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Anotace 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnocení přesného inklinometrického 

měření na významné svahové deformaci Chmiňany, která ohrožuje dálnici D1. Uvedené 

měření vzniklo ve spolupráci s katedrou inženýrské geologie, Přírodovědecké fakulty, 

Komenského univerzity v Bratislavě. Na uvedené svahové deformace probíhá komplexní 

geologický a geotechnický monitoring různého typu. Dílčím cílem diplomové práce bylo 

rešeršní zpracování současného stavu znalosti inženýrsko-geologických poměrů. 

Jedná se o komplex svahových deformací v katastru obce Chmiňany, přičemž 

předmětem diplomové práce byly hlavní dominantní svahové deformace, které byly 

označeny jako svahové deformace Chmiňany. Nachází se zde také ještě další svahové 

deformace jako např. svahové deformace Chmiňany Nová ves, ale její zhodnocení není 

předmětem diplomové práce. Dílčím cílem diplomové práce byl také popis metodiky 

přesného inklinometrického měření s uvedením podrobného návodu a postupu měření. 

V rámci diplomové práce byl také vytvořen orientační stabilitní výpočet na dvou 

vybraných profilech řezu 6 a 7. Jeho výsledky byly pouze orientační, vzhledem k ne zcela 

dostačující informacím o geologické stavbě a geotechnických parametrech. Výsledky 

inklinometrických měření byly porovnány s výsledky výpočetního řešení stability svahu. 

Výpočty byly prováděny programem GEO 5 od společnosti FINE. inklinometrických 

měření. 

 

Kličová slova : přesná inklinometrie , svahové deformace, Chminany, Slovenská republika 
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Summary: 

The main objective of this thesis was an assessment of accurate inclinometric 

measurement at an important slope deformation of Chmiňany, which threatens the D1 

highway. This measurement was undertaken in cooperation with the Department of 

Engineering Geology of the Faculty of Natural Sciences of the Comenius University in 

Bratislava. A complex geological and geotechnical monitoring takes place at the above 

mentioned slope deformation. Partial objective of this thesis was to present an overview of 

the present state of engineering-geological conditions.  

A complex of slope deformations is located in Chmiňany municipal area. The 

topics of this thesis are the main dominant slope deformations, which were named as 

Chmiňany slope deformation. Other slope deformations are located here as well, such as 

Chmiňany Nová Ves slope deformation, however their assessment is not a topic of this 

thesis. The description of an accurate inclinometric measurement methodology with 

detailed instructions for measurement are also a partial objective of this thesis. Within the 

scope of the thesis an indicative stability calculations  were done at the chosen profiles 

from 6-th and 7-th cross sections. Its outcomes are only indicative due to a lack of accurate 

information on geological structure and geotechnical parameters. The outcomes of 

inclinometric measurements were compared with the outcomes of computational solution 

of the slope stability. The calculation was done by GEO 5 programme made by the FINE 

company.  

 

Keywords: precise inklinometri, slope deformation, Chminany, Slovakia 
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1. Úvod - cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení přesného inklinometrického měření na 

významné svahové deformaci Chmiňany, která ohrožuje dálnici D1. Uvedené měření vzniklo 

ve spolupráci s katedrou inženýrské geologie, Přírodovědecké fakulty, Komenského 

univerzity v Bratislavě. Na uvedené svahové deformace probíhá komplexní geologický a 

geotechnický monitoring různého typu. Dílčím cílem diplomové práce je rešeršní zpracování 

současného stavu znalosti inženýrskogeologických poměrů. 

Jedná se o komplex svahových deformací v katastru obce Chmiňany, přičemž 

předmětem diplomové práce je hlavní dominantní svahové deformace, které je označeny jako 

svahové deformace Chmiňany. Nachází se zde také ještě další svahové deformace jako 

například svahové deformace Chmiňany Nová ves, ale její zhodnocení není předmětem 

diplomové práce. Dílčím cílem diplomové práce je také popis metodiky přesného 

inklinometrického měření s uvedením podrobného návodu a postupu měření. V rámci 

diplomové práce bude také vytvořen orientační stabilitní výpočet na dvou vybraných profilech 

řezu 6 a 7. Jeho výsledky budou pouze orientační, vzhledem k ne zcela dostačující 

informacím o geologické stavbě a geotechnických parametrech. Výsledky inklinometrických 

měření budou porovnány s výsledky výpočetního řešení stability svahu. Výpočty budou 

prováděny programem GEO 5 od společnosti FINE.  
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 2. Přírodní poměry 

  

2.1 Lokalizace 

 

Zájmová lokalita (Obr. 1) se nachází v katastru obce Chmiňany. Lokalita je v Z časti 

Prešovského kraje okresu Prešov. Její GPS souřadnice jsou 48° 59' 51.44"N, 21° 4' 13.61"E a 

souřadnice S-JSTK nabývající hodnoty X= 1 208 104,10, Y= 275 077,07 

V topografické mapě SR 1:100 000 je lokalita na listě číslo listy 37–22–01, 37–22–02.  

 

Obr. 1 Lokalizace v topografickém snímku 

 

2.2. Geomorfologické poměry  
 

  Podle geomorfologického členění Atlasu krajiny Slovenské republiky patří zájmové 

území do oblasti středních Beskyd, celku Šarišské vrchoviny, části Chmiňanská brázda (Obr. 

2). Území má pahorkatinný reliéf. Ploché hřebeny a vrcholy pahorků mají hladce modelovaný 

povrch. Svahy jsou porušeny erozivními rýhami. V území se vyskytují svahové deformace 

(Obr. 3). Sesuvy jsou jak fosilní, tak potenciální. Sklony svahů směřují do údolí potoka 

Svinka a jeho přítoků (Miklós, 2002). 
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Obr. 2 Lokalizace v leteckém snímku 

 

Obr. 3 Celkový pohled na svahovou deformaci 

2.3 Geologické poměry 

 Zájmové území (Obr.4) se nachází v oblasti budované sedimenty podtatranské skupiny 

paleogenního stáří a kvartérními sedimenty. Paleogenní sedimenty podtatranské skupiny tvoří 

dle klasifikace uvedené v (Gross et al. 1999) následující souvrství: 

- borovské souvrství – nejnižší polohy paleogenního cyklu (? paleocén – spodní oligocén), 

- hutianske souvrství (vrchní priabón – spodní oligocén), 

- zuberecké souvrství (vrchní eocén – oligocén), 

- bielopotocké souvrství - nejvyšší polohy paleogenního cyklu (oligocén).  
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Sesuvné území v lokalitě Chmiňany a jeho okolí je situováno do komplexu 

zubereckého a bielopotockého souvrství. Na geologické stavbě se podílejí předkvarterní 

horniny bielopotecké souvrství zuberecké souvrství. 

Zuberecké souvrství je zastoupeno hlavně subfaciemi typického flyše, tvořeného 

pískovci a jílovci v poměru 2:1 do 1:2, o mocnosti od 10-100cm. Mocnosti jílovců jsou 

v některých vrstvách obsaženy i větší míře. Další subfacii představuje flyš s převahou jílovců 

a polohy jílovců ve flyši.  

Obr. 4 Geologická mapa zájmové oblasti 

 

 

 

 

Obr. 5 Geologická mapa zájmové oblasti 

 

Bielopotocké souvrství má značnou mocnost oproti zubereckému souvrství. Souvrství 

je tvořeno zejména vrstvami monotonních pískovců, mocnosti několik desítek až stovek 

metrů. Polohy pískovcových souvrství jsou přerušeny polohami flyše nebo polohami 

slepenců. Toto souvrství již nemá flyšový charakter, jelikož jeho poměr pískovců a jílovců je 

řádově 10:1 - 30:1. Jeho morfologie je značně odlišná od zuberského souvrství, a to 

především větším sklonem reliéfu a silně písčitými půdami. 
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Kvarterní sedimenty jsou zastoupeny deluviálními a deluviálně-eluviálními sedimenty 

na svazích, proluviálními sedimenty při vyústění potoků a fluviálními sedimenty údolní nivy. 

Deluviální sedimenty vznikly rozkladem jílovců a pískovců a jsou zejména rozšířené hlavně 

v dolních a vrcholových partiích svahu. Jedná se o zeminy charakteru jílu, jílu-písčitého a 

písku jílovitého. Mocnost kolísá od několika centimetrů až do 4m, místy až 10m. Svahy 

s pískovcovým podložím jsou pokryty hlinitokamenitými sutěmi. Fluviální sedimenty 

vyplňují především oblast údolní nivy. Jsou zastoupeny především štěrky, nivními jíly a 

hlínami. Ve zkoumaném území byly zastiženy pouze u báze svahu.  

 Paleogenní sedimenty jsou zastoupeny především Zubereckým souvrstvím. Toto 

souvrství je tvořeno především jílovci a pískovci, pískovcová složka má poměrně malé 

zastoupení (M. Matula et al. 1999) 

2.4 Inženýrskogeologické poměry 

 Ve zkoumaném území lze sledovat formaci kvarterních zemin a paleogenní flyšovou 

formaci. Formace deluviálních kvarterních zemin je tvořena především deluviálními jíly. 

V části území, vystupuje na povrch skalní podklad. V okolí toku se vyskytují fluviální 

sedimenty. V částech, kde převažuji pískovcové skalní horniny, jsou deluviální sedimenty 

především zastoupeny deluviálně-hlinitými sutěmi. V oblasti deluviálních jílů, jsou jíly 

zastoupeny převážně jíly střední plasticity s polohami jílů písčitých a písků jílovitých. 

Převažuje tuhá a pevná konzistence. Jíly jsou hnědé až šedé barvy. V jílech je proměnlivý 

obsah silně zvětralých úlomků. (Wetter,et al 2012) 

 Sedimenty jsou zastoupeny horninami zubereckého souvrství. Flyš, zubereckého 

souvrství je charakteristický střídáním jílovců a pískovců v poměru 2:1 do 1:2. V území lze 

vyčlenit souvrství zón silně zvětralých hornin, které přecházejí až do charakteru zemin a zón 

mírně zvětralých až zdravých. Zóny silně zvětralých hornin má charakter jílu se střední, místy 

nízkou plasticitou pevné konzistence s proměnlivým obsahem úlomků. Zóny zdravých až 

mírně zvětralých hornin tvoří poloskalní a skalní horniny různé pevnosti, které v některých 

částech vystupují na povrch. Třídy základových půd a geotechnické parametry geologického 

prostředí jsou uvedeny v kapitole 3.3.2. (Matula.et al, 2012) 
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2. 5 Hydrogeologické poměry 

 V kvarterních sedimentech jsou polohy deluviálních sedimentů. Deluviální sedimenty 

jsou v zájmové lokalitě nejvíce rozšířené a jsou tvořeny převážně jíly. Jíly jsou hodnoceny 

jako nepropustné až nepatrně propustné. V části území byly zastiženy hlinito-kamenité sutě. 

Tato souvrství nejsou hydrologicky významná. V okolí vodotečí jsou terasy tvořené 

štěrkovitými jíly až jíly písčitými. Jedná se o zeminy mírně až slabě propustné. 

Paleogenní souvrství jsou zastoupena sedimenty slepenců, pískovců, siltovců a jílovců. 

Tyto skalní horniny mají silně rozdílné hydrologické vlastnosti. Jílovce a prachovce jsou málo 

propustné až nepropustné. V pískovcích a slepencích může docházet k vytváření horizontu 

podzemních vod. Propustnost jednotlivých souvrství je závislá na poměru zastoupení 

pískovců a jílovců. 

 

 

Obr. 6 Hydrogeologická mapa zájmové oblasti 

 

Obr. 7 Vysvětlivky k hydrogeologické mapě 

 

V paleogenním souvrství lze zastihnout průlinovou a puklinouvou propustnost. 

Průlinová propustnost flyšových hornin je nízká a z hydrologického hlediska málo významná. 

Rozhodující je puklinová propustnost, která je závislá na porušení a zvětrání hornin (Matuš,et 

al 2011).  
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2. 6 Klimatologické poměry  

 

Dle Atlasu krajiny Slovenské republiky patří hodnocené území do mírné teplé oblasti. Podle 

mapy klimatickogeografických typů se jedná o typ horského klimatu, subtyp teplý, s malou 

inverzitou teplot. V okrajových částech se jedná o typ kotlinového klimatu, subtyp mírně 

teplý, mírně suchý až vlhký (Miklós, 2002).  

 
 
 

 

obr. 8 Klimatologická mapa zájmové oblasti (E. Quitt,1971) 

 

 

obr. 9 Vysvětlivky ke klimatologické mapě 
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3. Metodika přesného inklinometrických měření 

3.1. Obecná teorie 

 

Přesná inklinometrie je nejběžnější a nejspolehlivější metoda k měření vodorovných 

posuvů v horninovém a zemním tělese. Principem měření je určování náklonu vodící sondy, 

ve které je malé závaží. Měření umožňuje sledování velikosti a směrů pohybu. Opakované 

měření umožňuje určovat rychlost pohybů. Zařízení se skládá z přenosné sondy, spojovacího 

kabelu a záznamové jednotky. Sonda inklinometru má ve své horní a dolní časti kolečka, 

která se pohybují v drážkách měřící roury s průměrem 40- 70mm. Po odměření v jednom 

směru se pokračuje v druhém směru, který je kolmý na první směr. Když je sonda ustálená, 

servoakcelelerometr snímá inklinaci vodicí roury ve dvou na sebe kolmých polohách. Tento 

sklon je v každém měřícím kroku /po 0,5 m/ zobrazený na elektrické záznamové jednotce. Po 

sčítání odměřených hodnot se určí průběh profilu a po porovnání profilu v minimálně dvou 

termínech se vyhodnotí velikost a směr posunu v různých hloubkách za sledované období 

(Rozsypal, 2000).  

 

 

Obr. 10: Schéma inklinometru, (zpracováno podle Rozsypal, 2001) 
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3. 2 Postup měření 

Nastavení inklinometru ve vrtu 

A. Příprava inklinometrické aparatury  

 

Použitá inklinometrická aparatura se skládá ze třech komponentů. Tyto komponenty je 

třeba mezi sebou správně spojit. V prvním kroku je potřebné připojit správně konektory 

inklinometrické sondy s měřícím kabelem. Následně připojíme měřící kabel k záznamové 

jednotce. V tomto okamžiku jsou jednotlivé komponenty aparatury mezi sebou připojené, 

tzn., že může probíhat komunikace z inklinometrické sondy přes měřící kabel, až 

k záznamové jednotce. 

 

B. Spuštění inklinometrické sondy do vrtu 

 

Před samostatným spuštěním inklinometrické aparatury do vrtu je potřeba sondu správně 

orientovat. Z tohoto důvodu je nevyhnutelné vědět, kterým směrem očekáváme resp., už 

existuje pohyb ve svahu. Ve směru pohybu svahu, pohybu po spádnici, orientujeme i sondu, a 

to s označením A +. Označení A+  je uvedené na těle sondy (viz obr.11a)). V dalším kroku 

musíme zajistit, aby kolečka správně pasovala ve vodicích drážkách vrtů pažnic (viz obr. 

11b)). Tuto správnost zajistíme krátkým vytažením a opětovným spuštěním aparatury do vrtu.  

V posledním kroku pozvolna spouštíme sondu, až cítíme, že je měřící kabel povolený 

(viz obr. 11c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Postup vkládání sondy do vrtu, (foto: autor) 
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C. Jistící prvky 

 

Pokud má vrt vhodně provedené vyústění, vložíme zde jistící kroužky, které nám zajistí 

snazší ovládání při vytahování sondy. Jedná se o jistící kroužek z umělé hmoty a na něj 

nasedá kovový jistící prvek, který je spojen s navíjecím kolečkem (obr. 12). 

 

 

obr. 12: Ukázka jistících prvků, (foto: autor) 

D.  Temperování 

Z hlediska přesných výsledků musíme měřící kabel po spuštění na dno nechat přibližně 

20 minut tzv. temperovat, tedy nechat ustálit teplotu mezi sondou a spodní častí vrtu. Při 

nedodržení tohoto intervalu může dojít k chybnému měření, což se projeví při vyhodnocení 

naměřených dat. Takto naměřená data mohou vykazovat určitou nelogiku a nepravdivé údaje. 

 

E. Vytahování měřícího kabelu 

Po veškerém nutném nastavení můžeme přistoupit k vytahování měřícího kabelu z vrtu. 

To provádíme po kroku 0,5 m resp. 1 m z důvodu přesnosti. Každý následující krok 

potvrdíme klávesou ENTER na záznamové jednotce. 

F. Otočení sondy 

Po dosažení celkového měření, resp. vytažení celého měřícího kabelu i sondy, musíme 

přistoupit k otočení sondy o 180®, tzn., že následující měřený směr bude A-  (obr. 13) a 

provádíme stejný postup měření dle bodů D. - F. Teprve po dokončení tohoto měření (se 

sondou otočenou o 180®) je celkové měření hotovo. 
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obr. 13: Spouštení inklinometru do vrtu ve směru A-, (foto: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tab. 1: Ukázka formuláře (Trangoš, 2012) 

 

 

A- 

A+ 

Název lokality

Název vrtu

Datum základního měření

Další vykonané měření + datum

Orientace A+

Hloubka vrtu

Výška Fe ochrany

A1 A1 A1 A1 A1

A2 A2 A2 A2 A2

B1 B1 B1 B1 B1

B2 B2 B2 B2 B2

Náčrt

04

Diference spodní časti vrtu

00 01 02 03
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Na následujících obrázcích je zobrazen postup nastavení zaznamenávací jednotky před 

jednotlivým měřením (obr. 15), vysvětlení pojmenování konkrétního měření (obr. 14) a 

postup vkládání sondy do vrtu (obr. 16).      

 

 
Obr. 14: Pojmenování konkrétního měření 
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Obr. 15 a): Schéma postupu vkládání sondy do vrtu, (foto: autor) 

 

a) Zvolení inklinometrické aparatury 

b) Nastavení vertikálního měření 

c) Nastavení digitální sondy 

d) Zvolíme 3 charakteristická písmena popisující název vrtu, např: CHM – Chmiňany 

e) Zvolíme název měřícího bodu, např: 07 

f) Nastavení série měření, tzn. pořadového čísla měření (nulté měření 00, následující 01, 

atd.) 
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Obr. 15 b): Schéma postupu vkládání sondy do vrtu, (foto: autor) 

 

g) Nastavení kroku měření: 0,5 m, resp. 1 m (viz krok E v kapitole 3.2.) 

h) Nastavení měřící metody (nejčastěji 1-0 1-0, tzn. měření od paty vrtu k povrchu 

ch) Nastavení hloubky vrtu, např: 27,5 m 

i) Následně záznamová jednotka naváže spojení s měřící sondou ve vrtu 
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A. Nahrání dat z měřící jednotky 

V následující části se věnuji převedení dat ze záznamové jednotky do programu 

GLNP, ve kterém naměřené hodnoty zpracujeme a následně prezentujeme ve formě 

grafů a tabulek. Program GLNP je pro vyhodnocování a prezentaci výsledků 

dostačující, avšak při zpracovávání a vyhodnocování velkého množství naměřených 

dat je doporučeno použít program GLM. Tento software je při procesu nahrávání dat 

ze záznamové jednotky užitečný v tom, že je schopen přehledněji zobrazovat stažená 

data. V tomto ohledu je program GLM užitečnější, než program GLNP, který byl 

původně určen jen ke zpracování, vyhodnocení a prezentaci výsledků 

inklinometrického měření. Následuje detailní postup stažení dat programem GLM 

(body 1 – 5).  

 

1. Spustíme program GLM 

 

2. Založení nového projektu – nový projekt vyžaduje 2 položky, a to jméno projektu a popis 

projektu (obr. 16). 

 

 

     obr. 16: Softwarový formulář kroku 2 postupu práce - založení nového projektu. 
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3. V dalším kroku vybíráme z nabídky jednotlivých záznamových jednotek (obr. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 17: Softwarový formulář kroku 3 postupu práce-zvolení sondy 

 

4. Následujícím krokem je nastavení typu přístroje a jeho parametrů (obr. 18) 

 
 

Obr. 18: Nastavení typu přístroje a jeho parametrů 

 

 

5. Po nastavení typu přístroje a jeho parametrů, spojení počítače se zaznamenávací 

jednotkou, můžeme přenést naměřená data do počítače (obr. 19). 
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obr. 19 Nahraní dat ze záznamové jednotky 

 

B. Prezentace výsledků přesného inklinometrického měření v softwaru GLNP V4 

Jak už bylo řečeno v předchozí části A., program GLNP má i možnost stažení dat ze 

záznamové jednotky. Primárně je však tento program určen pro zpracování a 

vyhodnocování naměřených dat, což program GLM neumí. Následuje přesný postup 

procesu vyhodnocení naměřených dat (body 1 – 11).  

1. Spustíme program GLNP. 

2. Všechny vrty musí být zavedeny jako samostatné projekty, vytvoříme si tedy nový 

adresář, do něhož budeme data daného vrtu shromažďovat /např. CHM-INK-07/ 

(obr. 20). 
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obr. 20: Vytvoření nového adresáře 

3. V programu vytvoříme novou složku, tedy: Projekt- kliknout pravým tlačítkem, nový -  

vytvoří se nový projekt (obr. 21). 

 

 

obr. 21: Vytvoření nového projektu 
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4. Tento projekt pojmenujeme /např. CHM_INK_7/ (obr. 22). 

 

 

obr. 22: Pojmenování nového projektu 

5. Z adresáře Měřený bod postupně exportujeme (obr. 23) do námi vytvořeného adresáře 

nového projektu. Nulté a všechny ostatní měření, které chceme vyhodnocovat 

/např.CHM-07-00, CHM-07-01 CHM-07-02, atd./ 

 

 

obr. 23 Export dat do již vytvořeného adresáře 
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6. Zvolíme cestu k našemu novému projektu (obr. 24) 

 

 

obr. 24: Volba přístupové cesty k novému projektu 

7. V dalším kroku budeme zpětně importovat ta data, která jsme v předchozím 

kroku exportovali do námi zvolené složky (obr. 24) 

 

 

obr. 25: Import dat z vytvořeného adresáře 
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8. Importujeme všechna měření, která jsme na daném vrtu provedli. Dalším důležitým 

krokem je vybrat tzv. nulté měření. Nulté měření poté slouží jako základ pro 

porovnání s ostatními, mladšími kontrolními měřeními. Z toho vyplývá, že toto nulté 

měření by mělo být změřeno pokud možno co nejpřesněji. Při prvním měření na nové 

lokalitě je tedy doporučeno provézt dvě měření. Následně, při vyhodnocování, je 

potřeba to přesnější měření označit za nulté. Vyskytla-li by se chyba v nultém měření, 

negativně to ovlivní všechna ostatní měření a kompletní vyhodnocení dlouhodobého 

kontrolního sledování by se stala bezcennými. 

 

9. V jedné složce tedy máme všechny, námi požadované měření daného vrtu (obr. 26). 

 

 

obr. 26: Zobrazení všech měření v jedné složce 

10. V následujícím kroku nadefinujeme nulté měření. 
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10.1. Pravým tlačítkem myši označíme složku daného vrtu, která již obsahuje 

všechna naměřená data a zvolíme vlastnosti (obr. 27).  

 

 

obr. 37: První krok při nastavování nultého měření 

10.2.         Zobrazená tabulka s vlastnostmi dané složky obsahuje několik položek, z nichž pro 

nás nejpodstatnější se nachází ve spodní části tabulky. Tuto položku s názvem Nulové 

měření rozbalíme a označíme to měření (obr. 28), které jsme si (podle kroku 8) vybrali. 

 

Obr. 28: Druhý krok při nastavování nultého měření 
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11. Nyní si již můžeme označit poslední složku měření ve vrtu / CHM-07-03/ a zobrazí se 

tabulka, v niž můžeme zjistit jednak naměřená data (1), která se zobrazují v tabulkách, 

tak i jednotlivé grafy těchto dat (2) (obr. 29). 

 

Obr. 29: Tabulka s naměřenými hodnotami 

12. Pro naše účely zvolíme položku Deformace A/B (6 křivek), která nám srovná všechny 

daná měření do celkového grafu a vypovídá tak o postupné deformaci. Na dané lokalitě 

vyvíjela od prvotního měření (obr. 30). 
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obr. 30: Zobrazení výsledné deformace 

 

12.1. Po pravém kliknutí myši na graf se zobrazí tabulka, v níž si můžeme vybrat 

položku vlastnosti grafu (obr. 31). V záložkách této tabulky můžeme upravovat dané 

grafy z hlediska obsahu, souboru měření, grafu, os, atd.  

 

 

obr. 31: Zobrazení tabulky s vlastnostmi grafu 
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12.2. Pro náš případ volíme ze záložky Obsah: Jednotka křivky: mm (obr. 32). 

 

 

obr. 32: Volba jednotky křivky 

 

12.3. V další záložce Osy: Osa A, resp. Osa B zvolíme pevnou hodnotu minima, 

resp. maxima (obr. 33), (pro větší přehlednost a rozpoznávací přesnost malých 

deformací).  

   

 

obr. 33: Volba parametrů os 
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13. Pro export výsledků slouží tlačítko TISK v horní liště, kde si můžeme opět 

nastavit detaily tisku (obr. 34). 

 

 

obr. 34: Export dat pomocí funkce „tisk“ 

3.2 Jednotlivé výsledky inklinometrického měření 
 

V této kapitole se věnuji vyhodnocením výsledků měření přesné inklinometrie. Uvádím 

zde inklinometrické vrty na kterých byla zjištěna největší aktivita, ostatní inklinometrické vrty 

jsou uvedeny v přílohách.  

Obr. 35: Pohled na měření v terénu, (foto: autor) 
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INK-12 

Vrt : INK-12  

Inklinometrický vrt (obr. 36) je vystojený meřící PE rourou φ=70 mm, dlouhou 

30,45m.Prostor mezi stěnou vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - 

cementovou zálivkou. Měřená hloubka vrtu je 30,0m od povrchu inklinometrické pažnice, 

jejiž výška je 0,61m nad povrchem terénu. ( Wetter ,et al 2011) 

 

 Ve vrtu bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a dvě další kontrolní měření 

6.11.2012 a 1.12. 2012. 

Kontrolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce  

- v hloubce 2 m byl naměřený výsledný posun 3 mm tedy mírný projev 

- v hloubce 14 m byl naměřený výsledný posun 6 mm tedy střední projev 

- v hloubce 25 m byl naměřený výsledný posun 6 mm tedy střední projev 

 

 

             obr. 36: Pohled na inklimometrický vrt č. 12  (Geoexpert,2012) 
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obr. 37: Pohled na výstup inklinometrického měření vrtu č.12 

 

INK - 13 
 

Vrt : INK-13  

Inklinometrický vrt (obr. 38) je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 

20,77.Prostor mezi stěnou vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - 

cementovou zálivkou. Měřená hloubka vrtu je 20, 0m od povrchu inklinometrické pažnice, 

jejiž výška je 0,70m nad povrchem terénu ( Wetter ,et al 2011).  

 

             obr. 38 Pohled na inklimometrický vrt č. 13, (Geoexpert,2012) 
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Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012. 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce  

- v hloubce 1,5 m byl naměřený výsledný posun 3 mm tedy mírný projev 

- v hloubce 4,5 m byl naměřený výsledný posun nepřesahující 2 mm tedy 

stabilní stav 

- v hloubce 12,5 m byl naměřený výsledný posun nepřesahující 2 mm tedy 

stabilní stav 

 

 

obr. 39 Pohled na výstup inklinometrického měření vrtu č.13 

INK - 14N 

Vrt : INK-14N 

Inklinometrický vrt (obr. 40) je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 

25,94.Prostor mezi stěnou vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - 

cementovou zálivkou.Měřená hloubka vrtu je 25,5m od povrchu inklinometrické pažnice, 

jejiž výška je 0,65m nad povrchem terénu. ( Wetter ,et al 2011) 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 

6.11.2012 a 1.12. 2012. 
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Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce:  

- v hloubce 2,5 m byl naměřený výsledný posun nepřesahující 2 mm tedy 

stabilní  

- v hloubce 7 m byl naměřený výsledný posun 3 mm tedy mírný projev 

- v hloubce 19 m byl naměřený výsledný posun nepřesahující 2 mm tedy 

stabilní stav 

 

 

             obr. 4 Pohled na inklimometrický vrt č. 14N, (Geoexpert,2012) 

 

 

obr. 41 Pohled na výstup inklinometrického měření vrtu č.14 
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INK - 8 

Inklinometrický vrt (obr. 42) je vystrojený měřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 27,25 

m.Prostor mezi stěnou vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo-cementovou 

zálivkou. Měřená hloubka vrtu je 26,5m od povrchu inklinometrické pažnice, jejíž výška je 

0,60m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtu bylo vykonané měření od 24.5.2011 a poslední 11.10. 2012.  

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace 

v hloubce ( Wetter ,et al 2011):  

 

- v hloubce 2 m byl naměřený výsledný posun 10,73 mm tedy střední posun 

- v hloubce 7 m byl naměřený výsledný posun 10,6 mm tedy střední posun 

- v hloubce 21 m byl naměřený výsledný posun 8,93 mm tedy mírný posun 

  

obr. 42: Pohled na inklinometrický vrt č.8, (Geoexpert,2012) 
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obr. 43: Pohled na výstup inklinometrického měření vrtu č.8 (Geoexpert,2012) 

3.3 Metodika tvorby výpočetního modelu 

 

3.3.1 Vytvoření výpočetního modelu geologických poměrů v území 
 

Z výsledků geologických průzkumů byly vytvořeny výpočetní modely ve dvou řezech 

6A a 7. Geotechnické parametry jsou hodnoceny v geologickém průzkumu Geofos (Wetter, 

2011) a Uranpress (Jaško, 2008) odlišně. Proto byly vytvořeny dvě varianty generalizace 

geologických poměrů. Výpočetní modely byly voleny tak, aby jejich výsledky co nejlépe 

aproximovaly, výsledky inklinometrického měření ve vrtech INK-12,INK 7A, INK-7, INK-8. 

viz (obr. 44,) (Bednařík, Marschalko, Chaloupský, 2013).  

V modelu 1 je uvažován výpočetní model se suťovým polem z jílovců a pískovců dle 

řezu P6 geologického průzkumu firmy Geofos (Wetter, 2011) viz tab 2. Byly provedeny 

výpočty pro odlišné hodnocení geologických poměrů v roce 2010 a v roce 2011.  
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obr.44 Celkový přehled řezu 6 a 7 v zájmové lokalitě (Bednařík, Marschalko, 

Chaloupský,2013) 

Geologické poměry komplikuje především různorodost skalního paleogenního 

podloží, které je tvořeno proměnlivými vrstvami jílovce, který je na povrchu zvětralý až do 

charakteru jílu s vysokou plasticitou tuhé konzistence. Jílovec se střídá s flyšovým souvrstvím 

jílovců a pískovců. V této variantě byla posouzena stabilita svahu jako celku v předem 

vytipovaných smykových plochách dle geologického průzkumu firmy (Geofos ,Wetter 2010). 

Při této metodě nebylo uvažováno s několikanásobným sesuvem, tak jak pravděpodobně 

probíhá až do současnosti.  

 

 

 

  



Chaloupský Martin: Zhodnocení měření přesné inklinometrie na vybraných svahových deformacích 

2013                                                                                                                                                                        34   
 

V převzatém řezu jsou naznačeny předpokládané smykové plochy, u kterých byl 

proveden výpočet 

  

Obr. 44: Přehled smykových ploch Řez 6 - model  1 

 

 

 

 

 

 

obr. 45: Přehled přiřazení vrstev v modelu 1 

Legenda: 

vrstva 1- jíl se stř-vys.plast. 

 

 vrstva 2- jílovec 

 

vrstva 3- eluvium jílovce 

 

vrstva 4- bloky jílovce a pískovcev sesuvu 

 

 

  

Obr. 46: Vysvětlivky k jednotlivým 

vrstvám 
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Míra stability jednotlivých smykových ploch však byla poměrně vysoká (viz tabulka) 

F= 1,68-2,69 /72,7-46,5% dle EN/ (FINE, 2012). Nízké výsledky stability byly zjištěny u 

smykové plochy číslo 5 /F= 1,37-1,58 /85,1-785% dle EN /. Proto byl v modelu 2 zvolen 

odlišný přístup k tvorbě výpočetního modelu, který by odpovídal více průběhu a chování 

sesuvu.  

ŘEZ 6 model 2  

 

obr. 46 Přehled přiřazení vrstev v modelu 2 řezu 6 

Legenda: 

 1-deluvialní  sediment: charakteru jílovitého a jílovito-pisčitého, tuhé-pevné konzist. 

 2-deluvialní sediment charakteru jilovitého-pevné konzistence 

  3 -eluvium jilovce-jíl se stř. plasticitou -R6 

  4 -jílovec-R5 

 5-flyšové souvrství-střidající se jílovce a pískovce -R5 

obr. 47 Vysvětlivky k jednotlivým vrstvám modelu 2 
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ŘEZ 7 model 2 

 

obr. 48 Přehled přiřazení vrstev v modelu 2 řezu 7 

Legenda: 

 1-deluvialní  sediment: charakteru jílovitého a jílovito-pisčitého, tuhé-pevné konzist. 

 2-deluvialní sediment. charakteru jilovitého-pevné konzistence 

  3 -eluvium jilovce-jíl se stř. plasticitou -R6 

  4 -jílovec-R5 

 5-flyšové souvrství-střidající se jílovců a pískovců -R5 

obr. 49 Vysvětlivky k jednotlivým vrstvám modelu 2 

 

 Ve variantě 2 byl výpočetní model vytvořen na základě výsledků všech průzkumů 

s uvážením výsledků laboratorních zkoušek (Wetter, 2012), popisu jednotlivých vrtů a 

výsledků inklinometrických měření. V této variantě je uvažováno s pokryvem z deluviálních 

zemin spočívajícím na paleogenním jílovcovém podloží. Deluviální zeminy byly 

charakterizovány jílem písčitým: tuhé konzistence a jílem s vysokou plasticitou pevné 

konzistence. Viz tab. 3 Dále byl tento výpočetní postup přizpůsoben předpokládané genezi 

svahových pohybů v území) 

V řezu 6 a 7 byla optimalizací hledána smyková plocha s nejnižším stupněm stability 

v daném území před provedením výkopu v patě svahu v řezu 6 (model 6.1 a 7.1).  
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obr. 50: Schéma řezu-stav před výkopem model 2 

 

 

obr. 51: Schéma řezu - stav před výkopem model 2 

 Poté byl vymodelován zářez v patě svahu v řezu 6 / model 6.2 odpovídá počátečnímu 

stavu hladiny naražené podzemní vody/.  Model 6.3 odpovídá situaci po výtoku vody v patě 

svahu. Ustálená hladina podzemní vody byla uvažována i v modelu 7.2 řezu 7.  

 

obr. 5 Schéma řezu-stav po výkopu model 2 

 

 

obr. 6 Schéma řezu-stav po výkopu model 2 
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obr. 53 Schéma řezu stav po výkopu model 2 

Model 6.4 a 6.5 a 7.3 byl vytvořen za předpokladu, že došlo k svahovým pohybům 

v patě svahu a dochází k tvorbě dalších smykových ploch v horní části svahu. 

 

 

obr. 54 Schéma řezu stav po sesunutí model 2 

 

 

obr. 55 Schéma řezu stav po sesunutí model 2 

 Vzhledem k tomu, že je v programu GEO 5 obtížné provést řešení vícenásobné 

smykové plochy, tak jak probíhala v časovém vývoji, bylo u modelu 6.4, 6.5 a 7.3 zvoleno 

řešení, kdy u sesuté části v patě svahu byla snížena hodnota koheze (soudržnost). Body, kde 

byly inklinometry indikovány největší svahové pohyby - a to v INK-12, INK-8  - zde byly 

proloženy smykové plochy a určena jejich stabilita.    
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Hladina podzemní vody byla uvažována z archivních vrtů jako naražená u modelů 6.1, 

7.1, 6.2. Jedná se o modely simulující situaci před odtěžením paty svahu. Ve většině profilů se 

ukazuje, že postupně po ustálení prvotního sesuvu došlo k výraznému poklesu hladiny 

podzemní vody (Wetter 2011, Bednařík 2012). Lze odvodit, že odkopáním paty svahu došlo 

k částečnému výtoku podzemní vody do okolního terénu.  

3.3.2 Přiřazení parametrů jednotlivým vrstvám 

Při tvorbě modelu bylo nutno zohlednit značnou nehomogenitu a anizotropii daného 

prostředí, které nelze jednoznačně vymodelovat výpočetním modelem.  

Výpočetní model zohledňuje určitou míru zjednodušení a generalizaci geologických 

poměrů. Geologické poměry jsou abnormálně složité, jelikož v minulosti bylo dané území 

postiženo sesuvy a dále je zde značně proměnlivé flyšové podloží, které je překryto 

eluviálními a deluvialními vrstvami. Z toho důvodu byly pro zjednodušení a možnost nalezení 

výpočetního řešení geologické poměry generalizovány do 4 charakteristických vrstev u 

modelu 1 viz. (tab.2) a 5 vrstev v modelu 2 viz. ( tab. 3).  

 Tab. 2 Zvolené geotechnické parametry zemin a hornin - model 1 

NÁZEV VRSTVY φ [°] c [kPa] γ [kN.m3] γsat [kN.m3] 

Kvarterní zeminy     

vrstva 1- jíl se stř-vys.plast. 26 18 19 19,5 

Paleogenní zeminy     

vrstva 2- jílovec 28 13,5 21 21,5 

vrstva 3- eluvium jílovce 13,5 18 21 21,5 

vrstva 4- bloky jílovce a 

pískovce sesuvu 26 20 22 22,5 
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Tab. 3 Zvolené geotechnické parametry zemin a hornin - model 2 

 

Geotechnické parametry jednotlivých vrstev byly stanoveny na základě doporučení 

v jednotlivých geologických průzkumech a dále na základě výsledků laboratorních zkoušek 

v těchto průzkumech (Wetter, 2008).  

Dle EN 1997-1 jsou vlastnosti zastižených zemin, jsou reprezentovány jejich 

geotechnickými parametry. Pro stabilitní výpočet programem GEO5 se jedná o efektivní úhel 

vnitřního tření φ [°] a efektivní soudržnost c [kPa] (kodhezi), objemovou hmotnost 

v přirozeném stavu γ k[N/ m3] a objemovou hmotnost saturované zeminy γsat [kN.m
3
]. (FINE, 

2012) 

 Rozlišujeme tři hodnoty vlastnosti zemin.  

Odvozené hodnoty, které se získaly geologickým průzkumem z hodnot měřených na 

vzorcích zemin v laboratoři. Z hodnot, které jsou uvedeny ve zprávách (Kopecký, 2008) jako 

doporučené, byly určeny charakteristické hodnoty, které vycházejí z odvozených hodnot, jako 

obezřetný odhad této hodnoty. Tento postup uvádí čl. 1.6 EN 1997-2 v souladu s článkem 

2.4.3. 6 EN 1997-1. Tyto hodnoty byly použity ve výpočtu, jak podle EN 1997-1 , tak ve   

NÁZEV VRSTVY φ [°] c [kPa] γ [kN. m3] γ sat 

[kN.m3] 

Kvarterní sedimenty     

 

vrstva 1 -deluv.sed charakt 

jilov. a jilov pisčit.-tuhé-pevné k. 

26 4,4 20,69 21,16 

 vrstva 2 -deluvialní 

sedime. jilovit charakt.-

pevné k. 

22,8 6,5 20,08 20,36 

Paleogenní sedimenty     

vrstva 3 -eluvium jilovce-jíl 

se stř. plasticitou -R6 
23,7 4 20,2 20,7 

vrstva 4 -jílovec-R5 24 30 21 21,5 

vrstva 5-flyšové souvrství-

střidající se jílovců a 

pískovců -R5 

26 30 23,5 24 
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výpočtu klasické teorie. Vlastní výpočet byl proveden jednak podle klasické teorie se 

stupněm bezpečnosti, kdy do návrhu vstupují hodnoty charakteristické tak, jak byly určeny 

z odvozených (Vaníček, 1990).  

Při výpočtu podle EN 1997-1 vstupují do výpočtu návrhové hodnoty, které vycházejí 

z hodnot charakteristických, které jsou upraveny dílčími součiniteli. Dle EN 1997-1 je 

uvažováno s třemi návrhovými postupy, které mají různé dílčí součinitele. Návrhové přístupy 

jsou určeny v kapitole 2.4 7.3.4. Hodnoty dílčích součinitelů určuje příloha: A EN 1997-1 

(Masopust, 2012).  

Tab. 4 Přehled návrhových přístupů (Masopust, 2012) 

 

A dílčí součinitele zatížení  

M dílčí součinitele parametrů zeminy  

R dílčí součinitele únosnosti 

 

3.3.3 Určení stability svahu 
 

V programu je využito metody mezní rovnováhy. Metoda mezní rovnováhy řeší 

rovnováhu sil podél zvolené smykové plochy.  

Smyková plocha má různý tvar. Nejčastěji se vyskytují sesuvy rotační, kdy je tvar 

smykové plochy blízký kruhové smykové ploše (Hulla, 1998). Rotační smyková plocha je 

očekávaná v dané lokalitě u paty svahu, kde došlo k prvotním svahovým pohybům po 

odkopání zářezu v profilu řezu 6.  
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Translační sesuvy mají rovinné smykové plochy a vyskytují se nejčastěji na rozhraní 

měkčí povrchové vrstvy s pevnějším podložím.(Turček, 2004). Tuto plochu lze očekávat 

v tělese svahu, zejména na kontaktu kvarterních a paleogenních souvrství. Lze předpokládat, 

že v území došlo k vytvoření kombinovaných násobných sesuvů.  

 

Stabilitní řešení je možno provést 3 základními způsoby, které se liší vyjádřením 

smykové pevnosti za řešení v totálních napětích za využití totálních parametrů smykové 

pevnosti 

   
    

 
  

  
 
   

     

 
 

Při výpočtu vycházíme z totálního zatížení na smykové ploše. Vliv tlaku vody v pórech 

se neuvažuje, je zahrnut ve smykových parametrech. 

 

  2) řešení v efektivních napětích s použitím pórového tlaku u: 

  
    

 
  

   
 
       

     

 
 

 

Při rozboru se stanoví totální zatížení na smykové ploše a pórový tlak u, který zde 

působí. Pórový tlak se při ustáleném proudění určí z proudové sítě.  

3) řešení v efektivních napětích s použitím proudového tlaku vody p,: 

  
    

 
  

   
 
     

      

 
 

Proti předcházejícímu případu se liší tím, že se na smykové ploše určuje přímo efektivní 

zatížení. To je dáno efektivní tíhou zeminy a proudovým tlakem. (Masopust, 2012) 

Výpočet stability svahu je uvažován buď pro kruhovou (metody Bishop, Fellenius / 

Petterson, Spencer, Morgenstern-Price, Janbu) nebo polygonální (metody metody Sarma, 

Spencer, Morgenstern-Price, Janbu) smykovou plochu. Výpočet stability svahu je uvažován 

bud pro kruhovou (metody Bishop, Fellenius / Petterson, Spencer, Morgenstern-Price, Janbu) 
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nebo polygonální (metody metody Sarma, Spencer, Morgenstern-Price, Janbu) smykovou 

plochu.(Hrubešová, 2003) 

Výpočet byl proveden ve dvou variantách, podle klasické teorie stupně bezpečnosti a 

podle zásad EN 1997-1. V klasické teorii se může posuzovat stabilita svahu buď podle stupně 

bezpečnosti, nebo podle mezních stavů. V provedených výpočtech byl zvolen výpočet podle 

stupně bezpečnosti. Stupeň bezpečnosti F udává podíl mezi pasivními silami, (tj. to je silami, 

které přispívají ke stabilitě svahu) ku silám nestabilním (tj. silám přispívajícím k nestabilitě 

svahu). Výsledkem výpočtu, je u klasické teorie, stupeň bezpečnosti, který se porovnává s 

normovými hodnotami /např. ČSN 736133/. Obvykle je požadováno, pro bezpečný trvalý stav 

svahu, dosažení stupně bezpečnost i F =1.5. Pro dočasné stavy je požadováno dosažení stupně 

bezpečnost F = 1.3 (Masopust, 2012).  

      

   
   1.5/1.3 

, kde Mvzd je moment od pasivních sil, Mkl je moment od nestabilních sil  

Při výpočtu podle EN 1997-1 je uváděno procento využití pasívních sil. 

V návrhovém přístupu č. 1 nebo č. 3 se redukují parametry zemin (úhel vnitřního tření, 

soudržnost). Hodnota využití je přitom dána vztahem (Masopust, 2012) 

       

    
     

V návrhovém přístupu č. 2 se redukuje vzdorující moment (převrácenou hodnotou ɤrs 

S). Počítá se hodnota využití, která se srovnává se 100%. Hodnota využiti je přitom daná 

vztahem: 

                       
           

    
      

    - součinitel redukce odporu na smykové ploše.  
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4. Zhodnocení 
 

Výsledky provedených výpočtů programem GEO 5 byly sestaveny do následujících 

přehledných tabulek. Tabulky zobrazují výsledky pro jednotlivé řezy a výpočetní modely. 

V tabulkách jsou uvedeny použité geotechnické parametry a uvažované hladiny podzemní 

vody viz (tab. 4, tab. 5, tab. 6, tab. 7). 
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Zhodnocení bylo provedeno na základě výsledků provedených geologických 

průzkumných prací, popisu událostí sesuvu, zhodnocení výsledků výpočtových modelů 

stability svahu a z výsledků inklinometrických měření v terénu. Rozhodujícím pro inicializaci 

svahových pohybů bylo vytvoření zářezu ve spodní části svahu, kde jsou umístěny bytové 

jednotky.  

Míra stability před vytvořením zářezu byla velmi nízká, zejména u řezu 7 - varianta 1- 

výpočetní model 7.1 - F = 1,21 alt. EC 100,2%/.  Zatímco u řezu 6 lze území hodnotit jako 

stabilní /model 6.1 F = 2,65 alt. EC 47,1%.  Po vytvoření modelu se zářezem v patě svahu, 

došlo k pronikavému snížení stability svahu, což dobře ilustruje model 6.2 - F= 1,22/102,7%. 

Lze předpokládat, že došlo k vytvoření sesuvu ve spodní části svahu. S tímto výsledkem 

koresponduje i smyková plocha č 5 ve variantě 1 /F= 1,37-1,58 /85,1-78,5%  

Snížení úrovně hladiny podzemní vody výtokem v zářezu se projevilo částečným 

zvýšením stability. / viz model 6.3 F= 1,35/92,3 % a 7.2 F= 1,32/94,8 % 

 Následně po sesutí zemin v patě svahu došlo k vytvoření rovnovážného stavu ve 

spodní části svahu. V odlučné oblasti byla naopak stabilita porušena a došlo k vytvoření, 

několikanásobného sesuvu. U smykových ploch nelze jednoznačně stanovit, zda se jedná o 

rotační plochy nebo translační. Situaci komplikuje především různorodost paleogenního 

podloží, které je tvořeno proměnlivými vrstvami jílovce. Výsledky inklinometrických měření 

ukazují na vznik smykových ploch v těchto polohách.  

 V inklinometrických vrtech byly zaznamenány největší svahové deformace v těchto 

polohách. 

INK-12 (řez 6) 

- v hloubce 2 m byl naměřený výsledný posun 3 mm tedy mírný posun 

- v hloubce 14 m byl naměřený výsledný posun 6 mm tedy střední posun 

- v hloubce 25 m byl naměřený výsledný posun 6 mm tedy střední posun 

INK-8 (řez 7) 

- v hloubce 2 m byl naměřený výsledný posun 10,73 mm tedy střední posun 

- v hloubce 14 m byl naměřený výsledný posun 10,6 mm tedy střední posun 

- v hloubce 25 m byl naměřený výsledný posun 8,92 mm tedy střední posun 
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Díky těmto výsledkům bylo možno vytvořit výpočetní model smykové plochy, která 

prochází těmito body. V modelu 6.4- F= 1,53-81,7%, 6.5 F=1,16/107.9%, 7.3- 

F=1,09/115,1%.  Výsledky potvrzují výše uvedenou hypotézu průběhu sesuvu. 

 Výpočtem byl dále posouzen soulad inklinometrického měření s výpočetním 

modelem, kde byla hledána optimální smyková plocha. Při těchto srovnáních je nutno 

vycházet ze značné nehomogenity a anizotropie daného prostředí, které nelze jednoznačně 

vymodelovat výpočetním modelem. 
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5. Závěr 

 

Předmětem diplomové práce byl komplex svahových deformací v katastru obce Chmiňany, 

který ohrožuje dálnici D1. Jedná o nejdůležitější svahové deformace v této obci, které jsou 

označovány jako sesuv Chmiňany. Nachází se zde také ještě další svahové deformace jako 

např. sesuv Chmiňany Nová ves, ale její zhodnocení není předmětem diplomové práce. 

V rámci diplomové práce byly zpracovány především tyto kapitoly: Metodika-Metoda 

inklinometrického měření, Metoda tvorby výpočetního modelu a zhodnocení. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnocení přesného inklinometrického měření na 

významné svahové deformaci Chmiňany. Uvedené měření vzniklo ve spolupráci s katedrou 

inženýrské geologie, Přírodovědecké fakulty, Komenského univerzity v Bratislavě. 

Z celkových  inklinometrických vrtů (INK-6,INK-7A,INK 8,INK-9A,INK-11, INK-11A, 

INK-12, INK-13, INK-14N, INK-14A, INK-15, INK-15A, INK-16, INK-19, 33 -INK-1, 33-

INK-3 ) byla v sledovaném období zjištěna aktivita pouze na čtyřech z nich (INK-8, INK-12, 

INK -13, INK-14N). Jednalo se o pohyb v rozmezí od 10 mm do 0,17 mm, přičemž 

maximální pohyb byl naměřen na vrtu INK-8 a nejmenší pohyb byl zaznamenán na vrtu INK-

7. Uvedené inklinometrické vrty jsou v centrální části svahové deformace.  

Na uvedené svahové deformaci probíhá komplexní geologický a geotechnický 

monitoring různého typu. Dílčím cílem diplomové práce bylo rešeršní zpracování současného 

stavu znalostí inženýrskogeologických poměrů. V provedených průzkumech byly odlišně 

hodnoceny pokryvné útvary nad palogenním podloží jílovců a flyšových souvrství jílovců a 

pískovců. Ve variantě 1 byl uvažován výpočetní model se suťovým polem z jílovců a 

pískovců, které překrývá vrstvu paleogenních jílovců a jejich jílovců. Toto hodnocení 

geologických poměrů vychází z průzkumů v roce 2010. Doplňkové vrty v roce v roce 2011 

vedly k hodnocení dle modelu 2. Paleogenní skalní podloží je tvořeno proměnlivými vrstvami 

jílovcového komplexu. V hlubších polohách jsou v jílovcových polohách nepravidelné vložky 

laminovaných a deskovitých pískovců. Jílovce jsou na svém povrchu v hloubce 8-20m 

zvětralé a přecházejí do eluvia. Eluvium je tvořeno zvětralými rozloženými úlomky jílovci 

přecházející až v jíl se střední a vysokou plasticitou tuhé konzistence s úlomky matečné 

horniny.  Povrch eluvia jílovců je proměnný od 1,5-20m. Převládající mocnost je 5-8m. 

Eluvium je překryto pokryvem z deluviálních zemin charakteru jílu se střední plasticitou tuhé 



Chaloupský Martin: Zhodnocení měření přesné inklinometrie na vybraných svahových deformacích 

2013                                                                                                                                                                        52   
 

a pevné konzistence polohy s vyšším obsahem úlomků jsou charakteru až jílu štěrkovitého a 

jílu písčitého. Mocnost této vrstvy je proměnná 2,5-20 m-. 

Dílčím cílem diplomové práce byl také popis metodiky přesného inklinometrického 

měření s uvedením podrobného návodu a postupu měření. Měření přesné inklinometrie jsou 

založena na principu změny polohy sondy ve vrtu, což je fyzikální princip kyvadla a 

pohybová změna je zaznamenána postupně změnou polohy sondy a spojením kabelu 

s povrchem a tato změna se vyhodnocuje v čase a zaznamenává se do 3 směrů A a B, což jsou 

vertikální směry a třetí je horizontální směr. Vyhodnocení může být provedeno pomocí 

součtové nebo rozdílové čáry. V diplomové práci byla použita metoda součtová. 

V rámci diplomové práce byl také vytvořen orientační stabilitní výpočet na dvou vybraných 

profilech, přičemž jeho výsledky byly pouze orientační. Vzhledem k ne zcela dostačujícím 

informacím o geologické stavbě a geotechnických parametrech. Inklinometrické měření bylo 

porovnáváno s výpočetními modely. Porovnání výsledků výpočetních metod, výsledků 

inklinometrických měření a výsledků geologických průzkumů je nezbytné pro správné 

komplexní řešení stability svahu. Byl hledán optimální výpočetní model, který by se co 

nejlépe přiblížil výsledkům inklinometrického měření, zejména v oblastech, kde byla 

identifikována inklinometrickým měřením smyková plocha. Výpočetní model byl volen pro 

různé typy zemin a různé HPV. Dále byla zohledněna předpokládaná časová posloupnost 

sesuvu na základě archivních zpráv a archivních měření.  

V území se výrazně projevují svahové pohyby a eroze. Jejich důsledkem je vznik 

svahových deformací různého charakteru a velikosti. Vhodné podmínky pro rozvoj svahové 

eroze jsou podmíněny malou propustností paleogenního, zejména jílovcového 

predkvartérního podkladu a jeho jílovito-hlinitých zvětralin. Rychle zvětrávající paleogenní 

komplexy jsou dobrým předpokladem pro vytváření mocných deluviálních pokryvů. Rozhraní 

deluvií a predkvartérního podkladu je mimořádně příznivé pro vytváření smykových ploch a 

poskytuje často velmi vhodné inženýrskogeologické, geotechnické a hydrogeologické 

podmínky pro aktivizaci, resp. reaktivizaci svahových deformací (Havčo et al., 2009). To se 

potvrdilo i výsledky měření a provedenými stabilitními výpočty. Provedená práce dokládá 

vysoký význam a nezbytnost inklinometrického měření při řešení problematiky stability 

svahu. Bez využití inklinometrických měření by nebylo možno správně určit polohu smykové 

plochy. Pouhým výpočetním modelem by byla vytvořena nesprávná hypotéza chování svahu 

při svahových pohybech.  
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Vyhodnocení ostatních inklinometrických vrtů 

INK - 6 

 

Vrt : INK- 6 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 27,06 m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 26,5m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,59m nad povrchem terénu 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 

- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  
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INK - 7A 

 

Vrt : INK- 7A 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 26,09 m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 25,5m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,60 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 

- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  
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INK - 9A 

Vrt : INK- 9A 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 28,67 m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 28 m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,63 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 

- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  

 

 

 

INK - 11 

Vrt : INK- 11 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 25,76 m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 25,0 m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,58 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 
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- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  

 

 

 

 

INK - 11A 

Vrt : INK- 11A 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 26,20 m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 25,5 m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,61 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 

- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  
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INK - 14A 

Vrt : INK- 14A 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 27,63 m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 26,5 m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,58 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 

- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  
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INK - 15 

Vrt : INK- 15 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 23,40 m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 22,5 m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,70 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 

- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  

 



Chaloupský Martin: Zhodnocení měření přesné inklinometrie na vybraných svahových deformacích 

2013                                                                                                                                                                        65   
 

 

INK - 15A 

Vrt : INK- 15A 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 17,76 m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 17 m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,50 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 

- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  

 

INK - 16 

Vrt : INK- 16 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 22,70 m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 22,0 m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,65 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními bylo zjištěno , že tento vrt je špatně zabudovaný. 
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INK - 19 

Vrt : INK- 19 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 24,78 m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 24,0 m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,62 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 

- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  
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 33- INK -1 

Vrt : 33- INK -1 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 26, 07m.Prostor mezi stěnou 

vrtu a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu 

je 25,5 m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,67 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 

- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  
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33- INK -3 

Vrt : 33- INK -3 

Inklinometrický vrt je vystojený meřící PE rourou φ=86 mm, dlouhou 26 m.Prostor mezi stěnou vrtu 

a inklinometrickou rourou je vyplněn bentonitovo - cementovou zalivkou.Měřená hloubka vrtu je 

25,0 m od povrchu inklinometrické pažnice, jejiž výška je 0,80 m nad povrchem terénu. 

 Ve vrtě bylo vykonané základní měření dne 24.8.2012 a 2 další kontrolní měření 6.11.2012 

a 1.12. 2012 

Kontolními inklinometrickými měřeními byly zjištěny nasledující deformace v hloubce 

- ve všech hloubkových urovních aktivita svahové deformace nepřesáhla 

pohyb 2 mm  
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