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PROBLEMATIKA ŘEŠENÍ PORUCH GABIONOVÝCH OPĚRNÝCH 
KONSTRUKCÍ 

 
Anotace: 
Hlavním cílem článku je posouzení havarijního stavu opěrné zdi násypu silniční komunikace a 
návrh opatření k její stabilizaci.  
Analyzovaný úsek silnice I/57 v obci Lidečko je veden po násypu, jehož jedna strana je 
zpevněna a chráněna od místní vodoteče Senice gabionovou opěrnou zdí, která vykazuje 
nadměrné deformace líce zdi.  
Pro posouzení současného stavu i pro návrh byla využita data z geotechnického a 
geodetického průzkumu a inverzní analýza metodou konečných prvků v programu Plaxis 2D.  

 
1. ÚVOD PROBLEMATIKY 

 Předmět příspěvku se věnuje chybám při výstavbě gabionových konstrukcí a možným 
sanacím, jejich poruch. Pro příkladné řešení byla vybrána opěrná zeď v obci Lidečko, 
zabezpečující násyp silnice I/57. Tato silnice je významnou dopravní tepnou nejen této 
oblasti. Možnosti objížďky Lidečka v této trase jsou velmi omezené. 

 
2. POPIS LOKÁLNÍ SITUACE 

Opěrná zeď vybudovaná z drátokošů se od dokončení rekonstrukce projevovala 
v poměrně krátkém čase výraznými posuny a deformacemi. Zeď dlouhá cca 130 m je zejména 
ve svém krajním úseku ze směru od Vsetína za zatáčkou vybočena do koryta řeky. Původní 
projektová dokumentace navrhovala líc stěny svislý. V současnosti je olovnicí měřen v místě 
největšího posunu alarmující převis. Při ohledání líce stěny byly pozorovatelné pohyby 
větších kusů výplňového lomového kamene, dokonce bylo objeveno i prasklé oko. Projevy 
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nestability bylo možno pozorovat i ve vozovce, kde se průběžně objevovaly podélné trhliny 
v oblasti osy komunikace. Šířka trhlin se pohybovala od několika milimetrů až ke třem 
centimetrům. Po povodních v roce 1997 byly břehy řeky Senice výrazně poškozeny erozí a 
vyžádaly si projektovou přípravu, která vyústila v realizaci řešené konstrukce. Z původního 
návrhu byly zřejmé dvě stěžejní chyby. Byla připuštěna varianta vyložení líce gabionu 
lomovým kamenem a zásyp zbývajícího profilu drátokoše štěrkem, čímž byla významně 
degradována statická tuhost a spolupůsobení drátokošů. Druhou významnou chybou byly 
materiály použité bezprostředně za gabionem a mocnost konstrukčních vrstev vozovky, které 
odhalil vrtný průzkum v roce 2008. Jejich mocnost nebyla větší než 40cm, oproti 
požadovaným 80cm.  

 
3. GEOTECHNICKÝ MONITORING 

Sledování konstrukce bylo zahájeno na konci roku 2008 geotechnickým průzkumem a 
geotechnickým monitoringem, který probíhal do konce roku 2009. Během tohoto roku byly 
získány četné výsledky sloužící k inverzní analýze metodou konečných prvků. V rámci 
geotechnického průzkumu byly provedeny vrtané sondy, penetrační zkoušky, odběr vzorků, 
analýza podzemní vody a smyková krabicová zkouška. 

Kvartérní pokryv je v zájmové lokalitě reprezentován eluivo-deluviálními nesoudržnými 
sedimenty, které jsou značně heterogenní místy mají charakter charakteru písků, u báze 
štěrků. Jindy se jedná o kamenité až balvanité deluvia s písčitými a hlinitými sedimenty. 
V údolí Senice se nachází fliviální sedimenty charakteru jílů a štěrků. Komplex kvartérních 
uloženin je ukončen v tělese komunikace I/57 vrstvou antropogenních navážek proměnlivě 
charakteru jílů, písků a štěrků. Hydrogeologicky se v předkvartérních formacích uplatňuje 
místně puklinová propustnost, která je převážně vázána na připovrchové rozvětralé partie 
soláňských vrstev. Podzemní voda je také vázána na kvartérní eluvio-deluviální a fluviální 
sedimenty charakteru klastických sedimentů (štěrky, písky) – kolektory s průlinovou 
propustností. Deluviální a fluviální soudržné zeminy (jíly) se pravděpodobně chovají jako 
izolátory, popř. jako poloizolátory.  

Vrtané sondy byly provedeny do hloubky 8 metrů. Všechny tři vrty jsou charakteristické 
antropogenními vrstvami navážek do hloubky přibližně 5,5 metru. Střídají se polohy vysoce 
plastických jílů F6 až F8 tuhé konzistence, písčitých jílů, místy štěrkové vrstvy, balvanité 
bazické horniny, písčité a štěrkovité hlíny. Bezpochyby se jedná o vrstvy mnohaletých 
antropogenních navážek. Pro těleso násypu silniční komunikace tohoto typu a zatížení 
nevhodných. Objemové hmotnosti zkoušených vzorků zemin se pohybují v intervalu 18,5 - 
20,0 kNm-3. Jejich vlhkost byla naměřena v intervalu 13,4% - 21,7%. Laboratorními 
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zkouškami bylo prokázáno, že vzorky z terénu mají vlhkost vyšší, než je jejich mez plasticity, 
což naznačuje nebezpečné chování tohoto materiálu v silničním násypu. Tyto zeminy jsou 
z hlediska ČSN nevhodné pro použití v násypu. 

Z geodetického měření je patrné, že změny výšek všech sledovaných bodů co se týká 
směrů (- pokles, + výzdvih) jsou až na nepatrné výjimky stejné. Za první sledované období 
4.9.2008 – 13.11.2008 došlo k výzdvihu téměř všech sledovaných bodů. Pouze body č. 7 a č. 
9 poklesly o 1 mm. V obou případech se jedná o plastové terče. Největší výzdvih byl 
zaznamenán u bodů č. 1; č. 2; č. 3; č. 4, kde se velikosti výzdvihů pohybovaly od 6,0 mm do 
9,0 mm. 

V následujícím zimním období (13.11.2008 – 24.3.2009) došlo u všech bodů k poklesu. 
Velikosti poklesů se u většiny bodů pohybovaly od –1,0 mm do –10,0 mm. K největším 
poklesům došlo u bodů č. 1; č. 3; č. 4; č. 6; č. 7; č. 8. Velikosti poklesů se pohybovaly v 
intervalu od -6,0 mm do - 10,0 mm. 

V posledním třetím sledovaném období (24.3.2009 – 13.8.2009) došlo téměř u všech 
sledovaných bodů opět k výzdvihů sledovaných bodů. Pouze u bodů č. 2; č. 9 pokračoval dál 
mírný pokles – 1,0 mm. K největším výzdvihům došlo u bodů č. 1; č. 4; č. 5; č. 7. Velikosti 
výzdvihů se pohybovaly v intervalu od 5,0 mm do 7,0 mm.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v jarním, letním a podzimním období byl téměř u všech 
bodů zaznamenán výzdvih a v zimním období byl naopak zaznamenán pokles všech bodů. 
Maximální naměřený pokles dosáhl hodnoty –10,0 mm za období 131 kalendářních dnů. 
Maximální naměřený výzdvih dosáhl hodnoty 9,0 mm za období 70 kalendářních dnů. 
Výškové změny, které přesáhly + - 5,0 mm mezi jednotlivými etapami měřeními byly 
zaznamenány jak u bodů situovaných v asfaltovém koberci silniční komunikace, tak u bodů 
situovaných několik prvních metrů od horní hrany gabionové stěny – „plastové terče“. 
Z tohoto zjištění vyplývá, že sezonní klimatické vlivy, popřípadě vlivy saturace, které tyto 
výškové změny patrně způsobují, mají vliv nejen na povrch vozovky, ale taky na výškové 
změny polohy nižších partií gabionové stěny. 

Výsledky nulté a první etapy měření náklonu, přesněji diferencí mezi spuštěnou olovnicí a 
patou nejnižšího gabionového koše, jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. Celkem 
byly realizovány tři etapy měření náklonů gabionové stěny. Výsledky zjevně potvrzují, že 
v některých místech dochází méně, v některých více k naklánění gabionové stěny, nebo 
k vytlačování části gabionového koše směrem do volného prostoru. Měření, kde došlo 
k překročení horizontální deformace o více jak 1,0 cm mezi aktuální a předchozí etapou jsou 
v tabulce zvýrazněna tučným fontem. Alarmující je, že diference u olovnice OL5 se zvětšila o 



 
 

138 

14 mm za poslední období (tj. za 141 kalendářních dnů). Nultá etapa nasvědčuje, že 
gabionová stěna byla před zahájením monitorovacích prací vychýlena od své původní polohy.  

 

 deformace v (cm) 

datum dny OL1 OL2 OL3 OL4 OL5 OL6 OL7 OL8 

9.10.08 0 26.00 20.50 15.50 24.60 16.00 24.00 24.20 22.00 
4.12.08 56 26.00 20.50 17.50 24.60 16.00 25.50 24.20 22.00 
16.3.09 158 26.00  18.00 24.60 16.00 25.90 24.20 22.00 
4.8.09 299 27.00 20.50 18.00 24.60 30.00 26.00 25.50 22.00 

V geotechnickém průzkumu je rovněž popsána původní výstavba gabionové zdi včetně 
založení. Základ gabionové stěny je tvořen pilotovou stěnou s pilotami Ø 0,63m. Piloty byly 
provedeny ve dvou délkách. Vyztužené piloty délky 4,5m a nevyztužené piloty délky 1,6m. 
Hlavy pilot jsou spojeny železobetonovým trámcem tvaru obráceného T. Na trámci je osazen 
lomový kámen do cementové malty, viditelný v korytě řeky. Nad touto vrstvou jsou 
vyskládány drátokoše z pravoúhlých drátěných sítí. Sítě jsou v líci vyloženy lomovým 
kamenem a dle původního projektu v rubové části doplněny zásypem frakce 32/63mm. Rozah 
jednotlivých výplní nebyl specifikován. 

 
4. INVERZNÍ ANALÝZA 

Postup vlastního výpočtu posouzení opěrné zdi je obrácený oproti běžnému návrhu nové 
konstrukce. Primární výpočet je tedy inverzní analýzou. Byla zvolena metodika simulace 
výstavby stávající opěrné zdi metodou konečných prvků, při které jsou postupně zvažovány 
všechny myslitelné vlivy tak, aby bylo výpočtem dosaženo v současnosti naměřených posunů 
opěrné konstrukce. Model je zahájen svislým lícem konstrukce. Následným výpočtem je 
konstrukce zatížena působícím zatížením, které způsobí změnu tvaru. Tento tvar musí 
odpovídat ve skutečnosti měřeným hodnotám. Vstupní materiálové charakteristiky byly 
optimalizovány v přípustných mezích k dosažení hledaných posunů a deformací. Hledaný 
posun je měřen v hlavě zdi oproti její patě. Pro získání dokonalejších výsledků primárního 
výpočtu byly stanoveny doplňující charakteristiky. Trhliny pozorované v ose současné 
vozovky a současný pokles asfaltového povrchu přiléhajícímu k hlavě zdi jsou ukazateli 
deformací souvisejících s měřenými posuny opěrné konstrukce. Rovná stěna líce bez 
celkového svislého zakřivení, pouze s lokálními boulemi vypovídá o celkové tuhosti, což se 
projevilo v přiřazení materiálových charakteristik, tohoto v programu nespecifikovaného 
materiálu. Takto dosažený stav by měl teoreticky potvrzovat vhodně zvolenou geometrii 
modelu a správnost optimalizovaných vstupů. Protože je model příčného řezu výrazným 
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zjednodušením, dochází k upřesňování vstupních hodnot, a tak k dosahování přesnějších 
výsledků posunů a deformací. Vstupní hodnoty musí odpovídat reálně možným hodnotám 
v daném násypu a nesmí se odchylovat bezdůvodně od výsledků geotechnického průzkumu, 
protože tento primární výpočet je pouze podkladem k dalšímu řešení. Výsledky inverzní 
analýzy potvrdily jako hlavní činitele materiál zásypu a skladbu gabionu. Vedlejší 
spolupůsobící příčiny jsou zatížení dopravou a hydrogeologický režim.  

 
5. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Následující modelování si kladlo za cíl nalézt optimální řešení situace. Byly navrženy dvě 
varianty. Dvě variantní řešení měly být odstupňovány podle své účinnosti a ekonomické 
náročnosti.  

První úspornější varianta, při které není nutné zasahovat do krytu současné vozovky, 
počítá se síťí zemních kotev formou mikropilot. Mikropiloty budou tvořeny manžetovými 
trubkami profilu ∅ 100mm tl. 8mm, délky 8m se sklonem 30° od horizontály. Hlavy pilot 
budou na líci zdi podloženy ocelovým roznášecím plechem o rozměru 400 x 400mm tl. 5mm. 
Kořen mikropiloty bude injektován v délce 4m. Kotvy budou osazeny po 2m rozestupech.  

Druhá komplexní varianta zahrnuje celkové odebrání výplně drátokošů až k betonovému 
základu a její nahrazení uloženým lomovým kamenem dle TP30 Speciální zemní konstrukce, 
tak aby byla zajištěna statická funkce opěrné zdi. Tato varianta byla také modelována jako 
ověření chybné výstavby a bylo potvrzeno, že v případě, byla-li by konstrukce tímto 
způsobem provedena při výstavbě v roce 1998, dodnes by plnila svou funkci bez dalších 
pohybů.  

Protože je zeď deformovaná nerovnoměrně, nabízí se možnost v délce cca 100m využít 
první sanační variantu, což odpovídá použití cca 100 mikropilot v délce 8m a zabezpečit tak 
konstrukci proti dalším posunům a v délce cca 30m využít druhou variantu, kde je nutná 
kompletní výměna gabionové konstrukce v rozsahu cca 230m3.  



 
 

140 

 
 

6. ZÁVĚR 

Výsledkem práce na analýze chování této konkrétní gabionové konstrukce je zamyšlení 
nad řešením častých podobných poruch tohoto druhu geotechnických staveb. Obvykle se 
porucha nerozvíjí v celé délce souměrně, a proto se dá uvažovat o částečné aplikaci sanačních 
opatření a částečně o kompletní výměně, jak je uvedeno v předchozí kapitole. Může tak být 
dosaženo významné finanční úspory. Když se ovšem do této projekční úvahy zahrne stávající 
realita, že mezi průzkumem a projektem a samotnou realizací sanace je časový úsek dost 
dlouhý na podstatné rozvinutí poruchy, je na zvážení konkrétní situace, není-li vhodnější od 
počátku prosazovat konečné řešení, které je dražší, ale je plnohodnotnou trvanlivou variantou. 
Varováním je úspora při výstavbě řešené opěrné zdi v Lidečku, kde ušetřené finanční 
prostředky z roku 1998 několikanásobně převýší prostředky vynaložené na nápravu chyb. 


