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A story of a correct geotechnical investigation which saved several millions of Czech crown – 
landslide Palackého street, Vsetín town 
 
This article is focused on reconstruction design of an unstable slope with damaged pavement. 
Previous geological investigation expected a large landslide affecting the pavement and a roadway. 
Previous rehabilitation design expected expensive anchored soldier pile-wall. Our new investigation 
was oriented on determination of shear parameters of subsoil. The new geotechnical calculations 
rejected deep shear damage (due to FS>>1,3). The design of sandwich geoweb structure (MSE) 
saved approx.. 75 % of construction cost. 
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1. ÚVOD      

 
Představovaný projekt je právě realizován ve Vsetíně. Jedná se o sanaci svahu a 

geodynamickými jevy poškozeného chodníku, kdy panovalo podezření, že sesuv může zasáhnout 
významnou silniční komunikaci. Pro studii proveditelnosti (2015, na které jsme se nepodíleli) 
proběhly průzkumné geologické práce, stabilitní výpočty a návrh sanace. Mechanické vlastnosti 
zemin pro výpočty byly zřejmě stanoveny na základě zrnitosti a byly použity silně podhodnocené 
vlastnosti, které neodpovídají realitě. Byly provedeny 2 geofyzikální profily, které měly pomoci se 
sestavením geologického modelu. Tyto nebyly interpretovány a bylo konstatováno, že je přírodní 
stavba příliš složitá. Projektant aniž by zjišťoval důvod problému svahové nestability, navrhl 
bezpečné řešení - kotvenou záporovou stěnu (HEB 160, L = 10 m, @ 1,0 m). 

 
V červnu roku 2020 jsme provedli nové průzkumné práce za účelem projektování sanace pro 

etapu DÚSP. Pro výpočet stability svahu jsme ze štěrkovité navážky nechali stanovit 2x efektivní 
smykovou pevnost za pomocí velkoobjemové krabicové smykové zkoušky. Byly provedeny 
stabilitní výpočty a byl zjištěn skutečný stav, vylučující možnou přítomnost původně předpokládané 
aktivní hluboké smykové plochy. Byl proveden nový projekt sanace, nalezeno efektivní řešení a 
optimalizace ušetřila (prozatím návrhem) asi 75 % původně vyčíslených nákladů. 

 
2. PŘEDSTAVENÍ PROBLÉMU 

 
V asfaltovém povrchu chodníku ve svahu nad tokem Vsetínské Bečvy se začaly objevovat 

trhliny. První informace ohledně problému se svahovou nestabilitou pochází od České geologické 
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služby z roku 2013, kdy proběhlo rychlé zhodnocení situace rekognoskační návštěvou. Výsledkem 
bylo nalezení nebezpečného geodynamického jevu. V roce 2015 proběhl v místě tohoto 
nestabilního svahu průzkum a k tomu i předběžné statické výpočty, které potvrdily aktivní sesuv 
popsaný o 2 roky dříve ČGS. V rámci tohoto průzkumu byly provedeny 2 vrty a provedeny 
zrnitostní analýzy vytěžených zemin. Mechanické vlastnosti zemin byly doporučeny asi na základě 
„zkušenosti“(?) ze směrných normových charakteristik zrušené normy ČSN 73 1001. Na základě 
těchto podkladů byly vyprojektovány sanační práce ze zápor HEB 160 zajišťovaných trvalými 
kotvami. Celý sanovaný úsek měl mít délku 60 m. Stabilita svahu byla pouze okomentována 
v závěrečné zprávě a výpočty nebyly k dispozici. V textu závěrečné zprávy se píše, že byla 
vypočtena/zjištěna stabilita svahu FS = 1,0. Pokud by se ale jednalo o výsledek správný, potom by 
dotyčný projektant musel sledovat právě pobíhající sesuv. Vzhledem k tomu, že za 5 roků nedošlo 
k žádné změně v morfologii svahu a dokonce nedošlo ani ke vzniku nových trhlin v silnici, které by 
indikovaly aktivní sesuv, je FS=1,0 zřejmě chybný výsledek.  
 
3. PROVEDENÉ NOVÉ PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

 
Ve svahu nad řekou je přítomen tzv. opilý les (křivé a vyvrácené keře a malé stromky), což 

ukazuje na nestabilní přípovrchovou vrstvu zemin. Tato vrstva se při dotaci vody samovolně 
sesouvá plouživým pohybem (tzv. creep). V silniční komunikaci byla popsána pouze podélná 
pracovní spára, která vznikla pokládkou živičné směsi mezi pruhy. Chodník je porušený množstvím 
propadů a trhlin. Skrz propady protéká dešťová voda a způsobuje ronovou erozi svahu k řece. 
Opěrná zeď ohraničující kynetu řeky je v pořádku bez jakýchkoliv indikátorů smykového porušení 
nebo vyvrácení.  

 

Obr. 1: Vyhodnocení krabicové smykové zkoušky, KS-2, 1,0-1,7 m (štěrk jílovitý) 

 
Projekt sanace se opírá o provedení nového průzkumu, získání mechanických vlastností zemin 

terénním a laboratorním testováním, nových statických výpočtů stability svahu a nalezení důvodu 
porušení chodníku. Průzkum byl založen na kopaných sondách vyhloubených za účelem zjištění 
geologické skladby a odběru vzorků zemin pro stanovení efektivní smykové pevnosti. Dále byly 
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provedeny dynamické penetrační sondy pro nalezení rozhraní mezi jednotlivými geotypy a zejména 
zjištění hloubky únosného podloží. 

 
Geologická stavba je složena z antropogenních navážek různých mocností, které byly 

zformovány během narovnání toku Bečvy a stavby silniční komunikace. Povrch předkvartérních 
vrstev je v hloubce 1,6 -2,0 m pod současným povrchem a je tvořen z flyšových hornin (střídání 
pískovců a jílovců). V nově interpretovaném geofyzikálním profilu z roku 2015 pískovce působí 
velkým odporem proti průchodu elektrického proudu (malá vodivost, malá vlhkost) a svítí červenou 
až oranžovou barvou. Jíl a jílovec obsahuje velké množství vody, klade malý odpor a je zobrazen 
jako modrý až zelený. Ve středu reinterpretovaného geofyzikálního profilu je patrná antiforma 
pískovce se dvěma dílčími vrcholy a synforma vyplněná zvětralým jílovcem.  

 
Mechanické vlastnosti zemin 

      Pro statické výpočty stability svahu je nezbytná znalost efektivní smykové pevnosti – zejména 
soudržnosti – nejvíce náchylných zemin. Zastižené zeminy (navážka) jsou převážně podrcené 
jílovce štěrkové zrnitosti, které není možné testovat v běžném krabicovém smykovém přístroji pro 
jemnozrnné zeminy (s průměrem smykové plochy 100 mm). Z uvedeného důvodu byly ve 
spolupráci s laboratoří GEOtestu a.s. provedeny 2 velkoobjemové krabicové smykové zkoušky 
v přístroji se smykovou plochou rozměrů 500 x 500 mm se stupňovitým přitěžováním (ze sondy 
KS1 byla odebrána zemina, která byla přibližně zatřízena podle ČSN 73 6133 jako F2 CG. Její 
konzistence je tuhá až pevná. Stanovená vrcholová smyková pevnost v Mohr-Coulombově 
lineárním modelu je ϕef = 33° a cef = 12 kPa, objemová tíha vlhkého vzorku (v přirozeném uložení) 
γ = 16 kN/m3. Zemina z KS2 vznikla buď nahutněním vytěženého jílovce, nebo se jedná o zvětralou 
poloskalní horninu. V odebraném stavu se jedná o zeminu G5 GC, kdy stanovené smykové 
parametry jsou ϕef = 37° a cef = 10 kPa, objemová tíha vlhkého vzorku (v přirozeném uložení) γ = 
17,2 kN/m3.  

 

 

Obr. 2: Výsledek výpočtu globání stability svahu FS = 2,01 
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Statické výpočty stability svahu 
 

Na základě získaných podkladů byl sestaven geologický a geotechnický model, kdy oba byly 
vloženy do geotechnického softwaru GEO5 – stabilita svahu. Byly provedeny stabilitní výpočty 
na nejvíce nepříznivých místech. Stupeň globální stability byl zjištěn FS = 1,81 a FS = 2,01. Tento 
výsledek ukázal, že svah není porušen aktivní hlubokou smykovou plochou, která by ohrožovala 
silnici i přilehlé domy. Povrchové vrstvy navážky (mocnost asi 1,5 m) jsou aktuálně podmínečně 
stabilní FS = 1,2, ale během deštivých období a na jaře, když tají sněhy, stupeň stability klesá až FS 
= 1,05 a tehdy dochází ke creepu. 
 
4. PROJEKT SANACE SVAHU 

 
       Navržené řešení se skládá z výměny málo únosné jílovité navážky především z geobuněk 
Geomacell S 38/150 vyplněných zhutněnou štěrkodrtí frakce 0/32. Během sanace dojde k vybourání 
současné konstrukce chodníku a odvodňovacího proužku silniční komunikace a bude proveden 
stupňovitý výkop. Úpravy proběhnou v délce 52,5 m (měřeno po současném terénu). Výkopové 
práce a kladení geobuněk bude probíhat po úsecích délky cca 10,5 m – postupnou výstavbou. První 
stupeň výkopu bude v hloubce 1,25 m, další až do hloubky 1,70 m v závislosti na úseku sanačních 
úprav. Pro zeminu na dně výkopu – rostlá zemina převedenou na zhutněnou zemní pláň - musí platit 
Edef,2 = min. 10 MPa (musí být zhutněná). Dno výkopu bude ve sklonu 0,5% směrem od vozovky 
bude opatřeno separační netkanou geotextílií 200 g/m2. Následně budou kladeny jednotlivé vrstvy 
geobuněk, každá vrstva bude vyplněna štěrkodrtí frakce 0/32 a zhutněna vibrační deskou. Míra 
zhutnění štěrkodrti je předepsaná alespoň na Edef,2 = min. 40 MPa. V hloubce 1,1 m pod terénem 
vozovky bude na geobuňky umístěna hydroizolační nopová fólie (nopy směrem nahoru), tato folie 
bude sloužit k řízenému odvodu vody z tělesa zeminy pod chodníkem směrem od silnice do 
odvodňovacího žlabu. Na tuto fólii budou dále kladeny další geobuňky. Na horní vrstvu geobuněk 
bude zhotovena konstrukce chodníku celkové tloušťky 250 mm. Na straně u svahu bude vytvořena 
betonová římsa průřezu 400 x 300 mm pro umístění zábradlí. Zábradlí bude zasunuto do předem 
osazených ocelových trubek délky 1,0 m v osové vzdálenosti max. 2,0 m (v závislosti na geometrii 
zábradlí). Na straně svahu bude na schod geobuněk umístěn odvodňovací žlab TBM Q 90-600 do 
betonového lože C12/15 tloušťky 130 mm a konzistenci S4. Dešťová voda bude svedena do 
odvodňovacího žlabu, který bude sveden do Vsetínské Bečvy.  
 
5. ZÁVĚR 

 
       V České republice se pravidelně setkáváme s problémem nedostatečnosti provedených 
průzkumných prací, kdy na místo geologického modelu jsou dodávány IG řezy, které často nedávají 
smysl a nezobrazují procesy vzniku daného geologického prostředí. Na místo skutečných 
mechanických vlastností zemin získaných testováním v terénu a laboratoři, obdrží pouze intervaly 
hodnot získané geologickou rešerší ze zrušené normy ČSN 73 1001 s poznámkou, že norma je 
zrušená. Výsledkem projektování založeném na podobných podkladech bývají finanční ztráty na 
použitém materiálu a předimenzovaném technickém řešení, které se pro velké stavby mohou 
pohybovat řádově až ve stovkách milionů korun. Představený projekt poukázal na fakt, že kvalitní 
průzkum opírající se o speciální analýzy, se finančně vyplatí. 
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