje počevní izolátor těchto vod (Košař, Vincenesová, 2010). 
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Obr. 9: Náčrt svahové deformace s předpokládanými smykovými plochami -  upraveno dle přílohy 

předběţného inţenýrsko-geologického průzkumu. 



Bc. Martina Csonková: Sledování svahových pohybů v průběhu sanace sesuvu v lokalitě Struţník  v Havířově  

 

2011  25 

 

4. Popis sanace svahu a postup jejího provádění 

Vydatné a mimořádně nadprůměrné úhrny atmosférických sráţek v květnu roku 2010, 

které dopadly na území Moravskoslezského kraje, způsobily rozsáhlé povodně a iniciovaly 

mnoţství svahových deformací na celém jeho území. Jeden z mnoha neevidovaných 

sesuvů se vyskytl v Havířově na ulici Hálkově.  

Neprodleně po vyhodnocení a zpracování podkladů pro sanaci svahové deformace 

se spustily stavební práce, které vykonávala firma Stump - GEOSPOL. Pro přehled 

je v příloze č. 1 nákres všech stabilizačních a odvodňovacích prvků se všemi provedenými 

vrty. Příloha č. 2 obsahuje podélný řez s náčrtem sanačních prvků.  

 

Obr. 10: Zatrubnění potoka Struţník (foto autor). 

4. 1. Prvotní opatření 

V lokalitě byly provedeny dle sanačního projektu (Jelínek, 2010) havarijní opatření 

a posléze počaly stavební práce. Bylo provedeno zatrubnění potoka Struţník a jeho 

přesypání patní přitěţovací lavicí v délce 50,73 m (obr. 10). Toto opatření slouţí 

k prozatímní stabilizaci svahové deformace, zabránění jejímu rozšiřování dále do svahu 

a zároveň také jakoţto přístup ke stavbě, jelikoţ z vrchní části sesuvu nebyl moţný přístup 

pro pracovní stroje a dopravu. Řešení ale není z dlouhodobého hlediska vyhovující, neboť 
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zatrubnění neumoţní dostatečný prostor při zvýšeném průtoku potoka, proto 

se po dokončení sanačních prací navrátí koryto do původního stavu.   

Další prvotní opatření bylo zatěsnění trhlin na koruně svahu a havarijní převedení všech 

přerušovaných svodů vod zatrubněním do vodoteče (Košař, 2010). 

4. 2. Kotvené pilotové stěny 

Optimálním řešením byla kombinace dvou pilotových stěn ve dvou výškových úrovních 

svahu (obr. 13Obr. 13: Nákres sanačních prvků v řezu, upraveno (Košař, 2010).). Jako 

hlavní stabilizační prvky a současně u spodní stěny slouţící k bezpečnému navrácení 

koryta Struţník do původního uspořádání a ochraně paty svahu proti erozi. Horní pilotová 

stěna slouţí pro vlastní ochranu domu č. p. 42 a vyšších částí svahu s opatřením proti 

ohroţení další zástavby na ulici Hálkově (Košař, 2010). 

Piloty jsou profilu Ø 900 mm. Odvrtány byly vrtnou soupravou typové řady Bauer. Piloty 

jsou vetknuty aţ do stabilních podloţních jílovců. V jednotlivých úsecích jsou délky pilot 

9,0 m u spodní a 12,5 m u horní stěny. Vyztuţené 9,80 m a 13,30 m dlouhými armokoši 

z oceli (obr. 11), jejichţ korunní části tvoří podklad převázkových věnců. Převázkové 

věnce (obr. 12) spojují koruny pilot. Ţelezobetonová konstrukce vysoká 1,8 m je vyuţita 

pro umístění hlav kotev a nově navrţenou úpravu sesutého svahu, který se vymodeluje 

dosypáním za jejím rubem. Na rubu je ošetřen penetrací a ve finální úpravě je umístěno 

ochranné zábradlí na římse zdi. Nejprve proběhlo odvrtání spodních pilot z části na tělese 

přísypu zbudovaného v patní části svahu pro dočasné zatrubnění a po terénních úpravách, 

vybudování pracovní pilotovací plošiny v horní části svahu byly odvrtány horní piloty. Na 

stavbě jsem byla přítomna během vrtných prácí pilot horní stěny. Jádra popsaná 

v inţenýrsko-geologickém průzkumu z vrtu Iv-1 odpovídaly odtěţenému materiálu vrtání. 

Neprodleně po odvrtání dané hloubky byl do vrtu vloţen armokoš a zalit betonem. Jak u 

spodní tak u horní pilotové stěny je jedna z pilot byla osazena inklinometrickou výztuţí 

(viz příloha č. 1).     
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Obr. 11: Armokoše (foto autor). 

 

Obr. 12: Převázkové věnce na korunách pilot - počátek navazování (foto autor). 

Stabilitu opěrných konstrukcí zabezpečí pramencové, předpjaté horninové kotvy s kořenem 

situovaným do poloh stabilního podloţí. Kotvy u spodní pilotové stěny jsou délek 15 m 
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přičemţ 7m tvoří kořen kotvy. U horní stěny jsou dlouhé 22 m s 8 m injektovaným 

kořenem. Po přibliţně dvaceti osmi dnech po tzv. dozrání betonové převázky přes hlavy 

pilot, byly odvrtány kotevní vrty s profilem Ø 158 mm, se sklonem 30° s paţením 

ocelovými výpaţnicemi. Aktivace kotev předepnutím byla moţná po dosaţení normové 

pevnosti cementové zálivky vrtu (cca 28 dní). Poté byly injektované kořeny skrze ocelová 

lana napnuty u dolní stěny na 365 kN a horní 585 kN. Bezprostředně poté byly 

nainstalovány bezpečnostní kryty na hlavy kotev (Jelínek, 2010). 

  4. 3. Odvodňovací žebra 

Součástí projektu je odvodnění zemního tělesa svahu. K těmto účelům slouţí drenáţní 

soustava potrubí, která odvádí podzemní vodu do potoka Struţník. Navrţena byla 

4 a umístěna jsou 3 drenáţní ţebra (viz příloha č. 1) o celkové délce 155 m, která jsou 

tvořena drenáţním potrubím Ø 200 mm. Výstavba byla moţná aţ po vyzrání betonu 

pilotových stěn dne 15. 10. 2010. Jejich funkcí je svedení dešťové vody podél horní 

pilotové stěny z betonových odvodňovacích ţlabů pomocí dvou horských vpustí. Do těchto 

vpustí je rovněţ svedena dešťová voda ze stávajících odvodňovacích ţlabů parkovacích 

ploch. Z horských vpustí je voda potrubím odváděna do toku Struţník. Drenáţní systém 

nacházející se na pozemku jiţ dříve ústí do stávající studny. Voda z této studny je nově 

samostatným potrubím v délce 50 m odváděna do vodoteče Struţník (Jelínek, 2010).   

   4. 4. Subhorizontální odvodňovací vrty 

Východní část sesuvu, která není podchycena stabilizačními statickými prvky 

je odvodňována třemi subhorizontálními vrty, které odvádí podzemní vodu z vodonosných 

vrstev kvartéru. V příloze č. 1 jsou označeny OV1, OV2 a OV3. Vrty jsou raţeny mírně 

dovrchně ( 5°- 7°) z úrovně koncové části spodní pilotové stěny, tvořené perforovanými 

ocelovými trubkami o délce 40 m (obr. 14) ústící do drenáţní studny. Perforované tyče 

byly vpraveny do horninového masivu soupravou Klemm KR 806 3D. Ze studny je voda 

opět odvedena potrubím do potoku Struţník (Jelínek, 2010).   
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Obr. 13: Nákres sanačních prvků v řezu, upraveno (Košař, 2010). 

 

 

Obr. 14:Ústí perforovaných ocelových trubek do drenáţní studny před dokončením (foto autor). 
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5. Metodika a vlastní provádění monitoringu 

Před ukončením sanace sesuvu svahu 23. 9. 2010, do konce července následujícího roku 

jsem prováděla na dané lokalitě geotechnický monitoring, zahrnující vlastní observaci 

svahu, měření kolísání hladin ustálené podzemní vody ve dvou vrtech vystrojených 

hydrogeologickou výstrojí, dále pak měření výtoku podzemní vody ze subhorizontálních 

vrtů umístěných u koncové části spodní pilotové stěny. Po dokončení sanace také měření 

výtoku vod z odvodňovacích ţeber (obr. 15). V následujících podkapitolách jsou podrobně 

rozepsána metodiky jednotlivých měření. 

 

Obr. 15: Náčrt prvků, na nichţ bylo prováděno měření. 

5. 1. Vlastní observace svahu 

Jednou ze součástí monitorovacích prací byla vlastní observace zajištěného svahu a jeho 

nejbliţšího okolí. Sledování jsem prováděla přibliţně jednou týdně. Observace zahrnovala 

makroskopické sledování moţných nových trhlin, či odlučných hran nad svahem a v jeho 
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blízkém okolí. Vizualizace domu č. p. 42, na němţ je umístěn v místě trhliny pozorovací 

extenzometrický bod (obr. 16). Sledování vzniku nových trhlin na vícepatrových budovách 

výše ve svahu.  Také prohlídka širšího okolí pravého břehu potoka Struţník. 

 

Obr. 16: Extenzometrický bod na rodinném domě nad sanovaným svahem (foto autor). 

Kontrola obou pilotových stěn, zda u nich nedochází k náklonu a vzniku trhlin či jiného 

poškození. Prohlídka upevnění a viditelných změn v místech instalace hlav kotev. 

Výsledky a závěry vlastní observace svahu jsou náplní kapitoly 6. 1.    

5. 2. Měření hladiny podzemní vody 

Kolísání ustálené hladiny podzemní vody jsem měřila od 23. 9. 2010 do 31. 7. 2011 

s intervalem přibliţně jedenkrát za týden z vystrojených hydrogeologických vrtů Pv-1 

a Pv-2. Měření z vrtu Pv-1 bylo ukončeno dne 20. 10. 2010 z důvodu znemoţnění přístupu. 

Nejprve prodlouţením ochranné výztuţe do výšky přesahující 2 m (obr. 18), z důvodu 

následného přizpůsobení výšky výztuţe po dokončení terénních úprav svahu 

(obr. 17). Po zkrácení ochranné výztuţe, kdy byl vrt Pv-1 přístupný, jsem zjistila 

znehodnocení nakloněním, sondu ke změření hladiny podzemní vody se mi jiţ nepodařilo 

vloţit nakloněným úzkým profilem do původní výztuţe vrtu.  
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        Obr. 17: Nákres znehodnocení Pv-1.                                     Obr. 18: Znepřístupnění Pv - 1(foto autor). 

Měření jsem prováděla zapůjčeným elektrokontaktním hladinometrem s opticko-

akustickou signalizací typu OAL 25 firmy Geospol Uhřínov. Po sejmutí ochranného krytu 

jsem vloţila měřící část sondy do vrtu, po zaznění akustického signálu odečetla hodnotu. 

Úrovně hladin byly měřeny od odměrného bodu, kterým je horní hrana paţnice. Vrt Pv-1 

má odměrný bod v úrovni stávajícího terénu, u vrtu Pv-2 je 0,6 m nad povrchem terénu. 

Naměřená data byla dána do korelace s denními úhrny sráţek z daného období, 

ze sráţkoměrné stanice Havířov-Bludovice. Výsledky a grafy jsou v kapitole 6. 2.   

5. 3. Měření výtoků podzemní vody ze subhorizontálních vrtů 

a odvodňovacích žeber 

Po instalaci tří perforovaných ocelových tyčí vedených mírně dovrchně u spodní pilotové 

stěny bylo moţné začít měření výtoků podzemní vody. Měření započalo 23. 9. 2010 

a trvalo do 15. 10. 2010, kdy úpravou svahu byly ústí tyče zakryty drenáţní studnou. 

Po dokončení ústí ze studny jsem nezaznamenala ţádný další výtok vody. Voda 

byla zachytávána do odměrné nádoby při sledování časomíry. Naměřené hodnoty jsou 

součástí tabulky 7Tabulka 1: Naměřené hodnoty hladin podzemní vody z vystrojených vrtů 

Pv-1 a Pv-2. v kapitole 6. 2.  
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Obr. 19: Pohled na spodní pilotovou stěnu s ústími (foto autor). 

Dokončením instalace tří odvodňovacích drenáţních ţeber (26. 11. 2010) a jejich vyústění 

bylo moţné začít s měřením výtoků podzemní vody z těchto míst. Po celou dobu 

monitoringu byl viditelný výtok vody pouze z vyústění odvodňovacího ţebra umístěného 

nejvíce vlevo při pohledu zdola na sanovaný svah (obr. 19) v příloze č. 1 označen drenáţní 

ţebro I. Výtoky podzemní vody byly měřeny pomocí odměrné nádoby se sledováním 

časomíry. Naměřené hodnoty výtoku jsou v Tabulka 1.    

5. 4. Měření přesné inklinometrie 

Dva vrty byly vystrojeny pro sledování horizontálních deformací metodou přesné 

inklinometrie. Jde o vrty označené Iv-1 (12 m) a  Iv-2 (6 m) viz příloha č. 1. Přesná 

inklinometrie umoţňuje sledování vodorovných pohybů osy vrtu procházející sledovaným 

prostředím (obr. 20). Metoda určí hloubku, rychlost a směr pohybu počínajícího nebo jiţ 

existujícího sesuvu a lze s její pomocí sledovat i jiné deformace masivu. 

Měření se provádělo ve vrtech speciálně vystrojených vnitřně dráţkovanými měřícími 

paţnicemi. Vlastní proměřování se provádělo projíţděním paţnice náklonoměrnou sondou, 

vedenou dráţkami. Ve fixních hloubkových úrovních, daných délkou sondy (0,5 m) 

byl od paty vrtu k povrchu změřen náklon sondy, který přepočítal hodnoty na vodorovnou 
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odchylku v příslušné hloubkové úrovni. Ve stanovených časových periodách, daných 

předpokládanou rychlostí pohybu sesouvající se hmoty, se měření ve stejných 

hloubkových úrovních opakovalo. Progresivní nárůst vodorovné odchylky indikuje aktivní 

zónu pohybu. 

 

Obr. 20: Způsob provádění měření přesné inklinometrie, upraveno [3]. 

Vzhledem k tomu, ţe sonda je osazena dvěma čidly měřícími náklon v navzájem kolmých 

rovinách, lze vypočítat směr pohybu, z časových intervalů mezi proměřováním vrtu jeho 

rychlost. Načítáním rozdílů deformací mezi nulovým a následným měřením od paty 

k povrchu jsme dostali deformační křivku osy vrtu, z které lze usoudit na eventuální 

polohu smykové plochy. 

Průběh deformace lze sledovat aţ do zneprůchodnění vrtu ohybem. Maximální měřitelný 

posun závisí na mocnosti poruchové zóny a tvaru deformace paţnice. Činí 6-10 cm 

na kaţdých 0,5 m hloubky vrtu. 

Přesnost metody při určování náklonu je minimálně 1 mm na kaţdých 15 m hloubky vrtu. 

Při analýze smykové plochy mocnosti do 0,5 m se přesnost blíţí rozlišovací schopnosti 

aparatury, která je 0,05 mm. 

Při měřeních bylo pouţito aparatury firmy Glőtzl, sestávající se z inklinometrické měřící 

sondy typu NMGD 30/2 délky 0,5 m, odečítací aparatury VMG 11-1 a nezbytné kabeláţe. 

Měření bylo prováděno jako proloţené, s předpokladem maxima deformací ve směru 

měřící roviny A+ (orientace měřící dráţky ve směru předpokládaného pohybu). 

Pro vyloučení systematické chyby případně jiných vlivů, byla měření ve všech vrtech 

realizována dvakrát. Jako výsledné měření bylo vybráno to, které při téměř absolutní shodě 

tvaru vrtu dosahovalo minimálního rozptylu hodnot při proloţeném měření. Naměřená data 
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byla předzpracována německým programem NEIG 7.0 a konečné výstupy realizovány 

v programu GD 7i (Košař, 2010). 

Ve vybudovaných inklinometrických vrtech byl proveden pracovníkem firmy K-GEO 

v období od ukončení sanace do konce července jeden měřící cyklus s cílem ozřejmit, 

zda jsou hloubkové horizontální pohyby v zájmové lokalitě aktivní. Výsledky měření jsou 

obsahem kapitoly 6. 4.  
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6. Dosažené výsledky a jejich interpretace 

Ještě před ukončením stavby, během období mezi 23. 9. 2010 a 31. 7. 2011 jsem na dané 

lokalitě prováděla pravidelný monitoring, který probíhal přibliţně jedenkrát do týdne. 

Zahrnoval vlastní observaci svahu a jeho okolí, měření kolísání hladin podzemní vody 

a měření výtoků podzemní vody z odvodňovacích subhorizontálních vrtů a ţeber. 

Pro získání potřebných informací a zjištění závislosti mezi danými hodnotami, jsem 

naměřená data zpracovala a dala do korelace s úhrny atmosférických sráţek. Ve výsledcích 

v následujících kapitolách jsou grafy, komentáře a zjištění, zdali sanace svahové 

deformace je účinná. 

6. 1. Výsledky vlastní observace svahu 

V období před dokončením sanačních prací před koncem září 2010 do konce července 

2011 jsem prováděla monitoring v přibliţně jednotýdenních intervalech. Během 

monitoringu jsem nezaznamenala ţádné makroskopické změny na budově domu č. p. 42. 

Umístěný extenzometrický bod zůstal ve stejném stavu, jako v den instalace, tedy 

neporušen. Trhliny na domě se jiţ dále nerozšiřovaly. Vznik trhlin na budově byl 

zapříčiněn znovu dosednutím stavby. Vícepatrové budovy nacházející se výše ve svahu 

byly také postiţeny výskytem četných nových trhlin bezprostředně po vzniku svahové 

deformace. Po průběţném dotazování obyvatel vícepatrových budov na stav trhlin v jejich 

bytech se také rozevřenost a velikosti trhlin nezměnili. Vznik trhlin bylo důsledkem sesuvu 

svahu a jejich šíření probíhalo pouze prvních pár dnů po události a pak jiţ neprobíhaly 

ţádné změny.  

Po dokončení prací na přelomu listopadu 2010 do konce července následujícího roku jsem 

na sanovaném svahu nezpozorovala ţádné další makroskopické odlišnosti či nové indicie 

svahových pohybů.  

Několik metrů proti proudu potoka Struţník se vyskytuje neevidovaný sesuv. Jedná 

se o typ velmi pomalého plouţivého pohybu svahu. Jeho pohyb je však závislý 

na mnoţství spadlých sráţek. Skrze svah je pěší stezka, nijak neupravovaná, nezarostlá, 

takţe jdou vţdy po vydatnějším dešti dobře vidět nové odlučné hrany a další nespojitosti. 



Bc. Martina Csonková: Sledování svahových pohybů v průběhu sanace sesuvu v lokalitě Struţník  v Havířově  

 

2011  37 

 

Přibliţně 260 metrů východně od zasanované lokality na soutoku potoka Struţník 

s bezejmenným potokem jsem zaznamenala pod rodinným domem na ulici U Stadionu 

svahovou deformaci. S výhledem na delší časový horizont je moţnost rozšíření svahové 

deformace výše do svahu a následnému ohroţení rodinného domu.  

Pilotové stěny s ţelezobetonovou zdí na svahu nejeví ţádné známky naklonění ani 

poškození, neobjevily se ţádné závaţné praskliny. Hlavy kotev chráněné jejich kryty 

neprošly ţádnými změnami kromě lehkých známek koroze na pár krytech. 

 

 Obr. 21: Erozní síla potoka Struţník viditelná na upravené pravé straně pod spodní pilotovou stěnou 

(foto autor). 

Erozní síla potoka Struţník na upravený břeh svahu pod spodní pilotovou stěnou 

je s kaţdým vyšším úhrnem sráţek evidentní. Na konci července je stav pravého břehu 

pod sanovaným svahem vidět na obr. 21. Břeh měl být v celé šíři pod spodní pilotovou 

stěnou podle projektu zpevněn na sucho lomovým kamenem. Zpevněny jsou pouze místa 

kolem ústí trubek z horských vpustí a drenáţní studny poloţením kamene do betonového 

podkladu. Takto není pravý břeh pod sanovaným svahem nijak chráněn proti erozi.  
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Obr. 22: Detail u spodní pilotové stěny - vznik mezery mezi stěnou a upravenou patou svahu (foto autor). 

Konečné řešení úpravy pravého břehu se mi nejeví za šťastné. Celkové sednutí 

a deformace upraveného břehu u spodní pilotové stěny je zřejmé z obr. 22, na kterém 

je mezera místy 10 cm široká, fotografie je pořízená na konci července 2011. 

6. 2. Výsledky měření hladin podzemní vody 

Mezi 23. 9. 2010 a 31. 7. 2011 jsem sledovala kolísání hladin podzemní vody 

z vystrojených vrtů. V tabulce 7 jsou naměřené hodnoty hladin podzemní vody. Úrovně 

hladin jsem měřila od odměrného bodu, kterým je horní hrana paţnice. Vrt Pv-1 

má odměrný bod v úrovni stávajícího terénu, u vrtu Pv-2 je 0,6 m nad povrchem terénu, 

v tabulce je odečtena výška paţnice. 

Tabulka 1: Naměřené hodnoty hladin podzemní vody z vystrojených vrtů Pv-1 a Pv-2. 

Datum H1 (m) H2 (m) výtok z HV výtok z drenážních žeber 

23.09.10 4,03 1,07 0,06 l/1s  

25.09.10 4,36 1,1   

27.09.10 3,33 0,73   

29.09.10 3,13 0,48 0,07 l/1s  

01.10.10 2,97 0,67   

04.10.10 3,87 0,86   
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06.10.10 4,06 0,91 0,03 l/1s  

08.10.10 4,42 0,99   

10.10.10 4,59 1,01 viditelný průsak  

12.10.10 4,63 1,07   

15.10.10 4,79 1,06 0,003 l/1s  

20.10.10 4,97    

26.10.10 4,91    

31.10.10 4,74    

08.11.10 4,81    

12.11.10 4,87    

16.11.10 4,98    

19.11.10 4,87    

26.11.10 4,33   0,08l/1s 

03.12.10 4,25   0,1125 l/1s 

10.12.10 4,39   0,08l/1s 

17.12.10 4,45   0,08l/1s 

23.12.10 4,53   0,09 l/1s 

07.01.11 4,59   0,09 l/1s 

14.01.11 4,62   0,1125 l/1s 

21.01.11 4,57   0,09 l/1s 

28.01.11 4,65   0,09 l/1s 

04.02.11 4,71   0,09 l/1s 

11.02.11 4,51   0,1 l/1s 

18.02.11 4,46   0,09 l/1s 

25.02.11 4,63   0,09 l/1s 

04.03.11 4,77   0,1 l/1s 

11.03.11 4,83   0,1125 l/1s 

18.03.11 4,81   0,1 l/1s 

25.03.11 4,13   0,1 l/1s 

01.04.11 4,36   0,1 l/1s 

08.04.11 4,39   0,1125 l/1s 

15.04.11 4,15   0,1 l/1s 

22.04.11 4,24   0,1125 l/s 
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29.04.11 4,21   0,1 l/1s 

06.05.11 4,19   0,1 l/1s 

13.05.11 4,25   0,1 l/1s 

20.05.11 4,19   0,1 l/1s 

30.05.11 2,3   0,19 l/1s 

06.06.11 4,13   0,1 l/1s 

13.06.11 4,24   0,1 l/1s 

17.06.11 4,39   0,1 l/s 

24.06.11 4,51   0,1 l/s 

01.07.11 1,64   0,19 l/s 

08.07.11 3,61   0,1125 l/s 

15.07.11 3,93   0,1125 l/s 

22.07.11 3,83   0,2 l/s 

29.07.11 3,78   0,1 l/s 

 

 Tabulka 2: Přehled mnoţství úhrnu atmosférických sráţek za období od září 2010 do července 2011. 

  IX. 

2010 

X. 

2010 

XI. 

2010 

XII. 

2010 

I. 

2011 

II. 

2011 

III. 

2011 

IV. 

2011 

V. 

2011 

VI. 

2011 

VII. 

2011 

1. 8,1 0 0 9,6 0 0 0 0,5 0,5 0,4 14,6 

2. 6,1 0 0 0 0 0 0,2 0 3,6 5,3 7,6 

3. 2,5 0 0,1 6,6 1,4 2,4 0 0 28,6 0,4 30,2 

4. 4,4 0 0 0 0 0,2 0 4 0 0,1 16,5 

5. 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 5,6 0 

6. 0 0 1,2 0,8 0 0 0 0 0 2,2 0 

7. 0 0 0,3 2,9 0 0 0 1 2,4 0,9 2,8 

8. 6,2 0 2,3 0,4 8 0 0 0 0 0,9 0 

9. 4,3 0 2,7 1,4 0,6 0 0 0 0 3,3 0 

10. 9,1 0 0 0,4 0,4 6,7 4 0 0 0,8 6,2 

11. 1,5 0 0 4,2 0 11,8 0 0 0 0 7,6 

12. 0 0 3,5 9,4 7,8 0,3 0 2,4 3,4 0 0 

13. 0,2 0 0 4,1 1,6 0 0 12,5 0 0 0 
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14. 0,8 0 0 5,5 1,7 0 0 1,3 1,3 0 4,5 

15. 0,5 0 0 0,4 1,9 0 0 2 11,9 0 5,1 

16. 0 0 0,2 0 0 0 3,3 0 0 0 0 

17. 0,1 0 3,2 0,6 0 0,3 3,5 0 0 0,3 0 

18. 0 2,5 4 3,5 0 1,4 14,1 0 0 2,7 3 

19. 0 0 6,7 0 1,9 0,3 0 0 0 2 8,4 

20. 0 1,4 0 2,2 1,9 0 0 0 2,6 0,1 10,8 

21. 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 18,2 0,8 56,2 

22. 0 0 8,5 0 0 0,4 0 0 0 8,4 9,3 

23. 0 0 0,1 0 2,7 0,1 0 13,6 0 1,5 0 

24. 0 0,2 2,6 4,8 0,2 0 0 4,6 0 11,6 0,5 

25. 6,3 12,3 0 4,2 0,1 0 0 1,8 0 0 8,4 

26. 26,7 0 0 0 4,5 0 2,6 4,5 0 0 1,5 

27. 7 0 1,1 2,3 0 0 3,4 0 26,9 0 3,5 

28. 10,5 0 7,8 2,4 0 0 0 0 13,7 0 2 

29. 10,1 0 3,1 0 0 0 0 0,6 0 3,9 0 

30. 1,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 78,8 4,1 

31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 

∑ 106,2 16,4 47,6 65,8 34,9 23,9 31,1 48,9 113,1 130 227,2 
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Graf 1: Přehled úhrnu atmosférických sráţek za období září 2010 -  červenec 2011. 
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Graf 2: Porovnání závislosti kolísání hladiny podzemní vody ve vrtu Pv-2 s úhrny atmosférických sráţek. 
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Graf 3: Závislost kolísání hladin podzemní vody ve vrtech Pv-1, Pv-2 s úhrny atmosférických sráţek. 

 

Po velmi krátkou dobu (23. 9. - 15. 10.), kdy ještě bylo moţné měření hladin podzemní 

vody z obou vrtů byly naměřené hodnoty dány do korelace s denními úhrny sráţek viz 

tabulka 8Tabulka 2. Na tomto grafu je vidět retardace navýšení hladiny podzemní vody o 

přibliţně 24 hodin po dopadu sráţek. Zvýšení hladin v obou vrtech je podobné, více 

dynamičtější kolísání hladiny se však odehrává ve vrtu Pv-1. Z tohoto grafu je čitelná 

závislost kolísání hladiny podzemní vody na mnoţství úhrnu atmosférických sráţek. 

V celkovém porovnání za kompletní období monitoringu je v grafu 2 znatelné zvýšení 

hladiny podzemní vody po vydatnějších sráţkách. Mezi 23. 12. 2010 a 17. 3. 2011 měla 

hladina klesající tendenci, sráţky byly podobě sněhu, kromě dvou míst, kdy byly 10. - 18. 

2. vyšší dešťové sráţky. Počínaje 18. 3. 2011 hladina stoupla a udrţela si lehce klesající 

tendenci do 14. 4 2011 kdy během čtyř dnů spadlo 18 mm sráţek a hladina se opět zvedla. 

Od tohoto data po 25. 5. 2011 hladina p.v. oscilovala mezi hodnotami -3,75 aţ -4,25 m 

pod terénem. V této době byly úhrny sráţek v rozmezí 10 aţ 20 mm, horninové prostředí 

bylo dotováno relativně pravidelnými úhrny atmosférických sráţek do 30. 5., kdy došlo 

k první naměřené extrémní hodnotě -2,3 m pod terénem. Vysvětlením je součet vyšších 

úhrnů ze dne 27. - 28. 5., kdy během dvou dnů  bylo naměřeno 35 mm sráţek. Do 29. 6. 

měla hladina opět klesající tendenci. Dne 30. 6. spadlo 78,8 mm a s následujícími čtyřmi 
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dny, při nichţ vydatně napršelo a jejich součet činil 148 mm sráţek, které zvedly hladinu 

na úroveň -1,64 m pod terén. Poslední měsíc měření a následného porovnávání bylo 

zajímavé neboť od 18. do 31. 7. (z toho 2 dny nepršelo) spadlo v součtu 132 mm sráţek 

a hladina se nenavýšila tak extrémně jako u předchozích dvou případech.    

Graf 4: Porovnání podobnosti kolísání hladiny podzemní vody s vydatností výtoku z odvodňovacího ţebra I. 

 

Z grafu 4 je názorně vidět velmi podobný průběh reakce na úhrn atmosférických sráţek, 

jak u kolísání hladiny podzemní vody, tak u vydatnosti výtoku z odvodňovacího ţebra I. 

Dne 30. 5. byl totoţný nárůst hladiny pozdemní vody ve vrtu Pv-2 a výtoku z drenáţního 

ţebra. Tento nárůst způsobil dvoudenní (27. - 28. 5.) déšť s celkovou vydatností 40,6 mm. 

Další zvýšení hladiny p. v. a výtoku zapříčinily nadprůměrné sráţky z 30. 6. (78,8 mm). 

Po následujících 4 dnech zvyšování hladiny a výtoku dotovaly sráţky s celkovým úhrnem 

68,9 mm. Poslední zaznamenaný nadprůměrný výtok je z deštivého dne 22. 7. díky 

spadlým sráţkám z předchozích dvou dnů , kdy byl celkový úhrn 84,7 mm. Hladina 

podzemní vody v posledním vrcholu výtoku nebyla tak extrémě zvýšena. Předpokládám, 

ţe se projevilo opoţdění a navýšení hladiny bylo ve dnech jiţ nezaznamenaných na tomto 

grafu.  
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6. 3. Výsledky naměřených hodnot výtoků z odvodňovacích 

subhorizontálních vrtů a žeber 

Neţ byly stavebními prácemi zakryty a svedeny odtoky odvodňovacích perforovaných 

trubek do drenáţní studny, tak jsem prováděla měření výtoku podzemní vody přímo 

z perforovaných trubek. Výtok jsem zachytávala do odměrné nádoby zároveň 

se sledováním časomíry. V prvním měření 23. 9. 2010 byl výtok 0,06 l/s. Dne 29. 9. 2010 

byl výtok 0,75 l/s. Zvýšenému výtoku podle vedoucího stavby napomáhala váha vrtného 

stroje pohybujícího se na horní pilotovací plošině. Také prozatímní svedení 

vod zatrubněním byly odváděny z vrchní části svahu a v té době vytékaly do míst leţící 

nad ústí perforovaných trubek, které je z části dotovaly. Výtoky 6. 10. 2010 činily 0,03 l/s. 

Po dvou dnech byly konce trubek obaleny geotextílií a poté byl viditelný pouhý průsak. 

Poslední proveditelné měření, kdy z odvodňovacího vrtu nejvíce vlevo kapala voda, byl 

zaznamenán výtok 0,003 l/s. Poté byly ústí trubek svedeny do drenáţní studny. Před jejím 

zakrytím se na dně drenáţní studny voda jiţ neobjevila. Z ústí drenáţní studny poté nebyla 

viditelná přítomnost vody, ani při velmi vydatných deštích a následujících dnech kontroly. 

 

Obr. 23: Poškozená perforovaná trubka (nejvíce vlevo) při pohledu do drenáţní studny (foto, autor). 
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Před dokončením sanačních prací, byla díky najetí těţké techniky jedna perforovaná trubka 

pro odvod podzemní vody poškozena zlomením, na obr. 23 nejvíce vlevo. Do drenáţní 

studny po dokončení prací ústí pouze dvě ze tří provedených trubek. Poškozený 

odvodňovací vrt je v příloze č. 1 označen OV 1. 

Graf 5: Porovnání závislosti výtoku podzemní vody z odvodňovacího ţebra I. s úhrny atmosférických sráţek. 

 

Dokončením stavebních prací a svedením výtoků odvodňovacích ţeber do horských 

vpustí, jsem začala provádět měření. Výtok jsem zachytávala do odměrné nádoby zároveň 

se sledováním časomíry. Naměřená data jsou součástí tabulky 7. V grafu 4 je zaznamenána 

evidentní závislost mnoţství úhrnu atmosférických sráţek s vydatností výtoku 

z odvodňovacího ţebra I. Viditelná je i odlišná reakce zvýšení výtoku z období 4. 2. a 18. 

3. neţ u 24. 6. a 15. 7. V jaké míře na této reakci zapracovali spadlé sráţky a z jaké části 

třeba zanesené drenáţní soustavy nebo jiné faktory je otázkou dalšího měření. 
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6. 4. Výsledky přesného inklinometrického měření 

Měření přesné inklinometrie bylo provedeno ve vrtech Iv-3 a Iv-4 (Obr. 15). 

Tyto inklinometrické výztuţe jsou nainstalovány přímo v pilotových stěnách. Iv-3 u horní 

a Iv-4 u spodní stěny. V období prováděného monitoringu nebyl prokázán horizontální 

pohyb. Provedené měření neprokázalo pohyb, neboť naměřená data spadají plně 

do chybové tolerance přístroje. Stagnace pohybu na smykové ploše souvisí s účinností 

sanačních opatření.  
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7. Závěr 

Diplomovou práci jsem vypracovávala postupně v navazujících krocích. První fází bylo 

podrobné studium charakteristiky dané lokality. Zjistila jsem nejen její základní údaje, 

ale i podrobné informace o geologii, geomorfologii, hydrogeologii a klimatických 

poměrech.  

Hlavním úkolem bylo provádění monitoringu na zasanovaném svahu. Monitoring po dobu 

10 měsíců zahrnoval vlastní observaci svahu, rodinného domu a jeho okolí, měření kolísání 

ustálené hladiny podzemní vody z vyztuţených hydrogeologických vrtů, měření výtoků 

vod ze subhorizontálních vrtů a odvodňovacích ţeber. 

Získané informace jsou uvedeny kapitole v 6. Komentáře, tabulky a grafy jsou vytvořeny 

z naměřených údajů, které byly dány do korelace s úhrny atmosférických sráţek za dané 

období ze sráţkoměrné stanice Havířov-Bludovice. 

Dosaţené výsledky hovoří o vzájemné závislosti kolísání výšky hladiny podzemní vody 

a výtoku vod s mnoţstvím spadlých atmosférických sráţek. Podle zjištěných závislostí 

je sanace sesuvu účinná, ale doporučuji v pokračování monitoringu. Měření kolísání výšky 

hladiny podzemní vody a výtoků z odvodňovacích ţeber pro kontrolu a přehled stavu 

podzemní vody v horninovém prostředí, zda nedochází k zanášení drenáţní soustavy. Dále 

doporučuji sledování stavu upraveného břehu u spodní pilotové stěny a kontrolu 

neevidované svahové deformace nacházející se 260 m východně u soutoku Struţníka 

s bezejmenným potokem. 

Erozní schopnost potoka Struţník na nechráněný pravý břeh je viditelná s kaţdým vyšším 

úhrnem sráţek. V nejhorším případě můţe dojít aţ k obnaţení části spodní pilotové stěny. 

Včasná dodatečná úprava břehu by tomu mohla předejít. 

Rozšíření svahové deformace pod rodinným domem je nezbytné podchytit včas jejím 

sledováním. Včasným varováním na váţnost situace ohroţeného rodinného domu a jejich 

obyvatel se zamezí případnému sesuvu.   
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