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ABSTRAKT 

Karpatská předhlubeň je podélná deprese v předpolí Karpat. Na Moravě je vyplněna 

především neogenními zeminami. Dizertační práce se zaměřuje na jihomoravské sesuvy, které 

proběhly v mělkých reliktech neogenních uloženin při okraji předhlubně, ležících na skalních 

horninách Českého masivu. Sesuvná aktivita v těchto mělkých pánvích je výsledkem řady 

faktorů. V teoretické části práce jsou zkoumány důležité společné rysy sesuvných území, 

jejich geologické a hydrogeologické poměry. Dále jsou shrnuta a zhodnocena podstatná 

dostupná data o geomechanickém chování zemin, na něž zde bývají sesuvy vázané. Případové 

studie se zabývají sesuvnými lokalitami v Budkovicích-Svízle, v Brně-Bystrci a ve Znojmě. 

Případová studie Budkovice-Svízla se opírá o rozsáhlý inženýrsko-geologický průzkum 

území a o měření hladin podzemní vody z let 1988-2017. V rámci práce je proveden rozbor 

hydrogeologického režimu území a rekonstruována původní morfologie svahu před svahovým 

pohybem. Numerickými studiemi jsou vysledovány pravděpodobné spouštěcí mechanismy 

sesuvu, modelován rozvoj svahového pohybu a zhodnocen vliv sanačních opatření. Závěrem 

práce jsou formulována obecná doporučení pro inženýrsko-geologický průzkum a stavební 

činnost v sesuvných lokalitách zájmové oblasti. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Karpatská předhlubeň, sesuv, stabilita svahu, hydrogeologický režim, spouštěcí 

mechanismus, smyková pevnost. 

 

ABSTRACT 

The Carpathian foredeep is a lengthwise depressed area in the Carpathian foreland. 

In Moravia, it is mainly filled with Neogene soils. The thesis focuses on the South Moravian 

landslides which occurred in shallow relicts of Neogene deposits along a foredeep margin 

which lie on the rocks of the Bohemian Massif. Landslide activity within these shallow basins 

is a result of a number of factors. In the theoretical part, important general features 

of landslide areas, their geological conditions and hydrogeological regime are investigated. 

Next, available data on the geomechanical behaviour of soils, often connected with these 

landslides, are summarized and evaluated. The case studies deal with the landslide localities 

Budkovice-Svízla, Brno-Bystrc and Znojmo. The case study of Budkovice-Svízla is based 

on an extensive engineering geological survey of the locality and the measurement 

of groundwater levels in the years 1988 – 2017. In the thesis, the hydrogeological regime 

of the area is analysed and a reconstruction of the ground surface before slope movement is 

carried out. The probable trigger mechanisms, the development of sliding and the efficiency 

of the executed remedies of the landslide are evaluated by numerical studies. In conclusion, 

general recommendations for an engineering-geological survey and building activities 

in the area of interest are formulated. 

 

KEYWORDS 
Carpathian foredeep, landslide, slope stability, hydrogeological regime, trigger mechanism, 

shear strength. 
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1 Úvod 

Při aktivizaci svahových pohybů dochází k ohrožení majetku a lidských životů a tedy 

k rozsáhlým ekonomickým, časovým a dalším ztrátám. Téma sesuvů, jejich režimu, 

průzkumu a sanace je stále aktuální.  

Při pohledu na mapu svahových nestabilit České republiky je zřejmé, že nejvíce 

sesuvných území u nás se nachází v pahorkatinách a vrchovinách karpatského flyše 

na východě země (Moravskoslezské Beskydy, Hostýnsko-vsetínská hornatina, Podbeskydská 

pahorkatina, Javorníky, Bílé Karpaty, Vizovická vrchovina, Chřiby a Mikulovská vrchovina) 

(Brdečková, 2014, 2015, Hruban, 2013, Kušnirák et al., 2016, Marschalko et al., 2005, 

Mülerová et al., 1997, Nemčok, 1982, Pánek et al., 2011, Prokešová, 2012, Rybář et al., 2009, 

Záruba and Mencl, 1987). V Českém masivu patří k oblastem s častým výskytem sesuvů 

Jičínská pahorkatina, Ralská pahorkatina a Džbán v české křídové pánvi a dále neovulkanické 

České středohoří. Také v terciérních pánvích nastávají podmínky příznivé pro vznik 

svahových pohybů, jak dokládá řada sesuvů v Podkrušnohorské oblasti, především 

v Mostecké pánvi, a v oblasti Západních vněkarpatských sníženin zmapovaná sesuvná území 

při hranicích Moravské brány s Nízkým Jeseníkem a s krou Maleníku (Matula and Pašek, 

1986, Pašek et al., 1995, Záruba and Mencl, 1987) a v Dyjsko-Svrateckém úvalu v oblasti 

brněnské aglomerace (Krejčí et al., 2011). 

Geomorfologická subprovincie Vněkarpatských sníženin na území České republiky 

přibližně vymezuje oblast, která je z pohledu geologie označována jako karpatská předhlubeň 

na Moravě. V předložené práci jsou studovány mělké sesuvy na styku jihomoravského bloku 

karpatské předhlubně (Dyjsko-Svrateckého úvalu) s Českým masivem.  

Karpatská předhlubeň je součástí systému předhlubní vzniklých v předpolí vrásnících se 

evropských alpid. Zkušenosti z Moravy mohou být přínosné i v obdobných geologických 

podmínkách v okolních zemích. Mocnost sedimentů předhlubně na jižní Moravě se obecně 

zvyšuje směrem k jihovýchodu a snižuje se směrem k severozápadu. Práce se soustřeďuje na 

sesuvy, které leží v místech, kde jsou zachovány jen mělké relikty pánevní výplně. Zaobírá se 

nestabilitami, které proběhly v jemnozrnných zeminách. 

Předmětem zájmu jsou tři sesuvné lokality. První z nich je fosilní sesuv na silničním 

obchvatu Znojma, který byl odkryt při výstavbě silničního zářezu. Největší pozornost je 

věnovaná sesuvnému území v Budkovicích-Svízle, ve kterém docházelo ve 20. století 

opakovaně k aktivizaci svahového pohybu. Např. v roce 1989 zde bylo sesuvem zbořeno 

jedno obytné stavení a přístupová komunikace, několik rodin bylo vystěhováno z budov 

ohrožených sesuvem a tahová zóna vymezující další možné rozšíření sesuvu se rozšířila až 

pod část intravilánu vesnice. Pro toto území byl proveden rozsáhlý geologický průzkum 

s následným měřením hladin podzemních vod v letech 1988-2017. Třetí studovanou lokalitou 

jsou sesuvy v Brně-Bystrci na levém břehu potoka Vrbovce, které byly aktivovány 

při výstavbě bystrckého sídliště.  

K poznatkům o zájmové oblasti na jižní Moravě jsou připojeny také výsledky výzkumu 

ve vybraných sesuvných územích v jihoitalských Apeninách. Tyto sesuvné lokality mají řadu 

podobných znaků jako řešené moravské sesuvy. Především znalosti o smykové pevnosti jílů 
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získané z italských výzkumů lze využít i v moravských podmínkách. V dizertační práci 

je využito také poznatků o průběhu těchto svahových pohybů a o pórových tlacích 

v sesuvných územích. 
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2 Cíle práce a použité metody 

Předložená práce se omezuje na problematiku sesuvů v mělkých reliktech sedimentů 

karpatské předhlubně na Moravě při jejím jihozápadním okraji. Byly vytyčeny tyto cíle: 

Pro celou zájmovou oblast: 

 vymezit její typické geomorfologické a geologické rysy; 

 vymezit typický hydrogeologický režim sesuvných území v těchto mělkých 

hydrogeologických pánvích; 

 zhodnotit dosavadní poznatky o fyzikálně-indexových a mechanických vlastnostech 

miocenních zemin v oblasti; 

Na lokalitě Budkovice-Svízla provést: 

 rozbor hydrogeologického režimu území;    

 vyhodnocení spouštěcího mechanismu sesuvu; 

 ohodnocení snížení stability území  

o vlivem přítomnosti starých smykových ploch; 

o vlivem změn morfologie terénu v průběhu sesouvání; 

o vlivem změn v hydrogeologickém režimu; 

o vlivem snížení smykové pevnosti kvartérních jílů; 

 studii vlivu provedených sanačních opatření na stabilitu svahu a jejich kvantifikaci.  

Závěrem formulovat doporučení pro inženýrsko-geologický průzkum a stavební činnost 

v sesuvných lokalitách v zájmové oblasti. 

 

Pro dosažení uvedených cílů je použito těchto metod a postupů: 

 vyhledání informací z geomorfologické, regionálně geologické a hydrogeologické 

odborné literatury a jejich zhodnocení pro zájmovou oblast; 

 vyhledání publikovaných informací o měření fyzikálně-indexových a mechanických 

parametrů jemnozrnných zemin ze zájmové oblasti a z oblastí s obdobnou genezí; 

analýza získaných dat a jejich srovnání;  

 studium podkladů o sesuvných lokalitách a observace lokalit; 

 dále na lokalitě Budkovice-Svízla provedení 4 sad měření hladin podzemních vod; 

 rozbor hydrogeologického režimu v oblasti Budkovic a stanovení rozsahu hladin 

podzemních vod pro výpočtové modely;  

 zhodnocení souvislosti mezi srážkovými úhrny a změnami v hydrogeologickém 

režimu v oblasti Budkovic;  

 vyhodnocení výsledků geodetických měření a zhodnocení rychlosti svahového 

pohybu; 
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 stanovení materiálových parametrů zemin pro numerický model z dostupných 

výsledků laboratorních testů provedených v lokalitě a závěrů výše uvedené studie 

parametrů zemin;  

 rekonstrukce původní morfologie terénu před svahovým pohybem metodikou podle 

Rapisardy; 

 vytvoření plošných numerických modelů ve výpočtovém programu Plaxis 2D, 

provedení analýz svahových pohybů a vyhodnocení výsledků. 
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3 Charakteristika zájmové oblasti 

V následujícím textu je pozornost zaměřena na tematické okruhy, které souvisejí 

s problematikou stability svahů budovaných málo mocnými neogenními sedimenty při okraji 

karpatské předhlubně ležícími na předneogenním skalním podloží. Tato problematika 

zasahuje do řady vědních disciplín. Z pohledu mechaniky je třeba při ohodnocování stability 

svahů jako stěžejní řešit úlohu, zda pevnost horninového prostředí je dostatečná k přenesení 

všech působících napětí. Jak pevnost horninového prostředí, tak napjatost se mění v čase. 

K rozvoji svahového pohybu dochází při dosažení nejnepříznivější kombinace podmínek. 

Porušení svahu obvykle nastává následkem vyčerpání smykové pevnosti horninového 

prostředí. Dochází k němu zpravidla v nejoslabenějším místě a v nejnepříznivějším směru. 

Smyková pevnost je geomechanickou charakteristikou horninového prostředí v daném místě 

a je obecně silně ovlivněna konzistencí nebo ulehlostí materiálu. Efektivní smyková pevnost 

vzdorující působícímu napětí může být významně snižována pórovými tlaky vnášenými 

do prostředí podzemní vodou. Ve starých sesuvných územích je původní smyková pevnost 

snížena především v oblasti smykových ploch, podél nichž dříve došlo ke svahovému pohybu.  

Poruchy se ve svahu šíří progresivně, tj. postupně se od míst prvotního porušení rozšiřují dál, 

až se vytvoří spojitá smyková plocha nebo zóna, podél které dojde ke svahovému pohybu 

(Duncan et al., 2014, Záruba and Mencl, 1987, Atkinson, 2007). 

Výše uvedené vlastnosti sesuvného území, které ovlivňují jeho stabilitu, se odvíjejí 

od geologických poměrů lokality, především od mechanických vlastností zemin a hornin 

budujících svah. Z hydrogeologického režimu lokality vyplývá míra napjatosti hladin 

podzemní vody a úroveň pórových tlaků v jednotlivých místech horninového prostředí. 

Pórovým tlakem je snižována efektivní smyková pevnost zemin. Maximální historická 

úroveň  mořské hladiny a mocnosti původních sedimentů v daném místě přímo souvisí 

s mírou překonsolidace horninového prostředí a s deformačním chováním zemin. Stabilitní 

poměry lokality jsou ovlivněny také místními morfologickými poměry svahu, jako je celkový 

sklon svahu a jeho rovinnost. 

Následující podkapitoly jsou postupně řazeny tak, aby podaly přehled o charakteru řešené 

oblasti. Jsou zaměřeny na: 

 geomorfologické a geologické poměry jihozápadního okraje karpatské předhlubně 

na Moravě (kap. 3.1 a 3.2); 

 hydrogeologický režim v těchto mělkých hydrogeologických pánvích (kap. 3.2); 

 fyzikálně indexové vlastnosti zemin, na které jsou vázané svahové poruchy 

v zájmové oblasti, a zemin s podobným chováním (kap. 3.5); 

 smykovou pevnost těchto zemin (kap. 3.6); 

 překonsolidaci neogenních zemin v zájmovém území (kap. 3.7). 

Poznatky z Jižní Moravy jsou doplněny o výsledky výzkumů z okraje předhlubně jižních 

Apenin. Využitá data jsou uvedena v těchto kapitolách:  

 charakteristika sesuvů (kap. 3.4); 
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 chování vysoce plastických jemnozrnných zemin (kap. 3.6); 

 úroveň hladin podzemní vody a pórové tlaky (kap. 3.4.2); 

 rychlost svahových pohybů v závislosti na úrovni podzemní vody (kap. 3.4.3).  
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3.1 Geomorfologické poměry zájmové oblasti  

Převážná část karpatské předhlubně na Moravě spadá do geomorfologické oblasti 

Západních vněkarpatských sníženin provincie Západní Karpaty (Obr. 3.1), jižní část 

předhlubně (jihomoravský blok) náleží do geomorfologického celku Dyjsko-svratecký úval. 

Sesuvy řešeného typu se v zájmové oblasti vyskytují blízko za hranicí tohoto celku už 

v geomorfologické provincii Česká vysočina, v subprovincii Česko-moravská soustava, 

v oblastech Brněnská vrchovina nebo Českomoravská vrchovina. V Brněnské vrchovině se 

nacházejí především v celcích Bobravská vrchovina, Řečkovicko-kuřimský prolom 

a Boskovická brázda, v Českomoravské vrchovině leží v celku Jevišovická pahorkatina. 

 

 Geologická a geomorfologická mapa ČR
1  Obr. 3.1

 

                                            
 
1
  zpracováno z map Národního geoportálu INSPIRE (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map) 
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3.2 Geologická stavba  

Studovaná moravská sesuvná území leží v hraniční oblasti na styku moravskoslezské 

oblasti Českého masivu s jižní částí karpatské předhlubně Západních flyšových Karpat 

na Moravě (viz Obr. 3.1). Tato hranice je jižně vymezena česko-rakouskou hranicí a severně 

osou nesvačilského příkopu procházející přibližně pod středem brněnské aglomerace 

a směřující od Brna na jihovýchod. 

Podle současného stavu poznání je karpatská předhlubeň na Moravě výsledkem neogenní 

(miocenní) převážně mořské sedimentace, která probíhala v podélných depresích vznikajících 

v předpolí Karpat v různých etapách alpsko-karpatské orogeneze (Krásný et al., 2012, s. 765). 

Pod tíhou nasunujících se karpatských příkrovů se sedimentační prostor předhlubně postupně 

předkládal dále na severozápad a s ústupem moře v pliocénu a kvartéru byla sedimentární 

výplň předhlubně postižena rozsáhlou denudací. Schématický vývoj karpatské předhlubně je 

znázorněn na Obr. 3.2. Mapa jižní a střední části předhlubně a řez její jižní částí jsou na Obr. 

3.4 a Obr. 3.5. Stratigrafické schéma kenozoika (tj. terciéru a kvartéru) je na Obr. 3.3, české 

členění miocénu je pro lepší přehlednost uvedeno v Tab. 3.1. 

V současnosti spojitá hranice karpatské předhlubně leží daleko východněji, než tomu 

bylo v geologické minulosti (Chlupáč, 2002, s. 302, Nehyba et al. 2016, Holcová et al., 2015). 

Za souvislou hranicí předhlubně jsou na některých místech západní Moravy a východních 

Čech zachovány denudační zbytky původně mnohem rozsáhlejší pánevní výplně. (Chlupáč 

et al., 2002, s. 20), např. v Boskovické brázdě, na Západní Moravě a ve východních Čechách 

(Krásný et al., 2012, s. 765-767, Chlupáč et al., 2002, s. 344-358, Hruban, 2013).   

Hloubka a dosah miocenního moře a s ním spojený rozsah a mocnost zachovaných 

sedimentů předhlubně jsou předmětem výzkumů. Odhaduje se, že v nejhlubších partiích má 

předhlubeň mocnost do 2500 m (Chlupáč et al., 2012, 346) (viz také Obr. 3.5). Směrem 

k jihozápadnímu okraji se mocnost sedimentů předhlubně snižuje. Např. hluboký průzkumný 

vrt 2241-B realizovaný v Brně-Černých Polích v červnu 2015 z úrovně terénu 249,1 m n. m. 

zastihl pod 10 m kvartérních pokryvů (do 238,3 m n. m.) 157 m bádenských jílů (téglů) 

(do 81,8 m n. m.), dále 63 m brněnských písků (do 19,3 m n. m.), pod nimi 93 m 

paleogenních jílů až prachovitých jílů na bázi se slepenci (do -82,3 m n. m.), ležících 

na slepencích a granitoidech brněnského masivu (Mixa et al., 2015). 

Hluboký vrt v Brně-Řečkovicích vrtaný v údolní nivě říčky Ponávky z nadmořské výšky 

237,5 m n. m. pod 10 m vrstvou kvartérních sedimentů (do 265 m n. m.) zastihl 75 m 

brněnského téglu (do 152,5 m n. m.), dále 76 m jílu označeného obecně jako terciérní jíl 

bez uvedení stratigrafického stupně neogénu (do 76,5 m n. m.), 2 m vápnitého písku 

(do 74,5 m n. m.) a dále 12 m bazálních klastik ležících na granodioritu brněnského masivu 

(Vilšer et al., 1979). Mocnost neogenní výplně mělkých pánví, které jsou předmětem této 

práce, je pouze v řádu málo desítek metrů. 

Řada autorů se zabývala také paleontologickými výzkumy reliktů předhlubně, z nichž 

je odvozována hloubka miocenního moře v dané lokalitě. Tento údaj v současnosti nabývá 

na významu pro potřeby stanovení překonsolidace pro numerické modelování geotechnické 

problematiky v neogenních jílech předhlubně. Např. nálezy mikrofauny v spodnobadenských 

sedimentech u Kralic nad Oslavou dokládají, že hloubka bádenského moře tu dosahovala  
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Legenda: A – tíha nasunujících se karpatských příkrovů způsobuje pokles oblasti a výzdvih okraje Českého 

masivu; B – během mořské transgrese jsou v předpolí příkrovů ukládány sedimenty přitěžující okraj Českého 

masivu, který poklesá, vynořené části příkrovů i okraje Českého masivu jsou erodovány; C – pokračuje 

nasunování karpatských příkrovů směrem dál k severozápadu a současně probíhá denudace vynořených oblastí, 

tíhou příkrovů oblast poklesá, sedimentační prostor v předpolí příkrovů se postupně překládá směrem 

k severozápadu a v době největšího rozšíření zasahuje daleko na západ do Českého masivu; D – ústup moře je 

doprovázen rozsáhlou erozí dříve uložených sedimentů karpatské předhlubně, její západní okraj se posunuje 

k východu (v oblasti Českého masivu jsou do současnosti zachovány pouze denudační zbytky miocenních 

uloženin předhlubně). 

 Schématický vývoj karpatské předhlubně (miocén – kvartér) (Franírek and Nehyba, Obr. 3.2

2016) 
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cca 100 m, výzkum u Moravských Budějovic udává hloubku badenského moře cca 12-20 m 

u Hostimi a 30 m v Nových Syrovicích (Brzobohatý, 2011).  

Studiem miocenních reliktů v zájmové oblasti se v poslední době zabývali např. Nehyba 

et al. a Holcová et al. Paleontologické studie v Lomnici a v Borači u Tišnova vypovídají 

o relativně hlubokomořských podmínkách a tedy o tom, že bádenská záplava byla rozšířená 

dál do vnitrozemí (Holcová et al., 2015).  

 

 Stratigrafické schéma kenozoika
2
  Obr. 3.3

 Stratigrafické zařazení sedimentární výplně jihomoravské části karpatské Tab. 3.1

předhlubně 

 

                                            
 
2
  část České chronostratigrafické tabulky (http://www.geology.cz/stratigraphy/tabulka/CZ- CHRONOSTRAT 

_2012.pdf) 

Éra Útvar Oddělení Stupeň dle českého členění

Baden

Karpat

Ottnang

Eggenburg

Eger

Neogén Miocén
Kenozoikum 

Třetihory
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Známou geologickou lokalitou, která je předmětem výzkumu miocenních sedimentů 

od poloviny 20. století (Cicha and Tejkal, 1958, Rzehak and Cicha in Papp et al., 1978, 

Brzobohatý and Cicha, 1993 in Nehyba et al., 2016), je pískovna v Oslavanech. Pískovna leží 

cca 5,5 km severně od sesuvného území Budkovice-Svízla, kterému je v této dizertační práci 

věnovaná největší pozornost. Pískovna je holostratotypem podstupně moravu spodního 

badenu v karpatské předhlubni. Pod vedením Nehyby byl v pískovně prováděn 

biostratigrafický a paleobiologický rozbor foraminifer a vápnitého nanoplanktonu, obrněnek, 

pylu a spor a další petrografické a geofyzikální analýzy. Výzkum poskytuje data 

o spodnobadenské transgresi podél pasivního okraje karpatské předhlubně. Spodní část 

studovaných uloženin v oslavanské pískovně je spojena s růstem hladiny moře během 

2. spodnobádenského transgresivně regresního cyklu (TB 2.4), svrchní část s ústupem moře 

během tohoto cyklu. Uloženiny byly interpretovány jako produkt ukládání v příbřežní zóně. 

Pozice pobřežní čáry byla lokalizovaná alespoň 1-2 km západně až severozápadně 

od studované lokality (Nehyba et al., 2009, Nehyba et al., 2016).  

Západní hranice současného výskytu reliktů miocenních sedimentů karpatské předhlubně 

se v rámci probíhajících mapovacích prací a geologických průzkumů stále zpřesňuje. 

Na starších mapách nejsou některé jejich výskyty zachyceny. Příkladem mohou být sesuvná 

území v Brně-Bystrci v údolí potoka Vrbovce, kde mapa předkvartérních útvarů Geologická 

mapa ČSSR 1:200 000, list Brno z roku 1963 udává, že kvartérní pokryv leží přímo 

na horninách brněnského masivu, ale během výstavby sídliště Brno-Bystrc zde došlo v roce 

1974 k reaktivaci starých sesuvů v neogenních zeminách (Papoušek and Paseka, 1976). 

V nové podrobnější a zpřesněné Geologické mapě 1:25 000, list 24-324 Brno-sever z roku 

2011
3
 jsou už neogenní jílovité sedimenty badenu v těchto místech zaznamenány. 

3.2.1 Petrografická výplň karpatské předhlubně v zájmové oblasti 

V zájmové oblasti při jihozápadním okraji předhlubně leží mělké relikty karpatské 

předhlubně přímo na krystalinickém podkladu a jeho zvětralinách, nejčastěji 

na brunovistulických horninách brněnského nebo dyjského masivu a jejich eluviích (lokalita 

Znojmo – dyjský masiv, lokalita Brno-Bystrc – brněnský masiv), jinde, např. na lokalitě 

Budkovice-Svízla, je krystalinický fundament v podloží okraje předhlubně překrytý 

sedimenty moravskoslezského paleozoika (Chlupáč et al., 2002, s. 16, Kalvoda et al., 2008). 

Okraj Českého masivu upadá směrem k jihovýchodu a zanořuje se pod sedimenty karpatské 

předhlubně (Chlupáč et al., 2002, s. 20).   

Výplň zájmové oblasti karpatské předhlubně je chronostratigraficky hodnocena jako 

neogenní, miocenní (Tab. 3.1).  Nejstaršími miocenními sedimenty v řešené části okrajové 

zóny předhlubně jsou egerská až eggenburgská sladkovodní klastika, která byla splachovaná 

z okraje Českého masivu do depresí při jihozápadním okraji předhlubně. Vyskytují se např. 

severně od Znojma jako tzv. žerotické písky a jsou tvořeny především sladkovodními 

pestrými štěrky, písky a jíly. (Hrubý, 2009, Nehyba, 2016, Brzobohatý, 2011). Sedimentární 

sled pokračuje mořskými a brakickými eggenburgskými sedimenty ukládanými během 

spodnomiocenní transgrese moře, které v jihozápadní části předhlubně většinou nebylo hlubší  

                                            
 
3
 Geologická mapa 1:25 000, Krejčí et al. 2011 
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Legenda: 1-2 – kvartérní fluviální štěrkopísky: 1 – údolních teras, většinou pokrytých nivními hlínami, 2- 

vyšších terasových akumulací; 3-4 – neogenní výplň karpatské předhlubně, Hornomoravského úvalu a výběžků 

do Českého masivu: 3 – převážně střídající se písčité a jílovité polohy (Np – pliocén, Ne - eggenburg-ottang, Nk 

- karpat, Nb – baden), 4 – písky štěrky bazálních a okrajových klastik; 5-6 – flyšové pásmo: 5 – paleogén, 6- 

výskyty jurských a křídových sedimentů v Pavlovských vrších; 7 čelo flyšových příkrovů; 8 – permokarbon 

boskovického příkopu a výskytu u Miroslavi; 9 – spodní karbon v kulmském vývoji; 10 – devon Moravského 

krasu a výskytů u Tišnova a v Hornomoravském úvalu – většinou krabonáty, místy klastické sedimenty; 11 – 

brněnský a dyjský masiv a výskyty granodioritů v Hornomoravském úvalu; 12 – krystalinikum s převahou 

metamorfitů, ojediněle též polohy krystalických vápenců; 13-14 – výskyty minerálních vod: 13 – sirná voda 

ve Slatinicích, 14 – prostor výskytu hořkých vod typu Šaratica; 15 – významné zlomy; 16 – linie řezů v Obr. 3.5.   

 Geologicko-hydrogeologická mapa jižní a střední části karpatské předhlubně včetně Obr. 3.4

jejích výběžků do Českého masívu (Krásný et al.,2012, s. 771) 
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Legenda: Řez A-A’ z moldanubického krystalinika přes karpatskou předhlubeň k Dolním Dunajovicím 

a do fylšového pásma v Pavlovských vrších;  

1-2  - neogenní karpatská předhlubeň a její výběžky do Českého masivu: 1 – převážně střídající se písčité 

a jílovité polohy (Np – pliocén, Ne - eggenburg-ottang, Nk - karpat, Nb – baden); 3-5 – flyšové pásmo: 3 – 

paleogén, 4 - křídové sedimenty v Pavlovských vrších, 5 -  jurské sedimenty v Pavlovských vrších; 6 – jurský 

autochtonní pokryv Českého masivu v podloží karpatské předhlubně; 7 – permokarbon boskovického příkopu 

a výskytu u Miroslavi; 8 – spodní karbon v kulmském vývoji; 9 – devon Moravského krasu v podloží předhlubně 

a ve výskytech u Tišnova – většinou karbonáty (D), místy klastické sedimenty (kD);  10 - brněnský a dyjský 

masiv; 11 – krystalinikum s převahou metamorfitů, místy s polohami krystalických vápenců (v); 12 – významné 

zlomy; 13 – hlavní směry lokálního proudění podzemních vod; 14 – předpokládané směry hlubokého proudění 

podzemních vod. 

Řez je desetkrát převýšený. 

 Schematický geologicko-hydrogeologický řez jižní částí karpatské předhlubně Obr. 3.5

(Krásný et al.,2012, s. 772) 

než 40 m. Bazální vrstvy tvoří štěrky, písky a pískovce, směrem vzhůru přecházejí 

do prachových sedimentů a vápnitých i nevápnitých jílů s vložkami písků a uhelných jílů 

(Chlupáč et al., 2002, s. 347).  

S eggenburgským vulkanismem je spojen výskyt pyroklastik, především ryolitových 

tufitů. Během ottnangu došlo k výzdvihu předhlubně na Moravě, vynořená část 

eggenburgských sedimentů byla erodována a ukládaly se sedimenty brakické a sladkovodní 

a také ryolitové tufy (Chlupáč et al., 2002, s. 347, Hrubý, 2009). Z klastik převládají písky 

a jíly, které obsahují rybí faunu a zuhelnatělé úlomky rostlin (např. vitonické jíly severně 

od Znojma). Charakteristickými sedimenty ottnangu jsou rzehakiové vrstvy tvořené 
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hrubozrnnými klastiky s valouny rohovců, se schránkami endemických mlžů Rzehakia 

socialis a dalších mlžů, plžů a ryb. Tyto vrstvy zřetelně oddělují ottnangské sedimenty 

od později uložených klastik karpatu. Ekvivalentem rzehakiových vrstev v příbřežní oblasti 

jsou i zelenavé vápnité písky v Ořechově u Brna s nálezy savců (Chlupáč et al., 2002, s. 347 - 

348, Lysý, 2007). 

Ve stupni karpatu dostala karpatská předhlubeň severovýchodní-jihozápadní směr. 

Mořská záplava během karpatu dosahovala dosti daleko na Český masiv a při ústupu moře 

z jihovýchodního okraje Českého masivu byla opět část starší miocenní výplně pánve 

erodována. V centrální a předpříkrovové zóně předhlubně mocnost sedimentů karpatu 

přesahuje 1200 m, směrem k okraji se však rychle snižuje a denudační zbytky karpatu v jižní 

části předhlubně jsou zachovány např. u Dolních Dubňan u Moravského Krumlova 

a u Moravských Knínic u Kuřimi (Chlupáč et al., 2002, s. 348). Mělkovodní sedimenty 

karpatu reprezentují především jílovité nebo prachovité šedé písky, hlubokomořské vápnité 

laminované jíly jsou označovány jako šlíry. 

Sedimentace spodního badenu vázaná na první fázi spodnobadenské transgrese (TB 2.3) 

začíná nejprve sutěmi a suťovými brekciemi většinou kontinentálního původu v depresích 

předbadenského reliéfu. Pokračuje různými typy okrajových nebo bazálních klastik mořského 

původu, které obsahují závalky starších miocenních hornin a v okolí Brna a Oslavan 

i rzehakie. Na brněnsku jsou tato klastika označovaná jako brněnské písky a jsou rozšířená 

v oblasti brněnského masivu a jeho depresí, na jihozápadním okraji boskovické brázdy a na 

východním okraji paleozoika Moravského krasu (Brzobohatý, 2011). Např. v geologické 

lokalitě v pískovně Oslavany je těžbou odkrytý styk brněnských písků s téglem v nadloží. 

V hlubších částech pánve se ukládaly vápnité nevrstevnaté jíly označované jako tégly. První 

badenská transgrese je zastoupená zónou vápnitého nanoplanktonu NN4. 

Po uložení bazálních klastik a krátké regresi, provázené např. v okolí Brna přerušením 

sedimentace, došlo k poklesu předpolí Českého masivu a rychlé mořské transgresi daleko 

na západ. V této druhé fázi spodnobadenské záplavy (TB 2.4) se ukládaly především 

šedozelené a hnědozelené nevrstevnaté střípkovitě se rozpadající vápnité jíly (tégly). Tégly 

představují čistě mořské pelity často hemipelagického typu s bohatou mikrofaunou a se zónou 

vápnitého nanoplanktonu NN5 (Brzobohatý, 2011). Svrchněbadenské sedimenty se v zájmové 

oblasti nevyskytují. Po badenu jsou ukládány v malé míře kontinentální neogenní sedimenty, 

které jsou zachovány jako relikty říčních nebo jezerních uloženin. Tyto sedimenty jsou 

četnější v oblasti mezi Třebíčí, Náměští nad Oslavou, Moravskými Budějovicemi a Znojmem. 

Mohou být „vltavínonosné“, mohou obsahovat fosílie z rhezakiových vrstev ottnangu 

a spodního badenu, místy leží v nadloží spodnobadenských jílů (Chlupáč et al., 2002, s. 353). 

3.2.2 Kvartérní pokryv 

Kvartérní pokryv území v nadloží neogenních zemin mohou nejčastěji tvořit štěrkopísčité 

zbytky pleistocenních vyšších teras řek, dále spraše a sprašové hlíny o mocnosti cca 5-6 m, 

max kolem 10 m a holocenní eluviální, svahové, deluviofluviální a antropogenní hlinité 

a hlinitopísčité sedimenty (Krásný et al., 2011, s. 804-813). 
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3.2.3 Shrnutí a závěry o geologických poměrech zájmové oblasti 

V řešené oblasti okrajové zóny karpatské předhlubně na Moravě leží zeminy předhlubně 

na proterozoickém nebo paleozoickém podkladu, který tvoří skalní horniny a jejich eluvia. 

Horniny okraje Českého masivu se zanořují jihovýchodním směrem pod sedimenty karpatské 

předhlubně. Směrem do centra předhlubně se mocnost sedimentů výrazně zvyšuje.  

Výplň okrajové zóny předhlubně tvoří vrstvy klastických sedimentů hrubozrnných 

i jemnozrnných. V okrajové zóně vystupují k povrchu miocenní sedimenty eggenburgu 

a ottnangu s vyšším podílem hrubozrnných zemin. Ve spodních částech miocenních souvrství 

též zpravidla převažují hrubozrnná klastika (štěrky, písky), směrem vzhůru se souvrství 

zjemňují a postupně převažují jemnozrnné sedimenty. 
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3.3 Hydrogeologický režim neogenních pánví v jihomoravském bloku 
okrajové zóny karpatské předhlubně  

Karpatskou předhlubeň lze na základě její geologické stavby a hydrogeologických 

podmínek považovat za asymetrickou hydrogeologickou pánev s regionálním prouděním 

podzemní vody v jejích hlubších částech. Tato pánev je rozsáhlým a komplikovaným 

zvodněným systémem, tvořeným více či méně nepravidelným střídáním většího množství 

vrstvových kolektorů a izolátorů neogenních sedimentů a jejich kvartérním pokryvem.  

Na jižní Moravě probíhá regionální, víceméně spojité proudění podzemních vod 

generelně směrem k jihovýchodu od infiltračních oblastí, nacházejících se především 

ve výchozových partiích psamitických sedimentů eggenburgu a ottnangu, popřípadě 

kvartérních fluviálních uloženin (Krásný et al., 2012, s. 775-776). 

3.3.1 Podloží neogenních pánví 

Z hydrogeologického hlediska je nezvětralé podloží řešených oblastí okrajové zóny 

karpatské předhlubně hydrogeologickým masivem, který tvoří víceméně nepropustné horniny 

brunovistulika (brněnský masiv – v předložené práci řešená lokalita Brno-Bystrc, dyjský 

masiv – lokalita Znojmo), resp. moravskoslezského paleozoika (permokarbonské slepence 

boskovické brázdy – lokalita Budkovice-Svízla) s velmi nízkou transmisivitou. 

V přípovrchové zvětralinové zóně jsou tyto horniny rozpukané nebo zvětralé nejčastěji 

na hrubozrnná propustná eluvia, často snesená v mocných vrstvách do sníženin paleoreliéfu.  

Reliktní mělké neogenní pánve zachované na svazích paleozoického paleoreliéfu 

upadajícího generelně k jihovýchodu jsou zpravidla dotovány vodou stékající tímto směrem 

do předhlubně po povrchu hydrogeologického masivu nezvětralých hornin Českého masivu 

(Krejčí et al., 2011, Krásný et al., 2012, s. 765-766).  

3.3.2 Hydrogeologické poměry neogenních pánví v zájmové oblasti 

Většina okrajové zóny jižní části karpatské předhlubně je budovaná miocenními 

sedimenty eggenburgu a ottnangu s převahou písčitých sedimentů, často s polohami štěrků, 

nebo naopak jílů a prachů (Krásný et al., 2012, s. 770, Chlupáč et al., 2002, s. 346-350). 

Směrem k severovýchodu přibývá mladších neogenních sedimentů, především badenských. 

Směrem vzhůru se souvrství zjemňují a významně přibývá jílových nepropustných izolátorů. 

Z hydrogeologického hlediska jsou sesuvná území v neogenních sedimentech vnější části 

karpatské předhlubně složitými hydrogeologickými pánvemi, ve kterých se střídají vrstvy 

jílovitých izolátorů s prachovitějšími a písčitějšími složitě komunikujícími vrstvovými 

kolektory s proměnlivou mocností. Pohybem podzemní vody a tlakovými změnami v ní 

v těchto hydrogeologických strukturách se zabývá následující kapitola. 

3.3.3 Pohyb podzemní vody a změny vztlaku podzemní vody v podmínkách 
složité hydrogeologické pánve  

V podmínkách složité hydrogeologické pánve proudí podzemní voda v kolektorech 

obvykle víceméně horizontálně ve směru hydraulického gradientu k zónám drenáže, zde se 

hladina (piezometrický povrch) přibližuje k povrchu terénu nebo jej protíná a vystupuje na 
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povrch. Vzlínáním se na terénu vytvářejí podmáčená místa – mokřiny nebo dochází 

k vývěrům v pramenech a příronům do efluentních povrchových toků, které odvodňují 

horninové prostředí (Krásný et al., 2011, s. 73 a 75). Obr. 3.6 až Obr. 3.8 ukazují příklady 

hydrogeologických vztahů v komplexních hydrogeologických strukturách. Změny tlaku 

ve zvodních se nejvýrazněji projevují změnami hladin podzemní vody či výtlačné úrovně 

ve vrtech. (Krásný et al., 2011, str. 74-76). 

Proudění podzemní vody je obecně pomalé. Hydraulický gradient v přirozených 

podmínkách je řádu 10
-3

. Proudění v propustných zeminách bývá řádu m/den, 

v nepropustných horninách řádu mm i méně /den a v uzavřených kolektorech může být voda 

bez pohybu. Naopak tlakové změny v podzemní vodě jsou rychlé a rychlost těchto změn je 

závislá na propustnosti a mocnosti kolektoru a na storativitě prostředí.  

Schopnost horninového prostředí propouštět podzemní vodu je běžně popisována 

koeficientem hydraulické vodivosti k (m/s) nebo koeficientem transmisivity T (m
2
/s), který je 

vyčíslený jako součin koeficientu hydraulické vodivosti a mocnosti hydrogeologického 

kolektoru.  

 

Legenda: Pr.tr. – pramen trvalý, Pr.hl. – pramen hladový, R1-R3 –rozvodí v hladině vody. 

 Dvoustranné dílčí hydrogeologické struktury (Hynie, 1961, s. 283) Obr. 3.6
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 Změny hladiny podzemní vody s proměnným spádem nepropustného podkladu Obr. 3.7

provodnělé vrstvy a se změnou její propustnosti. (Při ustáleném rovnoměrném 

filtračním proudění vody s volnou hladinou.)  (Hynie, 1961, s. 267) 

 

 Nejběžnější typy artézských struktur  (Hynie, 1961, s. 285) Obr. 3.8
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Storativita (storage, zásobnost) se stanovuje obtížněji. Je dána objemem vody, který 

kolektor uvolní ze zásoby nebo přijme do zásoby při jednotkové změně napětí vztažené 

na jednotkovou plochu (Krásný et al., 2011, s. 54). Mezi velikostí storativity kolektorů 

s volnými a napjatými zvodněmi je rozdíl několika řádů. Při čerpání z kolektoru a snižování 

volné hladiny bývá storativita v  řádu od 10
-2

 až 0,2 i více, u napjatých zvodní je řádově 

menší, 10
-3

 až 10
-6

. Znamená to, že při stejné dotaci vodou mohou být změny tlaku ve zvodni 

s volnou hladinou mnohem menší než změny vztlaku ve zvodni s napjatou hladinou.  

Tyto procesy jsou významně ovlivněny mírou netěsnosti okolních, především nadložních, 

izolátorů a v důsledku rozdílného napětí ve zvodních často dochází k přetékání napříč 

mezilehlými izolátory (Krásný et al., 2011, str. 77). V hypopiezometrických 

hydrogeologických pánvích napětí ve zvodních s hloubkou klesá (typicky v infiltračních 

oblastech), v hyperpiezometrických pánvích naopak napětí směrem do hloubky roste (typicky 

v oblastech drenáže). Proudění při rozhraní jednotlivých hydrodynamických zón může mít 

i vzájemně protisměrný charakter (viz Obr. 3.6). (Marschalko et al., 2008a, Bláha et al., 

2010). 

3.3.4 Hydrogeologické poměry kvartérního pokryvu 

Přes kvartérní pokryv je dotována vodou většina hlubších hydrogeologických kolektorů. 

Propustnost kvartérních eluvií, svahových a deluviofluviálních uloženin a navážek ve vztahu 

ke sklonu terénu ovlivňuje míru dotace hlubšího podloží srážkovou vodou a míru 

hypodermického odtoku, při němž je v závislosti na míře nepropustnosti přípovrchových 

vrstev svahu část vody odváděna subhorizontálně v malé hloubce pod terénem (Novotná, 

2012). K nejpropustnějším uloženinám v nadloží studovaných neogenních pánví patří relikty 

starších štěrkopísčitých říčních teras uložených výše ve svahu nad hlouběji zařezanými 

údolími řek (lokalita Budkovice-Svízla). Spraše a sprašové hlíny pokrývající dobře propustné 

podloží jsou méně propustné než podložní kolektory, mohou být vertikálně značně 

propustnější než horizontálně. Tam, kde je území tvořeno špatně propustnými sedimenty, se 

spraš svými hydrogeologickými vlastnostmi blíží svému podkladu (Krásný et al., 2011, 

s. 809). 

Nezanedbatelnou součástí kvartérního pokryvu jsou navážky, které podle svých 

hydraulických vlastností mohou být příčinou zvětšení nebo naopak zmenšení infiltrace vody 

do sesuvného území. Obecně hydrogeologické poměry sesuvných oblastí zhoršují hrubozrnné 

navážky uložené v oblasti koruny svahu a v odlučné a příp. transportní oblasti sesuvu, kde 

zvyšují míru infiltrace vody do sesuvného území. Naopak hrubozrnné navážky v oblasti paty 

svahu působí pro stabilitu svahu příznivě, urychlují odvodnění sesuvné oblasti, napomáhají 

ke snížení hladiny podzemní vody a pórového tlaku a zvyšují pevnost oblasti paty svahu. 

Nepropustnější jílovité navážky při koruně svahu a v odlučné oblasti sesuvu mohou snížit 

průsak vody do sesuvného území, ale za cenu zvýšení zatížení koruny svahu tíhou 

navezených zemin, které působí nepříznivě. Jíl lze s úspěchem použít k zatěsnění zejících 

trhlin v odlučné a transportní oblasti sesuvu. Vrstvy jemnozrnných nepropustnějších navážek 

v oblasti paty sesuvného svahu mohou mít stabilizující účinek jako přitížení paty, snižují ale 

propustnost oblasti paty svahu s možnými nepříznivými důsledky jako je zvyšování hladin 

podzemní vody a pórových tlaků v sesuvném území (Paseka et al., 2014).  
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3.3.5 Shrnutí a závěry k hydrogeologické problematice zájmové oblasti 

Z geologického uspořádání okraje předhlubně v zájmové oblasti plyne, že po skalním 

podloží proterozoickém a paleogenním do předhlubně generelně od severozápadu 

k jihovýchodu stéká podzemní voda (viz také Obr. 3.5). Sběrná oblast podzemní vody 

stékající po ukloněném nepropustném podloží do sesuvných území může být prostorově 

rozsáhlá a hladiny podzemní vody mohou být z tohoto důvodu vysoce napjaté (viz lokalita 

Budkovice-Svízla –   kap. 4.1.4, Brno-Bystrc – kap. 4.3.1 a 4.3.2). Míra jejich napjatosti může 

značně kolísat v závislosti na velikosti přítoků ovlivněných především intenzitou srážkové 

činnosti v daném období a táním sněhové pokrývky. Zvýšení piezometrických výtlačných 

výšek při měření těchto hladin ve vrtech může probíhat až s určitým zpožděním po období 

tání sněhu, po intenzivních lijácích nebo při dlouhodobých deštích, z důvodu pomalejšího 

prostupu vody horninovým prostředím sběrné oblasti (viz kap. 3.3.3, 3.3.4 a 3.4.2).  

Hrubozrnná eluvia předneogenního podkladu a případně navazující spodní hrubozrnné 

části neogenního souvrství se stávají nejspodnějšími kolektory podzemní vody, na které je 

vázaná nejhlubší zvodeň ovlivňující stabilitu území (viz také případové studie Bystrc 1 

a Budkovice-Svízla). V neogenních souvrstvích v zájmové oblasti se střídají hrubozrnné 

a jemnozrnné sedimenty, spodní část souvrství bývá hrubozrnná a směrem vzhůru přibývá 

jílových vrstev. Z hydrogeologického pohledu jsou mělké relikty karpatské předhlubně 

složitými hydrogeologickými pánvemi se složitě komunikujícími zvodněmi vázanými 

na písčité a prachovité vrstvové kolektory, které prostupují jílovitá souvrství.  

Důležitou charakteristikou oblasti je její storativita, která odráží, jak citlivě vztlak 

ve zvodních reaguje na dotaci území vodou. Při řešení stability svahů je důležitou otázkou 

hydrogeologické problematiky, jak velké jsou vztlakové změny ve zvodních po dešťových 

srážkách, resp. po tání sněhu. V souvrstvích, kde se střídají vrstvové kolektory a izolátory, 

může docházet ke změnám režimu vztlaku především ve zvodních, kde se při zvýšení HPV 

vlivem dotace vodou změní zvodeň s původně volnou hladinou na zvodeň s napjatou 

hladinou. Lze předpokládat, že jílovité izolátory ve svrchních částech neogenních souvrství 

mohou způsobovat značné snížení storativity prostředí. Jednotlivé zvodně mohou na dotaci 

vodou citlivě reagovat značným zvýšením vztlaku, které se projeví zvýšením ustálených HPV 

měřených ve vrtech (viz také kap. 4.1.4). 
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3.4 Jihoitalské sesuvy v obdobných podmínkách 

V předešlém textu byly shrnuty geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 

zájmové oblasti karpatské předhlubně. Karpatská předhlubeň je součástí systému předhlubní 

ležících v předpolí alpinsko-karpatské horské soustavy v Evropě. Rozsah a pozice mořské 

záplavy v tomto systému sníženin v závěrečné fázi alpinského vrásnění ve střední Evropě 

ukazuje Obr. 3.9. 

 

 Rozsah mořské transgrese ve střední Evropě v závěrečné fázi alpinského vrásnění
4
  Obr. 3.9

Sedimentace v předhlubních Alp a Karpat probíhá od oligocénu do miocénu (Mísař, 

1987, s. 211 - 213), směrem k jihu pokračuje déle a např. v předhlubních italských Apenin 

probíhá až do pleistocénu.  

Na mladé apeninské horstvo je v současnosti vázaná sesuvná činnost, kterou se zabývá 

řada autorů (Avanzi et al., 2009, Bertello, 2010, Bracone et al., 2012, Critelli et al., 2009, 

Mattioni et al., 2006, Montrasio et al., 2011, Perri et al., 2011). V dizertační práci jsou využity 

zkušenosti se sesuvy probíhajícími nebo proběhlými v oblasti Jižní Itálie, v regionu Basilicata 

mezi městy Potenza a Matera (Di Maio et al., 2010, Di Maio and Vassallo, 2011, Di Maio et 

al., 2014, Vassallo et al., 2014, Vassallo et al., 2016). Pozice  sesuvných území je zakreslena 

na Obr. 3.10. Sesuvy v této oblasti jsou v několika směrech podobné řešeným sesuvům ze 

zájmové oblasti Moravy. Srovnatelné rysy těchto jihoitalských a předmětných 

jihomoravských sesuvů jsou: 

 pozice v blízkosti okraje předhlubně ležící v předpolí příkrovů vzniklých alpinskými 

horotvornými procesy v Evropě. Jihoitalská sesuvná území leží při okraji bradanské 

předhlubně v předpolí jižních Apenin, řešené jihomoravské sesuvy leží 

při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě; 

 sesuvy probíhaly podél starých smykových ploch v jemnozrnných sedimentech; 

                                            
 
4
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Paratethys 
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 tyto jemnozrnné sedimenty jsou převážně vysoce plastické; 

 v případě sesuvu Costa della Gaveta jde o rototranslační sesuv rozvinutý do zemního 

proudu, jehož čelo eroduje protékající vodoteč, stejně jako v případě sesuvu 

v Budkovicích-Svízle. 

 

 Situace jihoitalských sesuvů
5
  Obr. 3.10

3.4.1 Geologické poměry a průběh sesuvů v sesuvných územích v jižních 
Apeninách 

Jižní Apeniny mají příkrovovou stavbu, kde se přes apulskou karbonátovou platformu 

překrytou flyšovými sedimenty nasunuje příkrov budovaný karbonátovými sedimenty 

apeninské karbonátové platformy a dalšími sedimentárními sledy. Hranice dosahu příkrovu je 

zakreslena v přehledné geologické mapě na Obr. 3.11 i v podrobnější mapě na Obr. 3.12. Tato 

hranice je skrytá pod pliocenními až pleistocenními sedimenty bradanské předhlubně, která 

leží v předpolí příkrovu. Řez územím předkládá Obr. 3.13.  

V práci jsou využity poznatky ze dvou sesuvných lokalit ležících v oblasti při okraji 

příkrovu východně od města Potenza (viz Obr. 3.12). Sesuvné území Costa della Gaveta se 

nachází na východním okraji města Potenza. Jedná se o složitý fosilní částečně aktivní 

rototranslační sesuv rozvinutý do zemního proudu (dle klasifikace Hungr et al., 2013), který 

se pohybuje pomalu až velmi pomalu (Cruden and Varnes, 1996 a Lorenzo and Sdao, 2001 in 

Di Maio et al., 2010). Zemní proud je cca 1250 m dlouhý a 100 až 600 m široký (viz Obr. 

3.14). 

                                            
 
5
 zakresleno do https://mapy.cz 



 

31 

 

 

Legenda: Pl – Q: Předpolí – předhlubeň terigenních jednotek (pliocén-kvartér), T: Předpolí – 

předhlubeň terigenních jednotek (eocén-miocén), C: Mezozoické karbonátové jednotky (trias-

eocén), P: Prekambrické jednotky. 

 Přehledná geologická mapa Itálie a Sicílie (Bertello et al., 2010) Obr. 3.11
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 Geologická mapa oblasti Basilicata s vyznačenou pozicí jihoitalských sesuvných Obr. 3.12

lokalit (Mattioni et al., 2006)  

 

 Přehledný geologický řez A-A´ jižními Apeninami (Mattioni et al., 2006) Obr. 3.13

Svah je budovaný převážně neogenním souvrstvím pestrých jílů (svrchní křída - miocén), 

které je intenzivně zvětralé, vychází na povrch ve spodní a střední části svahu a je tvořeno 

nepravidelně se střídajícími (tenkými) vrstvami jílů, slínitých jílů a jílovitých slínů. Souvrství 

je ve střední a vyšší části svahu překryto vápnitými slíny, slínitými vápenci a slínito-

jílovitými vrstvami neogenního souvrství Corleto Perticara (eocén až miocén). Hlavní 

zdrojová oblast sesuvu je vyklizená, transportní zóna je vyklizená částečně. Akumulační zóna 

má tvar dejekčního kuželu a zasahuje do řeky Basento, která eroduje čelo svahové deformace. 

Vzorky jílového materiálu odebrané ze sesutých hmot obsahovaly více než 50 % jílovité 

středně až velmi vysoce plastické frakce (Di Maio et al., 2010).  

Dalším zdrojem pro dizertační práci je sesuvná oblast Grassano situovaná 40 km 

východně od Potenzy. Podloží zde tvoří středně až vysoce plastické mořské modré jíly, které 

hluboce podléhají erozi. Oblast je postižena starými sesuvy, které byly reaktivovány v roce 
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1980 zemětřesením a v době observace po roce 2000 vykazovaly známky aktivity vlivem 

eroze pat sesuvných svahů (Di Maio and Vassalo, 2011) (Obr. 3.15).  

 

 

 Situace a řez sesuvným územím Costa della Gaveta
 
(Vassallo et al., 2015) Obr. 3.14
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 Situace sesuvů v Grassanu (Di Maio and Vassallo, 2011) Obr. 3.15

3.4.2 Napjatost zvodní a velikost pórových tlaků ve studovaných 
jihoitalských sesuvech 

Uváděné jihoitalské sesuvy mají řadu podobných znaků jako řešené moravské sesuvy 

a také v hydrogeologickém režimu je řada podobností. 

V italském sesuvném území Costa della Gaveta (Di Maio et al., 2010, Vassallo et al., 

2014) byl zkoumán vliv hydrologických parametrů na mechanismus pohybu sesuvů 

v jemnozrnných zeminách, které jsou charakteristické nízkou propustností a sezónním 

kolísáním v přírůstcích posunů. Ve střední části zemního proudu bylo během několikaletého 

měření opakovaně pozorováno, že během zimního období piezometrická hladina „přeskočí“ 

na úroveň terénu, tj. o několik metrů výš než je úroveň piezometrické hladiny během letního 

období. Rozdíl maximální a minimální úrovně hladiny je 6 m (Di Maio et al., 2010). Zvýšení 

hladiny v zimě se děje rychle, délka období během roku, kdy je hladina na vysoké úrovni se 

v každém roce mění. Obdobné kolísání hladin během roku o 5 m bylo zjištěno v dalších dvou 

piezometrech v transportní a akumulační zóně sesuvu, zatímco ve dvou piezometrech 

v odlučné oblasti byla opakovaně měřena hladina v přibližně ustálené úrovni nezávisle 

na ročním období. 

Na základě 3D počítačových simulací pohybu sesuvu jako odpovědi na historické deště 

po 10 letech měření na tomto území (Vassallo et al., 2014, Vassallo et al., 2016) byly 

formulovány tyto závěry:  

 odpověď na srážky je ve studovaném sesuvném území charakterizovaná znatelným 

zpožděním;  
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 kolísání tlaku vody v pórech vlivem srážek je zanedbatelné v hloubce větší než 

15 m p. t.; 

 pórový tlak na smykové ploše se mění místo od místa a neodpovídá ani průměrnému 

pórovému tlaku v dané úrovni; 

 přírůstky posunutí a stupeň stability závisí na indexu průměrného tlaku vody 

v pórech, který nejvíce závisí na kolísání pórového tlaku v nejmělčích částech 

smykové plochy;  

 největší vliv na svahový pohyb má odpověď na dešťovou srážku na smykové ploše 

v hloubce menší než 10 m.  

3.4.3 Přemístění v pomalém zemním proudu Costa della Gavetta 

Při analýze výsledků inklinometrických měření v pomalém až velmi pomalém zemním 

proudu Costa della Gaveta došli italští autoři k závěru, že zemní proud vykazuje dlouhodobý 

pomalý pohyb v transportní zóně s v podstatě ustáleným „průtokem pohybujících se zemin“ 

ve středních a větších hloubkách zemního proudu v jednotlivých příčných profilech. Přírůstky 

přemístění se zvyšují směrem k povrchu, několikametrová vrstva při povrchu vykazuje 

výrazně rychlejší pohyb  (Di Maio et al.. 2010, Di Maio et al., 2014, Vassallo et al., 2014, 

Vassallo et al., 2016).  
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3.5 Fyzikálně-indexové parametry zemin v zájmových  sesuvných 
územích a podobných jílovitých zeminách 

Sesuvná aktivita v mělkých neogenních pánvích v zájmovém území bývá vázaná 

na výskyt jemnozrnných zemin v neogenních souvrstvích. V dalším textu je proto věnovaná 

značná pozornost především chování těchto zemin v zájmovém území a jim podobných 

jílovitých zemin. Jedná se o neogenní brněnské jíly, které byly zkoušeny řadou autorů, 

a pelitické zeminy ze sesuvných oblastí v italských Apeninách. Přehled zdrojů se stručnou 

charakteristikou dat je v Tab. 3.2, přehled fyzikálně indexových vlastností zemin je zapsán 

v Tab. 3.3.  

Jak jílovité zeminy sesuvů při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě, tak 

brněnské tégly i zeminy zde uvedených italských sesuvných oblastí spadají podle klasifikace 

UCSC a podle ČSN 73 6133 převážně do třídy jílů s vysokou až extrémní plasticitou. 

Převažuje u nich stupeň konzistence blízký 1, tj. tuhá až pevná konzistence dle normy ČSN 73 

6133 nebo pevná až velmi pevná konzistence podle normy ČSN EN ISO 14 688. 

Miocenní mořský vápnitý jíl v technické praxi označovaný jako „brněnský tégl“ je 

vysoce plastický jíl, šedomodrý až šedozelený, místy písčitý, často s krystaly sádrovce, 

kalcitu a limonitu, místy zvětralý především vylouhováním sladkou vodou. Zóny silného 

potrhání jílu korespondují s oblastmi silného průsaku povrchové vody podél poruch. 

Výslednými chemickými procesy vznikají minerály sádrovec, kalcit (10-34%) a limonit. 

S chemickými změnami jsou sdruženy také objemové změny (Feda et al., 1995). 

V laboratořích mechaniky zemin VUT FAST v Brně měřil fyzikálně-indexové vlastnosti 

neogenních brněnských téglů Horák. Aritmetické průměry jím naměřených charakteristik z 12 

až 18 lokalit jsou uvedeny v Tab. 3.3 v řádku č. 1. (Horák, 1987 in Uhrin, 2004, s. 51-52). 

Brněnským téglem se zabývali také Feda, Boháč a Herle (Feda et al., 1995), kteří prováděli 

zkoušky na vzorcích neogenního jílu odebraného při průzkumu pro stavbu brněnského Boby 

centra (viz Tab. 3.3, řádek č. 2). Ve třetím řádku tabulky jsou výsledky měření fyzikálně-

indexových vlastností brněnského téglu odebraného na ulici Sportovní při výstavbě 

nákupního centra, které provedl v rámci své diplomové práce na VUT FAST v Brně Uhrin 

(2004). Erbenová (2006) ve své dizertační práci předkládá rozsáhlou rešerši a výsledky 

měření mineralogických, fyzikálně-indexových a mechanických vlastností jílovitých zemin 

jihomoravského neogénu, především brněnského jílu a srovnává ji s publikovanými daty 

o chování jílu z dalších světových lokalit. Výsledky rešerše fyzikálně-indexových vlastností 

jílu se nacházejí v řádcích 4 a 5 tabulky. Uvádí také výsledky měření senzitivity brněnského 

jílu z lokality Křenová St = 1,8 a indexu aktivity jílu podle Skemptona stanoveného 

z 52 vzorků neogenního jílu IA = 0,8-2,2. Brněnské tégly byly zkoušeny např. v rámci 

zpracovávání několika studentských závěrečných prací na UK Praha. Ve své dizertační práci 

zkoumal Svoboda (2010) chování této zeminy odebrané v rámci průzkumu a monitorování 

brněnského tunelu v Králově Poli. Fyzikálně indexové vlastnosti tohoto materiálu jsou 

uvedeny v šestém řádku tabulky. Svoboda uvádí, že výsledky jeho měření odpovídají 

hodnotám v inženýrskogeologickém průzkumu, který pro danou stavbu provedl GEOtest, a. s. 

Brno.  
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 Označení zdrojů Tab. 3.2

 

  

Označení Charakteristika dat

FEDA_A převzato z článku (Feda, 1995); výsledky měření na 3 typech vzorků 

brněnského téglu z lokality Bobycentrum v Brně z hloubek 4,5-24 m pod 

terénem 

FEDA_B převzato z článku (Feda, 1995);doporučení pro použití krtické pevnosti 

normálně konsolidovaných jílů

SVOBODA převzato z doktorské práce (Svoboda, 2010a); výsledky měření na 

brněnském jílu z lokality tunel VMO Dobrovského

FŰRYCHOVÁ převzato z článku (Fürychová, 2014); rešerše fyzikálně-indexových a 

mechanických vlastností neogenních jílů z podloží brněnské aglomeace 

z 81 průzkumných zpráv

FENCL převzato z diplomové práce (Fencl, 2012); měření kritické smykové 

pevnosti brněnského jílu z lokality tunel VMO Dobrovského v Brně 

zjišťované různými laboratorními zkouškami

HORÁK_A převzato z diplomové práce (Uhrin, 2004); průměrné hodnoty z měření 

fyzikálně-indexových a mechanických vlastností na neogenních 

brněských téglech; jsou uvedeny výsledky laboratorních zkoušek

HORÁK_B převzato z diplomové práce (Uhrin, 2004); průměrné hodnoty z měření 

fyzikálně-indexových a mechanických vlastností na neogenních 

brněských téglech; jsou uvedeny výsledky polních zkoušek

UHRIN převzato z diplomové práce (Uhrin, 2004); měření kritické pevnosti na 

brněmském jílu z ulice Sportovní v Brně

ERBENOVÁ_A převzato z doktorské práce (Erbenová, 2006); rešerše parametrů 

brněnského jílu z výstavby kolektorů v Brně z hloubek 151 - 358 m pod 

terénem

ERBENOVÁ_B převzato z doktorské práce (Erbenová, 2006); rešerše parametrů 

brněnského jílu z hloubek do 20 m pod terénem

ERBENOVÁ_C převzato z doktorské práce (Erbenová, 2006); výsledky zkoušky CIUP na 

jílu z lokality VMO Dobrovského

ERBENOVÁ_D převzato z doktorské práce (Erbenová, 2006); rešerše parametrů 

jílovitých zemin jihomoravského neogénu; průměry z 22 vzorků

ROTT
převzato z článku (Rott, 2015); kritická pevnost jílů z lokality Brno Slatina 

DI MAIO_A převzato z článků (Di Maio, 2010b), (Di Maio, 2014), (Vassallo, 

2014),(Vassallo, 2016); výsledky fyzikálně-indexových a mechanických 

vlastností jílů ze sesuvné lokality Costa della Gaveta v jižní Itálii z 

laboratorních zkoušek prováděných s různým roztokem - destilovanou 

vodou, roztokem KCl nebo NaCl 

DI MAIO_B převzato z článku (Di Maio, 2010a); výsledky fyzikálně-indexových a 

mechanických vlastností jílů ze sesuvné lokality Grassano v jižní Itálii z 

laboratorních zkoušek prováděných s různým roztokem - destilovanou 

vodou, roztokem KCl nebo NaCl 

DI MAIO_C převzato z článku (Di Maio, 2014); výsledky fyzikálně-indexových a 

mechanických vlastností jílů s vysokým obsahem smektitu z 

laboratorních zkoušek prováděných s různým roztokem - destilovanou 

vodou, roztokem KCl nebo NaCl 

BUDKOVICE převzato ze zprávy o IG průzkumu (Paseka, 1989); výsledky 

laboratorních zkoušek jílů ze sesuvné lokality Budkovice-Svízla

BYSTRC převzato ze zprávy o IG průzkumu (Papoušek, 1976); výsledky 

laboratorních zkoušek jílů ze sesuvné lokality Brno Bystrc

ZNOJMO převzato ze zprávy (Paseka, 2007); výsledky laboratorních zkoušek jílů z 

lokality Znojmo
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Rozsáhlou rešerši fyzikálně-indexových i mechanických vlastností neogenních jílů 

z podloží brněnské aglomerace provedli pracovníci ČGS a PřF MU Brno (Fürychová et al., 

2014). Výzkum vyhodnotil data z 81 průzkumných zpráv uvádějících výsledky laboratorních 

měření zjištěné na 452 vzorcích neogenního jílu ze 180 vrtů. Zpracovávaná data 

neposkytovala dostatečné informace pro přesnější rozlišení jílů podle jejich stratigrafického 

stupně (ottnang, karpat, baden), jíly byly často ve zprávách označovány pouze jako neogenní 

nebo automaticky jako jíly spodnobadenské, které jsou pod brněnskou aglomerací 

dominantně nejrozšířenější. Proto jsou v rešerši prezentovány souhrnně vlastnosti neogenních 

jílů bez odlišení stratigrafického stupně (Tab. 3.3, řádek č. 7). 

 Fyzikálně indexové vlastnosti jemnozrnných zemin z uvedených lokalit Tab. 3.3

 

 

Lokalita
Stratigrafické 

zatřídění

Klasifikace UCSC 

a ČSN 73 6133

Zatřídění dle ČSN 

EN ISO 14 688

Mez tekutosti      

wL (%)

Index plasticity      

IP (%) 

1 HORÁK miocén 78,5 40

2 FEDA 71,3-77,8 42,4-44,2

3 UHRIN miocén 76,9 48,4

4 ERBENOVÁ A-C 72,6-81,4 33,7-57,2

5 ERBENOVÁ D 76,6  (81 vzorků) 46,7 (81 vzorků)

6 SVOBODA baden F8-CV clSi 74,3-76,7 39,7-42,1

7 FŰRYCHOVÁ ottnang - baden

F8, F7             

nejčastěji: CV, MV 

zřídka: F6

Cl, siCl, saCl

28-97,2    

nejčastěji: 60,1-80      

průměr: 74,5     

modus: 78,4

35,1-60        

průměr: 43,4      

modus: 44,1

8 DI MAIO A
svrchní křída až 

miocén
CI-CV 40-80 20-55

9 D MAIO B 40-60 20-35

10 ZNOJMO F6, F7, F8 Cl 36-97 7,7-43,7

11 BUDKOVICE ottnang

nejčastěji:          

F8-CH, CV, CE        

nebo: F7-MV a ME

nejčastěji:Cl                    

zřídka: siCl, sasiCl     

výjimečně: Si

50,9-120,5       

průměr: 91,5

12 BYSTRC F8-CH-CE 59,2-97,9 38,3-58,6

Lokalita
Index aktivity jílu     

IA (-)

Vlhkost                 

w (%)

Stupeň konzistence 

IC (-)

Pórovitost              

n (%)

Číslo pórovitosti       

e (-)

1 HORÁK 30 1,13 46 0,85

2 FEDA 0,87

3 UHRIN 33,9

4 ERBENOVÁ A-C 23,8-34,9 1,02-1,25 40,4-49,2 0,68-0,98

5 ERBENOVÁ D 0,8-2,2 (52 vzorků) 33 (126 vzorků) 1,1  (81 vzorků) 48 (45 vzorků)

6 SVOBODA 29,2-31,6 0,96-1,08 45 einit=0,83

7 FŰRYCHOVÁ

30,1-39             

průměr: 31,7      

modus: 34,9

0,81-1,1         

průměr: 1,0    

modus: 1,0

44-52             

průměr: 47,8         

modus: 48,5

8 DI MAIO A odpovídá illitu 33-42 (0,5-0,7)

9 D MAIO B
vyšší v písčitějších 

vložkách
z grafů

10 ZNOJMO 35

11 BUDKOVICE
13,8-51,2       

průměr: 31,3

0,92-1,39        

průměr: 1,07

34-59              

průměr: 49

0,515-1,439       

průměr: 0,99

12 BYSTRC
16,5-23,8    

ojediněle: 29-36,8 

0,95-1,114 

ojediněle: 1,19-1,41
36-50,2
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Dle norem ČSN EN ISO 14688 spadají zkoušené neogenní jíly převážně 

do jemnozrnných zemin typu Cl (clay), siCl (prachovitý jíl), při vyšším obsahu písčité složky 

do typu saCl (písčitý jíl). Dle mezinárodní klasifikace UCSC (Unified soil classification 

systém) a podle české normy ČSN 73 6133 jsou řazeny do tříd vysoce plastických jílů F8, 

resp. hlín F7. Nejčastěji jde o jemnozrnné zeminy velmi vysoce nebo extrémně plastické, 

přičemž z uvedeného grafu (Obr. 3.16 a Obr. 3.17) je zřejmé, že převažují jíly s velmi 

vysokou plasticitou F8-CV, dále jsou zastoupeny jíly extrémně plastické CE, jíly vysoce 

plastické CH a hlíny velmi vysoce plastické MV. Zřídka se vyskytují i jíly třídy F6 se střední 

nebo nízkou plasticitou.  

  Další sadou dat, ze kterých bylo čerpáno, jsou výsledky výzkumů prováděných 

v sesuvných oblastech v italských Apeninách. Vzorky jílového materiálu odebrané 

ze sesutých hmot v lokalitě Costa della Gaveta obsahovaly více než 50 % jílovité frakce, 

zeminy jsou středně až velmi vysoce plastické. Fyzikálně indexové vlastnosti deluvia jsou 

uvedeny v řádku č. 8 Tab. 3.3  (Di Maio et al., 2010). Další řádek tabulky předkládá 

fyzikálně-indexové vlastnosti jílů z lokality Grassano (Di Maio and Vassalo, 2011). Autoři 

komentují lokální změny ve vlhkosti odebraných zemin sesuvu. Vlhkost je vyšší ve vložkách 

písčitějších a prachovitějších, zvýšená vlhkost je také kolem některých smykových zón 

identifikovaných inklinometrickými měřeními. Vyšší lokální vlhkost byla pozorována 

na místě, kde nebyly naměřeny inklinometrické deformace, ale následně došlo k porušení 

vrtu, zatímco na jiných místech nebylo zjištěno zvýšení vlhkosti v okolí smykové plochy.  

V řádcích 10-12 Tab. 3.3 jsou uvedeny fyzikálně indexové vlastnosti jílovitých zemin 

odebraných v sesuvných územích ležících v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním 

okraji karpatské předhlubně na Moravě, kterými se zabývá tato práce. Jedná se o sesuvná 

území Znojmo, Budkovice-Svízla a Brno-Bystrc. 

Lokalita

Hustota pevných 

částic                

rs (kg.m-3)

Objemová 

hmotnost přirozená                 

r (kg.m-3)

Objemová hmotnost 

vysušená             

rd (kg.m-3)

Stupeň nasycení      

Sr (%)

1 HORÁK 2665 1895 1440 96

2 FEDA 2690-2720

3 UHRIN 2750

4 ERBENOVÁ A-C 2570-2780 1790-2085 1331-1581 79-100

5 ERBENOVÁ D 2698  (49 vzorků) 1883  (49 vzorků) 94  (45 vzorků)

6 SVOBODA 2660

7 FŰRYCHOVÁ

2701-2750     

průměr: 2728     

modus: 2722

1761-1960    

průměr: 1880    

modus: 1868

1281-1520    

průměr: 1438     

modus: 1396

92,1-100        

průměr:  94,2    

modus: 98,7

8 DI MAIO A 2050-2150* 1600-1800* 95-100

9 D MAIO B

10 ZNOJMO 2704 2112 100

11 BUDKOVICE
2583-2779      

průměr: 2721

1569-2006      

průměr: 1818

1122-1763           

průměr: 1393

72-98             

průměr: 87

12 BYSTRC 2000
93,9-100       

ojediněle: 82,4-86,3
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 Casagrandeho plasticitní diagram s vyznačenou plasticitou vzorků neogenních jílů Obr. 3.16

dle ČSN 73 61 33 (Fűrychová et al., 2014) 

 

 Plasticita a konzistence brněnských neogenních jílů vyhodnocená na 384 vzorcích Obr. 3.17

(zpracováno dle Fűrychová et al., 2014) 

3.5.1 Závěry k zeminám ze zájmové oblasti 

Z Tab. 3.3 vyplývá, že zeminy patří převážně do třídy F8 vysoce plastických jílů (CH, 

CV), tomu odpovídají jejich meze tekutosti wL nejčastěji v rozmezí 50-90 %. Jíly z podloží 

brněnské aglomerace, kde je mocnost neogenních sedimentů větší (řádky 1-4 a 6 Tab. 3.3), 

vykazují wL v úzkém pásmu cca 70-80 %. V sesuvných lokalitách v mělkých reliktech 

pánevní výplně při okraji předhlubně (řádky 10-12 Tab. 3.3) jsou často zjišťovány wL vyšší 

než 90 %, tj. s extrémní plasticitou (zeminy CE a ME). Extrémní plasticitu má 30 ze 48 

vzorků odebraných jílů z Budkovic (GTK N1, N2, K0 a K2 – viz kap. 4.1.5). Maximální 

wL = 125,8 %. Jílovité zeminy s  wL nižší než 50 % jsou zpravidla prachovité nebo písčité. 

V tomto srovnání mají zeminy jihoitalských sesuvů (řádky 8 a 9 Tab. 3.3) o něco nižší wL. 
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Stupeň konzistence v zájmovém území byl zjišťován v rozmezí 0,81-1,39 s nejvyšší četností 

v rozsahu 0,95-1,1. Tyto hodnoty dobře korespondují s daty v rešerši Fűrychové et al. (2014) 

z oblasti brněnské aglomerace (viz Obr. 3.17). Vysoká IC sedimentů z Budkovic spadají 

na vrub zeminám s uhelnou příměsí nebo slabě zpevněným sedimentům. Uhelná příměs, která 

se vyskytuje v některých vrstvách v zeminách z Budkovic, také snižuje jejich hustotu pevných 

částic a objemovou hmotnost.  Stupeň nasycení Sr je v rozsahu 72-100 % jak v hlubších 

částech pánve (řádky 1-7), tak v jejích mělkých reliktech (řádky 10-12). 
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3.6 Smyková pevnost jemnozrnných zemin 

Stabilitu svahu z mechanických parametrů geomateriálů nejvíce ovlivňuje jejich smyková 

pevnost, proto je jí v následujícím textu věnována pozornost. Nejdříve je v podkapitole 3.6.1 

podán obecný přehled o problematice smykové pevnosti zemin, pak je v podkapitole 3.6.2 

pojednáno o specificích smykové pevnosti jílů. Přehled naměřených vrcholových, kritických, 

reziduálních a totálních parametrů smykové pevnosti sledovaných zemin předkládá 

podkapitola 3.6.3 a závěry formulované pro smykovou pevnost jsou uvedeny v podkapitole 

3.6.4. 

3.6.1 Smyková pevnost zemin – obecné pojmy 

Nastane-li ve svahu sesuv, dochází k porušení horninového prostředí budujícího svah 

vyčerpáním jeho pevnosti. Stav porušení zeminy je nejčastěji popsán čárou její smykové 

pevnosti. Čára smykové pevnosti zeminy je zpravidla definovaná jako obálka Mohrových 

kružnic, které popisují stav napjatosti zkoušené zeminy, při níž došlo k jejímu porušení. 

Obvykle je uvažována v rovině napětí - jako přímka, i když především v oblasti malého 

tlaku a tahu nevystihuje lineární závislost dobře reálné chování zeminy a běžně nadhodnocuje 

především vrcholovou smykovou pevnost zavedením vyšší soudržnosti c než je reálné v tahu 

a nízkém tlaku. Smyková pevnost je obecně popisována podmínkou porušení podle Mohra 

a Coulomba v termínech efektivního napětí 

 ctgs             [1] 

resp. totálního napětí 

 uuu ctgs  
, [2] 

kde s´ je efektivní smyková pevnost horninového prostředí, su je totální smyková pevnost 

horninového prostředí, ' je působící efektivní normálové napětí, ' resp. u je efektivní resp. 

totální úhel vnitřního tření a c' resp. cu je efektivní resp. totální soudržnost.  Působící pórový 

tlak u snižuje efektivní napětí ', od něhož se odvozuje smyková pevnost zeminy. 

 u   [3] 

Důvodem zvýšení pórového tlaku bývá zvýšení hladiny podzemní vody a zvýšená 

infiltrace vody do těla sesuvu především v době extrémních dešťů a tání nebo rychlé vnesení 

zatížení nebo odtížení během výstavby. Časový průběh změn pórového tlaku závisí 

na propustnosti prostředí, v nepropustných zeminách probíhá konsolidace dlouhodobě. 

Dochází-li v zemině během smýkání k situaci, kdy se během přetváření nemění objem 

zeminy za plně saturovaného stavu Sr = 100 %, nastávají tzv. neodvodněné podmínky 

vyšetřovaného procesu, které jsou popsané totálními parametry smykové pevnosti. Totální 

úhel vnitřního tření u = 0°, smyková pevnost pak odpovídá totální soudržnosti cu. Pokud 

při zatěžování svahu dochází ke stavu, kdy voda z pórů horninového prostředí může odtékat 

jen velmi pomalu a vzniká v ní zvýšené pórové napětí u, nastávají podmínky blízké 

neodvodněnému stavu. Neodvodněná smyková pevnost se uplatňuje především při rychlém 

zatížení nebo odtížení nasycených jemnozrnných zemin (viz Obr. 3.18 – fáze rychlé 

výstavby). 
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 Vývoj úrovně pórových tlaků a stability svahů násypu a zářezu v závislosti na čase Obr. 3.18

při rychlé výstavbě (Duncan, 2014, s. 32 a 33)  

Odvodněné podmínky nastávají tehdy, když propustnost horninového prostředí je 

dostatečně velká, aby během zatěžování mohla voda z pórů zeminy volně odtékat bez toho, že 

by v ní vznikal zvýšený pórový tlak. Tyto podmínky obecně nastávají v propustném 

horninovém prostředí a v prostředí jemnozrnných zemin v dlouhodobém horizontu 

po zatížení, kdy už dojde k disipaci pórových tlaků. Smyková pevnost za odvodněných 

podmínek je popsána efektivními parametry smykové pevnosti c' a '.  V průběhu času se 

mění podmínky v sesuvném svahu (viz Obr. 3.18). Především v jemnozrnných nepropustných 

zeminách dochází ke změnám podmínek dlouhodobě, v řádu let a desetiletí. Mohou se měnit 

např. z neodvodněných podmínek za plně saturovaného stavu postupně na stav, kdy zeminy 

nejsou plně saturované, při přetváření dochází ke změně objemu a situaci ovlivňuje zvýšený 

pórový tlak (Fredlund et al., 2012), až následně na konečný stav popsaný jako odvodněné 

podmínky (Craig, 2004, Duncan et al., 2014, Enoki et al., 1993, Plaxis materials model, 

Uhrin, 2004, Záruba and Mencl, 1987).  

Podle teorie kritických stavů přetváření vzorků dané zeminy může probíhat křehce (je 

dosaženo vrcholové pevnosti a až následně dochází k poklesu na kritické hodnoty smykové 

pevnosti; vrcholová pevnost je definovaná vrcholovými parametry smykové pevnostip  
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 Vztah mezi vrcholovou, kritickou a reziduální smykovou pevností zeminy Obr. 3.19

(zpracováno dle Atkinson, 2007, s. 122, Duncan, 2014, s. 75)   

a cp) nebo vláčně (vrcholové chování během přetváření je zároveň kritickým stavem) 

v závislosti na zatěžovací historii daného vzorku. Po dosažení kritického stavu je už chování 

všech zkoušených vzorků dané zeminy shodné (Obr. 3.19). Parametry kritického stavu jsou 

nezávislé na stavu a zatěžovací historii daného vzorku (Atkinson, 2007). 

 Kritický stav zeminy vymezuje čára kritického stavu CSL - Critical State Line, která 

popisuje stav napětí a přetvoření zeminy při dosažení kritického stavu během smýkání. Při 

vyhodnocení z krabicových smykových zkoušek je vyhodnocován kritický úhel vnitřního 

tření c  jako směrnice čáry CSL v zobrazení -. 

 cff   tan
, [4] 

kde f je smykové napětí při porušení v kritickém stavu a f je normálové napětí při porušení 

v kritickém stavu. Ze zkoušek provedených v triaxiálním přístroji se vyhodnocuje parametr 

Mc jako směrnice čáry CSL při stlačení v závislosti p - q, kde deviátorové napětí 

 raq  
 [5] 

a střední hlavní napětí je 

 
 rap   2

3

1

. [6] 
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Ve vztazích a označuje axiální napětí a r  napětí radiální. Hodnoty pf  a qf  odpovídají 

stavu při porušení a platí 

 fcf pMq 
. [7] 

Vztah mezi parametry c a Mc (Atkinson, 2007) je  

  c

c
cM










sin3

sin6

. [8] 

Dojde-li podél smykové plochy k velkému posunu, pak smyková pevnost klesne na svoji 

nejnižší hodnotu, která je označovaná jako reziduální (viz Obr. 3.19). Reziduální smyková 

pevnost je popsána reziduální čárou smykové pevnosti 

 rr   tan , [9] 

kde r je reziduální úhel vnitřního tření měřené zeminy. Reziduální pevnost je třeba zavést do 

výpočtů pro zóny predisponovaných již vytvořených ohlazených i dílčích smykových ploch 

potenciálních (tj. nyní uklidněných), stabilizovaných nebo aktivních sesuvů.   

3.6.2 Smyková pevnost jílů 

Značné procento svahových pohybů probíhá v pelitických horninách, to je v jílovitých 

nebo slínitých zeminách a ve zvětralinách pelitických sedimentů (Duncan et al., 2014, Enoki 

et al., 1993, Vermeer et al., 2002). Duncan (2014, s. 16) tuto skutečnost porovnává se situací 

na Měsíci a upozorňuje na to, že na Měsíci není voda ani jíl a proto v tomto prostředí 

zůstávají i prudké svahy dlouhodobě stabilní. Chování jílů je obecně silně ovlivněno jejich 

konzistencí, jejich pevnost se mění v čase, závisí na konsolidaci, bobtnání, minerálním složení 

(viz Obr. 3.20), zvětrávání, tvorbě ohlazů, creepových vlastnostech apod. Překonsolidované 

jíly a břidlice mohou být silně anizotropní a pak mají také smykovou pevnost závislou 

na sklonu smykové plochy vůči vrstevnatosti jílu. Překonsolidované jíly mají nenulovou 

efektivní soudržnost. Některé typy jílů jsou náchylné k dlouhodobým objemovým změnám, 

které probíhají v řádu let a desetiletí. Dlouhodobost bobtnání způsobuje, že může být jen 

těžko zachyceno laboratorními zkouškami, které se provádějí v daleko kratších časových 

úsecích (Duncan et al., 2014, s. 52-78). 

Jíl má velmi nízkou propustnost. Pelitické masivy mohou ale vykazovat značnou 

sekundární propustnost, jsou-li tvořeny potrhaným jílem, obsahují-li čočky propustných materiálů 

nebo vlivem rozpukání. Poruchám svahů často předchází rozvoj puklin a trhlin u hřebene 

svahu. Vlivem působícího smykového napětí dochází v pelitech k orientovanému 

přestrukturování jílových částic a vznikají ohlazy. Hladké plochy ohlazů mají reziduální 

smykovou pevnost. Vyšší podíl písku nebo prachu zpomaluje jejich tvorbu. Dalším procesem, 

při němž dochází ke snižování smykové pevnosti horninového prostředí, je zvětrávání hornin. 

Např. pelitické břidlice nebo kamenivo z nich mohou zvětrávat a postupně rozbřídat a tak 

snižovat svoji smykovou pevnost. Při dlouhodobém zatížení se mohou pelity, především 

vysoce plastické, dlouhodobě deformovat a postupně až porušovat i při smykových napětích 

daleko menších než je krátkodobá smyková pevnost. Creepové pohyby probíhají směrem se 

svahu a jsou nevratné. Dalším procesem vedoucím ke snížení smykové pevnosti je louhování 



 

46 

 

solí z pórů hornin. Takto vznikají například senzitivní jíly. Křehké materiály snižují svoji 

pevnost také při zvyšujícím se přetvoření. 

 

 Rozsah Mohrových obálek efektivní smykové pevnosti normálně konsolidovaného Obr. 3.20

jílu podle minerálního složení jílu (Mitchel, 1995 in Uhrin 2004) 

3.6.2.1 Potrhané jíly 

Speciální mechanické chování vykazují potrhané jíly. Jedná se o pevné vysoce 

překonsolidované jíly prostoupené sítí trhlin. Laboratorní měření jejich pevnosti dává 

nadhodnocené výsledky kvůli dlouhodobým procesům bobtnání a změkčení, a také kvůli 

nedostatečnému zohlednění vlivu prostoupení materiálu trhlinami, které nebývá snadné 

laboratorně vhodně postihnout zkouškami. 

Vrcholová pevnost laboratorně měřená na neporušených vzorcích potrhaného jílu bývá 

významně vyšší než pevnost přepočítaná zpětným výpočtem pro reálně proběhlé sesuvy 

v tomto horninové prostředí. Proto je třeba do výpočtů stability svahů nezavádět vrcholovou 

smykovou pevnost, ale pevnost kritickou. Parametry smykové pevnosti zeminy v kritickém 

stavu odpovídají hodnotám získaným zpětnými výpočty provedenými při stabilitních 

analýzách aktivizovaných sesuvů (Duncan et al., 2014, s. 74-75).  

Feda, Boháč a Herle (Feda et al., 1995) se zabývali vyšetřováním mechanického chování 

potrhaných brněnských neogenních jílů a konstatovali, že potrhané jíly jsou zeminy, které se 

svým mechanickým chováním blíží chování rozpukaných skalních hornin. Se vzrůstajícím 

normálovým napětím (tlakem) vzrůstá smykové napětí podél trhlin, obvykle rychleji než 

u intaktních jílů. Během zatěžování se jeho nehomogenity postupně zmenšují a po dosažení 

kritické úrovně napětí zcela vymizí. Trhliny mohou být vytvořeny smykovým přemístěním 

(ohlazy) nebo bez přemístění se mohou vyskytovat podél puklin. V prvním případě se 

smyková pevnost sníží na reziduální hodnotu, v druhém případě je pouze anulovaná koheze. 

U potrhaných jílů není jednoduché zobecňování. Každý typ potrhaného jílu by se měl zkoušet 

jako nový materiál. 
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3.6.3 Smyková pevnost jílovitých zemin ze zájmových oblastí a zemin 
s podobným chováním  

V sesuvných lokalitách v Budkovicích-Svízle, v Brně-Bystrci i ve Znojmě bylo 

inženýrskogeologickým průzkumem zjištěno, že smykové plochy starých sesuvů jsou 

vytvořeny v neogenních jílovitých zeminách. Proto je v dalším textu zpracován přehled 

dostupných dat o smykové pevnosti těchto zemin ze zájmové oblasti a jim podobných. 

3.6.3.1   Vrcholová smyková pevnost zkoumaných jílů 

Nedostatkem v problematice stanovení vrcholové smykové pevnosti zeminy je to, že 

parametry vrcholové smykové pevnosti se většinou udávají jako konstantní parametry v celém 

rozsahu napětí ', zatímco ve skutečnosti čára vrcholové smykové pevnosti nemá v zobrazení 

- lineární průběh. Tímto způsobem dochází k nadhodnocení smykové pevnosti v oboru 

malých tlaků a v tahu. Přehled dostupných dat o efektivní vrcholové smykové pevnosti těchto 

zemin je zpracován v Tab. 3.4. Graf srovnávající vrcholovou smykovou pevnost výše 

uvedených sedimentů je na Obr. 3.21. Podrobný přehled zdrojů je uveden v Tab. 3.2. 

Horák (1987 in Uhrin, 2004) publikoval průměrné efektivní smykové parametry 

brněnského neogenního jílu zjištěné smykovými krabicovými zkouškami ze 6 lokalit: 

p = 20-22, výjimečně 28, cp = 20-70 kPa, výjimečně cp = 100 kPa (označení HORÁK   

1-3 v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21.).  

Vrcholovou smykovou pevnost měřili pro brněnský jíl Feda et al. (1995) na vzorcích 

v lokalitě Boby centrum v Brně. V hloubkách do 20 m p. t. byly změřeny p = 28,5° 

a cp = 18,2 kPa, pro hlubší vrstvy p = 27,6° a cp = 183,9 kPa (označení FEDA_A 1-2 v Tab. 

3.4. a v grafu Obr. 3.21). Tyto výsledky korespondují s hypotézou, že potrhané jíly se 

vyskytují do hloubky 20 m, hlubší nepotrhaný jíl má 10x vyšší vrcholovou soudržnost. Zóny 

potrhaných jílů mohou reprezentovat potenciální smykové plochy.  

V práci Erbenové (2006) jsou uvedena měření smykové pevnosti z IG průzkumu pro 

výstavbu kolektorů z hloubek 151-358 m p. t. (označení ERBENOVÁ_A 1-2 v Tab. 3.4. 

a v grafu Obr. 3.21) a mělčích vrtů do hloubky cca 20 m p. t. (označení ERBENOVÁ_B 3-6 

v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21). Erbenová dále uvádí výsledky CIUP zkoušky na neogenním 

jílu z lokality Dobrovského tunel v Brně (ERBENOVÁ_C 7) a průměr z 22 měření 

na brněnském jílu (ERBENOVÁ_D 8 v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21). 

Svoboda (2010, s. 59-62) stanovoval vrcholovou pevnost brněnského jílu triaxiálními 

CIUP zkouškami na neporušených vzorcích jílu z hloubky 15 a 19,5 m p. t. z lokality VMO 

Dobrovského v Králově Poli v Brně a ze zkoušek vyhodnotil parametry vrcholové smykové 

pevnosti p = 23,5° a cp = 52 kPa (SVOBODA 1 v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21). Jíl 

vykazoval zřejmé vrcholové chování, zatímco jíl z lokality Boby centrum ze srovnatelné 

hloubkové úrovně se choval vláčně. Svoboda zjistil, že odlišná barva vzorků jílu nemá vliv na 

mechanické chování zeminy. 
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 Vrcholová smyková pevnost předmětných jílovitých zemin Tab. 3.4

 

 

 Vrcholová smyková pevnost předmětných zemin Obr. 3.21

označení lokalita/zkouška poznámka hloubka ϕ[°] c [kPa]

FEDA_A 1 do 20 m 28,5 18,2

FEDA_A 2 více než 20 m 27,6 183,9

SVOBODA 1 Brno tunel VMO Dobrovského 15 a 19,5 m 23,5 52

FŰRYCHOVÁ 1 min nejčastějšího rozsahu 10,1 4,1

FŰRYCHOVÁ 2 max nejčastějšího rozsahu 25 40

FŰRYCHOVÁ 3 průměr 18,4 31,5

FŰRYCHOVÁ 4 modus 17,6 23,1

HORÁK 1 rozsah od 20 20

HORÁK 2 rozsah do 22 70

HORÁK 3 výjimečně 28 100

ERBENOVÁ_A 1 nižší smyková pevnost 236 m 19 42

ERBENOVÁ_A 2 vyšší smyková pevnost 358 m 28 160

ERBENOVÁ_B 3 rozsah od 18-20m 20 21

ERBENOVÁ_B 4 rozsah do 18-20m 22,2 35

ERBENOVÁ_B 5 výjimečně 18-20m 20,9 73

ERBENOVÁ_B 6 průměr 18-20m 21,3 38,5

ERBENOVÁ_C 7 Brno tunel VMO Dobrovského zkouška CIUP 25,4 24

ERBENOVÁ_D 8 brněnský jíl z jižní Moravy průměr z 22 vzorků 19 40

DI MAIO_A 1 sesuv Costa della Gaveta 14 50

DI MAIO_B 2 22 0

DI MAIO_B 3 22 125

BUDKOVICE 1 GTK N1 19,9 18

BUDKOVICE 2 GTK N2 17 9

BUDKOVICE 3 GTK K2 2 m 17,1 11

BUDKOVICE 5 GTK K2 28 9

ZNOJMO 26,8 5

sesuvy Grassano

Brno Bobycentrum

rešerše pro brněnskou aglomeraci

Brno kolektory
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Rešerše Fürychové et al. (2014) vyhodnocuje pro stanovení typických efektivních 

parametrů smykové pevnosti cp a p neogenního jílu v prostoru brněnské aglomerace data 

z 56 zkoušek zemin se stupněm konzistence Ic nejčastěji 0,81-1,1. Není uvedeno, o jaký typ 

efektivních smykových parametrů se jedná, lze předpokládat, že jde o parametry běžně 

označované jako vrcholové. Jako nejčastější rozsah cp je uvedeno 4,1-40 kPa, aritmetický 

průměr cp = 31,5 kPa a modus cp = 23,1 kPa. Nejčastější rozsah p je 10,1-25, průměr 

p = 18,4 a modus p = 17,6 (FŰRYCHOVÁ 1-4 v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21). 

Efektivní vrcholový úhel vnitřního tření blízký 10 je nepravděpodobně nízký. Lze 

předpokládat, že nejde o korektní efektivní vrcholové parametry, ale měření je ovlivněno 

pórovým tlakem, čímž je vyhodnocena vyšší soudržnost a nižší úhel vnitřního tření. Jedná se 

o chybu, která je ve stavební praxi běžná a rešerše Fürychové tak předkládá reálný obraz 

situace v praxi.  

Pro jihoitalské sesuvné území Costa della Gaveta byly triaxiálními testy CU naměřeny 

pro pelitický materiál v těle velmi pomalého zemního proudu vrcholová pevnost s parametry 

μ = 102 kPa na ose q a sklon Mc = 0,53, což odpovídá soudržnosti cp = 50 kPa a úhlu 

vnitřního tření p = 14° (DI MAIO_A 1 v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21). Tak velká koheze 

a relativně nízký úhel vnitřního tření by mohly být zapříčiněny částečně překonsolidací 

a částečně vnitřními vazbami v pelitickém materiálu (Di Maio et al., 2010). 

Vrcholová smyková pevnost měřená na vzorcích jihoitalského modrého jíly ze sesuvného 

území Grasano triaxiálními CIUP zkouškami je dobře popsána parametry  = 0 a Mc = 0,86, 

což odpovídá p = 22° (DI MAIO_B 2 v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21). Pro dva vzorky ale 

vychází  = 250 kPa, což lze přičíst na vrub vnitřním vazbám mezi částicemi (DI MAIO_B 3 

v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21). Na některých vzorcích došlo k porušení podél preexistujících 

diskontinuit, nicméně smyková pevnost nebyla odlišná od výsledků vzorků bez diskontinuit 

(Di Maio and Vassallo, 2011).  

V Tab. 3.4 jsou dále uvedeny výsledky měření vrcholové smykové pevnosti jílovitých 

zemin ze sesuvného území v Budkovicích-Svízle. Intaktní pevný neogenní jíl vykazoval 

pevnosti p = 19,9° a cp = 18 kPa (BUDKOVICE 1 v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21), jíl 

s uhelnou příměsí p = 17° a cp = 9 kPa (BUDKOVICE 2 v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21). 

Do souboru dat o vytipovaných neogenních zeminách jsou přidány výsledky měření dvou 

vzorků kvartérních zemin, a to jílu s pevností p = 17,1° a cp = 11 kPa (BUDKOVICE 3 

v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21) a písčitého jílu o pevnosti p = 28° a cp = 9 kPa 

(BUDKOVICE 4 v Tab. 3.4. a v grafu Obr. 3.21). Z přehledu byly vyřazeny jako 

nevěrohodné výsledky měření vrcholové smykové pevnosti na 1 vzorku měkkého kvartérního 

jílu, pro který byl stanoven p = 11,6° a cp = 28 kPa. Nízký p při vyšší cp nadhodnocují 

smykovou pevnost v nízkém tlaku (Drobníčková and Paseka, 1989).  

Jako poslední je v Tab. 3.4 uvedena smyková pevnost neogenního jílu ze silničního obchvatu 

Znojma (Paseka, 2007). 

3.6.3.2 Kritická smyková pevnost zkoumaných jílů 

Teorie kritických stavů vychází z předpokladu, že po dosažení kritického stavu je už 

chování všech zkoušených vzorků dané zeminy shodné (Obr. 3.19), a že tedy parametry  
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 Kritická smyková pevnost předmětných jílovitých zemin Tab. 3.5

 

 

 Kritická smyková pevnost předmětných zemin Obr. 3.22

kritického stavu jsou nezávislé na zatěžovací historii daného vzorku. Kritická smyková 

pevnost se nejčastěji vyhodnocuje na rekonstituovaných vzorcích zemin. Jedná se o teorii 

v mechanice zemin poměrně novou, té odpovídá také menší množství dat, které lze 

v literatuře najít (Tab. 3.5 a Obr. 3.22). Podrobný přehled zdrojů je v Tab. 3.2.  

Feda, Boháč a Herle (Feda et al., 1995) zjišťovali pro brněnský jíl v lokalitě Boby 

centrum Brno kritickou smykovou pevnost triaxiálními CIUP zkouškami na rekonstituovaných 

vzorcích. Z testů na vzorcích rekonstituovaných za přirozené vlhkosti byly stanoveny 

parametry kritické smykové pevnosti c = 26,7° a cc = 3,8 kPa, což je autory považováno 

také za uvážlivě akceptovatelný vrcholový úhel vnitřního tření (Tab. 3.5 a Obr. 3.22 – 

označení FEDA_A 3). Pro normálně konsolidované jíly by bylo vhodné použít cc = 0 kPa 

(FEDA_B 4 v Tab. 3.5 a Obr. 3.22). Na vzorcích rekonstituovaných po vysušení v peci byla 

změřena kritická smyková pevnost vyšší než vrcholová pevnost na neporušených vzorcích, 

označení lokalita/zkouška poznámka hloubka ϕ[°] c [kPa]

FEDA_A 3 Brno Bobycentrum 26,7 3,8

FEDA_B 4
doporučení pro normálně 

konsolidované jíly
26,7 0

SVOBODA 2 rotační smykový přístroj 15 a 19,5 m 19,9 0

SVOBODA 3 standardní triaxiální zkouška 15 a 19,5 m 18,9 0

FENCL 1 standardní triaxiální zkouška 15 a 19,5 m 21 0

FENCL 2
triaxiální zkouška s kluznými 

destičkami
15 a 19,5 m 23,5 0

FENCL 3 rotační smykový přístroj 15 a 19,5 m 19,8 0

FENCL 4 translační smykový přístroj 15 a 19,5 m 21,7 0

UHRIN 1 min 23,2 0

UHRIN 2 max 27,2 0

UHRIN 3 průměr 25,1 0

UHRIN 4 min 17,7 0

UHRIN 5 max 23,2 0

UHRIN 6 průměr 20,4 0

UHRIN 7 triaxiální CIUP zkouška 25,5 0

ROTT Brno Slatina 22 0

Brno tunel VMO Dobrovského

Brno tunel VMO Dobrovského

krabicová smyková zkouška - 

čtvercová krabice

krabicová smyková zkouška - 

kruhovákrabice
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proto se nedoporučuje používat tuto metodiku přípravy vzorků, která vede k nadhodnoceným 

výsledkům. 

Uhrin (2004) stanovil na rekonstituovaných vzorcích jílu z ulice Sportovní v Brně 

ve čtvercové smykové krabici c = 23,2-27,2°, průměr ze 6 provedených měření je 

c = 25,1° (UHRIN 1-3 v Tab. 3.5 a Obr. 3.22). Při zkouškách v kruhové smykové krabici 

dospěl k výsledkům c = 17,7-23,2°, průměr ze 12 měření je c = 20,4° (UHRIN 4-6 v Tab. 

3.5 a Obr. 3.22). Z 5 CIUP triaxiálních testů vyhodnotil c = 25,5° (UHRIN 7 v Tab. 3.5 

a Obr. 3.22). 

Výsledky měření parametrů kritického stavu brněnského jílu publikuje dlouhodobě UK 

v Praze také ve spolupráci s dalšími organizacemi. Svoboda (2010) prováděl testování kritické 

smykové pevnosti na rekonstituovaných vzorcích brněnského jílu z lokality VMO 

Dobrovského v Brně. Při zkoušce v rotačním smykovém přístroji vyhodnotil kritický úhel 

vnitřního tření c = 19,9°, v triaxiálním testu získal c = 18,9° (SVOBODA 2-3 v Tab. 3.5 

a Obr. 3.22). Považoval za pravděpodobné, že kvůli standardní metodice zkoušky, kdy není 

umožněna radiální deformace podstav vzorku, je skutečná hodnota úhlu c vyšší (Svoboda, 

2010, s. 70).  

Fencl (2012) měřil kritickou smykovou pevnost brněnského jílu na stejném materiálu 

jako Svoboda, na rekonstituovaných vzorcích neogenního jílu odebraného z hloubek           

15-19 m p. t. z vrtů EXTII/6 a INK 17 pro tunel VMO Dobrovského v Brně-Králově Poli. 

Provedl měření kritické pevnosti různými metodikami. Ze standardních triaxiálních zkoušek 

vyhodnotil ´c = 21° s komentářem, že během zkoušek začaly ve vzorcích vznikat smykové 

trhlinky. Z triaxiálních zkoušek prováděných s kluznými destičkami umožňujícími radiální 

deformaci na podstavách vzorku získal c = 23,5°, ze zkoušek v rotačním smykovém přístroji 

typu Bromhead obdržel c = 19,8° a v translačním krabicovém smykovém přístroji naměřil 

(na 1 vzorku) c = 21,7° (FENCL 1-4 v Tab. 3.5 a Obr. 3.22). 

Údaje o kritické pevnosti brněnského jílu lze dále vyhledat v publikacích 

o matematickém modelování tohoto materiálu. V Hájkově hypoplastickém modelu (Hájek 

et al. (2008) je zaveden pro illitický brněnský jíl kritický úhel vnitřního tření c = 18,7°. 

Při modelování poklesové kotliny tunelu Dobrovského v Brně byl do parametrické studie 

(Svoboda et al., 2010) použit kritický úhel vnitřního tření brněnského jílu c = 19,9° ve shodě 

se Svobodovou dizertační prací (Svoboda, 2010). Ve zpětné analýze pro zhodnocení 

součinitel zemního tlaku v klidu K0 v lokalitě tunel Dobrovského v Brně (Rott et al., 2015) je 

použita pro kritický úhel vnitřního tření brněnského téglu hodnota c = 22° (ROTT v Tab. 

3.5 a Obr. 3.22) ve shodě s výsledky měření Fencla (2012). 

3.6.3.3 Reziduální pevnost zkoumaných jílů 

Smyková pevnost na smykových plochách dříve proběhlých sesuvů je nižší než 

vrcholová. Podél smykové plochy byla vrcholová pevnost překročena a klesla na kritickou 

nebo reziduální smykovou pevnost v závislosti na velikosti proběhlého posunu podél plochy. 

Hmoty těla starého sesuvu mívají sníženou pevnost, bývají nehomogennější, pórovitější,  

 Reziduální smyková pevnost předmětných jílovitých zemin Tab. 3.6
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 Reziduální smyková pevnost předmětných zemin Obr. 3.23

stlačitelnější a propustnější než jejich neporušené podloží a okolí (Duncan et al., 2014). Proto 

je vyšetření reziduální smykové pevnosti v sesuvných oblastech důležité. 

Feda et al. (1995) stanovili pro neogenní jíl z lokality Boby centrum Brno reziduální úhel 

vnitřního tření r = 14,5° (Tab. 3.6 a Obr. 3.23 – označení FEDA_A 5). 

Svoboda (2010) vyhodnotil pro neogenní jíl v lokalitě tunel VMO Dobrovského 

v Králově Poli v Brně ze zkoušek na rekonstituovaném materiálu v rotačním smykovém 

označení lokalita/zkouška poznámka hloubka ϕ[°] c [kPa]

FEDA_A 5 Brno Bobycentrum 14,5

SVOBODA 4 Brno tunel VMO Dobrovského
rekonstituovaný jíl, rotační 

smykový přístroj
15 a 19,5 m 12

FENCL 5
rekonstituovaný jíl, rotační 

krabicový smykový přístroj
9,5

FENCL 6
rekonstituovaný jíl, translační 

krabicový smykový přístroj
6,9

DI MAIO_A 4
rekonstituovaný jíl, zkouška s 

destilovanou vodou, rozsah od
8

DI MAIO_A 5
rekonstituovaný jíl, zkouška s 

destilovanou vodou, rozsah do
10

DI MAIO_A 6
rekonstituovaný jíl, zkouška s 

přirozenou pórovou tekutinou
13

DI MAIO_A 7
rekonstituovaný jíl, zkouška s 

roztokem KCl
20

DI MAIO_A 8
numerický model, ϕ stanoveno 

zpětným výpočtem
12,5

DI MAIO_B 9 zkoušky jílů v destilované vodě 9

DI MAIO_B 10
zkoušky písčitějších jílů v 

destilované vodě
15

DI MAIO_B 11
zkoušky písčitějších jílů v 

roztoku KCl
20

DI MAIO_C 12
rekonstituovaný jíl se smektitem, 

zkouška s destilovanou vodou
5

DI MAIO_C 13
rekonstituovaný jíl se smektitem, 

zkouška s roztokem NaCl
15

BUDKOVICE 6 min 3,5

BUDKOVICE 7 max 9,5

BUDKOVICE 8 průměr z 9 zkoušek 5,7

sesuvy Grassano

jižní Itálie

Brno tunel VMO Dobrovského

sesuv Costa della Gaveta
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přístroji r = 12° (SVOBODA 4 v Tab. 3.6 a Obr. 3.23). Při zkoušce v triaxiálním přístroji se 

povrcholová pevnost rekonstituovaného vzorku ustálila při velikosti přetvoření 25 % na 11,3°, 

což koresponduje s hodnotou reziduálního úhlu smykové pevnosti stanovenou v rotačním 

smykovém přístroji. 

Fencl (2012), který zkoušel neogenní jíl ze stejných vrtů jako Svoboda (2010), 

ze zkoušek v rotačním smykovém přístroji typu Bromhead získal hodnotu reziduálního 

smykového úhlu r = 9,5°, v krabicovém translačním přístroji naměřil r = 6,9° (FENCL 5-6 

v Tab. 3.6 a Obr. 3.23). 

Výzkumem reziduální smykové pevnosti se zabývali Di Maio and Vassallo (2011). 

Navázali na poznatky Di Maio and Fenelli (1994), kteří při měření zemin, v jejichž vysušené 

hmotnosti je více než 20 % smektitu, zjistili, že při smýkání vzorků zalitých destilovanou 

vodou je získán cca r = 5°, při smýkání vzorků stejného materiálu zalitých koncentrovaným 

roztokem NaCl r =15° (DI MAIO_C 12-13 v Tab. 3.6 a Obr. 3.23). 

Také na vzorcích odebraných z hmot sesuvu Costa della Gaveta i z jeho stabilního 

podloží byla měřena závislost parametrů smykové pevnosti těchto zemin na zavodňovacím 

roztoku použitém během zkoušek (Di Maio et al., 2014). Vzorky připravované a smýkané 

v destilované vodě vykazovaly reziduální smykovou pevnost r = 8-10°, rychlost smýkání 

měla zanedbatelný vliv na výsledky. Zkoušky proběhly v krabicových a prstencových 

smykových přístrojích (Casagrande a reversale shear box a Bishop a Bromhead shear ring). 

Smykový posun byl volen od 7,2 mm/den do 1 mm/min. Vzorky, které byly vystaveny 

působení roztoku s koncentracemi iontů Na
+
, K

+
, Mg

2+
 a Ca

2+
 odpovídajícímu přirozenému 

složení pórové tekutiny v sesuvném území, vykazovaly reziduální smykovou pevnost cca 

r = 13°, vzorky, které byly vystaveny působení 1M roztoku KCl, vykazovaly výrazně vyšší 

reziduální smykovou pevnost r = 20° (DI MAIO_A 4-7 v Tab. 3.6 a Obr. 3.23).  Zpětným 

výpočtem 3D finite difference code MODFLOW byl získán reziduální úhel smykového tření      

r = 12-13° (Vassallo et al., 2014). Mobilizovaná smyková pevnost vyhodnocená zpětným 

výpočtem byla velmi blízká laboratorně zjištěné smykové reziduální pevnosti, což odpovídá 

situaci ve starém aktivním sesuvném území, ve kterém na smykové ploše došlo k velkým 

posunům (DI MAIO_A 8 v Tab. 3.6 a Obr. 3.23). 

Reziduální pevnost modrých jílů z jihoitalské sesuvné oblasti Grassano byla také měřena 

jak při použití destilované vody, tak při použití 1M roztoku KCl (Di Maio and Vassallo, 

2011). Testování bylo provedeno na několika neporušených vzorcích jílu a na několika 

rekonstituovaných vzorcích. Rychlost smýkání tam a zpět vzorků ponořených v destilované 

vodě byla 0,005 mm/min. Byly získány 2 sady výsledků dobře procházejících počátkem 

s r = 9° a r = 15° pro vzorky s vyšším podílem hrubších zrn. Použití roztoku KCl opět 

zvyšuje dosažené hodnoty parametrů smykové pevnosti, u písčitějšího materiálu s r =15° 

v destilované vodě je při použití 1 M roztoku KCl dosaženo r = 20° (DI MAIO_B 9-11 

v Tab. 3.6 a Obr. 3.23). 

V rámci laboratorních zkoušek zemin ze sesuvného území Budkovice-Svízla byly 

prováděny smykové zkoušky v translačním krabicovém přístroji. Vzorky byly zalévány 
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destilovanou vodou. Výsledné reziduální smykové pevnosti variovaly od r = 3,5° do 9,5° 

(BUDKOVICE 6-8 v Tab. 3.6 a Obr. 3.23). 

3.6.3.4 Totální smyková pevnost zkoumaných jílů 

Vývoj teorie zabývající se totální smykovou pevností se v současnosti kloní k závěru, že 

totální úhel vnitřního tření zeminy u je roven nule a smyková pevnost pak odpovídá totální 

soudržnosti cu. Totální parametry smykové pevnosti jsou vyhodnocovány ze zkoušek 

v neodvodněných podmínkách. Během laboratorního testování zemin musí být dosaženo plně 

neodvodněného chování zeminy, protože výsledky jsou silně ovlivněny nedokonalou saturací 

vzorku. Pokud není vzorek plně saturován, během zkoušky se mění jeho objem a jsou 

změřeny   0°. Nenulové u může být stanoveno např. také nesprávným společným 

vyhodnocením smykové pevnosti zemin odebraných z různých hloubek, neboť běžně 

smyková pevnost zemin směrem do hloubky vzrůstá (Duncan et al., 2014, s. 63-65). V dalším 

textu shrnutá dostupná starší data uváděná jako totální parametry smykové pevnosti vykazují 

odchýlení od u = 0° a jsou zřejmě zatížena výše popsanými vlivy. Mají však svoji 

vypovídací hodnotu, a proto jsou do přehledu vlastností zařazena.  

Horák (1987 in Uhrin, 2004) shrnuje totální smykovou pevnost z výsledků 6 triaxiálních 

UU zkoušek brněnského jílu a polních zkoušek ze 3 rozrážek takto: totální úhel vnitřního tření 

stanovený laboratorně u = 6-13°, z polních zkoušek u = 5-6°, totální soudržnost určená 

z laboratorních zkoušek cu = 70-250 kPa, z polních zkoušek cu = 50-180 kPa (Tab. 3.7 a Obr. 

3.24 – označení HORÁK 4-7).  

Rešerše „průměrných vlastností“ neogenních jílů z podloží brněnské aglomerace 

kolektivu autorů ČGS a PřF MU Brno (Fürychová et al., 2014) uvádí pro parametry totální 

smykové pevnosti výsledky měření na 95 vzorcích zemin bez rozlišení hloubek odběru zemin. 

Nejčastější rozsah pro totální soudržnost cu je 75,1-150 kPa, průměrná hodnota 

cu  = 103,3 kPa, modus cu = 86,1 kPa. Nejčastější rozsah u je 0,1-10°, průměrně je u = 9,3°, 

modus u = 3,6° (FŰRYCHOVÁ 5-8 v Tab. 3.7 a Obr. 3.24). 

Erbenová (2006) uvádí rešeršní výsledky měření totální smykové pevnosti ze 4 vzorků 

odebraných pro výstavbu brněnských kolektorů z hloubky 151 až 358 m p. t. a pro 3 mělčí 

vrty do cca 20 m p. t. (ERBENOVÁ_A 7-C 13 v Tab. 3.7 a Obr. 3.24). 

Chalmovský (2016) využívá dat o neodvodněné smykové pevnosti uvedených Poulem 

(2007 in Chalmovský, 2016) a vyhodnocuje z nich lineární regresní závislost neodvodněné 

smykové pevnosti cu na hloubce, kde cu  95 kPa pro hloubku 4 m a roste na cu  195 kPa 

pro hloubku 16 m. 

3.6.4 Závěry a hodnocení smykové pevnosti zkoumaných jílů 

Smyková pevnost zemin v sesuvu se mění v čase. Efektivní smyková pevnost je 

snižována působícím pórovým tlakem, jehož velikost se odvíjí od hydrogeologického režimu 

území, a také v závislosti na zatěžování resp. odtěžování svahu a na době, která od nanesení 

zatížení uběhla (krátkodobé, dlouhodobé podmínky – viz Obr. 3.18). V závislosti na velikosti 

posunů klesá podél smykové plochy postupně smyková pevnost z vrcholových na kritické 

a potom na reziduální hodnoty (Obr. 3.19). V závislosti na minerálním složení zeminy mají   
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 Totální smykové pevnost předmětných jílovitých zemin Tab. 3.7

 

 

 Totální smyková pevnost předmětných zemin Obr. 3.24

nejnižší smykovou pevnost montmorillonitové jíly (Obr. 3.20). Příměs prachu nebo písku 

smykovou pevnost jílu zvyšuje. V zeminách se smektitem (např. montmorillonitem) dochází 

při zkoušení v destilované vodě k podhodnocení mechanických vlastností, jak smykové 

pevnosti, tak i stlačitelnosti. Jsou-li tyto zeminy ve svahu dlouhodobě vystavovány působení 

dešťové vody, dochází u nich ke snižování smykové pevnosti až o několik stupňů (DiMaio 

and Vassallo, 2011, Di Maio et al., 2014). 

označení lokalita/zkouška poznámka hloubka ϕ[°] c [kPa]

FŰRYCHOVÁ 5 min nejčastějšího rozsahu 0,1 75

FŰRYCHOVÁ 6 max nejčastějšího rozsahu 10 150

FŰRYCHOVÁ 7 průměr 9,3 103,3

FŰRYCHOVÁ 8 modus 3,6 86,1

HORÁK 4 rozsah od 6 70

HORÁK 5 rozsah do 13 250

HORÁK 6 rozsah od 5 50

HORÁK 7 rozsah do 6 180

ERBENOVÁ_A 7 nižší smyková pevnost 151 8,6 191

ERBENOVÁ_A 8 střední smyková pevnost 358 13 260

ERBENOVÁ_A 9 nejvyšší smyková pevnost 10 320

ERBENOVÁ_B 10 rozsah od 18-20m 6,8 73

ERBENOVÁ_B 11 rozsah do 18-20m 16,5 159

ERBENOVÁ_B 12 průměr 18-20m 12 126

ERBENOVÁ_C 13 Brno tunel VMO Dobrovského 8 180

Brno vrty

rešerše pro brněnskou aglomeraci

laboratorní zkoušky

polní zkoušky

Brno kolektory
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Vrcholová smyková pevnost brněnského jílu měřená řadou autorů vykazuje velký 

roztptyl parametrů smykové pevnosti. p  variuje od 10° do 28,5°, soudržnost cp od 3,8 

do 183,9 kPa. Je na místě zmínit, že výsledky měření smykové pevnosti mohou být ovlivněny 

metodikou zkoušek, např. působí-li během zkoušení zvýšený pórový tlak, nejsou měřeny 

pravé efektivní parametry pevnosti materiálu. Další zdrojem vnášených chyb je předpoklad 

lineárního průběhu čáry vrcholové smykové pevnosti v celém rozsahu '. Také velikost 

vzorků ovlivňuje dosažené výsledky. Duncan uvádí obecně platné pravidlo: „Čím větší 

vzorek, tím menší cp. “ Pro normálně konsolidované jíly je typické cp = 0 kPa (Duncan et al., 

2014, s. 75). 

Kritický úhel vnitřního tření c vyhodnocený pro brněnský jíl výše uvedenými autory 

variuje od nejnižší hodnoty c = 18,9° naměřené na rekonstituovaném brněnském téglu 

z lokality VMO Dobrovského v Brně standardním triaxiálním CIUP testem po nejvyšší hodnotu 

kritické smykové pevnosti c = 26,7° a cc = 3,8 kPa.  

Reziduální úhel vnitřního tření r brněnského neogenního jílu byl změřen výše 

uvedenými autory v rozptylu od nejnižší hodnoty r = 6,9° stanovené v translačním 

krabicovém přístroji na jílu z lokality VMO Dobrovského Brno po nejvyšší hodnotu 

r = 14,5° zjištěnou pro jíl v lokalitě Boby centrum Brno. 

Italští autoři publikovali výsledky r pro vysoce plastické jíly ve zkoumaných sesuvných 

oblastech v rozsahu 8°-15°, přičemž vyšší hodnoty r vykazují jílovité zeminy s vyšším 

obsahem písčité složky. Jejich studie také prokazují, že ve vysoce plastických jemnozrnných 

zeminách s vyšším obsahem smektitu (např. montmorillonitu) je smyková pevnost zeminy 

snižovaná sladkou nebo destilovanou vodou používanou během zkoušení nebo dlouhodobě 

působící na zeminy svahu in situ. Naopak při použití roztoku odpovídající pórové tekutině 

zeminy jsou dosaženy vyšší výsledky smykové pevnosti. Jejich pozorování vede k závěru, že 

jsou-li zeminy sesuvné oblasti dlouhodobě vystavovány působení sladké vody (během 

dešťových srážek nebo vlivem stavebních zásahů) dochází k pozvolnému snižování pevnosti 

vysoce plastických zemin.  

Reziduální smyková pevnost zemin v Budkovicích byla stanovovaná v translačním 

krabicovém přístroji při zalití destilovanou vodou. Ze srovnání s výsledky ostatních autorů 

vyplývá, že tato metodika dává nejnižší výsledky. Lze předpokládat, že reziduální úhel 

vnitřního tření je z výše uvedených důvodů o několik stupňů vyšší a lze očekávat r  10°.  
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3.7 Překonsolidace a součinitel zemního tlaku v klidu K0 neogenních 
jílů při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě 

V miocenních zeminách karpatské předhlubně je zjišťována značná míra překonsolidace. 

Překonsolidace je způsobena tím, že v minulosti bylo zájmové území pokryto horninami, 

které byly postupně erodovány a sneseny z daného místa pryč. Podobně mohla být lokalita 

dříve zatížena vodami moře, které později ustoupilo. Do současnosti zachované horninové 

prostředí pak vykazuje vyšší vodorovné napětí, než odpovídá normálně konsolidovanému 

prostředí, což významně ovlivňuje stabilitu svahů. 

Dosah mořské záplavy, od které je míra překonsolidace odvozovaná, lze stanovovat 

geologickými (paleontologickými) metodami, o kterých bylo pojednáno v kap. 3.2. Dále je 

lze odborně odhadovat na základě dobré známosti místní geologie, lze je vyhodnocovat 

z laboratorního měření mechanického chování na vzorcích zemin nebo měřeními in situ, 

a také vyčíslovat numerickým modelováním zpětným vyhodnocením z in situ měření 

deformací zemního masivu. V dalším textu je věnována pozornost této problematice. 

3.7.1 Obecné pojmy 

Míra překonsolidace je poměrem nejvyššího v minulosti působícího svislého napětí max 

ke svislému napětí v, které v daném místě působí v současnosti  

 v

OCR







 max

. [10] 

Součinitel zemního tlaku v klidu (ČSN 73 0037) v normálně konsolidovaných zeminách 

(OCR = 1) se obvykle stanovuje podle Jákyho vztahu 

 cK sin10 
, [11] 

kde c je kritický úhel vnitřního tření. V překonsolidovaných zeminách je součinitel zemního 

tlaku v klidu vyšší. Mírou zvýšení se zabývala řada autorů a dle formulace Mayne 

a Kulhawyho (1982 in Erbenová, 2006, s 100-102) lze K0oc stanovit jako 

 
cOCRK coc

 sin

0 )sin1( 
. [12] 

V pevných jílech bývá pozorovaný vysoký zdánlivý stupeň překonsolidace. Silně 

překonsolidované jíly mohou mít vysokou hodnotu zemního tlaku v klidu K0, např. 

v londýnském jílu se uvádí K0oc  3 při povrchu souvrství, směrem do hloubky klesá (Hight 

et al., 2007 a Mašín, 2009 in Svoboda, 2010, s. 24), např. na K0oc  1,5 v hloubce cca 

20 m p. t. (Mašín et al., 2009). Někdy bývá v publikovaných modelech zaveden vynuceně 

nižší K0 kvůli nedostatečně výstižnému popisu mechanického chování horninového prostředí 

(Svoboda, 2010, s. 24). 

3.7.2 Parametry vyhodnocené pro brněnský miocenní jíl 

Měření a vyhodnocení míry překonsolidace a součinitele zemního tlaku v klidu v oblasti 

Brna se věnovala řada autorů.  
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Erbenová (2006) publikovala výsledky svých edometrických měření na neporušených 

vzorcích pevného miocenního jílu z lokalit Brno-Křenová (nadm. v. cca 200 m n. m.) a Brno-

Šilingrovo nám. (nadm. v. cca 225 m n. m., Erbenová, 2006, s. 165). Vzorky byly zkoušeny 

v postupných zatěžovacích a odtěžovacích krocích do max. zatížení 700 kPa 

a překonsolidační poměr OCR byl vyčíslen na OCR  3,7 pro lokalitu Křenová a hloubku 

12 m p. t., OCR  2,3 pro lokalitu Křenová a hloubku 24 m p. t. a OCR  2,3 pro lokalitu 

Šilingrovo náměstí a hloubku 24 m p. t. Součinitel zemního tlaku v klidu s vlivem zjištěné 

překonsolidace pro brněnský miocenní jíl stanovila Erbenová na základě změřené 

neodvodněné triaxiální smykové pevnosti překonsolidovaných rekonstituovaných vzorků jílu 

výpočtem podle 6 doporučených vztahů (Meyerhof, Mayne and Kulhawy, Simpson, 

Sivakumar et al., Mitachi a Kitago, Pruška in Erbenová, 2006, str. 100-102). Tak dospěla 

k úrovni součinitele vodorovného tlaku v klidu v rozsahu K0oc  0,78-0,97, přičemž dle široce 

používaného vztahu Mayne-Kulhaweho získala K0oc  0,82-0,83 (lokality Křenová 

a Šilingrovo nám. z hloubek 24 m p. t), tedy spíše nižší hodnotu v rámci rozsahu vyčíslených 

K0oc. 

Vzorky byly nicméně zkoušeny do tlakového napětí nižšího než později Svobodou (2010) 

změřeného překonsolidačního napětí miocenního jílu odebraného v lokalitě Brno-Královo 

Pole - tunel VMO Dobrovského v křížení s ulicí Jana Babáka (vrty EXTII/6 a INK17, 

cca 248 m n. m., hloubka 15-19 m p. t.) a není tedy možné porovnat chování jílů zkoušených 

Erbenovou ve srovnatelně vysokých tlacích jako jílů zkoušených Svobodou.  

Svoboda (2010) z edometrické zkoušky na neporušeném vzorku pevného brněnského jílu 

z lokality tunel VMO Dobrovského, který zatěžoval postupně až na 12 800 kPa, vyhodnotil 

z čáry normální stlačitelnosti Casagrandeho metodou překonsolidační napětí c 1 800 kPa. 

To koresponduje s poznatkem, že brněnské jíly se vyznačují značnou prekosolidací 

a odpovídá to také vysoké reverzibilitě deformací v měření autorského kolektivu Feda, Boháč, 

Herle (Feda et al., 1995), kteří prováděli měření brněnských jílů z lokality Boby centrum Brno 

v oboru zatížení do 1 000 kPa. c  1 800 kPa vede na stupeň překonsolidace OCR = 6,5 

(Svoboda 2010). 

Další údaje o úrovni překonsolidace v brněnských jílech uvádějí Miča et al. (2010, 

s. 1147), kteří udávají, že in situ měřeními bylo zjištěno OCR  6 v hloubkách 12,5 m, 19 m 

a 24 m a OCR  4 v hloubce 27 m. 

V letech 2011 a 2012 se zabývaly problematikou vyhodnocení mocnosti nadloží, mírou 

překonsolidace a s nimi spojenou velikostí horizontálního napětí v brněnském jílu dvě 

bakalářské práce UK Praha pod vedením Boháče.  

Pavlová (2011) navrhuje možnost odhadnout mocnost nadloží brněnského téglu podle 

nejvyšší úrovně výskytů těchto sedimentů a jako příklad uvádí výskyt ostrůvku téglu 

u Rozdrojovic v nadmořské výšce cca 305 m n. m., což by vedlo na výškový rozdíl okolo 

cca 80 m oproti Brnu-Králově Poli. Upozorňuje, že během edometrických zkoušek lze 

stanovit pouze celé zdánlivé překonsolidační napětí zkoušené zeminy (pseudo-

překonsolidační napětí), které v sobě zahrnuje kromě pravého překonsolidačního napětí také 

vliv creepu o neznámé velikosti. Zabývá se odhadem velikosti creepu brněnského jílu 

v závislosti na indexu sekundární stlačitelnosti a dospívá k hrubému odhadu, že mocnost 
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erodovaného nadloží by mohla být v Brně-Králově poli cca 25,25 m. Tato hodnota je 

významně menší, než jsou odhady místních geologů, kteří uvádějí 80 až 300 m (Pavlová, 

2011, s. 18). 

Krupička (2012) ve shodě s Pavlovou zdůrazňuje, že je třeba ve výpočtu K0oc zavádět 

hodnoty OCR podle pravého překonsolidačního napětí, a upozorňuje, že výpočet na základě 

pseudo-překonsolidačního napětí vede k nadhodnocení parametru K0oc. Poukazuje 

na skutečnost, že prominentní inženýrští geologové se liší v názorech na to, jaký vliv má 

creep na velikost K0oc, zda K0oc je creepem jílu zvyšováno, snižováno nebo zůstává neměnné 

(Schmertmann, 1983 in Krupička, 2012). 

Krupička (2012) provedl edometrické zkoušky na neporušených vzorcích 

a rekonstituovaném vzorku z neogenního jílu odebraného v Brně v blízkosti mimoúrovňové 

křižovatky ulic Dobrovského, Žabovřeská a Hradecká u tunelu VMO v Brně - Králově Poli 

(nadm. v. cca 250 m n. m., během výstavby křižovatky snížení terénu o cca 5 m). 

Casagrandeho grafickou metodou z křivky stlačitelnosti vyhodnotil zdánlivé horizontální 

překonsolidační napětí (1300 kPa) a zdánlivé vertikální překonsolidační napětí (1650 kPa), 

jejichž poměr dává K0  0,79. 

V rámci výzkumného projektu zaměřeného na ohodnocení K0oc v brněnských neogenních 

jílech byla provedena zpětná analýza K0oc z měření deformací tunelového výrubu v Králově 

Poli v Brně (Rott et al., 2015) pomocí hypoplastického materiálového výpočtového modelu 

jílu se zpevněním v oboru malých deformací. Pro doplnění některých vlastností brněnského 

jílu byly odebrány vzorky jílu v Brně Slatině, kritický úhel vnitřního tření byl zaveden 

o velikosti c = 22°. Při tomto c by pro normálně konsolidované prostředí vycházel 

součinitel tlaku v klidu podle Jákyho vztahu 

 
63,0sin10  cocK 

 [13] 

a pro prostředí se stupněm překonsolidace OCR = 7 by podle závislosti Mayne a Kulhaweho 

byl 

 
3,1)sin1(

sin

0  cOCRK coc


. [14] 

V měřícím profilu tunelu byla změřena konvergence tunelového výrubu uh = 19,8 mm, 

uv = 15,86 mm, tj. poměr uh/uv = 1,248. Parametricky byla vyhledávána kombinace vstupních 

parametrů, které nejlépe vystihují změřený stav a zpětnou analýzou bylo dospěno k hodnotě 

koeficientu zemního tlaku v klidu nejlépe vystihující deformace výrubu K0oc  0,75. Tato 

velikost je relativně blízko normálně konsolidovanému horninovému prostředí, pro něž 

K0oc  0,63 a méně koresponduje s hodnotou stanovenou dle vztahu Mayne a Kulhaweho 

pro překonsolidované horninové prostředí K0oc  1,3. Autoři studie vyjadřují hypotézu, že 

značná část zdánlivé překonsolidace brněnských miocenních jílů může padat na vrub vlivu 

creepu a formulují závěr, že automatické zavedení K0oc podle vztahu Mayneho-Kulhaweho 

může ve výpočtu vést ke značnému nadhodnocení tohoto parametru (Rott et al., 2015). 

Studie Maláta (Malát et al., 2016) navazuje na předchozí práci a předkládá výsledky 

měření a výpočtu mocnosti erodovaného nadloží brněnského jílu vyhodnocené 3 různými 

cestami. Na základě měření pórovitosti miocenních jílovitých zemin na 11 vzorcích 

odebraných po výšce průzkumného vrtu v lokalitě v Brně-Slatině (cca 250 m n. m.) za použití 
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Baldwin-Buttlerova vztahu (1985) vyčíslili mocnost erodovaného nadloží v rozmezí 180 až 

270 m. Běžně používanou Casagrandeho metodou (1936) založenou na zalomení edometrické 

čáry stlačitelnosti v semilogaritmickém znázornění vyhodnotili z 9 edometrických zkoušek 

prováděných do max. svislého tlaku 10 MPa zdánlivá překonsolidační napětí v max   2 100 

až 8 950 kPa, z nich dále pravá překonsolidační napětí ponížená o vliv creepu v max  1 300 

až 7100 kPa a následně mocnost erodovaného nadloží v rozsahu 134 až 766 m. Třetí způsob 

vyhodnocení přináší výsledky v lepší shodě za cenu složitého postupu: využívá 3D 

hypoplastického numerického modelu s rozšířením o vliv anizotropie, využívá vstupní data 

zjištěná z laboratorně simulovaného procesu sedimentace – eroze – a resedimentace zemin 

a na základě modelování tří příčných kruhových štol tunelu VMO Dobrovského (o nadmořské 

výšce terénu cca 235 až 245 m n. m.) s geodeticky zaměřenými svislými a vodorovnými 

konvergencemi příčných profilů s různou mocností kvartérního nadloží jsou zpětnými 

analýzami vyčísleny součinitele K0oc v rozsahu 0,58 až 0,75. Dále je také vyhodnocena výška 

erodovaného nadloží v rozmezí 0 až 40 m.  

3.7.3 Závěr 

Vyhodnocování míry překonsolidace a výšky erodovaného nadloží brněnského 

miocenního jílu vede k nejednoznačným závěrům. Zdá se, že lze předpokládat součinitel 

zemního tlaku v úrovni cca K0oc  0,6-0,8 a výšku erodovaného nadloží v řádu málo desítek 

metrů. Ukazuje se, že zatím zůstává platným komentář Mayne a Kulhaweho (1982 in Malát et 

al., 2016): „V současnosti se nicméně zdá, že neznáme žádnou jinou techniku stanovení 

OCRmax pro specifickou zeminu než dobrou známost místní geologie a zatěžovací historie 

zeminy.“  

Z důvodu rozporuplnosti jednotlivých výsledků, a protože K0oc o velikosti 0,6-0,8 

přibližně odpovídá součiniteli zemního tlaku normálně konsolidovaného prostředí, je 

pro potřeby numerického modelování sesuvného území v Budkovicích-Svízle zaveden 

předpoklad normálně konsolidovaného prostředí. 
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3.8 Způsoby výpočtu stability svahů 

Stabilita svahů se klasickým způsobem početně řeší metodami mezní rovnováhy, 

které vycházejí z mezního stavu stability na smykové ploše. Tyto metody řeší sesouvání 

jako rovinnou úlohu, geometrie svahu i smykové plochy se stanovuje v rovině kolmé 

na vrstevnice a geomechanické vlastnosti jednotlivých geotechnických horninových typů 

se uvažují konstantní velikosti. Kritérium porušení se předpokládá podle Mohr-Coulomba. 

Metody vyhodnocují globální stupeň stability F podél celé smykové plochy jako podíl 

maximální smykové síly, kterou je schopna smyková plocha přenést při plné mobilizaci 

smykové pevnosti, ke skutečně působící smykové síle podél smykové plochy. Při F = 1,0 je 

dosaženo pevnosti materiálu a smykové pevnosti horninového prostředí je využito v plné míře.  

Ke klasickým metodám patří metody Pettersonova (tj. metoda švédského kruhu), Bishopova, 

Janbuova, Mofrensternova Nonvalierova, Woldtova, Spencerova, Sarmova a metoda 

nekonečného svahu (Duncan, 2014, Záruba and Mencl, 1987). 

Zatímco metody mezní rovnováhy řeší pouze celkovou míru stability svahu podél celé 

řešené smykové plochy, numerické metody založené na metodě konečných prvků umožňují 

vyhodnocení napjatostního a deformačního stavu v „každém bodě“ celé řešené oblasti. 

Nelineární metoda konečných prvků umožňuje také zavést do modelu složitější popis 

závislosti mezi dosaženými deformacemi a napětími. Tímto způsobem může být v modelu 

zahrnuta plasticita, proces konsolidace, podmínky porušení materiálů apod. Dalšími 

výhodami numerického modelování oproti metodám mezní rovnováhy je možnost sledovat 

inicializaci a vývoj poruchy v jednotlivých místech modelu. Zřejmou nevýhodou je pracnost 

modelů a náročnost na kvalitu vstupních dat (Marschalko, 2005, Plaxis 2D manuals, Wemeer 

et al., 2002). 

Základním problémem při modelování aktivních svahových pohybů je příhodné postižení 

chování horninového prostředí během porušování. Zeminy a horniny v oblasti tahových zón 

a smykových ploch a zón ve svahu už překročily svoji vrcholovou pevnost a ta postupně 

podle  typu materiálu s rostoucím smykovým přetvořením klesá až na reziduální hodnoty 

(viz kap. 3.6). Materiálový model resp. způsob výpočtu chování svahu má umožňovat 

implemantaci tohoto oslabení materiálu. V oblasti rozvíjejících se smykových ploch dochází 

také k významným deformacím, dalším problémem je geometrická rozsáhlost potřebného 

modelu svahu, a přitom soustředění probíhajících poruch do úzkého pásu smykové plochy. 

Při vytváření numerického modelu je třeba brát v úvahu také plastické chování zemin.  

3.8.1 Numerické modely použité v práci 

Stabilita svahu je v rámci práce studována na rovinných modelech v programovém 

prostředí Plaxis 2D se zavedením velkých deformací. Pro chování zemin je zaveden elastický 

ideálně plastický Mohr-Coulomb materiálový model vymezený Mohr-Coulombovým 

kriteriem porušení, které závisí na dvou přímo měřitelných materiálových parametrech: na 

soudržnosti c a úhlu vnitřního tření . Dalšími vstupními parametry jsou Youngův modul E 

a Poissonovo číslo . Pro vymezení funkcí plastického potenciálu je třeba včlenit do výpočtu 

nezáporný úhel dilatance . Tato podmínka neumožňuje modelování kontrakantního 

materiálového chování. Model nemá omezení pevnosti ve všesměrném tlaku. 
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Při stabilitní analýze metodou konečných prvků se nejprve vyčíslí napjatostně-

deformační stav řešeného svahu, kdy se vytvořený model svahu v krocích zatěžuje vlastní 

tíhou zemin a hornin svahu a dalšími působícími zatíženími. Stabilita svahu se pak oceňuje 

metodou paralelní redukce smykových parametrů horninového prostředí budujícího svah tak, 

že se smykové parametry horninového prostředí redukují postupně vyšším a vyšším číslem 

Msf a provádějí se analýzy napjatosti svahu s těmito redukovanými smykovými parametry. 

Při určité hodnotě Msf  dojde ke kolapsu modelu a míra stability svahu se určí jako 

 sfMSF  , [15] 

při kterém došlo ke kolapsu. Pokud má svah v daném místě jen "nízkou rezervu stability", SF 

klesá až k hodnotě 1,0. Je-li SF = 1,0, svah je ve stavu labilní rovnováhy a smyková pevnost 

jeho horninového prostředí je zcela vyčerpaná. I na malý iniciační vliv (zvýšení HPV, 

přitížení sněhem, technickým dynamickým zatížením, krátkodobým přitížením koruny svahu 

apod.) bude svah reagovat rozvojem svahového pohybu. Ohodnocení míry stability 

(respektive nestability) svahu v případě, kdy SF < 1,0, lze stanovit pomocí parametru Mweight, 

který udává, jakou část vlastní tíhy svého horninového prostředí je schopen svah za daných 

podmínek přenést než dojde ke kolapsu modelu. 

Snížení smykové pevnosti v oblasti smykových ploch je v práci modelováno tím 

způsobem, že do míst, kde je v jednom modelu vyhodnocena linie, podél níž dochází 

k velkým smykovým přetvořením, je v navazujícím dalším modelu vložena tenká vrstva 

geomateriálu se sníženou smykovou pevností. Pro následný model je také převzata geometrie 

svahu vyhodnocená v předešlém modelu. V parametrické studii je pak postupně snižována 

smyková pevnost na smykové ploše s cílem vyhledat stav svahu, kdy stupeň stability klesne 

těsně pod 1,0 a spustí se dílčí svahový pohyb. Tak je modelován postupný rozvoj sesuvu. 
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4 Případové studie 

V této části dizertační práce jsou předloženy případové studie tří sesuvů ležících 

v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě. 

Jedná se o: 

 stabilizované sesuvné území v Budkovicích-Svízle (kap. 4.1), 

 stabilizované sesuvné území v Brně-Bystrci (kap. 4.2) a  

 fosilní sesuv na silničním obchvatu Znojma (kap. 4.3). 

 

V návaznosti na cíle práce byly studovány:  

 geomorfologické a geologické poměry sesuvných území na lokalitách Budkovice-

Svízla, Brno-Bystrc a Znojmo; 

 hydrogeologický režim mělkých pánví na lokalitách Budkovice-Svízla a Brno-

Bystrc; 

 geomechanické vlastnosti miocenních zemin na lokalitách Budkovice-Svízla, Brno-

Bystrc a Znojmo; 

 spouštěcí mechanismy sesuvu, vlivy snižující stabilitu území, efekt provedených 

sanačních opatření na lokalitě Budkovice-Svízla. 
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4.1 Sesuvné území Budkovice-Svízla 

Lokalita Budkovice-Svízla se nachází v jižní části obce Budkovice, která leží mezi 

Moravským Krumlovem a Ivančicemi (Obr. 4.1). K aktivizaci svahového pohybu tu 

opakovaně docházelo v obdobích déletrvajících intenzivních dešťů. Sesouvání zemin zde bylo 

pozorováno např. v letech 1830 a 1870 a k nejnovějšímu rozsáhlému oživení svahové 

nestability došlo také v letech 1985-1989, kdy čelo sesuvu dosáhlo až do koryta říčky 

Rokytné a přehradilo její tok. Probíhající svahový pohyb byl monitorován a svahová 

nestabilita byla následně v letech 1988 až 1989 sanována přeložením koryta řeky Rokytné 

a vybudováním rozsáhlé paty a přísypu z lomového kamene (Drobníčková and Paseka, 1989). 

Do současnosti probíhá monitoring úrovní hladin podzemních vod. 

Pro vyhodnocení spouštěcího mechanismu sesuvu a stability v jednotlivých fázích 

sesouvání jsou důležité časové souvislosti mezi pozorováním průběhu sesuvu očitými svědky, 

průběhem inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu oblasti a termíny 

geodetických měření. Proto se následující text zabývá i těmito tématy. 

 

Obr. 4.1 Mapa širšího okolí Budkovic
6
 

                                            
 
6
 zakresleno do https://mapy.cz 
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4.1.1 Geomorfologické poměry a geologická stavba lokality 

Sesuvné území Budkovice-Svízla leží v Brněnské vrchovině v jižní části celku 

Boskovická brázda, v geomorfologickém podcelku Oslavanská brázda, v jižní části okrsku 

Ivančická kotlina. Území je ukloněno pod generelním sklonem cca 20˚ k jihu směrem 

k levému nárazovému břehu meandrující říčky Rokytné, která protéká jižně od lokality. 

Pozici Budkovic v boskovické brázdě ukazují geologické mapy na Obr. 4.2 a Obr. 4.3. 

Podrobná geologická mapa sesuvného území v měřítku 1:500 je na Obr. 4.4 a podélný řez 

sesuvným územím s vyznačenými průměty vrtů je na Obr. 4.5. 

 

Legenda: MDB – moldanubikum, SK – silesikum, BM – brunovistulikum – brněnský masiv, PC – permokarbon 

boskovické brázdy, Ne – neogén karpatské předhlubně – miocén – eggenburg až ottnang, Nb – neogén karpatské 

předhlubně – miocén – baden 

Obr. 4.2 Geologické poměry širšího okolí Budkovic
7
  

Nejmladší holocenní sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny především 

navážkami a svahovými hlínami. Pod nimi se zpravidla nachází vrstva sprašových hlín, které 

zpravidla leží na pleistocenních fluviích. Mocnost vrstvy eolických sedimentů bývá průměrně 

kolem 5 m, ve vrtu PJ32 dosahuje 12 m. Sprašové hlíny jsou místně jílovité nebo písčité, 

případně s drobnými cicváry. Nejnižší pleistocenní stupeň kvartérního pokryvu tvoří relikt 

nejstarší říční terasy mocnosti 3-6 m s relativní výškou 35-55 m nad řekou Rokytnou. Svrchní 

část terasy je vyplněna ulehlým hrubě až středně zrnitým pískem, místy hlinitým nebo 

                                            
 
7
  výřez z geologické mapy předkvartérního podkladu 1:500 000 a geomorfologické mapy, Národní geoportál 

INSPIRE, https://geoportal.gov.cz/web/guest/map 
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jílovitým, s příměsí valounů štěrku. Ve spodní části terasy se zpravidla nachází ulehlý 

hrubozrnný písčitý štěrk s převahou valounů křemene a ruly. Spodní štěrková vrstva bývá 

oddělena od svrchní písčité 0,5-2 m mocnou vrstvou jemnozrnnějších sedimentů – jílovitou 

hlínou až písčitým jílem. 

 

Legenda: Kvartér: 3 – deluviofluviální sedimenty, 5 – deluviofluviální hlinitopísčité sedimenty, 6 – deluviální 

hlinito-kamenité sedimenty, 7 – spraše a sprašové hlíny, místy s úlomky hornin, 8 – deluvioeolocké sedimenty, 

10 – fluviální písky – písčité štěrky (riss 1), 12 – fluviální písky a písčité štěrky, spodní pleistocén (mladší 

štěrkopískový pokryv).  

Terciér: ottnang až eggenburg: 22 – štěrky, štěrkovité písky a písky, 23 – jíly a prachovité jíly, 24 – pestré jíly. 

Moravskoslezské paleozoikum: permokarbon: 26 – červenohnědé až rezavohnědé slepence, rokycanská facie, 

28 – žlutohnědé, středně zrnité arkózové pískovce, 32 – červenohnědé až rezavohnědé slepence, balínská facie. 

Prekambrium: brunovistulikum, brněnský masiv: 36 – aplit, pegmatit, 40 a 42 – biotitický až amfibol-biotitický 

granodiorit. 

Obr. 4.3 Geologické poměry  v okolí Budkovic
8
 

Pod kvartérním pokryvem leží zpravidla souvrství neogenních sladkovodních až 

brakických sedimentů proměnné mocnosti do 39 m, na bázi s polohou rozpadavého pískovce 

s valouny permokarbonských slepenců. Převažujícím sedimentem souvrství je prachovitý jíl, 

nevápnitý nebo slabě vápnitý, převážně pevný nebo velmi pevný (stupeň konzistence Ic = 0,8-

1,5), místy střípkovitě rozpadavý. DTA a rentgenovou analýzou byla v mineralogickém 

složení jílu shledána převaha illitu nad ostatními jílovými minerály a zjištěna přítomnost 

montmorillonitu (V. Lach, 1988 in Drobníčková and Paseka, 1989, Závěrečná zpráva, s. 23). 

V některých vrtech bylo zastiženo větší množství konkrecí kalcitu nebo krystalického 

sádrovce.  

                                            
 
8
 výřez z mapového listu 24-34 Ivančice, Základní geologická mapa 1 : 50 000, ČGS 
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Obr. 4.4 Podrobná situace zájmového území Budkovice-Svízla
9
 (Drobníčková and Paseka, 

1989) 

                                            
 
9
 zpracováno ze situace zájmového území v měřítku 1 : 500 
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Obr. 4.5 Řez sesuvem s promítnutými vrty 
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Obr. 4.6 Mapa území s vrstevnicemi označujícími úroveň permokarbonského skalního 

podkladu
10

 (dle Jančovič, 1988) 

Jíl je místy prostoupen horizontálními laminami až různě mocnými vrstvami písku. 

Ve svrchní části neogenního souvrství byla vrtným průzkumem zpravidla zastižena vrstva 

uhelného jílu do mocnosti 3 m, která místy přechází až do 0,5 m mocné vrstvy rozpadavého 

uhlí. Svrchní polohy souvrství jsou zvětralé. K sesouvání a stékání zemin dochází tam, kde 

neogenní sedimenty vystupují na povrch.  

Podloží lokality je budováno permokarbonskými terestrickými sedimenty boskovické 

brázdy, které jsou zde zastoupené téměř výlučně slepenci rokytenské facie. Tyto psefity jsou 

rozpukané a na povrchu zvětralé. Povrch permokarbonského podloží je zvlněný a ukloněný 

mírně k severovýchodu. Na Obr. 4.6 je zakreslena úroveň permokarbonského podkladu 

vyhodnocená v sesuvné oblasti geofyzikálním průzkumem (Jančovič, 1988). Slepence 

vystupují na povrch ve svazích podél celého zákrutu řeky Rokytné, pouze v místě sesuvu se 

úroveň na povrch vycházejícího permokarbonského podloží snižuje, vytváří úzkou depresi 

a toto místo se tak stává predisponovanou transportní oblastí svahové nestability, kde jsou 

slepence překryty přemístěnými zeminami sesuvu. 

4.1.2 Průběh svahových pohybů a sanačních prací v letech 1987 až 1990 

K rozsáhlé aktivizaci pohybu došlo v letech 1985-1989. První zápis o sesouvání 

v 80. letech minulého století v této lokalitě pochází z června 1987 (Drobníčková and Paseka, 

                                            
 
10

 zpracováno z podrobné mapy území 1:500 a geofyzikálního průzkumu 
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1989, příloha 2.1.6.1), kdy proběhlo ohledání lokality a obyvatelé jednoho z domů 

informovali o průběhu svahového pohybu. Během rekognoskace sesuvného území bylo 

zjištěno, že po svahu do rokle stéká cca 5 pramenů vody, některé z nich byly upraveny jako 

studně hloubky 1-1,5 m s hladinou v hloubce cca 0,1-0,5 m p. t. Do území také zatéká voda 

z porušené dešťové kanalizace vybudované v území cca v roce 1973. Sesouvání podle 

informací obyvatel začalo cca v roce 1985 v cestě ve dně rokle, kde posun sesouvajících 

se hmot byl 15-20 m. Tato hodnota byla odhadnuta podle posunu stromů v rokli. Opětné 

zrychlení pohybů bylo pozorováno v březnu až dubnu 1987. 

23. 5. 1987 došlo ke zřetelnému sesuvu svahu, v přístupové asfaltové cestě k domu 

se vytvořil zátrh cca 4 m, cesta poklesla cca o 1 m. Rozsah porušeného území byl cca 

35 x 50 m, trhliny ve svazích měly šířku cca 10-20 cm a stagnovala v nich voda. 

V porušených svazích vystupovala na povrch jílovitá šedá zemina plně nasycená vodou. 

Obyvatelé vypovídali, že svahový pohyb opakovaně zvyšoval svou aktivitu vždy 

po intenzivních dlouhotrvajících deštích. 

V přípisu pro stavební úřad v Ivančicích z 21. 8. 1987 informuje krajský geolog o dalším 

rozvoji sesuvu (Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 2.1.6.3). Konstatuje, že: „sesuvem 

je postiženo asi 7 obytných stavení a jeden rekreační objekt… postupně jsou destruovány 

objekty místní komunikace, kanalizace, bazénu požární nádrž, lokální vodovody, elektrické 

vedení. … sesuvem jsou téměř úplně demolovány dva domky (ostatní domky jsou 

bezprostředně ohroženy), … čelo sesuvu hrozí zahradit sesouvajícími se hmotami koryto 

říčky Rokytné. Zemní hmoty se sesouvají a trhají v blocích o výšce skoku asi 3,0 m. 

Ve střední části sesuvu usedlíky byla pozorována rychlost posunu bloku v hodnotě asi 10 m 

za týden v závislosti na deštích. … V sesuvu po každém vydatnějším dešti vznikají další 

a nové praskliny postupující stále výše proti svahu ke srubu odlučné oblasti sesuvu … Sesuv 

je hodnocen jako živelná událost a obecné ohrožení. “ 

K 5. říjnu 1987 (Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 2.1.6.4) je shledáno, že ze studny 

č. 5 vytéká na terén voda v množství 0,2 l/s. Rodinný dům označovaný jako „bílý dům“ 

je zbořen v důsledku pokračujícího svahového pohybu (viz Obr. 4.7). Budova stála v aktivním 

sesuvném území východně od vrtu PJ4. Jižní část domu se zřítila 19. 9. 1987, zeď okolo 

dvora domu spadla 22. 9. 1987. Na povrchu splazu se vytvořily tři mokřiny o plochách 

cca 25 m
2
. Celkový posun sesouvajících se hmot ve dně rokle činí cca 40 m – podle posunu 

stromů a částečného zavalení říčky Rokytné. Pokles území u vodní nádrže je cca 5 m, trhliny 

ve svazích mají šířku cca 10-20 cm, stagnuje v nich voda. V aktuální odlučné oblasti 

se nacházejí oproti původnímu terénu poklesy cca 30-50 cm. Podle pozorování obyvatel jsou 

„zeminy v rokli i ve svazích stále v pohybu, který v závislosti na vlhkosti (srážkách apod.) 

mění svoji rychlost.“  

V přípisu z 22. října 1987 (Drobníčková and Paseka 1989, příloha 2.1.6.5) je uvedeno, 

že v období od 8. do 21. 10. 1987 došlo k dalšímu posunu zemin splazu cca o 20 m směrem 

k řece a ke zvětšení poruch přilehlých svahů. 
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Obr. 4.7 Destrukce obytného domu svahovým pohybem v Budkovicích-Svízle (foto - A. 

Paseka) 
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V následném roce do listopadu 1988 byl proveden vrtný průzkum a geofyzikální měření 

na lokalitě (Drobníčková and Paseka 1989, příloha 2.1.6.6). Průzkumem bylo shledáno, že 

v sesuvném území proběhlo několik generací sesuvů dosahující maximální hloubky 5 m. Část 

území postižená aktivním svahovým pohybem byla nepřístupná pro vrtnou techniku. 

Geofyzikálním měřením byla vymezena tahová zóna sesuvu vázaná na jeho odlučnou oblast 

o šířce cca 50 m zasahující pod více než 20 obytných domů. Geofyzikálním měřením byla 

měřena také pozice smykových ploch a rozhraní jednotlivých litologických jednotek, 

především permokarbonských podložních slepenců s neogenními zeminami.  

Přes opakované výzvy k odvodnění území i nadále pokračuje zatékání vody do sesuvu 

a v území je vytvořeno několik jezírek se stagnující vodou. V oblasti nádrže se nachází strmý 

cca 5 m vysoký svah, který hrozí sesutím při akceleraci pohybu vlivem dešťů nebo jarního 

tání sněhu. V roce 1988 bylo přeloženo koryto řeky Rokytné dále od paty svahu 

(Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 2.1.6.8, resp. 2.2.6.8). V únoru 1989 je konstatováno, 

že v akumulační oblasti sesuvu jsou rozbředlé zeminy (Drobníčková and Paseka, 1989, 

příloha 2.1.6.7). V zápisu z jednání z 29. 3. 1989 (Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 

2.1.6.9) je zaznamenáno rozhodnutí sanovat sesuv výměnou rozbředlých zemin 

v jeho akumulační oblasti vybudováním rozsáhlého přísypu z lomového kamene o výšce 5 m, 

šířce 10 až 35 m a délce 120 m. K dalším opatřením patří odvodnění terénu, odvedení 

i podzemních vod zatékajících do sesuvného území a zatěsnění trhlin ve svahu nepropustným 

jílovitým materiálem. V zápisu z 19. 12. 1989 je konstatováno, že v přitěžovacím přísypu je 

uloženo 5 800 m
3
 lomového kamene a je třeba ještě uložit 700 m

3
 kamene. V zápisu 

z 8. 2. 1990 je potvrzeno uložení kamene přitěžovacího přísypu až po bazén a začíná 

se provádět navazující drenážní žebro v patě severního svahu. Do července 1990 jsou 

provedena drenážní žebra v sesuvném území (Paseka, 1991). 

4.1.3 Geodetická měření sesuvu 

Geodetické zaměření území je zpracováno Obr. 4.8. Rozsah aktivního sesuvu a posuny 

a poklesy geodeticky zaměřovaných bodů sesuvného území jsou převzaty z mapy polohopisu 

pozorovaných bodů sesuvu, z Měřické technické zprávy (Drobníčková and Paseka, 1989, 

přílohy 2.2.4 a 2. 1. 4) a z Geodetické zprávy o 4. opakovaném měření na sesuvu Budkovice 

(Talandová, 1993). Geodeticky byla zaměřena zhlaví vrtů a nová pozice přeloženého koryta 

říčky Rokytné. Vrstevnice zachycují morfologický stav území na začátku roku 1988. 

Rozšíření aktivního sesuvného území od ledna 1988 do února 1989 je v Obr. 4.8 zakresleno 

zelenou a červenou konturou. V lokalitě bylo vybudováno 7 geodetických stabilizovaných 

pozorovacích bodů a 39 pozorovaných bodů popsaných čísly 101-139. V Obr. 4.8 jsou 

zakresleny velikosti a směry vektorů posunů bodů zjištěné rozdílem měření z dubna 1989 

a předchozího měření z prosince 1988. Růžovými šipkami jsou zakresleny vektory posunů 

menší než 2 m, modré jsou vektory posunů větší než 2 m (v měřítku 10 x menším než růžové 

vektory). Stabilizace pozorovacích a pozorovaných bodů byla dokončena v listopadu 1988, 

měření posunů pozorovaných bodů proběhla celkem 4 x, a to v prosinci 1988, v dubnu 1989, 

v lednu 1990 a v květnu 1993. Za posun je považován vektor souřadnicových rozdílů větší 

než 21 mm, za výškový posun je považován výškový rozdíl větší než 15 mm (Drobníčková 
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and Paseka, 1989, příloha 2.1.4.1,  Talandová, 1993). V návaznosti na v předešlém textu 

popsaný rozvoj svahového pohybu a jeho následnou sanaci (kap. 4.1.2): 

První zaměření z prosince 1988: 

  zachycuje stav, kdy je již přeloženo koryto řeky Rokytné do nové pozice 

(Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 2.1.6.8) a akumulační zóna je vyplněna 

rozbředlými zeminami (Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 2.1.6.7); 

v předchozím období v letech 1985-1988 byly dosud obyvateli pozorovány posuny 

jistě alespoň 60 m (viz přehled informací z příloh 2.1.6.1-2.1.6.8).  

Druhé měření z dubna 1989:  

 je provedeno v době na počátku budování přitěžovacího přísypu. Diference mezi 

1. a 2. měřením může být považována za odpovídající nesanovanému průběhu 

svahového pohybu. Vektory posunů stanovené z rozdílu 1. a 2. měření jsou 

zakresleny ve výše popsaném výkresu polohopisu pozorovaných bodů (Drobníčková 

and Paseka, 1989, příloha 2.2.4). Přehled změřených posunů horizontálních 

a vertikálních ukazuje Tab. 4.1. Tabulka uvádí celkové posuny bodů vždy vztažené 

k prvnímu měření; 

 na bodech ležících mimo zmapovaný aktivní sesuv byly většinou změřeny 

horizontální posuny menší než je stanovená chyba měření 21 mm. Posuny  21 mm 

a  26 mm vykázaly body 112, 117, 132 a 134. Větší posuny byly zjištěny u bodu 

126 (41 mm). Vertikální posuny bodů mimo sesuv se většinou pohybují v řádu chyby 

měření 15 mm. Větší vertikální posun vykázaly 2 body: 126 (+20 mm) 

a 134 (+30 mm); 

 v blízkosti odlučné hrany se svislé i vodorovné posuny pohybují v řádu chyby 

měření; 

 v oblasti bočních trhlin byly změřeny posuny do 109 mm, svislé posuny se pohybují 

v řádu chyby měření; 

 v horní části transportní oblasti se se vodorovné posuny pohybují od 69 do 2 735 mm 

a svislé poklesy od 11 mm do 432 mm. Vyjma bodu 128 vodorovné posuny i svislé 

poklesy vzrůstají směrem se svahu. Pohyb bodu 128 jižním směrem se svahu k řece 

Rokytné je omezen zde k povrchu vystupujícími pevnými permokarbonskými 

slepenci. Vektor posunu bodu 128 je odkloněn směrem ke strži, která odvádí zemní 

proud k řece Rokytné; 

 v dolní části přechází sesuv do úzkého zemního proudu. Vodorovné posuny zde 

dosahují hodnot od 14 495 mm v oblasti přechodu do zemního proudu (bod 129), 

postupně níže 9 945 mm (bod 133) a ve středu proudu 7 718 mm (bod 138). Těmto 

hodnotám odpovídají poklesy bodů 3 962 mm v horní části zemního proudu, 

1 933 mm níže a 1 765 mm ve střední části zemního proudu. Směrem k akumulační 

zóně se zjištěné posuny snižují; 

 v náplavovém kuželu akumulační oblasti došlo k vodorovnému posunu bodu 139 

o 205 mm a ke svislému poklesu o 187 mm. 
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Třetí měření z ledna 1990:  

 zaměřuje stav, kdy je velká část sesutých hmot nahrazena lomovým kamenem. Při 

těchto pracích došlo ke zničení všech pozorovaných bodů v transportní a akumulační 

oblasti;  

 3 zachované body v oblasti odlučné hrany a bočních trhlin vykazují snížení 

celkových vodorovných posunů vůči předchozímu měření. Posun bodu 122 se snížil 

z předchozích 109 mm na 28 mm, ostatní dva body vykazují posun v řádu chyby 

měření; 

 V území mimo sesuv jsou vyhodnoceny vodorovné posuny větší, než je chyba 

měření v bodech 106 (33 mm), 123 (23 mm) a 132 (61 mm). 

Čtvrté měření z května 1993:  

 v podstatě kontroluje uklidněný stav území, na kterém byly sanační práce ukončeny 

v červenci 1990;  

 v oblastech bočních trhlin se celkový posun snížil na hodnoty menší, než je chyba 

měření; 

 větší posun vykazuje bod 104 v odlučné hraně sesuvu, jehož posun se zvýšil 

na 66 mm a vektor posunu směřuje ve směru sesuvného pohybu;  

 v oblasti mimo sesuv se vodorovné posuny měřily na 19 bodech, z nichž posuny 

9 z nich byly  21 mm, dalších 5 = 2 mm.  Body 105 (49 mm) a 135 (posun 

37 mm), ležící v zázemí sesuvu blízko nad odlučnou hranou, vykazovaly 

několikacentimetrové posuny ve směru sesouvání.  Posuny v řádu několika cm byly 

vyhodnoceny také pro body 114 a 113 (ležící 30 m západně od bodu 114). 

Svislé posuny nebyly při 3. a 4. sadě měření zjišťovány. 

Rychlost pohybu sesuvu v horní části transportní oblasti dosahuje v120 = 1,24.10
-4

 mm/s 

a v121 = 2,64.10
-4

 mm/s. Nejvyšší rychlosti dosahuje pohyb v horní části zemního proudu, kde 

v129 = 1,40.10
-3

 mm/s. Rychlost pohybu se ovšem mění v závislosti na intenzitě srážek. Podle 

informací z října 1987 (viz kap. 4.1.2) došlo od 8. do 21. 10. 1987 ke zrychlení pohybu 

s posunem o cca 20 m. Průměrná rychlost pohybu je  v = 1,65.10
-2

 mm/s. Tyto hodnoty řadí 

sesuv podle modifikované stupnice rychlosti svahových pohybů podle Varnese (1958, 

in Marschalko, 2008b) do skupiny pomalých až mírných svahových pohybů. 

4.1.4 Hydrogeologický průzkum a hydrogeologické poměry lokality 

Z hydrologického hlediska spadá území do povodí řeky Rokytné. Hydrogeologické 

poměry zájmového území jsou složité. V některých vrtech byly rozlišeny až tři horizonty 

podzemní vody.  

V rámci průzkumných prací sesuvného území byl proveden rozsáhlý hydrogeologický 

průzkum: na lokalitě bylo vybudováno celkem 51 hydrogeologických vrtů s cílem 

dlouhodobě sledovat v čase kolísání jednotlivých hladin podzemní vody. Vrty byly 

rozmístěny na 28 míst zkoumaného území. Jednotlivá místa byla osazena jedním, dvojicí 

nebo trojicí vrtů podle počtu monitorovaných hladin v daném místě a úrovně ustálených 

hladin podzemní vody byly opakovaně měřeny. 
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Obr. 4.8 Posuny bodů a rozsah sesuvu
11

 

                                            
 
11

 zpracováno dle Polohopisu pozorovaných bodů se zákresem vektorů posunů v měřítku 1:500 z června 1989 

(Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 2.2.4) 
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 Posuny geodeticky zaměřených bodů v sesuvném území Budkovice-Svízla  Tab. 4.1

 

Ve sledované oblasti bylo dosud provedeno 51 sad měření HPV, měření 1-17 jsou 

uvedena v Závěrečné zprávě průzkumu (Drobníčková and Paseka, 1989, Závěrečná zpráva, 

s. 7-9), měření 18-47 byla převzata z prvotní dokumentace, měření 48-51 provedla autorka 

práce. Byla sledována také úroveň hladiny vody v 7 studnách, které v zájmovém území slouží 

pro potřeby domácností. V roce 1988 a 1989 byla prováděna měření v jednoměsíčních 

intervalech, v letech 1990, 1991, 1993 a 2013 v cca 2-4 měsíčních intervalech, dalších 5 sad 

bod
pův.nad

m. V.

výškový 

rozdíl 

měření 2-1 

(mm)

posun dy 

(mm) mezi 

1. a 2. 

měřením

posun dx 

(mm) mezi 

1. a 2. 

měřením

posun ds 

(mm) mezi 

1. a 2. 

měřením

posun dy 

(mm) mezi 

1. a 3. 

měřením

posun dx 

(mm) mezi 

1. a 3. 

měřením

posun ds 

(mm) mezi 

1. a 3. 

měřením

posun dy 

(mm) mezi 

1. a 4. 

měřením

posun dx 

(mm) mezi 

1. a 4. 

měřením

posun ds 

(mm) mezi 

1. a 4. 

měřením

101 268,975 5 18 19 -7 -13 15

102 257,446 2 -7 8 11 17 -11 20 3 16 16

105 257,272 5 -3 -13 13 -5 1 5 47 15 49

106 259,855 -6 13 -11 17 26 -20 33 9 31 32

107 269,06 12 -18 11 21 -17 9 19 26 -13 29

108 256,594 -8 -8 5 9 5 9 10 2 -1 2

109 253,786 -6 14 16 21 -18 11 21 -2 -7 7

112 249,178 -3 26

113 253,213 -7 0 7 70 34 78

114 259,457 -7 -12 -16 20 4 -12 13 44 21 49

115 269,766 12 -1 -12 12 -6 2 6 8 19 21

116 260,863 -11 6 8 10 -5 1 5 10 5 11

117 255,602 -7 16 -16 23 2 -12 12 21 -10 23

118 251,033 -11 17 0 17 -2 6 6 11 -17 20

123 249,131 10 -2 -1 2 -16 -16 23 24 -10 26

124 259,89 10 3

125 260,697 9 -3 19 19 18 -1 18 15 -9 17

126 253,408 20 31 27 41 -5 1 5 18 1 18

127 248,591 -6 -5 11 12 -16 -4 16 -10 -31 32

131 246,255 12 4

132 240,638 -12 -5 23 24 -54 29 61 -13 24 27

134 239,906 30 23

135 261,278 3 15 7 16 4 18 18 36 9 37

103 256,285 11 7

104 255,392 13 -6 -16 17 -8 3 9 26 61 66

110 250,402 -8 19 12 22 -19 16 19 3 -9 9

119 247,764 -7 30

122 244,837 3 109 5 109 -28 2 28 -7 6 9

130 243,65 -2 6

111 247,714 -54 415

120 243,681 -299 1 286

121 243,081 -432 2 735

128 244,824 -40 335

137 250,185 -11 69

129 239,642 -3 962 14 495

133 235,316 -1 933 9 945

138 230,658 -1 765 7 718

139 224,304 -187 205

 Akumulační oblast

 Území mimo sesuv

 Transportní oblast - zemní proud

 Oblast odlučné hrany

 Transportní oblast - horní část sesuvu

 Oblast východní boční trhliny

 Oblastzápadní boční trhliny
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měření proběhlo v letech 2013-2017. Část vrtů a studen byla ovšem v průběhu času 

znepřístupněna nebo zničena. 

Nejvyšší zvodeň se váže zpravidla na kolektor kvartérních písčitých štěrků říční terasy 

Rokytné ležící na nepropustném neogenním jílovitém podloží. Hladina podzemní vody 

v kvartérních štěrcích je zpravidla volná a její úroveň kolísá během roku v závislosti na 

aktuální míře srážkové činnosti. HPV v kvartérních sedimentech je v tabulkách označovaná 

jako HL1. V souvrství neogenních zemin se střídají nepropustné vrstvy jílovitých zemin 

s propustnějšími písčitými laminami a vrstvami a písčité polohy působí jako kolektory 

podzemní vody. V neogenním souvrství byly rozlišeny dva oddělené horizonty podzemní 

vody. Svrchní horizont je v tabulkách označován jako HL2 a spodní horizont jako HL3.  

Propustnost podložních porušených permokarbonských slepenců má puklinový charakter. 

Zvodnění není silné, výchozy slepenců ve svazích jsou suché a bez pramenů. Zvodnění 

permokarbonu se neprokázalo ani v místě úzké deprese, která je zaplněna zeminami 

transportní a akumulační zóny sesuvu (Drobníčková and Paseka, 1989, Závěrečná zpráva, 

s. 24-25). Případná propustná eluvia na povrchu permokarbonských slepenců jsou 

v předložené práci přiřazena ke spodní části neogenního souvrství, tedy ke zvodni s HPV 

HL3. 

V rámci dizertační práce byl vypracován podrobný rozbor hydrogeologického režimu 

území. Tabulky měření HPV byly zpracovány v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. 

Základní tabulka měření HPV pro sesuv v Budkovicích-Svízle (Příloha C) uvádí přehled 

měření HPV podle číslování vrtů a studen od PJ1 do studny St-7 (šedě vybarvené sloupce 

tabulky). 

 V sedmi sloupcích vlevo od označení vrtu je uvedeno (postupně směrem doleva): 

 úroveň zárubně vrtu (m n. m.) dle Závěrečné zprávy, kap. 1.2.2 a přílohy 2.1.1;  

 úroveň terénu (m n. m.) dle Závěrečné zprávy, kap. 1.2.2 a přílohy 2.1.1; 

 datum vrtání dle technické zprávy o provádění vrtných prací (příloha 2.1.5); 

 rozsah perforované části vrtu (m p. t.-m p. t.) dle technické zprávy o provádění 

vrtných prací (příloha 2.1.5); 

 HPV měřené daným vrtem, které bylo vyhodnoceno pro každý vrt z geologické 

dokumentace vrtů (Závěrečná zpráva a příloha 2.1.1) a z rozsahu perforované části 

vrtu. Pro hladiny je použito toto označení: 

o HL1 - HPV v kvartérních sedimentech; 

o HL2 - HPV vázaná na propustné zřejmě komunikující písčité vrstvy ve svrchní 

části neogenního souvrství; 

o HL3 -  HPV vázaná na spodní písčitější část neogenního souvrství a zvětraliny 

podložních permokarbonských sedimentů; 

 nadmořská výška permokarbonského podkladu (m n. m.); 

 úroveň permokarbonského podkladu pod terénem (m p. t.). 

Ve třech sloupcích vpravo od názvu vrtu jsou informace: 
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 o úrovni naražených HPV v daném vrtu (m p. t.) dle kap. 1.2.2 Závěrečné zprávy 

a dle originální prvotní dokumentace měření HPV; 

 o nadmořské výšce těchto HPV (m n. m.); 

 o celkové hloubce vrtu dle přílohy 2.1.5 Závěrečné zprávy. 

V závěrečných sloupcích tabulky jsou zapsány: 

 celkové hloubky vrtů změřené v květnu 2017, resp. v srpnu 2016; 

 počet měření provedených v daném vrtu během sledovaného období od ledna 1988 

do května 2017; 

 minimální úroveň HPV ve vrtu (m n. m.); 

 maximální úroveň HPV ve vrtu (m n. m.); 

 rozdíl minimální a maximální úrovně HPV ve vrtu (m). 

V záhlaví Základní tabulky je pro každé dílčí měření uvedeno číslo a datum měření. 

K jednomu měření HPV se vztahují 2 sloupce tabulky, které udávají: 

 hloubku ustálené HPV pod terénem (m p. t.) a 

 nadmořskou výšku ustálené HPV (m n. m.) dopočítanou rozdílem od kóty zárubně. 

V tabulce je použito čtyř typů zvýraznění minim a maxim měření: 

 červené podbarvení označuje tři maximální úrovně HPV v daném vrtu (tj. v daném 

řádku) ve vrtech, kde první měření proběhlo v období od ledna do července 1988. 

Pokud hodnota na 3. místě byla shodná ve více měřeních, je červeně označen větší 

počet polí;   

 oranžové podbarvení podobně označuje tři maximální úrovně HPV ve vrtech, 

ve kterých se začalo měřit v srpnu 1988 nebo později; 

 zelená pole zvýrazňují tři nejnižší úrovně HPV v daných vrtech, příp. více, pokud je 

udávána shodná úroveň ve více měřeních; 

 žlutě označená pole udávají tři nejnižší úrovně HPV ve vrtech, kde byla provedena 

jen menší sada měření (méně než 15 měření). Tato minima mohou mít menší 

vypovídací hodnotu, protože nepostihují dostatečně celé měřené období 1988-2017. 

Ze základní tabulky měření HPV byla vyhodnocena přehledná Tab. 4.2 s výsledky 

nadmořských výšek ustálených HPV měřených ve vrtech a s barevným vyznačením minim 

a maxim. 

4.1.4.1 Průběh monitoringu hladin podzemních vod a komentář úrovní HPV 

První sada měření proběhla v lednu 1988, kdy byly změřeny hladiny ve dvou vrtech PJ4 

a PJ25. V návaznosti na postupující vrtné práce byl postupně rozšiřován soubor měřených 

hladin na 30 v květnu 1988 (5. sada měření) a na cca 50 hladin měřených od listopadu 1988 

(11. sada měření). Do října 1993 (38. sada měření) bylo provedeno dalších 27 sad měření 

obvykle v tomto rozsahu. Měření hladin podzemních vod bylo obnoveno znovu v březnu 

2013 (40. sada měření) a pokračuje dosud. V průběhu času byly však některé vrty zničeny, 

přístup ke studnám byl omezen a v současnosti lze měřit cca 25 úrovní hladin podzemní vody 

v rámci jedné sady měření. Situace jednotlivých vrtů je zakreslena v Obr. 4.4.
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 Přehled maximálních a minimálních úrovní HPV v měřeném období od ledna 1988 do května 2017 (m n. m.) Tab. 4.2

 

Nadmořské výšky ustálených HPV (m n. m.)

Č. měř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Č. měř. Statistika
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PJ1 253,28 253,98 254,11 254,28 254,03 254,06 253,95 253,78 253,63 253,35 253,18 253,03 253,03 252,63 252,73 252,56 252,25 252,08 250,13 251,78 251,73 251,61 251,60 251,57 PJ1 250,13 254,28 4,15

PJ1A 253,31 254,01 254,02 254,06 254,00 254,02 253,96 253,78 253,66 253,36 253,21 253,07 252,98 252,62 252,77 252,57 252,26 252,12 250,22 251,82 251,71 251,57 251,56 251,52 251,44 251,29 251,38 251,40 252,55 252,49 252,60 252,62 252,66 252,70 252,63 252,61 252,42 252,18 PJ1A 250,22 254,06 3,84

PJ1B 257,44 257,37 257,44 257,40 257,31 257,32 257,28 257,26 257,22 257,65 257,54 257,44 257,52 257,58 257,46 257,42 257,32 257,29 257,41 257,22 257,25 PJ1B 257,22 257,65 0,43

PJ3 239,77 239,90 240,03 239,95 240,25 240,06 240,11 240,08 240,06 240,00 239,97 240,12 240,02 240,01 239,95 239,93 239,70 239,61 239,50 239,50 239,45 239,35 239,46 239,55 239,60 239,72 239,65 239,56 239,50 239,40 239,29 239,21 239,37 239,23 239,39 239,10 238,95 238,71 238,79 239,01 238,43 238,27 PJ3 238,27 240,25 1,98

PJ3A 250,99 251,17 250,99 250,91 250,91 250,86 250,88 250,83 250,83 250,73 250,74 250,75 250,70 250,67 250,59 250,61 250,51 250,46 250,41 250,41 250,41 250,31 249,48 249,46 249,61 249,81 249,59 249,38 249,41 249,56 249,35 249,29 249,30 249,40 249,91 250,05 250,09 249,97 250,08 250,13 250,08 250,18 249,96 250,11 PJ3A 249,29 251,17 1,88

PJ3B 256,53 256,70 254,74 256,83 256,88 257,01 256,41 256,46 256,57 256,56 256,58 256,56 256,53 256,53 256,60 256,66 256,62 256,71 256,58 256,58 256,53 256,48 256,33 256,38 256,38 256,68 256,50 256,30 256,33 256,38 256,37 256,57 256,50 256,28 257,11 257,05 257,22 257,07 256,98 256,96 257,01 257,05 256,81 256,62 PJ3B 254,74 257,22 2,48

PJ4 249,07 248,82 249,03 248,92 248,77 248,82 248,77 248,79 248,86 248,72 248,79 248,65 248,74 248,67 248,79 248,67 248,62 248,62 248,52 248,50 248,50 248,42 248,42 247,77 247,77 247,77 247,92 247,81 247,70 247,70 247,69 247,63 247,72 247,75 247,79 248,20 248,11 248,19 248,00 247,94 247,97 248,06 248,01 PJ4 247,63 249,07 1,44

PJ8 240,08 240,16 240,10 240,13 240,05 239,98 240,01 239,83 239,76 239,72 239,68 239,63 239,68 239,53 239,55 240,91 238,90 236,17 239,58 239,42 239,34 239,34 239,22 238,19 238,10 PJ8 236,17 240,91 4,74

PJ8A 252,65 252,65 252,49 252,56 252,96 252,39 252,34 252,27 252,27 252,15 252,11 252,07 252,07 251,87 251,37 251,37 248,92 250,87 250,99 251,09 251,07 251,03 251,10 250,77 250,74 250,89 251,99 252,14 252,23 252,00 252,08 252,12 252,05 252,07 251,75 251,57 PJ8A 248,92 252,96 4,04

PJ8B 256,15 256,09 256,09 256,01 256,00 256,02 256,13 256,06 256,01 256,01 256,13 255,96 255,96 256,01 255,96 255,91 255,96 256,16 255,86 255,91 255,96 255,98 256,00 255,96 255,95 255,91 255,97 256,29 256,25 256,18 256,11 256,02 256,10 256,18 256,12 255,99 255,94 PJ8B 255,86 256,29 0,43

PJ9 252,48 252,49 252,40 252,12 252,39 252,44 252,33 252,22 251,99 252,17 251,89 251,94 252,09 252,04 251,99 251,69 251,24 251,24 251,49 250,94 250,99 251,00 250,99 250,99 250,92 250,20 250,27 250,37 256,84 251,64 PJ9 250,20 256,84 6,64

PJ9A 257,19 257,14 257,06 257,09 257,02 256,82 256,83 256,82 256,82 256,84 256,64 256,58 256,64 256,54 256,58 256,01 255,83 256,48 255,73 255,58 255,48 255,47 255,45 255,45 254,54 254,43 255,08 256,88 256,37 PJ9A 254,43 257,19 2,76

PJ9B 256,83 256,82 256,83 256,82 256,88 256,68 256,63 PJ9B 256,63 256,88 0,25

PJ10 246,65 246,24 245,53 245,83 245,57 245,98 246,58 246,62 246,53 246,26 246,27 245,23 243,39 244,39 243,69 243,24 243,69 244,84 244,94 245,59 244,19 243,29 244,04 243,14 242,09 241,19 240,93 240,59 242,09 242,52 242,55 246,58 246,46 246,51 246,46 246,49 246,44 246,46 246,48 246,56 246,59 246,47 PJ10 240,59 246,65 6,06

PJ10A 247,55 247,40 247,03 247,07 246,98 247,24 247,48 247,50 247,48 247,35 247,40 247,13 247,00 247,10 247,05 247,15 247,04 247,25 247,40 247,04 246,90 247,33 247,44 247,25 PJ10A 246,90 247,55 0,65

PJ12 250,10 250,31 250,08 250,01 250,11 249,98 250,02 249,97 249,99 249,97 249,83 249,90 249,83 249,81 249,78 249,73 249,71 249,65 249,58 249,58 249,61 249,43 248,83 248,88 249,03 249,13 248,88 248,66 248,66 248,65 248,65 248,55 248,58 248,68 249,75 249,95 249,99 249,92 249,94 249,88 249,84 249,80 249,95 249,77 249,60 PJ12 248,55 250,31 1,76

PJ13 241,52 241,94 241,30 240,94 241,09 241,02 241,19 241,12 241,21 241,23 241,82 241,33 240,76 240,62 240,41 240,34 240,06 239,84 239,94 240,34 240,69 241,14 240,94 241,13 241,58 241,09 240,66 240,43 241,06 241,39 240,35 241,89 PJ13 239,84 241,94 2,10

PJ14 247,42 247,39 247,18 247,18 247,16 247,13 247,55 247,17 247,31 247,30 247,32 246,18 247,04 246,98 246,90 247,05 247,00 247,10 247,10 247,05 246,75 247,10 247,15 247,14 247,11 247,05 246,95 246,92 247,17 247,05 247,04 247,37 247,35 247,46 247,45 247,39 247,25 247,22 247,31 247,31 247,29 247,38 247,32 PJ14 246,18 247,55 1,37

PJ14A 240,31 240,32 240,25 240,27 240,30 240,28 240,34 240,67 240,87 240,81 240,92 240,99 241,01 241,05 241,18 241,25 241,29 241,29 241,44 241,56 241,64 241,79 241,49 241,47 241,43 241,35 241,25 241,27 240,71 240,69 240,29 PJ14A 240,25 241,79 1,54

PJ15 250,18 249,24 253,24 250,30 250,30 250,18 250,09 250,08 250,04 250,07 249,95 249,95 249,90 249,85 249,83 249,78 249,75 249,64 249,60 249,55 249,12 249,00 249,40 249,10 249,07 249,05 248,96 248,85 248,80 248,63 248,52 249,02 250,53 250,54 250,60 250,39 250,46 250,40 250,38 250,41 250,35 249,15 248,98 PJ15 248,52 253,24 4,72

PJ16 252,92 252,86 252,90 252,77 252,67 252,76 252,51 252,49 252,41 252,30 252,26 252,16 252,03 252,06 252,06 252,01 252,06 251,78 251,27 251,26 251,51 251,31 251,17 251,04 250,99 250,96 251,01 250,61 250,58 250,52 251,90 251,97 252,51 252,31 252,38 252,45 252,49 252,37 262,21 251,73 PJ16 250,52 262,21 11,69

PJ17 243,59 238,98 238,97 238,99 238,95 239,01 239,01 239,03 239,01 238,98 238,95 238,87 239,14 238,79 238,91 238,79 238,84 238,59 238,67 239,09 238,87 238,68 238,67 238,65 238,53 238,53 238,54 238,40 238,34 238,36 PJ17 238,34 243,59 5,25

PJ17A 253,38 254,43 254,53 254,53 254,50 254,63 254,71 254,72 254,65 254,62 254,57 254,48 254,38 254,30 254,33 254,18 254,33 254,33 254,16 254,08 254,03 254,18 253,84 253,44 253,52 253,68 253,63 253,63 254,72 253,53 254,41 254,44 254,51 254,47 254,42 254,36 254,29 254,21 254,42 254,55 PJ17A 253,38 254,72 1,34

PJ17B 256,02 255,99 255,96 255,87 255,82 255,71 255,85 255,78 255,84 255,91 255,87 255,72 255,82 256,05 255,74 255,73 255,72 255,62 255,62 255,72 255,67 255,54 255,42 255,48 255,55 255,57 255,55 255,57 255,54 255,73 255,70 255,77 255,74 255,61 255,63 255,58 255,64 255,91 255,82 PJ17B 255,42 256,05 0,63

PJ18 247,42 248,12 248,06 248,01 247,98 247,96 247,97 247,89 247,87 247,85 247,93 247,83 247,75 247,69 247,69 247,69 247,69 247,69 247,69 247,57 247,44 247,99 247,49 247,41 247,34 247,23 247,02 247,01 247,34 247,40 240,88 247,89 247,85 247,79 247,81 247,86 247,83 247,78 247,85 247,79 247,79 247,65 247,63 PJ18 240,88 248,12 7,24

PJ19 240,44 240,47 240,45 240,45 240,44 240,47 240,46 240,34 240,32 240,14 239,42 239,14 239,21 PJ19 239,14 240,47 1,33

PJ21 252,59 252,44 252,41 252,41 252,39 252,26 252,22 252,22 252,22 252,12 252,19 252,26 PJ21 252,12 252,59 0,47

PJ21A 254,09 254,74 254,97 254,76 254,75 254,87 254,62 254,64 254,91 254,70 255,12 255,28 255,07 255,12 255,31 255,34 255,34 255,29 255,29 255,24 255,29 255,79 255,59 256,03 256,28 255,92 255,53 255,04 254,14 253,93 254,02 254,18 254,12 254,23 254,01 254,14 254,07 254,01 254,07 256,44 256,32 PJ21A 253,93 256,44 2,51

PJ22 256,42 256,63 258,24 256,44 256,40 256,45 257,43 256,44 256,43 256,33 256,27 256,19 256,10 256,03 255,89 255,82 255,59 255,44 255,44 255,39 255,29 254,94 254,54 254,14 253,44 253,42 253,28 253,24 253,14 251,49 253,02 252,98 253,14 PJ22 251,49 258,24 6,75

PJ22A 258,27 258,35 258,07 259,02 258,10 257,97 258,12 258,22 PJ22A 257,97 259,02 1,05

PJ23 258,10 258,00 258,05 258,02 258,00 258,00 258,00 257,78 257,92 257,87 257,88 257,80 257,55 257,68 257,67 257,50 257,50 257,55 257,15 257,08 257,27 257,07 257,04 257,10 257,04 257,19 257,80 257,10 257,03 PJ23 257,03 258,10 1,07

PJ23A 260,45 258,80 258,82 258,87 258,79 258,75 258,79 258,77 258,68 258,63 258,59 258,57 258,55 258,45 258,45 258,44 258,10 258,30 258,35 258,26 258,25 257,05 257,10 258,00 257,94 258,13 258,06 258,10 258,09 258,01 258,13 257,70 257,50 PJ23A 257,05 260,45 3,40

PJ24 251,94 251,84 251,73 251,80 251,71 251,76 251,71 251,69 251,77 251,60 251,62 251,55 251,54 251,36 251,19 251,15 251,15 251,09 251,04 250,74 250,54 250,59 250,29 250,34 250,36 250,31 250,24 250,19 250,33 250,26 250,46 250,74 250,93 250,91 251,01 250,92 250,85 250,74 250,81 250,72 251,14 251,02 250,92 PJ24 250,19 251,94 1,75

PJ24A 251,98 251,93 251,77 251,83 251,73 251,77 251,74 251,72 251,80 251,60 251,62 251,56 251,62 251,40 251,26 251,20 251,20 251,08 251,03 250,71 250,53 250,58 250,28 250,30 250,33 250,29 250,26 250,19 250,33 250,31 250,48 250,74 251,33 251,28 251,37 251,27 251,17 251,13 251,18 251,29 251,18 250,88 PJ24A 250,19 251,98 1,79

PJ25 254,77 254,84 254,86 254,79 254,75 254,81 254,79 254,83 254,71 254,74 254,56 254,05 253,98 253,88 253,81 253,66 253,66 253,56 253,46 253,24 253,21 253,16 253,26 253,10 252,84 252,86 252,86 252,88 252,95 252,91 253,10 253,34 253,76 253,70 253,83 253,75 253,78 253,81 253,74 253,70 253,69 253,61 253,60 253,54 PJ25 252,84 254,86 2,02

PJ25A 253,44 253,75 253,22 253,06 252,96 252,96 252,96 252,96 252,86 252,37 252,41 252,46 252,61 252,51 252,33 252,31 252,26 252,20 252,56 252,56 252,75 252,96 253,46 253,41 253,56 253,44 253,41 253,47 253,44 253,50 253,33 253,36 253,14 PJ25A 252,20 253,75 1,55

PJ25B 255,23 255,20 255,03 254,90 254,78 254,83 254,72 254,63 254,62 254,57 254,45 254,45 254,40 254,35 254,28 254,30 254,45 254,25 254,35 254,44 254,44 254,42 254,45 254,56 254,59 254,84 255,18 255,55 255,52 255,69 255,52 255,45 255,64 255,59 255,50 255,67 255,46 255,47 PJ25B 254,25 255,69 1,44

PJ26 259,60 259,57 257,63 257,63 257,58 257,57 257,57 257,56 257,49 257,47 257,48 257,49 257,48 257,43 257,43 257,33 257,33 257,41 257,33 257,33 257,28 257,33 257,38 257,17 257,22 257,18 257,16 257,12 257,07 257,18 257,13 PJ26 257,07 259,60 2,53

PJ30 247,44 247,47 247,44 247,45 247,30 247,30 247,21 247,20 247,30 247,32 247,22 247,25 247,21 247,21 247,10 247,05 246,92 247,05 246,95 246,95 246,95 246,95 246,95 246,89 246,87 246,75 246,92 247,02 246,93 246,98 246,82 246,91 246,85 246,94 246,86 246,63 246,73 246,42 246,37 PJ30 246,37 247,47 1,10

PJ31 256,12 256,17 256,21 256,24 256,22 256,18 256,25 256,06 256,08 255,99 256,07 256,09 255,97 256,02 255,92 255,87 255,87 255,87 255,87 255,80 255,77 255,77 255,67 255,62 255,59 255,56 255,51 255,31 255,39 255,42 255,47 PJ31 255,31 256,25 0,94

PJ31A 259,12 257,47 259,12 259,12 257,14 257,14 257,12 257,11 257,06 257,07 256,97 257,02 256,89 256,97 257,05 256,87 256,87 256,87 256,90 256,87 256,81 256,77 256,77 256,72 256,67 256,60 256,55 256,41 255,84 256,47 256,52 256,54 PJ31A 255,84 259,12 3,28

PJ31B 259,28 257,33 259,23 257,31 257,28 257,27 257,27 257,17 257,22 257,23 257,13 257,18 257,08 PJ31B 257,08 259,28 2,20

PJ32 253,86 259,54 259,53 259,55 259,48 259,43 259,34 259,48 259,37 259,38 259,41 259,23 259,11 259,02 258,96 259,01 258,46 258,24 258,49 258,49 258,49 258,81 257,76 257,78 257,76 257,75 257,71 257,66 257,66 257,66 257,92 257,81 257,63 PJ32 253,86 259,55 5,69

PJ34 248,67 248,77 254,25 248,95 249,22 249,27 249,18 251,11 249,10 249,09 248,97 248,95 248,74 248,74 248,84 248,87 249,08 248,97 249,04 249,04 248,82 248,92 249,05 249,37 249,87 249,57 249,92 249,69 249,73 249,82 249,90 249,91 249,60 250,27 PJ34 248,67 254,25 5,58

PJ35 256,74 256,74 256,75 256,75 256,76 256,75 256,74 256,75 256,69 256,66 256,63 256,66 256,63 256,59 256,54 256,59 256,54 256,54 256,54 256,52 256,49 256,46 256,44 256,84 256,58 256,31 256,29 256,26 256,26 256,22 256,24 256,29 PJ35 256,22 256,84 0,62

St-1 262,36 258,66 258,67 258,65 259,08 258,72 258,57 258,57 258,52 258,51 258,54 258,46 258,44 258,41 258,35 258,41 258,36 258,36 258,16 258,08 258,11 258,11 257,96 257,96 257,89 257,90 257,90 257,91 257,61 257,86 257,81 258,34 258,26 258,20 St-1 257,61 262,36 4,75

St-2 254,52 254,42 254,43 254,61 255,21 254,40 253,34 254,17 254,11 253,92 253,77 253,57 253,60 253,06 253,46 253,47 253,42 253,44 253,07 252,64 252,47 252,72 252,52 252,26 252,04 252,12 252,15 252,08 251,38 251,29 251,42 St-2 251,29 255,21 3,92

St-3 257,91 259,53 257,78 257,55 257,53 257,59 257,49 257,46 257,43 257,41 257,43 257,40 257,40 257,36 257,38 257,18 257,18 257,33 257,33 257,28 257,28 257,38 257,38 257,13 257,13 257,12 257,12 257,04 257,08 257,08 257,45 257,33 St-3 257,04 259,53 2,49

St-4 255,13 255,25 255,23 255,21 255,16 255,19 255,23 255,18 255,26 255,22 254,18 255,19 255,27 254,98 255,23 255,26 255,26 255,26 255,23 255,18 255,18 255,20 255,16 255,18 255,23 255,23 255,23 255,22 255,22 St-4 254,18 255,27 1,09

St-5 přetéká 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 St-5 255,00 255,00 0,00

St-6 253,74 251,99 251,72 251,47 251,73 251,52 251,32 251,52 251,21 251,22 251,15 251,57 251,71 251,22 251,14 251,09 250,99 250,99 250,98 250,69 250,33 250,54 250,44 249,74 249,98 250,19 250,18 250,17 St-6 249,74 253,74 4,00

St-7 247,10 247,10 247,10 247,10 247,10 247,10 247,10 247,10 247,10 247,10 247,10 247,10 247,10 247,10 St-7 247,10 247,10 0,00

Vrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Č. měř.

225,00

230,00

235,00

240,00

245,00

250,00

255,00
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Z přehledné Tab. 4.2 je zřejmé, že nejvyšší úrovně HPV (červeně) byly měřeny na začátku 

sledovaného období v roce 1988. Nicméně k měření svahového pohybu se přistoupilo až 

následně potom, kdy v letech 1985 až 1987 vykazoval sesuv velkou aktivitu. Např. v říjnu 

1987 došlo během 14 dnů k posunu hmot v zemním proudu sesuvu cca 20 m, ale v té době 

ještě HPV v území nebyly měřeny. Lze usuzovat, že jejich úrovně mohly být vyšší než 

v měřeném období. Naopak minima (zeleně) byla dosahována především v měřeních z let 

1991 až 1993.  

4.1.4.2 Srovnání prvních měření HPV v nejdříve sledovaných vrtech PJ4 a PJ25 
s pozdějšími měřeními 

Jako první byly vyvrtány vrty PJ4 a PJ25. Ve vrtech je sledována souhrnná HPV 

HL1+HL2+HL3 (viz kap. 4.1.4.3). Ve vrtu PJ4 byla při 1. měření v lednu 1988 změřena 

ustálená HPV v úrovni 249,07 m n. m. (tj. v hloubce 2,95 m p. t.). Jedná se o nejvyšší úroveň 

této hladiny. Do ledna 1990 se hladiny vody pohybovaly v rozsahu 248,42-249,03 m n. m. 

Od března 1990 do října 1993 došlo ke snížení HPV na úrovně 247,92-247,63 m n. m (Obr. 

4.9 a Obr. 4.10). Snížení lze přičíst vlivu sanačních prací, které proběhly během let 1989-

1990. Málo propustné zeminy sesuvu byly nahrazeny vysoce propustným drceným 

kamenivem a lomovým kamenem o kubatuře přes 6 000 m
3
. Pak bylo měření HPV přerušeno 

až do roku 2012. Od března 2013 do května 2017 bylo provedeno dalších 8 měření, kdy 

úrovně HPV byly o něco vyšší než v předchozím období. Variovaly od 3,82 do 4,08 m. p. t. 

(tj. 248,2-247,94 m n. m.).  

HPV ve vrtu PJ25 byla také měřena už v lednu 1988 s výsledkem 254,77 m n. m.  (Obr. 

4.9 a Obr. 4.10). V tomto vrtu se nejedná o nejvyšší úroveň HPV, ta byla zastižena o 9 cm výš 

v dubnu 1988 (254,86 m n. m.). Následně od ledna 1988 do prosince 1988 byla měřena HPV 

v úrovních od 254,86 do 254,56 m n. m. Během roku 1989 a do poloviny roku 1990 došlo 

postupně ke snížení HPV na 253,16 m n. m. v srpnu 1990. Snížení HPV se opět časově 

překrývá s probíhajícími sanačními pracemi. Nejnižší stavy HPV byly změřeny v létě 1991 

(252,84 m n. m.). Potom HPV zase pomalu vzrůstá, v říjnu 1993 na 253,1 m n. m. a v letech 

2013-2017 variuje v rozmezí 253,83-253,54 m n. m. 

4.1.4.3 HPV ve vrtech sledujících neodděleně všechny hladiny podzemní vody - 
HL1+HL2+HL3  

Ve vrtech perforovaných cca po celé hloubce je měřená úroveň hladiny vody ovlivněná 

hydrogeologickým režimem ve zvodních v kvartérních sedimentech (HL1) i v celém 

neogenním souvrství (HL2 a HL3). Měření v takto vystrojených vrtech jsou označována jako 

„HL1+HL2+HL3“ (Obr. 4.9). Výsledky měření v těchto vrtech ukazuje graf na Obr. 4.10. 

Západní část území: 

Nejvyšší HPV jsou měřeny v západní části sledovaného území ve vrtech PJ32, PJ26, 

PJ35, PJ31, PJ25, a dále PJ21 a PJ24A. Oblast je vyšší než východní část území. Úroveň HPV 

se snižuje od nejvýše položených vrtů PJ32 a PJ35 postupně směrem k níže položenému 

aktivnímu sesuvnému území.  
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Obr. 4.9 Situace vrtů pro měření HL1+HL2+HL3 

 

Obr. 4.10 Úroveň HPV ve vrtech, které měří souhrnně HPV od kvartéru přes celé neogenní 

souvrství (HL1+HL2+HL3) 
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Vrt PJ32 – nejvyšší měřené HPV 

Nejvyšší souhrnná hladina HL1+HL2+HL3 je opakovaně měřena v nejjihozápadnějším 

vrtu PJ32. Maxima zde dosažená v  srpnu až říjnu 1988 leží v úrovni 259,53 až 

259,55 m n. m. Kromě prvního měření má úroveň HPV klesající trend s dlouhodobým 

ustálením od května 1991 do roku 2017 na úrovni cca 257,6-258 m n. m. 

Vrt PJ26 

První dvě měření HPV ve vrtu PJ26 jsou cca o 2 m vyšší než ostatní měření, která 

dlouhodobě zaznamenávají vyrovnaný stav v úrovni 257,0-257,6 m n. m. Tento vývoj 

odpovídá předpokladu, že v době největší aktivity sesuvu v období 1985-1987 a v době 

začátku měření HPV v zájmové oblasti v roce 1988 jsou HPV nejvyšší. Snížení HPV 

neprobíhá postupně, ale skokově se snížením cca o 2 m, pak je během téměř 30 let měření 

zjišťována v podstatě vyrovnaná úroveň HPV. Skokové změny hladin byly zjišťovány 

i v sesuvných oblastech v italských sesuvných lokalitách (viz kap. 3.4.2). 

Východní část území 

Ve východní části zájmové oblasti jsou zjišťovány nižší souhrnné hladiny 

HL1+HL2+HL3 než v západní části. Jedná se o HPV ve vrtech PJ16 (nejvyšší úroveň HPV 

ve východní části), PJ18 a PJ14. Trend úrovní HPV ve vrtech PJ16 a PJ18 vcelku odpovídá 

celkovému trendu úrovní HPV s maximy HPV v roce 1988, s postupným poklesem vlivem 

sanačních prací v roce 1989 a 1990, s minimy v roce 1993 a s mírným navýšením úrovně 

HPV v letech 2013-2017. Ve vrtu PJ18 je v posledním měření z roku 1993 zaznamenaný 

několikametrový pokles úrovně HPV. Jeho příčina je komentovaná v následném textu. Vrt 

PJ14 vykazuje také poměrně vyrovnaný stav ustálených HPV. 

Vrt PJ18-měření 38 

Ve vrtu PJ18 je v 38. měření zaznamenaný pokles HPV o cca 6,5 m na úroveň 

240,88 m n. m. V tomto vrtu pod 3 m kvartérních hlín a 6 m neogenního jílu leží 

na permokarbonských slepencích 1,1 m mocná vrstva rozpadavého pískovce v úrovni 239,9-

241 m n. m. Vrt je provedený s perforací v metráži 1,5-10 m od kvartéru do permokarbonu. 

Vrt tedy měří kvartérní HPV HL1 současně se spodní neogenní HPV HL3 v propustných 

pískovcích a ve spodní písčité části neogenního souvrství.  

Voda byla navrtaná v úrovni 1,8 m p. t. v kvartérních hlínách, ustálené hladiny byly 

měřeny v úrovni kvartérních hlín (247,01-248,12 m n. m. ve všech ostatních měřeních). 

Úroveň HPV v PJ18 má pomalu klesající trend v letech 1988-1993. Možným vysvětlením 

velkého snížení HPV v 38. měření by bylo snížení kvartérní HPV pod rozhraní kvartérních 

málo propustných hlín a nepropustných jílů a tedy odstavení HL1 z měření v PJ18. 

HPV v úrovni 240,88 m n. m. odpovídá volné hladině HL3 v propustných rozpadavých 

pískovcích. 38. měření PJ18 v říjnu 1993 koresponduje také s minimálním stavem HPV 

ve vrtu PJ19 (239,14 m n. m.). Snížení HPV od vrtu PJ18 k PJ19 lze zdůvodnit spádem 

ve směru odvodnění hlubších vrstev oblasti východním směrem. Tímto směrem tečou 

povrchové toky Rokytná a Jihlava v širším regionu a tímto směrem také leží soutok řek 

Jihlavy a Rokytné v 3,5 km vzdálených Ivančicích (viz Obr. 4.1). 



 

83 

 

HPV HL1+HL2+HL3 v oblasti aktivního sesuvu – PJ4, PJ10 a PJ13 

V oblasti vlastního aktivního sesuvu nebylo možné provést vrty těžkou vrtnou technikou, 

která nemohla být použita v neúnosných nakypřených a rozbředlých zeminách sesuvu. Vrty 

situované nejblíž aktivnímu sesuvnému území jsou PJ4, PJ10, PJ10A a PJ13. Vrty PJ4, PJ10 

a PJ13 jsou vystrojeny cca po celé hloubce, jsou typu HL1+HL2+HL3 . 

PJ4 je proveden v propustnějších zeminách s neogenním jílem v metráži 6-12,5 m p. t. 

Rozhraní neogenního písku a nadložního jílu je v úrovni 239,2 m n. m. Úroveň HPV sleduje 

základní trend (viz text výše) s rozptylem 1,44 m. HPV je ustálená v kvartérních 

propustnějších písčitějších zeminách. 

Vrt PJ13 prostupuje přes 4 m navážek a tuhých a měkkých kvartérních jílovitých, 

hlinitých a písčitohlinitých vrstev s organickou příměsí, přes 3,6 m neogenního písčitého jílu 

a cca 4 m neogenního písku do permokarbonského skalního podloží. Rozhraní neogenního 

písku s nadložním písčitým jílem je v úrovni 236,3 m n. m. Jde o nejníže položený vrt 

ve sledovaném území s nejnižšími úrovněmi ustálených HPV HL1+HL2+HL3. HPV jsou 

ustálené v úrovni kvartérního až neogenního jílu s rozptylem úrovně hladin 2,1 m. Vrt PJ13 

byl v letech 2013-2016 nedostupný, protože byl uživateli pozemku zasypaný pískem do 

hloubky 1,8 m. V březnu 2017 byl pro účely měření HPV prohlouben do 3,35 m p. t. HPV se 

ustálila v úrovni 2,25 m p. t. (241,89 m n. m.). Při měření v květnu 2017 byl vrt opět zasypán 

do hloubky 2,09 m p. t. a byl suchý. Úroveň HPV z března 2017 je druhou nejvyšší úrovní 

HPV během celého měření a svědčí o mírném zvýšení HPV v zájmovém území na hodnoty 

odpovídající měřením z roku 1988 a 1989. 

Vrt PJ10 

Úrovně HPV ve vrtu PJ10 vykazují rozptyl měření 6,06 m. Významné snížení HPV 

proběhlo především v období od března 1990 do září 1991. Graf na Obr. 4.10 ukazuje, že 

úroveň HPV v PJ10 postupně klesla k hodnotám odpovídajícím HPV ve vrtu PJ13 a k úrovni 

38. měření v PJ18, tj. k úrovni volné hladiny HL3 ve spodní písčité části neogenního 

souvrství. Vrt prochází 1,2 m kvartérních hlín, 11,7 m mocnou vrstvou neogenního jílu, místy 

jemně písčitého, resp. s vložkami jemného písku do mocnosti 2 cm. Pod ním leží 

na permokarbonském podkladu 6,6 m propustného písku a rozpadavého pískovce. Rozhraní 

neogenního jílu a písku leží v úrovni 235,0 m n. m. tedy nejníže z okolních vrtů. HPV jsou 

ustáleny v úrovni neogenního jílu a vypovídají o významném snížení vztlaku ve spodních 

vrstvách neogenního souvrství do roku 1993. V letech 2016-2017 leží HPV setrvale v úrovni 

246,4-246,6 m n. m. což odpovídá stavu z roku 1988-1989. 

4.1.4.4 HPV v kvartérních zeminách - HL1 

V některých vrtech byly sledovány pouze HPV ze zvodně v kvartérních zeminách. Jsou 

označovány jako HL1 (Obr. 4.11). Také studny v tomto území jímají vodu z této zvodně, 

proto i úroveň hladin vody ve studních je včleněna do souboru měření. Úrovně HPV 

v průběhu času zaznamenává graf na Obr. 4.12. V letech 1990 až 1993 měly úrovně HPV 

HL1 zpravidla pomalu klesající nebo vyrovnaný trend. Nicméně především v období let 2013-

2017  došlo  k opětovnému  zvýšení  většiny  HPV.  Hladiny nedosahují maxim dosažených  
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Obr. 4.11 Situace vrtů pro měření HL1 

 

Obr. 4.12 Úroveň HPV ve vrtech měřících HPV ve zvodni v kvartérních zeminách (HL1) 
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v  roce 1988 v nejvýše položených západních vrtech. Ke zvýšení oproti předchozímu období 

došlo především ve vrtech PJ1B, PJ25B, PJ8B a PJ3B a ve studni St-1. 

HL1 v západní části území 

V prvních měřeních vykazují některé hladiny v západní části území výrazné skokové 

změny v řádu metrů. Jedná se o první uskutečněné měření ve studni St-1 (č. měř. 3), podobně 

první měření ve vrtu PJ23A (č. měř. 6), počáteční měření v PJ31B (č. měř. 5 a 7), dále 

v PJ22A a v PJ3B. K těmto velkým zvýšením oproti okolnímu ustálenému stavu dochází 

především v první polovině roku 1988. V průběhu dalšího období, kdy bylo prováděno 

intenzivní odvodnění sesuvného území během sanačních prací, ani později se tato rychlá 

zvýšení HPV už nevyskytovala. Podobné výkyvy HPV vykazují měření v dalších západních 

vrtech PJ34 (HL3) a PJ26 (HL1+HL2+HL3 – komentováno výše), která koresponduje 

s měřeními HL1 ve studni St-3. Tato měření jsou v Obr. 4.12 pro srovnání zakreslena šedou 

barvou. 

Tento jev může odpovídat vysoké citlivosti některých partií horninového prostředí 

v přirozených hydrogeologických poměrech na dotaci vodou. V podmínkách složité 

hydrogeologické pánve, ve které se střídají propustnější a nepropustnější vrstvy sedimentů, 

a ve které může docházet k přetékání napříč mezi ne zcela těsně oddělenými zvodněmi (viz 

kap. 3.3.3), se řádově mění storativita. Jsou-li v nadloží nepropustné jílové sedimenty, pak 

i malá dotace vodou může značně zvýšit HPV měřené ve vrtech.  

HL1 ve východní části území 

HL1 byla ve východní části území měřena pouze ve vrtu PJ17B. HPV zde vykazuje po 

celou dobu měření vyrovnanou úroveň s rozptylem hodnot 0,63 m, obdobně jako HPV HL1 

v severně situovaných vrtech PJ8B a PJ9B. 

4.1.4.5 HPV ve spodní části neogenního souvrství – HL3 

Ve spodní části neogenního souvrství převažují písčité propustné zeminy, které tvoří 

spolu se zvětralinami podložních permokarbonských sedimentů nejspodnější kolektor 

podzemní vody ve sledovaném území. Úrovně HPV ve vrtech sledujících tuto hladinu 

podzemní vody HL3 ukazuje graf na Obr. 4.14, který zřetelně ukazuje významné změny 

úrovní HPV v západní a východní části území. V západní oblasti se HPV pohybují 

ve vyšší úrovni cca 249-254 m n. m. (vrty PJ25A, PJ24, PJ34 a také PJ1 a PJ9) (Obr. 4.13 – 

červeně označené vrty), zatímco ve východní části dosahují úrovně pouze 238-241 m n. m. 

(vrty PJ14A, PJ19, PJ17 a také PJ3 a PJ8) (Obr. 4.13 – modře). Pro srovnání jsou v grafu 

na Obr. 4.14 šedě zakresleny HPV z vrtů ze střední části sesuvného území PJ10 

(HL1+HL2+HL3) a PJ18 (HL1+HL2+HL3), které dokládají několikametrové změny úrovně 

HPV variující mezi HL3 v západní a východní části území. 

Významné snížení HL3 ve východní části území lze přičíst tomu, že HPV se směrem 

k východu stává volnou v propustných zeminách spodní části neogenního souvrství. 

Storativita východní části oblasti je tu významně vyšší než stotrativita západní části, kde je 

HPV HL3 měřena v úrovni nepropustných zemin v nadloží popsaného spodního kolektoru. 
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Obr. 4.13 Situace vrtů pro měření HL3 (vyšší HL3 červeně, nižší HL3 modře) 

 

Obr. 4.14 Úrovně HPV ve spodní části neogenního souvrství (HL3) 
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Obr. 4.15 Situace vrtů pro měření HL2 resp. HL2+HL3 

 

Obr. 4.16 Úrovně HPV ve střední části neogenního souvrství (HL2 resp. HL2+HL3) 
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4.1.4.6 HPV ve střední části neogenního souvrství – HL2, resp. HL2+HL3 

Ve střední části neogenního souvrství se vyskytují propustnější písčitější vrstvy a polohy 

v jinak nepropustných jílovitých zeminách. Vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

propustnějšími vrstvami není snadné interpretovat. Graf na Obr. 4.16 ukazuje úroveň hladin 

měřených ve vrtech sledujících hladiny HL2 a HL2+HL3 (Obr. 4.15). Pro srovnání jsou 

do grafu barevně vykresleny rozsahy HPV hladin HL1 (v grafu oblast vybarvená zeleně), 

horních hladin HL3 (v grafu červeně) a spodních HL3 (v grafu šedá oblast). Nejvyšší HPV je 

ve vrtu PJ23 (HL2+HL3) a PJ22 (HL2+HL3) v západní části území a v nejsevernějším vrtu 

PJ9A, které dosahují úrovní kvartérní zvodně HL1. Úroveň výtlačných výšek ve většině 

ostatních vrtů  odpovídá cca vyšším úrovním  HL3 měřeným v západní části území. 

4.1.4.7 Srovnání úrovní HPV v blízkých vrtech PJ3, PJ24 a PJ25 

Graf na Obr. 4.18 předkládá srovnání měření ve třech blízkých vrtech PJ3, PJ24 a PJ25. 

Jedná se o vrty, které se nacházejí poměrně blízko aktivní sesuvné oblasti (viz Obr. 4.17) 

a existuje k nim značné množství dat. Tab. 4.3 ukazuje, jaká je nadmořská výška vrtů a které 

hladiny jsou v daném místě měřeny. 

 Základní údaje o vrtech PJ3, PJ24 a PJ25 Tab. 4.3

 

Vrty PJ24 a PJ25 jsou od PJ3 vzdáleny pouze 62 m, resp. 49 m, nicméně jejich 

hydrogeologicke režimy se významně liší. Zatímco ve vrtu PJ3 (v grafu červeně) byly zjištěny 

3 zřetelně oddělené hladiny vody, variující kolem 239,5 m n. m. (HL3), 250 m n. m. (HL2) 

a 256,5 m n. m. (HL1), ve vrtech PJ24 (zeleně) a PJ25 (modře) leží všechna měření v rozmezí 

5 m v úrovni cca 250-256 m n. m.  

4.1.4.8 Souvislost mezi úhrny srážek a změnami v hydrogeologickém režimu 
lokality 

V rámci práce byla také hledána souvislost mezi úhrny srážek a změn úrovní hladin 

podzemní vody v pozorovacích vrtech v sesuvném území Budkovice-Svízla. Pro hodnocení 

množství srážek byl k dispozici přehled denních srážkových úhrnů ze tří nejbližších 

srážkoměrných stanic Moravský Krumlov, Moravské Bránice a Zastávka z období let 1984-

1993 a 2013-2016 poskytnutý Českým hydrometeorologickým ústavem. Úrovně podzemních 

vod byly převzaty ze záznamů měření v lokalitě. Časové rozestupy těchto hydrogeologických 

dat však byly příliš velké (pouze 38 měření z let 1987-1993 a 10 měření z let 2013-2016) 

a nepodařilo se zjistit závislost mezi sledovanými parametry.  

 

Nadm. výška

(m n. m.)

PJ3, PJ3A, PJ3B 262 HL1, HL2, HL3

PJ24, PJ24A 255,6 HL1+HL2, HL3

PJ25, PJ25A, PJ25B 256,4 HL1+HL2+HL3, HL3, HL1

Vrt č.
Měřené hladiny v daném 

místě
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Obr. 4.17 Situace měřených vrtů PJ3, PJ24 a PJ25  

 

Obr. 4.18 Rozdílný režim HPV v blízkých vrtech PJ3, PJ24 a PJ25  
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4.1.5 Rozbor výsledků laboratorních zkoušek zemin pro účely 
matematického modelování  

Během vrtného průzkumu sesuvného území odebráno 104 vzorků zemin k dalšímu 

rozsáhlému laboratornímu rozboru (Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 2.1.2). V rámci 

dizertační práce byl v tabulkovém procesoru Microsoft Excel zpracován přehled vlastností 

odebraných zemin a vyhodnocení parametrů jednotlivých geotechnických kategorií zemin. 

S ohledem na stratigrafické a litologické poměry zájmového území a s přihlédnutím 

k výsledkům laboratorních rozborů odebraných zemin byly v dané lokalitě vyspecifikovány 

tyto geotechnické kategorie (GTK) zemin a hornin: 

 Kvartérní sedimenty 

o GTK_K0 Navážky 

o GTK_K1 Spraše a sprašové hlíny 

o GTK_K2 Hlinito-jílovité kvartérní sedimenty 

o GTK_K3 Písčito-jílovité kvartérní hlíny 

o GTK_K4 Hlinitý písek se štěrkem a hlinitopísčitý štěrk 

 Neogenní sedimenty 

o GTK_N1 Jíl, prachovitý jíl, jílovitá hlína a jílovitá hlína písčitá 

o GTK_N2 Uhelný jíl 

o GTK_N3 Písek a hlinitý nebo jílovitý písek 

 Paleozoické sedimenty 

o GTK_P Permokarbonské slepence 

Přehled vlastností a obálek křivek zrnitosti jednotlivých geotechnických kategorií zemin 

je uveden v přílohách A a B. Příloha A obsahuje statistiku vlastností ze všech vzorků zemin 

odebraných na lokalitě a vzorků vybraných pro sesuv. Z tohoto vyhodnocení byly převzaty 

fyzikálně indexové a mechanické parametry pro numerické modelování sesuvu. Potřebné 

parametry, které nebyly přímo laboratorně měřeny, byly převzaty nebo odvozeny podle 

doporučení Vrtka (1998) a Pašeka et al. (1995).  

4.1.6 Matematické modelování stability sesuvu Budkovice-Svízla 

4.1.6.1 Základní charakteristiky modelu 

V programovém prostředí Plaxis 2D byl pro sesuvné území vytvořeny numerické modely 

pro parametrické studie ohodnocující stabilitu svahu. Výpočty byly prováděny s uvažováním 

velkých deformací vzhledem k tomu, že během svahového pohybu docházelo k posunům 

v řádu metrů až desítek metrů (Plaxis 2D manuals, on-line). Je použito 12 typů geomateriálů 

(viz Tab. 4.5). Vlastnosti odpovídají výsledkům laboratorního rozboru zemin provedených 

v rámci inženýrskogeologického průzkumu lokality (Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 

2.1.1 a 2.1.2), jejichž statistické zhodnocení je uvedeno v přílohách A a B. Zavedení 

koeficientu hydraulické vodivosti však bylo v numerickém modelu omezeno požadavkem 

programu, aby podíl maximálního a minimálního kx, resp. ky nepřesáhl 10
5
. Pro pískovce 

a slepence v podloží je využit lineárně elastický materiálový model, pro zeminy je zaveden 

Mohr-Coulombův lineárně elastický ideálně plastický materiálový model (Plaxis 2D 

manuals). Geometrii výchozího výpočtového modelu ukazuje Obr. 4.19. 
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4.1.6.2 Provedené parametrické studie 

Bylo provedeno několik parametrických studií. Vznik smykové plochy na bázi 

kvartérního jílu a sesouvání podél ní je studováno na modelech 1 a 2. Vznikem hlubší 

smykové plochy v neogenním jílu v dolní části svahu a následným rozvojem sesuvu se 

zabývají studie na modelech 3 a 4. Geometrie těchto modelů vycházejí z rekonstrukce 

původního terénu před započetím sesouvání. Geometrie modelu 5 je převzata z geodetického 

zaměření terénu k lednu 1988 a z pozice smykových ploch zjištěných geofyzikálním 

průzkumem a potvrzených výpočty na modelech 1-4. Studie provedená na modelu 6 hodnotí 

stav po sanaci sesuvu (Tab. 4.4). 

 Přehled modelů a prováděných studií Tab. 4.4

 

Všechny parametrické studie sledují vliv změn hladin podzemní vody na stabilitu území. 

Jsou provedeny výpočty pro interpolační stavy HPV 0-6. Stav 0 odpovídá maximálním 

naměřeným hladinám vod ve vrtech, stav 6 odpovídá minimům těchto hladin. Ve splazu se 

sklon HPV mění od sklonu terénu (stav 0) po sklon poloskalního nepropustného podloží 

(stav 6). Jako výstupní parametr je ve výpočtech sledován stupeň stability svahu SF 

(kap. 3.8). Na následujících obrázcích jsou uvedeny výsledky výpočtů, ve kterých byl stupeň 

stability vyhodnocen těsně nad 1,0, při snížení smykové pevnosti by tedy mohlo dojít 

ke svahovému pohybu. Svahový pohyb je modelován a studován v několika fázích.  

výchozí stav parametrická studie výsledný stav

Model 1
rekonstruovaný původní terén, 

bez smykových ploch
vliv parametrů kvartérního jílu

vznik smykové plochy na bázi 

kvartérních jílů

Model 2 

(A,B)

fáze (A) navazuje na výsledný 

stav modelu 1, fáze (B) na 

výsledný stav modelu 2A; na 

bázi kvartérních jílů je vložena 

smyková plocha

vliv parametrů smykové 

plochy na bázi kvartérních jílů a 

přítomnosti/nepřítomnosti 

vody v prohlubních terénu

další fáze sesouvání 

kvartérních jílů: rozšiřování 

aktivní sesuvné oblasti po 

svahu i proti svahu, translační 

pohyb sesuvu, vyklizování 

odlučné zóny, boulení 

akumulační oblasti

Model 3
rekonstruovaný původní terén, 

bez smykových ploch

vliv zvýšení hladiny HL3 nad 

terén v oblasti paty svahu

vznik smykové plochy v 

neogenních jílech

Model 4 

(A,B,C)

fáze (A) navazuje na výsledný 

stav modelu 3, fáze (B) na 

výsledný stav modelu 4A, fáze 

(C) na výsledný stav modelu 

4B; v neogenních jílech je 

vložena smyková plocha

vliv parametrů smykové 

plochy v neogenních jílech

rozvoj sesuvu podél smykové 

plochy v neogenních jílech: 

hlubší sesuv v dolní části svahu

Model 5

geodeticky zaměřený terén 

během sesouvání, smykové 

plochy na bázi kvartérního jílu 

a v neogenním jílu

vliv parametrů smykové 

plochy 
další rozvoj sesuvu

Model 6
sanovaný stav, přísyp 

lomového kamene
vliv parametrů kvartérního jílu

podmínky rozvoje sesuvu ve 

zbytcích kvartérních jílů v okolí 

stabilizačního přísypu
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 Přehled vlastností geomateriálů použitých v numerických modelech Tab. 4.5
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Legenda: Barvy v geologickém profilu viz Tab. 4.5.   

Obr. 4.19 Základní geometrie modelu a hydrogeologického režimu sesuvného území 

(geologický profil, nejvyšší stav podzemní vody – 0 a nejnižší stav podzemní vody – 6) 
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4.1.6.3 Modely svahu před sesouváním 

Modely původního stavu vyhledávají spouštěcí mechanismus svahového pohybu. 

Původní terén před sesuvem byl rekonstruován metodikou dle Rapisardy (2007), který se 

inspiroval Douglassem et al. (2004). Metoda zjednodušeně předpokládá, že vrstevnice 

původně přímočaře procházely přes aktivní sesuvné území a že se tedy původní výškové 

izolinie dají zhruba zrekonstruovat tak, že se přímkou spojí vrstevnice stejné úrovně těsně za 

hranicí aktivního sesuvu. Rekonstrukci původních vrstevnic provedenou touto metodikou pro 

sesuv v Budkovicích-Svízle ukazuje Obr. 4.20.  Řez územím je na Obr. 4.21. Základní 

geometrii modelu původního stavu ukazuje Obr. 4.19. Byl sledován vliv kombinace dvou 

parametrů na stabilitu svahu. Prvním z nich byly změny úrovní HPV (stav 0-6 – viz 

kap. 4.1.6.2). 

4.1.6.4 Modely sesouvání kvartérních jílů 

V parametrické studii 1 byla druhým proměnným parametrem soudržnost geomateriálu 

K2. Jedná se o kvartérní jíly až jílovité hlíny, které mají převážně velmi vysokou až extrémní 

plasticitu (dle normy ČSN 73 6133 převážně třídy F8 CV a CE nebo F7 ME, průměrná 

wL = 94,4 %). Podle IG průzkumu zpravidla pokrývají oblast, ve které neogenní jíly vycházejí 

k povrchu. Jejich mocnost je průměrně cca 3,5 m, a to je také zavedeno do modelu. 

Na základě laboratorního rozboru zemin byla do výpočtu zavedena vrcholová smyková 

pevnost stanovená pro geomateriál K2 ve vrtu J25 (viz příloha A, Tab. 3.4 a Obr. 3.21): 

cp = 11 kPa, p  = 17°. Ve srovnání s daty o vrcholové pevnosti obdobných zemin z jiných 

zdrojů uvedených v kap. 3.6.3.1 (Tab. 3.4) jde o nižší hodnoty ze škály výsledků, což může 

být ovlivněno zvětráním přípovrchové vrstvy jílů a také minerálním složením jílů, které 

spadají převážně do kategorie extrémně plastických zemin s montmorillonitem, který snižuje 

smykovou pevnost sedimentu (viz Obr. 3.20).  

Dle výzkumu Di Maio et al. (2014) smyková pevnost a další parametry těchto zemin jsou 

snižovány při dlouhodobém působení sladké vody (viz kap. 3.6.2). Řešené sesuvné území je 

dlouhodobě vystaveno srážkové činnosti, je také zemědělsky obhospodařované, čímž byla 

zvýšena infiltrace dešťové vody do oblasti. Důležitým dalším vlivem bylo vybudování 

nekvalitní dešťové kanalizace středem území v 70. letech, jejímiž poruchami byla do území 

dlouhodobě přiváděna dešťová voda z části vesnice. Docházelo tak ke zvyšování vlhkosti 

zemin a tedy snižování stupně konzistence. Díky těmto vlivům je opodstatněné předpokládat, 

že v přípovrchové zóně dlouhodobě docházelo ke snižování vrcholové smykové pevnosti 

těchto zemin. 

Z těchto důvodů je ve studii 1 sledován vliv snížení koheze materiálu K2 na snížení 

stability svahu v závislosti na úrovni HPV v území. Soudržnost zeminy je v  modelu postupně 

snižována z 11 kPa až na 1 kPa. Výsledky předkládá Tab. 4.6. 

Z výsledků vyplývá, že pokud mají kvartérní jíly K2 vrcholovou smykovou pevnost 

c = 11 kPa,  =°17°, svah je stabilní i při nejvyšším stavu HPV. Pokud ale klesne 

na c = 7 kPa, pak při nejvyšším stavu HPV (stav 0) dojde k rozvoji svahového pohybu. 

Vrstva kvartérních jílů K2 se začne sesouvat po pevnějších podložních jílech (viz Obr. 4.22). 
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Obr. 4.20 Rekonstrukce původního terénu podle Rapisardy 
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Obr. 4.21 Rekonstrukce původního terénu - řez  

Výsledky korespondují s pozorováním, že svah byl po dlouhou dobu stabilní, k rozvoji 

pohybu došlo při intenzivních deštích. K sesouvání začalo docházet v cestě ve dně rokle, 

délka porušeného území je 50 m při 35 m šířky (viz kap. 4.1.2), to koresponduje s výsledky 

numerického modelu. Pozorovatelé sesuvu uváděli také, že rychlost sesouvání se zvyšuje 

v době silných dešťů a snižuje se při nižší srážkové činnosti. To opět odpovídá výsledkům 

shrnutým v Tab. 4.6, které ukazují, že při nízkých stavech HPV odpovídajících nižší srážkové 

činnosti zůstává svah stabilní i při nižší soudržnosti kvartérních jílů. 

 Model 1 – stupně stability při snižování soudržnosti kvartérních jílů K2  Tab. 4.6

 

Červeně jsou označeny výsledky, ve kterých je pro danou úroveň HPV dosaženo stupně stability těsně nad 1,0. 

 

Na Obr. 4.22 je dobře patrný několikametrový pokles v oblasti původního terénního 

zvýšení (staničení 290-300 m). Je zřejmé, že po aktivizaci sesuvu se na bázi sesouvajícího se 

tělesa vytváří smyková plocha, na které se postupně snižuje smyková pevnost na kritické 

hodnoty, a později při větších posunech podél smykové plochy na pevnost reziduální. 

Problematika smykové pevnosti jemnozrnných zemin při okraji karpatské předhlubně 

na Moravě byla diskutována v kap. 3.6. Na základě laboratorních měření smykové pevnosti 

jílů z Budkovic (Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 2.1.2)  s ohledem na výzkum 

Di Maio (2014) a při srovnání s výsledky publikovanými dalšími autory se předpokládá 

reziduální smyková pevnost na smykové ploše o velikosti cca  r  10° (viz kap. 3.6.3.3). 

 

c (kPa) f  (°) terén 0 1 2 3 4 5 6
11 17 1,137 1,203 1,288 1,365 1,39 1,42 1,446 1,471

9 17 1,096 1,141 1,224 1,319 1,39 1,416 1,441 1,571

8 17 0,9364 1,056

7 17 0,9613 1,075 1,179 1,28 1,347 1,385 1,411

6 17 1,003 1,114

5 17 0,9631 1,055 1,122 1,19 1,226 1,245

3 17 0,8303 0,9946 1,05 1,094 1,11

1 17 0,7508 0,817 0,825

Parametry pro 

kvartérní jíly
Interpolace úrovně vodní hladiny
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Obr. 4.22 Model 1 (K2: c = 8 kPa, HPV: stav 0) – predikce sesouvání kvartérních jílů  

V další parametrické studii (model 2A) je na bázi sesouvajícího se tělesa vložena tenká 

smyková plocha z geomateriálu označeného jako kvartérní jíl redukovaný. Tato studie 

vychází z geometrie svahu po rozvoji sesuvu zjištěného studií na modelu 1 (viz Obr. 4.22). 

V Tab. 4.7 jsou uvedeny výsledky modelů 2A. Smyková pevnost kvartérních jílů je zavedena 

o velikosti  = 17°a c = 11 kPa, v posledním výpočtu  = 17°a c = 9 kPa. Smyková pevnost 

na smykové ploše je postupně redukována, při reziduální smykové pevnosti r  10°, 

cr = 0 kPa stupeň stability klesá pod 1,0 i při nejnižších stavech vody a probíhá tedy svahový 

pohyb. Obr. 4.23 ukazuje další rozvoj svahového pohybu, kde se podél smykové plochy 

sesouvá tělo sesuvu, odlučná oblast se vyklizuje a v akumulační oblasti se vybouluje čelo 

sesuvu. Obr. 4.24 ukazuje, že k největším porušením sesouvajících se zemin dochází 

v odlučné a v akumulační zóně, a samozřejmě na smykové ploše.  

 Model 2A – stupně stability při snižování soudržnosti zeminy na smykové ploše na Tab. 4.7

bázi kvartérních jílů 

 

Červeně jsou označeny výsledky, ve kterých je pro danou úroveň HPV dosaženo stupně stability těsně nad 1,0. 

Interpolace úrovně vodní hladiny

c (kPa) f  (°) c (kPa) f  (°) 0 1 2 3 4 5 6
7 1,101 1,437

6 0,9348

5 0,8116 1,241

3 1,193

2 1,16

9 1 1,056

11
17 17

Parametry pro 

kvartérní jíly

Parametry smykové 

plochy
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Obr. 4.23 Model 2A (K2: c = 9 kPa, HPV: stav 3; smyková plocha:  = 17°, c = 1 kPa) – 

sesouvání kvartérních jílů po vytvoření smykové plochy 

 

Obr. 4.24 Model 2A (K2: c = 9 kPa, HPV: stav 3; smyková plocha:  = 17°, c = 1 kPa) – 

sesouvání kvartérních jílů po vytvoření smykové plochy – rozvoj porušení 

v odlučné oblasti a v akumulační zóně 

Model 2B vychází z geometrie svahu stanovené z výsledků 2A (Obr. 4.23 a Obr. 4.24). 

Na tomto modelu bylo provedeno několik dílčích parametrických studií. Smyková pevnost 

kvartérního jílu K2 byla zavedena buď o velikosti  = 17° a c = 11 kPa, nebo  = 17° 
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a c = 9 kPa (viz Tab. 4.8). Ukázalo se, že tento parametr nemá přílišný vliv na stabilitu svahu 

ani na způsob rozvoje pohybu. 

 

Obr. 4.25 Model 2B (K2: c = 11 kPa, HPV: stav 1, voda stagnuje v prohlubních terénu; 

smyková plocha:  = 17°, c = 5 kPa) – další fáze sesouvání kvartérních jílů 

s převahou translačního pohybu 

 

Obr. 4.26 Model 2B (K2: c = 9 kPa, HPV: stav 0, prohlubně jsou bez vody; smyková plocha: 

 = 17°, c = 6 kPa) – vytvoření dalšího zátrhu v odlučné zóně  
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Jako další faktor byl sledován vliv vody stagnující v prohlubních terénu. Podle 

pozorování na lokalitě se totiž v oblasti aktivního sesuvu vytvářely mokřiny a jezírka, 

ve kterých se zdržovala voda (viz kap. 4.1.2). V této výpočtové fázi vystupuje voda nad 

sesuvem zdeformovaný terén v interpolačních stavech HPV 0-2. Obr. 4.25 ukazuje další fázi 

sesouvání kvartérních jílů v případech, kdy vystupuje hladina vody i nad terén a vytváří 

jezírka. Odlučná oblast se dál vyklizuje, čelo sesuvu se dál boulí, láme se o místo, kde se 

zvyšuje sklon skalního podloží, a rozšiřuje se směrem k řece. Sesuv se nerozšiřuje dál proti 

svahu. Obr. 4.26 ukazuje stav svahu vyhodnocovaný v případech, kdy jezírka v terénních 

depresích vysychají.  

 Model 2B – stupně stability v další fázi sesouvání kvartérních jílů Tab. 4.8

 

Červeně jsou označeny výsledky, ve kterých je pro danou úroveň HPV dosaženo stupně stability těsně nad 1,0. 

 

Nejaktivnější částí sesuvu se stává jeho odlučná oblast, ve které se vytvářejí další zátrhy 

proti svahu a aktivní sesuvná oblast se rozšiřuje. Tento výsledek souhlasí s pozorováním 

na lokalitě, (viz kap. 4.1.2) že sesuv se postupně z rozsahu cca 50 x 35 m rozšířil na plochu 

c (kPa) f  (°) c (kPa) f  (°) 0 1 2 3 4 5 6

8 1,152 1,256

7 1,09 1,206 1,296

5 0,8036 1,096 1,17

4 1,035 1,156

3 0,7618 1,086 1,153

2 0,9477 0,4254

1 1,151 1,222
1 15 1,043 1,147

1 14 0,2101 1,015

1 13 0,2487

8 1,148 1,218

7 1,148 1,194 1,28

6 1,116 1,149 1,235

5 0,8736 1,106

4 0,79 1,141

3 1,068

2 0,958

1 0,5865

8 1,135 1,207

7 1,062 1,168

6 1,022 1,12

5 0,8122 1,083 1,141

4 0,9972 1,135

3 1,068 1,08 1,135

2 0,8743 0,4045 1,134

1 1,061 1,081

1 16 1,034 1,025 1,05

1 15 0,9995 1,012

1 14 0,316

V prohlubních terénu stagnuje voda

9 17

17

Prohlubně terénu jsou bez vody

Prohlubně terénu jsou bez vody

11 17 17
v interpolacích 3 - 6 nevystupuje HPV 

nad terén

Parametry pro 

kvartérní jíly

Parametry smykové 

plochy
Interpolace úrovně vodní hladiny

11 17

17
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cca 180 x 60 m a s pozorováním dalšího zatrhávání v odlučné oblasti a také se zaměřeným 

rozšířením aktivní sesuvné oblasti od konce roku 1987 do začátku roku 1989 (viz Obr. 4.20). 

Obr. 4.27 zachycuje aktivitu sesuvu při nízkých stavech podzemní vody. Předkládá výsledky 

pro interpolační stav podzemní vody 5 (druhý nejnižší stav) při smykové pevnosti 

na smykové ploše  = 15° a c = 1 kPa. Ve skutečnosti je reziduální pevnost na smykové 

ploše nižší (cca r  10° a cr = 0 kPa – viz kap. 3.6.3.3). I za nízkých stavů vody je tedy svah 

v této morfologii nestabilní. 

 

Obr. 4.27 Model 2B (K2: c = 9 kPa, HPV: stav 5, prohlubně jsou bez vody; smyková plocha: 

 = 15°, c = 1 kPa) – rozšiřování sesuvu směrem se svahu k řece, svahová aktivita 

v čele sesuvu při nízkých stavech vody  

4.1.6.5 Modely hlubších smykových ploch v neogenních jílech 

V podloží kvartérních deluviálních zemin (GTK K2 v Tab. 4.5) leží neogenní nezpevněné 

sedimenty jílovité až písčité (GTK N1 a N3 v Tab. 4.5). Geofyzikálním průzkumem byla 

i v těchto sedimentech ve spodní části aktivní sesuvné oblasti diagnostikována smyková 

plocha. Pravděpodobný vznik této hlubší smykové plochy a rozvoj sesuvu podél ní řeší 

modely 3 a 4. Model 3 vychází z původní morfologie svahu před sesouváním. Modely 4A, 4B 

a 4C řeší postupné fáze rozvoje svahového pohybu probíhajícího podle smykové plochy 

vyhodnocené na modelu 3. 

V obdobích, kdy HPV dosahovaly svých maxim, vystupovala v sesuvné lokalitě voda 

ve studních nad povrch a vytékala na terén. Voda také stagnovala v prohlubních a trhlinách 

sesuvu. Studny zpravidla jímají vodu kvartérní zvodně (HL1), výjimečně vodu svrchní 

neogenní zvodně (HL2). Modely 3 vyšetřují vliv zvýšení HPV vázané na spodní neogenní 

zvodeň (HL3) ve spodní hrubozrnné části neogenního souvrství a v eluviích předneogenního 

podloží (viz Obr. 4.28).  

Z rozboru úrovní HPV měřených v období 1988-2017 vyplývá, že především v severní 

a západní části širšího okolí sesuvu jsou měřeny hladiny vod HL2 a HL3 přibližně ve stejné 

úrovni, zatímco ve východní části okolí jsou HL2 a HL3 oddělené a rozdíl v jejich úrovni 

dosahuje několika metrů (Obr. 4.13 až Obr. 4.18). Např. ve vrtu PJ10, který leží v zázemí 

odlučné  oblasti  sesuvu,  je  rozdíl  mezi  maximální  a  minimální  úrovní  HPV  6,06 m  (viz  
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Obr. 4.28 Model 3 (K2: c = 11 kPa; HPV: 60 cm nad terénem od staničení 347 m) – 

hydrogeologický režim 

 

 Model 3 – stupně stability při zvýšení HL3 nad terén v dolní části splazu  Tab. 4.9

 

 

 

Obr. 4.29 Model 3 (K2: c = 11 kPa; HPV: 60 cm nad terénem od staničení 347 m) – vznik 

hlubší smykové plochy v neogenním jílu a boulení čela sesuvu  

 

terén a b c d e f

c (kPa) f  (°) 0 0,2 0,4 0,6 0,65 0,7 0,73

1,087 1,065 1,035 1,030 0,387

1,137 1,102 1,089 1,080 1,081 1,080 0,297

zvýšení HL3 nad terén o (m)

11 17

první zvýšená HPV ve vrtu B_2 - 

staničení 334,5 m

první zvýšená HPV ve vrtu B_16 - 

staničení 347 m

Parametry pro 

kvartérní jíly
model
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Obr. 4.30 Model 3 (K2: c = 11 kPa; HPV: 60 cm nad terénem od staničení 347 m) – pohyb 

podél hlubší smykové plochy v neogenních jílech  

Obr. 4.10). Maxima naměřená v tomto vrtu odpovídají úrovním HL2, během odvodňování 

sesuvu hladina klesla až na hodnoty odpovídající HL3 ve východní části území. 

Tab. 4.9 ukazuje, že při uvažovaném zvýšení HL3 nad terén o více než 0,7 m dojde 

k rozvoji sesuvu podél hlubší smykové plochy v neogenních zeminách (Obr. 4.29). Pozice 

smykové plochy stanovená výpočty 3 dobře odpovídá výsledkům geofyzikálního průzkumu, 

který také zachytil hlubší smykovou plochu v těchto místech (Jančovič, 1988).  

Z Tab. 4.9, Obr. 4.29 a Obr. 4.30 vyplývá, že zvýšení HL3 nad terén v oblasti paty svahu 

je důležitým spouštěčem svahového pohybu. Boulení paty svahu také dobře vystihuje aktivitu 

v čele sesuvu, které postupně dosáhlo toku řeky Rokytné a přehradilo ho. 

Modely 4A-4C představují další fáze svahového pohybu podél smykové plochy 

vyhodnocené modelem 3. V modelu 4A geometrie svahu v transportní a odlučné oblasti 

sesuvu vychází ze stavu vyhodnoceného modelem 3. V akumulační oblasti je terén převzat 

z geodetického zaměření stavu, kdy řeka Rokytná byla zavalena sesutými hmotami (viz Obr. 

4.31). Smyková plocha je opět modelovaná jako tenká vrstva tvořená geometeriálem, jehož 

smyková pevnost je v parametrické studii postupně redukována z  = 17° a c = 11 kPa 

na velikost  = 13° a c = 1 kPa. Na smykové ploše je reziduální smyková pevnost 

neogenního jílu ještě nižší (viz kap. 3.6.3.3), ale i v případě nejnižšího stavu podzemní vody 

(stav 6) už při  = 13° a c = 1 kPa klesá stupeň stability pod 1,0 (viz Tab. 4.10) a probíhá 

tedy aktivní svahový pohyb.  

Dalším rozvojem tohoto pohybu se zabývají studie na modelech 4B a 4C. Geometrie 

modelu 4B (Obr. 4.33) vychází z výsledného stavu 4A (Obr. 4.32), podobně geometrie 

modelu 4C (Obr. 4.35) z vyhodnocení stavu 4B (Obr. 4.34). Tab. 4.10 předkládá výsledné 

stupně stability ve fázích pohybu 4A-C. Při porovnání výsledků je zřejmé, že tento dílčí 

svahový pohyb je nejaktivnější v počáteční fázi (4A), ve které jsou dosahovány nejnižší 

stupně stability pro jednotlivé stavy vod 0-6, v následných dvou fázích (4B a 4C) 

ve srovnatelných podmínkách se stupně stability zvyšují a pohyb se tedy zpomaluje. 
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 Modely 4A-4C – stupně stability při sesouvání podél hlubší smykové plochy Tab. 4.10

v neogenních jílech pro fáze sesouvání A, B a C 

 

Červeně jsou označeny výsledky, ve kterých je pro danou úroveň HPV dosaženo stupně stability těsně nad 1,0. 

 

Obr. 4.31 Model 4A – geometrie se smykovou plochou v neogenních jílech podle výsledků 

modelu 3 

c (kPa) f  (°) c (kPa) f  (°) 0 1 2 3 4 5 6

11 0,9966 1,102 1,187 1,28 1,344 1,388

9 1,045 1,144 1,185 1,235 1,311

7 0,8174 1,068 1,126 1,192 1,245

5 0,8121 1,078 1,115 1,187

3 0,7853 1,091 1,136

1,006 1,079 1,119

16 0,3125 1,038 1,081

15 0,9964 1,049

14 0,7443 1,011

13 0,8143

7 1,036

5 0,7628 1,152

3 0,5464 1,074

0,9736

15 1,07 1,13

14 1,008 1,088 1,141

13 0,9551 1,031 1,095

12 0,3712 0,9838 1,034

11 0,3766 0,995

10 0,5596

3 1,061

0,6092

16 0,3388

14 1,045 1,179 1,213 1,248

13 1,001 1,157 1,195 1,216

12 0,7387 0,2658 1,144 1,19

11 1,099 1,14

10 0,2232 1,082

11 17

17

1

fáze C

11 17

17

1

fáze A

11 17

17

1

fáze B

Parametry pro 

kvartérní jíly

Parametry smykové 

plochy
Interpolace úrovně vodní hladiny
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Obr. 4.32 Model 4A (K2: c = 11 kPa, HPV: stav 6; smyková plocha:  = 14°, c = 1 kPa) – 

postupný rozvoj svahového pohybu podle smykové plochy v neogenních zeminách  

 

Obr. 4.33 Model 4B – geometrie vycházející z výsledků modelu 4A  

 

Obr. 4.34 Model 4B (K2: c = 11 kPa, HPV: stav 6; smyková plocha:  = 11°, c = 1 kPa) – 

postupný rozvoj svahového pohybu podle smykové plochy v neogenních zeminách  
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Obr. 4.35 Model 4C - geometrie vycházející z výsledků modelu 4B 

 

Obr. 4.36 Model 4C (K2: c = 11 kPa, HPV: stav 6; smyková plocha:  = 10°, c = 1 kPa) – 

postupný rozvoj svahového pohybu podle smykové plochy v neogenních zeminách  

Obr. 4.36 ukazuje, že v této fázi probíhá sesouvání se svahu směrem do řeky. V oblasti 

hlavní odlučné hrany se pohyb uklidňuje (staničení 280-305 m), pokračuje vyklízení zdrojové 

oblasti sesuvu (staničení 305-330 m), v transportní oblasti převažuje translační sesouvání 

podél rovinné smykové plochy vytvořené na bázi neogenního jílu (staničení 320-350 m), 

sesouvající se zemní těleso se láme o místo, kde se zvyšuje sklon skalního podkladu 

(staničení 345-355 m), v akumulační oblasti se hromadí sesuté zeminy. 

4.1.6.6 Modely stability svahu vycházející ze stavu zaměřeného k lednu 1988 

Parametrická studie 5 se zabývá stabilitou svahu k lednu 1988, tj. v době geodetického 

zaměření sesuvného území, během probíhajícího svahového pohybu. Úroveň terénu 

ve vyšetřovaném řezu byla převzata z vrstevnic ve výkresu polohopisu pozorovaných bodů se 

zákresem vektorů posunů (Drobníčková and Paseka, 1989, příloha 2.2.4). V této zaměřené 

fázi je část hmot sesuvu z odlučné a transportní zóny snesena níž a hromadí se v akumulační 

zóně. Smykové plochy byly vloženy na bázi kvartérních a neogenních jílů tak, jak byly 

diagnostikovány geofyzikálním průzkumem (Jančovič, 1988) a s ním ve shodě vyhodnoceny 

výše uvedenými numerickými modely 1-4 (Obr. 4.37). 
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Obr. 4.37 Model 5 – geometrie svahu geodeticky zaměřeného k lednu 1988  

Byla zpracována parametrická studie stability svahu, ve které byla opět ohodnocována 

stabilita svahu při dvojici proměnných vstupních parametrů: prvním parametrem byla úroveň 

HPV v území (stavy 0-6). Druhým sledovaným parametrem byla smyková pevnost 

na smykových plochách, kde reálně došlo ke snížení smykové pevnosti neogenního jílu 

na reziduální hodnoty, tj. cca r  10° (viz kap. 3.6.3.3).  

Výsledky studie prezentované v Tab. 4.11 prokazují, že i za této morfologie dochází 

k sesouvání podél vytvořených smykových ploch (Obr. 4.38). Sesuv je aktivní i při nejnižší 

úrovni podzemní vody (při reziduální smykové pevnosti na smykových plochách stupně 

stability klesají pod 1,0). Tyto výsledky odpovídají pozorování na lokalitě, že se v odlučné 

oblasti vytvářejí další zátrhy a aktivní sesuvné území se tak stále rozšiřuje, čelo sesuvu 

postupně přehrazuje řeku Rokytnou (Obr. 4.4 – rozšíření aktivního sesuvného území od ledna 

1988 do února 1989) a rychlost pohybu závisí na aktuálních srážkových úhrnech.   

 Model 5 – stupně stability při sesouvání z geodeticky zaměřeného stavu k lednu Tab. 4.11

1988 

 

Červeně jsou označeny výsledky, ve kterých je pro danou úroveň HPV dosaženo stupně stability těsně nad 1,0. 

c (kPa) f  (°) c (kPa) f  (°) 0 1 2 3 4 5 6
11 1,154 1,223 1,328 1,429 1,445 1,468

9 1,098 1,143 1,219 1,427 1,439 1,462

7 0,8034 1,133 1,13 1,203 1,298 1,374 1,459

5 0,6616 0,8395 1,126 1,193 1,286 1,363

3 0,798 1,137 1,173 1,256

1 0,6192 1,099 1,168

1 16 1,073 1,125

1 15 1,032 1,1

1 14 0,4225 1,063

1 13 0,7156

Parametry pro 

kvartérní jíly

Parametry smykové 

plochy

17

11 17

Interpolace úrovně vodní hladiny
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Obr. 4.38 Model 5 (K2: c = 11 kPa, HPV: stav 6; smyková plocha:  = 14°, c = 1 kPa) – 

rozvoj sesouvání z geodeticky zaměřeného stavu k lednu 1988  

4.1.6.7 Model stability po provedení sanace sesuvného území 

Stabilizace sesuvného území byla provedena tak, že koryto řeky Rokytné bylo přeloženo 

jižněji, aby nepodemílalo patu sesuvu, a ve starém řečišti byla vybudována rozsáhlá 

stabilizační pata z lomového kamene. Sesuté hmoty byly až pod smykovou plochu nahrazeny 

lomovým kamenem a drceným kamenivem a tak byla vybudována rozsáhlá konstrukce 

s drenážní a stabilizační funkcí. Na Obr. 4.39 je vidět rozsah přitěžovacího přísypu (světle 

šedá vrstva). Také pro tento stav po sanaci byl vytvořen model (6), na kterém byla provedena 

studie zkoumající vliv dvou parametrů na stabilitu svahu. 

 

Obr. 4.39 Model 6 – geometrie stavu po sanaci přitěžovacím přísypem z lomového kamene 

Prvním parametrem byla jako v ostatních studiích úroveň podzemní vody (stavy 0-6). 

Druhou sledovanou charakteristikou bylo snižování vrcholové smykové pevnosti kvartérních 

jílů, jejichž zbytky byly zachovány v okolí přitěžovacího přísypu. Jedná se o vysoce plastické 

jíly a hlíny, které vlivem působení sladké vody pozbývají část své smykové pevnosti. 

Podobně snížení způsobuje rozorávání přípovrchové vrstvy nebo snižování stupně 

konzistence vlivem zvlhčení (viz kap. 3.6.3). Výsledky parametrické studie na modelu 6 

předkládá Tab. 4.12. Z nich vyplývá: 

 přitěžovací přísyp významně zvýšil stabilitu svahu v aktivním sesuvném území; 
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 případnou nejohroženější částí svahu je oblast v zázemí sesuvu, kde jsou dosud 

zbytky kvartérních jílů (geomateriál K2); 

 pokud je vrcholová smyková pevnost kvartérních jílů p = 17° a cp = 11 kPa, je 

stupeň stability svahu vyšší než 1,5 i při nejvyšší úrovni podzemní vody (viz Tab. 

4.12, řádek pro vrcholovou soudržnost K2 c = 11 kPa); 

 pokud ovšem smyková pevnost kvartérních jílů klesne tak, že se sníží jejich 

soudržnost, stupeň stability rychle klesá. Přípovrchové kvartérní jíly K2 se stávají 

nejslabší částí profilu (viz Obr. 4.40). Např. při nejvyšším stavu podzemní vody 

(stav 0) a při soudržnosti c = 6 kPa se sníží stupeň stability na 1,007, při c = 5 kPa 

se SF snižuje pod 1,0 a spouští se svahový pohyb, při němž se po pevnějších 

podložních zeminách sesouvají kvartérní jíly. Jedná se o stejný spouštěcí 

mechanismus, který byl řešen v kap. 4.1.6.3 - 4.1.6.4 v modelech 1-2; 

 ve srovnání s modelem 1, který řešil rozvoj sesuvu tímto mechanismem z původního 

stavu terénu, je po sanaci stabilita svahu v místech, kde zůstaly kvartérní jíly, o něco 

vyšší. Zatímco v modelu 1 došlo k rozvoji svahového pohybu při poklesu soudržnosti 

K2 pod 8 kPa, v modelu 6 sanovaného stavu až při poklesu pod 6 kPa (viz Tab. 4.6 

a Tab. 4.12 – stav vody 0). Nicméně v tomto území k rozvoji sesuvu tímto způsobem 

už v minulosti došlo a je třeba monitorovat, zda se neobjevují známky počínajícího 

sesouvání především ve zbytcích kvartérních jílů v zázemí stabilizovaného sesuvu; 

 pokud by došlo k vytvoření smykové plochy na bázi sesouvajícího se tělesa (Obr. 

4.40), stabilita svahu v tomto místě by klesla obdobně, jako tomu bylo v modelech  

1-2; 

 lze doplnit, že minimální úrovně podzemních vod byly měřeny v letech 1991-1993 

po sanaci sesuvu (kap. 4.1.4), naopak po obnovení měření HPV v území v letech 

2013 až 2017 byly zjišťovány vysoké stavy vod srovnatelné s obdobím před sanací 

(viz např. Obr. 4.10 - měření ve vrtech PJ10, PJ25, PJ16, PJ24A, PJ18, PJ14 a PJ13). 

 Model 6 – stupně stability po sanaci svahu Tab. 4.12

 

Červeně jsou označeny výsledky, ve kterých je pro danou úroveň HPV dosaženo stupně stability těsně nad 1,0. 

c (kPa) f  (°) 0 1 2 3 4 5 6
11 1,529 1,564 1,598 1,614 1,624 1,649 1,656

9 1,302 1,454 1,422 1,598 1,626 1,637 1,641

7 1,096 1,23 1,238 1,372 1,459 1,487 1,541

6 1,007 1,109 1,108 1,262 1,347 1,374 1,448

5 0,9225 1,013 1,016 1,131 1,234 1,269 1,338

3 0,574 0,7025 0,7089 0,9316 1,004 1,039 1,131

1 0,4378 0,4593 0,6273

17

Interpolace úrovně vodní hladinyParametry pro 

kvartérní jíly
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Obr. 4.40 Model 6 (K2: c = 5 kPa,  = 17°; HPV: stav 1) – vznik sesuvu ve zbytcích 

kvartérních jílů  

4.1.7 Shrnutí, diskuse a závěry k sesuvu Budkovice-Svízla 

Sesuv v Budkovicích-Svízle leží v neogenním reliktu karpatské předhlubně v boskovické 

brázdě. Neogenní souvrství má zjištěnou mocnost do 39 m. Ve spodní části převažují 

písčitější zeminy, směrem vzhůru se souvrství zjemňuje. Převažujícím sedimentem souvrství 

je prachovitý jíl s převahou illitu a s montmorillonitem, nevápnitý nebo slabě vápnitý, 

převážně pevný nebo velmi pevný (stupeň konzistence Ic = 0,8-1,5), místy střípkovitě 

rozpadavý. Neogenní jemnozrnné zeminy vykazují nejčastěji extrémní plasticitu (zeminy CE 

a ME), 30 ze 48 vzorků jílovitých zemin odebraných v Budkovicích má mez tekutosti 

wL   90 %.  Jíl je místy prostoupen horizontálními laminami až různě mocnými vrstvami 

písku, ve svrchní části je souvrství zpravidla prostoupeno vrstvou uhelného jílu až uhlí 

do mocnosti 3 m. Svrchní polohy souvrství jsou zvětralé. Podloží lokality je budováno 

permokarbonskými sedimenty boskovické brázdy, konkrétně slepenci rokytenské facie, 

jejichž povrch je zvlněný a ukloněný mírně k severovýchodu. Slepence vystupují na povrch 

ve svazích podél řeky Rokytné, v místě sesuvu se snižují a tvoří úzkou depresi.  

K sesouvání a stékání zemin docházelo tam, kde neogenní sedimenty vystupují 

na povrch, deprese v permokarbonském podkladu se stala predisponovanou transportní oblastí 

sesuvu, kterou se zemní proud pohyboval k řece Rokytné a vytvořil v ní náplavový kužel. 

Hydrogeologické poměry lokality jsou složité. V lokalitě byly rozlišeny 3 horizonty 

podzemní vody: jeden horizont v kvartérních písčitých štěrcích (HL1) a svrchní a spodní 

horizont v neogenním souvrství (HL2 a HL3). V rámci dizertační práce byly provedeny 

4 sady měření hladin podzemní vody v lokalitě (Obr. 4.42) a byl vypracován podrobný rozbor 

hydrogeologického režimu území. 
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Obr. 4.41 Vykloněný strom ve svahu v zázemí sanovaného sesuvu – léto 2017 (foto - 

L. Brdečko) 

 

Obr. 4.42 Měření hladiny podzemní vody (foto - L. Brdečko) 

Z přehledné Tab. 4.2 je zřejmý základní trend HPV v území. Nejvyšší úrovně HPV byly 

měřeny na začátku sledovaného období v roce 1988. Lze ale usuzovat na to, že v době 

počáteční vysoké aktivity sesuvu před začátkem měření HPV, kdy byly pozorovány nejvyšší 

posuny v aktivní oblasti sesuvu a z řady studní v sesuvném území přetékala voda, mohly být 
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jejich úrovně ještě vyšší. Naopak minima byla dosahována především v měřeních z let 1991 

až 1993. Snížení lze přičíst vlivu sanačních prací, které proběhly během let 1989 - 1990. Málo 

propustné zeminy sesuvu byly nahrazeny vysoce propustným drceným kamenivem 

a lomovým kamenem o kubatuře přes 6 000 m
3
. V letech 2013-2017 byly úrovně HPV o něco 

vyšší než v předchozím období. 

Nejvyšší HPV jsou měřeny v západní části sledovaného území, která má vyšší 

nadmořskou výšku než východní část území. Úroveň HPV se snižuje od nejvýše položených 

vrtů postupně směrem k níže položenému aktivnímu sesuvnému území. Změny HPV v této 

oblasti se nedějí vždy postupně, ale mohou se měnit skokově, kdy rozdíly mezi jednotlivými 

měřeními v daném místě mohou být až několikametrové. Tato měření s velkými zvýšeními 

HPV byla měřena pouze v první polovině roku 1988, v dalších obdobích se už nevyskytovala, 

zřejmě v důsledku intenzivního hloubkového odvodnění sesuvu. Takovýto vývoj HPV se 

skokovými změnami hladin je doložen také z jiných lokalit, např. ze sesuvů v jihoitalských 

Apeninách. Tento jev může odpovídat vysoké citlivosti některých partií horninového 

prostředí v přirozených hydrogeologických poměrech na dotaci vodou. V podmínkách složité 

hydrogeologické pánve, ve které se střídají propustnější a nepropustnější vrstvy sedimentů, 

a ve které může docházet k přetékání napříč mezi ne zcela těsně oddělenými zvodněmi 

(viz kap. 3.3.3), se řádově mění storativita. Jsou-li v nadloží kolektoru nepropustné jílové 

sedimenty, pak i malá dotace vodou může značně zvýšit HPV měřené ve vrtech.  

V nejspodnějším kolektoru podzemní vody (HL3) byly zjišťovány značné rozdíly 

v úrovni HPV v západní a východní části sledovaného území. V západní oblasti se HPV 

pohybují v úrovni cca 249-254 m n. m., zatímco ve východní části dosahují úrovně pouze 

238-241 m n. m., tj. výškový rozdíl cca 10 m. Významné snížení HPV HL3 ve východní části 

území ukazuje na to, že HPV se směrem k východu stává volnou v propustných zeminách 

spodní části neogenního souvrství. Storativita východní části oblasti je tu významně vyšší než 

stotrativita západní části, kde je HPV HL3 měřena v úrovni nepropustných zemin v nadloží 

popsaného spodního kolektoru. Snížení HPV ve východní části území lze zdůvodnit tak, že 

odvodnění hlubších vrstev oblasti probíhá severovýchodním směrem. Tímto směrem tečou 

také povrchové toky Rokytná a Jihlava v širším regionu a tímto směrem také leží soutok řek 

Jihlavy a Rokytné v 3,5 km vzdálených Ivančicích (viz Obr. 4.1). 

Rychlá změna hydrogeologického režimu západní a východní části území je dobře 

demonstrována na Obr. 4.17 a Obr. 4.18, které předkládají měření HPV v blízkých vrtech 

PJ3  (A, B), PJ24 (A) a PJ25 (A, B). Ve vrtech PJ3, PJ3A a PJ3B jsou po celou dobu měření 

zjišťovány oddělené HPV s nadmořskými výškami okolo 239,5 m n. m., 250 m n. m. 

a 256,5 m n. m. Ve vrtech PJ24, PJ24A, PJ25, PJ25A a PJ25B leží všechna měření v rozmezí 

5 m v úrovni cca 250-256 m n. m.  

Rozsah aktivního sesuvu v lednu 1988, jeho rozšíření k únoru 1989 a posuny a poklesy 

geodeticky zaměřovaných bodů sesuvného území jsou zakresleny na obr. Obr. 4.8 a zapsány 

v Tab. 4.1 ve sloupcích pro rozdíl mezi 1. a 2. měřením.  

V horní části transportní oblasti dosahují změřené horizontální posuny 1 286 až 

2 735 mm a poklesu 299 až 432 mm (body 120 a 121), nejvyšší posuny byly naměřeny 

ve střední části transportní zóny v přechodu do zemního proudu, kde v bodě 129 dosáhl 

horizontální posun 14 495 mm a pokles 3 962 mm. Směrem k akumulační zóně velikost 
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posunů klesá.  V akumulační zóně se vytvořil náplavový kužel, který přehradil staré řečiště 

říčky Rokytné. Horizontální posun bodu 139 na vrcholu kužele je 205 mm, jeho pokles je 

187 mm.  

Vektory posunů větší než 100 mm v aktivním sesuvu převážně směřují ve směru pohybu 

k jihu. Podle rychlosti lze sesuv zařadit k pomalým až mírným svahovým pohybům. Během 

aktivního svahového pohybu bylo pozorováno, že zeminy sesuvu jsou stále v pohybu, jehož 

rychlost se mění v závislosti na intenzitě srážek. Tento jev odpovídá pozorováním 

na jihoitalském sesuvu Costa della Gaveta (kap. 3.4.3). 

Pro vyhodnocení procesu porušování svahu a zhodnocení účinnosti sanačních opatření 

bylo vytvořeno několik numerických rovinných modelů sesuvného území, na kterých byly 

prováděny parametrické studie. Prvním sledovaným parametrem ve studiích byla úroveň 

podzemní vody. Pro potřeby numerické studie byla vyhodnocena maximální úroveň 

podzemních vod v lokalitě (označována jako stav 0) a minima vod (stav 6). Mezi stavem 0 a 6 

byly interpolovány stavy 1-5.  

Pro modely vyhledávající spouštěcí mechanismus sesouvání byla rekonstruována pozice 

terénu před sesouváním metodikou dle Rapisardy (2007). Provedené parametrické studie 

vycházející z původního stavu terénu se zabývaly spouštěcím mechanismem sesuvu 

v Budkovicích-Svízle. Byly vyhodnoceny 2 pravděpodobné spouštěcí mechanismy svahového 

pohybu:  

 snižování vrcholové smykové pevnosti přípovrchové vrstvy kvartérních jílů, 

ke kterému zde může docházet zvýšením vlhkosti, vlivem dlouhodobého 

obhospodařování a působením sladké vody na tyto vysoce plastické jíly 

se smektitem. Tímto způsobem dochází k sesouvání této vrstvy a vytvářejí se 

smykové plochy na bázi kvartérních jílů (kap. 4.1.6.3); 

 zvýšení HPV vázané na spodní neogenní zvodeň (HL3) v oblasti paty svahu nad 

terén. Takto dochází ke vzniku hlubších smykových ploch v neogenním jílu v dolní 

části svahu (kap. 4.1.6.5). 

Po rozvoji svahového pohybu v dílčí oblasti se sesuv postupně rozšiřuje jak směrem 

po svahu, tak i proti svahu v závislosti na aktuální úrovni podzemní vody (kap. 4.1.6.4-

4.1.6.6). 

Po sanaci přitěžovacím přísypem z lomového kamene došlo ke stabilizaci aktivního 

sesuvného území. Ve zbytcích kvartérních jílů ve svazích okolo sanovaného území 

(kap. 4.1.6.7) by však v dlouhodobém horizontu mohlo při snížení jejich vrcholové pevnosti 

vlivem zvýšení vlhkosti, vlivem obhospodařování nebo dlouhodobým působení sladké vody 

dojít k rozvoji sesouvání podobně jako k němu došlo v roce 1985 v cestě ve dně rokle 

(kap. 4.1.6.3). Proto je třeba území stále monitorovat. Pozornost je třeba věnovat hlavně 

známkám počínajícího sesouvání především ve zbytcích kvartérních jílů v zázemí 

stabilizovaného sesuvu, např. vznik a rozevírání trhlin na domech, rozvolňování a naklánění 

zídek a plotů, vyklánění stromů (viz Obr. 4.41), vznik trhlin v zemi apod.  
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4.2  Fosilní sesuv v zářezu pro obchvat kolem Znojma 

Při budování silničního obchvatu I/38 kolem Znojma byl v zářezu v km 1,90-2,26 odkryt 

fosilní sesuv v miocenních jílech (Obr. 4.43). Zářez je cca 350 m dlouhý a v nejhlubším 

profilu 7,5 m hluboký. Původní inženýrsko geologický průzkum zpracovaný pro tento projekt 

očekával, že v daném prostoru budou pod kvartérním pokryvem zastižena eluvia granitoidů 

dyjského masivu, ve svrchní vrstvě do hloubky cca 3 m  jílovitohlinitá, hlouběji charakteru 

úlomkovité suti s jílem (Pacák et al., 1991, přílohy 2.9, 4.7, 5 a 12). Při hloubení zářezu se 

zjistilo, že se zde nacházejí pevné miocenní jíly.  

4.2.1 Geologické poměry 

Geologickým podkladem zájmové oblasti jsou granitoidy dyjského masivu s žílami aplitu 

a jejich eluvia, která mohou dosahovat do značných hloubek. Lokálně na tomto 

prekambrickém podkladu leží zbytky neogenních miocenních sedimentů karpatské 

předhlubně řazené do stratigrafických stupňů ottnang až egenburg (Obr. 4.45). V širším okolí 

lokality v miocenních zeminách převažují především písky a písčité štěrky ottnangu (Pacák 

et al., 1991), v blízkém okolí lokality na povrch ale také vystupují ostrůvky eggenburgských 

mořských a brakických sedimentů, které jsou v legendě ke geologické mapě popsány jako 

„písčité a prachovité jíly, slabě vápnité a nevápnité, místy ryolitové tufy a tufitické jíly, 

vzácně polohy uhelných jílů, vložky písků a štěrků“
12

. V řešeném místě byly zastiženy 

miocenní vysoce plastické jílovité zeminy po celé výšce zářezu, tj. min do hloubky 7,5 m. Jíly 

jsou v několika úrovních prostoupeny několikacentimetrovými vrstvami prachovitějších 

a písčitějších zemin, které jsou subhorizontálně uloženy (Obr. 4.46 a příloha D). Kvartérní 

pokryv tvoří cca 0,4 m mocná vrstva obdělané humózní hlíny.  

4.2.2 Hydrogeologické poměry 

V žádném z vrtů provedených v lednu 1991 v rámci podrobného inženýrskogeologického 

průzkumu pro obchvat Znojma firmou Unigeo (Pacák et al., 1991) nebyla naražena hladina 

podzemní vody. Také během prohlídky vyhloubeného zářezu v září 2007 nebyly pozorovány 

výrony podzemní vody do prostoru zářezu. Pouze souvislé vrstvy propustnějších zemin, 

jejichž průběh je dobře viditelný na svazích zářezu, byly v době prohlídky v září 2007 vlhké 

až mokré. 

4.2.3 Popis fosilního sesuvu 

Ve staničení zářezu 2,06 až 2,08 km je průběh souvislých prachovito-písčitějších vrstev 

přerušen a posunut níž (Obr. 4.46 a příloha D). Při podrobnější prohlídce pláně vozovky byl 

v km 2,26 zjištěn usměrněný systém trhlin v jílu pláně, který neodpovídal smršťovacím 

trhlinám, ale naznačoval možnost výchozu smykové plochy. Výše uvedené znaky byly 

interpretovány jako projevy staré smykové plochy fosilního sesuvu v miocenních jílech, jehož 

pohyb nebyl stavebními pracemi reaktivován (Paseka, 2007). 

                                            
 
12

 vysvětlivky k listu 34-11 Znojmo Základní geologické mapy 1:50 000, ČGS  
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Obr. 4.43 Situace sesuvné lokality Znojmo
13

   

 

Obr. 4.44 Odběr porušených vzorků zemin z líce svahu (foto A. Paseka) 

                                            
 
13

 zakresleno do výřezu z mapového listu 34-11 Znojmo, Základní mapa 1 : 50 000, ČGS 
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4.2.4 Fyzikálně indexové a mechanické vlastnosti miocenních zemin 
z lokality Znojmo-obchvat 

Z líce svahu z hloubky cca 0,2 m bylo odebráno 5 porušených vzorků miocenního jílu 

i materiálu propustnějších vrstev (viz Obr. 4.44). Z jádrového vrtu J1 byl také odebrán 

1 neporušený vzorek miocenního jílu z hloubky 6,5 m p. t.  

Odebrané zeminy byly vyhodnoceny v 5 případech jako vysoce plastické jemnozrnné 

zeminy s mezemi tekutosti wL od 50 % do 97 %, v 1 případě jako písčitá hlína s mezí tekutosti 

wL = 36 %. Pouze 1 ze vzorků byl vápnitý. Přirozená vlhkost zemin variovala od 19,5 % do 

50,6 %. Ve všech případech se jednalo o zeminy ve velmi pevné konzistenci (IC = 1,06-1,15). 

Koeficient hydraulické vodivosti odvozený z křivky zrnitosti pro vzorek písčité hlíny byl 

vztahem dle Jákyho vyčíslen na k = 2,6.10
-7
 m/s, u ostatních 5 vzorků leží v rozmezí od 1,0.10

-9
 do 

7,8.10
-9

 m/s. 

 

Legenda: Kvartér: 2 – fluviální převážně písčitohlinité sedimenty; 7 - spraše, místy spraše s úlomky hornin; 10,  

– fluviální písčité štěrky (pleistocén); 

Neogén – miocén: 16 - ottnang brakický, limnický a fluviální: křemenné štěrky a písky; 20 – eggenburg mořský 

a brakický, písčité a prachovité jíly, slabě vápnité a nevápnité, místy ryolitové tufy a tufitické jíly, vzácně polohy 

uhelných jílů, vložky písků a štěrků; 

Prekambrium: Magmatity Dyjského masivu: 36 – aplity; 38 – biotitické žuly; 39 – zbřidličnatělé biotitické žuly; 

40 – žulové biotitické blastomylonity; 41 – zbřidličnatělé biotitické granodiority s xenolity; 

Moravikum dyjské klenby: 57 – muskovit-biotitické svory. 

Obr. 4.45 Geologické poměry širšího okolí lokality Znojmo
14

 

                                            
 
14

 zakresleno do výřezu z mapového listu 34-11 Znojmo, Základní geologická mapa 1 : 50 000, ČGS 
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Obr. 4.46 Řez fosilním sesuvem na obchavtu Znojmo (převýšeno 5 x) 
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Ze zkoušek na neporušeném vzorku vysoce plastického jílu CH byla vyhodnocena 

měřením v krabicovém smykovém přístroji efektivní vrcholová pevnost s parametry 

p = 26,8 a cp = 5 kPa. Ostatní změřené vlastnosti jsou uvedeny v Tab. 3.3. 

4.2.5 Shrnutí, diskuse a závěry k sesuvu Znojmo 

V zářezu silničního obchvatu Znojma I/38 byly zastiženy jemnozrnné miocenní jílovité 

zeminy, přestože jejich výskyt zde nebyl očekáván. Inženýrskogeologický průzkum 

předpokládal, že v zájmovém území leží hned pod mělkým kvartérním pokryvem nejdříve 

jílovitohlinitá, hlouběji hrubozrnná eluvia granitoidů dyjského masivu. Během zemních prací 

ale byla odkryta vrstva miocenního jílu do hloubky 7,5 m. Podobně neočekávaný byl výskyt 

jílovitých miocenních zemin také v dalším sesuvném území v Brně-Bystrci. Obě tyto lokality 

jsou příkladem výskytu jemnozrnných miocenních zemin karpatské předhlubně za hranicí 

jejich dříve předpokládaného rozšíření.  

V tomto mělkém reliktu miocenních jílovitých zemin byla zjištěna stará smyková plocha 

na bázi fosilního sesuvu, který byl odkryt během výstavby silničního zářezu. Sesuv je 

dokladem toho, že v mělkých reliktech jemnozrnných miocenních zemin podél styku Českého 

masivu s karpatskou předhlubní lze očekávat skryté známky staré sesuvné činnosti. Masivy 

jílovitých miocenních zemin mohou být oslabeny skrytými smykovými plochami a sesuvná 

činnost se může reaktivovat např. v důsledku necitlivého stavebního zásahu do území. 

V tomto případě ani rozsáhlý stavební zásah do starého sesuvného území nezpůsobil 

obnovení sesouvání. Může to být zapříčiněno tím, že situaci nezhoršovala podzemní voda, 

která v této lokalitě nebyla vrtným průzkumem vůbec zastižena, zatímco v dalších dvou 

uváděných sesuvech sehrála důležitou roli v probíhajících svahových pohybech.  
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4.3 Sesuvy Brno-Bystrc 

Sesuvy na levém břehu potoka Vrbovce dobře demonstrují vliv geologické skladby 

na složitost hydrogeologických poměrů sesuvných lokalit (sesuvná území č. 1 a 2 na Obr. 

4.47). Geologické mapy zájmového území v měřítcích 1:200 000 až 1:25 000 jsou na Obr. 

4.48 až Obr. 4.50). 

 

Obr. 4.47 Situace sesuvných území v miocenních jílech v Brně-Bystrci
15

  

Během roku 1974 byly při výstavbě sídliště Brno Bystrc oživeny fosilní sesuvy na levém 

údolním svahu potoka Vrbovce. Následně byl proveden rozsáhlý inženýrskogeologický 

průzkum a v rámci sanačních prací bylo provedeno 23 horizontálních a úpadních 

odvodňovacích vrtů, odvodňovací žebra a kotvící stěny. Trvalé zajištění dobré funkce 

horizontálního odvodnění je stálou podmínkou udržení stability území, proto jsou HPV 

dlouhodobě monitorovány. 

Zájmové území leží v Bobravské vrchovině, v geomorfologickém podcelku Lipovská 

pahorkatina v okrsku Žebětínský prolom. Údolí potoka Vrbovce je výškově a sklonově 

asymetrické. Levý svah budovaný miocenními badenskými sedimenty a jejich kvartérním 

pokryvem, je nižší a má mírnější sklon max. do 10°. Naopak pravý údolní svah je budovaný 

proterozoickými horninami brněnského masivu a má sklon cca 30°. Území je prostoupeno sítí 

tektonických linií SZ-JV a SSZ-JJV směrů. Podél zlomů docházelo k tektonickým pohybům 

v předbadenském i pobadenském období. 

 

                                            
 
15

 převzato z mapy Svahových nestabilit ČGS (https://mapy.geology.cz/svahove_nestability) 
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Legenda: Kvartér: 2 – fluviální písčito-hlinité sedimenty, 3 – deluviofluviální písčito-hlinité sedimenty, 5 – 

deluviální, převážně hlinito-kamenité sedimenty, 6 – spraše, 7 – sprašové hlíny, 9 a 10 – fluviální písčité štěrky a 

písky se štěrkem; 

Neogén – miocén: 15 – mořské vápnité jíly;  

Proterozoikum: 50-57 – horniny brněnského masivu. 

Obr. 4.48 Výřez z geologické mapy 1:50 000 s vyznačenými sesuvnými lokalitami v Brně-

Bystrci
16

 

 

Legenda: , g – horniny brněnského masivu, p1
1+2

 – sedimenty boskovické brázdy, N – neogenní sedimenty 

karpatské předhlubně 

Obr. 4.49 Výřez z geologické mapy 1:200 000 s vyznačenými sesuvnými lokalitami v Brně-

Bystrci
17
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 Základní geologická mapa 1:50 000, list 24-32 Brno, ČGS (https://mapy.geology.cz/geocr50) 
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Legenda: Q – kvartér, N – neogén. 

Obr. 4.50 Výřez z geologické mapy 1:25 000 s vyznačenými sesuvnými lokalitami v Brně-

Bystrci
18

 

Podél tektonické linie procházející mezi sesuvnými oblastmi č. 1 a č. 2 došlo 

k relativnímu poklesu od JZ směrem k JV do centra Bystrcké kotliny. Tímto směrem skalní 

podklad stupňovitě klesá. Nejvýš byl zastižen vrty v podloží sesuvné oblasti č. 2 v úrovni 

226 m n. m., nejníže v oblasti č. 1, kde nebyl dovrtaný ani v úrovni 207 m n. m. (vrt J1016, 

Papoušek and Paseka, 1976). Také vrstevní sled miocénu a hydrogeologické poměry obou 

jinak velmi blízkých lokalit se významně liší. V sesuvném území č. 1 jsou významně 

zastoupeny kromě jílů také brněnské písky, zatímco v sesuvném území č. 2 hrubozrnné 

neogenní sedimenty v podstatě chybí, typickými miocenními zeminami jsou vápnité jíly. 

4.3.1 Sesuvné území č. 1 

Proterozoický skalní podklad nebyl v prostoru sesuvné oblasti č. 1 zastižený ani 30 m 

hlubokými vrty J1011, J1013, J1016, ani v úrovni 207 m n. m. Blíž k povrchu vystupují 

horniny brněnského masivu nebo jejich eluvia východně od oblasti č. 1, ve vrtech J1024, 

                                                                                                                                        
 
17 Geologická mapa ČSSR 1:200 000 M 33-XXIX Brno   Sig. M 2 B 176 T Kalášek, Jan   (1963) 1:200000 ČGS 

(http://www.geology.cz/app/archiv/sdd/n.php?l=&fi=/dma/gm/jpg2/000000077330_138262.jpg) 
18  Základní geologická mapa 1:25 000, výřez z listu 24-32 Brno (http://mapy.geology.cz/geocr_25/) 
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J1025 a J1026, kde byly v podloží miocenních zemin zastiženy v hloubce 215-225 m n. m. 

(viz Obr. 4.51 a Obr. 4.52).  

Mocnost miocenního souvrství je více než 20 m (vrty J1019, J1001, J1002, J1010, J1011, 

J1013, J1014, J1015, J1016 a J1018).  

 

Obr. 4.51 Situace sesuvného území č. 1 na levém břehu potoka Vrbovce v Brně-Bystrci 

s pozicemi provedených vrtů
19

 

Souvrství je budováno miocenními sedimenty badenu transgresivního charakteru 

zastoupené bazálními brněnskými písky a vápnitými jíly (tégly). Hrubozrnné sedimenty 

převažují nad jemnozrnnými (viz řez na Obr. 4.52). Brněnské písky jsou reprezentovány 

jemnozrnnými až hrubozrnnými písky, případně písčitými štěrky, většinou vápnitými, na bázi 

často s neopracovanými úlomky hornin brněnského masivu. Na rozhraní písků a jílů se 

vyskytuje limonit a sádrovec. Miocenní jíly mají proměnlivý podíl kalcitu, velmi často jsou 

potrhané, především na křížení tektonických linií. Na povrch vystupují ojediněle, někdy 

bývají obnaženy svahovými pohyby. 

Kvartérní pokryv tvoří zbytky fluviálních terasových štěrků převážně rozvlečených dolů 

po svahu soliflukcí  a svahovými pohyby. Území je pokryto sprašemi a sprašovými hlínami 

různé mocnosti, jejichž mocnost roste k JZ až Z (10 m). V údolí potoka Vrbovce se vyskytují 

deluviofluviální hrubozrnnější sedimenty s fluviálními hlínami v nadloží. 
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 upraveno z mapy Vrtné prozkoumanosti ČGS (https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost) 
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Obr. 4.52 Řez sesuvným územím č. 1 v Brně-Bystrci  
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Hydrogeologické poměry v sesuvném území jsou složité, především v důsledku 

komplikovaných geologických poměrů způsobených hlubokými fosilními sesuvy, které 

v území proběhly. V oblasti, která byla modelovaná různými svahovými pohyby, se podzemní 

voda vyskytuje v rozdílných místech a rozdílných hloubkách. Po svahu jsou nestejnoměrně 

rozvlečeny nerovnoměrně mocné polohy pleistocenních fluviálních písčitých štěrků 

a podložních brněnských písků. Voda tohoto mělčího horizontu byla účinně odváděna 

ze sesuvného území horizontálními vrty, takže hladiny vody ve svislých vrtech se výrazně 

snížily (viz graf na Obr. 4.53, vrt J1154A - mělká HPV od dubna 1976). 

Spodní horizont podzemní vody je ve vrtech zastižen obvykle v neogenním písku a má 

převážně volnou hladinu. Výrazně napjatá je ale hladina ve vrtech, které leží ve střední zóně, 

v akumulační oblasti nebo v bočním valu sesuvu, kde byl změřen rozdíl mezi naraženou 

a ustálenou hladinou až 8,5 m (viz graf na Obr. 4.53, vrty 1154 - hluboká hladina a J1005 

hluboká hladina). 

V území se vyskytuje několik generací sesuvů. Hluboké fosilní asekventní sesuvy vznikly 

v důsledku erozní činnosti potoka Vrbovce, který podemílá paty sesuvných svahů. Sesuvy 

jsou pleistocenního stáří, jsou různé hloubky a vznikaly postupně v návaznosti na sebe. 

Po prvním starším a mělčím sesuvu následně proběhl svahový pohyb hlubší. Tyto sesuvy 

odklonily tok Vrbovce, který pak podemlel svah v místě dalšího sesuvu. Lze předpokládat, že 

docházelo k postupnému zatrhávání dále proti svahu a svahové pohyby se postupně šířily 

směrem vzhůru. K rozvoji sesuvů přispívala i přítomnost potrhaných jílů. Ve středních 

částech sesuvů v kontraktantní zóně se zpravidla na bázi nevyskytuje tenká smyková plocha, 

ale prohnětená mocnější smyková zóna (např. ve vrtech J1002, J1005, J1012 a J1019). 

Hluboké sesuvy lze mít za stabilizované, jejich geologické příčiny se už nebudou opakovat. 

 

Obr. 4.53 Úrovně HPV ve vrtech J1005 a J1154 v řezu 2-2´sesuvným územím č. 1 v Brně-

Bystrci 
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Mladší sesuvy byly převážně planárního charakteru do maximální mocnosti 5 m p. t. 

Vznikaly z důvodů postupujícího podemílání pat svahů a vlivem pokračujícího zatékání vody 

do území už porušeného staršími svahovými pohyby, do těla sesuvů a do oblastí smykových 

ploch. Během tohoto procesu se měnily hydrogeologické poměry především mělčího 

horizontu podzemní vody, kde docházelo ke značným místním nerovnoměrnostem.  

Spád svahu se postupně snižoval, typické morfologické znaky sesuvného území byly 

zastírány především lidskou činností. Tyto sesuvy se šířily především do míst, kde vyvěrala 

voda z podkladu (byť třeba jen sezónně) a způsobovala sesouvání a morfologické změny 

při povrchu svahu. Mělké planární sesuvy lze považovat za dočasně uklidněné, k jejich 

oživení může dojít vlivem nadměrného zvýšení HPV nebo nevhodnými stavebními zásahy do 

území (Papoušek and Paseka, 1976, s. 32-34). 

4.3.2 Sesuvné území č. 2 

Geologické a hydrogeologické poměry sesuvného území č. 2 se liší od poměrů první 

sesuvné oblasti. Proterozoický skalní podklad nebo jeho eluvia v oblasti sesuvu č. 2 byl 

zastižen mnoha vrty v úrovni 226,2 – 227,5 m. n. m. (vrty  J1057, J1060, J1061, J1165, 

J1063, J1067, J1068, J1070, J 372A). Dalšími 5 vrty byl zastižen v úrovni 

225, 8 m. n. m (J1168) až 230,4 m. n. m. (J1065). Na tomto podloží leží miocenní souvrství, 

ve kterém brněnské písky v podstatě chybí a miocenní zeminy jsou zastoupeny především 

badenským vápnitým jílem ležícím přímo na horninách brněnského masivu (Obr. 4.55). 

Maximální ověřená mocnost miocenního souvrství v sesuvném území č. 2 je 18,8 m (J 1167). 

Kvartérní pokryv tvoří především fluviální sedimenty Svratky, spraše a sprašové hlíny 

podobného charakteru jako v sesuvné oblasti č. 1. 

Hydrogeologické poměry jsou méně složité než v první sesuvné oblasti, protože 

geologické poměry oblasti č. 2 jsou jednodušší. Ve vrtech byly zpravidla zastiženy 

2 horizonty podzemních vod. Mělký horizont vody je vázaný na bázi kvartérního 

propustnějšího pokryvu (na písčitý štěrk říční terasy a na sprašový pokryv), který leží 

na nepropustnějším miocenním jílu. HPV je většinou méně nebo více napjatá (viz Obr. 4.54 

až Obr. 4.56). 

Spodní horizont HPV byl zastižen vrty provedenými do zvětralého proterozoického 

podkladu. Zvodeň v eluviích brněnského masivu byla často vysoce napjatá (viz vrty J1061 

a J1062 v profilu 10-10´, viz Obr. 4.56), voda ve vertikálních vrtech často vystupovala 

o několik metrů výše nad úroveň navrtání (např. ve vrtu J1057 je rozdíl navrtané a ustálené 

HPV 13,6 m). Po provedení úpadních odvodňovacích vrtů v dubnu 1976 došlo k výraznému 

poklesu hladin ve vrtech ležících v jejich dosahu. Podél tektonické linie procházející mezi 

územími č. 1 a 2 vystupuje podzemní voda směrem vzhůru a zvyšuje výtlačné úrovně 

v několika vrtech. Také na ní dochází k vývěru trvalého pramene při úpatí pravého údolního 

svahu.  

V sesuvném území se nachází dvě generace sesuvů. Vznik starých fosilních sesuvů byl 

zapříčiněn velkým vztlakem spodního horizontu podzemní vody, dále hloubkovou erozí 

a podemíláním paty svahu potokem. Po porušení rovnováhy levého svahu Vrbovce došlo 

k sesouvání půdorysně rozsáhlých ker, ačkoliv je svah poměrně mírný. Mladší mělké planární 

sesuvy představují nejmladší fázi svahových pohybů v území (Papoušek and Paseka, 1976). 
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Obr. 4.54 Situace sesuvného území č. 2 na levém břehu potoka Vrbovce v Brně-Bystrci 

s pozicemi provedených vrtů
20

 

 

Obr. 4.55 Řez sesuvným územím č. 2  
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 upraveno z mapy Vrtné prozkoumanosti ČGS (https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost) 
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Obr. 4.56  Úrovně HPV ve vrtech J1061 a J1062 v řezu 10-10´sesuvným územím č. 2 v Brně-

Bystrci 

4.3.3 Shrnutí, diskuse a závěry k sesuvům Brno-Bystrc 

Sesuvná území č. 1 a č. 2 v Brně-Bystrci leží velmi blízko u sebe, nejkratší vzdálenost 

mezi nimi odečtená z mapy Svahových nestabilit ČGS je cca 100 m. Přesto jsou v jejich 

geologické skladbě a hydrogeologickém režimu značné rozdíly.  

V sesuvném území č. 1 nebyl skalní podklad zastižen ani v hloubce 30 m, mocnost 

miocenních sedimentů je více než 20 m a převažují v něm brněnské písky, nad nimiž leží 

brněnské jíly. V území se nacházejí hluboké fosilní stabilizované sesuvy pravděpodobně 

pleistocenního stáří, na jejichž bázi zpravidla není tenká smyková plocha, ale mocnější 

prohnětená zóna. Druhým systémem sesuvů jsou mělké zpravidla planární sesuvy hloubky 

do 5 m. Hydrogeologický režim je složitý především v důsledku přemodelování svahu 

sesuvnou činností. Byly zde rozlišeny dva horizonty podzemní vody, mělčí složitě 

interpretovatelný v kvartérních a miocenních zeminách a hlubší vázaný na polohu brněnských 

písků ve spodní části neogenního souvrství. V této spodní zvodni je zpravidla volná hladina, 

v některých partiích je však výrazně napjatá (střední zóna, akumulační oblast, boční val, 

oblast tektonické linie).  

Sesuvné území č. 2 je mělčí, na proterozoickém skalním podkladu leží neogenní pánevní 

výplň tvořená především brněnským jílem. Maximální zjištěná mocnost neogénu je 18,8 m. 

Území je porušeno systémem sesuvů, hlubšími fosilními sesuvy a mělkými planárními 

sesuvy. V hydrogeologickém režimu území byly odděleny dva horizonty podzemní vody, 
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svrchní horizont vázaný na bázi kvartérního pokryvu a spodní vysoce napjatý horizont vázaný 

na povrch hornin brněnského masivu pod neogenními zeminami. 

U hladin podzemních vod bylo pozorováno sezónní kolísání, v některých vrtech se 

sezónně objevovala voda, v jiných voda mizela a znovu se objevovala, byť i v suchém 

období. 
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5 Upozornění a doporučení pro průzkum a stavební praxi 
v sesuvných územích zájmové oblasti 

Pro inženýrsko-geologický průzkum a stavební práce v sesuvných územích zájmové 

oblasti mohou být přínosná tato upozornění a doporučení: 

Geomorfologické a geologické poměry: 

 V zájmové oblasti při okraji předhlubně se mohou na skalních horninách Českého 

masivu vyskytovat dosud nezmapované nebo inženýrsko-geologickým průzkumem 

nevyhodnocené relikty neogenních zemin karpatské předhlubně, které zpravidla leží 

pod několikametrovým kvartérním pokryvem. Podobně tomu bylo v sesuvných 

územích v Brně-Bystrci a ve Znojmě. Z dalších lokalit lze jmenovat např. sesuvy 

č. 5840 a č. 6222 u Moravských Knínic u Kuřimi registrované v mapě Svahových 

nestabilit ČGS, které proběhly v neogenních zeminách, které v mapových 

podkladech nebyly zachyceny
21

. Někdy lze na základě studia mapových podkladů 

očekávat hrubozrnnou pánevní výplň, ale in situ jsou zastiženy jemnozrnné zeminy 

(např. lokalita Znojmo); 

 Z geomorfologického hlediska lze nezmapované mělké relikty předhlubně očekávat 

za geomorfologickou hranicí oblasti Západních vněkarpatských sníženin v Česko-

moravské soustavě především v geomorfologických celcích ležících v blízkosti 

geomorfologické hranice s Dyjsko-svrateckým úvalem, tj. v Jevišovické pahorkatině 

Českomoravské vrchoviny a v Brněnské vrchovině v celcích Bobravská 

vrchovina, Řečkovicko-kuřimský prolom a Boskovická brázda; 

 Jílovitá souvrství reliktů předhlubně bývají často prostoupena systémem starých 

smykových ploch. Pokud je v geologické skladbě zastižen relikt předhlubně 

vyplněný jílovitými zeminami, je v něm třeba přítomnost smykových ploch vyšetřit. 

Lze očekávat dva systémy ploch: 

o mělčí smykové plochy, podél nichž dochází k planárnímu sesouvání zvětralé 

přípovrchové vrstvy; systém těchto ploch byl zastižen v lokalitách Budkovice-

Svízla (mocnost sesouvající se vrstvy byla okolo 3,5 m) a Brno-Bystrc (mocnost 

cca 5 m); 

o hlubší smykové plochy; tyto smykové plochy byly nalezeny v lokalitách 

Budkovice-Svízla, Brno-Bystrc a Znojmo. Ve střední části hlubších sesuvů 

v kontraktantní zóně bývá vytvořena mocnější prohnětená smyková zóna 

(sesuvné území č. 1 v Brně-Bystrci); 

 V některých reliktech se i v blízkých lokalitách významně mění jejich geologická 

skladba a hydrogeologický režim (např. sesuvná území č. 1 a č. 2 v Brně-Bystrci);  

 Výplň reliktů tvoří neogenní miocenní sedimenty eggenburgu a ottnangu zpravidla 

s vyšším podílem hrubozrnných zemin. Ve spodních částech miocenních souvrství 

                                            
 
21

 mapa Svahových nestabilit ČGS (https://mapy.geology.cz/svahove_nestability) a Základní geologická mapa 

1:50 000, ČGS (https://mapy.geology.cz/geocr50), Geologická mapa předkvartérních útvarů v měřítku 1:200 

000, ČGS 
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nejčastěji převládají hrubozrnná klastika (štěrky, písky), směrem vzhůru se výplň 

zjemňuje, mohou se střídat propustné písčitější a nepropustné jílovité vrstvy 

a postupně převažují jemnozrnné zeminy. 

Hydrogeologické poměry: 

 Od geologického uspořádání okraje předhlubně v zájmové oblasti se odvíjí její 

hydrogeologický režim. Proterozoické a paleogenní skalní horniny tvoří 

hydrogeologický masiv, po jehož povrchu do předhlubně stéká podzemní voda. 

Převládá směr proudění od severozápadu k jihovýchodu;  

 Hydrogeologický režim sesuvných území bývá složitý. Nejspodnější horizont 

podzemní vody bývá vázaný na předneogenní zvětraliny a spodní hrubozrnnou část 

neogenního souvrství. Hladina podzemní vody vázaná na tento kolektor se může 

významně měnit i na malém území. V některých místech může být volná, ale 

v blízkém okolí se může změnit na vysoce napjatou (viz sesuvné území Budkovice-

Svízla a Brno-Bystrc 1). I tam, kde je neogenní pánevní výplň tvořena pouze 

jílovitými zeminami, mohou se vyskytovat vysoce napjaté sezónně kolísající 

horizonty podzemní vody vázané na rozhraní neogenních zemin a předneogenního 

podkladu (Brno-Bystrc 2). Vztlak tohoto horizontu, především v oblasti paty svahu, 

významně ovlivňuje stabilitu území (numerická studie Budkovice-Svízla). Proto je 

třeba v rámci hydrogeologického průzkumu sesuvného území měřit napjatost tohoto 

horizontu včetně jejího sezónního kolísání především v důsledku extrémních srážek 

a tání sněhové pokrývky (Budkovice-Svízla, Brno-Bystrc); 

 Střídají-li se ve výplni reliktu písčité a jílovité polohy (střední část neogenního 

souvrství v Budkovicích-Svízle a Brně-Bystrci 1) a je-li svah modelován hlubokými 

sesuvy v neogenních zeminách (Brno-Bystrc 1), bývá komplikované interpretovat 

hydrogeologické poměry lokality. Podzemní voda se vyskytuje v rozdílných místech 

a rozdílných hloubkách, pórový tlak se mění nerovnoměrně podél smykových ploch 

(Vassallo et al., 2014, Vassallo et al., 2016);  

 Nejvyšší horizont podzemní vody bývá vázaný na bázi propustnějšího kvartérního 

pokryvu (Budkovice-Svízla, Brno-Bystrc); 

 Bývá opakovaně pozorováno, že HPV ve vrtu v určitém období „přeskočí“ 

i o několik metrů výše, zpravidla jako odpověď na srážky, a postupně se zase sníží 

(Budkovice-Svízla). HPV spodní zvodně může „přeskakovat“ na HPV vyšší zvodně 

(Budkovice-Svízla). 

Fyzikálně-indexové vlastnosti jílovitých zemin: 

 V rámci dizertační práce bylo provedeno srovnání fyzikálně-indexových vlastností 

zemin ze sesuvných lokalit zájmové oblasti s  parametry publikovanými 

o tzv. brněnském jílu (brněnském téglu). Bylo shledáno, že oproti brněnským jílům, 

které patří převážně do třídy F8 (CH, CV) a jejich meze tekutosti wL jsou měřeny 

nejčastěji v rozmezí 50-90 %, ve všech třech studovaných sesuvných lokalitách 

zájmového území se vyskytují zeminy s wL vyšší než 90 %, tj. s extrémní plasticitou 

(CE a ME). V lokalitě Budkovice-Svízla spadá do kategorie extrémně plastických 

zemin 30 ze 48 odebraných vzorků jemnozrnných zemin neogenního původu a byla 
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zde ověřena přítomnost smektitu (montmorillonitu). Jílovité zeminy s  wL nižší než 

50 % jsou zpravidla prachovité nebo písčité;  

 Stupeň konzistence jemnozrnných neogenních zemin byl nejčastěji zjišťován 

v rozmezí 0,81-1,39, s nejvyšší četností v rozsahu 0,95-1,1, v lokalitách zájmového 

území podobně jako v publikovaných datech o brněnském téglu.  

Smyková pevnost jílovitých zemin: 

 V rámci práce bylo provedeno srovnání smykových pevností pevných jílovitých 

zemin ze sesuvných lokalit zájmové oblasti s publikovanými daty z dalších lokalit 

(viz kap. 3.6.3). K pravým parametrům zeminy, nezávislým na stavu zeminy, patří 

kritická a reziduální smyková pevnost. Kritický úhel vnitřního tření c vyhodnocený 

pro brněnský jíl řadou autorů variuje od c = 18,9° po c = 26,7°, kritická 

soudržnost je zpravidla cc = 0 kPa. Reziduální úhel vnitřního tření r' brněnského 

neogenního jílu byl stanoven v rozmezí r = 6,9° do r = 14,5°, reziduální 

soudržnost cr = 0 kPa. Protože se v zájmové oblasti v mělkých neogenních reliktech 

vyskytují ve zvýšené míře extrémně plastické jíly s montmorillonitem, jejich 

smyková pevnost leží při dolní hranici této škály (viz lokalita Budkovice-Svízla 

a Brno-Bystrc);  

 U zemin s vysokým obsahem smektitu dochází při standardním laboratorním 

zkoušení prováděném v destilované vodě k podhodnocení řady materiálových 

parametrů. Je vyhodnocována nižší smyková pevnost všech typů a větší stlačitelnost 

zemin. Doporučuje se při laboratorním testování těchto typů zemin používat místo 

destilované vody roztok s vlastnostmi pórové tekutiny zeminy  (Di Maio et al., 2011, 

Di Maio et al., 2014); 

 U jílů se smektitem dochází v sesuvném území k postupnému snižování smykové 

pevnosti při dlouhodobém působení sladké vody např. vlivem srážkové činnosti nebo 

zatékání kanalizace.  

Stabilita svahů a její ohodnocení: 

 Pro modelování počátku svahového pohybu lze doporučit použití metody 

rekonstrukce původního terénu podle Rapisardy (2007), která byla využita 

pro modelování rozvoje svahového pohybu v Budkovicích-Svízle (kap. 4.1.6.3); 

 V rozsáhlých sesuvných územích dochází k rozvoji svahového pohybu postupně 

a stupeň stability podél smykové plochy se mění místo od místa;  

 K poruše svahu nedochází najednou v plném rozsahu, ale k rozvoji sesuvu dochází 

postupně. V sesuvu Budkovice-Svízla sesouvání kvartérních jílů započalo v líci 

svahu (viz kap. 4.1.6.4) a na tuto dílčí poruchu navazovaly postupně další směrem 

proti svahu i po svahu. Obecně lze říct, že rozšiřování sesuvu je vázané na změnu 

morfologie svahu v předchozí fázi svahového pohybu, který postupně zasahuje čím 

dál větší území; 

 Obecně po spuštění nebo rozšíření svahového pohybu se na bázi sesouvajícího se 

tělesa vytvoří smyková plocha, na níž smyková pevnost postupně klesne až 

na reziduální hodnoty. Přirozená stabilita svahu se tak sníží oproti původnímu stavu 



 

132 

 

svahu neprostoupeného smykovými plochami. Během svahového pohybu se 

sesouvající se zeminy přesunují do nižších poloh, kde svojí tíhou zvyšují stabilitu 

svahu a je dosaženo labilní rovnováhy se stupněm stability rovnému SF = 1,0;  

 V sesuvech v zájmovém území se na rozhraní kvartérních a neogenních jílů postupně 

vytváří převážně rovinná smyková plocha; 

 Při různých úrovních hladiny podzemní vody se stávají nejaktivnější částí sesuvu 

jeho různé oblasti. Např. k rozšiřování sesuvu směrem proti svahu v odlučné oblasti 

docházelo v Budkovicích-Svízle při stavech HPV, kdy v depresích svahu 

nestagnovala voda (viz kap. 4.1.6.4). Je tedy třeba při vyšetřování stability svahu 

v sesuvných územích věnovat pozornost jak vysokým stavům podzemní vody, tak 

stavům nižším; 

 Numerickou studií území Budkovice-Svízla byly ověřeny dva pravděpodobné 

spouštěcí mechanismy pohybu:  

o snížení vrcholové smykové pevnosti kvartérních jílů, ke kterému zde může 

docházet vlivem dlouhodobého obhospodařování, zvýšením vlhkosti zemin 

a působením sladké vody na tyto extrémně plastické jíly se smektitem, je 

příčinou sesouvání přípovrchové vrstvy kvartérních jílů. Tímto způsobem se 

vytvářejí smykové plochy na bázi kvartérních jílů; 

o zvýšení HPV vázané na spodní neogenní zvodeň v oblasti paty svahu nad terén. 

Takto dochází ke vzniku hlubších smykových ploch v neogenním jílu v dolní 

části svahu; 

Tyto mechanismy mohou mít v zájmovém území v mělkých reliktech karpatské 

předhlubně obecnější platnost. 

Sanační opatření:   

 Sanační opatření musí působit proti spouštěcímu mechanismu svahového pohybu. Je 

třeba zajistit, aby smyková pevnost kvartérních jílů v sesuvném území nebyla 

dlouhodobě snižována, např. zhoršením jejich konzistence nebo vlivem 

dlouhodobého vystavení působení sladké vody; 

 Důležitou součástí sanačních prací je efektivní odvodnění sesuvného území, které 

musí zajistit trvalé snížení HPV především v obdobích extrémního stavu podzemní 

vody. Je důležité, aby byla zaručena trvalá účinnost drenáže; 

 K účinným sanačním opatřením patří přeložení toku vodoteče, podemílajícího patu 

svahové deformace, mimo akumulační oblast sesuvu (Budkovice-Svízla), aby 

proudící voda z akumulační oblasti neodnášela materiál, který svojí tíhou zvyšuje 

stabilitu svahu. 
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6 Závěr 

Práce studuje specifické rysy sesuvů v reliktech vymezené části karpatské předhlubně. 

Zájmová oblast okraje předhlubně je omezena na jihozápadě česko-rakouskou hranicí 

a na severovýchodě osou nesvačilské deprese, jejíž osa prochází pod středem brněnské 

aglomerace. 

V první obecnější části jsou nejdříve definovány geomorfologické a geologické poměry 

zájmového území. Typicky leží za hranicí geomorfologické oblasti Západních vněkarpatských 

sníženin, už v subprovincii Česko-moravská soustava. Tyto relikty jsou mělké s malou 

mocností sedimentů předhlubně a leží na skalním podkladu hornin Českého masivu. 

Studované sesuvy probíhají v neogenních jemnozrnných zeminách. 

Dále je sledován hydrogeologický režim těchto denudačních zbytků předhlubně, jako 

mělkých hydrogeologických pánví. Ukazuje se, že jejich režim je složitý, v sesuvných 

územích se vyskytují zpravidla 2-3 úrovně hladin podzemní vody. Nejspodnější HPV bývá 

vázaná na propustná eluvia skalního podkladu a nejspodnější hrubozrnnou část neogenního 

souvrství. Hladina této zvodně bývá vysoce napjatá a její úroveň může kolísat až o několik 

metrů, může se také spojit s hladinou vyšší zvodně. Pokud se ve střední části neogenního 

souvrství střídají méně a více propustné vrstvy zemin, bývá obtížné vysledovat souvislý režim 

podzemních vod. Situaci komplikuje také výskyt fosilních sesuvů, které mění původní průběh 

vrstev a propustnost jílovitých poloh především v oblasti smykových ploch a těla sesuvu. 

Nejvyšší kolektor podzemní vody bývá vázaný na kvartérní pokryv území. 

Práce obsahuje rešerši fyzikálně indexových vlastností jemnozrnných zemin, na které 

bývá v zájmovém území vázaná sesuvná činnost. Větší množství dostupných dat 

o vlastnostech těchto typů zemin z okrajové části karpatské předhlubně na jižní Moravě 

pochází z oblastí s větší mocností pánevní výplně, především z oblasti brněnské aglomerace. 

Bylo provedeno srovnání těchto dat s vlastnostmi zemin odebraných v mělkých reliktech 

předhlubně. Tyto zeminy z mělkých reliktů vykazují oproti jílovitým zeminám z hlubších 

částí předhlubně častěji až extrémní plasticitu.  

Z mechanických vlastností byla sledována smyková pevnost jemnozrnných zemin 

z okraje karpatské předhlubně na jižní Moravě. Rešerše obsahuje široké spektrum dat 

publikovaných o jejich vrcholové, kritické, reziduální a totální smykové pevnosti. Výsledky 

měření jsou ovlivňovány metodikou zkoušek. Důležitou skutečností pro řešenou problematiku 

je, že při zkoušení extrémně plastických zemin s montmorillonitem běžně používanou 

metodikou v translačním krabicovém smykovém přístroji za použití destilované vody jsou 

výsledky silně podhodnoceny oproti reálnému stavu.  

Opět bylo provedeno srovnání dostupných dat z okraje předhlubně a z mělkých reliktů. 

Smykové pevnosti zemin reliktů (především z lokality Budkovice-Svízla) patří k nejnižším ze 

všech dostupných dat, jak odpovídá tomu, že se jedná o zeminy s extrémní plasticitou, 

s montmorillonitem, které byly zkoušeny výše popsanou metodikou. 

Dalším požadavkem na vstupní data zpřesňující numerické výpočty je stanovení míry 

překonsolidace horninového prostředí. Přestože se jedná o aktuální problematiku, kterou se 

v současné době zabývalo více autorů, není možné z rešerše jejich prací stanovit jednoznačné 
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závěry pro zájmovou oblast. Proto je v numerických výpočtech v práci uvažováno normálně 

konsolidované prostředí. 

Ve druhé části práce jsou uvedeny tři případové studie: sesuv Budkovice-Svízla, fosilní 

sesuv na silničním obchvatu Znojma a dvojice sesuvných území v Brně-Bystrci.  

Pro sesuvné území Budkovice-Svízla byl proveden rozsáhlý inženýrskogeologický 

průzkum, ze kterého je v práci čerpáno. V návaznosti na něj byly v rámci práce provedeny 

4 sady měření hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech a byl zpracován podrobný rozbor 

hydrogeologického režimu sesuvného území. 

Hydrogeolologický režim území je složitý. Byly vyhodnoceny tři úrovně HPV. 

Nejspodnější kolektor je vázaný na spodní hrubozrnnou část neogenního souvrství a vykazuje 

značné rozdíly v úrovni HPV v západní a východní části lokality. To je přičítáno vlivu 

odvodnění hlubších vrstev neogenního souvrství severovýchodním směrem, v souhlase 

se směrem povrchových toků Rokytné a Jihlavy. Tím se stává HPV této zvodně volnou 

ve východní oblasti, zatímco v západní části zůstává napjatou. 

Byl vysledován základní trend HPV v území v měřeném období. Maxim HPV bylo 

dosahováno na začátku sledovaného období v roce 1988, v době vysoké sesuvné aktivity. 

V tomto období byla také opakovaně pozorována skoková několikametrová zvýšení 

a následná snížení HPV v některých vrtech. Tyto změny způsobují velké, časově omezené, 

zvýšení pórového tlaku v prostředí. Minima HPV nastala v období 1991-1993 v návaznosti 

na intenzivní odvodnění sesuvného území v rámci sanačních prací. V letech 2013-2017 došlo 

ke zvýšení HPV přibližně na stav odpovídající období 1989-1990. 

Na základě geodetických měření byl zmapován pohyb sesuvu. Podle rychlosti pohybu byl 

sesuv zatřízen jako pomalý až mírný svahový pohyb.  

Dále byl vyhodnocen geologický profil sesuvu a stanoveny vlastnosti zastižených zemin 

pro numerické modely. Metodikou dle Rapisardy byl zrekonstruován původní terén před 

sesuvem. Numerické modely sledují především spouštěcí mechanismus sesouvání, vliv 

vzniklých smykových ploch a rozvoj svahového pohybu. Ukázalo se, že vznik hlubších 

smykových ploch v neogenním jílu byl pravděpodobně zapříčiněn zvýšením HPV 

nejspodnější zvodně v oblasti paty sesuvu. K sesouvání kvartérních jílů docházelo z důvodů 

snížení jejich vrcholové smykové pevnosti, k němuž mohlo dojít vlivem snížení stupně 

konzistence, rozoráním a obhospodařováním, a dlouhodobým působením sladké vody na tyto 

extrémně plastické zeminy se smektitem (montmorillonitem). 

Další numerický model se zabýval rozvojem sesuvu během sesouvání ze stavu terénu 

zaměřeného v lednu 1988. Do modelu jsou vloženy smykové plochy vyhodnocené jak 

geofyzikálním průzkumem, tak předcházejícími numerickými studiemi. Výpočty potvrdily 

opodstatněnost sanace provedené v následném období. Poslední model zkoumá stabilitu 

sanovaného území. Stabilita území je zvýšena, přesto je třeba věnovat pozornost zbytkům 

kvartérních jílů v zázemí sesuvu, kde by mohlo dojít, při snížení jejich vrcholové pevnosti, 

k jejich sesouvání. 

Na základě obecných poznatků o zájmové oblasti i konkrétních závěrů z případových 

studií byla formulována upozornění a doporučení pro průzkum a stavební praxi v sesuvných 

územích zájmové oblasti. 
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Přehled použitých symbolů 

c'   efektivní soudržnost 

cp  efektivní vrcholová soudržnost 

cu   totální soudržnost 

e        číslo pórovitosti         

kx, resp. ky  koeficient hydraulické vodivosti  

n   pórovitost       

p  střední hlavní napětí při triaxiální zkoušce 

q  deviátorové napětí při triaxiální zkoušce 

s'   efektivní smyková pevnost  

su   totální smyková pevnost 

u   pórový tlak 

w   vlhkost                   

wL   mez tekutosti       

v  rychlost pohybu sesuvu 

F,SF   stupeň stability svahu  

IC   stupeň konzistence  

IA    index aktivity jílu  

IP   index plasticity       

K0  součinitel zemního tlaku v klidu  

K0oc  součinitel zemního tlaku v klidu v překonsolidovaném prostředí 

OCR  stupeň překonsolidace 

Mc    směrnice čáry CSL při stlačení 

Sr   stupeň nasycení       

St    senzitivita jílu  

'   efektivní úhel vnitřního tření 

c   kritický úhel vnitřního tření 

p   efektivní vrcholový úhel vnitřního tření    

r  reziduální úhel vnitřního tření 

u   totální úhel vnitřního tření 

ρ   objemová hmotnost přirozená                  

ρd   objemová hmotnost vysušená              

ρs   hustota pevných částic                  

'  efektivní normálové napětí 

a'  efektivní osové napětí při triaxiální zkoušce 

r'  efektivní radiální napětí při triaxiální zkoušce 

 


