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1. ÚVOD, VYMEZENÍ PROBLÉMU

Na základ objednávky spole nosti Valašské muzeum v p írod v Rožnov pod Radhošt m
(objednatel) provedla spole nost AZ GEO, s.r.o. (zhotovitel) posouzení stability svahu
v rámci kontamina ního dopr zkumu analýzy rizik v lokalit Tylovice.

Cílem provedených prací bylo:

• posouzení stability svahu staré skládky odpad  v Rožnov  pod Radhošt m - Tylovicích
Pro posouzení stability byly využity výsledky pr zkumných prací provedených v rámci
Analýzy rizik kontaminovaného území (Sebera, Ondrašíková, 2018). Pro výpo et byl použit
program FINE – GEO5, modul „stabilita svahu“.

2. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Zájmová lokalita se nachází ve Zlínském kraji, v katastru obce Tylovice (okres Vsetín), . k.ú. 
744 743, v místní ásti Hore ky, ve východní okrajové ásti m sta Rožnov pod Radhošt m.
Území se nachází mimo zastav nou oblast, na parcelách . 1264, 1267, 1268, 1269
a 1265/1. Terén lokality je mírn svažitý až svažitý (zaúst ní do strže) a nadmo ská výška se
pohybuje v rozmezí cca 435 až 440 m n.m.

V sou asnosti je lokalita zatravn na a ústí do blízké strže, která je stále aktivn zasypávána
r znorodým, zejména stavebním odpadem.

P írodní pom ry jsou podrobn zpracovány v záv re né zpráv analýzy rizik (Sebera,
Ondrašíková, 2018).

2.1 P írodní pom ry
Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu R (Demek ed., 1987) adí zájmové území
k provincii Západní Karpaty, soustav Vn jší Západní Karpaty, podsoustav Západní
Beskydy, celku Rožnovská brázda a okrsku Vigantická pahorkatina.

Podle základních klimatologických charakteristik (Quitt, 1971) se zájmové území nachází v
mírn teplé oblasti MT 2.
Podle hydrologického len ní R náleží území lokality do povodí Moravy, povodí 3. ádu
Be va pod soutok Vsetínské Be vy a Rožnovské Be vy a díl ímu povodí IV. ádu
Hážovického potoka ( .h.p. 4-11-01-109/0) s plochou povodí 11,713 km2 a délkou údolnice
8,05 km (hydroekologický informa ní systém VÚV T.G.M).

2.2 Geologické pom ry širšího okolí
Z regionáln -geologického hlediska adíme širší okolí zájmové oblasti do Vn jších
Západních Karpat. Geologická stavba zájmové lokality náleží p íkrovu slezské jednotky
vn jší skupiny p íkrov . Horninové prost edí je zde budováno drobn rytmickým flyšem
pískovc a zelenošedých jílovc godulského souvrství a hrub rytmickým flyšem (pískovce,
slepence, jílovce) isteb anského souvrství.

Mezi lánkem paleogenních a kvartérních zemin je zv tralá p ípovrchová zóna rozvoln ní
a rozpukání podložních hornin, kterou p edstavují eluviální pís ito-jílovité sedimenty,
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dosahující místy zna né mocnosti. Eluvia, pokrývající mírn zvln né plošiny p echází na
úbo ích do hlinitých až pís ito-hlinitých solifluk ních sediment .

Z kvartérních sediment v zájmovém území p evažují holocenní až pleistocenní deluviální
p evážn pís ito-hlinité zeminy. V blízkosti drobných tok se pak vyskytují spíše fluviální
št rky a deluvio-fluviální hlíny. Deluviální sedimenty mají v závislosti na skalním podkladu
podobu kamenitých sutí až blokových sediment , hlinito-kamenitých a pís ito-hlinitých
solifluk ních sediment a sediment ronových (Men ík a kol., 1983; základní geologická
mapa R, list 25-23 Rožnov pod Radhošt m).

2.3 Hydrogeologické pom ry
Zájmová oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeologického rajónování R (Olmer a kol.,
2002; hydroekologický informa ní systém VÚV T.G.M.) v rajónu svrchní vrstvy 3221 Flyš
v povodí Be vy, s plochou 262,88 km2. Rajón . 3221 lze charakterizovat hydrogeologickými
strukturami s pr linovou a puklinovou propustností, p i emž podíl pr linové propustnosti na
celkovém ob hu podzemní vody ve flyšových horninách je pod adný. Stejn tak i kvartérní
sedimenty zastoupené p evážn jílovitými svahovinami lze charakterizovat slabou
propustností. Sm r proud ní podzemní vody lze p edpokládat souhlasn se sklonem terénu,
kdy dochází k odvod ování svah  do díl ích erozních depresí a údolní nivy Rožnovské Be vy
a jejích p ítok .

P edpokládaný generelní sm r proud ní podzemní vody je j. až jz. sm rem, soub žn
s úklonem svahu, do vodote e Hažovický potok, která zde tvo í místní drenážní bázi.

2.4 Dosavadní prozkoumanost
V zájmovém území byly v minulosti provád ny pr zkumné práce, jejichž výsledky byly
použity pro zpracování stabilitního posouzení. Jednalo se zejména o geologické profily.
P ehled použitých prací je uveden níže v textu.

• Koehler, J., Sk ivánek, K., 1959: Geologický posudek o základové p d
a hydrogeologických pom rech v Rožnov pod Radhošt m. Pr zkum základové p dy pro
stavbu Rožnov pod Radhošt m (pionýrský tábor). Státní ústav dopravního projektování,

eská T ebová; Stavoprojekt, Hradec Králové, Pardubice.

V rámci pr zkumu bylo provedeno 38 vrtaných sond v hloubce 2,5 - 6,5 m. Posudek je
evidován u GS - Geofondu pod zna kou GF V045325.

• Ryška, J., 1983: Rožnov – Elektroprojekta. Podrobný inženýrskogeologický pr zkum
základových p d. Unigeo Ostrava, závod Ostrava.

V rámci pr zkumu byl proveden vrt J-1 do hloubky 8 m pod terénem. Byly zhodnoceny
indexové vlastnosti zemin, mechanické vlastnosti zemin, vrtný profil a základová p da.
Posudek je evidován u GS - Geofondu pod zna kou GF P042988.

• Jan ovi , L., Ondrašíková, I., Sebera, I., 2015: Analýza rizik skládky v k.ú. Tylovice,
místní ást Hore ky, záv re ná zpráva. AZ GEO, s.r.o., Ostrava.

V rámci analýzy rizik byly provedeny 3 vrty do hloubky 5,0 – 10,0 m p.t. Posudek je
evidován u GS - Geofondu pod zna kou GF P149214.
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3. POSOUZENÍ STABILITNÍCH POM R

Na základ požadavku objednatele bylo na p í ném profilu provedeno posouzení stability
svahu t lesa staré skládky odpad v Rožnov pod Radhošt m – Tylovicích. Pro posouzení
byly použity data z pr zkumných prací provedených na zájmové lokalit . Morfologie terénu
vychází z geodetického zam ení zájmové lokality.

Výpo et stability svahu byl proveden metodami mezní rovnováhy pomocí programu FINE –
GEO5, modul „stabilita svahu“. K výpo t m byly použity tyto metody: Bishop, Fellenius-
Petterson, Spencer a Sarma.
Posouzení bylo provedeno podle teorie mezních stav , kdy jsou parametry zemin redukovány
výpo tovými sou initeli a vypo ítává se hodnota využití Vu, která se srovnává se 100 %.
Hodnota využití je dána pom rem klopícího momentu (nep íznivé síly) a vzdorujícího
momentu (p íznivé síly) s výpo tovými sou initeli.

Jednotlivá rozhraní terénu a typ zemin, v etn jejich p i azení k plochám modelu jsou
uvedeny v p íloze . 2 spole n s grafickým znázorn ním jednotlivých výpo t a se
zakreslením kritické smykové plochy.

V následující tabulce jsou uvedeny geotechnické charakteristiky jednotlivých typ zemin
použité pro výpo et stability.

Tabulka . 1 Geotechnické charakteristiky zemin

Geotechnický typ GT / parametr T ída S4 T ída F4,
konzistence tuhá

T ída F4,
konzistence pevná Jílovitá b idlice

Objemová tíha γn [kN.m-3] 18 18,5 18,5 20,5
Efektivní soudržnost cef [kPa] 5 11,9*) 30**) -
Efektivní úhel vnit ního t ení ϕef [°] 29 28,1*) 30**) -

Vysv tlivky: *)....................stanoveno z laboratorních zkoušek
**) ..................stanoveno z dynamické penetrace

Tyto parametry vycházejí z laboratorních zkoušek na vzorcích zemin, z výsledk dynamické
penetrace a z normových hodnot.

Profil stabilitního posouzení je zvolen jako modelový dle dodaných podklad a reprezentuje
nejvíce kritickou ást území. Jednotlivá rozhraní terénu a typ zemin, v etn jejich p i azení
k plochám modelu a grafického znázorn ní jednotlivých krok výpo tu se zakreslením
kritické smykové plochy je uvedeno v p íloze . 2. Parametry jednotlivých smykových ploch
v relativních sou adnicích jsou také uvedeny v této p íloze. Výpo et stability byl nastaven
jako automatický podle EN 1997.

3.1 Posouzení stability na profilu
V p í ném profilu byl proveden výpo et stability svahu pro stávající stav skládkového t lesa.
Výpo et byl proveden n kolika metodami pro kruhovou a polygonální smykovou plochu.

1. V první fázi výpo tu byla zadána kruhová smyková plocha a bylo provedeno
posouzení stability svahu. Bishopovou metodou mezní rovnováhy bylo vypo teno
využití V = 111,4 % a Pettersonovou metodou využití V = 119,2 %, což znamená, že
síly p ispívající k sesunutí dosahují velikosti cca 110 - 120 % sil vzdorujících
a posuzovaný SVAH tedy z hlediska stability NEVYHOVUJE.
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2. Druhá fáze výpo tu byla provedena pro smykovou plochu polygonální a byly zde
použity 2 metody výpo tu. Metodou Sarma bylo vypo teno využití V = 73,9 % a
metodou Spencer bylo vypo teno využití V = 105,6 % což znamená, že síly
p ispívající k sesunutí dosahují velikosti cca 95 a 110 % sil vzdorujících a posuzovaný
SVAH tedy z hlediska stability v prvním p ípad VYHOVUJE a v druhém p ípad
NEVYHOVUJE.

Z provedených výpo t je patrné, že svah ve svém p vodním stavu se pohybuje na hranici
stability.

4. ZÁV R

Na p í ném profilu bylo provedeno posouzení stability svahu staré skládky odpad  v Rožnov
pod Radhošt m - Tylovicích pro stávající stav. Posuzovanou lokalitu lze charakterizovat jako
území s etným výskytem sesuv  p dy, které jsou charakterizovány jako svahové nestability
p írodního p vodu vlivem vodní eroze a akumulace. Samotná lokalita se nachází na území
vymezeného potenciálního plošného sesuvu . 3791 Tylovice se sklonem 18° a expozicí JZ.

Profil stabilitního posouzení byl zvolen jako modelový dle dodaných podklad a reprezentuje
nejvíce kritickou ást svahu. Stabilita svahu byla posouzena metodou mezní rovnováhy i
metodou kone ných prvk . Stávající svah na zájmové lokalit se dle stabilitních výpo t
pohybuje na hranici stability. Svah bývalé skládky se nachází v okrajovém území, v lesním
porostu a p i vzniku p ípadných svahových pohyb nedojde k p ímému ohrožení života i
majetku ob an  p edm tné obce. Z tohoto d vodu nepovažujeme za nutné p istoupení
k okamžité sanaci svahu. P i jeho úpravách k zajišt ní požadované stability doporu ujeme
zajišt ní paty svahu, aby nedošlo k urychlení svahových pohyb . B hem pr zkumných prací
byl na korun svahu proveden inklinometrický vrt IN-1 pro m ení posun svahu
skládkového t lesa. Doporu ujeme pokra ovat v inklinometrickém m ení v ur itém asovém
intervalu (nap . 3 x ro n ) na tomto vrtu a dle výsledk  p ijmout p ípadná opat ení k sanaci
p edm tného svahu.

V Ostrav , dne 31. srpna 2018
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