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Stabilita svahů 
Svahy představují v našich poměrech jeden z nejčastějších terénních prvků, a proto jsou 
velmi často využívány pro stavební záměr. V inženýrské praxi tedy stojíme před úlohami, 
jaké sklony dát svahům, aby se nesesuly nebo aby se podloží nevtlačilo. Když se svahy 
sesunou, je nutno je zajistit. Sesutí je přitom stav, při němž vlivem porušení rovnováhy se 
svah pohybuje a mění při tom svůj tvar, až vznikne nový stav, při němž je svah stabilní. 

 

Systematika svahů 

Svahy jsou výsledkem složitého spolupůsobení endogenních a exogenních procesů a jejich 
interakce s horninovým prostředím. Na základě převládajícího způsobu modelace se svahy 
člení na erozní, soliflukční, zlomové, sesuvné, eolické a svahy pokryté deluviálními 
sedimenty. 

1. _________________ se vyvinuly v horninách skalního (předkvartérního) podkladu.  
Sklon svahu závisí zejména na odolnosti hornin proti zvětrávání a jejich úložních 
poměrech. Strmější svahy jsou pro zástavbu nevhodné. 

 
2. ________________________ jsou kryté soliflukčními uloženinami rozdílných 

vlastností, které vznikly v klimatických podmínkách pleistocénu (střídání ledových a 
meziledových období). Sklony těchto svahů jsou celkem mírné a vytvářejí tak příznivé 
podmínky pro zástavbu 

 

 

3. Zlomové svahy sledují tektonicky predisponované poruchy, tedy výškovou změnu 
reliéfu. Pro zástavbu jsou z důvodu nebezpečí zlomové aktivity, ale i značně strmých 
svahů často nevhodné 
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4. ____________________ jsou modelovány svahovými pohyby a mají často 
nepravidelně zvlněný povrch různého typu, tvaru a věku. Úložní poměry jsou 
neuspořádané, často s nepravidelným výskytem podzemní vody, a proto takové 
území neposkytuje příznivé podmínky pro stavební záměr. 

 

 

5. _________________ mají obvykle hladký 
a zarovnaný povrch tvořený sprašemi 
a sprašovými hlínami, které z hlediska 
jejich vlastností (prosedání spraší) 
neposkytují vhodné podmínky pro 
zástavbu. 
 
 
 

 

6. Deluviální svahy u nás představují 
nejčastější typ svahu. Jsou pokryty 
svahovými uloženinami, jejichž povaha, 
vlastnosti a mocnost závisí na horninovém 
podkladu. Podmínky pro zástavbu se mění 
podle charakteru pokryvu a sklonu svahu. 
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Svahové pohyby 

Svahovými pohyby se označuje pohyb pevných hmot po svahu, a to bez ohledu na rychlost 
pohybu nebo zda k pohybu dochází za sucha či působením vody. Ke svahovým pohybům 
dochází následkem porušení rovnováhy hmot na svahu, a to v okamžiku, kdy převažují 
účinky aktivních sil (gravitace, hydrodynamický tlak,…) nad silami pasivními, které se snaží 
pohybu zabránit (pevnost hornin, tření). Výsledkem těchto sil jsou svahové deformace. 

Základní předpoklady podmiňující svahové pohyby 

- geologické poměry, geologicko-tektonická stavba 
- geomorfologické poměry 
- HG poměry 
- klimatické poměry (režim srážek, teplot) 

Faktory způsobující svahové pohyby (Varnes 1996): 

- Morfologické poměry - Ke vzniku svahových pohybů může dojít vlivem změny výšky 
a sklonu svahu. Příčinou může být např. fluviální eroze, díky níž je horninový materiál 
odnášen z paty svahu, nebo erozní prohlubování údolí, které vede ke zvětšení výšky 
svahu a k uvolnění bočního napětí ve svahu, vzniklými puklinami proniká do svahu 
voda a napomáhá jej rozrušovat. 
 

- Geologická stavba - Svah se vyvíjí v určitých přírodních podmínkách, které jsou 
představovány souborem geologických, geomorfologických, hydrogeologických 
a klimatických poměrů. Tyto poměry jsou dále ovlivňovány geologicko-tektonickou 
stavbou, která se může stát určující podmínkou pro vznik sesuvu. 
 

- Fyzikální faktory  
o ______________________ - Krajinotvorné pochody (eroze půdy, sesuvy aj.) 

jsou urychlovány především extrémními srážkami během přívalových dešťů. 
Tíha zvodněné vrstvy vlivem infiltrující vody narůstá, dočasně je zvýšen také 
pórový tlak, který způsobuje snížení pevnosti ve smyku. Vliv anomálních 
srážek je nejmarkantnější na již existujících sesuvech. 

o Působení podzemní vody - Sesuv může být aktivován např. u přehrad, 
přečerpávacích vodních elektráren, kanálů, na březích jezer, řek, podél 
mořského pobřeží při náhlé změně hladiny vody, která režim podzemních vod 
ovlivní. Při změnách rychlosti a tlaku proudící vody může v příhodných 
podmínkách (jemné písčité a prachovité frakce) docházet při překročení 
kritické rychlosti proudění k vyplavování částic zeminy – sufózi1. 

o ______________ - Proces zvětrávání má povahu mechanického rozrušování 
i  chemického rozkladu. Intenzita, hloubka a rychlost je ovlivněna srážkovými 
a teplotními poměry, vegetačním pokryvem aj. Textura i struktura horniny je 
narušována, oslabené zóny masivu se vlivem zvětrávání rozvíjejí. 

o Promrzání - Voda zamrzlá v trhlinách zvětšuje svůj objem a po opětovném 
rozmrznutí snižuje soudržnost. V jílovitých a jílovito-písčitých zeminách se 
vytvářejí ledové vrstvičky. Během tání se objem vody zvětšuje a povrchová 
vrstva rozbřídá. 

o _________________ - Při zemských otřesech se v horninovém prostředí 
dočasně mění napětí, porušující stabilitní poměry svahu v hlubokém i širokém 
okolí epicentra. Při zemětřesení se nejčastěji rozvíjejí skalní řícení, sesouvání, 

                                                           
1
 Sufóze je vyplavování jemných částic v důsledku hydrodynamických účinků proudící vody. Při zvětšení 

hydraulického spádu podzemní vody se dostávají částice zeminy do vznosu a vznikají podmínky k vyplavavování 
nebo celkovému ztekucení zeminy. Pórové tlaky vody přitom musí být větší než síly tření a soudržnosti. Sufóze 
se vyskytuje u zemin, jejichž číslo nestejnozrnitosti > 20 při dostatečném talkovém spádu. 
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zemní a kamenité proudy. K narušování stability svahu napomáhají také při 
zemětřesení vzniklé trhliny a pukliny, do nichž proniká voda. 

 
- Antropogenní faktory - Nejčastější antropogenní příčinou vzniku gravitačních pohybů 

je změna geometrie svahu způsobená stavebním zářezem nebo výkopem jámy v 
patě svahu, a také přitížením horní části svahu násypem nebo stavební konstrukcí. 

Nepříznivě působí také umělé vibrace (technická seizmicita) např. při zabudovávání 
pilot, otřesech v lomech, průjezdech těžké mechanizace. 

Stabilitu svahu udržují mechanickým působením kořeny rostlin, které také 
spotřebovávají část vody. Odstranění vegetace může vést ke změně režimu vody v 
povrchových vrstvách a urychlení eroze, čímž se negativně ovlivní poměry svahu. 

K sesuvům dochází i na okrajích poklesových kotlin v území s hlubinnou těžbou 
užitkových nerostů nebo na akumulacích vytěžených hmot 

 
Klasifikace svahových pohybů (dle Nemčoka, Paška a Rybáře) 
 
1. _____________________) - dlouhodobý pomalý pohyb charakteru vazko-plastického 
tečení hmot (s rychlostí pohybu milimetry až centimetry za rok). Není vyvinuta smyková 
plocha, obvykle se vytváří evidentní zhmožděná zóna. Ploužení je často přípravnou fází pro 
další typy svahových pohybů. Rozeznáváme ploužení hlubinné a povrchové. 

              
 Např.    hákování vrstev      gravitační vrásy     údolní antiklinály 
     (povrchové p.)         (hlubinné p.)     vytláčení vrstev (h.p.) 
 
2. ________________ - relativně rychlý krátkodobý klouzavý pohyb horninových hmot 
po svahu po jedné nebo více smykových plochách. Výslednou deformací je sesuv, který se 
svou spodní částí obvykle nasune na původní terén a vytvoří tak čelo sesuvu. 

            
            rotační                        planární          rotačně planární              translační 

 

Aktivita sesuvu: 

- aktivní sesuvy – charakteristické periodickým opakováním pohybu v současné době 
- uklidněné sesuvy – v současné době v klidu, mohou se aktivovat působením 

přírodních nebo umělých faktorů 
- __________________ – uklidněné, nelze je aktivovat přírodními faktory, pouze 

antropogenní činností 

3. _________________ – rychlé a krátkodobé pohyby (metry/hod, km/hod) hornin zpravidla 
ve viskózním stavu. Charakteristické je ostré ohraničení proudu  od podloží; vznik zemních 
a kamenitých proudů. Stékání postihuje především jílovité zeminy při zvýšení vlhkosti, ke 
stékání dochází i u suchých nesoudržných zemin, např. vlivem vibrací. 
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4. Řícení – náhlé řítivé pohyby bloků ze strmých skalních stěn; alespoň 
část pohybu probíhá volným pádem. Uplatnit se mohou i ostatní typy 
pohybů (např. následné sesouvání) 
 
 

 

 

 

Aktivní a pasivní síly 

Svahový pohyb je časoprostorový proces vyvolaný smykovým napětím působícím ve svahu. 

Velikost a charakter tohoto napětí je dán poměrem sil bránících pohybu – _______________ 

(normálová složka tíhy, soudržnost, pevnost, tření) a sil podporujících pohyb – __________ 

(tangenciální složka tíhy, tlak proudící vody, vztlak vody působící proti normálové složce 

tíhy).  

Při porušení svahu dochází ke kombinaci dvou základních pohybů: 

- ___________ – všechny hmotné body pohybujícího se tělesa mají v určitém čase 

stejnou rychlost; (rovinná smyková plocha, typické především pro nesoudržné 

zeminy) 

- ____________ – rychlost se úměrně zvětšuje se vzdálenosti od určitého bodu 

s nulovou rychlostí – středu otáčení;  

Mírou stability svahu je stupeň stability. 

- Pro translační pohyb je stupeň stability dán poměrem aktivních a pasivních sil. 

- Pro rotační pohyb vyvolávající rotaci se stupeň stability určuje jako poměr momentů 

od pasivních sil k momentům od sil aktivních 
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Metodika řešení stability svahů 

 

Stabilitu svahu posuzujeme podle velikosti stupně stability. 

Metodika stabilitního řešení: 

- metody mezní rovnováhy 
- metody řešení ____________________________ zemního tělesa (umožňují stanovit 

přetvoření zemního tělesa jako celku či v jeho jednotlivých elementech a dále 
porovnat spočítanou napjatost s napjatostí pří porušení) 

- nomogramy a tabulky 

 

Metody mezní rovnováhy 

Vycházejí z předpokladu, že se rovnováha poruší podél určité smykové plochy a v principu 
řeší silovou rovnováhu podél uvažované smykové plochy a postupně hledá smykovou plochu 
s nejnižší stabilitou.  

Stupeň stability F  je definován jako poměr sil aktivních k silám pasivním. Je-li 
______________ svah je stabilní, je-li _____________ svah je nestabilní, dochází k sesuvu. 

 

1) STABILITA SVAHU V NESOUDRŽNÉ ZEMINĚ  

Svahem neprosakuje voda 

Pro nesoudržné zeminy je charakteristická rovinná smyková plocha. Na svahu z nesoudržné 
zeminy platí stejné podmínky rovnováhy pro každý objemový element, stačí tedy vyšetřit 
rovnováhu na jednom z těchto (jednotkových) elementů. 

 
 
 
 
 
         1 
         
 

            .cos 

           .cos . tg = N.tg (pasivní /třecí/ složka) 

                     
                .sin (aktivní složka) 
         

      - sklon svahu 
 
 

 

rovnováha bude zachována, bude-li platit: 

        

                  

        

    

Svah v nesoudržných zeminách (bez účinku HPV) bude stabilní, pokud úhel sklonu svahu 
bude menší než úhel vnitřního tření zeminy. 
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Svahem prosakuje voda pod obecným úhlem 

 
 
 
 

            
            1 

          su.cos 
             

           [(su.cos - w.sin.sin(-)]. tg = N.tg 

                     
                su.sin (aktivní složka) 

             w.sin.cos(-) 

       
     w.sin.sin(-) 
 
 

Rovnováha bude zachována, pokud:    

  

       
 
                 

  
       

 
                 

 
  
2) STABILITA SVAHU V SOUDRŽNÉ ZEMINĚ 

a) ____________________ (proužková metoda) viz obr. níže 

Stabilita svahu se vyšetřuje tak, že smykovou plochu nahradíme kruhovým obloukem 
o poloměru R se středu O. Úlohu řešíme jako rovinnou (na 1 m délky svahu). Svah nad 
smykovou plochou rozdělíme na svislé proužky stejné šířky. Na smykové ploše působí 
vlastní tíha proužku G, kterou rozložíme na složky normálové (kolmé ke smykové ploše) 
a na složky tangenciální (tečny ke kružnici). Pettersonova metoda neuvažuje síly od 
sousedních proužků. Vyšetříme síly na příslušném úseku (proužku) smykové plochy a 
určíme výsledný moment pasivních a aktivních sil ke středu otáčení. 

Stupeň stability:  

 

 

 

 

Ve svahu je pak nutno nalézt takovou smykovou plochu, která bude charakteristická 
nejnižším stupněm stability (volíme postupně středy smykových ploch na dvou navzájem 
kolmých přímkách, na nich se ke každému středu vynáší zjištěná hodnota stupně stability, 
jejich spojením dostáváme křivku, jejímž minimem vedeme kolmici na první přímku 
a postupujeme obdobně jako u první přímky. 

Pettersonova metoda je metod vhodná taktéž pro řešení stability vrstevnatého prostředí. Při 
výpočtu aktivních sil se v uvažovaném proužku zohlední vlastnosti jím procházejících vrstev 
(např. různé hodnoty objemových tíh) a při výpočtu pasivních sil, působících na části 
smykové plochy omezující uvažovaný proužek zdola, se využije vlastností vrstvy, v níž část 
smykové plochy leží. 

Touto metodou lze taktéž zohlednit vliv pórového tlaku (směr působení této tlakové síly je 
opačný vůči složce tíhy) nebo vliv prosakující vody. 
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b) Bishopova metoda 

I u této metody se těleso svahu omezené zvolenou smykovou plochou rozdělí na proužky 
stejné šířky. Vůči Pettersonově metodě dochází u Bishopovy metody k rozšíření počtu 
uvažovaných sil o horizontální a vertikální složky zemního tlaku, působících na bočních 
stěnách proužků. 
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Krátkodobá a dlouhodobá stabilita 

Stabilita svahu velmi úzce souvisí se stavem pórových tlaků. Z časového hlediska a z 
hlediska podmínek vyrovnání pórových tlaků daných změnou napjatosti ve svahovém tělese 
můžeme stabilitu svahu posuzovat jako krátkodobou nebo dlouhodobou.  

 

Výkop: na kruhové smykové ploše bod P – počáteční pórový tlak je dán původní HPV. Po 
zbudování výkopu, tk. Po odlehčení, doahuje pórový tlak v bodě P malých hodnot pro A = 12, 
a dokonce záporných hodnot pro A = 0. Tím dojde k zvýšení normálových sil působících na 
smykovou plochy a k zvýšení smykové pevnosti v souladu s rovnicí: 

 

Zároveň se _________ stabilita F. časem se vyrovnají pórové tlaky až k hodnotě určené 
z ustálené proudové sítě pro nový stav. Tímto způsobem si lze vysvětlit vysok, téměř svilsé 
stěny ve výkopech, k jejichž sesutí dochází až po určité době, v závislosti na poklesu stupně 
stability F až k jedné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 A – koeficient pórového tlaku – kontraktantní zeminy (měkké jíly, zeminy normálně konsolidaované) 

A = 1; dilatantní zeminy (překonsolidované jíly, hlíny) A = 0 
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Násyp: po vybudování násypu dojde ke ___________ pórového tlaku ve sledovaném bodě P 
potenciální smykové plochy, dojde ke snížení smykové pevnosti, a tím i ___________. 
S postupem času dochází ke konsolidace, a tím i ke vzrůstu smykové pevnosti a stability. 

 

Rozdíl mezi násypem a výkopem je tedy dán rozdílným časem, při němž je stupeň stability 
nejnižší. Po násyp je rozhodující stav krátkodobý (s časem se situace zlepšuje), zatímco u 
výkopu jsou rozhodující podmínky dlouhodobé, kdy pórové tlaky již nejsou ovlivněny změnou 
napjatosti. 

________________ sesuvy, reprezentují neodvodněné podmínky. Jejich stabilitu lze řešit 
buď s pomocí efektivních parametrů smykové pevnosti za předpokladu znalosti (prakticky 
předpovědi) pórových tlaků, nebo s pomocí totálních parametrů smykové pevnosti (častěji). 

U sesuvů za ______________ podmínek (odvodněné podmínky) lze použít pro řešení pouze 
efektivní parametry smykové pevnosti. 

 

 

 

Zdroj: 

Šimek, J. – Jesenák, J. – Eichler, J. – Vaníček, I.: Mechanika zemin. Praha: SNTL, 1990, 
388s. 

Stanek, J. – Kořínek, R-: Hornická mechanika zemin – stabilita svahů. Ostrava:VŠB, 1991, 
236s. 
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