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SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA 
FULNEK 

 
 
Úvod 
Opěrné zdi v historickém centru města Fulnek byly v minulosti součástí opěrného systému 
stře�ící starobylé obchodní stezky, současně ale tvořily terasy proti sesuvům svrchní zemní 
vrstvy le�ící na kamenném vrstevnatém podlo�í masívu Zámecké hory. Dlouhodobým 
působením prosáknuté srá�kové vody nakumulované za opěrnými zdmi u městské zvonice a 
základní umělecké �koly (dále ZU�) do�lo v letech 2001 � 2003 k postupné deformaci, resp. 
částečné havárii obou opěrných zdí. 
 
Stavebně-technický průzkum 
Stavebně-technický průzkum zřícené opěrné zdi v sousedství městské zvonice a částečně 
deformované opěrné zdi u ZU� prokázal, �e jde o záva�nou stavebně-geologickou poruchu 
vyvolanou intenzivním dlouhodobým působením prosáknuté srá�kové vody, která se 
nakumulovala za opěrnými zdmi zvonice a ZU�. K hromadění vody přispělo opatření 
provedené v nedávné minulosti, kdy byly přirozené odvodňovací spáry mezi jednotlivými 
kameny utěsněny hloubkovým tlakovým zaspárováním cementovou maltou bez vytvoření 
účinného náhradního odvodnění. Právě dlouhodobé působení srá�kové vody vedlo k částečné 
havárii opěrných zdí jak u zvonice, tak u ZU�. 
 
Popis poruch opěrných zdí 
Opěrná kamenná zeď u zvonice 
Tato opěrná zeď je dlouhá 32 m, její vý�ka kolísá v rozmezí od 1,25 m do 3,2 m, průměrná 
tlou�ťka činí 50 � 60 cm. Zeď je vyzděna z neopracovaného lomového kamene. Jako zdící 
malta bylo pou�ito �lutého jílovitého jemného písku s vápenným pojivem, které bylo 
dlouhodobým působením vody vyplaveno. První známky destrukce zdi byly patrné po 
skončení zimního období v roce 2001, vypadnutím kamenů ze zdi v plo�e do 1 m2  v místě 
vzdáleném asi 12 m od vě�e zvonice. Úplná havárie tj. zřícení zdi v délce 8 m a vý�ce zdi 2,5 
� 3,0 m následovala v krátkém časovém úseku. Mimo zřícení části zdi v délce 8 m do�lo je�tě 
k vybočení úseku zdi v délce 3,1 m a vý�ce 3 m. Maximální vychýlení zdi činilo a� 80 cm od 
původní podélné osy. 
 
Opěrná kamenná zeď u základní umělecké �koly 
Tato opěrná zeď je tvořena dvěma na sobě kolmými rameny v délkách 6 m a 27 m a vý�ce 
1,8 � 6 m. 
Počátek havárie této zdi se projevil v roce 2001 deformací dolní části zdi vybočením směrem 
ven od čelní roviny a� 300 mm . V místě vybočení se ve vý�ce 60 cm vytvořila rozvírající se 
trhlina �iroká 5 cm. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla sanace prováděna a� 
na podzim v roce 2003, kdy bylo vybočení zdi ji� 450 mm a ve vý�ce 80 cm byl otvor �iroký 
na vý�ku 350 mm a dlouhý 8 m. Zeď byla popraskaná sítí destrukčních trhlin.Případná 
havárie opěrné zdi, která je od budovy ZU� vzdálená pouze 2,2 m, mohla ohrozit její statiku, 
případně stabilitu. 
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Sanace opěrných zdí 
Společným opatřením u obou zdí bylo odstranění primární příčiny, která u nich havárii nebo 
poruchu vyvolala, tj. eliminovat účinky vody za zdmi, tedy bezpečné odvedení spodní vody, 
která se za zdmi hromadila. Sanace zdí byly provedeny následovně: 
 
A. Sanace opěrné zdi u zvonice byla provedena následujícím postupem: 
1. Odtě�ení horniny za havarovanou částí zdi v rozsahu cca 400 m3 
2. Provedení ručních výkopů pro drená�ní systém a kanalizaci v rozsahu cca 200 m3 
3. Demolice vychýlené zdi v rozsahu 10 m3 
4. Provedení ručního výkopu pro nový základ v rozsahu 15 m3 
5. Provedení bednění, vyztu�ení a betoná�e nového základu s opěrou betonem B20 
6. Polo�ení drená�ního potrubí za zdí z betonových děrovaných trubek Js 300 a jejich 

propojení v kolmém směru s vyústěním přes opěrnou zeď s přesahem o 30 cm 
7. Vyzdění nové kamenné opěrné zdi na cementovou maltu v místě havarované a vybočené 
části zdi 

8. Zesílení zdi �elezobetonovou hlavou o tlou�ťce 10 cm ve spádu 1% od zdi 
9. Polo�ení odvodňovacího �labu z prefa �labovek v délce 28 m, do nich� ústí výtoky 

drená�í a odvodňovacích vrtů 
10. Provedení injekčních vrtů o ∅ 38 mm a jejich injektá�e cementovou injekční směsí. 

Injektá� byla provedena nízkotlakým způsobem, injekční tlak dosahoval max 1,5 MPa. 
11. Zhotovení odvodňovacích vrtů o ∅ 130 mm, vyztu�ených plastovými perforovanými 

trubkami Js 110 m. Vrtání odvodňovacích vrtů bylo provedeno hydraulickou vrtací 
soupravou Morath, sestávající z lafety typu AK 25 a vrtacího kladiva HBL 21. 

12. Napojení odvodňovacího �labu přes sběrnou �achtici a plastové potrubí Js 200 na veřejnou 
kanalizaci 

 
B. Sanace opěrné zdi u ZU� byla provedena následujícím postupem: 
1. Postavení provizorního opěrného systému k zaji�tění statiky zdi a bezpečné práce 

pracovníků 
2. Postupné rozebírání kamenné zdi v délkách 1,5 � 2 m, do vý�ky 1,8 m a do hloubky 

cca 600 mm 
3. Provedení základové rýhy �iroké 600 mm, hluboké 800 mm, v�dy pod ka�dým 

rozebraným úsekem 
4. Zabetonování základového pásu 600/800 mm z betonu B20 vyztu�eného 2x svařovanou 

sítí 150 / 150 / 10 mm 
5. Postupné vyzdívání líce kamenné zdi z původního materiálu po vrstvách cca 450 mm 

vysokých za současného betonování a vyztu�ování prostoru mezi kamenným lícem a 
vybranou horninou. Tento postup byl realizován v délce 8 m ve vý�ce 1,8 m. 

6. Demontá� provizorního opěrného systému, postavení pracovního le�ení 
7. Dozdívání chybějících částí opěrné zdi a zhotovení koruny zdi z vyspárovaných 

kamenných kvádrů 
8. Provedení odvodňovacího �labu za korunou zdi. Propojení tohoto �labu odvodňovacím 

potrubím  s kanalizační �achtou. 
9. Provedení 35 ks injekčních vrtů o ∅ 38 mm v obou ramenech zdi, dlouhých 6 m a jejich 

injektá� nízkotlakým způsobem, injekčním tlakem do 1,5 MPa 
10. Provedení 6 ks injekčních zavrtávacích kotevních tyčí typu TITAN 40/16 délky 6 m, 

ukotvených v opěrné zdi pomocí zapu�těných ocelových desek 400/400/20 mm. Pro vrtání 
kotevních tyčí typu TITAN  40/16 a injekčních vrtů bylo pou�ito hydraulické soupravy 
Morath, umístěné na pásovém minibagru typu Kobelco. 
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11. Provedení 15 ks odvodňovacích vrtů o ∅ 110  mm vystrojených plastovými 
perforovanými trubkami do hloubky a� 4 m. Pro vrtání odvodňovacích vrtů byla pou�ita 
hydraulická souprava Morath, umístěná na speciálním upraveném podvozku, za pou�ití 
technologie AT systému. 

12. Provedení odvodňovacího �labu v patě krat�ího ramene opěrné zdi a jeho zaústění do 
stávajícího �labu v patě dlouhého ramene. 

 
Závěr 
Sanace opěrných zdí u zvonice a základní umělecké �koly byly provedena klasickým 
způsobem v kombinaci s kotvením a injektá�í cementovou injekční směsí navr�ené 
projektantem. 
Hlavním cílem provedené sanace bylo a je průbě�né odvádění nakumulované srá�kové vody 
z prostoru za opěrnými zdmi. 
Lze předpokládat, �e provedené zpevnění, kotvení a odvodnění zajistí dlouhodobou �ivotnost 
obou opěrných zdí. 

PŘEZDÍVÁNÍ PO�KOZENÉ ČÁSTI ZDI 
U ZVONICE 
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OPĚRNÁ ZEĎ U ZU� � VRTÁNÍ 

ODVODŇOVACÍCH VRTŮ VRTACÍ

SOUPRAVOU MORATH 



 

 

 

 

 74



 

 

 

 

 75



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76


