
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

 

 

 

 

Posouzení sesuvu svahu násypu na silnici II/492 u Luha ovic, 

vypracování návrhu nezbytných stabiliza ních opat ení 

Assessment of Landslide Slope on the Road II/492 near the Town 

Luha ovice 

 

 

 

Student:                                                                                 Ján Laj ák 

Vedoucí diplomové práce:                           Ing. Stolárik Martin, Ph.D. 

 

Ostrava 2012 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie študenta 

Prehlasujem, že som celú diplomovú prácu vrátane príloh vypracoval samostatne pod 

vedením vedúceho diplomovej práce a uviedol som všetky použité podklady a literatúru. 

 

 

V Ostrave:                                                                                       Podpis študenta: 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



Prehlasujem, že: 

• Bol som oboznámený s tým že, na moju diplomovú prácu sa plne vz ahuje zákon . 

121/2000 Zb. – autorský zákon, najmä § 35 - použitie diela v rámci ob ianskych 

a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a použitia diela školského a § 

60 – školské dielo. 

• Beriem na vedomie, že Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava ( alej 

len VŠB-TUO) má právo bez zisku použi  diplomovú prácu pre svoju vnútornú 

potrebu (§ 35 odst. 3). 

• Súhlasím s tým, že jeden výtla ok diplomovej práce bude uložený v Ústrednej 

knižnici VŠB-TUO k prezen nému nahliadnutiu. Súhlasím s tým, že údaje 

o diplomovej práci budú zverejnené v informa nom systéme VŠB-TUO. 

• Bolo dohodnuté, že s VŠB-TUO, v prípade záujmu z jej strany, uzavriem licen nú 

zmluvu s oprávnením použi  dielo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

• Bolo dohodnuté, že použi  svoje dielo – diplomovú prácu alebo poskytnú  licenciu 

k jej využitiu môžem len so súhlasom VŠB-TUO, ktorá je oprávnená v takomto 

prípade odo m a požadova  primeraný príspevok na úhradu nákladov, ktoré boli 

VŠB-TUO na vytvorenie diela vynaložené (až do ich skuto nej výšky). 

• Beriem na vedomie, že odovzdaním svojej práce súhlasím so zverejnením svojej práce 

pod a zákona . 111/1998 Zb., o vysokých školách a o zmene a doplnení alších 

zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, bez oh adu na 

výsledok jej obhajoby. 

 

 

 

 

 

V Ostrave:                                                                                       Podpis študenta: 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



Anotácia 

Diplomová práca sa zaoberá riešením zosuvu svahu násypu na ceste II/492 pri Luha oviciach. 

Zosuv sa nachádza pred Luha ovicami smerom od Uherského Brodu. V diplomovej práci je 

uvedený popis danej lokality a taktiež výsledky geotechnických, geologických a geodetických 

prieskumných prác, na základe ktorých boli vytvorené geometrické modely svahu násypu 

pomocou softwaru Plaxis 8.2 2D. Cie om diplomovej práce je posúdenie stability svahu, 

analýza aktuálneho stavu zosuvného územia a následný návrh dodato ných sana ných 

opatrení.  

 

Abstract 

The thesis deals with the landslide slope on the II/492 road in Luha ovice. The slide is located 

between Luha ovice and Uherský Brod. In my diploma work, the site and present results of 

geotechnical, geological and geodetic exploration performed are described, and subsequently 

geometric models of slope with software Plaxis 2D 8.2 were created. The aim of the diploma 

work is to assess the slope stability, carry out an analysis of the actual condition of the land 

slide ground and an application of additional safety measures. 
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Zoznam použitých skratiek 

c – súdržnos  

cef – efektívna súdržnos  

cu – totálna súdržnos  

Eoed – oedometrický modul 

Fs – stupe  stability 

G – vlastná tiaž 

Mp – moment porušujúcich síl 

Ms – moment stabilizujúcich síl 

Pv – prúdový tlak 

Rdt – tabu ková výpo tová únosnos  

qs – penetra ný odpor 

 – sklon svahu 

 – objemová tiaž 

n – sú inite  spo ahlivosti svahu 

w – špecifická hmotnos  vody 

 ef – efektívny uhol vnútorného trenia 

u – totálny uhol vnútorného trenia 

 – poissonovo íslo 
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Úvod 

S otázkou stability svahov sa stretávame v najrôznejších odboroch udskej innosti, najmä pri 

projektovaní a realizácii technických prác. Pritom ide o svahy v pôvodnom prírodnom stave, 

ale aj o svahy umelé, vzniknuté rôznymi zásahmi do prírodných pomerov. 

Porušením stability svahu vznikajú svahové pohyby podmienené ú inkom zemskej tiaže, pri 

ktorých ažisko pohybujúcich sa hmôt vykonáva dráhu po svahu dolu. Náhle pohyby hornín, 

pri ktorých zosúvajúce sa hmoty sú oddelené od pevného podložia zrete nou šmykovou 

plochou sa ozna ujú ako zosuvy v užšom slova zmysle. 

Prvá kapitola popisuje problematiku zosuvov všeobecne. Sú tu popísané podmienky, faktory 

a prí iny vzniku svahových pohybov, rozdelenie z rôznych h adísk, samotná klasifikácia 

svahových pohybov . 

V alšej kapitole sú popísané metódy stabilizácie porušených svahov pod a princípu 

realizácie a spôsobu pôsobenia a ich rozdelenie do jednotlivých skupín. Taktiež je tu 

všeobecný popis programového systému Plaxis 2D. 

Všeobecné informácie o zosuve v danej lokalite, geomorfologické lenenie a takisto 

geologické a hydrogeologické pomery sú popísané v tretej kapitole. 

alšia kapitola sa zaoberá vlastnou prieskumnou innos ou zosuvu, ktorá je doplnená 

o fotodokumentáciu. 

alej boli vytvorené jednotlivé geometrické modely a výpo ty pre posúdenie stability svahu, 

spolu s popisom postupu výpo tu a jeho variantmi. 

V diplomovej práci sú tri hlavné zdroje informácií. Jeden bol od pána Ing. Malého z SÚS Zlín 

a to technická správa ku sanácii vozovky nad OV pri Luha oviciach. Druhým 

je inžinierskogeologický prieskum danej lokality z archívu geofondu eskej republiky. Tretím 

je vlastná prieskumná innos  a merania vykonané na mieste. Všetko je doplnené 

o vypracovanie geometrických modelov a výpo tov, z ktorých vyplývajú následné sana né 

opatrenia s doporu eným riešením.  
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1. Nestabilné svahy 

Pri zakladaní na svahoch je z geologického h adiska mimoriadne dôležitá stabilita územia, 

ktorú limitujú svahové pohyby. 

Pojmom svahový pohyb rozumieme gravita ný pohyb hornín po svahu. Od tohto druhu 

pohybu sa odlišuje transport hornín po svahu, spôsobený transporta nými  médiami – 

snehom, vodou, adom a vetrom. 

Vznik a vývoj svahových pohybov sú teda podmienené najmä ú inkom gravita ných síl na 

astice hornín, ktoré tvoria svah. Pomer medzi silami, ktoré sa snažia zabráni  pohybu 

(pevnos  hornín, trenie na vytvárajúcej sa šmykovej ploche), t.j. pasívnymi silami, a silami, 

ktoré sa snažia uvies  svah do pohybu (gravitácia, hydrodynamický tlak a pod.), t.j. aktívnymi 

silami, sa nazýva stupe  stability. 

Z uvedeného vyplýva, že ak na svahu prevládajú ú inky aktívnych síl (t.j. hodnota stup a 

stability klesne pod 1,0), horniny sa dajú do pohybu – vznikne svahový pohyb. Výslednou 

formou svahových pohybov sú svahové poruchy – deformácie [5]. 

1.1 Podmienky, faktory a prí iny vzniku svahových pohybov 

Svahové pohyby sa vyvíjajú v ur itých prírodných podmienkach, ktoré sú dané klimatickými, 

hydrogeologickými, geomorfologickými a geologickými pomermi. Tie predstavujú základné 

predpoklady, v rámci ktorých sa pohyb vyvíja a ktoré pohyb podporujú alebo ho znemož ujú. 

Preto ur ité podmienky sú bu  priaznivé, alebo nepriaznivé pre vznik svahových pohybov. 

Klimatické pomery prispievajú k vzniku svahových pohybov režimom zrážok a teplôt. 

Všeobecne platí, že ím je klíma vlhkejšia, tým rýchlejšie prebiehajú procesy degradácie 

vlastností hornín na svahu. 

Hydrogeologické pomery, t.j. pomery podzemných vôd, úzko súvisia s klimatickými 

pomermi. Priaznivé podmienky na vznik svahových pohybov sú vtedy, ke  hladina 

podzemnej vody je blízko pod povrchom, miestami je napätá, jej spád je po svahu a nie je 

možný rýchly odtok povrchovej a podzemnej vody zo svahu. 

Geomorfologické pomery priaznivé na vznik svahových pohybov sú v prípade, ke  reliéf 

(tvar) svahov má nevyrovnaný pozd žny profil s premenlivým spádom, ve kou lenitos ou 

a je vcelku konvexne vyklenutý. 
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Geologické pomery svahov tvorí ur itý sled horninových komplexov s ich ur itým 

tektonickým porušením, t.j. každý svah charakterizuje ur itá geologickotektonická stavba. 

Geologickotektonická stavba ovplyv uje geomorfologické a hydrogeologické pomery daného 

svahu, je teda ur ujúcou podmienkou vzniku svahových pohybov. 

Svahový pohyb vzniká vtedy, ke  sa na svahu vyskytuje priaznivá geologickotektonická 

stavba [5]. 

A.  Nem ok (1982) vy lenil tieto typy geologickotektonických stavieb (štruktúr), ktoré sa 

bežne vyskytujú na našom území a sú priaznivé pre vznik svahových pohybov (obr.1): 

 

(Obr.1) Základné typy geologickotektonických stavieb (štruktúr) priaznivých pre vznik 

svahových pohybov (pod a A. Nem oka), Zdroj [5]. a – štrky ležiace v kotlinách na íloch, b – 

vodorovne uložené travertíny na plastickom podklade, c – vulkanické horniny ležiace na plastickom podklade, d 

– horizontálne striedanie pieskov, štrkov a ílov, e – flyšoidné vrstvy uložené proti sklonu svahu, f – masívne 

vápence a pieskovce uložené na plastickej vrstve, g – tektonicky porušené skalné horniny vo vysokých 

pohoriach, h - rigidné vápence a dolomity cho ského príkrovu ležiace na plastických lenoch kríž anského 

príkrovu. 
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• Ak svah tvoria horniny, v ktorých pevnostné charakteristiky smerom do podložia 

klesajú, podlieha erózii nerovnomerne. Mäkké podložie odoláva menej, rozkladá sa 

rýchlejšie ako tvrdé, odolné nadložie. Tak vzniká na svahu trvale nerovnovážny stav. 

Tvrdé rozpukané horniny hornej asti svahu sú priepustné, podzemná voda sa 

sústre uje na povrchu spodného komplexu, kde rozmá a zvetraninový pláš , ktorý je 

potom vystavený intenzívnym pohybom (obr.1 a, b, c, f, h). 

• Ak sa na svahu mnohonásobne striedajú vrstvy alebo polohy hornín pevnejších 

a menej odolných. Typický príklad je flyš (striedanie pieskovcov a bridlíc). Táto 

štruktúra je náchylná na intenzívne pohyby najmä tam, kde doliny režú elá vrstiev. 

(obr.1 d, e). 

• Ak sú svahy tektonicky intenzívne porušené. Svahové pohyby vznikajú po 

tektonických poruchách, zlomoch, trhlinách a pod. (obr.1 g). 

Faktory svahových pohybov možno definova  ako procesy zmeny daných podmienok. Každý 

svah má ur itý stupe  stability, ktorý je vä ší ako 1. Jeho zmenu v ase zaprí i uje pôsobenie 

niektorého faktora. Faktor, ktorý sa v okamihu vzniku svahového pohybu najvýraznejšie 

uplatnil, sa nazýva prí inou svahového pohybu. 

Najdôležitejšie faktory spôsobujúce vznik svahových pohybov na našom území sú: 

• Rast sklonu a výšky svahov – vzniká v dôsledku neotektonických výzdvihov a im 

zodpovedajúcej intenzívnej h bkovej erózii. Pôsobí najmä pri mohutných hlbinných 

plazivých deformáciách alebo pri zosuvoch. 

• Nerovnomerný postup deštrukcie svahov – prebieha najmä pri klasických štruktúrach, 

ak spodná as  svahu rýchlejšie podlieha denudácii ako horná. 

• Postupné pri ažovanie svahov – nastáva, ak na svahu prevláda prínos materiálu 

(plošnými splachmi at .) nad odnosom. Vznikajú plazivé pohyby, ktoré sa menia na 

zosuvné alebo na stekanie. 

• Seizmické otrasy svahov.  

• Zvetrávanie hornín na svahu – vzniká v dôsledku pôsobenia exogénnych inite ov. 

Zaprí i uje postupné znižovanie pevnosti hornín. 
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• Zrážkové a teplotné anomálie – spôsobujú predovšetkým povrchové plazenie, 

zosúvanie a stekanie. Je to faktor, ktorý je v našich podmienkach najdôležitejší. 

Ú inky sa prejavujú zmenou vlastností hornín na svahu (rozmá anie, vysychanie), 

sezónnymi kolísaniami hladín podzemných vôd, zmenou hydrodynamického tlaku 

a vztlakových pomerov. 

Z h adiska charakteru pôsobenia a trvania sa uvedené faktory delia na dlhodobé 

(permanentné) a krátkodobé (epizodické). Permanentné faktory (napr. rast sklonu a výšky 

svahu, zvetrávanie at .) pôsobia ve mi pozvo ne, dlhodobo a vyvolávajú nezvratné zmeny 

stup a stability. Epizodické faktory prebiehajú relatívne rýchlo, krátkodobo a spôsobujú 

zvratné zmeny stup a stability. Môžu ma  prírodný a antropogénny charakter. Pôsobia alebo 

kolísaním svojej intenzity, alebo jednorazovo (neperiodické faktory), napr. nevhodný zásah 

loveka a pod. [5]. 

1.2 Klasifikácia svahových pohybov  

Z ve kého množstva klasifikácií je pre naše potreby najvhodnejšie delenie svahových 

pohybov pod a A. Nem oka, J. Pašeka a J. Rybá a z roku 1974. Základom delenia sú dve 

kritériá – mechanizmus pohybu a rýchlos  pohybu. Pod a týchto kritérií sa svahové pohyby 

delia na štyri skupiny: 

• Plazenie 

• Zosúvanie 

• Stekanie 

• Rútenie 

Plazenie 

Svahový pohyb plazenia predstavuje z geologického h adiska dlhodobý, zvy ajne 

nezrých ujúci sa pohyb horninových hmôt, pri om ich hranica je pri pevnom podloží 

vä šinou nezrete ná. Ve kos  posunu hmôt je vzh adom na priestorové rozmery 

postihnutého horninového masívu zanedbate ná. Preto aj výsledné formy plazenia sú asto 

málo výrazné – gravita ne rozvo nené, roztrhané a poprehýbané hrebene a svahy. Výnimkou 

sú tvrdé komplexy ležiace na mäkkom podloží, ktoré sa plazením rozlámu na morfologicky 

kontrastné blokové polia. Rýchlos  pohybu je rádovo mm až cm za rok. Ak sa tento proces 
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výrazne zrýchli, plazenie sa mení na zosúvanie, stekanie alebo rútenie. Plazenie je v tomto 

prípade prípravnou fázou alších foriem pohybov. 

Plazivé pohyby rozde ujeme na: 

• Hlbinné plazenie 

• Povrchové plazenie 

Výsledkom hlbinného plazenia sú svahové  poruchy: rozvo ovanie a roztrhanie horských 

masívov, ohýbanie vrstiev a blokové poruchy. 

Rozvo ovanie a roztrhanie horských masívov je prejavom uvo ovania napätí po 

erodovaní asti svahu rie nou eróziou alebo adovcom. Prejavujú sa vznikom puklín 

lemujúcich tvary svahov (obr.4.a) alebo otváraním radu ahových puklín (obr.4.b). 

Vo vysokých pohoriach vznikajú poruchy na strmých svahoch v kryštalických jadrách 

tvorených granitoidnými alebo metamorfovanými horninami, kde výškové rozdiely medzi 

hrebe mi a dolinami dosahujú 400 až 900 m [5]. 

 

(Obr.2) Rozvo ovanie skalného svahu (pod a A. Nem oka, J. Pašeka a J. Rybá a), Zdroj 

[5]. 

V dolnej asti takýchto vysokých svahov prevyšuje napätie hranicu, od ktorej sa tieto skalné 

horniny správajú kontraktantne (zmenšujú objem pri porušení), v dôsledku oho vzniká 

v h bke hrubá drvená kontraktantná zóna (obr.3), charakteristická pri krehkejších horninách 

(granitoidoch) zvä šením puklinovosti. Vo vyšších astiach svahu sa vytvárajú ostro 

ohrani ené šmykové plochy. Výstupy týchto šmykových plôch sa na hrebeni prejavujú 

v podobe skalných poklesov – stup ov alebo rýh, ktoré zdvojujú hrebe . 
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(Obr.3) Profil hrebe om Chabenca (pod a T. Mahra), Zdroj [5], 1 – ortoruly, 2 – granitoidy, 

paleozoikum, 3 – svahové sutiny, 4 – akumulácia skalného zrútenia (3 a 4 kvartér), 5 – dilatantné šmykové 

plochy, 6 – kontraktná šmyková zóna. 

V plastickejších metamorfovaných horninách (svoroch, fylitoch, pararulách) nastáva hlbinné 

ohýbanie vrstiev v kontraktantnej zóne, v dôsledku oho v hornej asti svahov vznikajú 

podobne ako pri krehkejších granitoidných horninách ostro ohrani ené šmykové plochy. Na 

rozdiel od granitoidov, pri ktorých výška skalných poklesov na hrebeni dosahuje iba 

nieko ko metrov, v metamorfovaných horninách vznikajú na hrebeni stupne vysoké až 

nieko ko desiatok metrov (skalný stupe  na Ráztoke dosahuje 40 m), pri om v strednej asti 

svahu sa porucha prejavuje jeho zvlnením svahu (obr.4). 

 

(Obr.4) Profil hrebe om Ráztoky (pod a T. Mahra), Zdroj [5], 1 – pararuly (s vyzna ením 

foliácie), 2 – migmatity, 3 – amfibolity, 4 – hybridné granitoidy, 5 – morény, 6 – zlomiská, 7 – svahové sutiny, 

8 – nazna enie dilatantných šmykových plôch. 
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Blokové poruchy vznikajú v úsekoch geologickotektonickej stavby, kde horninový komplex 

budovaný pevnými skalnými horninami leží na mäkkom, plastickom podloží (íloch, 

ílovitých bridliciach, prachovcoch, slie och a pod.). Pevné, krehké horniny horného 

komplexu sa odde ujú od materského masívu pozd ž predisponovaných plôch (trhlín, 

puklín), zabárajú sa, pootá ajú a pohybujú sa po horninách plastického podložia. Výsledné 

poruchy, ktoré vznikajú len posúvaním blokov pevných hornín po tenkej vrstve plastickej 

horniny v podloží, nazývajú sa blokovými posunmi (obr.5a). Ak má plastické podložie 

ve kú mocnos , bloky s pôdorysnými rozmermi rádovo stovky metrov sa zabárajú do 

podložia, stráca sa súvislos  skalného masívu, bloky sa rozpadávajú po svahu, vznikajú 

blokové polia (obr.5b, 6, 7). Horná as  blokového po a, kde bloky len zosadli, ale sa 

nepoodde ovali, nazýva sa rozpadlinové pole [5]. 

 

(Obr.5) Deformácie blokového typu (pod a A. Nem oka, J. Pašeka a J. Rybá a), Zdroj [5]. 

 

(Obr.6) Geologický profil svahovými poruchami v Handlovskej kotline (pod a J. Malgota), 

Zdroj [5]. 1 – ílové bridlice a pieskovce (paleogén), 2 – íly, 3 – psamitické a psefitické tufity, 4 – uh onosné 

vrstvy, 5 – ílovce, 6 – andezity a ich aglomeratické tufy, 7 – blokové pole, 8 – zosuvy, 9 – poruchové zóny, 10 

– zlomy, 11 – pramene, 12 - vrty  
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(Obr.7) Profil hrebe om Ve kého Rozsutca (pod a A. Nem oka a F. Baliaka), Zdroj [5]. 1 – 

slienité vápence a bridlice (neokóm kríž anského príkrovu), 2 – blokové rozpadliny z vápenca a dolomitov 

(stredný trias cho ského príkrovu), 3 – presunová plocha, 4 – blokové pole, 5 – svahové sutiny, 6 - zosuvy 

Odlišné typy porúch vznikajú na dne údolí. Ú inkom tiaže nadložných, pevnejších hornín sa 

podložné, plastické horniny preskupujú od od ah enej oblasti – smerom do doliny. Tieto 

typy porúch sa nazývajú údolné antiklinály (obr.5c). Prejavujú sa vytlá aním plastických 

hornín na dne rie nych údolí. 

Povrchové plazenie je pomalý, oby ajne nerovnomerný pohyb horninových más 

v povrchovej zóne ovplyvnenej sezónnymi zmenami teploty a vlhkosti. V dôsledku toho sa 

mení pevnos  a objem hornín (prem zanie a topenie, napu iavanie a zmraš ovanie). 

K povrchovému plazeniu patrí zliezanie svahových hlín a sutín a hákovanie vrstiev (obr.8). 

 

(Obr.8) Hákovanie vrstiev (pod a R. Kettnera a Q. Zárubu), Zdroj [5]. 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



Zosúvanie  

Zosúvanie je relatívne rýchly krátkodobý pohyb (m/de ) horninových más pozd ž jednej 

šmykovej plochy alebo viacerých šmykových plôch, ktoré odde ujú pohybujúce sa hmoty 

od pevného podkladu. Výslednou formou – svahovou poruchou vzniknutou pri zosúvaní sú 

zosuvy. Zosuvy možno rozdeli  pod a tvaru šmykovej plochy, plošného tvaru a aktivity. 

Pod a tvaru šmykovej plochy rozoznávame zosuvy: 

• Rota né – ich šmyková plocha má tvar valca (obr.9a), vznikajú v homogénnych 

ílovitých zeminách 

• Planárne – ich šmyková plocha má rovinný tvar (obr.9b, c). Šmyková plocha je 

predur ená. Využíva rozhranie medzi podkladom a pokryvnými útvarmi, 

medzivrstevné plochy alebo tektonické plochy 

• Rota no – planárne – majú zložené (niekedy nepravidelné) šmykové plochy (obr.9d) 

• Transla né (obr.9e) – vznikajú na horizontálne vytvorenej šmykovej ploche 

 

(Obr.9) Základné typy zosuvov (pod a A. Nem oka, J. Pašeka a J. Rybá a), Zdroj [5]. 

Pod a plošného tvaru rozoznávame zosuvy: 

• Plošné (areálne) – majú približne rovnakú d žku ako šírku. Vznikajú na plochých 

svahoch. Oby ajne majú menšie rozmery a h bku iba nieko ko metrov, výnimo ne 

dosahujú hrúbku 10 m 
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• Prúdové – majú pretiahnutý tvar (d žka viacnásobne prevyšuje šírku). Dosahujú d žku 

až nieko ko kilometrov a hrúbku 30 až 40 m. Prúdové zosuvy zaprí inili u nás 

najvážnejšie národohospodárske škody. Napr. prúdový zosuv, ktorý vznikol v roku 

1960 v Handlovej, zni il vyše 150 domov. Mal d žku 1800 m, objem zosúvajúcich sa 

hmôt presahoval 20 mil. m3 a maximálna rýchlos  pohybu bola 6,3 m za de  (obr.10) 

                                               

(Obr.10) Schéma katastrofálneho prúdového zosuvu v Handlovej (pod a Q. Zárubu a V. 

Mencla, upravené), Zdroj [5]. 1 – geodetické priamky s vyzna ením vektorov pohybu bodov, 2 – 

odvod ovacie štôlne, 3 – zni ené obytné domy, 4 – vrty, 5 - pramene  

• Frontálne – pri nich je šírka vä šia ako d žka, vznikajú oby ajne na nárazových 

brehoch riek vplyvom ich bo nej erózie. 
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Pod a aktivity rozoznávame zosuvy: 

• Aktívne – ich povrch je ve mi roz lenený a nesie stopy erstvých pohybov. Pohyb sa 

periodicky opakuje vplyvom prírodných faktorov 

• Potenciálne (upokojené) – ich povrch je nerovný bez erstvých tvarov. Môžu sa 

aktivizova  intenzívnym pôsobením prírodných faktorov (eróziou, zrážkami) 

• Stabilizované – ich povrch je vä šinou zarovnaný, preto sa nedá ohrani i . 

Identifikácia je náro ná, možná je len pod a celkového tvaru svahu. Aktivizácia 

nastáva len vplyvom antropogénnych faktorov, napr. nevhodným podrezaním svahu 

[5]. 

Fussgänger (1986) delenie zosuvov pod a A. Nem oka, J. Pašeka a J. Rybá a (1974) rozšíril. 

Rozlišuje tieto základné svahové pohyby typu zosúvania: 

• K zanie (šmýkanie) zemín a skalných hornín 

• Vytlá anie (zosúvanie pozd ž klznej (šmykovej) plochy v dôsledku vytlá ania menej 

únosných podkladových zemín) 

• Presadanie (vyluhovanie) 

• Vyplavovanie (zosunutie v dôsledku hydrodynamického pôsobenia podzemných vôd) 

[5]. 

Stekanie 

Stekanie je rýchly krátkodobý pohyb (m/h, km/h) horninových hmôt vo viskóznom stave. 

Stekajúce hmoty sú ostro oddelené od neporušeného podložia. 

Naj astejšími výslednými formami stekania sú zemné prúdy a kamenité prúdy. 

Zemné prúdy vznikajú v miestach so sústredeným tokom povrchovej a podzemnej vody 

(obr.11a). Typickým príkladom je zemný prúd, ktorý v roku 1962 zni il osadu Lieskové 

a as  osady Rie nica na Kysuciach (29 domov). D žka zemného prúdu bola 950 m, 

maximálna hrúbka 15 m. Viac ako 900 000 m3 rozmo ených hmôt sa pohybovalo rýchlos ou 

25 m/h (obr.12). 
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(Obr.11) Základné typy svahových porúch skupiny stekania, Zdroj [5]. 

Kamenité prúdy sa tvoria na strmých svahoch vysokých pohorí. Produkty zvetrávania sa 

hromadia v ž aboch. Prívalové vody strhávajú kamenitý, hlinitý a pieso natý materiál. 

Rýchlos ou nieko ko desiatok km/h ich splavujú do doliny, kde sa asto vytvára nánosový 

kuže  (obr.11b). Kamenité prúdy sú známe predovšetkým z Álp (pod názvom mury). 

Ohrozujú najmä cestnú a železni nú dopravu [5]. 

                                

(Obr.12) Mapa katastrofálneho zemného prúdu pri Rie nici (pod a O. epku), Zdroj [5], 1 – 

starý zosuv pokryvných útvarov na flyšových slienitých bridliciach a pieskovcoch (paleogén), 2 – 

reaktivizovaný zemný prúd v roku 1962, 3 – zahradené jazero, 4 – nové koryto potoka, 5 – rozvle ené 

a deformované dom eky 
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Rútenie 

Rútenie je náhly krátkodobý pohyb (m/s) horninových hmôt na strmých svahoch, pri om sa 

postihnutý materiál rozvo ní a aspo  as  pohybu prekoná vo ným pádom. 

Základnými typmi svahových porúch skupiny rútenia sú odvalové zrútenie a planárne 

zrútenie. 

Odvalové zrútenie vzniká odvalením materiálu na strmých skalných stenách (alebo 

previsoch) a ich zrútením vo ným pádom (obr.13a). Po dopade na úpätie svahu sa skalné 

hmoty premiest ujú alej do doliny v podobe skalného prúdu na vzdialenos  mnohonásobne 

prevyšujúcu dráhu vo ného pádu. 

Planárne zrútenie vzniká zošmyknutím astí skalnej steny po planárnej predisponovanej 

ploche až na okraj strmého svahu, odkia  pohyb pokra uje vo ným pádom (obr.13b) [5]. 

 

(Obr.13) Základné typy svahových porúch skupiny rútenia (pod a A. Nem oka, J. Pašeka a J. 

Rybá a), Zdroj [5]. 

2. Metódy riešenia stability svahu 

Ke  pristúpime k podrobnej analýze stability svahu, musíme dôsledne rozlišova , i svah 

tvoria sypké alebo súdržné zeminy. Pretože výpo ty stability svahov sú sú as ou prakticky 

všetkých geotechnických výpo tových programov pre použitie v osobných po íta och, 

obmedzím sa iba na vysvetlenie základných princípov jednotlivých výpo tových metód. 

Bežný užívate  si musí vybra  vhodnú výpo tovú metódu vzh adom k charakteru riešenej 

úlohy a zada  také vstupné hodnoty, ktoré zodpovedajú prírodným podmienkam. 
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2.1 Stabilita svahov v nesúdržných zeminách 

2.1.1 Svah bez vody 

V sypkých materiáloch sú šmykové plochy rovinné, sta í teda zisti  rovnováhu vy leneného 

prvku (obr.14). Vlastnú tiaž vybraného prvku možno rozloži  do smeru normály k svahu (N = 

G cos ) a smeru rovnobežného so svahom (Q = G sin ). Zo sú tovej podmienky rovnováhy 

dostaneme Q  N tg  a z toho   , Vzorec 1, Zdroj [2]. 

To znamená, že svah v sypkých zeminách je stabilný, ak je sklon menší (alebo rovný) než 

uhol vnútorného trenia [2]. 

2.1.2 Voda presakuje svahom 

Najnepriaznivejší ú inok nastane, vtedy ke  voda presakuje rovnobežne so svahom (obr.15). 

Na vybraný prvok zeminy jednotkových rozmerov pôsobí okrem vlastnej tiaže aj prúdový 

tlak, ktorého hodnota ma  ve kos  Pv = V sin  w, 

 Vzorec 2, Výpo et prúdového tlaku, Zdroj [2]. 

 

(Obr.14) Stabilita svahu v sypkej zemine bez vody, Zdroj [2]. 
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(Obr.15) Presakovanie vody svahom zo sypkej zeminy, Zdroj [2]. 

O hodnotu prúdového tlaku sa zvä ší zložka aktívnych síl, ktoré sa snažia da  svah do 

pohybu. Pretože zemina je pod hladinou podzemnej vody, vo výpo te je potrebné zoh adni  

efektívne napätia.  

Voda, ktorá presakuje rovnobežne so sklonom svahu spôsobuje, že sklon svahu musí by  asi 

polovi ný oproti stavu bez výskytu podzemnej vody. Vplyv ú inku presakujúcej vody na 

stabilitu pod iným sklonom ako je sklon svahu možno zisti  pod a predchádzajúceho postupu 

[2]. 

2.2 Stabilita svahov v súdržných zeminách 

V súdržných zeminách vznikajú zakrivené šmykové plochy. Naj astejšie riešenie stability 

svahu býva pomocou valcovej šmykovej plochy, použitím ktorej sa získajú ve mi spo ahlivé 

výsledky. Okrem týchto sú ve mi rozšírené aj riešenia s polygonálnymi šmykovými 

plochami, ktoré umož ujú zoh adni  predur ené oslabené zóny [2]. 

2.2.1 Pettersonova metóda 

Pettersonova metóda je najstaršou výpo tovou metódou stability svahov. Založená je na 

princípe vyšetrovania rovnováhy v rovinných podmienkach. Zemina nad šmykovou plochou 

(skuto nou alebo odhadnutou) sa rozdelí na zvislé prúžky (odtia  pochádza aj názov prúžková 

metóda), vyšetria sa sily pôsobiace na šmykovej ploche a ur í sa moment pasívnych 

a aktívnych síl k stredu otá ania. Po et prúžkov má by  5 až 15. Pritom sa predpokladá, že 

medzi susediacimi prúžkami zeminy nepôsobia normálové ani tangenciálne sily. Sú inite  
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spo ahlivosti svahu je definovaný ako pomer momentu stabilizujúcich síl k momentu 

porušujúcich síl:  n = Ms/Mp. 

Vzorec 3, Výpo et sú inite u spo ahlivosti, Zdroj [2]. 

Vlastná tiaž prúžkov Gi sa rozkladá na šmykovej ploche do smeru normály Ni a doty nice Qi. 

(obr.16). Pasívne sily (odpor proti ušmyknutiu) sú dané trením Ni tg  a súdržnos ou na 

šmykovej ploche c l. Všetky sily pôsobia na rovnakom ramene r. 

 

(Obr.16) Princíp Pettersonovej metódy, Zdroj [2]. 

Výhodou prúžkovej metódy je  jej jednoduchos . Možno ju použi  aj vo vrstevnatom 

prostredí, kde treba do každého prúžku dosadi  príslušné parametre pevnosti i a ci, ako aj 

objemovej tiaže i.  

Vypo ítaný sú inite  spo ahlivosti pre zvolenú šmykovú plochu neposkytuje informáciu 

o najnebezpe nejšej šmykovej ploche. Jej polohu a príslušný sú inite  spo ahlivosti zistíme 

pod a (obr.17). Po stanovení sú inite a spo ahlivosti prvej šmykovej plochy sa v blízkosti 

stredu prvej kružnice zvolia napr. vo vodorovnom smere stredy alších kružníc a zistí sa im 

prislúchajúci sú inite  spo ahlivosti. Najmenej po troch výpo tových krokoch získame 

minimálny sú inite  spo ahlivosti vo zvolenej úrovni. alšie stredy kružníc zvolíme v smere 

kolmom na n,min a pokra ujeme, až kým získame stred najnebezpe nejšej šmykovej plochy.  
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Ak svahom presakuje voda (obr.18), do výpo tu pribudne hodnota prúdového tlaku vody Pv, 

ktorý má k momentovému stredu rameno rv. Zadávajú sa efektívne parametre šmykovej 

pevnosti. V jednotlivých prúžkoch treba dosadzova  efektívne za aženie, t.j. odlíši  objemovú 

tiaž zeminy nad a pod hladinou podzemnej vody [2]. 

   

(Obr.17) Ur enie polohy a sú inite a spo ahlivosti najnebezpe nejšej šmykovej plochy, Zdroj 

[2]. 

 

(Obr.18) Vplyv prúdového tlaku vody na stabilitu svahu, Zdroj [2]. 
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2.2.2 Bishopova metóda 

Je ve mi podobná Pettersonovej metóde, ale na rozdiel od nej zoh ad uje vzájomný vplyv 

jednotlivých prúžkov. Okrem momentovej podmienky rovnováhy sa berie do úvahy aj 

sú tová podmienka vo zvislom smere. Sú inite  spo ahlivosti sa získa postupným 

približovaním. Pre prvú aproximáciu sa odporú a vychádza  z Pettersonovej metódy. 

Bishopova metóda (obr.19) je štandardnou sú as ou geotechnických programov pre osobné 

po íta e, takže ve ké množstvo itera ných cyklov prebehne za nieko ko sekúnd [2]. 

 

(Obr.19) Princíp Bishopovej metódy, Zdroj [2]. 

3. Metódy stabilizácie porušených svahov 

Vä šina metód sa vyvinula na stabilizáciu svahov porušených svahovým pohybom typu 

zosúvania, ktorým sa najviac poškodzujú inžinierske diela. 

Pod a princípu realizácie a spôsobu pôsobenia možno sana né metódy rozdeli  do šiestich 

skupín, a to na: 

• úpravu tvaru svahu 

• odvodnenie svahu 

• ochranu svahu pred zvetrávaním a eróziou 

• spev ovanie hornín 
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• technické stabiliza né opatrenia 

• zvláštne opatrenia 

Úprava tvaru svahu 

Do tejto skupiny sana ných metód sa zara ujú tieto opatrenia: 

• pri ažovacie násypy pri päte svahu 

• od ah ovacie odrezy v hornej asti svahu 

• zmiernenie sklonu svahu 

• premiestnenie materiálu z hornej asti svahu k päte 

• odstránenie zosunutého materiálu 

Týmito opatreniami meníme rozloženie hmôt na svahu, to znamená, že zvyšujeme stabilitu 

svahu bu  zvýšením pasívnych síl v akumula ných astiach zosuvov (pri ažením), alebo 

znížením aktívnych síl (od ah ením) v odlu ných astiach. Najviac sa používajú pri ažovacie 

násypy, ktorých princíp je na obr.20. 

 

(Obr.20) Princíp sanácie svahu pri ažovacím násypom, Zdroj [5]. 1 – pri ažovacie násypy, 2 – 

neúnosné podložie, 3 – únosné podložie, a – pôvodný svah, b – svah po zosuve, c – upravený (sanovaný) svah. 
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Odvodnenie svahov 

Pri odvodnení svahov sa musí zamedzi  vnikaniu zrážkových vôd do svahu (povrchové 

odvodnenie) a odvies  vodu presiaknutú do telesa zosuvu (h bkové odvodnenie). 

Pri povrchovom odvodnení sa vykonávajú tieto opatrenia: 

• obvodové priekopy 

• odvod ovacie priekopy 

• utesnenie trhlín 

• prekrytie svahu fóliami 

• vytvorenie nepriepustného pokryvu bituménom a pod. 

Pri h bkovom odvodnení sa uskuto ujú tieto opatrenia: 

• zachytávanie a odvedenie podzemnej vody 

• odvod ovacie štôlne 

• horizontálne odvod ovacie vrty 

• drenážne studne 

• odvod ovacie štrkové steny 

• elektroosmóza 

Naj astejšie používanou metódou sú horizontálne odvod ovacie vrty v tané bu  z povrchu, 

alebo zo šachiet obr.21. V ta sa valivým dlátom. Vrt sa sú asne paží perforovanou kolónou 

pažníc. Rozpojená hornina sa z vrtu vynáša výplachom. Z jedného miesta sa vä šinou v ta 

vejár vodorovných vrtov [5]. 
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(Obr.21) Sanácia zosuvu v Handlovej pomocou vejára odvod ovacích vrtov realizovaných zo 

šachty (pod a J. Flimmela), Zdroj [5]. 1 – vejár horizontálnych vrtov, 2 – odvod ovací vrt, 3 – šachta 

vytvorená z v taných pilót, 4 – povrch terénu, 5 – betónová výpus , 6 - potok 

Ochrana svahu pred zvetrávaním a eróziou 

Cie om tejto skupiny sana ných metód je zabráni  zhoršovaniu mechanických vlastností 

hornín vplyvom zvetrávania alebo pôsobením erózie vodných tokov a abrázie na brehoch 

vodných nádrží. Patria sem tieto opatrenia: 

• vegeta ný pokryv (najlepšie hydroosev) 

• plášte zo striekaného betónu 

• torkrétové omietky 

• kotvené obkladové múry 

• opev ovania brehov vodných tokov (kamenné dlažby, zahádzky a pod.) 

• vlnolamy 

Spev ovanie hornín 

Metódami spev ovania hornín sa zvyšuje ich šmyková pevnos , ím sa podmie uje rast 

pasívnych síl. V praxi sa však používajú ve mi zriedkavo. Sú to: 

• injektovanie (obr.22) 

• tepelné spev ovanie zemín 

• elektrochemické spev ovanie zemín 

• zmrazovanie zemín 
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(Obr.22) Schéma stabilizovania zosuvného svahu injektovaním (pod a J. Krausa a B. 

Kubí ka), Zdroj [5]. 1 – šmyková plocha, 2 – trhliny, 3 – vrt po injektovaní, 4 – injektovaný vrt, 5 – 

zatvrdnutá injek ná zmes 

Technické stabiliza né opatrenia 

Táto skupina metód predstavuje širokú škálu technických stabiliza ných opatrení, ktoré sú 

ve mi ú inné. Sú ve mi prácne a nákladné, no pre definitívnu stabilizáciu porušených svahov 

vä šinou nevyhnutné. Patria sem: 

• stabiliza né rebrá 

• zárubne, oporné, združené zárubné múry 

• pilótové steny 

• kotvenie 

• kotvené pilótové steny a pod. 

V praxi sa jednotlivé opatrenia ve mi asto vzájomne kombinujú, aby sa zvýšil ich sana ný 

ú inok. Napr. pri sanácii nestabilného zárezu pred ružbašským tunelom na trati Orlov – 

Podolinec sa svah stabilizoval pomocou 212 kotiev v kombinácii so zárubným múrom 

(obr.23).   
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(Obr.23) Sanácia predzárezu tunela pri Ružbachoch (pod a Q. Zárubu a V. Mencla), Zdroj 

[5]. 1 – pieskovce s polohami bridlíc, 3 – zosuv, 4 – betónový oporný múr, 5 – rady predpätých káblových 

kotiev 

Osobitné opatrenia 

V prípadoch, ak by sanácia svahu bola komplikovaná a ve mi nákladná, je ekonomickejšie 

vyhnú  sa svahovým poruchám, a to: 

• zmenou lokality, resp. trasy 

• premostením svahovej poruchy 

• obídením svahovej poruchy tunelom, resp. podtunelovaním (obr.24). 

Ak sa bude stavebná innos  vykonáva  v územiach porušených svahovými pohybmi, o sa 

v praxi stáva na svahoch ve mi asto, v území treba uskuto ni  prieskum stability svahov. 

Prieskumom sa musia zisti  všetky faktory ovplyv ujúce stabilitu svahu, aby projektant mal 

k dispozícii spo ahlivé údaje o inžinierskogeologických pomeroch svahu. Konkrétny výstup 

prieskumu porušených svahov musí by  v podobe optimálneho spôsobu ich stabilizácie, a to 

aj v prípadoch doteraz neporušených svahov, v ktorých je treba prognózova , aké zmeny 

stability územia nastanú pri realizácii stavieb [5]. 
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(Obr.24) Prevedenie železni nej trate tunelom popod zosuv pri Spaichingene – Nusplingene 

(pod a Zellera), Zdroj [5]. 1 – slienité vápence a pieskovce (jura), 2 – svahové sute, 3 – teleso zosuvu, 4 – 

svah zárezu pred zosunutím 

Hlavnými úlohami prieskumu stability svahov sú: 

• ur enie plošného rozsahu svahovej poruchy 

• zistenie polohy klznej (šmykovej) plochy 

• ur enie rýchlosti pohybu 

• objasnenie hydrogeologických pomerov 

• ur enie parametrov šmykovej pevnosti 

• výpo et stability svahov 

• návrh stabilizácie svahov 

Na objasnenie týchto úloh sa pri prieskume využíva nieko ko metód. 

Ur enie plošného rozsahu svahovej poruchy je sú as ou geologického mapovania, ktorého 

výsledkom sú ú elové inžinierskogeologické mapy svahových porúch v rôznej mierke. 

Na zistenie polohy klzných (šmykových plôch), ur enie rýchlosti pohybu, objasnenie 

hydrogeologických pomerov, ur enie parametrov šmykovej pevnosti sa okrem nevyhnutných 

sondovacích prác, odberu vzoriek, laboratórnych prác a režimových pozorovaní podzemných 

vôd používa aj nieko ko špeciálnych metód, napr. geofyzikálne práce a rozli né zariadenia 

(indikátory, dilatometre, extenzometre, inklinometre a pod.). 
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Na povrchové merania rýchlosti pohybov sú vhodné geodetické a fotogrametrické metódy. 

Výsledky prieskumu sú podkladom na výpo et stability svahov a návrh ich stabilizácie [5]. 

4. Popis programu Plaxis 2D 

Programový systém Plaxis bol špeciálne vyvinutý pre deforma nú a stabilitnú analýzu 

geotechnických úloh a je založený na numerickej metóde kone ných prvkov. Jedná sa 

o komplexný výpo tový systém, ktorý umož uje simuláciu nelineárneho chovania zemín, 

dáva možnos  modelova  ako hydrostatické, tak aj hydrodynamické ú inky vody v zeminách 

a tiež vzájomnú interakciu medzi konštrukciou (výstuž, kotvy, geotextília, stena) a zeminou. 

Sú as ou programu je automatický generátor siete kone ných prvkov s možnos ou 

globálneho alebo lokálneho zjemnenia siete. Okrem trojuholníkových prvkov s šiestimi 

uzlami (s polynómom druhého stup a pre trojuholníkové prvky), sú k dispozícii takisto 

pätnás  uzlové trojuholníkové prvky s kubickým polynómom. Programový systém umož uje 

takisto simulova  asový postup vytvárania ur itej geotechnickej situácie pomocou 

aktivovania resp. deaktivovania skupín elementov. 

Stupe  stability je v tomto programovom systéme definovaný ako pomer medzi 

dosiahnute nou (vrcholovou) šmykovou pevnos ou a minimálnou šmykovou pevnos ou 

nutnou pre udržanie rovnováhy [1]. 

5. Informácie o zosuve v danej lokalite 

5.1 Geomorfologické lenenie oblastí Zlínska  

Mesto Zlín a jeho správny obvod sa nachádza v oblasti vonkajších Západných Karpát 

a zasahujú do geomorfologických celkov Vizovickej vrchoviny vo východnej a južnej asti 

a Hostýnsko – Vsetínskej hornatiny na severe. Geomorfologické obvody podcelku Zlínskej 

vrchoviny majú predovšetkým charakter flyšových vrchovín a tvoria vyvýšeniny na pravom 

(Mladcovská vrchovina) a na avom brehu D evnice (Kudlovská vrchovina, Napajedelská 

pahorkatina). Takmer celé územie je tvorené magurským príkrovom, ktorý je tvorený tromi 

diel ími príkrovami: bielokarpatským, bystrickým a ra anským. Geologickým podkladom sú 

alpínsky zvrásnené terciérne horniny, vrstvy bridlíc a pieskovcov, súhrnné nazývané ako 

karpatský flyš. Tento geologický podklad je zvláš  pri saturácii vodou nestabilný a vo 

vertikálne lenitom teréne preto asto dochádza k pôdnym zosuvom. 
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Geomorfologické obvody sú vä šinou pahorkatiny a vrchoviny so zníženinami typu kotlín 

a brázd v údolí vodných tokov. Medzi týmito vyvýšeninami leží údolie D evnice a Fryštácká 

brázda, ktoré sú vyplnené neogénnymi sedimentami a vytvárajú iba mierne zvlnený reliéf, 

zbrázdený korytami vodných tokov. Pôdy v týchto pôdohospodársky využívaných oblastiach 

sú predovšetkým hlinité, alebo hlinitopies ité, z pôdnych typov tu nájdeme hnedozeme 

a v blízkosti D evnice aj pôdy nivné. Na druhej strane pôdy vo vyšších, lenitejších polohách 

sú ílovité s ve kým podielom skeletu z materskej horniny, náchylné k zosuvom a nie sú 

vhodné pre po nohospodárske využitie. lenitos  terénu rastie smerom od sútoku D evnice 

a Moravy smerom k severovýchodu a juhovýchodu. Údolie D evnice tvorí akúsi bránu 

k vyšším polohám Hostýnsko – Vsetínskej vrchoviny na severe a Vizovickej vrchovimy na 

juhovýchode, zárove  vytvára hlavnú sídelnú oblas  Pod evnicko [12].  

5.2 Geologické a hydrogeologické pomery posudzovanej lokality 

Záujmovým územím je údolie Luha ovického potoka v priestore asi 1,8 km pred sútokom s 

erným potokom (obr.25, 26, 27). Cesta II/492 je vedená nad OV v Luha oviciach z asti 

v záreze a z asti na nízkom prísype avého údolného svahu potoka, so sklonom 30 stup ov 

k severozápadu. Pri svahu medzi cestou a okrajom údolného dna zrejme miestami dochádza 

k plíživému pohybu plytkého kvartérneho pokryvu, ktorý sa prejavuje zahnutými kme mi 

mladého ihli natého porastu. 

 

(Obr.25) Mapa miesta zosuvu pri Luha oviciach, Zdroj [10]. 
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(Obr.26) Mapa zosuvných oblastí v Zlínskom kraji pri Luha oviciach so znázornením 

riešeného zosuvu, Zdroj [9]. 

 

(Obr.27) Výrez z mapy mierky 1: 5000, Uherský Brod, s vyzna enými prie nymi profilmi, 

Zdroj [10]. 

Štruktúrne geologický základ reliéfu údolia tvoria ílovce s podružnými vložkami pieskovcov 

a siltovcov tzv. povrchových zlínskych vrstiev ra anskej jednotky magurského flyšu, 

uklonených v záujmovom priestore zrejme k juhovýchodu. Zvetrané podložné paleogénne 

horniny vystupujú v erózne denuda nej asti avého údolného svahu plytko k povrchu terénu. 

Vykonanými sondami boli zastihnuté pri okraji vozovky už v h bke 1,7 m  silno zvetrané až 
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rozložené ílovce charakteru vysoko plastickej  ílovitej zeminy. Pred ústím úpadovitej depresie 

na údolné dno Luha ovického potoka boli ale podložné horniny zastihnuté až v h bke 6,8 m 

pod úrov ou vozovky. Rovnako v priestore údolného dna Luha ovického potoka sa vyskytujú 

podložné zvetrané horniny v h bke vä šej ako 10 m. V strednej asti údolného svahu je 

povrch zvetraných paleogénnych ílovcov uklonený súhlasne s povrchom terénu k osi údolia. 

Kvartérny pokryv  erózne denuda nej asti údolného svahu má charakter vysoko plastických 

ílovitých hlín s premenlivým podielom pieskovcových sutí a zvetraných úlomkov ílovca. 

Mocnos  pokryvných hlín v priestore “chrbátu“ obmedzeného stržovitým údolím a plytkou 

depresiou zasahujúcou do vyššej asti avého údolného svahu je ve mi malá (cca 1 m). 

V severovýchodnej polovici vozovky vedenej zárezom boli zrejme pokryvné hliny odstránené 

takmer v celej mocnosti a s asti použité k prísypu nižšej asti svahu.    

Pod a inžinierskogeologického prieskumu sondou V-1, situovanou v priestore úpadovitej 

depresie bola overená výrazne vä šia mocnos  pokryvných sedimentov, zastúpených vysoko 

plastickými ílovitými hlinami s bazálnou polohou su ovitých a štrkovitých zemín. Celková 

mocnos  kvartérneho pokryvu dosahuje na juhozápadnom okraji záujmového územia okolo 6 

m. Maximálne mocnosti ale dosahujú kvartérne sedimenty na údolnom dne Luha ovického 

potoka. 

Severozápadná as  vozovky je vedená na 1 až 2 m vysokom prísype svahu. Priamo pod 

vozovkou boli zastihnuté zeminy s prevažujúcim podielom sutí a štetu. V päte násypu sa však 

nedá lokálne vylú i  prítomnos  miestnych ílovitých zemín. 

Hladina podzemnej vody zrejme vykazuje v dôsledku drenážneho ú inku Luha ovického 

potoka výrazný spád k severozápadu a nachádza sa sezónne (za dotáciou vsakujúcej zrážkovej 

vody z vyššou as ou údolného svahu) plytko pod povrchom terénu. 

Z inžinierskogeologického prieskumu tiež vyplýva, že pod a vykonaných skrátených 

chemických rozborov vzoriek vody odobratých 24 hodín po odv taní sond v krajnici vozovky, 

nevykazuje zvodnené prostredie síranovú ani o akávanú uhli itanovú agresivitu na betón. 

Bola preukázaná vysoká tvrdos  vody, zásaditá reakcia a predovšetkým pri vzorke vody zo 

sondy V-2 (priesak v povrchovej úrovni zvetraných ílovcov s vložkou pieskovca) abnormálne 

vysoký obsah chloridov (3994 mg/l).   
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6. Vlastná prieskumná innos  zosuvu 

Vlastná prieskumná innos  bola vykonaná v letných mesiacoch jún a júl. Z tohto obdobia je 

aj samotná fotodokumentácia danej oblasti. Ako vidno v priloženej fotodokumentácii  

s rastúcim dopravným za ažením komunikácie a zachádzaním ažkých nákladných 

automobilov až za okraj úzkej vozovky dochádza postupne k deformácii krajnice v nieko ko 

desiatok metrov dlhom úseku. Na vozovke vzniká pozd žna trhlina, ktorá má 

v najkritickejšom úseku d žku cca 34 m. Pokles trhliny je v rozmedzí od 10 do 45 mm a šírka 

trhliny je od 5 do 20 mm. Výška svahu je približne 10 m. Na tomto úseku bolo vykonané 

geodetické zameranie troch prie nych profilov ozna ených ako P1, P2 a P3, z ktorých 

najkritickejší z h adiska šírky a poklesu trhliny bol profil P1. Meranie bolo uskuto nené 

meracím nivela ným prístrojom typu NI 025. Dôležitým úkonom pri nivelácii bolo vytý enie 

vodorovnej zámernej osi (vodorovnej zámery) a ítanie údajov na nivela nej late zvislo 

postavenej na prestavovom bode. Ke že bol násyp zna ne zarastený vegetáciou samotné 

zameranie bolo dos  náro né. 

 

(Obr.28) Poh ad na pozd žnu trhlinu na vozovke, Zdroj [autor, foto]. 
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(Obr.29) Poh ad na pozd žnu trhlinu na vozovke, Zdroj [autor, foto]. 

 

(Obr.30) Oblas  najvä šieho poklesu, Zdroj [autor, foto].  

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



 

(Obr.31) Zameranie prie nych profilov, Zdroj [autor, foto]. 

 

(Obr.32) Vykreslenie prie neho profilu P1 (najkritickejší úsek), so znázornenou šmykovou 
plochou a líniou odvod ovacieho vrtu 
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(Obr.33) Vykreslenie prie neho profilu P2, so znázornenou šmykovou plochou 

 

(Obr.34) Vykreslenie prie neho profilu P3, so znázornenou šmykovou plochou 

6.1 Geotechnické vlastnosti posudzovanej oblasti 

Navážky v priestore pod komunikáciou majú prevažne charakter zahlineného štetu 

a pieskovcových sutí, zodpovedajúcich triede G3 Y až G4 Y. Pri päte násypu je ale nutné 

po íta  s vyšším podielom miestnych ílovitých zemín vy ažených v priestore zárezu (F2 Y až 

F8 Y). Orienta ne je možné vlastnosti navážiek vyjadri  nasledujúcimi priemernými 
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smernými normovými charakteristikami ktoré sú prevzaté z inžinierskogeologického 

prieskumu: objemová tiaž  = 19 kN/m3, efektívna súdržnos  cef = 2 kPa, efektívny uhol 

vnútorného trenia ef = 28°. 

Pokryvné ílovité hliny pod a zrnitosti a ukazovate ov plasticity patria k vysoko plastickým 

ílovitým zeminám triedy F8. Pri prirodzenej vlhkosti vykazujú v povrchovej zóne nanajvýš 

tuhú konzistenciu, ktorá sa prejavila i relatívne nízkymi hodnotami statického penetra ného 

odporu (qs  1 MPa). Tuhej konzistencii, respektíve qs  1 MPa zodpovedajú nasledujúce 

hodnoty smerných normových charakteristík: objemová tiaž  = 20 kN/m3, efektívna 

súdržnos  cef = 5 kPa, efektívny uhol vnútorného trenia ef = 17°, totálna súdržnos  cu = 40 

kPa, totálny uhol vnútorného trenia u = 0°, oedometrický modul Eoed = 5,5 MPa, poissonovo 

íslo  = 0,42. Vysoko plastické ílovité hliny predstavujú objemovo nestále a vysoko 

nam zavé zeminy, pri ktorých dochádza na svahoch k plíživým pohybom podmieneným 

jednak zmenami vlhkosti po as suchých a vlhkých ro ných období a jednak zmenami 

podmienenými prem zaním.  

Bazálna poloha kvartérneho pokryvu v priestore charakterizovanom profilmi P2 a P3 má 

charakter su ovitých hlín až hlinitých sutí radených do tried F2 až G5. Pri penetra ných 

sondách vykonaných v rámci inžinierskogeologického prieskumu sa vyššia pevnos  prejavila 

nárastom penetra ného odporu qs = 2,5 MPa. Vlastnosti su ovitých hlín vyjadrujú nasledujúce 

smerné normové charakteristiky: objemová tiaž  = 19 kN/m3, efektívna súdržnos  cef = 5 

kPa, efektívny uhol vnútorného trenia ef = 28°, totálna súdržnos  cu = 70 kPa, totálny uhol 

vnútorného trenia u = 10°, oedometrický modul Eoed = 12 MPa, poissonovo íslo  = 0,35. 

Podložné ílovce s podružnými vložkami pieskovcov sú v povrchovej zóne mocnosti do 2 m 

silne zvetrané až rozložené a majú charakter vysoko plastickej pevnej ílovitej zeminy triedy 

F8 až slabo spevnených ílovcov triedy R6. Z inžinierskogeologického prieskumu vyplýva, že 

pri penetra ných sondách bol zaznamenaný v úrovni zvetraných podložných hornín podstatný 

nárast odporu na plášti i na hrote. 

Pri dosiahnutých hodnotách statického penetra ného odporu qs = 2,5 až 5 MPa je možné 

vlastnosti vrchnej zvetranej zóny podložných ílovcov vyjadri  nasledujúcimi hodnotami 

smerných normových charakteristík: objemová tiaž  = 20,5 kN/m3, efektívna súdržnos  cef = 

8 kPa, efektívny uhol vnútorného trenia ef = 19°, totálna súdržnos  cu = 100 kPa, totálny uhol 

vnútorného trenia u = 0°, oedometrický modul Eoed = 12 MPa, poissonovo íslo  = 0,40, 

tabu ková výpo tová únosnos  Rdt = 250 kPa.  
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Hlbšie polohy slabo spevnených rozpukaných ílovcov patria do triedy R6, vložky siltovcov 

a pieskovcov do triedy R5. Tieto poloskalné horniny predstavujú v danom priestore 

dostato ne únosné a stabilné podložie, kde došlo pri náraste penetra ného odporu (qs > 10 

MPa) ku vytrhnutiu kotiev. Ich vlastnosti vyjadrujú nasledujúce priemerné hodnoty smerných 

normových charakteristík: objemová tiaž  = 21 až 22 kN/m3, efektívna súdržnos  cef = 15 

kPa, efektívny uhol vnútorného trenia ef = 23°. 

Relatívne vysokú únosnos  vyjadruje tabu ková výpo tová únosnos  Rdt   250 kPa a nízku 

stla ite nos  oedometrický modul Eoed  30 MPa [6]. 

Klasifikácia príslušných zemín je znázornená v tabu ke 1 a 2. 
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(Tab.1) Klasifikácia jemnozrnných zemín pod a SN 73 1001 

 

(Tab.2) Klasifikácia štrkovitých zemín pod a SN 73 1001 
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6.2 Stabilita územia posudzovanej oblasti 

Posúdenie stup a stability bolo urobené pre šmykové plochy kruhového tvaru. Geotechnické 

charakteristiky jednotlivých vrstiev, ktoré boli použité ako vstupné parametre do výpo tu sú 

uvedené v legende ku geologickým profilom, respektíve v kapitole geotechnických vlastností 

zemín. O akávaný priebeh šmykových plôch, vrátane miesta odlu nej oblasti zameranej 

v teréne sú znázornené v prie nych geologických profiloch charakterizujúcich úložné pomery 

v jednotlivých nestabilných úsekoch komunikácie. 

V rozdielnych stabilitných pomeroch s vä šou mocnos ou kvartérneho pokryvu, 

znázornených na geologickom profile P1 zrejme dochádza k postupnému dotvarovaniu svahu 

pozd ž hlbšie zasahujúcej šmykovej plochy. Za predpokladu pri aženia asti vozovky 

rovnomernou silou 9 kN/m2 a úrovne hladiny vody zmeranej v dobe sondáže bol dosiahnutý 

stupe  stability Fs = 1,406. Zvýšením hladiny plytko k povrchu terénu, ku ktorému zrejme 

dochádza behom jarných mesiacov, sa stupe  stability zníži až na hodnotu 1,312, 

odpovedajúcu štádiu dlhodobého dotvarovania. Obdobné stabilitné podmienky sa vyskytujú aj 

v priestore charakterizovanom profilmi P2 a P3. 

S oh adom na vyššie uvedené prí iny je potrebné sana né práce zamera  na podchytenie 

cestného telesa a spevnenie krajnice aj v priestore medzi skôr navrhnutými havarijnými 

úsekmi vozovky. Ako optimálne riešenie rozšírenia a stabilizácie vozovky je nutné poklada  

doplnenie navrhnutej pilótovej steny a výmenu neúnosných ílovitých zemín v krajnici 

cestného telesa v celom úseku nad OV [6].  

 

7. Riešenie geometrického modelu 

Vzh adom na skuto nos , že rez riešeného svahu je prakticky konštantný v celej jeho šírke je 

možné svah modelova  pomocou 2D rovinného modelu. Tvorba modelu pre zhodnotenie 

sú asného a budúceho stavu bola preto riešená pomocou softwaru Plaxis 2D 8.2. Pomocou 

týchto výstupov bolo dosiahnuté porovnanie a komplexnejší náh ad na daný problém. 

Program Plaxis 2D vytvára výpo tové postupy pomocou numerickej metódy, ktorá je 

založená na metóde kone ných prvkov. Vlastní výpo et je plne automatický a používa 

robustné matematické postupy. 
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7.1 Postup modelovania v programe Plaxis 2D 8.2 

Na za iatku modelovania bola zadaná geometria svahu pomocou bodov, ich spojníc 

a klastrov. Spojnice bodov prezentujú okraje geometrie modelu prípadne rozdelenie 

geologických vrstiev, nástroje sana ných opatrení a prvky vozovky. Klastre sú oblasti plne 

uzavreté iarami. Vlastnosti, ktoré budú klastru priradené, budú aplikované aj na ostatné 

elementy v klastry. Na obrázku . 35 je zobrazená geometria jedného z riešení na ukážku. 

 

(Obr.35) Model zo zadanými všetkými prvkami a vstupnými parametrami 

Sú as ou geometrie bolo: 

• Rozdelenie jednotlivých geologických vrstiev zistených pod a 

inžinierskogeologického prieskumu 

• Konštrukcia vozovky a za aženie ktoré na u pôsobí 

• Predpokladané prvky sana ných opatrení pre správne generovanie siete 

alej bolo potrebné definova  okrajové podmienky modelu. V programe Plaxis je možná 

definícia dvoch typov okrajových podmienok. Bu  je daný na hranici modelu posun, alebo je 

v tomto mieste dané za aženie. Pokia  nie je ani jeden z týchto parametrov daný, model 

uvažuje že v týchto miestach je nulové za aženie a možnos  vo ného pohybu v oboch osiach. 

Preto bola zvolená varianta ur enia okrajových podmienok pomocou nástroja tuhá va a. Tá 

udáva v modeli nulové posuny na spodnej horizontálnej hranici a na vertikálnych hraniciach 

je definovaná podmienka ux = 0 a uy = free. Tento spôsob zadania okrajových podmienok je 

dosta ujúci pre problematiku vä šiny oblastí geotechniky. 
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Zadané za aženie bolo definované krivkou geometrie na jednotku plochy v kN/m2 

a zadávané hodnoty sú na (obr.36). Za aženie je uvažované ako priemerná hodnota za aženia 

na komunikáciu a uvážené sú aj hodnoty z inžinierskogeologického prieskumu. 

 

(Obr.36) Zadanie za aženia do výpo tového modelu 

Dôležitou sú as ou správnej definície modelu je zadanie vstupných parametrov pre zeminy, 

ktoré ur ujú skladbu riešeného násypu. A takisto aj parametre prvkov sana ných opatrení 

a poprípade aj materiály ur ujúce konštruk né prvky. Hodnoty vstupných parametrov pre 

zeminy sú uvedené v kapitole geotechnické vlastnosti posudzovanej oblasti. 

Pre rôzne typy sana ných opatrení modelovanie pokra uje rovnako, pretože prvky sanácie sa 

aktivujú až vo výpo tovom module. 

alej je nutné vygenerova  sie , ktorá sa skladá z elementov, uzlov a tiež za aženia. 

V ponuke softvéru, ktorý pracuje s pätnás  alebo šes  uzlovými elementárnymi rovinnými 

prvkami v tvare trojuholníkov, boli vybraté šes  uzlové elementy rovinných prvkov. 

Generovanie siete je ukázané na nasledujúcom obrázku . 37. 
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(Obr.37) Generovanie siete 

V alšej kroku sa pokra uje vo výpo te zadaním inicia ných podmienok, ktoré sa skladajú 

z ur enia rozloženia tlakov vody, o znamená predovšetkým zadanie výšky hladiny 

podzemnej vody. Pri generovaní primárnych napätostí boli deaktivované všetky za aženia 

a štruktúrne objekty. V prvom kroku som uvažoval z h adiska nárazovej saturácie hladinu 

podzemnej vody takmer na povrchu terénu, pretože tento stav je pokladaný za najkritickejší. 

Pri zadaní spodných hodnôt mäkkých parametrov zemín model nevyhovel stabilite (obr.38) 

a bez zadania za aženia dochádzalo ku kolapsu, z oho vyplýva že stav cesty je taký, že 

nemôže odola  kritickému stavu a preto je nutné tento stav rieši . 

 

(Obr.38) Zlyhanie plastického výpo tu 
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Následne boli zvýšené hodnoty mäkkých parametrov zemín aby plastický výpo et vyhovel. 

V kalkula nom modely bol pre prvú fázu zvolený plastický typ kalkulácie. Pre fázu dva bolo 

zvolené nulovanie posunov a typ kalkulácie Phi/c reduction. V tomto kroku som po ítal 

stabilitu svahu v troch variantách a to najprv bez uváženia za aženia na komunikáciu, so 

za ažením a nakoniec s navrhnutými sana nými opatreniami. Všetky varianty boli riešené 

najprv s neaktívnymi prvkami pilóty a kotvy a potom s aktívnymi a rovnako s hladinou 

podzemnej vody v dobe nárazovej saturácie a s ustálenou hladinou podzemnej vody pod a 

inžinierskogeologického prieskumu. Sana né opatrenia boli navrhnuté v dvoch alternatívach 

a to bu  vybudovanie pri ažovacej lavice v päte násypu, alebo h bkové odvodnenie. 

Vlastnosti konštrukcie vozovky ako aj pilóty boli zvolené cez modul Plate pod a obrázku 

(obr.38). Vlastnosti trvalej zemnej kotvy odklonenej od vodorovnej osi o 30 stup ov boli 

zadané cez modul Anchors a samotné uloženie kotvy bolo uvažované ako node to node teda 

nie votknuté ale ako uzlové body. Zadanie vlastností trvalej zemnej kotvy je zobrazené na 

obrázku (obr.39). 

Jednotlivé fázy a kroky majú svoje výstupy, na ktoré sa dá pozrie  pomocou odkazu Output. 

  

 

(Obr.38) Parametre konštrukcie vozovky 

Rovnakým postupom aj fázovaním bol riešený výpo et v druhom kroku, ke  som uvažoval 

vyššie hodnoty parametrov zemín a ustálenú hladinu podzemnej vody v dobe sondáže pod a 

inžinierskogeologického prieskumu. 
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(Obr.39) Zadanie vlastností trvalej zemnej kotvy 

Rozhodujúcim bol krok ke  som uvažoval s nárazovou saturáciou a mäkkými parametrami 

zemín, pretože tento bol najkritickejší a hodnoty stup a stability boli najnižšie. S aktívnymi 

prvkami pilóty a kotvy a za ažením na komunikáciu mal hodnotu 1,312. Pre porovnanie, v 

kroku s uvážením ustálenej hladiny podzemnej vody pod a inžinierskogeologického 

prieskumu vychádzala hodnota stup a stability 1,406.  Priebeh šmykovej plochy, celkových 

pretvorení a posunov v najkritickejšom stave je znázornený na obrázkoch (obr.40, 41, 42). 

 

(Obr.40) Priebeh šmykovej plochy pred uvážením sana ných opatrení 
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(Obr.41) Stav celkových pretvorení pred uvážením sana ných opatrení 

 

(Obr.42) Stav celkových posunov pred uvážením sana ných opatrení 

 

7.2 Návrh spôsobu sanácie  

Sana né práce je potrebné zamera  na zvýšenie pasívnych síl pri päte násypu vybudovaním 

pri ažovacej lavice, respektíve zabezpe ením stability nízkeho prísypu svahu opornou 

konštrukciou a na zamedzenie možnosti sezónneho zvýšenia hladiny podpovrchovej vody. 

V priestore charakterizovanom profilom P1 bude zrejme optimálnym riešením vytvorenie 

pri ažovacej lavice v mieste päty násypu. 
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Pod a vykonaného výpo tu je možné v priestore charakterizovanom profilom P1 dosiahnu  

výrazného zlepšenia stabilitných podmienok (Fs = 1,54) vytvorením asi 1,5 m vysokej 3 m 

dlhej pri ažovacej lavice, so sklonom svahu 1 : 2. Bazálna poloha lavice (prísypu) musí by  

urobená s priepustných zemín, napojených na odvod ovacie rebro, aby nedochádzalo 

k sezónnemu vzdutiu hladiny podpovrchovej vody. Uvedený spôsob sanácie je možné použi  

i v priestore charakterizovanom profilmi P2 a P3.  

V úsekoch s menšou mocnos ou násypu a nedostato ným priestorom pre vybudovanie 

pri ažovacích lavíc je možné zabezpe i  stabilitu päty násypu opornou stenou. Nevyhnutnou 

podmienkou daného spôsobu riešenia je dodržanie minimálnej h bky zakladania volenej 

s oh adom na objemovú nestálos  ílovitých zemín a vykonaním drénu za opornou stenou. 

Vyššie uvedené spôsoby sanácie s použitím pri ažovacej lavice a oporných stien bude však 

nevyhnutné doplni  o vybudovanie stabilnejšej krajnice. 

Vhodným alternatívnym riešením v daných pomeroch by bolo h bkové odvodnenie 

horizontálnymi vrtmi. 

Priebeh šmykovej plochy, celkových pretvorení a posunov v prvej alternatíve sanácie s 

využitím pri ažovacej lavi ky je znázornený na obrázkoch (obr.43, 44, 45).  

 

 

(Obr.43) Priebeh šmykovej plochy po sanácii pri ažovacou lavi kou 
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(Obr.44) Stav celkových pretvorení po sanácii pri ažovacou lavi kou 

 

(Obr.45) Stav celkových osunov po sanácii pri ažovacou lavi kou 

 

V druhej alternatíve bola sanácia riešená pomocou h bkového odvodnenia horizontálnymi 

vrtmi. Tu vychádzal stupe  stability približne s rovnakými hodnotami ako v prvej alternatíve, 

iže 1,5. Priebeh šmykovej plochy, celkových pretvorení a posunov v tejto alternatíve je 

znázornený na obrázkoch (obr.46, 47, 48).  
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(Obr.46) Priebeh šmykovej plochy po sanácii pomocou h bkového odvodnenia 

 

 

 

(Obr.47) Stav celkových pretvorení po sanácii h bkovým odvodnením 
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(Obr.48) Stav celkových posunov po sanácii h bkovým odvodnením 

Tre ou alternatívou bola kombinácia oboch sana ných opatrení. Tu vyšiel stupe  stability 

najvyšší a to s hodnotou 1,57. Priebeh šmykovej plochy, celkových pretvorení a posunov v 

tejto alternatíve je znázornený na obrázkoch (obr.49, 50, 51). 

 

(Obr.49) Priebeh šmykovej plochy po kombinácii oboch sana ných opatrení 
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(Obr.50) Stav celkových pretvorení po kombinácii oboch sana ných opatrení 

 

 

(Obr.51) Stav celkových posunov po kombinácii oboch sana ných opatrení 
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8. Záver 

Cie om diplomovej práce bolo zhodnotenie stavu zosuvu násypu pod cestou II/492 pri 

Luha oviciach a následný návrh sana ných opatrení pre zlepšenie sú asného stavu.  

V prvej fáze sana ných opatrení v danej lokalite, ktorá bola riešená zhruba pred desiatimi 

rokmi bola na podchytenie cestného telesa navrhnutá pilótová stena v kombinácii s trvalými 

zemnými kotvami. Ako sa neskôr ukázalo bola nedostato ná, ke že dochádzalo k alšej 

deformácii násypu. Aktuálny stav bol riešený len výmenou vrchnej vrstvy vozovky, ktorá 

zakryla na as trhlinu vzniknutú na komunikácii. Táto alternatíva nie je riešením problému. Je 

potrebné upozorni  na vysoké riziko používania nestabilizovaného úseku cesty, pretože pri 

vysokých zrážkach môže dôjs  ku kolapsu svahu. 

Pre komplexnejšie vyhodnotenie aktuálnej situácie a návrh sana ných opatrení boli vytvorené 

výpo tové modely programom Plaxis 2D 8.2. Pod a vykonaných výpo tov dochádza 

k po iato nému štádiu zosuvov predovšetkým v dôsledku pri aženia okraja vozovky za 

nepriaznivých sezónnych podmienok. V práci sú navrhnuté a zdôvodnené nevyhnutné 

stavebné opatrenia, ktoré by eliminovali zhoršenie stabilitných podmienok, podmienených 

postupným znižovaním súdržnosti a sezónnym zvyšovaním hladiny podpovrchovej vody 

plytko k povrchu terénu. 

Prvou z alternatív sana ných opatrení je vybudovanie pri ažovacej lavi ky v päte násypu. 

Druhou alternatívou by bolo h bkové odvodnenie pomocou horizontálnych vrtov. Obe tieto 

varianty boli vyhodnotené ako stabilné. Ke že v jednej aj druhej alternatíve vychádza stupe  

stability približne rovnaký je možné využi  obe. Pri daných podmienkach a možnosti 

zvýšenia hladiny podzemnej vody až k povrchu terénu je najvhodnejším riešením  

kombinácia oboch sana ných opatrení. 

Pre obe varianty je doporu ený monitoring danej lokality pre potvrdenie úspešnosti 

sana ných opatrení. 

Na základe uskuto nených výpo tov doložených v diplomovej práci boli zadané ciele 

splnené.  
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