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Úvod 
 

Metodický pokyn pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu 
k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí byl sestaven na základě 
smlouvy o dílo (evidenční číslo smlouvy S-3-910/2017) mezi Českou republikou – 
Ministerstvem dopravy a společným sdružením České geologické služby, příspěvkové 
organizace, a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Dále v celém textu je 
používán zkrácený název „metodický pokyn“. 

Tento metodický pokyn slouží pro Ministerstvo dopravy a jeho resortní organizace pro 
přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb při přechodu trasy komunikace po 
svahu, kde hrozí nebezpečí svahových deformací.  Území s výrazným potenciálem svahových 
nestabilit jsou v ČR velmi rozsáhlá (viz kap. 5). Jakýkoliv stavební zásah do takového území je 
spojen s vysokým rizikem. Příprava a realizace výstavby v takových územích musí proto 
obsahovat specifické postupy, aby související rizika byla minimalizována. Doporučení 
takových postupů je předmětem tohoto metodického pokynu. Proto zde není blíže 
diskutován jinak zjevný zásadní přístup při přípravě liniových staveb, který se vyznačuje tím, 
že ve všech případech, kdy je to možné, je potřeba se při návrhu liniové dopravní stavby 
nestabilním oblastem v první řadě vyhnout.   

Metodický pokyn byl zpracován s využitím aktuálních dostupných znalostí, zkušeností a 
osvědčených zásad ověřených při přípravě výstavby a její realizaci na potenciálně 
nestabilních územích a to jak v ČR, tak i v zahraničí a odpovídá současné úrovni znalostí 
v této oblasti. Slučuje informace dané tématiky vybrané ze současně platných zákonů, 
technických norem a technických podmínek spolu se zkušenostmi ze zahraničí souhrnně do 
jednoho celku. Byl zpracován jako samostatný dokument tak, aby nebyl v rozporu s těmito 
současně platnými předpisy, ale současně je vhodně v daném tématu sjednotil. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o komplexní a rozsáhlou tématiku, je zřejmé, že některé části nebylo 
možné přebírat z platných dokumentů v celé šíři. To je místy řešeno odkazy v textu na tyto 
platné dokumenty. Místy naopak formát metodického pokynu umožnil některá témata 
oproti stávajícím dokumentům blíže rozvinout a podrobněji vysvětlit podstatu problému. 
V některých částech jde proto metodický pokyn do větší podrobnosti než běžně umožňuje 
formát zákonů, technických norem a technických podmínek. Důvodem pro tento postup byla 
skutečnost, že daný dokument není určen jenom pro použití v úzkém kruhu odborníků 
geologů a projektantů, ale především jako návod a doporučení, jak správně postupovat, pro 
širší okruh všech zainteresovaných subjektů, které se podílejí na realizaci liniové stavby.   

Dokument zahajuje kapitola 1. „Definice pojmů“. Uvedeny zde byly pouze vybrané základní 
pojmy s tím, že ostatní pojmy jsou podrobně definovány v již existujících platných 
dokumentech.  

Přehled těchto dokumentů je prezentován v navazující kapitole 2.  

Kapitola 3. uvádí přehled vybraných zahraničních publikací a stručně zahraniční zkušenosti 
s danou tématikou.  
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Navazující kapitola 4. „Inženýrskogeologický model“ stručně vysvětluje filosofii správného 
provádění průzkumu a jeho uplatnění ve výstavbě. Nutné je pochopení historického a 
geologického vývoje území ve vztahu ke stavbě a vytváření správné úvodní představy již při 
přípravě průzkumu, přičemž tato představa je pak ověřována v hlavní průzkumné fázi. 
Inženýrskogeologický model musí být správně pochopen projektantem, při použití 
výpočetních modelů musí být tyto modely kompatibilní s modely inženýrskogeologickými.  

Kapitola 5. uvádí stručně spojitost regionální geologie a rizikových oblastí výstavby liniových 
staveb z hlediska geologické stavby. Lze ji využít jako první podklad při plánování výstavby a 
hodnocení geologických rizik, tj. k úvodnímu předběžnému vytipování problémových úseků 
výstavby.   

Kapitola 6. je zaměřena na odlišnosti přípravy liniových staveb při jejich přechodu přes 
nestabilní území oproti obecným zásadám, které jsou dále uvedeny v kapitole 7. Tyto 
odlišnosti jsou uvedeny jak pro fázi průzkumu, tak i pro fázi zpracování projektové 
dokumentace. Ve fázi průzkumu je významné co nejdříve odhalit riziková území a tomu 
uzpůsobit metody průzkumu. Jeho specifičnosti jsou stručně popsány v dané kapitole. Ve fázi 
zpracování projektové dokumentace je potřeba vnímat stavby na nestabilním území ve 3. 
geotechnické kategorii a tomu uzpůsobit rozsah a metody průzkumu stejně tak, jako 
v projektové dokumentaci metody geotechnických návrhů. Klíčové pro správný geotechnický 
návrh je pochopení inženýrskogeologického modelu a jeho adekvátní transformace do 
geotechnického/výpočtového modelu. Pro vlastní geotechnický/výpočtový model je pak 
významné správné zjištění a současně i použití jak mechanických, tak hydraulických 
vlastností nestabilního horninového prostředí ve výpočtu. V kapitole 6. jsou popsány hlavní 
zásady, a to včetně výběru charakteristických hodnot geotechnických parametrů, a je 
předepsáno, že tyto mechanické vlastnosti je nutné stanovit přímo laboratorními zkouškami.  

Obecné náležitosti přípravy liniových staveb jsou pojednány v navazující kapitole 7. 
Samostatně je diskutováno územní plánování a hodnocení geotechnických rizik. Podrobně 
jsou uvedeny hlavní zásady provádění inženýrskogeologického průzkumu od jeho přípravy, 
jako je i projekt inženýrskogeologického průzkumu, a následné realizace v hlavní průzkumné 
fázi. Uvedeny jsou etapy inženýrskogeologického průzkumu jako nástroj postupného 
poznávání horninového prostředí ve vztahu ke stavbě a jednotlivým etapám zpracování 
projektové dokumentace. Uvedeny jsou metody, náplň a cíle jednotlivých etap. Stručně je 
zmíněna projektová příprava stavby.  

Navazující kapitola 8. se týká postupu při přípravě realizace liniových staveb. Do této části je 
zahrnut též inženýrskogeologický/geotechnický dozor, uvedeny jsou jeho cíle a náplň. 

Kapitola 9. shrnuje metody monitoringu liniových staveb. Prezentovány jsou zásady návrhu 
monitoringu a jeho hlavní metody, jako je zejména sledování deformací, hydrogeologických 
poměrů, změn reliéfu území apod.   

Stručný návod pro efektivní zvládnutí mimořádných událostí na liniových stavbách je uveden 
v navazující kapitole 10., kde je definován obsah údajů, které má obsahovat krizový plán pro 
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pozemní komunikace, včetně bezodkladného jmenování komise pro řešení mimořádné 
události.  

Kapitola 11. pak představuje souhrn celého metodického pokynu v nejdůležitějších bodech.  

Metodický pokyn je zakončen seznamem literatury citované v textu.  
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1. Definice pojmů 
 

1.1 Inženýrskogeologický průzkum  

Inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby je geologickou prací ve smyslu zákona č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, jejímž cílem je zjistit 
vlastnosti horninového prostředí v trase liniové stavby a jejím okolí, zejména s ohledem na 
možný vliv těchto vlastností na návrh, provedení, stabilitu a bezpečnost stavby. Cílem 
inženýrskogeologického průzkumu je zajistit inženýrskogeologické (geotechnické) podklady 
pro návrh stavby nebo posouzení kvality stanovené části horninového prostředí a eliminaci 
potenciálně nebezpečných jevů (geologických ohrožení) souvisejících se změnou stavu 
horninového prostředí v zájmové oblasti v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu. 
Pochopení a uplatňování metodicky správného postupu při inženýrskogeologickém 
průzkumu a jeho přípravě s ohledem na splnění cílů průzkumu představuje tvorba 
inženýrskogeologického modelu (viz 1.3). Úkolem inženýrskogeologického průzkumu je 
snižovat míru nejistot o stavu horninového prostředí, jeho vývoji, inženýrskogeologických a 
hydrogeologických poměrech včetně potenciálu území k nestabilnímu chování. Součástí 
inženýrskogeologického průzkumu je shromáždění, analýza a vyhodnocení relevantních 
archivních podkladů, které zahrnují zejména archivní podklady o předchozích průzkumných 
pracích včetně mapových podkladů a odborné literatury. Inženýrskogeologický průzkum 
využívá přímých a nepřímých terénních metod a laboratorních zkoušek v patřičném rozsahu 
a podrobnosti, zejména s ohledem na polohu, význam a náročnost liniové stavby a 
hodnocení geotechnického rizika.  

Inženýrskogeologický průzkum může ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. provádět pouze osoba 
s osvědčením odborné způsobilosti, vydaným Ministerstvem životního prostředí a v souladu 
s aktuálně platnými předpisy (např. vydanými Ministerstvem dopravy ČR). 

 

1.2 Inženýrskogeologický/geotechnický dozor 

Inženýrskogeologický/geotechnický dozor navazuje na inženýrskogeologický průzkum a 
probíhá během stavby. V rámci inženýrskogeologického/geotechnického dozoru je 
sledováno, zda zastižené inženýrskogeologické podmínky výstavby odpovídají 
inženýrskogeologickému modelu, který byl vytvořen v rámci průzkumu a zohledněn v 
projektové dokumentaci, zda nedochází při realizaci k odchylkám od projektové 
dokumentace, které by mohly mít vliv na inženýrskogeologické podmínky výstavby, a zda 
jsou dodržovány pracovní postupy s ohledem na inženýrskogeologické podmínky výstavby. 
Hodnotí se význam zastižených odlišnosti od předpokladů a posuzuje jejich význam pro 
projekt, zejména stabilitní podmínky. V rámci inženýrskogeologického/geotechnického  
dozoru se provádí dokumentace odkryvů a odebírají vzorky horninového prostředí pro 
doplnění poznatků o jeho inženýrskogeologických vlastnostech. Pokud se provádí 
monitoring, má inženýrskogeologický/geotechnický dozor probíhat v úzké kooperaci s ním. 
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Do inženýrskogeologického/geotechnického dozoru se zahrnuje i nezávislý dozor nad 
prováděním inženýrskogeologického průzkumu.   

 

1.3 Inženýrskogeologický model   

Inženýrskogeologický model je adekvátně zjednodušená představa skutečných 
inženýrskogeologických podmínek stavby, sestavená pro dosažení cílů 
inženýrskogeologického průzkumu. Inženýrskogeologický model je tvořen s přihlédnutím k 
účelu, pro který mají jeho výsledky sloužit. Vytváří se již při přípravě průzkumu, terénními a 
laboratorními pracemi se ověřuje a upřesňuje. K ověřování a upřesňování dochází také v 
souvislosti s etapovitostí inženýrskogeologických průzkumů. Zjednodušováním 
inženýrskogeologického modelu pro potřeby návrhů geotechnických konstrukcí liniové 
stavby (umělé objekty) vzniká geotechnický/výpočtový model ve smyslu Eurokódu 7.  

 

1.4 Inženýrskogeologické poměry  

Jako inženýrskogeologické poměry označujeme složení, uspořádání a vlastnosti složek 
horninového prostředí důležité z hlediska projektování, realizace a využívání inženýrských 
děl. Inženýrskogeologické poměry jsou zjišťovány zejména za účelem projektování, výstavby 
a ochrany staveb i přírodního prostředí před nežádoucími přírodními nebo antropogenními 
geodynamickými jevy, zejména nestabilitami, přetvářením nebo nadměrným sedáním.   

  

1.5 Inženýrskogeologické podmínky výstavby 

Inženýrskogeologické podmínky výstavby jsou inženýrskogeologické poměry zhodnocené ve 
vztahu ke konkrétní stavbě, tj. zhodnocené z hlediska možnosti a způsobu realizace určitého 
inženýrského záměru při zohlednění předpokládaných interakcí plánovaného inženýrského 
díla s horninovým prostředím. 

 

1.6 Projekt inženýrskogeologického průzkumu  

Jde o dokumentaci, která se zpracovává pro realizaci inženýrskogeologického průzkumu ve 
všech případech daných příslušnou legislativou. Zpracovává se takovým způsobem, aby 
inženýrskogeologický průzkum umožnil vytvoření inženýrskogeologického modelu 
zahrnujícího odvozené hodnoty a návrh charakteristických hodnot, vše v podrobnostech a 
spolehlivosti odpovídajících etapě a cíli průzkumu. 

 

1.7 Prvotní inženýrskogeologická dokumentace 

Je to dokumentace zpracovaná odborně způsobilou osobou přítomnou na místě průzkumu v 
průběhu provádění průzkumných prací. Prvotní inženýrskogeologická dokumentace, 
pořízená v terénu při popisu vrtů, kopaných sond a odkryvů, se na základě zjištění na 
odebraných vzorcích v laboratoři nedoplňuje, neupravuje a neopravuje (viz ČSN P 73 1005 
Příloha A). Případné rozdíly se komentují v textu závěrečné zprávy.  
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1.8 Zájmová oblast inženýrskogeologického průzkumu 

Za zájmovou oblast inženýrskogeologického průzkumu liniové stavby je považována část 
horninového prostředí, kde je plánován nebo realizován inženýrskogeologický průzkum. 
Vymezení zájmové oblasti průzkumu je uvedeno v projektu průzkumu, jeho zadání i ve 
zprávě o inženýrskogeologickém průzkumu. Zájmová oblast průzkumu zahrnuje nejen oblast 
vlastní stavby (stavební pozemek), pro kterou se průzkum provádí, ale i celé relevantní okolí, 
kde mohou působit potenciálně nebezpečné geologické jevy s vlivem na stabilitu území a 
které mohou ovlivnit stávající nebo navrhované stavby – a obráceně, kam až současně může 
zasahovat vliv navrhované stavby na okolní horninové prostředí a stávající stavby či provozy.  

 

1.9 Horninové prostředí  

Horninové prostředí je nejsvrchnější část zemské kůry, kde probíhá nebo může probíhat 
lidská činnost; je tvořeno zeminami a horninami včetně jejich diskontinuit, dutin a pórů a 
jejich plynné a kapalné výplně (pro popis se používají ČSN EN ISO 14688 a ČSN EN ISO 14689 
při respektování ČSN 75 0110). Součástí horninového prostředí jsou i antropogenní 
uloženiny.  

 

1.10 Průzkumná sonda  

Průzkumná sonda je vrtané nebo kopané odkryvné průzkumné dílo (jádrový vrt, kopaná 
sonda, strojní rýha apod.), jehož účelem je zjistit inženýrskogeologické poměry v potřebné 
části horninového prostředí. Průzkumná sonda může být kromě vizuální dokumentace 
rovněž využita k odběru vzorků materiálu nebo pro provádění různých in-situ zkoušek a k 
instrumentaci pro monitoring (např. hydrodynamické zkoušky, geofyzikální měření ve vrtu, 
instrumentace pro inklinometrické měření). Jako sondu lze v souladu s ustanovením ČSN P 
73 1005 využít i penetrační zkoušku. Průzkumné sondy jsou lokalizovány tak, aby co nejlépe 
pokryly zájmovou oblast průzkumu a umožnily co nejvěrohodnější zhodnocení 
inženýrskogeologických poměrů pro tvorbu inženýrskogeologického modelu.  

 

1.11 Geofyzikální průzkum  

Geofyzikální průzkum je soubor geofyzikálních průzkumných metod, které se při 
inženýrskogeologickém průzkumu pro liniovou stavbu využívají k propojení informací z 
bodových údajů z průzkumných sond a slouží jako podklad pro určení strukturních a 
mechanicko-fyzikálních vlastností horninového prostředí, které mohou mít vliv na liniovou 
stavbu. Geofyzikální průzkum využívá fyzikálních polí indukovaných i přirozených nebo 
odezvu prostředí na šíření různých typů vln. V případě fyzikálních polí se jedná o pole 
elektromagnetická, tepelná, tíhová nebo magnetická. Při využití vln jde zejména o vlny 
elastické (seismické, sonické), tepelné, IR, nebo i vlny viditelného spektra. 
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1.12 Hydrogeologický průzkum 

Hydrogeologický průzkum je soubor hydrogeologických průzkumných metod, které se při 
inženýrskogeologickém průzkumu pro liniovou stavbu využívají k získání informací o 
hydrogeologických poměrech zájmové oblasti a jejich vlivu na stavbu a následně vlivu stavby 
na stávající hydrogeologické poměry.  

 

1.13 Inženýrskogeologický/geotechnický monitoring 

Inženýrskogeologický/geotechnický monitoring je soubor různých metod a měření, včetně 
vizuálního sledování stavu horninového prostředí, zaměřených na sledování horninového 
prostředí a spolupůsobení horninového prostředí se stavbou včetně jeho prognózy. Využívá 
se různých metod (inženýrskogeologické, geotechnické, geodetické, geofyzikální, 
hydrogeologické, metody dálkového průzkumu Země apod.). 

Inženýrskogeologický/geotechnický monitoring je nedílnou součástí řízení rizik a řízení 
výstavby liniové stavby na potenciálně nestabilním území. Konkrétní metody, četnost 
měření, rozsah a komplexnost měření, databáze výsledků měření a přenos dat k uživatelům 
je dán projektem inženýrskogeologického/geotechnického monitoringu (viz kap. 9). 

 

1.14 Liniová stavba 

Liniovou stavbou je ve smyslu § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, silniční nebo železniční dopravní stavba včetně tunelů, její těleso 
včetně základů, povrchové úpravy a veškeré stavební součásti (zářezy, násypy, konstrukční 
vrstvy komunikace a aktivní zóny, kotvení, opěrné stěny, mostní objekty apod.). Při 
zpracování projektové dokumentace liniové stavby má být uvažováno, zkoumáno a 
sledováno nejen území zakryté půdorysem stavby, ale celá zájmová oblast 
inženýrskogeologického průzkumu (viz výše bod 1.8).    

 

1.15 Geotechnické riziko 

Riziko je vliv nejistoty (o vlastnostech horninového prostředí a jeho spolupůsobení se 
stavbou) na dosažení cíle (výstavba podle projektu, rozpočtu a v požadovaném termínu při 
zachování technicko-kvalitativních podmínek projektu).  

Riziko je definováno jako souběh (matematicky se vyjadřuje jakou součin) pravděpodobnosti 
vzniku nežádoucích jevů při výstavbě a jejich finančního vyjádření pro účastníky stavby.  

 

1.16 Řízení geotechnických rizik 

Řízení rizik spočívá v identifikaci rizik, kvantifikaci rizik a přijímání zpravidla předem 
připravených opatření, kterými se mají rizika udržet pod přijatelnou úrovní. Řízení rizik je 
nedílnou součástí řízení výstavby. 
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2. Výběr stávajících zákonů a vyhlášek, platných norem a 
technických předpisů   

 

Odpovědným řešitelům geologických prací provádějícím inženýrskogeologický průzkum a 
následně i projektantům zpracovávajícím projektovou dokumentaci poskytuje postup podle 
norem a technických předpisů právní ochranu. Závaznost použitých norem a technických 
předpisů je dána smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem 
inženýrskogeologického průzkumu a projektové dokumentace. Odchýlit se od smluvně 
dohodnuté závaznosti norem lze ve smyslu tohoto metodického pokynu jen na základě 
písemného souhlasu vydaného objednatelem. 

Níže je uveden výběr hlavních stávajících zákonů a vyhlášek, platných norem a technických 
předpisů týkajících se okruhu daného tématu (stav k 30. 6. 2017). 

 

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých 
činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto 
činností, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití 
a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování 
preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol. 

Vyhláška č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce 

Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci 

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a 
ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací, ve znění pozdějších předpisů 

 

ČSN P 73 1005 (2016): Inženýrskogeologický průzkum. – Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví. Praha. 

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 2: Průzkum a 
zkoušení základové půdy 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla 

ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – 
Část 1: Pojmenování a popis zemin 

ČSN EN 1998-1 Eurokód 8 Seismické zatížení staveb 

ČSN EN 608 (2007) Techniky analýzy bezporuchovosti systémů FMEA 

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – 
Část 2: Zásady pro zatřiďování zemin 

ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin – 
Část 1: Pojmenování a popis 

ČSN 73 0037 Zemní a horninový tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro 
výpočet 

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
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ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –Část 1: 
Stanovení vlhkosti zemin 

ČSN EN ISO 17892-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –Část 2: 
Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin 

ČSN EN ISO 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –Část 3: 
Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru 

ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –Část 4: 
Stanovení zrnitosti zemin 

ČSN EN ISO/TS 17892-5 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –Část 
5: Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru 

ČSN EN ISO/TS 17892-6 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –Část 
6: Kuželová zkouška 

ČSN EN ISO/TS 17892-7 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –Část 
7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin 

ČSN EN ISO/TS 17892-8 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –Část 
8: Stanovení pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodněnou triaxiální zkouškou 

ČSN EN ISO/TS 17892-9 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin –Část 
9: Konsolidovaná triaxiální zkouška vodou nasycených zemin 

ČSN EN ISO/TS 17892-10 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – 
Část 10: Krabicová smyková zkouška 

ČSN EN ISO/TS 17892-11 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – 
Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu 

ČSN EN ISO/TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – 
Část 12: Stanovení konzistenčních mezí 

ČSN EN ISO 22475-1 Geotechnický průzkum a zkoušení. Odběry vzorků a měření podzemní 
vody – Část 1: Zásady provádění 

ČSN EN ISO 22476-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 1: Statická 
penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku 

ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 2: 
Dynamická penetrační zkouška 

ČSN EN ISO 22476-3 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 3: 
Standardní penetrační zkouška 

ČSN EN ISO 22476-11 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 11 – Flat 
dilatometr test 

ČSN EN ISO 18674-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Geotechnický monitoring – část 1: 
Obecná pravidla. 

ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a 
důsledků poruch (FMEA) 
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ČSN ISO 31000 Management rizik - Principy a směrnice 

 

TP-76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace část A. MD Praha, 2001. 

TP-76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace část B. MD Praha, 2001. 

TP-76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace část C. MD Praha, 2001. 

SŽDC S4 Železniční spodek MD Praha, 2008 

TP 237 Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací.  

TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Kapitola 3 ZEMNÍ PRÁCE 

TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Kapitola 20 TUNELY 

TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb českých drah. Kapitola 24 ZVLÁŠTNÍ 
ZAKLÁDÁNÍ 

TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. Kapitola 4 ZEMNÍ 
PRÁCE 

TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. Kapitola 30 SPECIÁLNÍ 
ZEMNÍ KONSTRUKCE   
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3. Přístupy a zkušenosti v zahraničí 
 

Užitečný přehled předpisů a návodů zabývajících se snižováním negativních dopadů sesuvů 
publikovala Geological Survey of Canada (Wang et al., 2012). Jedná se o zásady, postupy a 
kritéria, jejichž aplikace povede ke snížení negativních dopadů sesuvů na objekty důležité pro 
společnost. Většina z nich není explicitně zaměřena na liniové stavby, ale předkládá 
obecnější informace. Jednotlivé předpisy a návody byly rozděleny podle jejich zaměření do 
několika skupin: 

• management rizika sesuvů; 
• mapování sesuvů; 
• geotechnické hodnocení; 
• územní plánování; 
• sanace; 
• ostatní. 

 
Velmi komplexní a podrobný návod řízení rizik poskytuje Landslide Practice Note 
publikovaný Australian Geomechanics Society (AGS, 2007). Ten pro regulační orgány (např. 
ministerstva, stavební úřady) podrobně popisuje požadavky a způsob hodnocení rizika, 
kritéria pro tolerovatelné riziko a také roli a z ní vyplývající zodpovědnost geologů a dalších 
odborníků, kteří se procesu hodnocení a řízení rizika účastní. Podrobný návod a kritéria 
hodnocení rizika (tj. jaká míra rizika je přípustná a jaká ne) zatím v prostředí ČR chybí a velmi 
negativně se projevuje na snaze snižovat škody způsobené sesuvy. Tento dokument 
obsahuje také podrobný návod pro odborníky, jak hodnotit nebezpečí ze sesuvů, dopady 
sesuvů, jak definovat riziko, jak je zhodnotit (např. přijatelné, nepřijatelné, vyžaduje 
stabilizaci) a řídit.  
Některé státy (např. Kanada) postavily své standardy a normy řízení rizika sesuvů na 
všeobecném standardu (není zaměřen přímo na sesuvy) mezinárodní organizace pro 
standardizaci (International Organization for Standardization, ISO) – ISO 31000 Risk 
management – principles and guidelines (ISO, 2009). Jedná se o velmi obecný dokument, 
který ale popisuje základní principy a terminologii užitou při hodnocení rizika a tím přispívá 
k efektivní komunikaci v této oblasti.     
 
Z celé řady dokumentů, které se zabývají geotechnickým hodnocením staveb na sesuvných 
svazích, je podle autorů (Wang et al., 2012) nejkomplexnější Geotechnical Manual for 
Slopes vytovřený Geotechnical Engineering Office v Hong Kongu (GEO, 2000). Ten obsahuje 
detailní návod pro návrh, stavbu a udržování umělých svahů. Stejný úřad připravil dokument, 
který se zabývá hodnocením nebezpečí přírodních svahů a návrhem opatření pro jejich 
stabilizaci – tedy snížení nebezpečí ze sesuvů (Ng et al., 2003). Uvádí způsoby hodnocení 
nebezpečí pro různé typy svahových deformací (např. skalních řícení, hluboce založených 
sesuvů) a přístupy k jejich stabilizaci. Zdůrazňuje význam hodnocení nebezpečí přírodních 
svahů a jeho snižování před započetím výstavby, nikoli až v jejím průběhu, kdy se často řeší 
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havarijní situace způsobené reaktivací svahových deformací. Dokument, zabývající se 
navrhováním a stabilitou přímo umělých svahů (skalními i v zeminách) podél komunikací, 
vydal Missoury Department of Transportation (Loehr et al., 2011).  
 
Provinční vláda v Quebécku (Quebéc, 2005) publikovala dokument, který popisuje způsob 
využití a interpretaci existujících map náchylnosti území k sesouvání. Důraz je kladen na 
využití těchto map pro územní plánování a uvádí minimální požadavky na zprávu o 
geotechnickém průzkumu svahových deformací. Dále uvádí praktické rady „co dělat“ a „co 
nedělat“ ve vztahu ke stabilitě svahů, protože až 40 % sesuvů v oblasti Quebécku je 
způsobeno lidskou činností. Takový materiál by mohl mít velký dopad i v ČR, kde kvalitní 
mapy náchylnosti území ke vzniku svahových deformací pokrývají převážnou část nejvíce 
problematických oblastí a zároveň zkušenosti z mapování ukazují, že velká část sesuvů vzniká 
na antropogenně ovlivněných svazích (Rybář et al., 2011).  
 
Shrnutí a navržení nejlepších postupů pro průzkum, monitoring a stabilizaci svahů 
ohrožených sesouváním představuje práce Lato et al. (2016). Tento materiál uvádí, že ještě 
před zahájením inženýrskogeologického průzkumu by měl být v dané oblasti proveden 
„před-průzkum“, který by zhodnotil, jestli v dané oblasti existuje nebo může vzniknout riziko 
svahových deformací. Tedy, jestli se tam vyskytuje svahová deformace, která by mohla mít 
vliv např. na zvýšení nákladů provedení určité stavby. Tento úkol lze v podmínkách ČR 
provést prostřednictvím Registru svahových nestabilit České geologické služby, a to hlavně 
v oblastech, které byly podrobně pokryty terénním průzkumem. Nicméně v podmínkách ČR 
je zatím poněkud problematické hodnotit riziko plynoucí ze vzniku svahových deformací, 
protože tato veličina není striktně vyžadována technickými normami a v praxi se zatím 
používá velmi málo. Lato et al. (2016) dále navrhuje, aby už v tomto počátečním kroku byly 
definovány reálné scénáře vzniku rizika (jaký proces, jak velké škody a kde by mohl způsobit) 
a všechny subjekty, které by těmito negativními procesy mohly být ovlivněny (objednatel, 
vlastníci okolních pozemků a staveb). Scénáře rizika musí vycházet z reálně existujících 
podmínek v okolí stavby. V případě omezení tvorby scénářů rizika pouze na uměle 
definované území (např. do určité vzdálenosti od liniové stavby, kde má být proveden 
geotechnický průzkum; administrativní hranice územně-správního celku; stavební parcela 
objednatela), které nerespektuje existující geologické a morfologické poměry v okolí stavby, 
definice těchto scénářů nemá smysl. Velmi vhodným podkladem pro tvorbu scénářů 
možného vývoje rizika ze svahových deformací je inženýrskogeologický model (kapitola 4.). 
 
Zajímavý přístup k řízení geotechnických rizik, který má vliv na způsob průzkumu, 
projektování a provádění staveb, popisuje Rozsypal (2009). Jedná se o využití tzv. 
Geotechnical Base Line Report (základní geotechnická zpráva), která se v praxi využívá 
hlavně v USA. Popisuje tedy zahraniční praxi (používá se hlavně při výstavbě tunelů; původní 
zdroj viz Randal, 1997), která minimálně teoreticky může být použita i v ČR. Podle Rozsypala 
(2009) k tomu vytváří prostor Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 76-C, 
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„Geotechnický průzkum pro tunely pozemních komunikací“. Z uvedeného popisu jasně 
vyplývá, že využití základní geotechnické zprávy pro řízení geotechnických rizik, což v praxi 
znamená snížení nákladů objednatele na danou stavbu, je možné pouze tehdy, pokud o 
takovýto postup má objednatel zájem. Tato podmínka u státu jako objednatela splněna 
velmi často není. Základní geotechnická zpráva nenahrazuje ani nedoplňuje výsledky 
závěrečnou zprávu o geotechnickém průzkumu, ale slouží ke kvantifikaci geotechnických rizik 
a jejich řízení při výstavbě. Upravuje tedy vztah mezi zhotovitelem a objednatelem, i když její 
příprava je výsledkem spolupráce i s projektantem. Základní geotechnická zpráva má smysl, 
jen pokud je součástí závazné smluvní dokumentace mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Tato zpráva definuje rozsah předpokládaných hodnot geotechnických parametrů na 
staveništi, způsob jejich kontroly (měření) během výstavby a technologický i finanční postup 
při jejich překročení. Podstatou je, že geotechnické riziko (v tomto případě jsou myšleny 
zvýšené náklady na stavbu) na sebe plně bere objednatel, ten ale zároveň od zhotovitele 
získá nižší nabídkovou cenu, protože nejistoty vyplývající z geologických poměrů nemusí být 
plně zahrnuty v ceně – hradí je objednatel. Ten je ovšem hradí pouze v případě, že na 
staveništi budou zastiženy zhoršené geotechnické podmínky. Pokud takový případ 
nenastane, objednatel díky základní geotechnické zprávě ušetří – získá od zhotovitele nižší 
cenu. To je hlavní rozdíl od existující praxe, kdy část geotechnického rizika na sebe bere 
zhotovitel, který je samozřejmě promítne do zvýšené ceny prací. Objednatel tuto cenu 
zaplatí bez ohledu na to, jestli se geotechnické riziko projevilo (na stavbě byly zastiženy horší 
geotechnické poměry, než bylo předpokládáno) či nikoliv. Existence základní geotechnické 
zprávy naopak dává objednateli možnost ušetřit v případě, že geotechnické podmínky budou 
odpovídat těm předpokládaným. Dalším pozitivním efektem základní geotechnické zprávy je 
hlubší porozumění možným geotechnickým rizikům a příčinám, které je mohou způsobit. A 
to jak ze strany objednatele, tak ze strany zhotovitele. To vytváří vhodné podmínky pro 
kvalitnější provedení stavby a snížení nákladů. Základní geotechnická zpráva definuje takové 
geotechnické parametry, které je možné během stavby bez potíží měřit a které mají zásadní 
vliv na provádění stavby (jsou vybrány pouze ty nejdůležitější). Může se jednat např. o 
zatřídění horninového masivu podél trasy díla podle zavedených klasifikací (RMR, Bieniawsky 
atp.); geotechnické kategorie hornin a jejich rozmístění podél trasy; hladina podzemní vody; 
poruchové zóny a jejich další parametry.      
 
Moderní práci na téma řízení geotechnických rizik představil na základě dlouholetého 
výzkumu Martin Van Staveren v publikaci Uncerainty and Ground Conditions – A risk 
Management Approach (vydanou nakladatelstvím Geodelft 2006). 
 
Dlouhodobě se řízením rizik zabývá ITA AiITES a odborníci v tunelovém stavitelství. Řízení 
rizik v této oblasti je shrnuto do metodických standardů „Guidelines for Tunneling Risk 
Management“ a „Code of Practice for Risk management of Tunnel Works“ zpracovaných 
ITA AITES spolu s mezinárodní asociací zajišťoven pro inženýrské stavby z roku 2012. 
 



Metodický pokyn pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí 

19/88 
 

Dobrým podkladem představuje také standard francouzské společnosti pro podzemní 
stavitelství AFTES „Gestion des risque de travaux souterrain“.  
 
TP vydané Národnou diaľničnou spoločnosťou Slovenské republiky 

- pro inženýrskogeologický průzkum pro silniční stavby 
Slovenské Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací vydalo v roce 2008 technické 
podmínky (TP), které určují zásady a metodiku provádění inženýrskogeologického průzkumu 
pro silniční stavby (TP 7/2008). Tyto TP jsou syntézou celé řady norem a předpisů, doplněnou 
o zkušenosti odborníků z praxe, a řeší také souběžnou existenci evropských a slovenských 
norem. Jsou určeny pro silniční stavby všech kategorií kromě tunelů.  
Inženýrskogeologický průzkum pro silniční stavby ovlivněné svahovými deformacemi 
rozlišuje tyto etapy:  
Inženýrskogeologická studie (cílem je posouzení variantního řešení vedení trasy především s 
ohledem na sesuvy), která se zpracovává před orientačním a podrobným průzkumem. Další 
etapou je monitoring výstavby, jehož cílem je sledovat chování stavby v náročných úsecích, a 
kontrola sanačních opatření. Etapa inženýrskogeologické studie je založena především na 
inženýrskogeologickém mapování a zpracování existujících archivních informací. Je nutné 
vypracovat účelovou inženýrskogeologickou mapu v měřítku 1 : 10 000, která je sestavena 
pro minimální šířku mapovacího pruhu 600–1 000 m. Nicméně v místě, kde trasa prochází 
sesuvem, je nutné zmapovat celý sesuv od odlučné až po akumulační oblast. Je nutné 
zmapovat všechny sesuvy, které mohou být stavbou ovlivněny. V případě, že stavba může 
ovlivnit podzemní vody, je nutné vypracovat též účelovou hydrogeologickou mapu.   
Následuje etapa orientačního průzkumu, jejímž cílem je popsat inženýrskogeologické a 
hydrogeologické poměry v trase stavby a posoudit její realizovatelnost anebo doporučit jinou 
trasu. Etapa podrobného inženýrskogeologického průzkumu poskytne podklady pro 
vyhotovení stavebního povolení pro silniční stavbu. Jejím cílem je ve vztahu ke svahovým 
deformacím především zjistit hloubky smykových ploch, režim podzemní vody a 
geotechnické parametry pro výpočet stability a posoudit stabilitu území. Etapa sledování 
výstavby (monitoring) probíhá převážně během realizace silniční stavby a v případě nutnosti 
po určitý časový úsek před a po ukončení stavby. Cílem této etapy je řešit problémy při 
výstavbě, porovnávat předpoklady vyplývající z předchozích etap průzkumu se skutečně 
zastiženými inženýrskogeologickými podmínkami a navrhovat řešení, monitorovat chování 
horninového prostředí a budovaných objektů nebo objektů, které můžou být výstavbou 
ovlivněny. Monitoring objektů, které mohou mít vliv na životní prostředí anebo mohou 
vyvolat mimořádné ohrožení života či majetku, se má požadovat na více než 10 let nebo po 
dobu životnosti stavby. Pouze takto koncipovaný monitoring stavby a případných sanačních 
opatření může dlouhodobě snížit riziko ze vzniku svahových deformací. 

- pro geotechnický monitoring 
Podrobnou normou zabývající se problematikou kontrolního sledování stavu horninového 
masivu dotčeného výstavbou liniových staveb jsou Technicko-kvalitativní podmínky 
(Národna diaľnična spoločnosť Slovenskej republiky, 2010). 
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4. Inženýrskogeologický model 
 

Výstižný inženýrskogeologický model zájmové oblasti s vymezením potenciálně nestabilního 
území je základním předpokladem pro optimální návrh směrového a výškového vedení trasy 
liniové stavby a pro následné vytvoření zjednodušeného geotechnického/výpočtového 
modelu, který je (ve smyslu Eurokódu 7) podkladem pro návrhy (projekty) geotechnických 
konstrukcí (umělých objektů) tak, aby existující rizika při výstavbě a provozu díla byla 
přijatelná. 

Lze obecně konstatovat, že oproti pojmenování „inženýrskogeologický model“, které se 
může jevit jako nové, ve své podstatě vlastní téma inženýrskogeologického modelu nové 
není. Naopak se jedná o základní filosofii inženýrské geologie, která je tímto způsobem 
prezentována a má zejména v zemích bývalého Československa dlouhou tradici. Například 
Záruba (1932) uvádí, že se geologické práce dělí na předběžné a podrobné, přičemž 
„předběžné geologické práce jsou zpravidla velmi obtížným úkolem, neboť nutno posouditi 
geologické poměry území pouze podle stávajících odkryvů, podle dříve snad již vyhloubených 
sond, či kutacích prací, podle geologických map a různých zpráv v odborné literatuře … Podle 
výsledku předběžných geologických prací a s ohledem na potřeby povšechného návrhu má 
býti určen rozsah a program podrobných geologických prací, které mají vždy předcházeti 
vypracování stavebních plánů a rozpočtů a mají se opírati vždy o pečlivě provedené sondovací 
práce.“ Záruba a Mencl (1954) uvádějí, že v rámci tzv. „předběžného geologického 
výzkumu“, jehož prostředkem jsou geologické mapy, pečlivá prohlídka území a výsledky 
dřívější lidské činnosti v daném území „takto získané podklady geolog pečlivě uváží a snaží se 
vytvořit si představu o geologické stavbě daného místa … Prvním úkolem (myšleno navazující 
části průzkumu) bude vyvodit z této hypothesy důsledky: jednak nalézt další podklady a zjevy 
při dosavadních prohlídkách nepovšimnuté, jednak co nejúsporněji prováděnými sondami 
potvrdit oprávněnost hypothesy. Vhodně rozvrženými sondami, jejichž počet byl co 
nejúsporněji volen, se tedy přesvědčíme o kvalitativní platnosti pracovní hypothesy. Zároveň 
se snažíme získat i údaje kvantitativní, důležité pro projektované technické dílo, např. 
mocnost pokryvných útvarů, hloubku zvětrání atp.“ Matula a Pašek (1995) uvádějí, že 
v přípravné fázi průzkumu „se snažíme promítnout do terénu záměry projektu a představit si 
dočasné i trvalé zásahy, jimiž technické dílo změní dnešní reliéf“.          
Ve světové literatuře se téma inženýrskogeologického modelu také objevuje již dlouhodobě. 
Například Stapledon (1982) uvádí, že „inženýrskogeologický model by měl být založen na 
pochopení regionální geologie, geologické historie a detailní geologie zájmové oblasti 
popsané … pomocí termínů, které jsou … kvantitativní …, vztahují se k technickým 
požadavkům … a … rozumějí jim současně geologové i inženýři“. Z vyjádření různých autorů 
vyplývá, že pro potřebu stavební praxe je potřeba užít inženýrskogeologický model, protože 
obecný geologický model je pro tuto činnost nedostačující. Fookes (1997) uvádí, že 
inženýrská geologie „… je více než geologie, která je jednoduše užitečná pro stavební 
inženýry. Od geologie pro inženýry se liší tím, že praktici, kteří se jí věnují, mají výcvik a 
zkušenosti v oboru – ať už jde o problémy stavebního inženýrství související s horninovým 
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prostředím ve vztahu ke konstrukci, nebo o průzkumné činnosti, zatřídění a chování zemin a 
hornin ve vztahu k situacím ze stavebnictví. Na uživatelské úrovni ovládají mechaniku zemin, 
mechaniku hornin i hydrogeologii. Takoví praktici tvoří inženýrskou geologii.“ Také Sullivan 
(2010) upozorňuje, že „úzce zaměřený přístup vycházející pouze z geologie s významnou 
pravděpodobností povede ke vzniku problémů ve vyvíjených modelech. Je totiž obtížně 
představitelné, jak by mohly být zachyceny všechny podstatné informace, pokud již od 
samého počátku procesu tvorby modelu neexistuje důkladné porozumění všem 
geotechnickým implikacím těchto dat a pozorování“. 

Tématu inženýrskogeologického modelu se delší dobu věnuje i Mezinárodní asociace 
inženýrské geologie (International Association of Engineering Geology – IAEG), která pro 
téma „Užití inženýrskogeologických modelů“ zřídila v roce 2009 vědeckou komisi C25. 
Komise při své činnosti navázala na výše zmíněné práce a zejména pak na práci autorů 
Baynes a Rosenbaum (2004) a Baynes et al. (2005).  Komise IAEG C25 rozlišuje dva základní 
inženýrskogeologické modely, které jsou nezávislé na etapě projektových prací (Parry et al., 
2014):  

- Koncepční model (conceptual model) vychází z pochopení vztahu mezi 
inženýrskogeologickými jednotkami (jejich geometrií a pravděpodobným rozšířením) 
a inženýrskou činností. Koncepční model je založen na konceptu poznatků 
z archivních geologických podkladů doplněných inženýrskogeologickou zkušeností 
předpokládaných interakcí inženýrského díla s horninovým prostředím v daných 
inženýrskogeologických poměrech. Koncepční model není, ve srovnání s observačním 
modelem, v tak významném vztahu ke konkrétnímu prostoru, definovanému 
souřadnicemi, a konkrétnímu času.  

- Observační model (observational model) je založen na pozorovaném a měřeném 
rozšíření inženýrskogeologických jednotek a procesů, kdy jsou tato data, na rozdíl od 
koncepčního modelu, vztažena ke skutečnému prostoru a času. Hmotnou prezentací 
tohoto modelu konkrétní zájmové oblasti je například inženýrskogeologický řez 
zprávy o inženýrskogeologickém průzkumu.  

Parry et al. (2014) uvádějí „Sestavování a využívání inženýrskogeologických modelů by mělo 
být základní činností v rámci každého geotechnického projektu. Tyto modely jsou 
nepostradatelným nástrojem řízení kvality a představují transparentní způsob identifikace 
kritických inženýrskogeologických otázek a parametrů specifických pro daný projekt.“  

 
Pozn.: výše uvedené citace jsou volným překladem textu původních prací v anglickém jazyce do češtiny. 

 

Matula (1995) rozvíjí myšlenku modelů a hovoří o modelech jako o metodách poznávání a 
předpovídání, kdy modelování v současnosti chápeme nejenom jako práci s modely 
fyzikálně-mechanickými, ale též myšlenkovými. Uvádí, že v inženýrské geologii a geotechnice 
se modelování stalo hlavní metodou předpovídání chování geologického prostředí 
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v souvislosti s technickými díly. Obdobně i Rybář hovoří o tzv. „myšlenkovém modelu“, tj. 
inženýrskogeologické představě, která je konfrontována při průzkumu se skutečností (ústní 
sdělení J. Rybář). Konkrétní příklady využití inženýrskogeologického modelu pro hodnocení 
sesuvů uvádí Novotný (2014).   

Výše uvedený koncept inženýrskogeologických modelů prezentovaný v pokladech IAEG 
(Parry et al., 2014) byl využit při zpracování nové normy ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický 
průzkum a následně proto také pro tento metodický pokyn.  

V souladu s ČSN P 73 1005 je inženýrskogeologický model chápán jako zjednodušená 
představa skutečných inženýrskogeologických podmínek, sestavená pro řešení cílů 
inženýrskogeologického průzkumu.  

Ve zprávě o průzkumu je v souladu s ČSN P 73 1005 inženýrskogeologický model 
reprezentován inženýrskogeologickými řezy, odvozenými hodnotami a návrhem 
charakteristických hodnot geotechnických parametrů pro vyčleněné inženýrskogeologické 
typy, slovním komentářem vzájemných souvislostí s ohledem na cíl a účel průzkumu a 
popisem geotechnických rizik. 

Nutnou podmínkou pro tvorbu inženýrskogeologického modelu je pochopení geologického 
vývoje území se všemi jeho procesy, které vedly k současnému stavu dotčeného 
horninového prostředí, pokud se průzkum týká staveb (pro potřeby tohoto dokumentu 
liniové stavby), tak ve vztahu k projektované stavbě. Inženýrskogeologický model proto nelze 
ztotožňovat s geologickým modelem, neboť inženýrskogeologický model je, na rozdíl od 
geologického modelu, vždy vztažen ke konkrétnímu inženýrskému záměru. V tom se liší od 
geologického modelu, který v sobě nemá zakomponovaný inženýrský obsah. V praxi to 
znamená, že ve stejných geologických poměrech (geologických modelech) mohou nastat 
různé inženýrskogeologické podmínky výstavby podle typu stavby a budou existovat různé 
inženýrskogeologické modely. Z praktického hlediska je dále zřejmé, že v závislosti na 
složitosti a velikosti stavby může existovat více inženýrskogeologických modelů i pro jedinou 
zakázku. 

V procesu výstavby se inženýrskogeologický model uplatňuje (Novotný 2017):   

• v rámci předprojektové přípravy stavby: 

 při přípravě hlavní fáze inženýrskogeologického průzkumu,  

 během hlavní fáze inženýrskogeologického průzkumu,  

• v rámci zpracování projektové dokumentace,  
• v rámci realizace výstavby:  

 při doplňkovém průzkumu, 
 při činnosti inženýrskogeologického/geotechnického dozoru.  

Inženýrskogeologický model se má uplatnit při každé přípravě inženýrskogeologického 
průzkumu, tj. i při jeho projektování ve smyslu ČSN P 73 1005. V této fázi je tvorba modelu 
založena na archivních podkladech a zkušenosti inženýrského geologa připravujícího 
průzkum. Kvalita tohoto koncepčního inženýrskogeologického modelu je přímo závislá na 
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kvalitě archivních podkladů o inženýrskogeologických poměrech a je ovlivněna i odbornou 
úrovní a zkušeností zhotovitele průzkumu, který při tvorbě inženýrskogeologického modelu 
prognózuje složení horninového prostředí a jeho inženýrské vlastnosti a vzájemné vazby 
mezi inženýrským dílem a horninovým prostředím.  

Principem tvorby inženýrskogeologického modelu je, že obecná představa o 
inženýrskogeologických poměrech a inženýrskogeologických podmínkách výstavby, tj. 
„koncepční inženýrskogeologický model“, má být známa v úvodní fázi průzkumu, tj. již ve 
fázi jeho přípravy a následně při vlastní průzkumné činnosti (hlavní průzkumná fáze) má již 
být pouze ověřována, nikoliv průzkumnými pracemi budována (Fookes et. al. 2001). 
Současně, hlavní průzkumná fáze (realizace sond a terénních zkoušek, dokumentace 
výchozů, odběry vzorků a jejich vyhodnocení apod.) má sloužit spíše k ověření správnosti 
představy o úvodním inženýrskogeologickém modelu, který terénní částí průzkumu a jejím 
vyhodnocením následně průběžně zpřesňuje, nikoliv jako hlavní podpůrný prvek pro jeho 
sestavení (Novotný 2012). Ke zpřesňování inženýrskogeologického modelu dochází při 
realizaci a vyhodnocování průzkumných prací (ve smyslu IAEG je tvořen observační model) 
každé průzkumné etapy. Dále se inženýrskogeologický model zpřesňuje činností 
inženýrskogeologického/geotechnického dozoru na stavbě a případnými doplňkovými 
průzkumy, v budoucnu při jakémkoli dalším odkrytí horninového prostředí, kdy jsou získány 
další využitelné informace o vzájemných interakcích mezi horninovým prostředím a stavbou. 
Tvorba inženýrskogeologického modelu je tedy v podstatě nekončící proces, kdy se více nebo 
méně, v závislosti na aktuálních podmínkách, inženýrskogeologický model přibližuje realitě.     

Bez koncepčního inženýrskogeologického modelu nelze správně navrhnout technické 
průzkumné práce, a proto je koncepční inženýrskogeologický model mimo jiné také 
podkladem pro rozvahu o vhodném rozsahu, metodice a účelnosti technických terénních 
prací (Novotný 2012).  

Při průzkumných pracích slouží koncepční inženýrskogeologický model pro správnou 
inženýrskogeologickou dokumentaci realizovanou na genetickém základu (Novotný 2012), 
vedoucí k účelnému vyčlenění inženýrskogeologických typů. Genetickou dokumentaci 
založenou na znalosti inženýrskogeologického modelu nelze nahrazovat geotechnickým 
zatříděním zemin a hornin bez genetického přiřazení.  

Při průzkumu dochází ke konfrontaci koncepčního modelu s konkrétním modelem zájmové 
oblasti (observačním modelem). Správně vedený a vyhodnocený průzkum je založený na 
dosažení souladu mezi koncepčním a observačním modelem konkrétní zkoumané zájmové 
oblasti, který je zajištěn sbližováním obou modelů postupným iteračním způsobem. Proces 
tvorby inženýrskogeologického modelu tak tvoří mechanismus správného postupu realizace 
inženýrskogeologického průzkumu k dosažení požadovaných cílů průzkumu (podrobněji viz 
Novotný 2017).  

Z praktického hlediska v závislosti na složitosti a velikosti stavby může existovat více 
inženýrskogeologických modelů i pro jedinou zakázku inženýrskogeologického průzkumu. 
Může se jednat například o model celého území, který bude sloužit pro rozhodování o 
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nejvhodnějším výškovém a situačním umístění stavby do terénu (směrové a výškové vedení 
nivelety liniové stavby), a současně o detailnější modely týkající se konkrétních míst dílčích 
objektů, které budou využity jako podklad pro geotechnické/výpočetní modely. 

Při zpracování projektové dokumentace musí projektant inženýrskogeologickému modelu 
rozumět a správně jej v projektové dokumentaci aplikovat. Musí pochopit všechny 
interakce horninového prostředí s projektovanou stavbou a na ty při přípravě projektové 
dokumentace reagovat. Tomu odpovídá například i použití správných výpočtových modelů, 
které odpovídají očekávané reálné situaci a jsou kompatibilní s inženýrskogeologickým 
modelem.  

Z hlediska stanovování odvozených hodnot a návrhu charakteristických hodnot v rámci 
tvorby inženýrskogeologického modelu tak, aby byly tyto hodnoty využitelné pro zpracování 
projektové dokumentace v závislosti na zvoleném geotechnickém/výpočetním modelu, je 
nanejvýš vhodná spolupráce inženýrského geologa s projektantem, a to nejlépe již ve stadiu 
přípravy inženýrskogeologického průzkumu. Již v této etapě prací je vhodné dohodnout typ 
potřebných odvozených hodnot a typ návrhu charakteristických hodnot, který má být 
zohledněn v metodice průzkumných prací návrhem průzkumných metod vhodných pro jejich 
získání. 

Významná je zde role objednatele, který je ve výsledku odběratelem jak výsledků 
inženýrskogeologického průzkumu, tak geotechnického návrhu. Objednatel by měl práce 
správným způsobem koordinovat a současně by měl vzít v potaz, že pokročilejší výpočetní 
modely vyžadují sofistikovanější zkoušky, realizované v rámci inženýrskogeologického 
průzkumu, tj. měl by na ně poskytnout dostatek času a financí tak, aby byly proveditelné.   

Inženýrskogeologický model je nutné využít i při samotné výstavbě. Navazuje se na něj při 
doplňkových průzkumech. Slouží jako podklad při výkonu 
inženýrskogeologického/geotechnického dozoru, kdy jsou srovnávány skutečně zastižené 
podmínky výstavby s předpokládanými podmínkami prezentovanými 
v inženýrskogeologickém průzkumu.    
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5. Regionální vymezení rizikových oblastí 
 

Plocha potenciálně nestabilních území je v ČR poměrně veliká a pro výstavbu liniových 
staveb proto nestabilní území často představují problém.  Při náhledu do  Registru svahových 
nestabilit ČGS (viz obr. 1,  http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/) je zřejmé, že výskyt 
dokumentovaných svahových deformací v rámci plochy ČR podléhá určitým zákonitostem a 
není náhodný. Základním klíčem pro náchylnost území ke svahovým pohybům jsou 
především geologické poměry území (včetně míry a charakteru zvětrávání hornin) 
v kombinaci s geomorfologickým vývojem území. Geologické poměry (obr. 2) jsou obecně 
považovány za nejdůležitější faktor ovlivňující vznik sesuvů. Proto byla plocha ČR rozdělena 
do inženýrskogeologických regionů, které charakterizují jednotlivé územní celky z pohledu 
pravděpodobnosti výskytu svahového pohybu. 

Registr svahových nestabilit ČGS je prvotní mapovou aplikací, ze které lze získat základní 
podklady pro hodnocení potenciálního sesuvného rizika z regionálního pohledu. 

 

 
Obr. 1: Distribuce svahových nestabilit v rámci ČR (RSN ČGS)   

 

Hlavním cílem Registru svahových nestabilit ČGS, který spravuje ČGS, je zajistit volné a stálé 
on-line poskytování harmonizovaných, odborně zpracovaných a aktualizovaných údajů o 
nebezpečí porušení stability svahů a přispět tak k prevenci a eliminaci neblahých následků 
přírodních geologických procesů např. optimalizací územního plánování, rozhodování o 
využití území atp. Základním krokem při prevenci negativních důsledků svahových nestabilit 
je vymezení oblastí a ploch s náchylností k porušení stability svahů, registrace a 

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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dokumentace svahových nestabilit a jejich vyhodnocení, kategorizace a zařazení do Registru 
svahových nestabilit ČGS. 

Registr svahových nestabilit ČGS lze chápat jako výchozí platformu pro návrh průzkumných 
prací a pro zjištění prvotní představy o území. Registr svahových nestabilit ČGS nemůže 
v žádném případě použit jako jediný vstupní údaj o sesuvném území pro další projektovou 
činnost. Zároveň není možné vyvozovat závěry o stabilitě území pouze na základě faktu, že 
v daném území není v Registru svahových nestabilit ČGS evidována žádná svahová 
deformace. 

 

 

 
Obr. 2: Přehledná geologická mapa ČR s  evidovanými svahovými nestabilitami, včetně 
rozdělení státního území do inženýrskogeologických regionů. A – region krystalinika, B – 
region nemetamorfovaného variského podkladu, C – region permokrabonských pánví, D – 
region křídových pánví, E – region neovulkanitů, F – region terciérních depresí Českého 
masivu, G – region karpatského flyše, H – region neogénních tektonických depresí Karpatské 
soustavy. 

 

Rozdělení České republiky na inženýrskogeologické regiony (Matula – Pašek, 1986): 

A – REGION KRYSTALINIKA 

Z hlediska vzniku a vývoje svahových deformací je tato oblast nepodstatná a minimálně 
zranitelná. I když jde o plošně nejrozsáhlejší oblast v rámci ČR, z pohledu svahových 
nestabilit patří k nejméně postiženým.  
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V oblasti vrchovin či pahorkatin je prakticky minimální výskyt svahových nestabilit dán 
především geologickou stavbou, resp. horninovými typy, nenáchylnými k sesouvání. V této 
oblasti je dokumentován relativně malý počet sesuvů, ty navíc vznikají bez jakýchkoli 
zákonitostí a prakticky náhodně. Takové sesuvy jsou vždy menších rozměrů, povrchové, a 
vznikají většinou po přívalových deštích nebo ve spojení s antropogenním zásahem do 
horninového prostředí.  

V oblasti hornatin pak hraje hlavní roli geologická stavba podloží. I přes výraznější dynamiku 
reliéfu nejsou svahové deformace v této oblasti příliš rozšířené. Dokumentované svahové 
deformace v oblasti hornatin lze rozdělit na rozsáhlejší, staré, a recentní, menších rozměrů.  
Staré svahové deformace jsou pak vyvinuty pouze jednotlivě, ojediněle a jejich vznik je vázán 
na specifické lokální podmínky, ať už geologické (fosilní zvětraliny) nebo tektonické (podél 
tektonických linií). Tyto sesuvy jsou pak většinou blokového charakteru. Druhou skupinou 
jsou menší recentní, převážně proudové sesuvy a mury, které vznikají výhradně na strmých 
svazích vlivem extrémní dotace vody. 

 

B – REGION NEMETAMORFOVANÉHO VARISKÉHO  PODKLADU 

Podobně jako region krystalinika i zde se svahové deformace vyskytují jen ojediněle. Plošně 
se jedná především o oblast Barrandienu. Jak geologická stavba, tak reliéf povrchu nejsou 
příliš příznivé pro vznik svahových deformací, přesto lze v tomto regionu očekávat především 
v hluboce fosilně zvětralých břidlicích pomalé plouživé (creepové) pohyby. Ty pak mohou při 
nevhodném zásahu při vedení trasy liniové stavby přecházet v sesuvy. V regionu lze očekávat 
také poměrně rozsáhlá skalní řícení, vázaná na hluboká údolí významných vodních toků – 
např. Vltavy a Berounky. Tato řícení jsou většinou způsobena nevhodnými odřezy liniových 
staveb (např. tzv. Povltavská silnice II/102), resp. obecně antropogenním zásahem. 

 

C – REGION PERMOKARBONSKÝCH PÁNVÍ 

Jde o region s proměnlivým a různorodým výskytem svahových deformací, a to jak 
regionálně, tak typově. Oblasti mírně zvlněných pahorkatin nevytvářejí primárně příznivé 
podmínky pro sesouvání. Přesto jsou v tomto regionu zastoupeny jak velké svahové 
deformace typu sesouvání, tak skalní řícení. Riziková je oblast především na Semilsku. 
Ojedinělý rozsáhlý sesuv s hrazeným jezerem u Mladotic vznikl nevhodným vedením zářezu 
železnice. 

 

D – REGION KŘÍDOVÝCH PÁNVÍ 

Reliéf tohoto regionu je tvořen plošinatým paleopovrchem, který byl v některých částech 
postižen hlubokým erozním rozbrázděním s postupným ústupem a rozšiřováním údolních 
svahů až do přechodu v plošnou denudaci. Oblast je tedy velmi specifická a míra zranitelnosti 
území je dána geologicko-morfologickou stavbou v jednotlivých mikroregionech této oblasti 
– od území bez výskytu svahových deformací až po území s extrémní náchylností svahů ke 
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vzniku katastrofických svahových pohybů. Četné svahové deformace jsou podmíněny 
především tzv. dvojnou stavbou svahu, kdy na plastických horninách (hlavně jílovce) spočívají 
horniny rigidnější (především pískovce, opuky). Mezi nejrizikovější mikroregiony z pohledu 
sesouvání patří okrajové části Českého středohoří, část Džbánu, Mladoboleslavsko, okolí 
Mnichova Hradiště, Turnovsko, Jičínsko. Četná jsou skalní řícení ve skalních pískovcových 
oblastech (Děčínsko, Hřensko, Hruboskalsko aj.). 

 

E – REGION NEOVULKANITŮ 

Oblast má výraznou osobitou morfologii se značnou dynamikou reliéfu, jež je odrazem 
geologické, tj. litologické a tektonické stavby. Z toho plyne mimořádně vysoký počet 
svahových deformací a vysoká zranitelnost této oblasti. Většina gravitačních deformací je 
vázána na úbočí a svahy morfologických vyvýšenin, jejichž existence je podmíněna větší 
odolností vulkanických hornin vůči erozi proti horninám sedimentárním, z nichž vulkanity 
vystupují. Nezřídka je existence svahových deformací podmíněna i tektonicky. Kolem 
vulkanických suků nebo pod okraji lávových příkrovů se i horniny s nižšími pevnostními 
smykovými parametry mohly udržet ve sklonu převyšujícím jejich přirozený úhel smykové 
pevnosti. Pozvolným progresivním porušováním v horních částech svahů, podporovaným 
právě dlouhodobým působením exogenních činitelů a reologickými specifiky sousedících či 
nasedajících horninových typů, vlivem klimatických oscilací a pokračující erozní činností ale 
dochází ke gravitační destrukci v okolí takovýchto geologických rozhraní. Mimořádně 
rozsáhlý výskyt sesuvů v oblasti Českého Středohoří a Doupovských hor tedy ovlivňují 
především následující faktory: intenzita kvartérní modelace reliéfu (selektivní eroze a 
denudace) a z ní plynoucí členitý reliéf území, rozsáhlý výskyt hornin náchylných k sesouvání, 
strukturní vztah jednotlivých petrografických typů, popř. litologických jednotek 
(morfogeneticky rezistentnější horniny v nadloží hornin méně odolných i únosných) a 
z hlediska stability svahů nepříznivé hydrogeologické poměry. 

 

F – REGION TERCIÉRNÍCH DEPRESÍ ČESKÉHO MASIVU 

Region je z hlediska nebezpečí vzniku svahových pohybů značně různorodý. Díky své ploché 
morfologii je v přirozené krajině výskyt svahových nestabilit pouze ojedinělý. Sesuvy, 
většinou frontální, jsou v krajině nedotčené antropogenními zásahy vázány především na 
svahy, resp. břehy údolních toků zahloubených do okolního zarovnaného povrchu. 
Nejrizikovější oblastí je střední Poohří na Žatecku a v okolí Nechranic. Také okraje dobývacích 
prostorů velkolomů a svahy vnitřních a vnějších výsypek v Podkrušnohoří bývají často 
postiženy rozsáhlými a poměrně významnými svahovými deformacemi. Takové sesuvy lze 
pozorovat například ve Velkolomu ČSA, kde sesuvy dosahují až kilometrových rozměrů.  
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G – REGION KARPATSKÉHO FLYŠE 

Pahorkatinný i vrchovinný reliéf regionu charakterizují výrazně zaříznuté, často přehloubené 
strže a úzká říční údolí, která oddělují ploché vrcholy a hřbety. Frekventovaný je také výskyt 
svahových úpadů, dejekčních kuželů a úpatních hald. Tato regionální jednotka je tvořena 
flyšovými horninami magurské a vnější skupiny příkrovů, které jsou charakteristické 
střídáním horninových sledů s proměnlivým zastoupením pískovců a pelitů (jílovců, slínovců). 
To spolu s výrazným tektonickým porušením hornin vede ke vzniku horninového prostředí se 
silně proměnlivými hydrogeologickými a mechanickými vlastnostmi. Tyto horniny jsou 
většinou náchylné k rychlému zvětrávání, takže svahy a údolní dna jsou pokryty a vyplněny 
mocnými sedimenty. Výrazné elevace (vrcholy a hřbety) jsou vázány na výskyt souvrství 
s převahou pískovců, které často vystupují v přibližně paralelních pruzích. Svahové 
deformace vznikají jednak v mocných pokryvech deluvií (sesuvy i zemní proudy), dále 
v důsledku hloubkové a boční eroze vodních toků, ale jsou zde také časté hluboce založené 
(více než 10 m) sesuvy se složenou smykovou plochou a dlouhodobým vývojem, jejichž vznik 
bývá strukturně podmíněn a je vázán na souvrství s převahou pískovců.  

Ve střední části regionu vystupuje horský reliéf s výraznými, často plochými vrcholy a hřbety, 
které bývají soustředěny do celků navzájem oddělených tektonicky podmíněnými, hluboce 
zaříznutými údolími. Území je tvořeno flyšovými horninami slezské jednotky (spodní křída až 
neogén), kde převažuje pískovcová složka a pelitické horniny (jílovce, slínovce) jsou většinou 
zastoupeny drobnými vložkami. Horniny jsou monoklinálně uloženy se sklonem vrstevních 
ploch k J a JV, což vedlo ke vzniku dlouhých (přes 200 m) a prudkých svahů orientovaných 
k S, kdežto svahy obrácené k J a JV jsou méně strmé. Převažující tektonické linie mají průběh 
SSZ-JJV. Převaha pískovců ve skalním podloží vede ke vzniku silně skeletovitých svahovin, 
které mají schopnost odvádět velké množství srážkové vody. Svahové deformace založené 
v deluviích jsou tedy méně časté. Převažují hluboce založené sesuvy po vrstevních plochách 
(na jižně orientovaných svazích) nebo sesuvy, jejichž vznik byl podmíněn sérií puklin a které 
na prudkých severních svazích zahrnují také ojedinělé případy skalních lavin. Velmi výrazným 
svahovým procesem jsou přívalové proudy, které vznikají i na krátkých vodních tocích 
s výrazným spádem. 

 

H – REGION NEOGENNÍCH TEKTONICKÝCH DEPRESÍ KARPATSKÉ SOUSTAVY 

Do regionu spadají karpatská předhlubeň a vídeňská pánev. Vzhledem ke své morfologické 
predispozici nehrají rovinaté terény tohoto regionu v oblasti sesouvání významnou roli.  

 

Při inženýrskogeologickém průzkumu zejména v regionech C až G je doporučeno dbát 
zvýšené opatrnosti s ohledem na zvýšený výskyt přirozené nestability svahů v těchto 
regionech. 

 
Pozn: Regionální vymezení rizikových oblastí ve vztahu k liniovým dopravním stavbám je součástí příloh 
metodického pokynu. 
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6. Specifika přípravy liniových staveb 

6.1. Specifika inženýrskogeologického průzkumu při přechodu trasy 
liniové stavby přes nestabilní území 

 

Výstavba liniové stavby přes potenciálně nestabilní území znamená vždy významný zásah do 
jeho stavu. Takové území z podstaty věci bývá ve stavu blízkém labilní rovnováze. Cílem 
průzkumu musí proto být především zjistit podmínky stability takového území a faktory, 
které ji mohou výstavbou narušit. 

Nebezpečí vzniku svahových pohybů je potřeba předcházet, a to již ve fázi projektové 
přípravy. Z tohoto pohledu je významné rozpoznat nebezpečí nestability včas. Pokud dojde 
v průběhu projekčních prací k rozpoznání nebezpečí nestability, je nutné projektovou 
dokumentaci náležitě v tomto smyslu upravit nebo úplně změnit, protože náklady na 
přepracování projektové dokumentace jsou často nižší než náklady na stabilizaci sesuvů 
(Záruba – Mencl, 1987). Záruba a Mencl (1987) uvádějí „Na rozsahu podrobného průzkumu, 
zejména sondovacích pracích, se nemá šetřit, protože dobrý a spolehlivý průzkum je nejlepší 
ochranou investora i projektanta před nesprávnými dispozicemi již v počátečním stadiu 
sanačních prací“.   

Je potřeba zdůraznit, že při předcházení výskytu svahových pohybů na liniových stavbách 
ve fázi projektové dokumentace hrozí podstatně větší nebezpečí v případech, kdy 
nestabilita svahu není zjevná čerstvými formami, a může být tedy snadno přehlédnuta. 
Proto je potřeba se jakýmkoli náznakům nestability detailně věnovat, a to navzdory 
subjektivitě, kterou je každé takové hodnocení vystaveno. Morfologicky zastřené tvary 
reliéfu jako projev historické nestability svahu je schopen rozeznat a identifikovat pouze 
zkušený specialista. 

Obecné zásady inženýrskogeologického průzkumu jsou v tomto metodickém pokynu 
pojednány v kapitole 7.3.3. Níže jsou uvedeny základní aspekty inženýrskogeologického 
průzkumu ve vztahu ke stabilitě svahu, které mají být zohledněny.  

 

6.1.1. Sestavení koncepčního inženýrskogeologického modelu trasy a 
jednotlivých objektů  

 

Prověření archivních podkladů  

V úvodní fázi je potřebné prověřit všechny existující dostupné archivní podklady ve vztahu ke 
stabilitě svahu. Využívá se především registr sesuvů a Registr svahových nestabilit ČGS 
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/. Registr svahových nestabilit ČGS se neustále 
vyvíjí a doplňuje o nové údaje. Informace, kdy v Registru svahových nestabilit ČGS, resp. 
v již uzavřeném Registru sesuvů ČGS-Geofond není konkrétní zájmová oblast nebo její dílčí 
část vyznačena jako nestabilní, proto nutně neznamená, že je daná oblast bezproblémová 
ve vztahu ke stabilitě. To potvrdí nebo vyvrátí až kvalitně provedený inženýrskogeologický 

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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průzkum, případně i následný monitoring. Kromě výše uvedených registrů je potřeba ve 
vztahu ke stabilitě prověřit všechny dostupné archivní informace z různých průzkumů z dané 
oblasti. Podporou jsou také výstupy fotogrammetrických metod (letecké fotografie různého 
stáří), metod dálkového průzkumu Země (snímky Light Detection And Ranging – LIDAR) aj. 
(viz kap. 7.3.4). 

 

Terénní rekognoskace  

Po zpracování archivních informací je potřeba provést terénní rekognoskaci zájmové oblasti. 
Musí se týkat nejenom těch území, která byla ve fázi prověření archivních podkladů 
vytipována jako problémová z hlediska stability, ale celé zájmové oblasti (viz kap. 1.8). 
Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat ověření problémových míst, která vyplynula 
z archivních podkladů. Zvýšit pozornost je potřeba také s ohledem na typ stavebních 
objektů, například v oblastech vedení hlubokých zářezů, vysokých násypů, a to i navzdory 
primární informaci z archivního zpracování, že území se jeví ve vztahu ke stabilitě svahu 
jako zdánlivě bezproblémové. Z terénní rekognoskace mohou vyplynout i další problémová 
místa v archivní rešerši do té doby neidentifikovaná.  

Při terénní rekognoskaci je potřeba si všímat zejména:  

• Geomorfologických tvarů prozrazujících porušení svahu – v případě čerstvých forem 
svahových deformací se jedná zejména o strmé svahy odlučných oblastí, trhliny, 
boční valy, čelní akumulace. U skalních svahů jsou to zřetelná místa odlučných oblastí 
řícení a akumulace materiálu při patě svahu. U starých sesuvných oblastí se jedná 
zejména o nepravidelně zvlněný terén, odlučné stěny a čelní akumulace často již 
nejsou zřetelné. Je potřeba odlišit nepravidelné zvlnění terénu způsobené svahovými 
pohyby od terénních nerovností podmíněných vlivem geologické stavby podloží nebo 
vlivem antropogenních zásahů.  

• Hydrogeologických informací – jedná se například o zaznamenání zamokřených míst 
ve svahu, pramenů nebo pramenních linií, to vše zejména s ohledem na umístění 
budoucí liniové stavby. Do této části terénní rekognoskace patří také zjištění 
informací o úrovni hladiny podzemní vody ve studních a vrtech. Zohlednit je potřeba 
případnou možnost ovlivnění výsledků měření např. čerpáním vody při užívání studní 
nebo znehodnocením funkčnosti u starých pozorovacích hydrogeologických vrtů.     

• Vegetace – nestabilitu svahu může naznačovat stav vegetačního pokryvu. Jedná se 
zejména o vyklonění stromů z jejich svislé pozice. Odlišit je potřeba ohnutí stromů 
v jejich bazální části, které svědčí o pomalém plouživém pohybu povrchu terénu a 
jeho mělké podpovrchové části, od vyklonění stromů, které je na svahu zcela 
nepravidelné a je způsobeno sesuvnými pohyby.      

• Deformací objektů – jedná se například o svahovými pohyby nakloněné sloupy nebo 
jiné technické objekty, o potrhané zdi apod. Nesmí se podcenit informace od 
místních obyvatel.  
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Závěry z terénní rekognoskace, učiněné za podpory předcházejícího hodnocení archivních 
podkladů, mají charakter více či méně pravděpodobné hypotézy, kterou je nutné 
navazujícími terénními pracemi ověřit. Hodnocení reliktních forem svahových deformací je 
vždy částečně subjektivní, jakékoli podezření na nestabilitu je však vždy nutné ověřit při 
hlavní fázi průzkumu (realizace sond a terénních zkoušek, dokumentace výchozů, odběry 
vzorků a jejich vyhodnocení apod.) nebo následně monitoringem. Obdobně, zjištěné 
deformace objektů je potřeba při obchůzce odlišit od podobných poruch způsobených jinými 
činiteli, než je nestabilita svahu, jako jsou například objemové změny zemin a hornin a jejich 
vliv při mělkém založení objektů apod.        

Na základě archivního hodnocení a terénní rekognoskace si zhotovitel 
inženýrskogeologického průzkumu vytváří představu o povaze porušení svahu (Ondrášik – 
Rybář, 1991). Archivní hodnocení a terénní rekognoskace jsou výchozím podkladem pro 
rozvrh průzkumných prací, jimiž bude úvodní představa ověřována a zpřesňována. Průzkum 
vytipovaného nestabilního území je vhodné navrhnout a realizovat tak, aby již v jeho 
průběhu bylo možné založit systém kontrolního sledování (monitoring) a před odevzdáním 
závěrečné zprávy o průzkumu byly k dispozici první výsledky měření. Metody monitoringu 
jsou podrobně uvedeny v kapitole 9.  

Při zpracování projektu průzkumu nestabilních oblastí i při vlastním průzkumu je potřeba 
postupovat individuálně podle aktuální situace tak, aby byl průzkum s ohledem na cíl 
komplexní, vedoucí k porozumění dnešnímu nestabilnímu území jako výsledku geologických 
procesů, kterým bylo území vystaveno – to vše ve vztahu k navrhované liniové stavbě a 
projektovanému výškovému vedení její nivelety.    

 

6.1.2. Vlastní inženýrskogeologický průzkum nestabilního území   
 

Po zhodnocení archivních podkladů a výsledků terénní rekognoskace je možné přistoupit 
k vlastnímu inženýrskogeologickému průzkumu potenciálně nestabilního území. Ve smyslu 
inženýrskogeologického modelu se jedná o tvorbu observačního modelu – viz kapitola 4.   

 

Mapování území  

Mapování území porušeného nestabilitou je velmi efektivní metoda průzkumu především 
v případě zřetelných morfologických forem svědčících o nestabilitě. Na základě 
podrobného mapování do vhodného topografického podkladu se vyčleňují obrysy svahové 
deformace zejména s vyznačením odlučné oblasti, transportní zóny a akumulační oblasti s 
čelní akumulací, vyčleňují se trhliny a boční valy. Zaměřují se sklony svahů odlučné oblasti a 
zaznamenává se vytlačování zemin v předpolí čela hlavního sesuvného území.  

Odlišují se části sesuvného území s různou aktivitou (aktivní, dočasně uklidněné, staré 
deformace).  
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Mapují se prameny, u nichž se měří jejich vydatnost, dále zamokřená území, neodvodněné 
deprese a také funkční či nefunkční odvodňovací systémy (meliorace, trativody apod.). 

Podle posunutých komunikací, stromořadí, hranic lesa apod. lze usuzovat na velikost 
pohybu.  

Pro znázornění sesuvných deformací při mapování je vhodné použít ustálenou metodiku 
(Rybář, 1968). Detailně zmapovaná svahová deformace tvoří základ pro pochopení 
mechanismu svahového pohybu a odhad hloubky smykové plochy.  

U skalních svahů (stěn) se při mapování zejména identifikují oblasti, kde došlo v minulosti 
k řícení, a oblasti, u kterých se dá na základě analogie s předchozími skalními říceními 
usuzovat na podobné inženýrskogeologické poměry s náchylností k nestabilitě.  

Dokumentují se akumulace řícení. Dále se dokumentují hlavní systémy diskontinuit, které 
jsou podkladem pro následné vyhodnocení s ohledem na posouzení možného mechanismu 
porušení. Navrhuje se případné umístění monitorovacího systému. Pro posouzení rizika 
skalního řícení je vhodné využít metodiku NEMETON2013. 

 

Technické terénní práce a výstupy průzkumu 

Technické terénní práce navazují na podrobné mapování území a slouží ke zjištění informací 
o svahové deformaci směrem do hloubky, tj. umožňují propojit mapu sesuvu s údaji 
z hloubky ve trojrozměrný model. Cílem inženýrskogeologického průzkumu sesuvného území 
je plošné ohraničení sesuvného území s detailním vyznačením jeho vnitřní struktury a 
spolehlivé zjištění hloubky (průběhu) smykové plochy, podle které sesuv probíhá nebo 
v minulosti probíhal. Přitom je potřeba zohlednit, že může existovat i více smykových ploch 
nad sebou, jejichž aktivita se může v průběhu času měnit.  

Základním technickým prostředkem inženýrskogeologického průzkumu sesuvných oblastí 
jsou jádrové vrty, které je vhodné alespoň z části instrumentovat jako vrty pro sledování 
deformací nebo kolísání hladiny podzemní vody (inklinometrické a hydrogeologické 
pozorovací vrty). Technologie vrtání by měla být uzpůsobena tak, aby při dokumentaci 
vrtného jádra umožnila identifikovat smykovou plochu. Za účelem identifikace smykové 
plochy ve vrtu je vhodné při dokumentaci vrtů průběžně sledovat změnu vlhkosti, která při 
lokálním markantním zvýšení může naznačovat úroveň smykové plochy. Při vrtání nelze 
vyloučit i případy, že smyková plocha nebude zaznamenána. V těchto případech a za 
předpokladu důvodného podezření, že svah je nestabilní, je potřeba hloubku smykové 
plochy určit na základě monitoringu, např. z doplněných inklinometrických vrtů. Před jejich 
provedením (pokud se jedná o práce nad rámec původního projektu inženýrskogeologického 
průzkumu) průzkumná organizace požádá objednatele o schválení jejich realizace. 
Objednatel tyto práce povolí na základě zdůvodnění, dodaného průzkumnou organizací. 
V případech s výskytem smykové plochy mělce pod terénem je možné využít kopaných sond 
(nejčastěji strojních rýh) pro její identifikaci.  

Při průzkumu se odebírají vzorky zemin a hornin k laboratorním rozborům, zejména pak ke 
stanovení smykové pevnosti. Současně se odebírají vzorky podzemní vody k laboratorním 
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rozborům, zejména z hlediska agresivity podzemní vody na stavební konstrukce. Odkryvné 
práce je vhodné doplnit geofyzikálními pracemi (viz kap. 7.3.4.).  

Hlavním výstupem průzkumu je inženýrskogeologická mapa sesuvu plošně vymezující 
nestabilní území, inženýrskogeologický řez nebo řezy sesuvným územím, zjištění průběhu 
(polohy a tvaru) smykové plochy a stanovení geotechnických parametrů pro návrh 
sanačních opatření (v rámci průzkumu se uvádí návrh charakteristických hodnot, viz kap. 
6.2) včetně detailního popisu zkoumaného jevu ve vztahu k projektovému záměru (tj. 
vytvoření co možná nejkomplexnějšího inženýrskogeologického modelu). Svahový pohyb je 
potřeba klasifikovat, nejlépe podle klasifikace publikované triem autorů Nemčok – Pašek – 
Rybář (1974).  

Ve výstupech průzkumu nestabilních oblastí a prognózování dalšího vývoje je nutné 
zohlednit, že aktivita svahových pohybů se mění v čase (tzv. „čtvrtý“ rozměr prostorového 
inženýrskogeologického modelu) a zohlednit, jestli z hlediska přírodních činitelů a vlivem 
liniové stavby může dojít spíše k uklidňování pohybu nebo naopak ke zvýšení jeho aktivity. 
Znamená to například zohlednit exogenní vlivy, jako vliv zvětrávání na stabilitu svahu a jeho 
další vývoj v čase apod. Výstupy průzkumu nestabilních oblastí mají obsahovat ideová 
doporučení, jak předcházet nestabilitám v souvislosti se stavbou, a doporučení pro 
omezení dopadu stavby na nestabilní území, která projektant ve formě konkrétních 
opatření zakomponuje do projektu. 

 

6.1.3. Laboratorní práce 
 

Požadavky na laboratorní práce při inženýrskogeologickém průzkumu zájmové oblasti s 
rizikem svahových deformací úzce souvisejí s geotechnickými analýzami, které budou 
potřebné. Způsob odběru vzorků i typ mechanických (pevnostních) zkoušek by měl být vždy 
naplánován s ohledem na typ budoucí analýzy. 

Pro stabilitní analýzy svahů jsou základními vstupními daty parametry pevnosti. Pokud by pro 
konkrétní geotechnické konstrukce byla kromě ověření stability potřebná také analýza 
deformací, bylo by zpravidla zapotřebí použít pokročilé výpočetní metody. Pro výpočty 
sedání je potřeba odebrat neporušené vzorky zemin a stanovit přetvárné parametry při 
relevantních způsobech zatěžování. Požadavky na odběr vzorků, rozsah laboratorních prací, 
typ zkoušek by v takovém případě byly odlišné od zásad uvedených v této kapitole, která se 
omezuje pouze na laboratorní práce potřebné pro stabilitní analýzy (1. mezní stav) 
přirozených svahů. 

Pro třetí geotechnickou kategorii musí být pevnost zemin stanovena relevantními 
pevnostními zkouškami, zpravidla laboratorními. Pro interpretaci výsledků laboratorních 
zkoušek pevnosti a pro jednoznačné vyhodnocení by se měly vždy provést i korelace mezi 
popisnými vlastnostmi (zrnitost, tvar zrn, konzistenční meze) a hledaným pevnostním 
parametrem, pokud je rovněž materiálovým parametrem nezávislým na stavu. To je zjevně 
relevantní pouze u pevnosti v kritickém stavu a pevnosti reziduální, nikoliv pevnosti 
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vrcholové, která se však pro vyšetření stability území s rizikem svahových deformací 
nevyužívá. Při analýze laboratorních dat je rovněž vhodné využívat korelace mezi výsledky 
různých typů pevnostních zkoušek, např. korelace mezi pevností v kritickém stavu (resp. 
efektivním úhlu vnitřního tření φc') a pevností reziduální (φr'). Takový přístup je v souladu s 
ČSN EN 1997-1 (73 1000) 2006: (Eurokód 7). 

Základními pevnostními parametry pro stabilitní analýzy svahů jsou pevnost v kritickém 
stavu φcr (někdy označováno jako φcv) a pevnost reziduální (φr'). Bližší informace o jejich 
použití v analýzách uvádí kap. 6.2. Z výše uvedených korelací φcr a φr' vyplývá, že stanovení 
obou pevností nevyžaduje neporušené vzorky. 

 

Pevnost v kritickém stavu 

Pevnost v kritickém stavu se pro hodnocení stability ve smyslu tohoto metodického 
pokynu má vždy stanovit laboratorními zkouškami. Jedná se o zkoušky na 
rekonstituovaných vzorcích v trojosém přístroji, tj. buďto odvodněnou zkoušku nebo zkoušku 
neodvodněnou s měřením pórových tlaků. Pro náročné projekty s velkým rizikem je vhodné 
použít modifikaci trojosé zkoušky s odstraněním tření v podstavách vzorků. 

Zkouška ve smykové krabici na rekonstituovaném vzorku, při níž jsou podmínky drenáže 
založeny pouze na odhadech a při níž není pole napětí a přetvoření homogenní, by měla být 
použita pouze v případě, že jsou data ověřena korelací se zkouškami trojosými (platí pro 
translační i rotační smykový přístroj). 

Pro dosažení kritického stavu jsou zpravidla nutná přetvoření přes 15 %. V každém případě je 
ale nutné při vyhodnocení a interpretaci zkoušek ověřovat na průběhu zkoušky i na typu 
porušení zkušebních těles, zda byl kritický stav dosažen, tj. zda šlo o smyk při konstantním 
objemu a konstantním napětí. Zároveň by nemělo docházet k lokalizaci přetvoření. 

Odhad kritické pevnosti z povrcholového stavu trojosých zkoušek prekonsolidovaných 
jemnozrnných zemin může plnit pouze doplňkovou funkci ke zkouškám na vzorcích 
rekonstituovaných (viz např. Burland, 1990). Zcela nevhodné je odhadovat kritickou pevnost 
z povrcholového průběhu zkoušky krabicové na neporušených vzorcích. „Koncová data“ 
takových zkoušek obecně neodpovídají kritické pevnosti („koncové“ pevnosti podle ČSN 73 
6133 – duben 2010). 

 

Pevnost reziduální 

Reziduální pevnost se pro hodnocení stability ve smyslu tohoto metodického pokynu má 
vždy stanovit laboratorními zkouškami.  

Reziduální stav zemin je spojen s uspořádáním plochých částic zeminy ploškami k sobě, kdy 
je smykový odpor nejnižší. Je relevantní pouze pro zeminy s dostatečným obsahem (cca přes 
40 % hmotnosti sušiny) takových částic. Rozhodující je tvar zrn nebo jejich dostatečně pevně 
spojených agregátů, nikoliv mineralogie (viz např. Mesri – Capeda-Diaz, 1986). To je třeba 
uvážit při případných korelacích a při jejich použití pro praktické problémy. 
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Úhel vnitřního tření v reziduálním stavu φr' lze stanovit zkouškou v rotační smykové krabici 
na rekonstituovaném vzorku. Lze použít i krabicový přístroj translační, pokud se vzorek 
smyká opakovaně po dosažení maximálního posunu přístroje až do dosažení ustálené 
minimální hodnoty smykového napětí. Alternativně lze smykovou plochu pro urychlení 
postupu vytvořit rozříznutím vzorku. Pro některé aplikace (zeminy) může být vhodné měřit 
smykový odpor na diskontinuitě v neporušeném vzorku. 

 

6.2. Specifika geotechnického zhodnocení oblastí ohrožených svahovými 
deformacemi  

 

Projektová příprava liniových staveb v oblastech ohrožených svahovými deformacemi 
vyžaduje geotechnické zhodnocení, při kterém se postupuje podle platných technických 
norem se zohledněním specifik těchto území. Příslušnými technickými normami jsou „ČSN 
EN 1997-1 Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla“ a 
„ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. Podle obou 
těchto norem se projektová příprava bude řídit pravidly pro třetí geotechnickou kategorii: 
ČSN EN 1997-1, 2.1(21): 3. Geotechnická kategorie zahrnuje např.: konstrukce v oblastech 
pravděpodobné nestability staveniště nebo trvalých pohybů základové půdy, které vyžadují 
samostatný průzkum nebo speciální opatření. 

ČSN 736133: Třetí geotechnická kategorie zahrnuje … např. vysoké, neobvykle členité a 
složitě zatížené opěrné zemní konstrukce, zemní tělesa stavěná na sesuvných územích anebo 
ohrožená pádem skalních bloků… 

Při návrhu spadajícím do třetí geotechnické kategorie pak technické normy požadují 
zejména: 

ČSN EN 1997-1, 4.3.1(4): Zjištění základových poměrů zahrnuje stanovení geotechnických 
vlastností zeminy nebo horniny, ve které nebo na které je konstrukce založena nebo 
umístěna. Mají se odebrat reprezentativní vzorky, aby se zjistily indexové vlastnosti, pevnost 
a stlačitelnost. Pro třetí geotechnickou kategorii pak mají doplňující požadavky zahrnovat 
další průzkum a zkoumání podrobnosti základové půdy nebo sypaniny, které mohou mít 
významné důsledky pro návrh. Dále se mají provádět přímá pozorování režimu podzemní 
vody, pokud podzemní voda významně ovlivňuje metodu výstavby nebo chování konstrukce. 

ČSN 736133 (5.3.3): Vlastnosti zemin, hornin, skalních masivů a druhotných surovin jsou 
kvantifikovány parametry, které se použijí ve výpočtech. Tyto parametry musí být odvozeny 
z výsledků polních nebo laboratorních zkoušek nebo jiných relevantních údajů a musí být 
interpretovány způsobem vhodným pro uvažovaný mezní stav. Kromě standardních 
průzkumných metod se použijí i experimentální zkoušky a modely. Konstrukce musí být 
dlouhodobě monitorována. 

Inženýrskogeologický průzkum (dle ČSN P 73 1005) má pro třetí geotechnickou kategorii 
splňovat následující požadavky: průzkum se má realizovat nejméně ve dvou navazujících 
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krocích (etapách), jeden z těchto kroků má být v rozsahu etapy podrobného průzkumu. 
Komplexnost a rozsah zkušebního programu musí odpovídat složitosti 
inženýrskogeologických poměrů a náročnosti konstrukce. Odvozené hodnoty se mají 
navrhnout v souladu s ČSN EN 1997-1 standardními postupy terénních a laboratorních 
zkoušek uskutečněných při průzkumu zájmové oblasti. Má se zvážit potřebnost náročnějších 
terénních a laboratorních zkoušek a případně i uplatnění (zahájení) monitoringu již ve fázi 
průzkumu. Pokud je to možné, je vhodné výsledky zkoušek zpracovat i statisticky. 
Doporučuje se ověřit korelace mezi výsledky z více než jednoho typu zkoušky.  

Z požadavků technických norem je třeba zdůraznit, že ve všech případech je vyžadováno 
vyšetření mechanických vlastností laboratorními zkouškami: není proto možné využívat 
jen prosté korelace na základě indexových vlastností nebo tzv. „směrné normové 
charakteristiky“.  

Specifika projektové přípravy liniové stavby v oblastech ohrožených svahovými deformacemi 
jsou následující. Zejména vždy musí zahrnovat stabilitní posouzení na základě 
inženýrskogeologického modelu širšího okolí stavby, tj. zájmové oblasti 
inženýrskogeologického průzkumu (viz kap. 1.8), přičemž inženýrskogeologický model musí 
být projektantem, nebo geotechnikem provádějícím stabilitní posouzení správně 
interpretován (pro to je velmi vhodná součinnost projektanta/geotechnika a geologa).  

Při posuzování celkové stability sesuvného území, ve kterém je liniová stavba umístěna, se 
použije výpočet stupně bezpečnosti. Pro výpočet lze použít řadu metod, nejčastěji pak jednu 
z metod mezní rovnováhy anebo metodu redukce pevnosti v rámci metody konečných 
prvků. Výpočet musí zahrnovat adekvátní část širšího sesuvného území, nikoliv pouze 
svahy zemního tělesa anebo zářezu nebo násypu, v kterém se komunikace nachází. Při 
sestavování geotechnického/výpočetního modelu se klade důraz na správné stanovení 
úrovně hladiny podzemní vody, přičemž se zohlední možné zvýšení volné hladiny podzemní 
vody nebo zvýšení piezometrické úrovně na hlubším horizontu podzemní vody v průběhu 
mimořádné srážkové události. Při sestavování modelu se využije výsledků 
inženýrskogeologického průzkumu, který se musí mimo stanovení geologického složení a 
režimu podzemní vody soustředit i na identifikaci průběhu smykových ploch, který je pro 
výsledky posouzení zásadní (kap. 6.1). Průběh smykových ploch může být stanoven 
metodami přímými (kopné práce, identifikace smykové plochy ve vrtných jádrech), současně 
by však měl být doplněn/zpřesněn metodami geotechnického monitoringu (zejména pomocí 
inklinometrických měření). 

Do výpočtů vstupují návrhové hodnoty pevnostních parametrů vycházející z hodnot 
charakteristických (ČSN EN 1997-1, 2.4.5.2). V souladu s ČSN P 73 1005 má být návrh 
charakteristických hodnot z hlediska těch požadavků, které vyplývají z hodnocení 
horninového prostředí inženýrskogeologickým průzkumem a interakce horninového 
prostředí se stavbou tak, jak jsou v době zpracovávání známy, součástí závěrečné zprávy 
inženýrskogeologického průzkumu. V projektové fázi mohou tyto hodnoty být beze změny 
převzaty anebo mohou být projektantem/geotechnikem zvoleny upravené hodnoty. Výběr 
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hodnot musí být v každém případě opodstatněn. Výběr charakteristických hodnot se zakládá 
na výsledcích laboratorních zkoušek, přičemž charakteristickou hodnotou není průměrná 
hodnota pevnostních parametrů získaná na základě několika laboratorních zkoušek: jedná se 
o obezřetný odhad na základě výsledků zkoušek, jehož účelem je charakterizovat nejnižší 
hodnotu smykových parametrů, které se ve smykové zóně mohou vyskytovat. Pro zpřesnění 
charakteristických hodnot může být s výhodou využito i zpětné analýzy známé sesuvné 
deformace v analogickém geologickém prostředí. Pro adekvátní zpětný výpočet smykové 
pevnosti musí ovšem být správně charakterizována geometrie oblasti, složení horninového 
prostředí a jeho vnitřní struktura, hloubka smykové plochy a zejména pak výška hladiny 
podzemní vody při porušení.  

Geotechnický/výpočtový model vychází z inženýrskogeologického modelu, je však pro 
potřeby výpočtu adekvátně zjednodušen. Toto zjednodušení má být vždy takové, aby byla 
stále zachována funkční podstata jevu, který je vyšetřován. Potřebná kompletnost 
geotechnického/výpočtového modelu je dána prověřením všech možných scénářů, které 
vychází z inženýrskogeologického modelu. Příkladem tohoto postupu je výpočtové 
uplatňování variant různého zvodnění horninového prostředí vzhledem k tomu, že odhad 
správné úrovně hladiny podzemní vody bývá často zatížen značnou nejistotou a úroveň 
hladiny podzemní vody je také silně proměnná v čase a závisí na aktuální i dlouhodobé 
meteorologické situaci. 

 

Důležitým aspektem stabilitní analýzy je pak správný výběr typu smykové pevnosti. 
Rozlišujeme následující typy smykové pevnosti (více ke stanovení parametrů smykové 
pevnosti viz kap. 6.1.3.): 

• Smyková pevnost vrcholová 

Charakterizuje smykovou pevnost materiálu v masivu v neporušeném stavu, který 
nebyl postižen smykovými pohyby v minulosti. Je vyhodnocena z maximálního 
smykového odporu zeminy. Stanovuje se na neporušených vzorcích zeminy, při 
vyhodnocení se uvažuje proložení obálky pevnosti, která nemusí procházet počátkem 
(soudržnost c může být vyšší než 0). Vrcholová smyková pevnost se pro analýzu 
stability sesuvných území vzhledem k postižení pohyby v minulosti pro 
charakterizování materiálu na smykové ploše nevyužívá. 

• Smyková pevnost kritická 

Charakterizuje smykovou pevnost materiálu v masivu po porušení smykovými 
pohyby, které nejsou spjaty s rozvojem jasně definované smykové plochy. Stanovuje 
se na prohnětených (rekonstituovaných) vzorcích zeminy, při vyhodnocení se uvažuje 
lineární obálka smykové pevnosti a nulová soudržnost c (při využití ve výpočetních 
metodách se pak často z numerických důvodů využívá určitá minimální nenulová 
hodnota, např. 1 kPa). Kritická smyková pevnost může být relevantní pro řešení 
stability svahů postižených pomalými pohyby, na kterých v minulosti nevznikla jasně 
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omezená sesuvná deformace. Kritická smyková pevnost se stanoví na základě 
vyšetření laboratorními zkouškami, nikoliv pouze na základě empirických korelací. 

• Smyková pevnost reziduální 

Charakterizuje smykovou pevnost materiálu v masivu po porušení smykovými 
pohyby, které jsou spjaty s rozvojem jasně definované smykové plochy. Stanovuje se 
na prohnětených (rekonstituovaných) vzorcích zeminy, při vyhodnocení se uvažuje 
lineární obálka smykové pevnosti a nulová soudržnost c (při využití ve výpočetních 
metodách se pak často z numerických důvodů využívá určitá minimální nenulová 
hodnota, např. 1 kPa). Reziduální smyková pevnost se rozvíjí z důvodu vzniku 
paralelního uspořádání plochých jílových částic, je tedy relevantní pouze pro zeminy 
s obsahem jílových částic. V závislosti na typu zeminy (zejména na procentuálním 
zastoupení a mineralogii jemnozrnné frakce) její hodnota může být rovna pevnosti 
kritické, ale může klesat až na hodnotu jedné třetiny pevnosti v kritickém stavu i nižší 
(Mesri – Cepeda – Diaz, 1986). Reziduální smyková pevnost proto bude stanovena na 
základě vyšetření laboratorními zkouškami, nikoliv pouze na základě empirických 
korelací. Reziduální pevnost je relevantní pro řešení stability svahů postižených 
v historii sesuvy s lokalizovanými smykovými plochami i svahů postižených plouživými 
(creepovými) pohyby po jasně definované smykové ploše. 

 

Po zvolení charakteristické hodnoty adekvátního typu smykové pevnosti se posoudí stabilita 
širšího okolí liniové stavby pomocí výpočetních metod. Při analýzách je třeba zajistit, aby 
průběh smykové plochy ve výpočtu odpovídal výsledkům inženýrskogeologického průzkumu, 
zejména při využití výpočetních metod, které umožňují automatizované hledání výpočtově 
nejnepříznivější smykové plochy. Tyto metody mohou vyhledat lokální nestability na 
nepravidelném povrchu terénu, hodnota stupně stability pak nemusí reprezentovat stabilitu 
na smykové ploše potenciálního sesuvu. Výstupem posouzení je stupeň stability, jehož 
minimální hodnota je normově definována, přičemž se hodnoty požadované platnými 
normami ČSN EN 1997-1 a ČSN 736133 liší: 

• Postup podle ČSN EN 1997-1: V prvé řadě je třeba zdůraznit, že pro třetí 
geotechnickou kategorii podle této normy posouzení „má obvykle zahrnovat 
alternativní ustanovení a pravidla k těm, co jsou v této normě“. Pokud se budeme 
držet normových postupů, pro výpočty se využije tzv. třetí návrhový přístup. Ten v 
prvé řadě vyžaduje obezřetný odhad charakteristických hodnot materiálových 
parametrů, popsaný výše. Dále se pro analýzu svahu využijí hodnoty koeficientů A 
(pro zatížení a jeho účinky), M (pro materiálové parametry) a R (pro únosnosti). Pro 
třetí návrhový přístup a řešení stability svahu jsou hodnoty A a R rovny jedné. 
Hodnota M závisí na materiálovém parametru, přičemž jsou tangenta úhlu vnitřního 
tření a soudržnost redukovány hodnotou 1,25 a objemová tíha není redukována. Při 
analýze je pak vyžadováno dosažení minimálního stupně stability rovného jedné. 
Téměř ekvivalentní (s odchylkou maximálně několika prvních procent) je užití přímo 
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charakteristických hodnot parametrů a požadavek stupně stability FS=1,25, což je 
doporučovaný postup (změna parametrů může ovlivnit vypočtený průběh smykové 
plochy). 

• Postup podle ČSN 736133 postup vyžaduje výběr charakteristických hodnot 
materiálových vlastností v souladu s ČSN EN 1997-1. Pro výpočet stability se využijí 
návrhové hodnoty, které jsou totožné s charakteristickými hodnotami, přičemž 
hodnota požadovaného stupně stability závisí na geotechnické konstrukci (zářez, 
násyp), typu materiálu, typu podloží a typu smykových parametrů (vrcholové, kritické 
nebo reziduální). Požadované stupně stability jsou specifikovány v normativní příloze 
B této normy. Pro řešení stability sesuvného území jsou relevantní kritické anebo 
reziduální smykové parametry, přičemž pro kritické parametry se vyžaduje stupeň 
stability FS=1,15, pro reziduální parametry se vyžaduje stupeň stability FS=1,1.  

 

Vzhledem k tomu, že požadovaný stupeň stability není dle platných technických norem 
jednoznačný, může být vhodná hodnota stanovena úsudkem geotechnika provádějícího 
analýzy se zohledněním potenciálních nejistot v geometrii svahové nestability (hloubce 
smykové plochy), maximální výšce hladiny podzemní vody (nebo maximální piezometrické 
úrovni na hlubším horizontu podzemní vody ovlivňujícím pórové tlaky na smykové ploše) a 
nejistot ve stanovení smykových parametrů. Zvolená minimální hodnota stupně stability 
ovšem nebude nižší než požadovaná ČSN 736133, ani vyšší než požadovaná ČSN EN 1997-1. 

V případě nevyhovujícího stupně stability projektant navrhne opatření pro zvýšení stupně 
stability na požadovanou hodnotu. Může se jednat o silové statické stabilizační opatření 
(opěrné stěny, kotvená pilotová stěna atd.), stabilizační opatření sestávající ze změny 
geometrie svahu (zejména pak odlehčení v horní části svahu a přitížení ve spodní části 
svahu), nebo změny režimu proudění podzemní vody zajišťující snížení piezometrické úrovně 
na smykové ploše. Navržená stabilizační opatření pak musí být opět posouzena z hlediska 
stability širšího okolí stavby. 

 

Posouzení stability širšího okolí stavby je specifikum výstavby liniových staveb v územích s 
potenciálním nebezpečím svahových deformací, přičemž nenahrazuje posouzení prvního a 
druhého mezního stavu geotechnické konstrukce jako takové, prováděné v souladu 
s technickými normami. Geotechnické posouzení stability je součástí projektové 
dokumentace stavby, kdy je nutné prověřit všechny možné kombinace 
inženýrskogeologických poměrů a navrhované geotechnické konstrukce. Nelze jej proto 
nahrazovat případnými orientačními výpočty, které mohou být součástí výstupů 
inženýrskogeologického průzkumu.  

Provádí se jednak stabilitní analýzy jednotlivých umělých objektů, včetně svahů násypů a 
zářezů, jednak stabilitní analýzy celého stavbou dotčeného území. Je třeba posoudit, jak 
může stabilita objektu umělého objektu ovlivnit stabilitu území, a naopak, jak může stabilita 
území ovlivnit či ohrozit stabilitu umělých objektů. 
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Při provádění stabilitních analýz je třeba vzít v úvahu, že minimalizace nejistot o vlastnostech 
horninového prostředí (prostřednictvím jeho inženýrskogeologického modelu a 
laboratorních experimentů), je obvykle mnohem důležitější, než přesnost samotného 
použitého výpočetního modelu (Eurokód 7-1, odst. 2.4.1.2.).  

Vždy je nutno připustit, že skutečné procesy mohou být komplikovanější než použité 
výpočtové modely, a tudíž výsledky modelování je třeba brát s určitou rezervou a 
podrobovat je průběžnému ověřování na základě nových skutečností zjištěných 
inženýrskogeologickým doplňkovým průzkumem, dozorem či 
inženýrskogeologickým/geotechnickým monitoringem. Komplexní monitoring musí být při 
výstavbě v potenciálně nestabilním území prováděn vždy.  
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7. Postup při přípravě liniových staveb 
 

Inženýrskogeologický průzkum je základním prvkem při přípravě liniových staveb, rozhoduje 
o směrovém a výškovém vedení trasy, míře podstupovaných rizik při výstavbě a rozpočtu 
stavby.  

V souladu s ČSN P 73 1005, odst. 4.8, má objednatel pro průzkumné práce poskytnout 
zhotoviteli průzkumu dostatečný čas, který je potřeba na přípravu průzkumu, terénní a 
laboratorní práce a jejich vyhodnocení, zejména pak v souladu s projektem 
inženýrskogeologického průzkumu a harmonogramem v něm uvedeným.  

Inženýrskogeologický průzkum musí být hotov s dostatečným předstihem tak, aby bylo 
možné jeho výsledky při přípravě stavby naplno a kvalitně uplatnit (výběr trasy, 
projektování). 

Objednatel je zodpovědný za zajištění dostatečného inženýrskogeologického průzkumu 
(jeho rozsahu a komplexnosti) a za vytvoření podmínek pro provedení tohoto průzkumu 
v potřebné kvalitě. 

 

7.1. Územní plánování 
 
Postup při přípravě územního plánu je určen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební zákon definuje stavby pozemních komunikací jako veřejnou infrastrukturu. Stavba 
pro veřejnou infrastrukturu, určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, 
zaznamenaná ve vydané územně plánovací dokumentaci, je veřejně prospěšnou stavbou. Z 
hlediska zpracovávané metodiky se jedná o dopravní stavby, které lze řadit, pokud budou 
zaneseny v územně plánovací dokumentaci, mezi veřejně prospěšné stavby. 

 

Územně plánovací dokumentace se člení na: 

• zásady územního rozvoje; 
• územní plán; 
• regulační plán. 

 

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace je příslušný obecní úřad, krajský úřad, 
Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo obrany. Tato ministerstva jsou ústředními 
správními úřady ve věcech územního plánování a vykonávají ve věcech územního plánování 
státní dozor. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území a výstavbu. Úkolem územního plánování je, mimo jiné, prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provádění, jejich přínosy, problémy a rizika s 
ohledem, v neposlední řadě, na životní prostředí, geologickou stavbu území a jeho 
hospodárné využívání. V případě územního plánování v oblastech náchylných ke svahovým 
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deformacím se význam geologické stavby území spolu s vlivem stavby na životní prostředí 
dostává na první místo. Územní plán má vytvářet podmínky pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to způsobem, 
blízkým přírodě. 

 

Pro proces územního plánování je závazná vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška v příloze č. 1 v podkladech pro rozbor 
udržitelného rozvoje území uvádí následující sledované jevy, které se dotýkají geologického 
prostředí nebo jeho využívání. 

 

Jsou to: 

č. 44 vodní zdroje, povrchové a podzemní vody včetně ochranných pásem 

č. 45 chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

č. 46 zranitelné oblasti 

č. 47 vodní útvary povrchových a podzemních vod 

č. 50 záplavová území 

č. 51 aktivní zóna záplavového území 

č. 52 území, určená k rozlivům povodní 

č. 55 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 

č. 56 lázeňské místo, vnější a vnitřní území lázeňského místa 

č. 57 dobývací prostor 

č. 58 chráněné ložiskové území 

č. 59 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

č. 60 ložisko nerostných surovin 

č. 61 poddolované území 

č. 62 sesuvné území a území jiných geologických rizik 

č. 63 staré důlní dílo 

č. 64 staré zátěže a kontaminované plochy 

č. 66 odval, výsypka, odkaliště, halda 

č. 67 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 

č. 85 skládka včetně ochranného pásma 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že na přípravě a zpracování územního plánu se musí podílet 
geolog, odborně způsobilý v příslušném oboru. 
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Zásady územního rozvoje, § 36 stavebního zákona 

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 
požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby. 

 

Územní plán, § 43 stavebního zákona 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, uspořádání krajiny a koncepci 
veřejné infrastruktury. Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání 
území stanoví prováděcí právní předpisy.   

 

Regulační plán, § 61 stavebního zákona 

Regulační plán stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné infrastruktury i s ohledem na charakter řešeného území. 

 

Na všech stupních přípravy a realizace územně plánovací dokumentace by se tedy měl 
přiměřeně podílet odborník na geologii a životní prostředí. Důležitá je jejich účast zejména 
při volbě trasy liniové stavby. Rozhodnutí o vedení trasy liniové stavby by měl předcházet 
dostatečně obsáhlý inženýrskogeologický průzkum ve všech uvažovaných variantách. Při 
tom je nutné, v rámcově navržené trase, posoudit širší území (zájmovou oblast – viz kap. 
1.8), než které je dáno pouhým rozsahem stavby. Jen v takovém případě je možné 
komplexně posoudit a vybrat nejvhodnější trasu. Průzkum dostatečně širokého území může 
zjistit zprvu zdánlivě nedůležité skutečnosti, které se však mohou následně negativně 
projevit při výstavbě a provozu stavby. Je to především nestabilita území, změny 
hydrogeologických poměrů, stará důlní díla, opuštěné skládky či jiné ekologické zátěže. 

 

7.2. Hodnocení geotechnických rizik 

7.2.1. Úvodní teze 
 
Riziko je v souladu s mezinárodní normou ISO 31000 obecně definováno jako vliv nejistoty na 
dosažení cíle. Při inženýrské výstavbě a v návaznosti na Eurokódy ČSN EN 1990, ČSN EN 
1991, a zejména ČSN EN 1997 včetně ČSN P 73 1005 je geotechnické riziko (R) definováno 
jako souběh pravděpodobnosti vzniku nežádoucího jevu (P) a škod z toho vyplývajících (D): 

R = P × D 
Pravděpodobnost vyjadřuje míru nejistoty, že určitý děj nastane. Má rozměr od nuly do 
jedné. Pravděpodobnost vzniku nežádoucích událostí při výstavbě a provozu stavby souvisí 
především s nejistotami o inženýrskogeologických poměrech, geotechnických vlastnostech, 
výstižnosti inženýrskogeologického modelu a z toho vyplývající spolehlivosti návrhového 
modelu jednotlivých stavebních konstrukcí. 
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Nejistoty jsou spojené s proměnlivostí vlastností horninového prostředí, ve kterém se dílo 
buduje, a s nejistou předpovědí interakce budované stavby s horninovým prostředím. Ta 
mimo jiné vyplývá z proměnlivostí horninového prostředí, jeho jednotlivých částí i vztahů 
mezi nimi. Systém stavba-hornina přitom bývá i nahodile ovlivňován externími jevy. 
Například přírodními jevy, změnami sociálně ekonomického prostředí, ve kterém se dílo 
připravuje, případně vlivem lidského činitele či chybami. I tyto jevy je třeba vzít při řízení rizik 
v úvahu. 
Průchod dopravní stavby nestabilním územím se musí zpravidla složitě řešit v extrémně 
komplikovaných geologických poměrech, které ani velmi rozsáhlý inženýrskogeologický 
průzkum není schopen beze zbytku pojmout. Při přípravě i výstavbě díla je proto vždy 
nevyhnutelné pracovat s nezanedbatelnou úrovní nejistot. To obnáší nebezpečí vzniku 
nových nebo aktivaci starých svahových pohybů. To znamená mimořádné riziko nejen pro 
stavbu a budoucí provoz komunikace samotné, ale i pro další objekty a subjekty v okolí. 
Dalšími ohroženými subjekty a objekty mohou být vlastníci přilehlých pozemků, stavby a 
provozy v dosahu případného sesuvu, vodní zdroje, životní prostředí atp.  Vzniklé škody 
zahrnují nejen bezprostřední přímé materiální škody, ale i ztráty vyplývající z narušení 
procesů, které v dotčeném území standardně probíhaly, včetně škod společenských a 
nehmotných (přerušení dopravy, narušení zemědělské činnosti, znehodnocení vodních 
zdrojů, znehodnocení kulturních statků a památek, ztráta důvěry veřejně-správních institucí 
rozhodujících o stavbě atp.). 

Ve všech fázích přípravy navrhování i realizace liniové stavby v potenciálně nestabilním 
území je proto třeba vzít potenciální rizika v úvahu (viz  Eurokód 7, odst. 2.1.8.). Při návrhu 
i finálním stanovení charakteristických hodnot geotechnických parametrů je pak třeba 
uplatnit obezřetný přístup. Prvořadou povinností účastníků přípravy výstavby a její 
realizace je rizika poznávat (identifikovat a kvantifikovat) a řídit je (kontrolovat a snižovat na 
přijatelnou míru).   
 

7.2.2. Cíle řízení rizik na dopravních stavbách procházejících složitými 
geologickými poměry 

 

Cílem řízení rizik je přispět k vybudování liniové stavby podle projektu a harmonogramu při 
nepřekročení plánovaného rozpočtu výstavby a při současném respektování technických a 
kvalitativních podmínek projektu.  

Smyslem této kapitoly je proto poskytnout objednatelům, správcům staveb, stavebním 
dozorům, projektantům, zhotovitelům podzemních děl, geotechnickým konzultačním firmám 
i zhotovitelům rizikových analýz návody pro účinné a profesně správné provádění analýz rizik 
a postupy řízení rizik liniových staveb vedených potenciálně nestabilním územím. Ty umožní 
účinné řízení rizik, rozdělování kompetencí a odpovědností za rizika mezi účastníky výstavby, 
optimalizaci mezi ekonomickými, technickými, kvalitativními a bezpečnostními kritérii.  
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Předložená metodická pomůcka je zaměřena především na geotechnická rizika a jejich 
snižování a eliminaci. Základními nástroji jsou inženýrskogeologický průzkum, analýzy 
geotechnických rizik prováděné obvykle v každé etapě průzkumu a v případech 
mimořádných situací, účinné využívání inženýrskogeologického/geotechnického monitoringu 
a inženýrskogeologického/geotechnického dozoru v průběhu výstavby.   

 

7.2.3. Zásady rizikové analýzy 
 

Respekt k normám 

Při řízení rizik je nutné respektovat platnou normativní základnu. Zejména ČSN P 73 1005 
Inženýrskogeologický průzkum, ISO 31000 Risk management, ISO GUIDE 732009 Risk 
management vocabulery, ČSN EN 31010 Techniky posuzování rizik, ČSN EN 608 (2007) 
Techniky analýzy bezporuchovosti systémů FMEA, ČSN EN 1997, (Eurokód 7), ČSN EN 1991 
Zatížení konstrukcí a ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí.  
Doporučuje se používání expertních metod a postupů. Především ČSN EN 608 (2007) 
Techniky analýzy bezporuchovosti systémů FMEA.  
Základní prvky rizikové analýzy a řízení rizik. Riziková analýza má dva základní kroky:  

• Identifikaci rizik (zdrojů rizik či potenciálně nežádoucích jevů, které mohou při 
výstavbě nastat); 

• Kvantifikaci rizik (odhad pravděpodobnosti, s jakou mohou nežádoucí jevy nastat, a 
škod (hmotných i nehmotných), které by v tom případě mohly vzniknout.  

 

Identifikace nežádoucích jevů a sestavení jejich registrů  

Identifikaci je výhodné provádět expertním týmem podle zásad ČSN EN 608 (2007) Techniky 
analýzy bezporuchovosti systémů FMEA. Pro identifikaci možných nežádoucích jevů jsou 
obecně experty hledány odpovědi na otázky: 

• Jaké nežádoucí jevy se mohou na dané části stavby v daných inženýrskogeologických 
podmínkách a poměrech vyskytnout? 

• Jaké různé problémy s tím spojené mohou vzniknout? 
• Jaká je pravděpodobnost výskytu potenciálních problémů? 
• Jaká je pravděpodobnost výskytu vzniku příslušných nežádoucích jevů během 

výstavby? 
• Jaké velké budou důsledky v případě, že nežádoucí jev nastane? 

 
V podstatě jde o identifikaci toho, co se může stát, kde se to může stát, jakým způsobem se 
to může stát, kdy se to může stát, jak dlouho to bude trvat, jak je to možné sledovat, co a 
kdo je tím ohrožen, do jaké míry je možné nežádoucí jev – zejména jeho inicializaci a rychlost 
jeho průběhu – předpovídat. A nakonec, co je možné udělat pro to, aby se to nestalo. Na 
závěr se sestavuje registr nežádoucích jevů, zvlášť pro každý typický objekt či část stavby. 
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Kvantifikace nežádoucích jevů a sestavení jejich registrů prostřednictvím expertního 
postupu 

Při hodnocení významu jednotlivých nežádoucích jevů se kombinuje slovní hodnocení 
potenciálních nežádoucích jevů s jejich hodnocením číselným podle jednotné klasifikace.  

Doporučuje se pětistupňová stupnice. Bodové hodnocení se provádí pro tři parametry 
každého nežádoucího jevu – a to: 

• Z      důsledky (závažnost, výše škod příslušného jevu); 
• P      pravděpodobnost vzniku příslušného jevu;  
• Dt     předvídatelnost vzniku takového jevu. 

Pro každý zdroj rizika se pak v souladu s ČSN EN 608 (2007) stanoví index RPN (Risk Priority 
Numer). Ten je hodnocením míry rizika, které případné uskutečnění potenciálního 
nežádoucího jevu v konkrétním případě představuje.  Hodnota indexu RPN je daná součinem 
všech tří klasifikovaných parametrů. 

RPN= Z × P × Dt 

 

7.2.4. Řízení rizik v průběhu výstavby liniového díla přes potenciálně 
nestabilní území 

 
Analýza a řízení rizik je nedílnou součástí přípravy a řízení výstavby každé náročné inženýrské 
stavby v komplikovaných geologických poměrech. Řízení rizik je založeno na observačním 
přístupu, kdy se postup výstavby a realizační dokumentace výstavby upravuje podle 
skutečného chování systému stavba-hornina. Řízení rizik musí proto být nedílně začleněno 
do struktury organizace a řízení celé stavby.  
 
Základním podkladem pro řízení rizik výstavby liniového díla v potenciálně nestabilním území 
je dostatečný předchozí inženýrskogeologický průzkum a výchozí riziková analýza. 
Při výstavbě jsou pak základními prvky řízení rizik: 

• inženýrskogeologický/geotechnický dozor (podrobněji viz kap. 8.); 
• inženýrskogeologický/geotechnický monitoring (podrobněji viz kap. 9.); 
• vlastní rozhodování pro snižování rizik; doporučuje se zorganizovat zvláštní kontrolní 

den pro hodnocení monitoringu a rizik.  
 

Základní koncept řízení rizik je observační metoda. Při ní se na základě 
inženýrskogeologického/geotechnického dozoru, inženýrskogeologického/geotechnického 
monitoringu upravuje další postup výstavby (případně i projektová dokumentace) tak, aby se 
interakce díla s horninovým masivem udržela v projektem předepsaných mezích a bylo 
dosaženo technických a kvalitativních podmínek projektu. Z toho je nutno odvodit důsledky 
do smluv o dílo a financování výstavby.  
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Riziková analýza se provádí v každé etapě inženýrskogeologického průzkumu i při výstavbě 
při vzniku mimořádných situací. 
 
Hodnocení odlišností v zastižených geologických poměrech 
Hodnocení odlišností při výstavbě zastižených geologických poměrů, které jsou významné 
z hlediska projektu, je úkolem inženýrskogeologického/geotechnického dozoru během 
výstavby. Zásadní je hodnocení nejen bezprostředně zastižených poměrů při výstavbě, ale 
všech geologických předpokladů, zejména vodního režimu, které jsou podstatné pro projekt 
stavby v celém dotčeném území. Specifické požadavky na provádění 
inženýrskogeologického/geotechnického dozoru jsou uvedeny v kap. 7.2.  
 
Inženýrskogeologický/geotechnický monitoring 
Sledování skutečné interakce mezi stavbou dotčeným horninovým prostředím a výstavbou, 
případně hotovou stavbou, je úkolem monitoringu. Specifické požadavky na monitoring při 
výstavbě liniové stavby potenciálně nestabilním územím jsou obsaženy v kap. 9. Podrobně 
jsou zásady monitoringu popsány v TP 237 Geotechnický monitoring tunelů pozemních 
komunikací.  
Monitoring se nezaměřuje pouze na pruh území definovaný stavebním pozemkem ve smyslu 
stavebního zákona, ale na tak širokou oblast, aby identifikoval a hodnotil všechny 
potenciálních projevy nestability i jevy, které je mohou způsobovat a budovaného díla se 
dotknout, tj. má zohledňovat celou zájmovou oblast ve smyslu kap. 1.8. 
Monitoring musí být také zahájen v dostatečném předstihu před zahájením výstavby, aby – 
co se týká vodního režimu – zahrnoval alespoň jeden rok. 
Součástí přípravy a výstavby liniové stavby v potenciálním území je riziková analýza a 
postupy řízení rizik, které musí být provázány se systémem řízení celé výstavby. 
 
Průběžné hodnocení rizik 
Průběžné hodnocení rizik během výstavby se provádí společně s hodnocením výsledků 
monitoringu, inženýrskogeologického/geotechnického dozoru a postupu výstavby. Pro 
hodnocení se doporučuje zorganizovat pravidelný kontrolní den s povinnou účastí všech 
kompetentních účastníků výstavby. Kontrolní den je zahrnut do struktury ostatních 
pravidelných kontrolních dnů. V systému řízení výstavby musí být zakotveno, kdo pro tento 
kontrolní den připravuje podklady. Podrobněji viz kap. 9 a TP 237. 
 
Některá další specifika rozhodovacího procesu při řízení rizik 

• Pro řízení rizik při přípravě a výstavbě liniového díla v potenciálně nestabilním území 
je typické rozhodování v podmínkách nejistoty. To znamená, že některé nebo 
všechny proměnné, mající na rozhodnutí vliv, jsou známy jen částečně. Rozhodování 
proto probíhá za větší či menší míry nejistot. 

• Využití čistě deterministických metod pro řešení problémů souvisejících s riziky je 
proto omezené. 
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• Řízení rizik probíhá v etapách. Ty navazují na jednotlivé fáze přípravy a výstavby. 
• Riziko má vždy svého nositele. Stejný nežádoucí jev může znamenat různá rizika pro 

různé účastníky výstavby. 
• Klíčovým prvkem při řízení rizik je proto tzv. úroveň přijatelného rizika. To je taková 

úroveň (velikost) rizika, kterou je ochoten či schopen příslušný nositel zvládnout (v 
případě uskutečnění rizikových dějů). 

• Prováděním rizikových analýz by měl být pověřen zkušený odborník. Rizikové analýzy 
se provádí vždy pro konkrétního nositele rizika. 

• Součástí týmu expertů, kteří se podílí na rizikových analýzách a hledání optimálních 
rozhodnutí, jsou zástupci objednatele/správce stavby – stavebního dozoru, 
projektanta, zhotovitele, zpracovatele inženýrskogeologického průzkumu, 
geotechnického monitoringu a geotechnického dozoru. 
 

7.2.5. Specifika analýzy sesuvných pohybů z hlediska rizik 
 

Spolehlivost stanovení mechanismu sesuvů a jejich průběhů v čase  

Nalezení fyzikálních příčin proběhlých i potenciálních sesuvů je základním prvkem rizikové 
analýzy i následného řízení rizik výstavby v sesuvném území. Proto je klíčové dostatečné 
pochopení geneze celého dotčeného území prostředky inženýrské geologie.  

Inženýrskogeologický a geotechnický/výpočtový model území musí být co nejvýstižněji 
vyjádřen v řezech zájmovou oblastí ve směru potenciálních nebo skutečných sesuvných 
pohybů analyzovaným sesuvem. Dalším významným prvkem rizikové analýzy je dostatečně 
spolehlivé pochopení vodního režimu a jeho změn v čase, včetně příčin těchto změn (např. 
znalost vývoje pórových tlaků). Dále znalost průběhu vnějšího zatížení, ať už v důsledku 
geodynamických či antropogenních procesů, včetně předpokládané výstavby. 

 

Antropogenní a jiné vlivy 

Při posuzování stability je také třeba zohlednit všechny antropogenní vlivy, které mohou 
ovlivnit data vstupující do analýzy. Především jde o jejich důsledky ve formě změn zatížení, 
hladiny podzemní vody i pevnosti zemin.  

 

Stanovení vlastností hornin 

S dostatečnou jistotou musí být popsána pevnost a přetvárnost zemin/hornin nalézajících se 
v potenciálních (zastižených) smykových zónách, plochách či základových spárách a v podloží 
umělých objektů (dostatečné množství zkoušek představujících počet výsledků vyhovujících 
podmínce statistického souboru).  

Významné je, že všechny tyto parametry, zejména ale vodní režim a často i charakter 
působících sil (zatížení dané změnou morfologie, ať už umělou nebo přirozenou) se mohou 
významně měnit v čase. Tento vývoj a prvky, které jej ovlivňují, je žádoucí odhadnout. 
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Volbu hodnot a typu dat pevnostních parametrů hornin (laboratorní výsledky zkoušek, polní 
měření atd.) je nutno uplatnit s ohledem na dané podmínky, vhodnou a ověřenou teorií 
pevnosti. Zeminy v sesuvných oblastech mívají s ohledem na smykové deformace, kterými 
prošly v minulosti, ovlivněnou strukturu a tím i své deformační chování a pevnost. Kromě 
toho mechanické vlastnosti zemin (vrcholová pevnost, přetvárnost) nejsou stálé, ale jsou 
závislé na stavu zemin, tj. na pórovitosti a efektivním napětí. V průběhu procesu přetváření a 
porušování se proto zpravidla mění.  

Změny vrcholové pevnosti zemin v sesuvném území je třeba uvažovat v souladu s koncepcí 
kritických stavů (Schofield – Wroth, 1968). Tato koncepce bere v úvahu pokles vrcholové 
pevnosti v průběhu přetváření před okamžikem definitivní ztráty stability a vytvoření 
souvislé smykové plochy. U sesuvů s úplně vytvořenou rovinnou smykovou plochou bývá 
příslušná reziduální pevnost (viz kap. 6.2).  

Obecně je důležité stanovení, zda pro stabilitní analýzu bude rozhodující vrcholová, kritická 
nebo reziduální smyková pevnost v závislosti na tom, zda svah již byl v minulosti svahovými 
postižen či nikoli (viz kap. 6.2). 

 

Vodní režim 

Pro účely stabilitní analýzy je nezbytné stanovení pórových tlaků. K tomu je nutné znát vodní 
režim a jeho časový vývoj nejen v bezprostředním okolí potenciálního sesuvu, ale v celé 
oblasti, které je vodní režim v okolí sesuvu součástí. 

Průběhy úrovní hladin podzemní vody v celém podélném profilu ohroženém potenciálním 
sesuvem je třeba znát v dostatečně dlouhé časové řadě. Bez toho nelze s potřebnou 
spolehlivostí předpovědět kolísání hladiny podzemní vody. To znamená zřízení 
hydrogeologického monitoringu. 

Nelze se ale spokojit pouze se sledovaním kolísání hladiny podzemní vody v určitém období, 
ale pro návrh geotechnické konstrukce, která má být dlouhodobě stabilní, je třeba mít k 
dispozici věrohodné odhady extrémních úrovní hladiny podzemní vody, které během užívání 
konstrukce připadají v úvahu. 

Kolísání hladiny podzemní vody má zásadní vliv na změny stability svahů. Pórové tlaky na 
potenciálních smykových plochách se mohou měnit od negativních hodnot (při kapilární 
vodě po poklesech hladiny vody), až k vysokým kladným hodnotám pórového tlaku, který 
naopak snižuje významně stabilitu svahu. Je nutno posoudit, zda je vyloučeno působení 
vztlaku vody na potenciální smykové ploše. 

Žádoucí je samostatné posouzení spolehlivosti a doby zaručeného fungování drenážních 
systémů, majících za úkol trvalé snižování hladiny podzemní vody. 

 

Zpětné analýzy – stanovení smykové pevnosti zeminy po sesuvu 

Prostřednictvím zpětných analýz na smykové ploše po sesuvu je možné stanovit zpětně 
parametry pevnosti zemin. Předpokládá se při tom, že stupeň stability bezprostředně po 
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sesuvu je roven 1. Pak lze zpětným stabilitním výpočtem stanovit smykovou pevnost zeminy, 
která se mobilizovala v době sesuvu. 

Výstižnost zpětné analýzy ale závisí na řadě předpokladů. Především je spolehlivě třeba znát 
celý průběh a charakter smykové plochy. Ta může být rovinná, zakřivená, nepravidelně 
zvlněná, může jít o mocnější zónu apod. To se může měnit místo od místa. 

Další významnou neznámou, kterou je téměř nemožné zpětnou analýzou určit, je vodní 
režim, respektive hodnoty pórového tlaku na smykové ploše nebo v smykové oblasti. Vznik 
smykové plochy a sesuvných deformací totiž vodní režim zcela nepochybně významně změnil 
a jeho původní stav již nemusí být poznatelný. 

 

7.3. Inženýrskogeologický průzkum pro projekt stavby 

7.3.1. Obecné zásady  
 

Inženýrskogeologický průzkum je činnost, při které se zkoumají geologické podmínky ve 
vztahu k možnému využití přírodního prostředí pro účely realizace liniové stavby v krajině. 
Hlavními složkami přírodního prostředí jsou horninové prostředí, podzemní voda, reliéf 
krajiny a geodynamické procesy. Ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. se projektováním, 
prováděním a vyhodnocováním geologických prací pro územní plánování rozumí 
inženýrskogeologický výzkum a průzkum. Inženýrskogeologický průzkum má poskytnout 
dostatečné údaje pro vytvoření inženýrskogeologického modelu ve smyslu ČSN P 73 1005 ve 
vztahu k projektovanému dílu (inženýrskogeologický model – podrobněji viz kap. 4). Skladba 
a rozsah průzkumu vycházejí ze znalosti úvodního modelu a mají se přizpůsobit náročnosti a 
významu stavby, pro kterou je průzkum realizován. U klíčové liniové dopravní stavby je při 
přechodu přes území s hrozícími svahovými deformacemi třeba uvažovat se třetí 
geotechnickou kategorií. Pro určení geotechnické kategorie při inženýrskogeologickém 
průzkumu obecně a pouze pro návrh zemního tělesa pozemních komunikací platí podmínky, 
uvedené v kapitole 5 ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

 
Legislativní rámec 

Zákon č. 62/1988 Sb. v ustanovení § 2, odst. 1 uvádí „Geologickými pracemi, podle tohoto 
zákona, se rozumí geologický výzkum a průzkum“. Ten podle odst. 1, písm. d) zahrnuje 
zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a geologických poměrů území, zejména pro 
účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných 
území. Podle ustanovení § 3, odst. 1 zákona „geologické práce řídí a za jejich výkon odpovídá 
osoba s osvědčením odborné způsobilosti tyto práce projektovat, provádět a vyhodnocovat“. 
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7.3.2. Projekt inženýrskogeologického průzkumu 
 

Projekt inženýrskogeologického průzkumu je projektem geologických prací ve smyslu zákona 
č. 62/1988 Sb. a zpracovává se pro realizaci geologických úkolů inženýrskogeologického 
průzkumu ve všech případech daných příslušnou legislativou.  

Projekt inženýrskogeologického průzkumu (zejména pokud jde o jeho náplň a rozsah 
činností) se má zpracovat takovým způsobem, aby inženýrskogeologický průzkum umožnil 
sestavení inženýrskogeologického modelu obsahujícího odvozené hodnoty a návrh 
charakteristických hodnot v podrobnostech a spolehlivosti odpovídajících etapě a cíli 
průzkumu. V projektu inženýrskogeologického průzkumu musí být tento cíl průzkumu pro 
danou etapu jasně definován, definovány mají být také prostředky k jeho dosažení (rozsah, 
typy činností, metody průzkumných prací, způsob vyhodnocení, doba trvání průzkumu atd.). 
Navržené práce musí být proveditelné.  

Pro zpracování projektu inženýrskogeologického průzkumu má objednatel zpracovateli 
projektu inženýrskogeologického průzkumu předat potřebné podklady. Zejména se jedná o 
podstatné části aktuální projektové dokumentace stavby potřebné pro projekt průzkumu a 
jeho následnou realizaci (technická zpráva, situace umístění stavby v terénu, informace o 
výškovém uložení stavby v terénu a jejích dílčích objektů, řezy a mapové podklady vhodného 
měřítka), podklady o známém průběhu inženýrských sítí (pokud se objednatel se 
zhotovitelem průzkumu nedohodnou jinak), výsledky předcházející etapy průzkumu, pokud 
se tato etapa uskutečnila a byla zadána stejným objednatelem.  

Zhotovitel projektu inženýrskogeologického průzkumu má zjistit všechny dostupné 
informace o zájmové oblasti s ohledem na její dosavadní prozkoumanost a posoudit jejich 
využitelnost pro dosažení cíle projektovaných prací. Tato zjištění se mají porovnat s údaji 
z vizuální prohlídky zájmové oblasti.  

Zhotovitel projektu inženýrskogeologického průzkumu má v rámci možností projektu 
průzkumné práce projektovat tak, aby se zamýšlené práce nedostávaly do střetů se zájmy 
chráněnými zvláštními právními předpisy, a volí takové řešení, které zajistí soulad s ochranou 
těchto zájmů. Vlastní řešení střetů zájmů v souvislosti s realizací průzkumu (kolize 
s inženýrskými sítěmi, zajištění vstupů na pozemky od vlastníků a nájemců apod.) je podle 
dohody mezi objednatelem a zhotovitelem průzkumu v kompetenci objednatele nebo 
zhotovitele průzkumu.    

Pokud jsou součástí průzkumných prací technické práce (např. vrtné práce), potom se 
v rámci projektu inženýrskogeologického průzkumu má zpracovat i projekt technických prací 
(podrobněji viz ČSN P 73 1005). 

 

Obsah projektu inženýrskogeologického průzkumu 

V projektu inženýrskogeologického průzkumu mají být obsaženy následující údaje: 

• název úkolu a označení odpovídající etapy průzkumu;  
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• jednoznačná definice cílů inženýrskogeologického průzkumu;  
• identifikace objednatele a zhotovitele projektu inženýrskogeologického průzkumu, 

včetně uvedení odpovědného řešitele geologických prací v oboru inženýrská geologie 
a případně osoby, která pod vedením odpovědného řešitele tento projekt 
vypracovala nebo na něm spolupracovala; 

• vymezení zájmové oblasti včetně uvedení názvu dotčených katastrálních území, obcí, 
okresů a krajů; 

• stručná charakteristika projektované stavby; 
• stručná charakteristika předpokládaných inženýrskogeologických poměrů zájmové 

oblasti; 
• přehled známých archivních geologických prací uskutečněných v zájmové oblasti, 

které jsou využitelné pro projektovaný průzkum; 
• metodický postup řešení průzkumu a vymezení druhů projektovaných průzkumných 

prací, jejich stručná charakteristika, specifikace rozsahu odkryvných prací (má se 
uvést typ, počet a hloubka sond a způsob jejich realizace a následné likvidace, 
případně uvedení účelu jejich dalšího využití (monitorování) a nepřímých metod 
(např. penetrační zkoušky). Dále se uvádí stručná metodika navrhovaných 
geofyzikálních prací, hydrogeologických prací apod., pokud se při průzkumu uplatní. 
Součástí je také uvedení typu a počtu vzorků a stručná metodika laboratorních 
zkoušek (podrobněji viz TP 76).  

• popis odběru vzorků a metodika jejich zpracování, požadavky na výnos vrtného jádra, 
kategorie odběru vzorků a třídu kvality vzorků pro laboratorní zkoušky;  

• počty a typ terénních zkoušek;  
• projekt technických prací spojených se zásahem do pozemku ve formě přílohy, pokud 

jsou tyto práce projektovány (podrobnější informace viz ČSN P 73 1005); 
• kvalitativní podmínky zpracování a vyhodnocení navrhovaných průzkumných prací; 
• jmenovité odkazy na hlavní normy, technické podmínky, standardy apod., podle 

kterých se průzkumné práce budou provádět; 
• harmonogram prací včetně činností, které mají vliv na časový průběh projektovaných 

prací; 
• rozpočet prací – především se jedná o výkaz výměr technických terénních i 

laboratorních prací, počtu vzorků podle tříd, prací týkajících se sledu, řízení terénních 
prací a vyhodnocení prací, dále pak položky na náhrady škod;   

• seznam potřebných podkladů a nutná součinnost objednatele pro provedení 
průzkumu. Způsob zajišťování podkladů závisí na dohodě objednatele se 
zhotovitelem průzkumu.  

• výčet všech okolností, které objektivně brání zpracování projektu průzkumu, který 
splňuje objednatelem zadané cíle, pokud tyto okolnosti existují;  

• datum zpracování projektu inženýrskogeologického průzkumu, podpis odpovědného 
řešitele geologických prací v oboru inženýrská geologie a otisk jeho razítka, podpisy 
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ostatních spoluautorů podílejících se na tomto projektu pod vedením odpovědného 
řešitele. 

 

Projekt inženýrskogeologického průzkumu má dále obsahovat grafické přílohy, zejména 
situaci zájmové oblasti s vyznačením obrysů stavby a průběhu nivelety průzkumných děl. 

 

Zadávací projekt inženýrskogeologického průzkumu 

Zadávací projekt průzkumu pro výběrové řízení na zhotovitele průzkumu je projekt 
průzkumu zpracovaný a doplněný do formy předepsané pro výběrové řízení na zhotovitele 
průzkumu. 

Zadávací projekt inženýrskogeologického průzkumu pro výběrové řízení na zhotovitele 
inženýrskogeologického průzkumu zajišťuje zadavatel/objednatel (investor) průzkumu sám 
nebo objednávkou u třetí osoby disponující příslušnými oprávněními pro tuto činnost. 

Zadávací projekt inženýrskogeologického průzkumu má dále obsahovat definici kvalifikačních 
podmínek uchazečů na zhotovení průzkumu. 

 

Pro inženýrskogeologické průzkumy liniových dopravních staveb, pro které slouží tento 
metodický pokyn, je nutné nezávislé oponentní posouzení zadávacího projektu 
inženýrskogeologického průzkumu, které slouží k minimalizaci rizik plynoucích z případných 
nedokonalostí nebo nedostatků oponovaného projektu průzkumu.  

 

Zpracování zadávacího projektu inženýrskogeologického průzkumu liniové stavby 
objednatel zadává u subjektu, disponujícího specialisty s příslušnými oprávněními, který se 
však neúčastní výběrového řízení na provedení vlastního inženýrskogeologického 
průzkumu, tj. tento průzkum nerealizuje. Objednatel však tento subjekt potom najímá na 
autorský dozor nad probíhajícím inženýrskogeologickým průzkumem. Součástí projektu je 
neoceněný soupis prací, který je podkladem pro ocenění v rámci výběrového řízení. 
Zpracovatel projektu předá objednateli oceněný soupis prací.     

 

Realizační projekt inženýrskogeologického průzkumu 

Realizační projekt inženýrskogeologického průzkumu zpracovává vítěz výběrového řízení 
na zhotovitele inženýrskogeologického průzkumu, respektive jím určený řešitel průzkumu. 

Realizační projekt inženýrskogeologického průzkumu upřesňuje a do detailu rozvíjí zadávací 
projekt inženýrskogeologického průzkumu, konkretizuje způsob jeho provádění. Zejména se 
jedná o aktualizaci umístění sond navržených zadávacím projektem průzkumu s ohledem na 
aktuální střety zájmů, které vyplynuly v době realizace průzkumu před zahájením vlastních 
technických prací. Především s ohledem na řešení střetů zájmů se aktualizuje harmonogram 
průzkumných prací.  
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7.3.3. Etapy inženýrskogeologického průzkumu 
 

Etapou inženýrskogeologického průzkumu se rozumí ucelený úsek průzkumu odpovídající 
stanovenému cíli průzkumu podle zásad postupného poznávání geologické stavby. Vždy, 
když je to účelné, probíhá inženýrskogeologický průzkum v etapách odpovídajících úrovni 
poznání geologické stavby vymezené zájmové oblasti. Je obvyklé, že etapy průzkumu 
odpovídají současně i fázím přípravy nebo realizace stavby a řídí se požadavky stupně 
projektové dokumentace. 

V každé etapě průzkumu se musí zohlednit všechny dostupné archivní podklady, zejména 
výsledky a závěry dosažené v předcházející etapě průzkumných prací.  

 

V závěrečné části zprávy za jednotlivé etapy se mají uvést ideová doporučení pro náplň prací 
etap následujících. 

  

Metodické zásady inženýrskogeologického průzkumu vycházejí z principů etapovitosti, 
komplexnosti, efektivity a hospodárnosti. Komplexní inženýrskogeologický průzkum pro 
liniovou dopravní stavbu zahrnuje následující etapy průzkumu a inženýrskogeologický dozor: 

A Archivní rešerše  

B Orientační průzkum pro studii staveb 

C Předběžný průzkum pro dokumentaci pro územní rozhodnutí 

D Podrobný průzkum pro dokumentaci pro stavební povolení 

E Doplňkový průzkum pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

F Inženýrskogeologický/geotechnický dozor při realizaci a monitoring 

 

Pro liniovou stavbu v území s nebezpečím svahových deformací nesmí být žádná z těchto 
etap vynechána a je nutné je realizovat v dostatečném rozsahu a v dostatečném časovém 
předstihu před zpracování příslušného stupně projektové dokumentace, která využívá 
výsledky tohoto průzkumu. 

 

A Archivní rešerše  

Archivní rešerše slouží pro studii staveb.  Při zpracování archivní rešerše se má využívat 
údajů čerpaných z dostupných podkladů o dřívějších geologicko-průzkumných pracích 
uskutečněných v zájmové oblasti, z publikací nebo jiných zdrojů. Nejsou realizovány žádné 
technické průzkumné práce. Zpracování archivní rešerše kriticky hodnotící archivní podklady 
je podkladem pro vytvoření koncepčního inženýrskogeologického modelu.     

 

Ve zprávě archivní rešerše se mají hodnotit inženýrskogeologické podmínky výstavby. Má se 
uvést ideové doporučení náplně případné podrobnější etapy průzkumu včetně uvedení 
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nejistot současného poznání, které mají být eventuálními navazujícími průzkumnými 
etapami sníženy. Při průzkumu pro liniovou stavbu slouží archivní rešerše především 
k prvotnímu návrhu umístění trasy z projektantem navržených variant a prvotnímu 
definování geologických rizik ve smyslu označení potenciálně problematických míst trasy.  

 

Archivní rešerše je buď samostatnou etapou průzkumu, nebo je v podrobnějších etapách 
průzkumu vždy jejich součástí, protože bez zpracované archivní rešerše nelze zahajovat 
terénní práce.  

 

B Orientační inženýrskogeologický průzkum  

Orientační inženýrskogeologický průzkum slouží pro zpracování studie staveb a poskytuje 
podklady k jejím závěrům. Slouží k orientačnímu posouzení území, dotčeného navrhovanou 
trasou nebo více trasami z hlediska geomorfologie, inženýrské geologie a hydrogeologie. 
Výsledky orientačního průzkumu jsou podkladem pro orientační posouzení umístění trasy 
a ke specifikaci problematických míst vyžadujících podrobnější zkoumání v navazujících 
etapách průzkumu. 

 

Orientační průzkum vychází z excerpce a kritického zhodnocení archivních pramenů ve 
vztahu k navrhované stavbě, tj. archivní rešerše, a z terénní prohlídky zájmové oblasti. Při 
terénní činnosti se věnuje pozornost zejména projevům nestability území, výskytu 
zamokřených míst a pramenů, poruchám a deformacím na objektech a inženýrských sítích 
v celé zájmové oblasti (viz kap. 1.8). Nelze se soustředit pouze na území v místech objektů 
stavby a jejich nejbližší okolí. Nutné je dokumentovat přirozené a umělé odkryvy a provést 
základní měření hladiny podzemní vody v dostupných objektech.  

 

V omezeném rozsahu se v této etapě mohou využívat odkryvné práce a jiné metody 
(geofyzikální průzkum, penetrační zkoušky apod.). 

 

Výsledkem orientačního inženýrskogeologického průzkumu má být zejména (podrobněji viz 
TP 76): 

• přehled morfologických, inženýrskogeologických, hydrogeologických a klimatických 
poměrů zájmového území; 

• popis zemin a hornin, vyskytujících se v trase stavby a jejím okolí, jejich genetické a 
stratigrafické zařazení; 

• popis geotechnických vlastností zemin a hornin, převzatý z literatury a archivní 
geologické dokumentace, přizpůsobený platným normám; 

• předběžné vymezení oblastí nepříznivých z hlediska stability území a únosnosti 
podzákladí stavebních objektů;  
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• předběžné posouzení inženýrskogeologických poměrů v místech velkých objektů 
(mostů, tunelů, zářezů, násypů) s orientačním doporučením způsobu jejich zakládání;  

• posouzení potenciálních možností využití místních zemin a hornin jako konstrukčního 
materiálu; 

• doporučení programu průzkumu a případného monitoringu pro další etapu. 

 

V rámci orientačního průzkumu je vhodné zpracovat inženýrskogeologickou mapu ve 
vhodném měřítku (např. 1 : 5 000, 1 : 10 000). 

 

C Předběžný inženýrskogeologický průzkum  

Předběžný inženýrskogeologický průzkum vychází ze závěrů orientačního průzkumu a slouží 
pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Zpravidla se provádí pro již 
umístěnou trasu liniové stavby. Má se vycházet vždy z předchozích etap průzkumu – pokud 
se tyto etapy uskutečnily, vždy z archivní rešerše, která je součástí předběžného průzkumu. V 
této průzkumné etapě se již v přiměřené míře provádějí odkryvné práce, terénní a 
laboratorní zkoušky. Průzkum se musí týkat celé zájmové oblasti (viz kap. 1.8). Odkryvné 
práce v této etapě mají charakterizovat celou zónu reálného ovlivnění horninového prostředí 
stavbou tak, aby bylo možno odpovědět na otázky projektového záměru. Stejný požadavek 
na hloubku dosahu platí i pro nepřímé metody průzkumu (pokud je toto z praktického 
hlediska proveditelné). Směrný počet průzkumných sond v rámci této etapy udává TP 76. Při 
průzkumu v místech výskytu svahových deformací se počet sond stanovuje individuálně, aby 
bylo možné odpovědět na všechny potřebné otázky týkající se takto postiženého území, 
zejména o jeho plošném a hloubkovém rozsahu, hydrogeologických poměrech jakož i 
aktivitě svahových pohybů.   

Nutným podkladem pro návrh odkryvných prací a terénních zkoušek je povolení vstupu na 
pozemky a doklady o průběhu inženýrských sítí, ověřené jejich správci.  

Úkolem předběžného průzkumu je zejména (podrobněji viz TP 76): 

• vyšetření a popis inženýrskogeologických a geologických poměrů v zájmovém 
prostoru dotčeném trasou;  

• identifikace a předběžná dokumentace svahových deformací v zájmové oblasti (viz 
kap. 1.8) s ideovým doporučením optimálního způsobu jejich stabilizace, případně s 
doporučením na změnu trasy; 

• vyšetření základových poměrů mostních objektů s předběžným doporučením na 
jejich založení; 

• vyšetření podloží vysokých násypů a posouzení využitelnosti výkopových zemin; 
• předběžné doporučení ke stanovení sklonů svahů dočasných a trvalých zářezů a 

odřezů včetně předběžného doporučení technických opatření za účelem zlepšení 
jejich stability; 

• předběžné zatřídění ražených tunelů do technologické skupiny; 
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• vyšetření hydrogeologického režimu podloží budoucí liniové stavby; 
• úvaha o možném vlivu klimatických poměrů na provádění zemních prací a změny 

geotechnických vlastností zemin a hornin; 
• posouzení vlivu výstavby a provozu komunikace na stávající vodní zdroje; 
• ideová doporučení pro další etapy průzkumu a monitoringu. 

 

Jedním z výstupů předběžného inženýrskogeologického průzkumu je inženýrskogeologická 
mapa z předchozí etapy doplněná o nové poznatky, podélný inženýrskogeologický řez trasou 
komunikace a podélné a příčné řezy v místě významných stavebních objektů.  

 

D Podrobný inženýrskogeologický průzkum  

Podrobný inženýrskogeologický průzkum se zpravidla zpracovává pro dokumentaci pro 
stavební povolení, případně dokumentaci pro provádění stavby. Jeho úkolem je 
shromáždit co nejúplnější údaje o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech 
zájmového území, komplexně a detailně posoudit trasu liniové stavby a jejích objektů, 
popsat a zhodnotit geotechnické vlastnosti zemin a hornin. Součástí průzkumu v místech 
nestability území je zřízení dlouhodobého monitoringu, jehož první výsledky a jejich 
interpretace jsou součástí zprávy podrobného inženýrskogeologického průzkumu.   

Má se vycházet vždy z předchozích etap průzkumu. Průzkum se musí týkat celého prostoru 
zájmové oblasti (viz kap. 1.8), nikoli pouze jeho části v místech stavebních objektů a jejich 
nejbližšího okolí.  

Pokud je v trase liniové stavby projektován ražený tunel, je účelné v etapě podrobného 
průzkumu řešit inženýrskogeologickou problematiku jeho stavby samostatně. Důvodem je 
nutná specializace odpovědného řešitele průzkumu pro tunelovou stavbu, ekonomická a 
časová náročnost provádění podrobného průzkumu. 

 

Úkolem podrobného inženýrskogeologického průzkumu je zejména (podrobněji viz TP 76): 

• podrobně objasnit základové poměry stavebních objektů ověřením geotechnických 
vlastností základové půdy zemin a hornin v celém hloubkovém dosahu ovlivněné 
zóny; 

• provést podrobný průzkum svahů s nebezpečím výskytu svahových deformací, 
zejména svahů již postižených svahovými deformacemi, které byly identifikovány a 
předběžně dokumentovány v předchozí etapě průzkumných prací. Postupuje se 
přitom podle kap. 6.1 tohoto metodického pokynu.     

• uvést odvozené hodnoty geotechnických parametrů všech zemin a hornin, které 
mohou být na stavbě zastiženy, a návrh jejich charakteristických hodnot. To vše na 
základě výsledků zpracovaného souboru laboratorních zkoušek odebraných 
porušených a neporušených vzorků, terénních zkoušek a měření; 
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• určit fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin v úrovni projektované pláně a 
aktivní zóny komunikace a v místě zářezů zejména určit pevnostní charakteristiky 
horninového masivu a pod násypy přetvárné charakteristiky horninového masivu; 

• zpracovat inženýrskogeologické modely pro všechny vyčleněné stavební objekty; 
• posoudit použitelnost a zpracovatelnost místních zemin a hornin v rámci bilance 

zemních prací, v případě nedostatku místních zemin i použitelnost a zpracovatelnost 
náhradních materiálů (popílek, struska, odval), v obou případech včetně návrhu na 
jejich úpravu. Použití náhradních materiálů musí být dokladováno jejich nezávadností 
z hlediska životního prostředí a průkazními zkouškami jejich vlastností, jako je 
například jejich dlouhodobá objemová stálost; 

• vyhodnotit výsledky monitoringu (sledování deformací) a sledování hladiny podzemní 
vody; 

• zaujmout stanovisko k možnému vlivu přípravy realizace a provozu stavby na 
fenomény chráněné podle zvláštních právních předpisů (např. chráněná území 
přírody, dobývací prostory atp.) v širší zájmové oblasti; 

• určit maximální úroveň hladiny podzemní vody, nejlépe na základě dlouhodobého 
pozorování (pokud je k dispozici) a vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů, 
výkopů apod. Vyšetřit druh a stupeň agresivity podzemní vody na stavební 
konstrukce. 

 

Směrný počet průzkumných sond v rámci této etapy udává TP 76. Při průzkumu v místech 
výskytu svahových deformací se počet sond stanovuje individuálně, aby bylo možné 
odpovědět na všechny potřebné otázky týkající se tohoto území, zejména o jeho plošném 
a hloubkovém rozsahu, hydrogeologických poměrech a pohybové aktivitě včetně 
podrobných údajů o geotechnických vlastnostech zemin a hornin tohoto území.   

 

E Doplňkový inženýrskogeologický průzkum  

Tento průzkum se uskutečňuje podle potřeby ke zpřesnění výsledků podrobného 
průzkumu, případně pro řešení některých specifických otázek, zpravidla pro realizační 
dokumentaci. Doplňující inženýrskogeologický průzkum představuje samostatnou etapu 
průzkumu a nelze jej spojovat s činnostmi v rámci inženýrskogeologického/geotechnického 
dozoru a monitoringu. 

 

Úkolem doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je zejména (podrobněji viz TP 76): 

• zpřesnění a rozšíření znalostí o inženýrskogeologických poměrech při změně 
projektové dokumentace stavby a na dříve nepřístupných místech; 

• zjištění doplňkových informací při změně projektové dokumentace stavby a na dříve 
nepřístupných místech o svazích s nebezpečím výskytu svahových deformací, 
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zejména svazích již postižených svahovými deformacemi, které byly podrobně 
zkoumány v předchozí etapě průzkumných prací; 

• zajištění údajů pro práce vyvolané potřebami stavby (zajištění materiálu do zemních 
těles, zhutňovací zkouška, doplnění informací pro technologii zemních nebo skalních 
prací (např. pro zkušební odstřel), popřípadě speciálních metod zakládání (zatěžovací 
zkouška pilot apod.); 

• nové ověření inženýrskogeologických poměrů, pokud se poměry zastižené při 
výstavbě nepřijatelně liší od závěrů poslední etapy průzkumu a je nutné je z hlediska 
dalšího postupu výstavby upřesnit; 

• ověření možných změn fyzikálně-mechanických vlastností zemin a hornin a 
hydrogeologických poměrů, ke kterým došlo po ukončení poslední průzkumné etapy; 

• zajištění údajů pro posouzení geodynamických jevů vzniklých v souvislosti se stavbou; 
• zajištění pokladů pro návrh sanace v případě havárie vyvolané nepříznivými 

inženýrskogeologickými poměry nebo technologií nevhodnou pro dané 
inženýrskogeologické poměry. 

 

Rozsah metod doplňkového průzkumu se má řídit konkrétním účelem průzkumu tak, aby 
byly zodpovězeny všechny otázky, které má doplňkový průzkum objasnit. Využívají se přitom 
všechny použitelné informace z předchozích geologických úkolů.     

 

Průzkumné práce lze realizovat na staveništi po dohodě se zhotovitelem příslušné části 
stavby, zpravidla za jeho součinnosti.  

 

F Inženýrskogeologický/geotechnický dozor při realizaci stavby 

Na výše uvedené etapy průzkumu má navazovat inženýrskogeologický/geotechnický dozor 
při realizaci stavby liniové stavby. Podrobněji viz kap. 8.2. 

 

7.3.4. Nepřímé metody inženýrskogeologického průzkumu 
 

7.3.4.1. Dálkový průzkum Země (DPZ) 
 

Do portfolia vhodných metod a technologií pro inženýrskogeologický průzkum je v současné 
době nutné zařadit i metody dálkového průzkumu Země. Tento obor patří k nejrychleji se 
rozvíjejícím, v současné době jsou k dispozici různé druhy satelitních dat (optická, termální a 
radarová), navíc programy NASA (např. program Landsat) a ESA (např. program Copernicus) 
poskytují tato data zdarma. Satelitní data umožňují efektivní rekognoskaci a analýzu 
sledovaného území většinově v regionálním měřítku. V současné době je však již k dispozici 
celá řada senzorů konstruovaná pro bezpilotní snímání, které po prvotní investici umožňují 
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finančně relativně nenáročné pořízení obrazových dat lokálního charakteru ve velmi 
podrobném měřítku (řád centimetrů). Níže uvádíme metody DPZ umožňující v současné 
době sledovat a vyhodnocovat jevy a fyzikální procesy, jež jsou v tomto konkrétním případě 
předmětem zájmu. 

 

1) Multispektrální optická data: umožňují rychlou rekognoskaci sledovaného území 
a základní klasifikaci povrchu a hustoty vegetačního pokryvu. Pásma v oblasti 
infračerveného spektra umožňují základní analýzu vegetace (např. změny v 
obsahu fotosyntetických pigmentů a vody) a v případě odkrytých povrchů i půdy 
(eroze, povrchová půdní vlhkost, obsah jílových minerálů a organické hmoty). V 
současné době jsou dostupná jak satelitní data, tak i senzory pro bezpilotní 
snímání.  

2) Radarová data (InSAR): v současné době lze detekovat vertikální i horizontální 
pohyby s využitím satelitních radarových dat a metody radarové interferometrie s 
přesností v řádu prvních milimetrů. Diferenční interferometrie umožňuje 
sledování pomalých vertikálních pohybů středních a velkých měřítek.  

3) Termální data: umožňují počítat teplotní gradienty snímaných povrchů. Tato data 
lze využít pro výpočet termální bilance, termální kapacity a termální konduktivity, 
ale i například pro geoekologická témata jako studie vegetačního stresu nebo 
odhad půdní vlhkosti. V současné době jsou k dispozici satelitní data středních a 
malých měřítek či senzory pro bezpilotní snímání (velmi detailní analýza relativně 
malého území). 

4) Digitální modely reliéfu: v současné době je k dispozici pro ČR podrobný výškový 
model 4. či 5. generace, jež byl konstruován z dat pořízených lidarovým snímáním. 
Velmi podrobný digitální model povrchu (prostorové rozlišení již v řádu několika 
centimetrů) lze konstruovat i z dat pořízených bezpilotním snímáním. V případě 
použití bezpilotního snímání lze plošně i objemově definovat veškeré výškové a 
povrchové změny ve velmi detailním měřítku, avšak pro relativně malé území. 
Popis produktu DMR 5. generace (ČÚZK) lze nalézt na následující adrese: 
http://geoportal.cuzk.cz/(S(fc31e3o42vbn5dlofdeh3cmb))/Default.aspx?mode=Te
xtMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMR5G-V&head_tab=sekce-02-
gp&menu=302) 

 

Data DPZ je vhodné kombinovat, jelikož každý typ dat přináší jiný druh informace o 
sledovaném území. Je vhodné postupovat tak, že nejdříve jsou analyzována satelitní data, ta 
umožňují vyhodnocení regionálních oblastí (identifikace anomálií – tzv. „hot spots“), avšak 
ne v potřebné míře detailu. Poté, co dojde k zúžení oblasti zájmu, je vhodné pořídit data 
bezpilotním snímáním a provést analýzu detailního charakteru. 
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7.3.4.2. Geofyzikální průzkum 
 

Geofyzikální průzkum je součástí inženýrskogeologického průzkumu a musí být proveden 
s ohledem na cíl a účel průzkumu. Propojuje bodové údaje získané z přímých a nepřímých 
metod inženýrskogeologického průzkumu. 

Geofyzikální průzkum je soubor nedestruktivních průzkumných metod, které využívají 
fyzikálních vlastností horninového prostředí k určení jeho mechanických, strukturních a 
litologických vlastností, nasycenosti vodou, ke zjištění diskontinuit, smykových ploch, 
zvodnění a dalších prvků a jevů, které mohou mít vliv na liniovou stavbu.  

Geofyzikální průzkum zpravidla probíhá in-situ a je realizován v podobě liniových záznamů – 
křivek (1D), geofyzikálních řezů (2D) nebo 3D průzkumu, a to na povrchu reliéfu nebo ve 
vrtech. Obvyklý dosah geofyzikálních metod se pohybuje podle použité metody, vlastností 
prostředí a parametrů měření mezi prvními metry a prvními stovkami metrů. S rostoucí 
hloubkou obvykle klesá podrobnost, rozlišení a spolehlivost měření. 

Omezení geofyzikálních metod vyplývá z povahy měření, která nelze vždy jednoznačně 
interpretovat. Vždy je třeba mít při interpretaci další informace, například z vrtů, 
geologického nebo geomorfologického průzkumu. Rovněž je vhodné kombinovat různé 
geofyzikální metody navzájem. Kvalita a spolehlivost výsledků závisí na typu aparatury, 
jejím nastavení, modelovacím softwaru a zejména na zkušenostech interpretátora.  

 

Při přípravě, plánování a stavbě liniových staveb je geofyzikální průzkum součástí všech etap 
inženýrskogeologického průzkumu, a měl by být proveden: 

a) s dostatečným prostorovým rozsahem; 
b) s dostatečným hloubkovým dosahem; 
c) s dostatečnou podrobností. 

 

Ad a) Dostatečný prostorový rozsah geofyzikálního průzkumu je takový, který pokrývá nejen 
plochu vlastní liniové stavby, ale i relevantní okolí. V případě stavby ve svahu lze za 
relevantní okolí považovat celý topografický svah, tedy území mezi nejbližší hřbetnicí a 
údolnicí. V případě stavby v rovině (pod 4° sklonu) je vhodné držet se v TP 76 navržené 
vzdálenosti 500 m na každou stranu od liniové stavby.  

Ad b) Za dostatečný hloubkový dosah je považován takový, který zachycuje všechny prvky 
horninového prostředí, které mohou mít potenciálně vliv na liniovou stavbu. Za takové prvky 
jsou považovány tektonické zlomy, zvodně, litologická rozhraní, smykové plochy, specifické 
litologické prvky nebo kaverny. 

Ad c) Dostatečná podrobnost geofyzikálního průzkumu umožňuje interpretaci a určení výše 
popsaných prvků horninového prostředí, a to v celém relevantním hloubkovém dosahu. 
Přitom je třeba vzít v úvahu klesající rozlišení většiny geofyzikálních metod s rostoucí 
hloubkou.   
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Pro inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby jsou nejvhodnější metody 
geoelektrické, seizmické a gravimetrické. Pro specifické geologické úlohy lze využít také 
některé magnetometrické a radiometrické metody. Karotážní metody potom představují 
specifické varianty různých geofyzikálních metod přizpůsobených pro měření ve vrtech. 

 

Dále může být geofyzikální průzkum využit ve stavební nebo provozní fázi liniových staveb 
při řešení mimořádných událostí jako nástroj pro ověření hypotéz (např. poloha smykové 
plochy, výška hladiny podzemní vody apod.) nebo jako jednu z metod pro kontrolní 
sledování (monitoring). V této fázi je geofyzikální průzkum plánován na míru konkrétnímu 
účelu, kterému je přizpůsoben zejména výběr metody, umístění, rozsah, hloubkový dosah a 
podrobnost měření. 

 

Metody geofyzikálního průzkumu 

Geoelektrické metody 

Stejnosměrné (odporové) metody 

Mezi nejvíce využívané geoelektrické metody patří elektrická odporová tomografie (ERT). 
Hlavní výhodou metody je značná univerzálnost použití pro celou řadu 
inženýrskogeologických úloh. Jedná se o poměrně robustní metodu, která je méně citlivá na 
umělé zdroje elektromagnetického signálu. Jde o metodu, která má vysoký stupeň rozlišení a 
v závislosti na délce profilu také poměrně značný hloubkový dosah (běžně desítky až první 
stovky metrů). ERT představuje dostupnou univerzální metodu, která má potenciál podat 
nejvíce informací v měřených profilech. Vzhledem k relativně nekomplikovanému měření a 
zpracování dat jde o široce využívanou metodu, jejíž výsledky jsou zobrazovány v 2D či 3D 
řezech. Rozložení měrného odporu pod povrchem reprezentuje různou litologii či 
diskontinuity a metoda je tak vhodná pro rychlý průzkum, přitom s relativně velkým 
hloubkovým dosahem a v mělčích vrstvách i velkým detailem. Společně se seismickým 
průzkumem představuje asi nejvhodnější metodu pro průzkum sesuvů a geologického 
prostředí obecně. Její nevýhodou může být jistá nejednoznačnost v určení průběhu 
interpretovaných rozhraní (např. smykové plochy), a to vzhledem k interpolačnímu způsobu 
zobrazování výsledných invertovaných řezů (zejména v tzv. gradientovém prostředí). Dalšími 
stejnosměrnými metodami je např. vertikální elektrické sondování (VES) a různé varianty 
odporového profilování (OP).  

 

 Střídavé (elektromagnetické) metody 

Mezi střídavé metody patří například EM konduktometrie (dipólové elektromagnetické 
profilování. Konduktometrie se tak hodí spíše pro rychlý a levný plošný průzkum mělkého 
podloží a lze tak pomocí ní vymapovat např. sedimentární pokryv nebo rozsah některých 
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akumulačních forem (dejekční kužel, terasa apod.). Tyto metody jsou ve srovnání se 
stejnosměrnými více citlivé na umělé elektromagnetické rušení. 

Metoda velmi dlouhých vln (VDV) je značně citlivá na rušení v podobě umělých zdrojů 
elektromagnetických polí, tj. především v podobě vysílačů, antén, vedení vysokého napětí 
apod. Je tedy prakticky nepoužitelná v urbanizovaném prostředí. Typicky se využívá zejména 
pro vyhledávání přirozených vodičů, jako jsou rudní žíly a zlomy. 

Georadar (ground penetrating radar – GPR) Hlavní výhodou metody je přímá odezva 
elektromagnetického signálu na geologické struktury (jde o přímý odraz vln). Další výhodou 
je rychlost měření (za den lze změřit až stovky kilometrů) a relativní nenáročnost měření. 
Nevýhodou je složitější zpracování dat (často nutná filtrace a nastavování celé škály 
parametrů a jejich mezních hodnot) a obtížná interpretace. Metoda je velmi citlivá na útlum 
elektromagnetického signálu (zejména u nestíněných antén), který velmi zásadně omezuje 
efektivní hloubkový dosah. Útlum signálu je nejčastěji způsobován vodivějšími polohami 
jemnozrnných zemin (spraše, hlíny, jíly), často v kombinaci s vysokou mírou jejich nasycení 
podzemní vodou. Proto není obecně metoda pro průzkum sesuvů příliš vhodná, zejména 
ne pro zjišťování smykových ploch u hluboce založených svahových deformací. Metoda 
nachází využití spíše při vyhledávání dutin a kaveren a v geotechnických aplikacích. 

 

 Elektrochemické metody 

Tyto metody je možné použít pro řešení otázek spojených s podzemní vodou, např. pro 
odlišení vodivých jílových poloh, dále např. pro vyhledávání kontaminací, průsaků apod. 
Z hlediska uplatnění při realizaci liniových staveb se metody hodí spíše pro monitoring 
případných průsaků náspů či migrace vody (nežádoucí výrony pramenů v zářezech apod.). 
Elektrochemické metody neposkytují spolehlivé výsledky v prostředí s vysokým zastoupením 
jílových částic, což je vlastnost poměrně typická pro akumulace sesuvů či zemních proudů. 
Nevýhodou měření je navíc značná komplexnost měřených anomálií. 

 

Seismické metody 

Zatímco hluboké (reflexní) seismické metody jsou vhodné pro studium hlubších částí zemské 
kůry, pro inženýrskogeologické průzkumy je vhodná metoda refrakční seismiky. Používá se 
pro zjišťování průběhu seismických rozhraní v menších hloubkách desítek metrů pod 
povrchem. Zpracování dat se nejčastěji provádí pomocí tzv. metody t0, pomocí níž určujeme 
seismická rozhraní v podloží, anebo pomocí seismické tomografie, která pracuje s inverzním 
modelem rozložení seismických rychlostí podél měřeného profilu. Vzhledem k možnosti 
určení seismického (elastického) modulu ze seismických rychlostí lze seismická měření přímo 
srovnávat, popř. pomocí nich i substituovat některá geotechnická měření. Seismické metody 
patří obecně k nákladnějším a logisticky náročnějším, a proto se často využívají až po 
předešlém levnějším průzkumu (pomocí gravimetrie, geoelektriky, popř. magnetometrie).  
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Gravimetrie 

Pro inženýrskou geologii využíváme mikrogravimetrická měření, která jsou lokálně 
prostorově omezena. Průzkum je většinou prováděn v soustavě profilů, v závislosti na účelu 
průzkumu (předpokládaný rozměr hledaného tělesa). Gravimetrická měření mohou být 
rušena tělesy, která svými gravitačními účinky znesnadňují interpretaci hledané anomálie v 
naměřených datech (složitá topografie terénu, blízké stavební objekty, dutiny apod.). 
Gravimetrie je vhodná zejména pro detekci podzemních přirozených a umělých dutin 
(např. v krasových a poddolovaných oblastech). 

 

Magnetometrie 

Pro studium geologické stavby větších geologických celků a při vyhledávání ložisek 
nerostných surovin se obvykle využívá aeromagnetometrie. Pozemní magnetometrii lze 
využít i pro inženýrskogeologické mapování, včetně vyhledávání zvodněných poloh nebo 
tektoniky, a to zejména v širší zájmové oblasti podél liniové stavby. Z hlediska studia sesuvů 
lze pomocí magnetometrie odlišit akumulační části sesuvů od okolního prostředí, popř. 
vymezit tektonické struktury, které mohou vznik sesuvu predisponovat. 

 

Karotáž 

Pomocí elektrokarotáže lze např. zjišťovat základní litologické členění vrtu, stanovovat 
koncentrace rozpuštěných látek v podzemní vodě, určovat charakter zrudnění, popř. 
vymezení propustných poloh nebo sledování strukturních diskontinuit. Jaderná karotáž 
umožňuje stanovit vybrané fyzikální vlastnosti hornin a obsahy prvků. Princip akustické 
karotáže spočívá ve vytváření zvukových nebo ultrazvukových vln a jejich vysílání do 
horninového prostředí za účelem sledování rychlosti šíření elastických vln v horninovém 
prostředí. Pro realizaci liniových staveb (a nemusí jít přímo o území postižená svahovými 
pohyby) je vrtný průzkum zcela zásadní a přináší přímou informaci o geologii daného území. 
Z vrtného průzkumu lze vedle obecně geologických (litologické, strukturně-tektonické) 
informací získat také celou řadu geotechnických parametrů, a to právě pomocí aplikace 
karotážních metod (jakkoli tyto nemohou zcela zastoupit laboratorní rozbory). Z hlediska 
studia sesuvů přinášejí karotážní metody velmi cenné informace z hloubky a lze pomocí nich 
stanovovat nejen geotechnické parametry (např. elastické moduly, pórovitost, mineralizaci 
podzemní vody), ale také polohy smykových ploch (např. pomocí geoakustiky, 
elektromagnetických emisí apod.).  
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8. Postup při přípravě realizace liniových staveb 
 

8.1. Příprava realizace 
 

Pro přípravu realizace liniových staveb, které jsou z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázkou, platí v plném 
rozsahu ustanovení tohoto zákona. Nesprávné zadání veřejné zakázky na projektové práce, 
inženýrskogeologický průzkum a zejména zhotovení stavby, může mít následně nedozírné 
následky při realizaci a provozu stavby. Je to zejména nesprávné vedení trasy liniové stavby, 
použití nevhodných stavebních materiálů, nesprávné technologické postupy, ohrožení 
životního prostředí, nebezpečí ekologických havárií, krátká životnost stavebních konstrukcí a 
zvýšení nákladů na stavbu, její provoz a údržbu. Z těchto důvodů je nezbytné na tomto místě 
o zákonu č. 134/2016 Sb. obšírněji pojednat. 

U převážné většiny připravovaných dopravních staveb se bude jednat o tzv. veřejnou 
zakázku. Zákon o jejich zadávání upravuje pravidla pro zadávání, povinnosti dodavatele při 
zadávání, uveřejňování informací o veřejných zakázkách, systém kvalifikovaných a 
certifikovaných dodavatelů a dozor nad dodržováním zákona. V rámci zákona jsou upravena 
práva a povinnosti při zadávání všech typů veřejných zakázek. Zákon č. 134/2016 Sb. zavádí 
nebo zpřesňuje pojmy zadávací dokumentace, zadávací podmínky, vedení předběžné tržní 
konzultace a kritérium ekonomické kvalifikace. Zákon umožňuje zadavateli požadovat 
splnění kvalifikačních předpokladů i od poddodavatelů a provádění plateb za příslušné plnění 
přímo subdodavateli. Nelze tedy akceptovat situaci, kdy generální dodavatel přeprodává 
provedení určité stavební části subdodavateli za nižší cenu, než kterou sám nasmlouval. 
Zákon zároveň zakazuje hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky pouze na základě nejnižší 
nabídkové ceny. 

Rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce stanoví vyhláška č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dodavatelem veřejné zakázky se rozumí osoba, 
která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací. 

Podle ustanovení § 160 stavebního zákona může stavbu provádět jen stavební podnikatel, 
který při její realizaci zabezpečí odborné vedení a provádění stavby stavbyvedoucím. 
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s 
ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, technické 
předpisy a technické normy. Prováděcí vyhláškou stavebního zákona je vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zde se, mimo jiné, stanoví, že 
dokumentaci staveb zpracovává autorizovaná osoba. Dodavatel realizuje stavbu pozemní 
komunikace, jak již bylo uvedeno, na základě dokumentace, kterou uvádí příloha č. 9 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
Pro většinu stavebních objektů jsou v projektové dokumentaci použity výsledky 
inženýrskogeologických průzkumů. 
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8.2. Inženýrskogeologický/geotechnický dozor 
 

Základním cílem inženýrskogeologického/geotechnického dozoru má být posuzování míry 
shody mezi zastiženou skutečností při vlastní výstavbě a inženýrskogeologickými poměry a 
podmínkami výstavby předpokládanými na základě provedených inženýrskogeologických 
průzkumů a zohledněnými v projektové dokumentaci.  

V případě odlišností osoba provádějící tento dozor o tom ihned informuje svého 
objednatele. Činnost dozoru je podkladem pro úpravu projektové dokumentace, postupu 
výstavby i návrhu projektu doplňkového průzkumu. 

Inženýrskogeologický/geotechnický dozor musí ve své činnosti pokrývat celou zájmovou 
oblast a nikoli jenom území zasažené stavbou. To se týká obzvláště případů, kdy stavba 
prochází složitými inženýrskogeologickými poměry, například nestabilním územím, které celé 
je vždy součástí zájmové oblasti.  

V nestabilních oblastech se činnost dozoru má soustředit na sledování případných projevů 
nestability. Činnost inženýrskogeologického/geotechnického dozoru je podkladem pro 
uplatňování včasných opatření za účelem snižování rizika nestability a jeho nepříznivých 
dopadů na stavbu.     

Mají se dokumentovat dočasně vzniklé odkryvy na staveništi před jejich opětovným 
znepřístupněním. 

Má se sledovat hydrogeologický režim a jeho případná změna ve vztahu ke stavbě.  

Mají se odebírat vzorky pro zjištění některých technických nebo technologických vlastností 
zemin a hornin, které při předcházejícím průzkumu nebylo možno stanovit. 

V rámci inženýrskogeologického/geotechnického dozoru se mají provádět přebírky 
základových spár stavebních objektů nebo dokumentace horninového prostředí při realizaci 
hlubinných základů nebo při jiných stavebních technologiích, sledování čeleb při ražbě tunelů 
atp. pro posouzení shody s předpoklady projektové dokumentace. 

Zeminy a horniny se v průběhu výstavby mají nově zatřídit do tříd těžitelnosti podle skutečně 
zastiženého stavu na staveništi. 

 

Práce inženýrskogeologického/geotechnického dozoru se v případě druhé a třetí 
geotechnické kategorie mají provádět v souvislosti s monitoringem stavby (viz kap. 9). 
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9. Postup při sledování liniových staveb – 
Inženýrskogeologický/geotechnický monitoring 

 

Kontrolní sledování (monitoring) je součástí terénního výzkumu území postiženého nebo 
ohrožovaného svahovými deformacemi. Obecně je sledována rychlost a velikost pohybů v 
hloubce i na povrchu terénu, kolísání hladiny podzemní vody, změny pórových tlaků, 
vydatnost pramenů, nebo změny napjatosti v horninovém masivu (Ondrášik a Rybář, 1991). 
Široké uplatnění nachází mimo klasických metod monitoringu i různé geodetické metody 
(triangulace, nivelace, pozemní a letecká fotogrammetrie, laserové skenovaní – LiDAR nebo 
radarová interferometrie – InSAR). Nedílnou součástí monitoringu je přímé sledování 
vlastních geotechnických konstrukcí.  

Návrh a realizace monitoringu se připravují a realizují na základě správného pochopení 
inženýrskogeologického modelu území, s důrazem na zahuštění měření v aktivnějších 
oblastech nebo v území, kde lze předpokládat aktivitu svahových pohybů, a podle typu 
konkrétních stavebních objektů a jejich náročnosti. 

Program monitoringu musí vycházet z technické a ekonomické definice problémů a 
formulace rizik, ze kterých se odvozuje cíl monitoringu. Podstatnou částí programu 
monitoringu je dokumentace organizace měření, ve které se definuje, kdo je odpovědný za 
vybudování systémů měření, kdo provádí a odpovídá za jednotlivá měření, kdo zajišťuje 
jejich vzájemnou návaznost, tok informací mezi zúčastněnými subjekty, způsob 
vyhodnocování a předávání výsledků.  

Další neopominutelnou součástí programu monitoringu je technická dokumentace 
monitoringu. Ta obsahuje podrobný popis podmínek stavebních částí, vrtných prací a všech 
dalších speciálních činností, které jsou nezbytné k vybudování monitorovacího systému a 
nemají povahu měření. Jakost jejich provedení (vrty, jejich vystrojení, měřické pilíře, zhlaví 
extenzometrických vrtů a jejich ukotvení, osazení měřidel pórového tlaku, osazení značek k 
měření sedání atp.) podmiňuje spolehlivost a kvalitu měření. 

Zásadní je kvalitní návrh monitoringu, který musí zahrnovat sledování všech relevantních 
proměnných tak, aby monitoring poskytl potřebný obraz o chování horninového prostředí 
a stavebních konstrukcí, který by bylo možné srovnávat se scénáři chování vytvořenými na 
základě inženýrskogeologického průzkumu a projektové dokumentace. Jedině tak je možné 
na základě průběžného vyhodnocování monitoringu účinně reagovat na vzniklé situace ve 
smyslu uplatňování observační metody. Zvláštní zřetel je třeba brát na umístění měřidel do 
kritických a typických profilů. 

 

9.1. Cíle monitoringu 
 

Jak vyplývá z existujících norem, TP a TKP, geotechnický monitoring řeší sledování stavebních 
objektů při zahájení, průběhu a zprovoznění výstavby a interakci „horninové prostředí-
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stavba“. Monitoring řeší také sledování zájmové oblasti v průběhu přípravy stavby a 
zpracovávání inženýrskogeologických průzkumů. Poznatky z monitoringu chování 
horninového prostředí před samotným započetím stavby jsou přitom zásadním údajem při 
projektování staveb v území postiženém svahovými deformacemi/pohyby. 

Monitoring v užším významu ve smyslu tohoto metodického předpisu je zjišťování stavu 
sledovaného systému, předpověď vývoje tohoto stavu v budoucnosti a přijímání opatření, 
kterými by se tento vývoj (a případně existující rizika) udržel v požadovaných mezích.  

Sledovaným systémem v průběhu výstavby komunikace v potenciálně nestabilním území 
je jednak interakce stavby s horninovým prostředím, ve kterém je budována, jakožto i 
horninové prostředí samotné (především stabilita horninového prostředí a faktory, které ji 
ovlivňují).  

Účelem monitoringu při výstavbě je také i následná kontrola účinnosti přijímaných opatření a 
předpověď neočekávaného nebezpečí vzniku nežádoucích a neočekávaných jevů během 
výstavby (viz též ČSN EN ISO 18674-1 a ČSN EN 1997-1:2004 Eurokód 7).  

České normy a předpisy uvádějí pro monitoring v užším významu ve smyslu tohoto 
metodického předpisu název „Geotechnický monitoring“, který je dle normy ČSN EN ISO 
18674-1 definován jako: „sledování chování horninového prostředí a/nebo geotechnických 
konstrukcí před, během a/nebo po výstavbě“. Geotechnický monitoring je dle této normy 
nedílnou součástí návrhu sledování (viz ČSN EN 1997-1:2004).  

Projekt geotechnického monitoringu musí být nedílnou součástí projektu stavby, která 
prochází územím se svahovými pohyby. 

Geotechnický monitoring slouží k sledování průběhu sedání objektů a vysokých násypů, 
průběžné měření rozptylování pórových tlaků pod násypy na měkkém podloží, 
inklinometrická a extenzometrická měření pro sledování přetváření svahů apod. Program 
kontrolního sledování musí vypracovat geotechnický odborník na základě konzultace s 
inženýrským geologem a s použitím dostupného inženýrskogeologického modelu zájmové 
oblasti. Součástí monitoringu je průběžné vyhodnocování měřených veličin a jejich 
syntetické zpracování.  

V rámci TP 237 „Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací“ a částečně i v 
rámci „TKP – Technické a kvalitativní podmínky staveb českých drah, Kapitola 20 Tunely“ se 
podrobně řeší instrumentace, návrh monitoring, jeho provádění a hodnocení v průběhu 
výstavby a provozování tunelů, ale navržené postupy lze dobře obecně aplikovat na návrh a 
provozování geotechnického monitoringu stavebních objektů nacházejících se v území 
postiženém svahovými deformacemi/pohyby. 

Geotechnický monitoring je základním prvkem v systému řízení geotechnických rizik 
výstavby komunikace procházející potenciálně nestabilním územím. Jeho efektivní využití 
předpokládá uplatnění observačního přístupu při korekcích projektu a výstavby podle 
skutečně zastihovaných podmínek staveniště a interakce stavby se svým horninovým 
prostředím v podmínkách, kdy nelze předem s jistotou předpokládat, jaká bude odezva k 
nestabilitě náchylného horninového masivu, na stavbu.  
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Spolu s inženýrskogeologickým/geotechnickým dozorem je základním předpokladem 
úspěšného a bezpečného vybudování komunikace v potenciálně nestabilním území. 

 

9.2.  Projekt monitoringu 
 

Aby monitoring splnil požadované cíle, nelze jej pojímat jen jako pouhé měření, ale jako 
komplexní činnost. Plánování, projektování, provádění a hodnocení monitoringu je na sebe 
navazující sled řady činností. Ta začíná definicí cílů monitoringu a vyslovením jednoznačných 
otázek, na které má měření prováděné v rámci monitoringu odpovědět. Monitoring je 
v zájmové oblasti potřeba uplatnit s dostatečným předstihem před výstavbou tak, aby bylo 
možné hodnotit i vliv výstavby na původní, stavbou neovlivněné, poměry. Klíčová je pro 
monitoring před výstavbou, během výstavby i po jejím ukončení otázka frekvence odečtů, 
která musí umožňovat naplnění cílů monitoringu.     

Návrh monitoringu výstavby komunikace procházející nestabilním územím vychází z výstupů 
podrobného inženýrskogeologického průzkumu. Vychází se přitom především z 
inženýrskogeologického modelu, viz kap. 4 a 6.1.1. a z předpokládané interakce budované 
komunikace (všech jejích stavebních objektů) s horninovým prostředím. 

Projekt monitoringu dokončuje projektant díla. Projektant stanovuje kritéria jednotlivých 
varovných stavů a technické cíle geotechnického monitoringu. Projekt monitoringu se v 
případě potřeby upravuje pro každý samostatný stavební objekt stavby. Musí být založen na 
jasné představě o využití získaných poznatků pro konkrétní inženýrská rozhodnutí. Obsahuje 
navržení tzv. varovných stavů a jejich kritérií, návrh technicko-bezpečnostních, 
technologických a organizačních opatření, přijímaných v závislosti na varovných stavech.  

Součástí monitoringu je vybudování monitorovacího systému a jeho udržování v chodu, 
vlastní měření a hodnocení včetně přijímání opatření na základě zhodnocení předcházejícího 
měření a kontroly účinnosti přijatých opatření. 

 

9.3. Hlavní metody monitoringu 
 

Mezi hlavní metody monitoringu patří: 

Sledování HPV pomocí hladinoměrů 

Sledování probíhá ve většině případů v pozorovacích vrtech, případně studnách. Může být 
buď kontinuální, nebo periodické (alespoň jednou měsíčně). Přesnost měření se pohybuje 
okolo 10 mm vodního sloupce. 

Sledování pórových tlaků pomocí piezometrů 

Sledování probíhá ve vrtech instrumentovaných pro daný účel a slouží ke zjištění pórových 
tlaků podzemní vody. Rozlišují se otevřené a uzavřené piezometry. Při instalaci piezometru 
ve vrtu je nutno v zájmu objektivity měření dodržet určité obecné zásady. Jedná se o realizaci 
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filtračního zásypu v okolí piezometrického měřidla a spolehlivé utěsnění vrtu nad měřidlem 
(jíl, bentonit), z důvodu snazšího utěsnění by vrt neměl mít průměr větší než 150 mm, výška 
těsněného úseku by měla být cca 80 cm. Chyba měření se pohybuje od 0,1-0,5 %. 

Sledování svahových deformací a identifikace smykových ploch pomocí inklinometrů 

Monitoring pomocí inklinometrů má zásadní význam pro zjištění rychlosti a mocnosti 
svahových deformací. Inklinometrické vrty jsou vybaveny inklinometrickou pažnicí, ve které 
je možnost měřit ve 2D (většinou), případně ve 3D (měření sedání). Je nutné dbát na 
dostatečnou hloubku vrtu, aby nedošlo k situaci, kdy je vrt příliš krátký a nezastihuje hlubší 
smykové plochy, nebo dokonce není dostatečně ukotven v pevném nepohybujícím se 
prostředí. Přesnost měření se zpravidla pohybuje v rozmezí 1-2 mm/10 m.  

Sledování pohybu na diskontinuitách pomocí drátových a tyčových extenzometrů a 
dilatometrů 

U skalních hornin (případně u stavebních objektů) se pro sledování pohybu na 
diskontinuitách (a spárách) používají příložné nebo kontinuální extenzometry a dilatometry. 
Mohou být umístěny na měřících bodech na povrchu i ve vrtech. Jejich přesnost závisí na 
konkrétním typu a principu měření. V zásadě se pohybuje od 0,01-1 mm. 

Geodetické sledování povrchu pomocí stálých i dočasných geodetických bodů 

Pro sledování pohybů a deformací na povrchu se zřizuje geodetické měření pomocí totální 
stanice - triangulace, která v závislosti na vzdálenosti měření dosahuje přesnosti 1-5 mm. U 
přesné nivelace, kdy se zjišťují vertikální změny povrchu, se přesnost měření pohybuje v 
intervalu 0,5-2 mm. Pro správné zajištění měření je třeba dostatečně stabilizovat jak měřené 
body, tak zejména referenční měřická stanoviska. Pokud je to možné je žádoucí stanovisko 
umisťovat mimo oblast předpokládaných deformací (pevné stanovisko). Pokud toto není 
možné (plovoucí stanovisko) je nutné měření vztáhnout vůči stabilnímu okolí dostatečným 
množstvím stabilních bodů. 

 

S postupujícím technologickým vývojem se pro monitoring využívají některé další metody: 

LiDAR 

LiDAR (Light Detection And Ranging) je anglický název pro laserové skenování povrchu. To je 
možné provádět z letadel, bezpilotních letadel nebo pomocí pozemních přístrojů. Přesnost 
měření je možné dosáhnout v řádu prvních mm/100 m vzdálenosti. Je třeba počítat s 
ovlivněním měření díky vlhkosti a teplotě, podobně jako u tradičních geodetických metod. 

GNSS 

GNSS je zkratkou pro Global Navigation Satellite System – Globální navigační družicový 
systém. Zatímco RTK GNSS je běžně užívaná metoda dosahující přesnosti prvních cm, je 
statická metoda GNSS schopná při dostatečně dlouhé době měření a správné stabilizaci 
měřícího bodu dosáhnout při kontinuálním měření polohové přesnosti v prvních mm, ve 
výškové přesnosti pak přibližně třikrát více. 
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InSAR 

InSAR (Interferometric synthetic aperture radar) je metoda měření změn povrchu pomocí 
radarového paprsku. Při umístění speciálních odražečů do monitorovaného území a jejich 
dostatečné stabilizaci (běžná geodetická stabilizace není dostatečná) je možné pomocí 
analýzy satelitních dat získat přesnost i pod 1 mm. Je to ovšem v závislosti na místních 
podmínkách, orientaci a sklonu svahů. Nevýhodou je obtížné až nemožné použití této 
metody v zalesněném území. 

Fotogrammetrie 

Fotogrammetrické metody jsou tradičním způsobem zjišťování informací o tvaru a 
případných změnách povrchu. Přestože s rozvojem bezpilotních prostředků a uživatelsky 
přívětivého softwaru na zpracování je tvorba modelů povrchu velice jednoduchá, je nutné 
dbát na hlavní zásady a přístupy pro správné snímkování. Jedná se o poměrně nenákladnou 
metodu, jejíž přesnost je odvislá od správného zaměření vlícovacích bodů a dosahuje prvních 
cm (Balek a Blahůt, 2017). 

 

Sledování vlastních stavebních objektů zahrnuje mimo předchozí metody: 

Náklonoměry (tiltmetry) 

Náklonoměry slouží ke zjištění náklonů stavebních objektů (případně skalních bloků) ve dvou 
vertikálních osách. Jejich přesnost dosahuje zpravidla od 0,02-0,5% měřeného rozsahu. 

Dynamometry 

Slouží k měření napětí na kotvách statických prvků. Jejich typická přesnost dosahuje 1% z 
měřeného rozsahu (typicky 100-5000 kN). 

Tenzometry 

Pomocí tenzometrů se měří napětí podél dříku piloty. Typická přesnost dosahuje 1% z 
rozsahu měření (100-5000 kN). 

Deformometry – tlakové buňky 

Tlakové buňky se používají pro měření tlakového napětí mezi konstrukcí a 
horninou/zeminou, zpravidla v tunelech na kontaktu primárního ostění a horniny. Přesnost 
měření závisí na vlastnostech horniny, rozsah měření se pohybuje do 35 MPa.  

Geofony – akcelerometry 

Geofony slouží k měření vibrací (zrychlení). Přesnost měření typicky dosahuje 0,1 m/s2 
(zrychlení) nebo 0,01 mm/s (rychlost) 

 

Pro podrobnější výčet, specifikaci a přesnost možných použitých metod je možné použít 
normu ČSN EN ISO 18674-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Geotechnický monitoring – 
Část 1: Obecná pravidla 

 



Metodický pokyn pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí 

73/88 
 

Významnou metodou monitoringu ve smyslu tohoto metodického pokynu je nejenom 
vlastní měření a jeho vyhodnocování, jehož hlavní metody jsou uvedeny výše, ale i vizuální 
sledování vývoje nestabilní oblasti podle makroskopických, vizuálně zaznamenatelných 
(zejména morfologických) projevů. Výsledky tohoto vizuálního hodnocení je potřeba 
hodnotit komplexně spolu s výsledky vlastních měření a naopak, výsledky měření, získané 
v dílčích oblastech, je potřeba propojit s vizuálně zaznamenými projevy, které se mohou 
vyskytovat i mimo měřené oblasti.  Jedině takový postup umožňuje komplexní prognózu 
dalšího vývoje na základě monitoringu.  

 

9.4.  Hodnocení výsledků monitoringu 
 

Hodnocení výsledků monitoringu se provádí průběžně společně s hodnocením 
inženýrskogeologického/geotechnického dozoru a s vyhodnocováním případných 
inženýrskogeologických odlišností staveniště, který provádí dozor na stavbě. 

Berou se v úvahu všechny ostatní faktory, které mohou výsledky měření a sledování ovlivnit 
(postup výstavby, zejména zemních prací, dynamické účinky těžby, nahodilé externí události, 
které proběhly v hodnoceném období, působení třetích subjektů a externích událostí, 
majících vliv na chování horninového masivu, zejména změny vodního režimu). 

Pro sběr dat a jejich skladování i hodnocení se zřizuje tzv. kancelář monitoringu. Jí se rozumí 
všechny personální i technické prostředky zhotovitele monitoringu, nezbytné pro provádění, 
řízení a vyhodnocování monitoringu. 

Kancelář monitoringu také zajišťuje předávání výsledků hodnocení a všech potřebných dat 
jejich uživatelům, zpravidla s pomocí databázového informačního systému a internetu. 
Rozhodovací proces, navazující na projednávání výsledků monitoringu s účastníky výstavby, 
musí být podrobně popsán a zaveden jak do realizačního projektu monitoringu, tak i 
zapracován do systému řízení rizik na stavbě. 

 

Kontrolní dny monitoringu (KDM) 

Výsledky monitoringu i dozoru se projednávají na pravidelných případně i nepravidelných 
kontrolních dnech monitoringu (KDM). 

KDM je specializovaný kontrolní den stavby, kde se kompetentní účastníci výstavby 
seznamují s výsledky měření a práce dozorů. Podklady pro KDM připravuje kancelář 
monitoringu (odpovědný inženýrský geolog a geotechnik monitoringu, dozor). 

Výsledky se diskutují z pohledu všech účastníků výstavby. Jejich kompetence vyplývá z 
uzavřených smluv a ze stavebního zákona. Snahou je dosáhnout konsensu v hodnocení a 
potřebě přijímaných opatření. V případě neshody rozhoduje správce stavby. Rozhodnutí se 
přijímají v pracovním pořádku stavby. Nesouhlasná stanoviska se uvádí v zápise.  
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9.5. Varovné stavy a kritéria varovných stavů 
 

Základním nástrojem pro účinné a rychlé vyhodnocování výsledků monitoringu jsou tzv. 
varovné stavy a jejich kritéria.  

Varovný stav v chování sledovaného systému je taková kvalitativní změna v jeho chování, 
která znamená zásadní změnu v úrovni podstupovaného rizika. (Například dosažení určité 
polohy hladiny podzemní vody, nebo dosažení určité velikosti posuvu po smykové ploše).  

Varovné stavy stanovuje projektant a jsou uvedeny v realizační dokumentaci stavby. 

Dosažení určitého varovného stavu je podnětem pro přijetí určitých, předem připravených v 
realizační dokumentaci stavby uvedených, projektových, technologických, technických, 
organizačních či bezpečnostních opatření ve smyslu observační metody.  

Tato opatření musí být předem připravená v realizační dokumentaci stavby i v dokumentaci 
monitoringu. Tato opatření jsou nástrojem pro udržení chování sledovaného systému v 
přijatelných mezích a pro odvrácení důsledků vzniku nežádoucích jevů a nepřijatelného rizika 
během výstavby. 

 

Stupně varovného stavu  

Jsou definovány:  

• stupně varovného stavu a jejich úrovně 

• kritéria varovného stavu 

 

Stupeň varovného stavu je definovaný stav v chování horninového masívu, anebo stavební 
konstrukce, který má vztah k stanovenému cíli monitoringu, k definované úrovní rizika. Je 
spojen s určitými opatřeními. Čím vyšší je stupeň varovného stavu, tím větší je podstupované 
riziko (viz kap. 7.2.).  

Kritéria varovného stavu jsou exaktně nebo empiricky stanovené hodnoty sledovaných 
veličin, souvisejících s příslušným stupněm varovného stavu a s mírou podstupovaného rizika 
(např. dosažená velikost přetvoření, rychlost a zrychlení přetvoření apod.) 

Při definování hodnot kritérií varovného stavu musí být určeno, k čemu přesně se příslušná 
hodnota kritéria váže. Například, zda se jedná o aktuální hodnotu měřené veličiny 
odpovídající určité technologické operaci, či o hodnotu ustálenou nebo hodnotu konečnou a 
v kterém okamžiku vzhledem k časovému vývoji měřených veličin byla měření zahájena.  Pro 
kritéria varovných stavů se obvykle používají: absolutní hodnoty sledovaných veličin, jejich 
časové průběhy, rychlost, trendy ve vývoji hodnot sledovaných veličin (především zrychlení 
jejich změn).  

Při volbě konkrétních hodnot kritérií určitého varovného stavu se vychází se ze statických 
výpočtů a analýzy geotechnických rizik. Přitom se přihlíží k očekávanému vývoji sledovaných 
veličin, (trendům), očekávaným koncovým hodnotám sledovaných veličin, rychlosti jejich 
změn atp.) 
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Úrovně varovných stavů 

Optimální počet varovných stavů pro konkrétní stavbu (objekt stavby, konstrukci atd.) 
stanovuje projektant DSP nebo RDS  stavby pro různé fáze a místa výstavby.   

Stanovuje se maximálně 5 úrovní stupňů varovných stavů: 

• stav vysoké míry bezpečnosti (zanedbatelné riziko); 
• stav přípustných změn (mírné riziko); 
• stav mezní přijatelnosti (přijatelné riziko);  
• kritický stav (vysoké riziko); 
• havarijní stav (vývoj směřuje k ztrátě stability).  

 

Pro návrh optimálního postupu monitoringu velké dopravní stavby, ve složitých geologických 
podmínkách, lze využít TP 237 Monitoring tunelů pozemních komunikací, které MD ČR 
vydalo s platností od 1.7.2011.   
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10. Postup při řešení mimořádných událostí na liniových 
stavbách 

 

Mimořádnou událostí se rozumí havarijní situace způsobená nestabilitou horninového 
prostředí mimo rámec zák. č. 140/2000 Sb. o krizovém řízení. 

Předpokladem pro maximální snižování vzniku mimořádných situací na stavbách je 
provádění monitoringu, dobře nadimenzovaný a profesionální 
inženýrskogeologický/geotechnický dozor a existence systému řízení rizik. Systém řízení rizik 
musí být pro případ vzniku kritického varovného stavu provázán s krizovým (havarijním) 
plánem. Systém řízení rizik včetně geotechnického monitoringu musí být součástí systému 
řízení celé výstavby. 

Lze rozlišit dva základní typy mimořádných událostí:  

• Havárie 
• Výrazná odchylka od očekávaného vývoje interakce stavba-horninové prostředí 

 

V obou případech je základním předpokladem optimálního vyrovnání se vzniklou situací její 
okamžité řešení. To je umožněno: 

• včasným rozpoznáním vzniku, nebo nebezpečí vzniku, mimořádné situace; 
• okamžitou reakcí na nebezpečí; 
• existencí předem smluvně podchycených a v projektu předem připravených variant 

opatření, přijímaných v takové situaci. 

 

Předpokladem pro okamžité řešení je observační přístup při realizaci výstavby provázaný 
průběžným monitoringem. 

Účinný monitoring je vyhodnocován na bázi systému varovných stavů, definovaných na 
základě konkrétních kvantifikovaných kritérií (velikosti či rychlosti deformací, poloha hladiny 
podzemní vody atp.). 

S každým varovným stavem jsou svázány varianty opatření. Ta se přijímají na základě 
komplexního vyhodnocení okamžité situace. Varianty opatření jsou zpracovány v realizační 
dokumentaci výstavby a monitoringu. 

Zároveň musí být připraven a se zhotoviteli smluvně projednaný, způsob financování 
realizace takto přijímaných opatření. 

 

10.1. Havárie 
 

V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. se za mimořádnou událost - havárii, považuje škodlivé 
působení sil a jevů (aktivace svahových pohybů) vyvolaných činností člověka a přírodními 
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vlivy, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 
záchranných a likvidačních prací. Při mimořádné události je narušena bezpečnost a stabilita 
pozemní komunikace.  

Příčinou vzniku havarijní situace jsou v tomto případě svahové pohyby (ploužení, 
sesouvání, tečení a řícení) na komunikaci, její stavbě nebo v jejím okolí. 

Rozsah postižení svahovými pohyby je v rozsahu, který již není možné řešit v rámci údržby 
(např. úplné zničení komunikace, zničení nebo poškození stavebních objektů, které 
znemožňuje její bezpečné užívání, úplné zneprůjezdnění komunikace, apod.) nebo která 
postihne i jiné subjekty (např. přilehlé pozemky, budovy, infrastrukturu). 

 

Pro řešení havarijní situace způsobené nestabilitou horninového prostředí má 
objednatel/správce komunikace zpracovaný havarijní plán. 

 

Součásti havarijního plánu jsou zejména: 

• seznam odpovědných osob a jejich kompetence; 
• kontaktní údaje na relevantní osoby (tedy ty, které zastávají nějakou roli v případě 

havarijní situace nebo k ní mohou mít informace); 
• konkrétní postupy popisující kdo, kdy a jaké provádí činnosti, kdo koho informuje, a 

kdo za co zodpovídá; 
• soubor podmínek, po jejichž splnění je stav havarijní situace ukončen 

 

Při vzniku havarijního situace příslušný objednatel nebo správce pozemní komunikace 
bezodkladně jmenuje komisi pro její řešení. Složení komise se bude zčásti lišit podle toho, 
kdy k havarijní situaci došlo. 

• V případě, že se vyskytne během stavby, jsou do komise jmenováni zástupci České 
geologické služby a výzkumných institucí zabývající se relevantní problematikou 
řešenou komisí, zástupci objednatele, projektanta a zhotovitele, stavebního a 
inženýrskogeologického/geotechnického dozoru, zástupci provádějící na stavbě 
monitoring, zástupci místně příslušného stavebního úřadu popř. dalších subjektů. 

• V případě, že k sesuvu dojde během provozu, jsou do komise jmenováni zástupci 
České geologické služby a výzkumných institucí zabývající se relevantní 
problematikou výzkumu svahových deformací, zástupci projekčních a stavebních 
firem s prokazatelnou zkušeností s řešením podobné situace a stejným typem 
svahového pohybu a zástupci firem, provádějících na užívané komunikaci monitoring, 
popř. dalších subjektů.   

 

Postup komise při řešení havarijní situace  

Komise zjišťuje nebo zajistí pro řešení havarijní situace následující charakteristiky: 
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• rozsah svahového pohybu a to jak aktivních částí, tak přilehlých potenciálních částí; 
• typy svahových pohybů podílejících se na celkové svahové deformaci; 
• rozsah, tvar a hloubku smykových ploch; 
• hydrologické a hydrogeologické podmínky; 
• potenciální další vývoj svahové deformace a možná ohrožení dalších objektů; 
• aktuální dynamiku svahového pohybu včetně prognózy dalšího vývoje a vlivu na 

stavební objekty komunikace. 

 

Na základě těchto s časem se prohlubujících znalostí komise potom: 

• vydává pokyny k zajištění bezpečnosti v postižené oblasti; 
• určuje prvotní sanační opatření zaměřená na zastavení svahového pohybu a 

zamezení jeho dalšímu šíření, nejčastěji odvodnění svahu; 
• určuje postup a způsob provedení definitivního sanačního opatření pro zajištění 

dlouhodobé stability postiženého území; 
• spolupracuje s  objednatelem/ správcem komunikace při výběru zhotovitele 

jednotlivých sanačních opatření. 
 

Na základě hodnocení aktuální situace komise ukončuje havarijní situaci. 

 

10.2. Výrazná odchylka od očekávaného vývoje interakce stavba-
horninové prostředí. 

 

Každá výrazná odchylka od očekávaného vývoje interakce stavby komunikace a jejího 
horninového prostředí znamená zvýšené riziko při výstavbě.  

Typické odchylky při průchodu komunikace potenciálně nestabilním územím jsou 
charakterizovány výraznými změnami následujících parametrů: 

• zvýšená poloha hladiny vody nad určitou mez; 
• zvýšená hodnota pórových tlaků vody v potenciálně smykových zónách nad určitou 

mez; 
• posuvy (deformace) svahů zářezů, násypů, mostních konstrukci atp. (Dosažení určité 

hodnoty a určité rychlosti přetváření nad určitou mez); 
• vznik nových významných výronů vody v potenciálně nebezpečné části svahu; 
• zastižení poloh hornin s podstatně horšími mechanickými vlastnostmi, než bylo 

uvažováno v projektu a v návrhu geotechnických konstrukcí; 
• apod. 

Klíčové parametry pro bezpečnost výstavby komunikace, vzhledem k nebezpečí sesuvu, jsou 
sledovány v rámci monitoringu. Je na ně také speciálně zaměřen 
inženýrskogeologický/geotechnický dozor.  
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Hodnoceny jsou ve vazbě na varovné stavy definované projektem monitoringu a v realizační 
dokumentaci výstavby (viz Kap. 9.3).  

Jedná se o varovné stavy: 

• mezní přijatelnosti; 
• kritický varovný stav.  

 

S každým z těchto stavů jsou v projektu monitoringu a v projektu realizační dokumentace 
výstavby spojeny skupiny předem připravených opatření. Přijetí vhodného souboru těchto 
opatření má za cíl udržet chování stavby v projektem požadovaných hranicích.  

To znamená, aby měřené parametry odpovídaly varovnému stavu:  

• vysoké míry bezpečnosti; 
• přípustných změn. 

 

Související opatření se přijímají v pracovním pořádku stavby na základě jednání pravidelných, 
či mimořádných kontrolních dnů, věnovaných hodnocení výsledků monitoringu, 
inženýrskogeologického/geotechnického dozoru (viz kap. 8.2. a 9). 

 

Náklady (jednotkové ceny) na tato opatření jsou podmínečně kalkulovány v rozpočtu stavby. 
Jejich celková výše (celkový počet jednotek) závisí na skutečně zastižených 
inženýrskogeologických poměrech a skutečném vývoji interakce stavby s jejím horninovým 
prostředím.  

Jsou odvozeny z výsledků monitoringu a poznatků inženýrskogeologického/geotechnického 
dozoru.  

Schvalovány jsou na kontrolních dnech stavby. Konečné slovo má správce stavby. 
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11. Závěrečné shrnutí nejdůležitějších předpokladů pro 
úspěšný projekt a realizaci liniové stavby procházející 
potenciálně nestabilním územím 

 

11.1. Základní zásady pro realizaci průchodu liniové stavby 
potenciálně nestabilním územím 

 

V území náchylném k sesouvání vždy existuje nebezpečí reaktivace starých (fosilních), 
dočasně uklidněných nebo aktivních svahových pohybů. 

Toto nebezpečí bude tím větší:  

• čím větší bude stavební zásah do aktuálních poměrů horninového masivu stavbou 
nebo jinými externími vlivy; 

• čím větší budou při přípravě projektu nejistoty o stavu horninového prostředí, o jeho 
vývoji a vlastnostech přítomných hornin; 

• čím větší bude pravděpodobnost vlivu externích nahodilých událostí (přírodních 
hazardů nebo nežádoucích antropogenních zásahů třetích stran). 

Dosažení úplné znalosti o stavu horninového masivu a o jeho vlastnostech v časech, který je 
zpravidla k dispozici, a za přiměřené finanční prostředky, není ve velké většině případů 
obvykle možné. 

Stavbu v území s rizikem svahových deformací je proto nutno pojímat jako stavbu za 
mimořádně nepříznivých podmínek. Při jejím plánování, přípravě, projektu, výstavbě i řízení 
výstavby a financování, je proto nutno přijímat mimořádné opatření, která budou přiměřená 
existujícím rizikům (viz kap. 7.2).  

Základními předpoklady pro úspěšné zvládnutí geotechnických rizik při výstavbě liniové 
stavby sesuvným územím je: 

• správně dimenzovaný a komplexní inženýrskogeologický průzkum; 
• v dostatečném předstihu realizovaný monitoring; 
• včasný a průběžný inženýrskogeologický/geotechnický dozor; 
• uplatnění observačního přístupu v celém průběhu výstavby; 
• využití rizikových analýz a metod rizikového řízení při projektu stavby a zejména při 

výstavbě; 
• operativní adaptace projektu, přípravy a řízení výstavby existujícím a nově vznikajícím 

rizikům; 
• včasné podchycení všech externích nahodilých vlivů přírodních faktorů i 

antropogenních nežádoucích událostí způsobovaných třetími stranami, které by 
mohly iniciovat vznik sesuvných pohybů. 
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Je třeba vzít v úvahu, že všechna tato opatření mají preventivní charakter. Náklady na jejich 
uplatnění mají za cíl eliminaci budoucích potenciálních škod vzniklých v případě aktivace 
sesuvu, jak během výstavby, tak i provozu hotové komunikace. Škoda, která by vznikla v 
důsledku takových havárií, zpravidla mnohonásobně překračuje náklady na prevenci jejich 
vzniku. 

Vznik sesuvných pohybů je časově podmíněný proces. Tento proces někdy může mít i 
poměrně dlouhý vývoj, než dojde k finálnímu sesutí. To může vést k mylné ztrátě pozornosti 
odpovědných pracovníků a k podcenění reálně působícího rizika. 

 

11.2. Komplexnost inženýrskogeologického průzkumu 
 

Komplexnost spočívá v řešení problémů ve smyslu správné tvorby inženýrskogeologického 
modelu (viz kap. 4) nejen v pruhu stavebního pozemku, ale celé zájmové oblasti (viz 1.8), 
ve které se mohou aktivizovat svahové deformace (viz kap. 6.2). 

V tomto území musí mít objednatel, projektant i zhotovitel k dispozici dostatečné poznatky o 
inženýrskogeologických poměrech.  

Pokud území není dostatečně prozkoumáno z hlediska základní geologie, je nutno 
standardním etapám inženýrskogeologického průzkumu předřadit geologický výzkum, a to 
včetně geologického mapovaní. 

S využitím těchto znalostí musí být vypracován dostatečně věrohodný geologický model 
území, ve kterém je vedení liniové stavby plánováno. Tento geologický model je pak v rámci 
zpracování inženýrskogeologických průzkumů následně transformován do navazujícího 
inženýrskogeologického modelu (viz kap. 4. a 6.1.1.). 

Teprve poté lze konkretizovat varianty liniového vedení díla a přistoupit k projektům dílčích 
etap inženýrskogeologických průzkumů (viz kap.7.3.). 

Při návrhu projektu inženýrskogeologického průzkumu je třeba vzít v úvahu, že se bude vždy 
jednat o třetí geotechnickou kategorii se zpravidla vysokým (nejvyšším) rizikem ve smyslu 
Eurokódu 7 odst. 2.8.  Proto musí projekt průzkumu obsahovat dostatečné množství sond a 
přímých měření mechanických vlastností v horninovém masivu přítomných hornin.   

Výstupy průzkumu musí v typických a nejnebezpečnějších místech trasy obsahovat výstižné 
inženýrskogeologické řezy, které budou základem geotechnického/výpočetního modelu 
pro stabilitní výpočet, a výstižné hodnoty geotechnických parametrů beroucí v úvahu 
genezi sesuvného území (odvozené hodnoty a návrh charakteristických hodnot) všech pro 
stabilitu významných inženýrskogeologických typů (viz kap. 6.1.3.). 

Stabilitní výpočty by měly být součástí samostatné studie, provedené ještě před konečným 
výběrem trasy. 
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Zvláštní pozornost musí být věnována průzkumu vodního režimu. Pro stabilitní a projektové 
řešení komunikace a umělých objektů, není dostačující pouze aktuální ustálená poloha 
hladiny podzemní vody v kritických profilech, ale znalost její maximálně dosažitelné polohy, 
během celého životního cyklu stavby.  

Při zpracování projektu průzkumu musí být zajištěno, aby jeho rozsah a technicko - 
kvalitativní podmínky, nebyly ovlivněny výběrovým řízením na zhotovitele průzkumu. Z 
hlediska obchodního jsou proto projekt průzkumu a realizace průzkumu samostatnými 
obchodními případy. 

 

11.3. Monitoring 
 

Včasný, komplexní a dostatečně rozsáhlý monitoring a inženýrskogeologický/geotechnický 
dozor, představují základní podmínky úspěšného průchodu liniové stavby potenciálně 
nestabilním územím (viz kap. 8.2. a 9.). 

Základ systému monitoringu vzniká již v průběhu průzkumu, kdy se některá jeho průzkumná 
díla navrhují tak, aby byla využita pro následný monitoring (pozorovací vrty, inklinometrické 
vrty, aj.). 

Podkladem pro návrh projektu monitoringu je podrobný inženýrskogeologický průzkum, 
návrh projektu monitoringu zpracovává projektant stavby.  

V případě nebezpečí vzniku svahových deformací se s měřením ve vybraných bodech 
začíná již v průběhu průzkumu (inklinometry, pórové tlaky, hladiny podzemních vod, 
srážkoměrná stanice). 

Monitoring se při výstavbě provádí v souběhu s inženýrskogeologickým/geotechnickým 
dozorem. Jeho výsledky jsou podkladem pro operativní rozhodování o průběhu výstavby 
(chování zářezů, násypů, základů umělých objektů, dostatečnosti stabilizujících opatření 
apod.) – viz kap. 9. 

 

11.4. Inženýrskogeologický/geotechnický dozor  
 

Inženýrskogeologický/geotechnický dozor při výstavbě liniového díla je mimořádně důležitý. 
Sestává z hodnocení základních geologických, inženýrskogeologických, hydrogeologických a 
geotechnických aspektů. 

Musí být, kromě jiného, zaměřen na průběžné a důkladné hodnocení odlišností zastižených 
inženýrskogeologických poměrů od těch, které předpokládal průzkum a které byly použity 
jako podklad pro projekt.  
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Dozor musí hodnotit všechny faktory, které mohou mít vliv na vývoj stability, zejména vývoj 
deformací, pórových tlaků, hladin podzemní vody a všechny vnější faktory jako je postup 
výstavby, vlivy dalších subjektů a činností v zájmovém území (např. těžba nerostných 
surovin, meliorace, funkce existujících odvodňovacích systémů atp.). 

Dozor se vyhodnocuje společně s výsledky monitoringu a se sledováním všech faktorů, které 
mohou mít vliv na vývoj stabilitních poměrů. 

 

11.5. Observační metoda 
 

Observační metoda znamená, že projekt i výstavba komunikace jsou připraveny tak, aby 
stavba byla schopna v celém jejím průběhu operativně reagovat na případný, projektem 
neočekávaný vývoj interakce stavby s horninovým prostředím. 

V případě liniové stavby v území, které je náchylné k nestabilitě, se jedná především o vznik 
svahových pohybů, nebo o vývoj faktorů, které vývoj sesuvných pohybů podporují. 

Podmínkou úspěšné aplikace observačního přístupu je důsledný monitoring prováděný 
provázaně s inženýrskogeologickým/geotechnickým dozorem.   

Na možná nebezpečí vzniku nežádoucího vývoje interakce horninového prostředí se stavbou, 
je třeba reagovat okamžitě, některým, z předem projektem připravených opatření. 

Na tyto eventuality musí být řízení výstavby připraveno v předstihu (formálně připravené 
změnové listy a již v prováděcím projektu stavby schválená a smluvně projednaná pravidla 
pro financování mimořádných opatření, přijímaných pro udržení vývoje interakce stavba-
horninové prostředí, v projektem připraveném rozmezí). 

 

11.6. Využití rizikových analýz a aplikace metod rizikového řízení při 
projektu stavby a zejména při výstavbě 

 

Při budování každého inženýrského díla ve složitých geologických podmínkách je zcela 
přirozené, že je třeba čelit geotechnickým rizikům. S tím počítá i Eurokód 7, čl. 2.1.21. Podle 
něj je třeba při návrhu geotechnické konstrukce vzít v úvahu existující rizika. 

Průchod komunikace s rizikem svahových deformací vždy vyžaduje pro zvádnutí rizik 
specifický přístup, a to jak při přípravě stavby, tak i při výstavbě. Tuto skutečnost je třeba vzít 
v úvahu jak při přípravě výstavby, tak při jejím projektu, jejím řízení i při jejím financování. 

Inženýrské a geotechnické riziko je zvládnutelné metodami rizikového řízení (viz kap. 7.2). 
Řízení rizik musí být ale průběžnou součástí přípravy i řízení výstavby. Předpokladem pro 
úspěšné řízení rizik je uplatnění observačního přístupu a geotechnického monitoringu. 
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V každé etapě přípravy výstavby je vhodné provést rizikovou analýzu některou z expertních 
metod (např. podle ČSN EN 608). 

Výstavba, v případě vzniku varovného stavu mezní přijatelnosti, nebo kritického stavu (viz 
kap. 10) musí operativně reagovat předem připravenými opatřeními.  

Přijímání těchto opatření musí být operativní a nesmí být zdržováno formálními 
administrativními požadavky, nebo neshodami mezi účastníky výstavby. 

 

11.7. Včasné podchycení externích faktorů, které mohou za určitých 
okolností vyvolat vznik svahových pohybů a jejich prevence 

 

V území s rizikem svahových deformací může být významným iniciačním prvkem nestability 
jakýkoliv externí nahodilý jev, ať už přírodní nebo antropogenní povahy. Ten může působit 
okamžitě, nebo s určitým zpožděním. Důsledkem ve finální fázi je rychlé nastartování 
havarijní situace – svahového pohybu. 

K takovým externím nahodilým jevům přirozené povahy může patřit: 

• mimořádné intenzivní srážky doprovázené ve vodním režimu zvýšením hladiny 
podzemní vody a nárůstem pórových tlaků; 

• povrchová eroze; 
• seismické účinky; 
• kombinace extrémních teplot; 
• apod. 

Význam takových externích nahodilých jevů přirozené povahy, závisí kromě jiného na tom, v 
jaké fázi se právě výstavba komunikace nachází a na případném souběhu s dalšími 
nežádoucími jevy. Z ekonomických důvodů zpravidla není možné projektovými opatřeními 
vyloučit všechna rizika, která s takovými jevy souvisí.  

Je však nutné předvídat, které z nahodilých přirozených událostí mohou vzniknout v době 
výstavby a mít připravena opatření k minimalizaci jejich dopadů a škod. Stavbu je třeba 
preventivně organizovat tak, aby doby, ve kterých by byla vůči takovým událostem 
zranitelná, byly co nejkratší a aby riskantní operace (například výkopy zářezů) probíhaly v 
době, kdy je nejmenší pravděpodobnost vzniku takových externích nahodilých jevů. 

Základním nástrojem pro řízení rizik nahodilých přírodních událostí je pojištění. 

 

Nežádoucí jevy antropogenní povahy (činností třetí strany): 

• poruchy dlouhodobě fungujících povrchových odvodňovacích systémů; 
• poruchy vodovodních řadů či kanalizace; 
• postupné zanesení a ztráta funkce melioračních systémů; 
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• změny napjatosti horninového masivu dodatečným zatížením v aktivní části 
nestabilního území, nebo odlehčením v pasivní části svahu, technologickými či jinými 
stavebními operacemi; 

• změna pórových napětí, aktivního či pasivního tlaku v horninovém masivu 
technologickou operací, například injektáží nebo kotvením; 

• dynamické účinky stavby; 
• dotace vodou potenciálně sesuvného území antropogenní činností 
• apod. 

 

Takové jevy, respektive jejich důsledky, mají, pokud jsou možnosti jejich vzniku přehlédnuty, 
povahu nahodilých, překvapivých jevů. 

Jejich identifikace a prevence se musí odehrát již v průběhu přípravy výstavby. Musí na ně 
být zaměřen inženýrskogeologický průzkum. Průzkum tudíž nesmí být orientován výlučně 
na geologické jevy a stavy, ale i na všechny důsledky antropogenní činnosti na stav 
horninového prostředí a na možné souběhy negativního působení těchto nahodilých jevů 
nejen s výstavbou, ale i s externími nahodilými přírodními jevy. 

Včas musí být řešeny střety zájmů. Vliv stavby na životní prostředí musí být řešen i jako vliv 
stávajících prvků životního prostředí a existujících antropogenních prvků a činností v něm 
probíhajících na stavbu samotnou, a to jak v průběhu výstavby, tak během provozu. 

Projekt stavby i technologie výstavby, jim pak musí být přizpůsobena. 

 

11.8. Souběhy zdrojů rizik a lidský faktor 
 

Nejnebezpečnější a zároveň nejobvyklejší příčinou vzniku mimořádných situací na 
stavbách, je časový souběh několika různých zdrojů rizik (nežádoucích jevů) a současně 
chyb lidského faktoru.  

Nejobvyklejší chybou lidského faktoru je podcenění existujícího rizika a opožděná reakce 
na vznik rizika, případně upřednostnění krátkodobých zájmů stavebníka či zhotovitele, 
například nemístná úspora nákladů, rychlejší postup výstavby atd.  

Významným prvkem snižování rizika v průběhu přípravy a výstavby komunikace procházející  
územím s rizikem svahových deformací je proto identifikace možností souběhů zdrojů rizik, 
eliminace takových souběhů a nepodceňování rizika ani v případě, že na stavbě dosud k 
mimořádné situaci nedošlo. 

Účinnou eliminací chyb lidského faktoru je dobře organizovaný systém výstavby a řízení rizik 
s dobře strukturovaným a popsaným rozhodovacím procesem.  
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