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ÚMYSLY DEVELOPERA - SESUVNÉ 
ÚZEMÍ BRNO - BYSTRC  

Ivan Poul
Projekce iGEO s.r.o., FINE s.r.o. 

When Nature Wins Against Developer Intentions - Landslide Area Brno - Bystrc
This article is focused on geological and geotechnical investigation of sloping area close to Brno 
water reservoir. The selected slope was evaluated by the Czech geological survey to be a large
landslide with active slips. There were explored several shear planes. The slope-structure consists of 
Neogene clay and incorporated folded and stretched Quaternary fluvial gravel. The responsible 
geotechnical engineer advised to developer not to build any building due to enormous danger for 
human life.  

geofyzikální pr , reziduální smykové parametry.    

1. DEFINICE VZNIKLÉHO PROBLÉMU

Zkoumané území je situováno na SZ hrady poblíž Rakovecké 
zátoky. Celá oblast je od roku 2010 geologického mapování a dlouhodobého 
monitoringu eské geologické služby na webových stránkách MMB, vedena jako oblast náchylná 
k . kého projektu, který byl 

podzim 2015), vznikl poblíž silnice II/384 
sesuv. Aktivita zemin a s ní spojené deformace si vyžádala poškození silnice.

 stabilního svahu od deponie související 
s .

což znamenalo posun silnice o první jednotky
po svahu. Silnice Na podzim 2018 jsme 
s kolegy zahájili pro další developerský projekt (obr. 1).
Požadavkem investorského týmu bylo realizovat pro projektovou doku za 

2.
JEVY

poblíž dnotek: 
asi 50 km na JV vzdálenými Západní Karpaty. 

masivu ohnuty pod Karpaty a mezi 
byla 

 v cyklech
usazeniny složené z tzv. bazální klastika ) a 
nadložních  Z pohledu stability svahu jsou problematické zejména jíly ( pojmenované 
zastaralým názvem - „tégly“).  

došlo 
k
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JV. V dobách 

byly odplavovány vodními toky a docházelo k

– Medlánkách byl na smykové ploše v hloubce asi 17 m

metoda nesahá. Sesuvy jsou v , než jsou schopné doložit radiouhlíkové metody.  

Obr. 1: Sesuvy v - Bystrci dokumentované na 

3. TYPICKÉ 

Neogenní jíly v . 
Zeminy jsou anizotropní, dlouhý geologický vývoj se podepsal na 
nevyzpytatelných mechanických vlastnostech. jí
primární, která vznikla dlouhodobou konsolidací jílu. Z
izotropní struktury karet“ (lze ji pozorovat u rekonstituovaných vzork ) vznikla 

a propustnosti v anické vlastnosti má 
 – anizotropie sekundární. Tyto smykové plochy byly aktivní 
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v obdobích na nich nedošlo 
k úplnému obujících soudržnost. Tyto jevy byly 

– 
patrna subhorizontální striace, která v snad spjatý s Alpínským 

(?). Ani po dlouhém období v klidu , pokud se jedná o vnik 
) nedošlo k obnovení vazeb na smykových plochách 

dochází dl zeminy
mechanických a 

fyzikálních vlastnostech zeminy. D strukturu zeminy a její 
hutnost, což se projevuje poklesem smykové pevno  povrchu, 
snížením objemové hmotnosti a konzistence. 

4. GEOLOGICKÝ

byly navrhnuty
projektové dokumentace DÚR v 
každý nový objev, analýza, 
k . V první fázi byl realizován jádrový 
geologický vrt sestavení 

nalezení stabilního podloží v který poškodil . Bylo
zj 16 m neogenního eolické 
spraše a  (obr. 2).  

na stabilitu svahu a možnou výstavbu 
dynamickou penetrací situované asi 150 m JV od geologického profilu. V hloubce asi 6 
m byl zde 

tomu, že svah v  sondování nebyl 
mohlo jednat o povrch 

skalní horniny, která je starší než neogenní jíl. Prozkoumat existenci tohoto rozhraní,
zejména navazující

Efektivní dosah georadaru pro sestavení 3D modelu je asi 20-30 
m. Fakt, že se ho

 V profilu byla interpretována rozhraní, která 
. D

. jádrovým vrtem, který v
nenarazil na povrch skalního podloží. Tento vrt odhalil další smykové plochy. Na

litologie 
s prachovitou hlínou a v hloubce 12 m asi 10 cm mocnou vrstvu hrubozrnného 

byly realizovány další 
zkoumaném , jiné sondy ovšem prošly skrz tento povrch a
pronikly do další vrstvy neogenního jílu.
povrchem byl zamítnut. Povrch neogenního písku (stabilní zemina) nebo skalní horniny nebyl ve 

Poslední použitou metodou pro nalezení povrchu skály bylo nad rámec projektovaných prací 
geofyzikální profilování odporovou tomografií. Pokus o sestavení 3D geologického modelu byl 

 hloubkovým dosahem asi 50 m. Až v hloubce kolem 45 m pod 
povrchem bylo nalezeno možné 
snad i eluviem skalní horniny). 
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5. TESTOVÁNÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ

smykové pevnosti vrcholové a reziduální. v
Ústavu geotechniky FAST VUT v
efektivní smykové parametry vykazovaly v porovnání s ef = 22-
24° a cef = 25-30 kPa.

v smýkáno 5x iklé smykové ploše,
. Dle normy -10 je pro reziduální 

parametry uvažováno pouze s Toto ale neodpovídá 
reálným pozorování neogenního jílu. Problémem je fakt, že i
s lehce Dodané 

Výsledná labor myková pevnost klesla po pohybu 5 cm až
k hodnotám ef,r = 6-10° a cef,r = 5-10 kPa.  

6.

softwaru GEO5 – Stabilita svahu; m
za využ . Na 

z byly nejprve použity vrcholové smykové parametry. Tyto
výsledky ukázaly , že pro vrcholové parametry je svah stabilní. Jedná se ovšem o
nesprávné výsledky try pozorována smyková plocha, po 
které dochází ke klouzavému pomalému pohybu v mm/rok.  

Poté byly využity reziduální smykové parametry a na hodnotu FS =
0,6(!). Jedná se také o nereálný výsledek

.  
     Posledním 
fotografií byl sestaven model spojený s
Za pomocí prosté iterace byly nalezeny smykové parametry, které odpovídaly stupni stability 
FS=1,0. ef,r = 15° a cef,r = 10 kPa byly vyšší než la
parametry reziduální.
pohybu na smykové ploše dochází k 

7.

Celý svah je dle mapových u

zásahem na podzim roku 2015. 

dalšího vývoje. Bez 
stabilizace svahu, , jsem stavbu 4 patrového bytového domu Aby 
bylo možné aktivní sesuv se 
smykovou plochou v hloubce 5 m (obr. 2)
mm s kotvami. 
struktura by musela být vybudována pod parcelou i nad parcelou. Pokud by ovšem došlo 
k aktivování jiné smykové plochy než , navržená konstrukce by deformaci 

( 55 )

Sborník 47. Konference Zakládání staveb Brno 2019, GtS SSI Praha, 2019



Nejhorší možnou situací by byla havárie inženýrských sítí (kanalizace, vodovod) již existující 

smykové ploše 
v hloubce 12 m ve svahu na 100 kPa není nereálný. V obou 

ého tlaku dosáhl kritických hodnot a došlo by k aktivaci sesuvu, což by 
znamenalo vznik významné havárie, která by ohrozila lidské životy.

smykových ploch a permanentní stabilizace svahu. 
Ve výsledku zde dochází ke konfliktu zájm  developera, testování zemin podle platné normy,

které neodpovídá reálným mechanickým vlastnostem s výsledky kombinace dostupných metod 
zdravého rozumu. Parcely jsou dosud 

Ivan Poul, RNDr., Mgr., Ph.D., GIPENZ 
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