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Abstrakt  

Cílem této práce je především popsání procesu sledování deformací mostní konstrukce, 
aplikované na konkrétním případě mostního objektu: estakáda Prackovice. V práci jsou 
uvedeny obecné poučky a metody a jejich použití při sledování uvedeného objektu. 
Zohledněn je i vliv geologického podloží.  
Výsledkem je vyhodnocení vlivu postupující stavby a blízkých sesuvů půdy na přetvoření 
klíčových prvků estakády. 
  
Klí čová slova 
svislý posun, vodorovný posun, deformace, síť vztažných bodů, nivelace, střední chyba, 
sesuv, investor, zhotovitel  

  
  
  
Abstract 
The aim of my work is to describe the process of monitoring deformations of the bridge 
construction, applied to the specific case of the bridge: Elevated Prackovice.This work 
includes general theorems and methods and their use in monitoring of this object.It reflected 
the influence of geological bedrock. 
The result of this work is evaluation of the influence of the ongoing construction and 
landslides to the deformations of the elevated road.  
  
Keywords 

vertical shift, horizontal shift, deformation, network reference points, levelling, mean 
deviation, landslide, investor, contractor  
… 
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1. ÚVOD 

Stavba části dálnice D8 - 0805 na území České republiky je součástí uceleného 

dálničního tahu D8 z Prahy na česko - německou hranici. Celá dálnice je pak součástí IV. 

evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín-Drážďany-Praha-Bratislava-Györ-

Budapešť-Arad-Craiova-Sofie-Plovdiv-Istanbul. Vlastní stavba prochází územím CHKO 

České středohoří. Její celkové řešení je poměrně technicky náročné jak s ohledem 

na minimalizaci dopadů vlivu stavby na CHKO, tak i na obtížné geologické poměry území, 

kterým probíhá. 

 

Celá stavba D8 - 0805 se dělí na samostatné části A-F, které mají být uvedeny 

do provozu jako celek. Výjimkou je již v roce 2012 zprovozněný úsek  přímo navazující 

na již vybudovanou stavbu 0804, MÚK Lovosice a MÚK Bílinka. Vzhledem k průtahům 

výstavby způsobených řadou odvolání proti územnímu rozhodnutí a proti stavebním 

povolením stavby byl tento úsek zprovozněn v předstihu. Jeho zprovoznění významnou 

měrou přispělo ke zmenšení dopravní zátěže v oblasti Lovosic. 

 

Součástí stavby je řada inženýrských objektů, které svým řešením zvyšují 

technickou náročnost celé stavby, např. mostní objekty Vchýnice, Opárno, Dobkovičky a 

komplex tunelů Prackovice – Radejčín s vloženým mostním objektem. 
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Obrázek 1: Výstavba mostu přes Opárenské údolí 

 

1.1 Technické parametry stavebního objektu - projekt 
 

 Jedním z technicky náročných objektů je i stavební objekt A210 – estakáda 

Prackovice. Jedná se o dvě paralelní mostní konstrukce tvořené jednokomorovými 

předpjatými spojitými nosníky s vyloženými konzolami. Oba mosty začínají 

na oddělených opěrách (1L – levá opěra, 1P – pravá opěra), budovaných na asi 6 m 

vysokém násypu. Levý most má celkem 10 polí rozpětí 36,0 m + 8x48,0 m + 36,0 m a 

ukončen je opěrou 11L zbudovanou na úrovni stávajícího terénu. Pravý most má 12 polí 

rozpětí 36,0 m + 10x48,0 m + 36,0 m a končí opěrou 13P se základovou spárou v téměř 

úrovni terénu. Celková délka každého z mostů je 554 m. 

V lokalitě stavebního objektu A210 je terén vlnitý a největší výška mostu dosahuje 

až 25 m nad terénem. Podrobný technický popis mostní konstrukce je uveden v [8]. 
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Obrázek 2: Estakáda Prackovice - položena 1. mostovka 

 

Tématem této bakalářské práce jsou geodetické práce při zaměření deformací 

mostních konstrukcí – vodorovných i svislých posunů, jejich provádění a vyhodnocení 

v rámci tohoto stavebního objektu A210.  

 Na této stavbě  se podílím na provádění geodetických prací, které souvisí 

s výkonem funkce ÚOZI zadavatele (investora). Výkon těchto činností je přesně definován 

v rámci smluvních vztahů, které vymezují pravomoci a povinnosti ÚOZI na této stavbě.  
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2. GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POM ĚRY V OBLASTI  

2.1 Geomorfologie Českého středohoří 
  

 Geomorfologický celek České středohoří se řadí do Podkrušnohorské oblasti, která 

náleží do Krušnohorské subprovincie. Oblast se rozkládá především na území okresů 

Litoměřice a Česká Lípa, zaujímá plochu 1265 km2 a můžeme jej označit jako členitou 

vrchovinu až plochou hornatinu.  

 Pohoří běží ve směru JZ-SV v délce přes 70 km a ve směru SJ je rozděleno údolím 

Labe na dva podcelky 

� Verneřické středohoří -  rozkládá se na (SV) pravém břehu Labe. Vysoko 

položená náhorní plošina je tvořena lávovými příkrovy, občas členěnými 

erozními údolími drobných vodotečí. 

� Milešovské středohoří – leží na JZ a tvoří ho výrazné kužele, kupy a krátké 

hřbety, které vystupují z ploch zarovnaného povrchu. 

 

 Oblast se díky bohaté geologické historii může chlubit pestrým, vysoce členitým a 

místy unikátním reliéfem, bohatým na ostré hrany. Typická je velká výšková členitost, při 

nízké průměrné nadmořské výšce (362,9 m.n.m.). Nejnižším místem je hladina Labe 

v Děčíně (121,9 m.n.m.), nejvyšším Milešovka (836,5 m.n.m.), což je výškový rozdíl 

714,6 m. Obvyklé je také rychlé střídání sklonových poměrů a náchylnost ke svahovým 

pohybům. 

 2.2 Geologie Českého středohoří 
  

 Charakteristické prvky reliéfu Českého středohoří jsou vulkanické kužely a kupy. 

Ty jsou tvořeny horninami vulkano-sedimentárního komplexu třetihorního stáří.  

 Vulkanity jsou vázány na tzv. Ohárecký rift – tektonickou zónu vzniklou 

v důsledku alpínských horotvorných pochodů. Masiv je budován převážně čedičovými 

horninami (zastoupeny ze 74%), zbytek tvoří trachytické a andezitické horniny.  

 V podloží vulkanických hornin Českého středohoří je několik set metrů mocný 

soubor vrstev pískovců, jílovců a slínovců převážně mořského původu, který je součástí 

české křídové pánve. 
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2.3 Podrobný geotechnický průzkum – stavba 0805  
  

 V roce 1997 byl proveden ve vybraných úsecích stavby 0805 geofyzikální průzkum 

pro upřesnění inženýrsko–geologických poměrů v rámci detailního geotechnického 

průzkumu (dále GTP). 

  

Cílem průzkumu bylo především: 

� přispět k inženýrsko-geologické interpretaci výsledků GTP, s důrazem na výsledky 

vrtního průzkumu, 

� zjistit ve vybraných profilech mělkou stavbu horninového prostředí, 

� přispět k rozlišení jednotlivých typů hornin včetně jejich klasifikace, 

� vytipovat případné tektonické poruchy, 

� zmapovat případné sesuté bloky neovulkanických hornin. 

 

 Při tomto průzkumu byl kladen důraz na geofyzikální metody, především pro 

zpřesnění situace v úsecích plánovaných mostů. Práce se soustředily na řešení situace 

v místech patek pilířů mostů. 

  

Pro měření byly po dohodě s mapujícím geologem zvoleny tyto metody: 

� odporové měření s dipólovým uspořádáním (DOP), 

� mělká refrakční seismika (MRS), 

� magnetometrie, 

� metoda velmi dlouhých vln (VDV), 

 

 více o těchto metodách je v [9]. 

 

  Pro moji bakalářskou práci jsou tato data důležitá z pohledu celkové znalosti 

terénu, nikoliv však zásadní. Neuvádím proto podrobné výsledky a protokoly z měření 

a laboratorních testování. Všechny výsledky jsou uvedeny v [10]. 
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Obrázek 3: Situace geofyzikálních profilů u SO A210 

 

2.3 Podrobný geotechnický průzkum – objekt A210 
  

 V lednu 2005 byl proveden doplňující geotechnický průzkum pro upřesnění 

výsledků podrobného GTP u objektu SO A210 – estakáda Prackovice.  

 Výsledky jsou uvedeny v [11]. V závěrečné zprávě GTP je konstatováno, že byly 

detailně vyšetřeny geologické a hydrogeologické poměry a zakládání náročného mostního 

objektu SO A210. Podle [11] se jedná o náročné staticky neurčité objekty, (s vysokými 

nároky na malé rozdíly v sedání jednotlivých podpěr) situované ve složitých základnových 

poměrech. Jako nejefektivnější způsob založení estakády se tedy jevilo hlubinné založení 

na velkoprůměrových pilotách. Pro podpěry (na pražské i ústecké straně) pravého mostu 

nebylo založení na velkoprůměrových pilotách technologicky vhodné, jako vhodnější se 

jevilo založení na desce podporované mikropilotami. 

2.4 Inženýrsko-geologický doprůzkum 
  

 Tento průzkum byl proveden v květnu 2011. Důvodem pro jeho provedení byla 

objednávka investora tj. ŘSD ČR vydaná na základě projevů svahových deformací 

v bezprostředním okolí stavby (km 57,460-57,570) Jednalo se o opětovnou aktivaci 
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původních sesuvů v oblasti pražské opěry a mostních pilířů L1 – L3, P1 – P3. Menší sesuv 

o celkové ploše 1580 m2 se aktivoval nad stavebním objektem A210 a zasáhl bod mikrosítě 

MS09. Tento bod byl sesuvem zničen. Větší sesuv se aktivoval pod stavebním objektem. 

Plocha tohoto sesuvu je větší ( 7680 m2 ) a dosahuje délky 150 m.  Úkolem doprůzkumu 

bylo detailní popsání geologických a hydrogeologických poměrů včetně ověření 

geotechnických parametrů zastižených zemin a hornin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                              

 

 

Obrázek 4 (L): Vyznačené zkoumané území na geologické mapě 
Obrázek 5 (P): Vzorky z vrtů 
  

 Opět nebudu uvádět podrobnosti o postupu měření ani geologických poměrech, 

protože se domnívám, že nejsou předmětem této práce. Všechny informace lze dohledat v 

[12].  
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3. TEORETICKÝ ÚVOD DO SLEDOVÁNÍ POSUN Ů A DEFORMACÍ 

 

Úvodem této kapitoly je třeba vyjasnit rozdíl mezi posunem a deformací. 

Deformace vzniká na základě posunu, ale závisí ještě na tuhosti konstrukce. Teoreticky 

tedy při posunu nemusí nutně nastat deformace. Posuny vztahujeme k jednotlivým bodům, 

které můžeme na objektu jednoznačně stabilizovat takovým způsobem, aby bylo možno 

provádět opakovaná měření v čase. Deformace je změna prostorová, která vyjadřuje 

přetvoření tvaru objektu vcelku i jeho částech. 

Geodetickými metodami je možno měřit a sledovat změnu polohy jednotlivých 

bodů i celkovou deformaci. Záleží pouze na volbě odpovídající metody s ohledem na její 

přesnost ve vztahu prokazatelnosti případných posunů a deformací stavby. 

Zatímco sledování posunů je standardní činnost prováděná při výstavbě mostních 

objektů (požadavky na toto měření jsou součástí projektové dokumentace), deformace 

objektů se většinou modelují ze závěrů výsledků měřených posunů jednotlivých bodů. 

V případě podezření je provedeno doplnění pozorovaných bodů takovým způsobem, aby 

byl k dispozici dostatečný soubor měření pro její vyhodnocení. Pro přímé měření 

deformací lze využít metody fotogrammetrie nebo novější technologii laserového 

skenování. Zpracování výsledků těchto měření je časově i ekonomicky poměrně náročné a 

dosahuje horších výsledků než při sledování posunů. Proto se u mostních konstrukcí 

upřednostňuje provádění sledování posunů na pozorovaných bodech a následného 

odvození případné deformace. 
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3.1 Důvody pro sledování deformací stavebních objektů 
 

Nejčastějšími příčinami nestability prostorové polohy stavebních objektů jsou 

vnější vlivy, například změny zatížení základové půdy, dynamické provozní účinky, 

kolísání hladiny spodní vody, seismická činnost, poddolování apod. 

Dalšími příčinami mohou být vady materiálu, špatně dimenzované parametry 

jednotlivých konstrukcí objektu vycházející ze špatného nebo nedostatečného 

geologického průzkumu aj.  

 

 
Obrázek 6: Známý příklad deformace stavebního objektu - věž v Pise. 

  

 Z mechaniky zemin je známo, že s postupným narůstáním stavby se půda zatěžuje 

stále více a více. Z počátku si stavba rovnoměrně sedá (svislý posun směrem dolů), při 

větším zatížení se však svislý posun zrychluje, a pokud překročí zatížení meze únosnosti 

dané základnové půdy, tzv. mezní zatížení, stavba se zaboří. 

 Některé půdy jsou málo stlačitelné (ulehnutý písek, štěrkopísek), takže objekty na 

nich založené klesají pouze málo, zatímco jiné základové půdy (hlinité půdy, jemné písky) 
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jsou více stlačitelné a objekty vykazují větší hodnoty klesání. Je třeba pamatovat, že 

neexistuje nepoddajná půda a že i na pevném skalním podloží vzniká měřitelný svislý 

posun. 

 

 
Obrázek 7: Křivka průběhu svislého posunu v různých půdách 

  

 Některé půdy se po zatížení stlačují rychleji než jiné, což se projevuje tak, že 

některé stavební objekty po dokončení nevykazují žádné známky poruch, ale po nějaké 

době se začnou objevovat trhliny a praskliny, které se stále zvětšují. Z tohoto důvodu je 

sledování poklesů u mostních objektů požadováno nejen v průběhu výstavby, ale i po 

dokončení po uvedení do provozu. Četnost prováděných měření odpovídá velikosti 

zjištěných poklesů a jejich vývoji v časové ose. 

 Měření posunů novostaveb předepisuje projektant, který také vypracovává projekt 

tohoto měření. V průběhu výstavby je za provádění měření zodpovědný zhotovitel stavby, 

který měření provádí v souladu s požadavky projektové dokumentace a jejich výsledky 

předává zadavateli pro kontrolu další vyhodnocení. Po předání stavby přechází tato 

povinnost na zadavatele a po uvedení do provozu na provozovatele stavby. 
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3.2 Důvod a cíle sledování deformací 

  

 Měření svislých a vodorovných posunů jsou prováděna v různých fázích výstavby, 

při založení stavebních objektů, v průběhu výstavby, při uvádění objektu do provozu 

(zatěžovací zkoušky), v průběhu provozu objektů (funkční a bezpečnostní zkoušky). 

 

 Stavební objekty sledujeme s ohledem na: 

a) bezpečnost a použitelnost objektu nebo zařízení; 

b) při užití neobvyklých nebo nových konstrukcí či konstrukčních 

systémů; 

c) účinky posunů nebo jsou-li založeny na nepříznivých geologických 

podmínkách; 

d) jestliže se v průběhu výstavby objeví známky jejich porušení; 

e) jsou-li postaveny na poddolovaném území. 

 

 Účelem měření posunů je získání informací o změnách a rychlosti jejich vývoje, 

které jsou potřebné pro navrhnutí příslušných opatření za účelem zastavení jejich postupu a 

sanaci porušených konstrukcí. Primárním účelem měření posunů je tedy obnovení 

bezpečné funkce daného objektu. V případě, že se očekává vliv stavební činnosti na okolní 

objekty, měří se také posuny těchto objektů. 

  

Podle [6] slouží měření posunů stavebních objektů pro: 

 

a) získávání podkladů pro posouzení, jak se chová základová půda účinkem stavby a 

jak působí stavební objekt na blízké objekty; 

b) porovnání skutečných hodnot posunů s očekávanými hodnotami vypočtenými ve 

stavebním projektu; 

c) sledování stavu, funkce a bezpečnosti nových stavebních objektů; 

d) sledování stavu, funkce a bezpečnosti stávajících stavebních objektů ovlivněných 

stavební činností v jejich blízkém okolí. 
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 Etapy měření se volí tak, aby byl plynule zachycen průběh změn objektu včetně 

okolností, které je způsobily. Všechna měření se vztahují k výchozímu stavu, označovaný 

jako nultá - základní etapa. 

  Měření by se mělo zahajovat co nejdříve v počátku stavby bezprostředně po 

dokončení založení objektu. Pokud jde o výškovou složku a jedná se o vliv na okolní 

zástavbu při provádění důlních objektů, je nutno tuto etapu provést před zahájením prací. 

Zaměření základní etapy je provedeno 2x nezávisle s vyhodnocením dosažené přesnosti 

měření a odchylek. Při splnění všech parametrů se jako výchozí následně používá 

průměrná hodnota. Další etapy následují minimálně při čtvrtinovém, polovičním, 

tříčtvrtečním a plném zatížení základové spáry. Četnost kontrolních měření určuje 

projektant stavby s ohledem na význam stavby, ohrožení okolí, geologických poměrů či 

jiných činitelů ovlivňujících statiku objektu. Podle těchto činitelů jsou určovány také 

intervaly měření posunů po uvedení objektu do provozu. 
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4. METODIKA M ĚŘENÍ POSUNŮ  

4.1 Měření svislých posunů 

 

Svislé posuny staveb (pokles nebo zdvih) se měří těmito metodami:  

 

a) geometrickou nivelací 

b) trigonometrickým měřením výšek 

c) hydrostatickou nivelací 

d) pozemní fotogrammetrií 

 

a) Geometrická nivelace je nejčastěji používaná metoda měření svislých posunů. Pro 

tyto účely se používá ve variantě velmi přesné nivelace (VPN) nebo přesné 

nivelace (PN). 

  Varianta přesné nivelace (PN) byla použita i pro měření svislých posunů 

 estakády Prackovice. 

  Při nivelačních měřeních je nutno důsledně dodržovat technologický postup 

geometrické nivelace. Při nemožnosti dodržení stejných délek záměr je třeba vždy 

zavádět opravy ze sklonu horizontu přístroje. Hodnotu aktuálního sklonu osy 

záměrné přímky zjišťujeme na základně před a po měření posunů.  

  Pokud je to možné, měříme vždy nadbytečná měření (převýšení) v síti 

 nivelovaných bodů tak, aby bylo možné naměřené hodnoty vyrovnat. To umožní 

 např. lépe odhadnout charakteristiky přesnosti sledovaných posunů. 

  V současné době, kdy je pro nivelaci využíváno téměř výhradně 

 kompenzátorových nivelačních přístrojů, je důležité zajistit si pro kvalitní 

 výsledky nivelace klidné prostředí na stavbě. V neklidném prostředí, kde otřesy 

 vyvolávají rozkmit kompenzátoru nivelačního přístroje, je měření velmi obtížné, 

 často i nemožné. 
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Obrázek 8: Princip geometrické nivelace ze středu 

 

b) Trigonometrické měření výšek je založeno na opakovaném měření vodorovných 

vzdáleností a svislých úhlů ze stanovisek se zařízením pro nucenou centraci.  

  Svislé posuny určujeme z rozdílů svislých úhlů mezi etapami měření. Při 

 tomto způsobu měření se předpokládá, že se nezměnila vzdálenost  

 stanoviska a pozorovaného bodu. Při vyšší požadované přesnosti měření posunů, a 

 také při hodně skloněných záměrách, je potřeba počítat se změnou vodorovné 

 vzdálenosti bodů i se změnou horizontu teodolitu. Zohledňujeme to připočítáním 

 příslušných korekcí k naměřeným posunům. 

  Trigonometrická metoda nedosahuje přesnosti nivelace, proto se používá 

 tam, kde nejsou vhodné podmínky pro použití nivelace. 

 
Obrázek 9: Princip měření svislých posunů trigonometricky 
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c) Hydrostatická nivelace je založena na principu spojených nádob tj. fyzikálních 

vlastností kapaliny umístěné ve dvou spojených nádobách tvořících hydrostatickou 

soupravu. 

  Nevýhoda této metody je malý rozsah měřených převýšení, takže značky  na 

 pozorovaných bodech musí být osazeny ve stejné výšce, a její zranitelnost 

 s ohledem na možnost poškození propojovacích hadic. Také je tato metoda 

 zdlouhavá a vyžaduje speciální přístrojové vybavení. 

  Naopak výhodou hydrostatické nivelace je její přesnost (na úrovni VPN)  a 

 možnost použití v těžko přístupných prostorách pro dlouhodobé nepřetržité 

 sledování. Výhodou je také možnost měřit současně na více místech 

 pozorovaného objektu. 

 

d) Fotogrammetrie, laserové skenování dokáže zachytit stav sledovaných objektů 

v jediném časovém okamžiku, což nedokáže žádná klasická geodetická metoda. 

 Nová technologie laserového skenování již metodu fotogrammetrie 

v podstatě nahradila. Skenování však nemá možnost okamžitého vyhodnocení dat a 

jeho přesnost je stále ještě nižší při vyšší ekonomické náročnosti.  

  S výhodou ho lze využít pro měření deformací v oblastech, kde se 

 předpokládá dosažení větších hodnot deformace nebo tvarově složitých prvků. 

4.2 Měření vodorovných posunů 
 

K měření vodorovných posunů se používají tyto metody: 

 

a) metoda záměrné přímky 

b) metoda polygonová 

c) trigonometrická metoda 

d) GNSS metody 

e) laserové skenování 

 

a) Metoda záměrné přímky je jednoduchá a rychlá metoda. Určuje však pouze jednu 

složku horizontálního posunu, kolmou k záměrné přímce. 

  Principem je buď přímé nebo nepřímé určování příčných odchylek  

pozorovaných bodů vůči dané základně stabilizované mimo sledovaný objekt. 
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Obrázek 10: Princip metody záměrné přímky 

 
b) Metoda polygonová určuje také pouze jednu složku horizontálního posunu ve 

směru kolmém k danému oboustranně připojenému polygonovému pořadu. Metoda 

se používá zejména tam, kde nelze použít metodu záměrné přímky.  

  Posuny a deformace se odvozují ze změn hodnot vrcholových úhlů mezi 

 jednotlivými etapami za předpokladu neměnících se délek pořadu. 

 

 
Obrázek 11: Princip polygonové metody 

 
c) Trigonometrická metoda je metoda, jejíž princip je protínání z orientovaných 

směrů. Směry jsou orientovány vzhledem k místní účelové síti.  Tato metoda 

poskytuje úplnou informaci o velikosti posunu (obě souřadnicové složky). 

 Posuny se určují jako rozdíly vypočtených souřadnic mezi jednotlivými 

 etapami měření. 

  Tuto metodu jsem v pozměněné podobě použil i pro měření posunů na 

 sledovaném objektu Prackovické estakády.  

   S využitím totální stanice, která má dostatečně přesný dálkoměr, jsem 

 mohl určit souřadnice polární metodou s orientací na body lokální geodetické 

 sítě. Vodorovné posuny jsem určoval rozdílem vypočtených souřadnic. 

 

d) GNSS metody mají výhodu v možnosti instalace měřícího zařízení na pozorovaný 

bod a dlouhodobého měření bez lidské obsluhy. Díky neustálému rozvoji GNSS 
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služeb je předpoklad možnosti stále přesnějšího určování posunů a přetvoření 

v reálném čase (RTK  technologie). 

 

e) Laserové skenování patří mezi nejnovější metody. Pro její využití platí podmínky 

popsané v oddílu svislé posuny – bod d. 

 

Použití jednotlivých metod záleží na požadavcích na přesnost měření a na lokálních 

podmínkách. 
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5. POSTUP URČOVÁNÍ SVISLÝCH A VODOROVNÝCH POSUN Ů 

5.1 Projekt sítě vztažných bodů 
  

 Před prováděním měření posunů (polohových i výškových) je třeba vybudovat 

vztažnou soustavu tvořenou geodetickými body. Jejich úhlové, výškové a délkové 

zaměření tvoří síť. Rozmístění těchto vztažných bodů musí vyhovovat účelu a předepsané 

přesnosti. Je zvolena pokud možno taková konfigurace bodů, která zajišťuje potřebnou 

tvarovou tuhost sítě, umožňuje posuzovat stabilitu polohy bodů sítě po celou dobu měření 

a určovat posuny pozorovaných bodů s potřebnou přesností. Volba konfigurace bodů je 

ovlivněna konfigurací terénu, vlastní stavbou a v neposlední řadě i umístěním 

pozorovaných bodů. Navíc musí volba umístění vztažných bodů respektovat i vlastnické 

poměry dané lokality, rozsah trvalých a dočasných záborů stavby, případně smlouvy o 

umístění bodů na soukromých pozemcích. Návrh tvaru výchozí sítě resp. polohy 

jednotlivých vztažných bodů se většinou provádí i s ohledem na požadavek sledování 

stavby nejen po dobu výstavby, ale i po zahájení provozu.  

 Poloha vztažných bodů se navrhuje, pokud je to možné, mimo přímý vliv stavební 

činnosti i mimo oblast působení jiných vlivů (např. pozdější zemědělská výroba), které by 

mohly ovlivnit stálost jejich polohy.   

 V mém případě nebylo nutné řešit návrh vztažné sítě ani její stabilizaci. V prostoru 

pozorovaného mostu byla stabilizována mikrosíť pro potřeby výstavby. Vlastní mikrosíť 

byla navržena projektantem jako součást projektové dokumentace stavby. Součástí 

dokumentace byl způsob stabilizace a požadovaná přesnost určení souřadnic a výšek 

vycházející z požadavků výstavby. Síť byla původně navržena dvanácti body MS01 až 

MS12. Pro určení souřadnic byly využity blízké body základní vytyčovací sítě dálnice. 

Souřadnice mikrosítě byly určeny bez korekcí. Jako vztažný bod pro určení polohy 

(návaznost na S-JTSK) byl zvolen bod v přibližném těžišti mikrosítě (MS03), pro orientaci 

mikrosítě byla zvolena spojnice MS03-MS09. 

 Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v oblasti s velkou svahovou rozmanitostí, 

bylo po důkladné rekognoskaci terénu provedeno několik korekcí v projektu. Ve své 

finální podobě bylo stabilizováno deset bodů MS01-MS10. Mezi jednotlivými body je 

zajištěna viditelnost. 
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Obrázek 12: Tvar sítě vztažných bodů 

 

 

5.2 Stabilizace vztažných bodů 
  

 Stabilizace každého bodu byla provedena vrtem o ø 350 mm osazeným 

zabetonovanou ocelovou pažnicí o ø 250mm. Hloubka jednotlivých vrtů se pohybovala v 

rozmezí 4 – 6 m dle dosaženého podloží. Výška pažnice nad terénem je 1,5 m. V celé své 

nadzemní části a pod zemí do nezamrzavé hloubky je pažnice kryta ochrannou plastovou 

trubkou o ø 350 mm. Prostor mezi pažnicí a ochrannou trubkou je ponechán volný, pouze 

u hlavy nadzemní části je vyplněn montážní pěnou. 

 Hlava bodu je osazena observačním stolkem se šroubem pro nucenou centraci a 

chráněna je plastovým krytem, přetaženým shora. Z boku je cca 0,4 m nad terénem osazen 

výškový bod o ø cca 30 mm. 
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Obrázek 13(L): Projektové schéma bodu mikrosítě                                
 
Obrázek 14(P): Bod mikrosítě MS08   

 

5.3 Kontrolní měření sítě vztažných bodů 

5.3.1 Rozbor přesnosti polohy vztažných bodů 

 

 Zaměření mikrosítě a následné vyrovnání provedl před zahájením stavby ÚOZI 

zadavatele.  

 Stabilitu bodů sítě je nutno v závislosti na postupu výstavby a požadavcích 

zhotovitele prověřovat opakovaným kontrolním měřením (polohovým i výškovým). 

V případě mikrosítě pro Estakádu Prackovice (SO A210) platí tento požadavek 

dvojnásobně. V prostoru budované estakády se nachází poměrně nestabilní území, ve 

kterém se v průběhu stavby obnovily staré sesuvy. Sesuvem byl poškozen i jeden z bodů 

mikrosítě MS 09. I přes tuto skutečnost jsou zbylé body stabilní a lze je použít jako 

vztažné body pro určování deformací.  

  

 

 

 



 28

Souřadnice bodů mikrosítě byly určeny s následující přesností: 

střední souřadnicová chyba v poloze střední souřadnicová chyba ve výšce 

mxy= 1,5mm mz=1mm 

Tabulka 1: Střední souřadnicové chyby mikrosítě 
 

 Pro testování stability platí, že zjištěná souřadnicová odchylka mezi n-tou a 0-tou 

etapou musí být menší než mezní odchylka  určená na základě střední souřadnicové chyby 

určené sítě: , ,x y x ym t mδ = ⋅ ,  kde t je pro účely kontrolního měření voleno t = 2. V mém 

případě je síť s výjimkou výše uvedeného bodu považována za stabilní, pokud není rozdíl 

mezi polohou bodů v n-té a 0-té etapě větší než 3 mm. 

  

 Z této mezní odchylky také vychází rozbor přesnosti kontrolních měření vztažných 

bodů. Rozbor přesnosti slouží jako podklad pro výběr technologie a prostředků pro 

provádění měření. Stanovuje také střední chyby dílčích a cílových parametrů. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o úlohu vyrovnání metodou nejmenších čtverců,  je 

potřeba vytvořit model, pomocí kterého lze přesnost hodnotit. Pro plánování přesnosti 

kontrolních měření mikrosítě Prackovice jsem využil programu PrecisPlanner 3D v3.1.0 

autora Martina Štronera. Program umožňuje na základě přibližných souřadnic určujících 

konfiguraci měření, výběru měřených veličin a jejich přesnosti určit přesnost výsledných 

souřadnic včetně jejich kovarianční matice, která umožňuje výpočty přesností odvozených 

veličin (délky, úhly atd.) 

 

 
Obrázek 15: Program PrecisPlanner 3D 
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 Vstupními údaji do programu jsou přibližné souřadnice bodů sítě a soubor měření.. 

Formát seznamu souřadnic je: číslo bodu  X   Y   Z  směrodatná odchylka centrace  

směrodatná odchylka určení výšky cíle rozlišení fixní/vyrovnávaný bod. Soubor měření 

obsahuje typ měření (zu-zenitový úhel, di-vodorovný směr, sd-šikmá délka, hd-vodorovná 

délka, vd-převýšení), stanovisko, cíl a přesnost měřené veličiny. 

 Plánování přesnosti jsem počítal pro přesnosti odpovídající totální stanici Sokkia 

SET 1030R3. (přesnost měření délky s hranolem AP01 ms =  (2 + 2ppm x S) mm, přesnost 

úhlového měření mω= 0,3mgon). Přesnost vlivu nucené centrace byla uvažována 0,1 mm.  

 

 Pro ověření přesnosti sítě jsem zvolil dva modely. V první  variantě  je z nucené 

centrace na bodě MS06 viditelnost na tři body (MS05, MS07, MS10). Ve druhé variantě je 

pak viditelnost rozšířena o bod MS08. Vycházel jsem z předpokladu, že se obdobné 

konfigurace bodů a jejich vzdálenosti opakují v celé síti a je tedy možné navržené 

konfigurace považovat za reprezentativní vzorek v rámci celé mikrosítě.  

 

2 2
p x ym m m= +  střední polohová chyba – charakteristika přesnosti určení polohy bodu 

,
2

p
x y

m
m =  střední souřadnicová chyba – charakteristika přesnosti polohy bodu  

, ,x y x ym t mδ = ⋅  mezní souřadnicová odchylka  

t  = součinitel konfidence – obvykle se volí t = 2 pro jednoduše kontrolovatelná měření, 

kdy lze předpokládat zanedbatelné systematické chyby, t = 2,5 pro obtížněji 

kontrolovatelné měření, t = 3 pro měření v nepříznivých podmínkách a obtížném 

vyloučení systematických chyb. V případě ověření přesnosti mikrosítě Prackovice 

jsem volil t = 2,5. 
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Obrázek 16: Varianta 1 

 

varianta 1 

fixní body MS05, MS07, MS10 vyrovnávané body: MS06 

mx 0,32 mm střední chyba souřadnice x bodu MS06 

my  0,73 mm střední chyba souřadnice y bodu MS06 

mp  0,79 mm střední polohová chyba bodu MS06 

mx,y  0,56 mm střední souřadnicová chyba bodu MS06 

δx,y  1,40 mm mezní souřadnicová chyba bodu MS06 
 

Tabulka 2: Přesnost určení bodu mikrosítě - varianta1 
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Obrázek 17: Varianta 2 

 

 

varianta 2 

fixní body 
MS05, MS07,MS08, 

MS10 vyrovnávané body: MS06 

mx 0,31 mm střední chyba souřadnice x bodu MS06 

my  0,68 mm střední chyba souřadnice y bodu MS06 

mp  0,75 mm střední polohová chyba bodu MS06 

mx,y  0,53 mm střední souřadnicová chyba bodu MS06 

δx,y  1,3 mm mezní souřadnicová chyba bodu MS06 
 

Tabulka 3: Přesnost určení bodu mikrosítě - varianta 2 
 

 

  Z výsledků rozboru přesnosti můžeme konstatovat, že předpokládané přístrojové 

vybavení lze použít pro kontrolní měření polohy bodů mikrosítě, kde je mezní odchylka  

,x ymδ  = 3mm . Přesnost měření přístrojem je dostačující při viditelnosti na 3 i 4 okolní 
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body sítě. Výstupní protokoly rozborů přesnosti vyrovnání z programu PrecisPlanner 3D 

jsou součástí příloh. 

5.3.2 Rozbor přesnosti výšky vztažných bodů 

 

 Stejně jako v případě polohy se mikrosíť pravidelně kontroluje i výškově. Používá 

se technologie přesné geometrické nivelace ze středu (PN). Pro kontrolu stability sítě 

nesmí svislé posuny na nivelačních značkách překročit mezní odchylku 2 mm. K tomu 

podle uvedeného rozboru přesnosti postačuje přístroj Trimble DiNi 22 (standardní 

odchylka pro 1 km obousměrné nivelace: m0 = 0,7 mm pro invarové latě). Při určování 

bodů mikrosítě byly jako výchozí využity body HVB 102, 109 s kontrolou na body ZVS.  

 

Přesnost určení výšek bodů 2 2 2
0AH H kmm m m R= +  

přesnost ur čení výšky bodu pomocí DiNi 22 

mHA 0,001 m přesnost výšky výchozího bodu 

m0 0,7 mm standardní odchylka přístroje pro 1 km obousměrné nivelace  

Rkm 0,4 km průměrná délka nivelačního pořadu [km] 

mH 1,09 mm přesnost určované výšky bodu 
   

Tabulka 4: Přesnost určení výšky bodů mikrosítě 
   
  V rámci přípravy projektu sledování deformací bylo konstatováno, že mikrosíť 

splňuje požadavky a bude použita jako vztažná síť pro měření deformací. Stabilita a 

přesnost sítě byla dostatečně prokázána opakovaným kontrolním měřením (polohovým i 

výškovým), které probíhalo po celou dobu výstavby (10 etap za dobu 3 let). Pokud by byl 

prokázán pohyb větší než mezní odchylka, bylo by nutno celou síť znovu přeměřit a 

vyrovnat. V opačném případě je síť pro potřeby měření posunů považována za stabilní.    

 Vzhledem k tomu, že se během výstavby aktivovaly sesuvy půdy a nenávratně 

zničily bod MS09, finální podoba sítě obsahuje nyní celkem 9 bodů.  

 

 

 

 

 

 



 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 (L): Sesuvem zničený bod MS09 
Obrázek 19 (P): Sesuvem zničený bod MS09 
 

 

5.4 Sledování svislých a horizontálních posunů bodů na stavebním objektu SO A210 

5.4.1 Stabilizace bodů pro sledování svislých posunů 

 

 Další nezbytný krok pro měření vodorovných a svislých posunů je trvalá stabilizace 

pozorovaných bodů na sledovaném objektu. V případě estakády Prackovice jsou výškově 

sledovány všechny mostní pilíře a opěry mostu.  

 Pro sledování objektu jsou použity nivelační značky z nerezové oceli (průměr 

16mm, délka 70mm) osazené z boku do sloupu. Na každém pilíři jsou umístěny dvě 

značky. Stejně tak jsou dvojice značek na všech opěrách. 

  

.  

Obrázek 20: Použité nivelační značky 
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Pro sledování poklesů jsem použil toto vybavení:  

� Nivelační přístroj Trimble DiNi 22 

� Invarová lať Trimble  (1m, 2m) 

� Ocelový klín – hřebová nivelační podložka 

 

 
Obrázek 21: Nivelační přístroj Trimble DiNi 22 

 

5.4.2 Rozbor přesnosti sledování svislých posunů 

 Projektem požadovaná přesnost sledování objektu musí být taková, aby 

jednoznačně prokázala svislé posuny pozorovaných bodů o 2 a více mm.  

 Po provedení rozboru přesnosti jsem zjistil, že s dostupným vybavením dosáhneme 

přesnosti určení výšky pozorovaného bodu  0,22mm. Výpočet platí pro případ průměrné 

vzdálenosti vztažného bodu a pozorovaného bodu R = 0,1km a za předpokladu 

bezchybnosti výchozích bodů – platí stabilita mikrosítě.   

2 2 2
0AH H kmm m m R= +              

přesnost ur čení výšky bodu pomocí DiNi 22 

mHA 0 m přesnost výšky výchozího bodu - bezchybné 

m0  0,7 mm standardní odchylka přístroje pro 1 km obousměrné nivelace  

Rkm 0,1 km průměrná délka nivelačního pořadu [km] 

mH 0,22 mm přesnost určované výšky bodu 
  

Tabulka 5: Přesnost určení výšky pozorovaného bodu 
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 Výsledkem sledování výškových posunů je graf poklesů jednotlivých bodů 

v závislosti na čase. Grafy jsou součástí přílohy.  

5.4.3 Stabilizace bodů pro sledování vodorovných posunů 

 

 Součástí sledování deformací mostních objektů Prackovice je i sledování 

polohových posunů bodů umístěných na spodní stavbě (pilíře a opěry mostu).  

 Měření polohových posunů nebylo původně v projektové dokumentaci vůbec 

navrženo. (Standardně je v rámci projektové dokumentace zpracováno pouze měření 

poklesů). Je nutno podotknout, že v rámci geologických průzkumů nebyly původní sesuvy 

zachyceny, a tudíž se v rámci projektu a kontrolních měření s jejich výskytem nepočítalo. 

Rozšíření sledování mostní konstrukce i o polohové posuny bylo nařízeno po aktivaci 

starých sesuvů v rámci jednání na kontrolním dnu stavby. Rozsah měření posunů byl 

specifikován oblastí sesuvů, tedy územím mezi opěrou na pražské straně a MS10. Měřením 

byl přímo na kontrolním dnu stavby pověřen ÚOZI zadavatele. Projekt měření na 

sledování posunů nebyl zpracován, pouze byla na základě jednání mezi ÚOZI zadavatele a 

odpovědným zástupcem projektanta stanovena požadovaná hodnota prokázaného posunu 

(4 mm). Vzhledem k tomu, že v době zahájení měření nebyl znám nulový stav (práce byly 

zahájeny až po aktivaci sesuvu), bylo nutno provést kontrolní zaměření identických bodů 

stavební konstrukce a ze získaných hodnot odvodit hodnoty případných posunů. Jako 

nejjednoznačnější a nejpřesněji určené (vytyčené a následně zaměřené) byla jednoznačně 

vyhodnocena již osazená mostní ložiska. K aktivaci sesuvů došlo až po osazení ložisek na 

pilířích levého mostu. I s ohledem na mimořádně obtížnou přístupnost byla tato varianta 

zvolena, protože kontrolním zaměřením justážních rysek pro osazení ložisek s následným 

výpočtem středu ložiska se při porovnání se souřadnicemi zaměřenými bezprostředně po 

jejich osazení získaly informace nejen o případném posunu, ale i náklonech jednotlivých 

sloupů. 
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Obrázek 22: Zaměření ložisek mostu 

  

 Kontrolní zaměření ložisek neprokázalo žádný pohyb na jednotlivých pilířích 

mostní konstrukce, a proto bylo možno souběžně provedené zaměření stabilizovaných 

odrazných štítků považovat za výchozí nultou etapu pro sledování posunů.  

 Pozorované body byly stabilizovány odraznými štítky Trimble, které jsou vhodné 

pro měření s již dříve uvedenou totální stanicí Sokkia SET 1030R3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

    

 

 
Obrázek 23 (L): Sokkia SET 1030R3                                       
Obrázek 24 (P): Odrazný štítek pro měření posunů 
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 Použitá technologie měření posunů je uvedena v kapitole metodika měření. 

Vzhledem ke svažitému, a díky postupující stavbě i často měnícímu se terénu v okolí 

stavby, není vhodné měření posunů bodů přímo z pilířů mikrosítě. Nebyla by zajištěna 

kvalitní viditelnost na pozorované body po celou dobu výstavby. Použitím volného 

stanoviska s orientací na 4 body vztažné sítě si můžeme zvolit co nejvýhodnější postavení 

vzhledem ke pozorovaným bodům a aktuálním podmínkám měření. 

5.4.4 Rozbor přesnosti sledování vodorovných posunů 

 Provedením rozboru přesnosti získáme apriorní střední chybu v určení volného 

stanoviska s orientací na čtyři fixní bezchybné body. Výpočet souřadnic probíhá pomocí 

vyrovnání MNČ. Pro rozbor přesnosti si zvolím dvě různá modelová stanoviska, simulující 

pravděpodobné postavení při měření. Výpočet jsem provedl ve výše uvedeném programu 

PrecisPlanner 3D. 

a)  

 
Obrázek 25: Volné stanovisko 9001 
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stanovisko  orientace  vzdálenost 

9001 

MS05 93 m 
MS06 67 m 
MS08 128 m 

MS10 55 m 
 

Tabulka 6: Vzdálenosti vtažných bodů z bodu 9001 
 

 

fixní body MS05, MS06, MS08, MS10 vyrovnávané body: 9001 

mx 0,25 mm střední chyba souřadnice x bodu 9001 

my  0,33 mm střední chyba souřadnice y bodu 9001 

mp  0,41 mm střední polohová chyba bodu 9001 

mx,y  0,29 mm střední souřadnicová chyba bodu 9001 
 

Tabulka 7: Přesnost určení volného stanoviska – varianta 1 
 

b)  

 
Obrázek 26: Volné stanovisko 9002 
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stanovisko orientace vzdálenost 

9002 

MS06 59 m 
MS07 59 m 
MS08 91 m 

MS10 142 m 
 

Tabulka 8: Vzdálenosti vztažných bodů z bodu 9002 
 
fixní body MS06, MS07, MS08, MS10 vyrovnávané body: 9002 

mx 0,21 mm střední chyba souřadnice x bodu 9002 

my  0,40 mm střední chyba souřadnice y bodu 9002 

mp  0,46 mm střední polohová chyba bodu 9002 

mx,y  0,32 mm střední souřadnicová chyba bodu 9002 
 

Tabulka 9: Přesnost určení volného stanoviska - varianta 2 
 
 Tím jsem získal střední chybu určení stanoviska. Chyba v určení souřadnic 

pozorovaného bodu se vypočte podle vzorců pro výpočet přesnosti bodu polární metodou.  

 Pro zjednodušení výpočtu vložím osu x souřadnicové soustavy do spojnice 

výchozích bodů. V mém případě mám stanoviska 9001, 9002 a orientaci na MS08. 

 Úloha je spočítána pro modelové vzdálenosti s1 = 20m, s2 = 50m mezi stanoviskem 

a určovaným bodem. 

 

Polární metoda 

Vstupní hodnoty:  

 
Axm

Aym = střední chyby souřadnic výchozího bodu 

Bxm
Bym = střední chyby souřadnic orientačního bodu = 0,000m 

mω = střední chyba v měření úhlu 

sm =střední chyba v měření délky 

,A Bs =vzdálenost mezi stanoviskem a orientací 

s=vzdálenost k měřenému bodu 
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Výpočty středních chyb jednotlivých souřadnic jsem provedl podle vzorců:  

2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
,

2
2

2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

, ,

sin ( ) sin cos

1 cos cos cos sin

A A B

A B

x x y y s

A B

y y y s
A B A B

s
m m m m s m m

s

s s
m m m s m m

s s

ω

ω

ω ω ω

ω ω ω ω

= + + + +

 
= − + + +  
 

 

Vzorec pro výpočet střední souřadnicové chyby 

2 2
2 2 2 2 2 2 2

, 2 2
,, ,

0,5 1 2 cos
A B Ax y x y y s

A BA B A B

s s s
m m m m s m m

ss s ωω
  

= + + − + + +   
   

 

 

stanovisko orientace s = 20m 

  9001 

mx 1,68 mm 

my  1,18 mm 

mp  1,45 mm 

mx,y  2,05 mm 
Tabulka 10: Přesnost určení pozorovaného bodu - varianta 1a 

 
stanovisko orientace s = 50m 

9001 

mx 1,68 mm 

my  1,21 mm 

mp  1,47 mm 

mx,y  2,07 mm 
Tabulka 11: Přesnost určení pozorovaného bodu - varianta 1b 

 
stanovisko orientace s = 20m 

9002 

mx 0,39 mm 

my  2,02 mm 

mp  1,46 mm 

mx,y  2,05 mm 
Tabulka 12 : Přesnost určení pozorovaného bodu - varianta 2 a 

 
stanovisko orientace s = 50m 

9002 

mx 0,48 mm 

my  2,02 mm 

mp  1,47 mm 

mx,y  2,07 mm 
Tabulka 13: Přesnost určení pozorovaného bodu - varianta 2 b 
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Obrázek 27: Schéma polohově pozorovaných bodů 

 
 Z výsledků rozboru je patrné, že zvolená metoda a přístrojové vybavení postačují 

pro jednoznačné prokázání posunu bodu. Výsledky sledování posunů v jednotlivých 

etapách jsou vyhodnoceny ve formě grafů a jsou součástí přílohy. Z rozborů také vyplývá, 

že vzdálenost pozorovaného bodu od stanoviska má na celkovou přesnost určovaného 

bodu zanedbatelný vliv. 
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 Vzhledem k aktivaci sesuvů v bezprostředním okolí stavby a možnosti jejich 

přímému vlivu na stavbu bylo k měření deformací mostních objektů podle projektu také 

operativně připojeno i sledování samotných sesuvů. 

 Tato měření mají prokázat, zda-li je sesuv stále aktivní nebo stabilizovaný. 

V rámci těchto sledování byly oba sesuvy (větší na straně směr Ústí nad Labem, menší na 

opačné straně) opatřeny několika profily bodů. Ty jsou stabilizovány plastovými mezníky 

běžně užívanými v katastru pro označení lomových bodů vlastnických hranic. 

 Tyto body jsou zaměřeny z volných stanovisek určených z bodů mikrosítě. Výška 

je určována zároveň s polohou trigonometricky. Měření mají nižší požadovanou přesnost 

(+/- 5cm). Díky nižším požadavkům na přesnost není potřeba dělat rozbor přesnosti, 

protože je jisté, že používaný přístroj postačuje.  

 Během doby sledování sesuvů se ukázalo, že stabilizace plastovými mezníky 

vyhovuje požadavkům. Vzhledem k tomu, že stavba prochází zemědělsky využívanými 

lokalitami, byly mezníky několikrát „podupány“ skotem nebo křižujícím traktorem 

s řidičem nerespektujícím ohraničenou oblast sesuvu. I přesto mají naměřené hodnoty 

polohových posunů dostatečnou vypovídací hodnotu. 

   

 
Obrázek 28: Sledovaný sesuv půdy v lokalitě Prackovice 
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6. ZHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů MĚŘENÍ 

6.1 Ověření stability mikrosítě 
 

V rámci každé etapy měření svislých a vodorovných posunů stavebního objektu 

A210 estakáda Prackovice bylo při zahájení prací provedeno ověření stability bodů  

mikrosítě v dotčeném území. Toto ověření stability bylo prováděno pouze pro kontrolu 

bezprostředně před zahájením vlastního měření posunů stavby. Vlastní pravidelné 

kontrolní měření mikrosítě v návaznosti na postup výstavby a požadavky zhotovitele 

stavby bylo prováděno nezávisle. Pro dokreslení celkové situace kolem geodetických prací 

na stavebním objektu SO A210 je vývoj bodů mikrosítě uveden v příloze. V příloze jsou 

uvedeny hodnoty vývoje souřadnic mikrosítě v tabulce 1. Hodnoty vodorovných posunů 

bodů mikrosítě jsou vypočteny v podélném (ve směru osy stavby) a příčném směru (ve 

směru kolmém na osu stavby).  V grafech 1-3 v příloze je znázorněn grafický vývoj bodů 

mikrosítě v zájmovém území ohroženém sesuvy. 

 Výsledky ověření stability bodů mikrosítě prováděné v rámci sledování svislých a 

vodorovných posunů stavby ve všech případech vyhověly vstupním požadavkům 

uvedeným v kap. 5.3.  

6.2 Vlastní sledování svislých posunů 
 

 Sledování svislých posunů stavebního objektu provádí standardně zhotovitel 

stavby. Kontrolní činnost (měření geodeta zadavatele) je prováděna na základě požadavků 

TDS. Vlastní pravidelné sledování svislých posunů stavby bylo ze strany zadavatele stavby 

zahájeno až po aktivaci obou sesuvů, tzn. v období  10/2010. Hodnoty svislých posunů 

uvedené v tabulkách do této doby (tedy i výchozí stav) byly získány z výsledků měření 

zhotovitele. Po aktivaci sesuvů byla situace kolem objektu SO A210 považována ze strany 

zadavatele za velmi vážnou, a proto byla požadována kontrolní měření svislých posunů.  

Celkem bylo do současnosti provedeno cca 24 etap měření. Vlastní měření bylo vždy 

nutno přizpůsobit vývoji situace na staveništi a klimatickým podmínkám. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce č.14 - 17. Současně jsou v příloze, v grafech 4-9 

uvedeny pro ilustraci grafické výstupy svislých posunů pražské opěry levého mostu (L1 

opěra) a 1. pilíře levého mostu ( L1). 
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datum 210001001001 dz1 dz2 210001001002 dz1 dz2 210001003005 dz1 dz2 210001003006 dz1 dz2 210001005009 dz1 dz2 210001005010 dz1 dz2 210001007013 dz1 dz2 210001007014 dz1 dz2
30.3.2010 281,2002 0,0 0,0 281,1928 0,0 0,0
30.4.2010 289,6561 0,0 0,0 289,6651 0,0 0,0 285,2157 0,0 0,0 285,2130 0,0 0,0
11.5.2010 281,1976 -2,6 -2,6 281,1900 -2,8 -2,8
1.6.2010 298,9699 0,0 0,0 298,9699 0,0 0,0 289,6540 -2,1 -2,1 289,6631 -2,0 -2,0 285,2128 -2,9 -2,9 285,2101 -2,9 -2,9 281,1971 -3,1 -0,5 281,1896 -3,2 -0,4
24.6.2010 298,9694 -0,5 -0,5 298,9694 -0,5 -0,5
1.9.2010 298,9372 -32,7 -32,2 298,9372 -32,7 -32,2 289,6476 -8,5 -6,4 289,6560 -9,1 -7,1 285,2117 -4,0 -1,1 285,2088 -4,2 -1,3 281,1957 -4,5 -1,4 281,1883 -4,5 -1,3
8.11.2010 298,9356 -34,3 -1,6 298,9356 -34,3 -1,6 289,6462 -9,9 -1,4 289,6547 -10,4 -1,3 285,2115 -4,2 -0,2 285,2087 -4,3 -0,1

22.11.2010 298,9348 -35,1 -0,8 298,9348 -35,1 -0,8
8.12.2010 298,9343 -35,6 -0,5 298,9343 -35,6 -0,5 289,6458 -10,3 -0,4 289,6544 -10,7 -0,3 285,2110 -4,7 -0,5 285,2084 -4,6 -0,3

20.12.2010 298,9337 -36,2 -0,6 298,9337 -36,2 -0,6
18.1.2011 298,9320 -37,9 -1,7 298,9320 -37,9 -1,7 289,6447 -11,4 -1,1 289,6531 -12,0 -1,3 285,2111 -4,6 0,1 285,2083 -4,7 -0,1 281,1950 -5,2 -0,7 281,1875 -5,3 -0,8
2.2.2011 298,9311 -38,8 -0,9 298,9311 -38,8 -0,9
17.2.2011 298,9309 -39,0 -0,2 298,9309 -39,0 -0,2 289,6450 -11,1 0,3 289,6534 -11,7 0,3 285,2109 -4,8 -0,2 285,2082 -4,8 -0,1
1.3.2011 298,9301 -39,8 -0,8 298,9301 -39,8 -0,8
17.3.2011 298,9297 -40,2 -0,4 298,9297 -40,2 -0,4 289,6448 -11,3 -0,2 289,6531 -12,0 -0,3 285,2104 -5,3 -0,5 285,2077 -5,3 -0,5
28.3.2011 298,9289 -41,0 -0,8 298,9289 -41,0 -0,8
12.4.2011 298,9280 -41,9 -0,9 298,9280 -41,9 -0,9 289,6437 -12,4 -1,1 289,6521 -13,0 -1,0 285,2099 -5,8 -0,5 285,2069 -6,1 -0,8
14.4.2011 298,9278 -42,1 -0,2 298,9278 -42,1 -0,2 289,6435 -12,6 -0,2 289,6519 -13,2 -0,2 285,2096 -6,1 -0,3 285,2069 -6,1 0,0 281,1938 -6,4 -1,2 281,1864 -6,4 -1,1
26.4.2011 298,9267 -43,2 -1,1 298,9267 -43,2 -1,1
4.5.2011 298,9246 -45,3 -2,1 298,9246 -45,3 -2,1 289,6426 -13,5 -0,9 289,6510 -14,1 -0,9 285,2086 -7,1 -1,0 285,2061 -6,9 -0,8 281,1945 -5,7 0,7 281,1875 -5,3 1,1
6.6.2011 298,9210 -48,9 -3,6 298,9210 -48,9 -3,6 289,6432 -12,9 0,6 289,6515 -13,6 0,5 285,2100 -5,7 1,4 285,2070 -6,0 0,9 281,1950 -5,2 0,5 281,1879 -4,9 0,4
15.7.2011 298,9212 -48,7 0,2 298,9212 -48,7 0,2 289,6440 -12,1 0,8 289,6515 -13,6 0,0 285,2101 -5,6 0,1 285,2074 -5,6 0,4 281,1943 -5,9 -0,7 281,1874 -5,4 -0,5
3.8.2011 298,9220 -47,9 0,8 298,9220 -47,9 0,8 289,6439 -12,2 -0,1 289,6524 -12,7 0,9 285,2108 -4,9 0,7 285,2078 -5,2 0,4 281,1948 -5,4 0,5 281,1879 -4,9 0,5
29.8.2011 298,9230 -46,9 1,0 298,9230 -46,9 1,0 289,6435 -12,6 -0,4 289,6518 -13,3 -0,6 285,2102 -5,5 -0,6 285,2073 -5,7 -0,5 281,1948 -5,4 0,0 281,1877 -5,1 -0,2
29.9.2011 298,9234 -46,5 0,4 298,9234 -46,5 0,4 289,6430 -13,1 -0,5 289,6512 -13,9 -0,6 285,2106 -5,1 0,4 285,2075 -5,5 0,2 281,1949 -5,3 0,1 281,1875 -5,3 -0,2
9.11.2011 298,9236 -46,3 0,2 298,9236 -46,3 0,2 289,6427 -13,4 -0,3 289,6509 -14,2 -0,3 285,2096 -6,1 -1,0 285,2066 -6,4 -0,9 281,1936 -6,6 -1,3 281,1863 -6,5 -1,2
10.1.2012 298,9221 -47,8 -1,5 298,9221 -47,8 -1,5 289,6417 -14,4 -1,0 289,6497 -15,4 -1,2 285,2084 -7,3 -1,2 285,2054 -7,6 -1,2 281,1930 -7,2 -0,6 281,1859 -6,9 -0,4
9.7.2012 298,9165 -53,4 -5,6 298,9165 -53,4 -5,6 289,6420 -14,1 0,3 289,6504 -14,7 0,7 285,2096 -6,1 1,2 285,2071 -5,9 1,7 281,1932 -7,0 0,2 281,1864 -6,4 0,5
26.9.2012 289,6427 -13,4 0,7 289,6514 -13,7 1,0

pokles od p ředchozí etapy

L2 L3

pokles od nulté etapy dz1 [mm]

dz2 [mm]
Levý most

OP_L1 L1

Hodnoty svislých posun ů pozorovaných výškových bod ů
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datum 210001009017 dz1 dz2 210001009018 dz1 dz2 210001011021 dz1 dz2 210001011022 dz1 dz2 210001013025 dz1 dz2 210001013026 dz1 dz2 210001015029 dz1 dz2 210001015030 dz1 dz2
26.11.2009 285,9360 0,0 0,0 285,9410 0,0 0,0 289,0582 0,0 0,0 289,0531 0,0 0,0
11.3.2010 289,0575 -0,7 -0,7 289,0526 -0,5 -0,5
30.3.2010 281,1493 0,0 0,0 281,1537 0,0 0,0 285,5646 0,0 0,0 285,5525 0,0 0,0
11.5.2010 281,1469 -2,4 -2,4 281,1516 -2,1 -2,1 285,5614 -3,2 -3,2 285,5487 -3,8 -3,8 285,9359 -0,1 -0,1 285,9409 -0,1 -0,1
1.6.2010 281,1466 -2,7 -0,3 281,1513 -2,4 -0,3 285,5606 -4,0 -0,8 285,5481 -4,4 -0,6 285,9340 -2,0 -1,9 285,9391 -1,9 -1,8 289,0561 -2,1 -1,4 289,0510 -2,1 -1,6
1.9.2010 281,1457 -3,6 -0,9 281,1503 -3,4 -1,0 285,5588 -5,8 -1,8 285,5465 -6,0 -1,6 285,9315 -4,5 -2,5 285,9366 -4,4 -2,5 289,0542 -4,0 -1,9 289,0495 -3,6 -1,5

18.1.2011 281,1448 -4,5 -0,9 281,1496 -4,1 -0,7 285,5579 -6,7 -0,9 285,5457 -6,8 -0,8 285,9289 -7,1 -2,6 285,9343 -6,7 -2,3 289,0520 -6,2 -2,2 289,0473 -5,8 -2,2
14.4.2011 281,1434 -5,9 -1,4 281,1480 -5,7 -1,6 285,5564 -8,2 -1,5 285,5440 -8,5 -1,7 285,9260 -10,0 -2,9 285,9314 -9,6 -2,9 289,0493 -8,9 -2,7 289,0442 -8,9 -3,1
4.5.2011 281,1441 -5,2 0,7 281,1487 -5,0 0,7 285,5574 -7,2 1,0 285,5448 -7,7 0,8 285,9266 -9,4 0,6 285,9316 -9,4 0,2 289,0510 -7,2 1,7 289,0460 -7,1 1,8
6.6.2011 281,1449 -4,4 0,8 281,1490 -4,7 0,3 285,5576 -7,0 0,2 285,5452 -7,3 0,4 285,9271 -8,9 0,5 285,9324 -8,6 0,8 289,0505 -7,7 -0,5 289,0456 -7,5 -0,4

15.7.2011 281,1447 -4,6 -0,2 281,1495 -4,2 0,5 285,5576 -7,0 0,0 285,5454 -7,1 0,2 285,9274 -8,6 0,3 285,9326 -8,4 0,2 289,0509 -7,3 0,4 289,0459 -7,2 0,3
3.8.2011 281,1448 -4,5 0,1 281,1494 -4,3 -0,1 285,5575 -7,1 -0,1 285,5453 -7,2 -0,1 285,9261 -9,9 -1,3 285,9314 -9,6 -1,2 289,0500 -8,2 -0,9 289,0452 -7,9 -0,7

29.8.2011 281,1449 -4,4 0,1 281,1496 -4,1 0,2 285,5584 0,0 0,0 285,5461 -6,4 0,8 285,9266 -9,4 0,5 285,9319 -9,1 0,5 289,0501 -8,1 0,1 289,0452 -7,9 0,0
29.9.2011 281,1454 -3,9 0,5 281,1494 -4,3 -0,2 285,5588 -5,8 0,4 285,5464 -6,1 0,3 285,9274 -8,6 0,8 285,9326 -8,4 0,7 289,0511 -7,1 1,0 289,0458 -7,3 0,6
9.11.2011 281,1444 -4,9 -1,0 281,1490 -4,7 -0,4 285,5579 -6,7 -0,9 285,5452 -7,3 -1,2 285,9276 -8,4 0,2 285,9329 -8,1 0,3 289,0519 -6,3 0,8 289,0468 -6,3 1,0
10.1.2012 281,1441 -5,2 -0,3 281,1486 -5,1 -0,4 285,5574 -7,2 -0,5 285,5447 -7,8 -0,5 285,9281 -7,9 0,5 285,9332 -7,8 0,3 289,0520 -6,2 0,1 289,0469 -6,2 0,1
9.7.2012 281,1449 -4,4 0,8 281,1496 -4,1 1,0 285,5585 -6,1 1,1 285,5458 -6,7 1,1 285,9278 -8,2 -0,3 285,9330 -8,0 -0,2 289,0514 -6,8 -0,6 289,0462 -6,9 -0,7

26.9.2012 285,5588 -5,8 0,3 285,5464 -6,1 0,6

datum 210001017033 dz1 dz2 210001017034 dz1 dz2 210001019037 dz1 dz2 210001019038 dz1 dz2 210001021041 dz1 dz2
6.11.2009 294,8422 0,0 0,0 294,8480 0,0 0,0 299,0826 0,0 0,0
26.11.2009 290,7474 0,0 0,0 290,7855 0,0 0,0 294,8371 -5,1 -5,1 294,8433 -4,7 -4,7 299,0801 -2,5 -2,5

1.3.2010 294,8332 -9,0 -3,9 294,8393 -4,0 -4,0 299,0780 -4,6 -2,1
11.3.2010 290,7474 0,0 0,0 290,7855 0,0 0,0
1.6.2010 290,7442 -3,2 -3,2 290,7827 -2,8 -2,8 294,8306 -11,6 -2,6 294,8365 -11,5 -2,8 299,0762 -6,4 -1,8

24.6.2010
1.9.2010 290,7417 -5,7 -2,5 290,7800 -5,5 -2,7 294,8288 -13,4 -1,8 294,8350 -13,0 -1,5 299,0751 -7,5 -1,1

18.1.2011 290,7385 -8,9 -3,2 290,7771 -8,4 -2,9 294,8277 -14,5 -1,1 294,8339 -14,1 -1,1 299,0744 -8,2 -0,7
14.4.2011 290,7344 -13,0 -4,1 290,7727 -12,8 -4,4 294,8252 -17,0 -2,5 294,8316 -16,4 -2,3 299,0728 -9,8 -1,6
26.4.2011
4.5.2011 290,7365 -10,9 2,1 290,7741 -11,4 1,4 294,8260 -16,2 0,8 294,8320 -16,0 0,4 299,0700 -12,6 -2,8
6.6.2011 290,7367 -10,7 0,2 290,7750 -10,5 0,9 294,8270 -15,2 1,0 294,8330 -15,0 1,0 299,0690 -13,6 -1,0

15.7.2011 290,7359 -11,5 -0,8 290,7750 -10,5 0,0 294,8272 -15,0 0,2 294,8333 -14,7 0,3 299,0686 -14,0 -0,4
3.8.2011 290,7364 -11,0 0,5 290,7750 -10,5 0,0 294,8271 -15,1 -0,1 294,8328 -15,2 -0,5 299,0676 -15,0 -1,0

29.8.2011 290,7356 -11,8 -0,8 290,7739 -11,6 -1,1 294,8268 -15,4 -0,3 294,8329 -15,1 0,1 299,0676 -15,0 0,0
29.9.2011 290,7364 -11,0 0,8 290,7745 -11,0 0,6 294,8278 -14,4 1,0 294,8340 -14,0 1,1 299,0692 -13,4 1,6
9.11.2011 290,7369 -10,5 0,5 290,7747 -10,8 0,2 294,8277 -14,5 -0,1 294,8339 -14,1 -0,1 299,0697 -12,9 0,5
10.1.2012 290,7371 -10,3 0,2 290,7753 -10,2 0,6 294,8280 -14,2 0,3 294,8341 -13,9 0,2 299,0700 -12,6 0,3
9.7.2012 290,7385 -8,9 1,4 290,7769 -8,6 1,6 294,8281 -14,1 0,1 294,8338 -14,2 -0,3 299,0685 -14,1 -1,5
5.1.2013 299,0688 -13,8 0,3

L8
pokles od p ředchozí etapy dz2 [mm]

Levý most

Hodnoty svislých posun ů pozorovaných výškových bod ů

pokles od nulté etapy

pokles od p ředchozí etapy

L7

dz1 [mm] Levý most
dz2 [mm]

L4 L5 L6

L9 OP_L2

pokles od nulté etapy dz1 [mm]
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datum 210001002003 dz1 dz2 210001002004 dz1 dz2 210001004007 dz1 dz2 210001004008 dz1 dz2 210001006011 dz1 dz2 210001006012 dz1 dz2 210001008015 dz1 dz2 210001008016 dz1 dz2
1.6.2010 297,7438 0,0 0,0 297,7227 0,0 0,0
1.10.2010 297,7033 -40,5 -40,5 297,6833 -39,4 -39,4
14.10.2010 285,8882 0,0 0,0 285,9057 0,0 0,0 281,8471 0,0 0,0 281,8380 0,0 0,0 279,4775 0,0 0,0 279,4827 0,0 0,0
8.11.2010 297,7023 -41,5 -1,0 297,6824 -40,3 -0,9 285,8868 -1,4 -1,4 285,9041 -1,6 -1,6 281,8454 -1,7 -1,7 281,8359 -2,1 -2,1
22.11.2010 297,7016 -42,2 -0,7 297,6816 -41,1 -0,8
8.12.2010 297,7012 -42,6 -0,4 297,6812 -41,5 -0,4 285,8860 -2,2 -0,8 285,9033 -2,4 -0,8 281,8452 -1,9 -0,2 281,8356 -2,4 -0,3
20.12.2010 297,6995 -44,3 -1,7 297,6793 -43,4 -1,9
18.1.2011 297,6966 -47,2 -2,9 297,6765 -46,2 -2,8 285,8868 -1,4 0,8 285,9040 -1,7 0,7 281,8454 -1,7 0,2 281,8358 -2,2 0,2 279,4763 -1,2 -1,2 279,4817 -1,0 -1,0
2.2.2011 297,6955 -48,3 -1,1 297,6751 -47,6 -1,4
17.2.2011 297,6946 -49,2 -0,9 297,6744 -48,3 -0,7 285,8868 -1,4 0,0 285,9038 -1,9 -0,2 281,8456 -1,5 0,2 281,8362 -1,8 0,4
1.3.2011 297,6933 -50,5 -1,3 297,6733 -49,4 -1,1
17.3.2011 297,6922 -51,6 -1,1 297,6723 -50,4 -1,0 -1,9 -0,5 285,9035 -2,2 -0,3 281,8449 -2,2 -0,7 281,8352 -2,8 -1,0
28.3.2011 297,6910 -52,8 -1,2 297,6710 -51,7 -1,3
12.4.2011 297,6896 -54,2 -1,4 297,6694 -53,3 -1,6 285,8851 -3,1 -1,2 285,9025 -3,2 -1,0 281,8439 -3,2 -1,0 281,8343 -3,7 -0,9
14.4.2011 297,6896 -54,2 0,0 297,6693 -53,4 -0,1 285,8850 0,0 -3,2 285,9026 -3,1 0,1 281,8441 -3,0 0,2 281,8343 -3,7 0,0 279,4734 -4,1 -2,9 279,4787 -4,0 -3,0
26.4.2011 297,6886 -55,2 -1,0 297,6680 -54,7 -1,3
4.5.2011 297,6867 -57,1 -1,9 297,6665 -56,2 -1,5 285,8844 -3,8 -0,6 285,9018 -3,9 -0,8 281,8429 -4,2 -1,2 281,8335 -4,5 -0,8 279,4732 -4,3 -0,2 279,4784 -4,3 -0,3
6.6.2011 297,6830 -60,8 -3,7 297,6630 -59,7 -3,5 285,8851 -3,1 0,7 285,9024 -3,3 0,6 281,8438 -3,3 0,9 281,8342 -3,8 0,7 279,4738 -3,7 0,6 279,4790 -3,7 0,6
15.7.2011 297,6838 -60,0 0,8 297,6635 -59,2 0,5 285,8843 -3,9 -0,8 285,9017 -4,0 -0,7 281,8445 -2,6 0,7 281,8341 -3,9 -0,1 279,4732 -4,3 -0,6 279,4791 -3,6 0,1
3.8.2011 297,6830 -60,8 -0,8 297,6629 -59,8 -0,6 285,8847 -3,5 0,4 285,9023 -3,4 0,6 281,8448 -2,3 0,3 281,8347 -3,3 0,6 279,4740 -3,5 0,8 279,4797 -3,0 0,6
29.8.2011 297,6831 -60,7 0,1 297,6626 -60,1 -0,3 285,8848 -3,4 0,1 285,9024 -3,3 0,1 281,8446 -2,5 -0,2 281,8350 -3,0 0,3 279,4741 -3,4 0,1 279,4794 -3,3 -0,3
29.9.2011 297,6833 -60,5 0,2 297,6629 -59,8 0,3 285,8855 -2,7 0,7 285,9030 -2,7 0,6 281,8447 -2,4 0,1 281,8349 -3,1 -0,1 279,4740 -3,5 -0,1 279,4792 -3,5 -0,2
9.11.2011 297,6824 -61,4 -0,9 297,6619 -60,8 -1,0 285,8850 -3,2 -0,5 285,9023 -3,4 -0,7 281,8444 -2,7 -0,3 281,8346 -3,4 -0,3 279,4739 -3,6 -0,1 279,4791 -3,6 -0,1
10.1.2012 297,6803 -63,5 -2,1 297,6598 -62,9 -2,1 285,8835 -4,7 -1,5 285,9008 -4,9 -1,5 281,8423 -4,8 -2,1 281,8326 -5,4 -2,0 279,4717 -5,8 -2,2 279,4770 -5,7 -2,1
9.7.2012 285,8841 -4,1 0,6 285,9017 -4,0 0,9 281,8435 -3,6 1,2 281,8339 -4,1 1,3 279,4726 -4,9 0,9 279,4781 -4,6 1,1

datum 210001010019 dz1 dz2 210001010020 dz1 dz2 210001012023 dz1 dz2 210001012024 dz1 dz2 210001014027 dz1 dz2 210001014028 dz1 dz2 210001016031 dz1 dz2 210001016032 dz1 dz2
10.6.2010 281,1144 0,0 0,0 281,1063 0,0 0,0 282,5749 0,0 0,0 282,5847 0,0 0,0
1.10.2010 281,1142 -0,2 -0,2 281,1060 -0,3 -0,3 282,5744 -0,5 -0,5 282,5844 -0,3 -0,3
14.10.2010 278,2461 0,0 0,0 278,2321 0,0 0,0 281,3912 0,0 0,0 281,3795 0,0 0,0
18.1.2011 278,2448 -1,3 -1,3 278,2310 -1,1 -1,1 281,3901 -1,1 -1,1 281,3786 -0,9 -0,9 281,1122 -2,2 -2,0 281,1042 -2,1 -1,8 282,5725 -2,4 -1,9 282,5827 -2,0 -1,7
14.4.2011 278,2419 -4,2 -2,9 278,2281 -4,0 -2,9 281,3878 -3,4 -2,3 281,3758 -3,7 -2,8 281,1087 -5,7 -3,5 281,1012 -5,1 -3,0 282,5686 -6,3 -3,9 282,5789 -5,8 -3,8
4.5.2011 278,2425 -3,6 0,6 278,2285 -3,6 0,4 281,3886 -2,6 0,8 281,3768 -2,7 1,0 281,1091 -5,3 0,4 281,1020 -4,3 0,8 282,5700 -4,9 1,4 282,5800 -4,7 1,1
6.6.2011 278,2427 -3,4 0,2 278,2291 -3,0 0,6 281,3887 -2,5 0,1 281,3771 -2,4 0,3 281,1100 -4,4 0,9 281,1030 -3,3 1,0 282,5705 -4,4 0,5 282,5804 -4,3 0,4
15.7.2011 278,2425 -3,6 -0,2 278,2288 -3,3 -0,3 281,3890 -2,2 0,3 281,3773 -2,2 0,2 281,1094 -5,0 -0,6 281,1036 -2,7 0,6 282,5702 -4,7 -0,3 282,5812 -3,5 0,8
3.8.2011 278,2431 -3,0 0,6 278,2293 -2,8 0,5 281,3892 -2,0 0,2 281,3774 -2,1 0,1 281,1101 -4,3 0,7 281,1035 -2,8 -0,1 282,5710 -3,9 0,8 282,5809 -3,8 -0,3
29.8.2011 278,2437 -2,4 0,6 278,2299 -2,2 0,6 281,3897 -1,5 0,5 281,3779 -1,6 0,5 281,1112 -3,2 1,1 281,1036 -2,7 0,1 282,5708 -4,1 -0,2 282,5809 -3,8 0,0
29.9.2011 278,2438 -2,3 0,1 278,2299 -2,2 0,0 281,3897 -1,5 0,0 281,3776 -1,9 -0,3 281,1106 -3,8 -0,6 281,1025 -3,8 -1,1 282,5705 -4,4 -0,3 282,5803 -4,4 -0,6
9.11.2011 278,2433 -2,8 -0,5 278,2295 -2,6 -0,4 281,3902 -1,0 0,5 281,3783 -1,2 0,7 281,1107 -3,7 0,1 281,1030 -3,3 0,5 282,5708 -4,1 0,3 282,5807 -4,0 0,4
10.1.2012 278,2423 -3,8 -1,0 278,2286 -3,5 -0,9 281,3894 -1,8 -0,8 281,3774 -2,1 -0,9 281,1103 -4,1 -0,4 281,1025 -3,8 -0,5 282,5712 -3,7 0,4 282,5808 -3,9 0,1
9.7.2012 278,2414 -4,7 -0,9 278,2278 -4,3 -0,8 281,3853 -5,9 -4,1 281,3730 -6,5 -4,4 281,1089 -5,5 -1,4 281,1011 -5,2 -1,4 282,5693 -5,6 -1,9 282,5788 -5,9 -2,0
26.9.2012 281,3863 -4,9 1,0 281,3742 -5,3 1,2 281,1080 -6,4 -0,9 281,1001 -6,2 -1,0

P3

dz1 [mm] Pravý most
dz2 [mm]

pokles od nulté etapy

pokles od p ředchozí etapy

dz1 [mm] Pravý most
dz2 [mm]

pokles od nulté etapy

pokles od p ředchozí etapy

Hodnoty svislých posun ů pozorovaných výškových bod ů

OP_P1 P1 P2

P4 P5 P6 P7
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datum 210001018035 dz1 dz2 210001018036 dz1 dz2 210001020039 dz1 dz2 210001020040 dz1 dz2 210001022042 dz1 dz2 210001022043 dz1 dz2 210001023044 dz1 dz2 210001023045 dz1 dz2 210001024046 dz1 dz2
10.6.2010 286,8011 0,0 0,0 286,8041 0,0 0,0 288,5620 0,0 0,0 288,5623 0,0 0,0 295,1496 0,0 0,0 293,4727 0,0 0,0 295,2956 0,0 0,0 294,5346 0,0 0,0 300,5801 0,0 0,0
1.10.2010 286,8002 -0,9 -0,9 286,8035 -0,6 -0,6 288,5613 -0,7 -0,7 288,5615 -0,8 -0,8 295,1492 -0,4 -0,4 293,4724 -0,3 -0,3 295,2955 -0,1 -0,1 294,5344 -0,2 -0,2 300,5803 0,2 0,2
18.1.2011 286,7977 -3,4 -2,5 286,8013 -2,8 -2,2 288,5584 -3,6 -2,9 288,5588 -3,5 -2,7 295,1488 -0,8 -0,4 293,4720 -0,7 -0,4 295,2951 -0,5 -0,4 294,5341 -0,5 -0,3 300,5804 0,3 0,1
14.4.2011 286,7936 -7,5 -4,1 286,7969 -7,2 -4,4 288,5542 -7,8 -4,2 288,5544 -7,9 -4,4 295,1481 -1,5 -0,7 293,4714 -1,3 -0,6 295,2948 -0,8 -0,3 294,5336 -1,0 -0,5 300,5802 0,1 -0,2
4.5.2011 286,7950 -6,1 1,4 286,7990 -5,1 2,1 288,5540 -8,0 -0,2 288,5560 -6,3 1,6 295,1450 -4,6 -3,1 293,4660 -6,7 -5,4 295,2910 -4,6 -3,8 294,5300 -4,6 -3,6 300,5760 -4,1 -4,2
6.6.2011 286,7957 -5,4 0,7 286,8 -5,1 0,0 288,5550 -7,0 1,0 288,5573 -5,0 1,3 295,1436 -6,0 -1,4 293,4669 -5,8 0,9 295,2902 -5,4 -0,8 294,5290 -5,6 -1,0 300,5760 -4,1 0,0

15.7.2011 286,7961 -5,0 0,4 286,7991 -5,0 0,1 288,5554 -6,6 0,4 288,5578 -4,5 0,5 295,1435 -6,1 -0,1 293,4673 -5,4 0,4 295,2900 -5,6 -0,2 294,5295 -5,1 0,5 300,5756 -4,5 -0,4
3.8.2011 286,7955 -5,6 -0,6 286,7985 -5,6 -0,6 288,5559 -6,1 0,5 288,5577 -4,6 -0,1 295,1425 -7,1 -1,0 293,4663 -6,4 -1,0 295,2910 -4,6 1,0 294,5304 -4,2 0,9

29.8.2011 286,7950 -6,1 -0,5 286,7981 -6,0 -0,4 288,5566 -5,4 0,7 288,5569 -5,4 -0,8 295,1425 -7,1 0,0 293,4672 -5,5 0,9 295,2907 -4,9 -0,3 294,5298 -4,8 -0,6
29.9.2011 286,7959 -5,2 0,9 286,7990 -5,1 0,9 288,5556 -6,4 -1,0 288,5560 -6,3 -0,9 295,1435 -6,1 1,0 293,4679 -4,8 0,7 295,2904 -5,2 -0,3 294,5293 -5,3 -0,5
9.11.2011 286,7962 -4,9 0,3 286,7994 -4,7 0,4 288,5561 -5,9 0,5 288,5566 -5,7 0,6 295,1443 -5,3 0,8 293,4683 -4,4 0,4 295,2904 -5,2 0,0 294,5295 -5,1 0,2
10.1.2012 286,7935 -7,6 -2,7 286,7967 -7,4 -2,7 288,5543 -7,7 -1,8 288,5547 -7,6 -1,9 295,1424 -7,2 -1,9 293,4667 -6,0 -1,6 295,2902 -5,4 -0,2 294,5292 -5,4 -0,3 300,5766 -3,5 1,0
9.7.2012 286,7913 -9,8 -2,2 286,7941 -10,0 -2,6 288,5554 -6,6 1,1 288,5560 -6,3 1,3 295,1415 -8,1 -0,9 293,4654 -7,3 -1,3 295,2902 -5,4 0,0 294,5295 -5,1 0,3 300,5770 -3,1 0,4

26.9.2012 286,7945 -9,8 0,0 286,7974 -10,0 0,0
5.1.2013 300,5742 -5,9 -2,8

OP_P2P8 P9 P10 P11

pokles od nulté etapy

pokles od p ředchozí etapy

Hodnoty svislých posun ů pozorovaných výškových bod ů

dz1 [mm]

dz2 [mm]
Pravý most

 

Tabulka 17: Svislé posuny pozorovaných bodů 
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 Na grafických výstupech je zřejmý výrazný pokles v období mezi 27.6.2010 a 

18.8.2010, tedy ještě před obdobím aktivace sesuvů. Tento pokles je dán přitížením 

konstrukce v souvislosti s výstavbou vlastní mostovky. V období mezi 18.8.2010 a 

30.5.2011 docházelo k dalšímu dotvarování stavby. Vliv sesuvů na stavbu nebyl 

prokázán ani doplňujícím geotechnickým sledováním. Větší hodnoty svislých posunů 

byly ovlivněny mocností násypu. V období 06/2011 byla dosažena mezní hodnota 

poklesu a v souladu s projektovou dokumentací byla zahájena rektifikace mostních 

ložisek na levé opěře. Další měření dokazují, že je opěra stabilizovaná. Vzhledem 

k tomu, že SO A210 není dosud stavebně dokončen, sledování svislých posunů v území 

sesuvu pokračuje ve zmírněném intervalu (1x za 3 měsíce), který odpovídá vývoji 

svislých posunů. 

Na pilíři L1 probíhal vývoj svislých posunů dle předpokladů projektanta. Kromě 

přitížení konstrukcí mostovky zde žádný další vliv nebyl zaznamenán. 

6.3 Sledování vodorovných posunů 
 

Sledování vodorovných posunů vybraných pilířů stavebního objektu SO A210 

bylo zahájeno v 11/2010 až v období po aktivaci obou sesuvů. Jak již bylo uvedeno 

v kap. 5.4.3, nebylo sledování vodorovných posunů stavby součástí projektové 

dokumentace, a proto se ani do této doby neprovádělo. Nebylo tedy k dispozici nulové 

výchozí zaměření. Jako náhrada bylo provedeno nové, kontrolní zaměření justážních 

rysek na mostních ložiscích. Vyhodnocení nových výsledků získaných kontrolním 

měřením a jejich porovnání s původním zaměřením zhotovitele po montáži ložisek 

žádný posun neprokázalo. Po této kontrole byly pilíře i opěry stavby osazeny odraznými 

terči. Vlastní průběh hodnot měření je zobrazený na grafickém výstupu v příloze (grafy 

10-13). Jako ilustrační příklad jsou zde opět uvedeny grafy pražské opěry levého mostu 

a prvního pilíře. Kompletní výsledky měření jsou potom zpracovány v tabulce 18. Pro 

zpracování a vizualizaci výsledků měření je na stavbě využívána aplikace CUBULA. 

Jedná se o databázový systém s přístupem k datům daného projektu přes webový portál. 

Vzhledem k tomu, že součástí systému je i mapové okno, jsou z důvodu správného 

zobrazování souřadnice ukládány se zápornými znaménky. 
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datum y x dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x dpric1 dpric2 dpod1 dpo d2 y x dpric1 dpric2 dpod1 dpod2

23.11.2010 -763563,335 -985727,186 0,0 0,0 0,0 0,0 -763556,254 -985728,749 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.2011 -763563,337 -985727,179 -3,2 -3,2 6,5 6,5 -763556,255 -985728,744 -1,9 -1,9 4,7 4,7 -763552,184 -985695,097 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.2011 -763563,338 -985727,178 -4,4 -1,2 7,3 0,8 -763556,254 -985728,741 -1,4 0,5 7,9 3,1 -763552,184 -985695,098 0,2 0,2 -1,0 -1,0

7.7.2011 -763563,338 -985727,179 -4,2 0,2 6,4 -1,0 -763556,254 -985728,742 -1,3 0,2 6,9 -1,0 -763552,183 -985695,096 0,8 0,6 1,2 2,2

7.10.2011 -763563,335 -985727,179 -1,3 3,0 6,9 0,5 -763556,251 -985728,740 1,4 2,6 9,4 2,5 -763552,184 -985695,098 0,2 -0,6 -1,0 -2,2

3.7.2012 -763563,335 -985727,181 -0,9 0,4 4,9 -2,0 -763556,251 -985728,742 1,7 0,4 7,4 -2,0 -763552,187 -985695,096 -3,1 -3,3 0,5 1,4

datum y x dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x dpric1 dpric2 dpod1 dpo d2 y x dpric1 dpric2 dpod1 dpod2

23.11.2010 -763546,528 -985644,895 0,0 0,0 0,0 0,0 -763538,714 -985597,560 0,0 0,0 0,0 0,0 -763532,656 -985552,414 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.2011 -763546,523 -985644,893 4,6 4,6 2,9 2,9 -763538,715 -985597,560 -1,0 -1,0 -0,2 -0,2 -763532,654 -985552,411 1,6 1,6 3,2 3,2

3.6.2011 -763546,524 -985644,891 3,2 -1,3 4,7 1,8 -763538,715 -985597,559 -1,2 -0,2 0,8 1,0 -763532,655 -985552,412 0,8 -0,9 2,1 -1,1

7.7.2011 -763546,522 -985644,891 5,2 2,0 5,0 0,4 -763538,715 -985597,560 -1,0 0,2 -0,2 -1,0 -763532,654 -985552,412 1,7 1,0 2,2 0,1

7.10.2011 -763546,525 -985644,891 2,2 -3,0 4,5 -0,5 -763538,716 -985597,558 -2,3 -1,3 1,7 1,8 -763532,655 -985552,412 0,8 -1,0 2,1 -0,1

3.7.2012 -763546,526 -985644,892 1,4 -0,8 3,3 -1,2 -763538,717 -985597,559 -3,1 -0,8 0,5 -1,2 -763532,653 -985552,412 2,7 2,0 2,4 0,2

datum y x dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x dpric1 dpric2 dpod1 dpo d2 y x dpric1 dpric2 dpod1 dpod2

23.11.2010 -763597,248 -985719,801 0,0 0,0 0,0 0,0 -763586,086 -985722,152 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.2011 -763597,252 -985719,795 -5,0 -5,0 5,2 5,2 -763586,089 -985722,146 -4,0 -4,0 5,4 5,4 -763584,989 -985685,483 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.2011 -763597,251 -985719,793 -4,4 0,6 7,3 2,2 -763586,088 -985722,144 -3,4 0,6 7,5 2,2 -763584,990 -985685,482 -1,2 -1,2 0,8 0,8

7.7.2011 -763597,252 -985719,795 -5,0 -0,6 5,2 -2,2 -763586,088 -985722,145 -3,2 0,2 6,5 -1,0 -763584,988 -985685,483 1,0 2,2 0,2 -0,6

7.10.2011 -763597,252 -985719,793 -5,4 -0,4 7,2 2,0 -763586,089 -985722,143 -4,6 -1,3 8,3 1,8 -763584,992 -985685,481 -3,3 -4,3 1,4 1,3

3.7.2012 -763597,247 -985719,796 0,1 5,5 5,1 -2,1 -763586,084 -985722,144 0,5 5,1 8,2 -0,1 -763584,987 -985685,480 1,4 4,7 3,3 1,9

datum y x dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x dpric1 dpric2 dpod1 dpo d2 y x dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x dpric1 dpric2 dpod1 dpod2

23.11.2010 -763576,486 -985640,608 0,0 0,0 0,0 0,0 -763568,695 -985593,490 0,0 0,0 0,0 0,0 -763562,318 -985546,226 0,0 0,0 0,0 0,0 -763558,087 -985498,508 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.2011 -763576,484 -985640,607 1,8 1,8 1,3 1,3 -763568,697 -985593,489 -2,1 -2,1 0,7 0,7 -763562,321 -985546,223 -3,3 -3,3 2,6 2,6 -763558,088 -985498,506 -1,2 -1,2 1,9 1,9

3.6.2011 -763576,485 -985640,605 0,5 -1,3 3,1 1,8 -763568,697 -985593,488 -2,3 -0,2 1,7 1,0 -763562,320 -985546,223 -2,4 1,0 2,7 0,1 -763558,087 -985498,506 -0,2 1,0 2,0 0,1

7.7.2011 -763576,483 -985640,606 2,6 2,2 2,5 -0,6 -763568,698 -985593,490 -3,0 -0,7 -0,5 -2,1 -763562,322 -985546,225 -4,1 -1,7 0,5 -2,2 -763558,089 -985498,508 -2,0 -1,8 -0,2 -2,2

7.10.2011 -763576,486 -985640,605 -0,5 -3,1 3,0 0,5 -763568,697 -985593,487 -2,5 0,5 2,6 3,1 -763562,321 -985546,224 -3,2 0,9 1,6 1,1 -763558,088 -985498,508 -1,0 1,0 -0,1 0,1

3.7.2012 -763576,489 -985640,608 -3,0 -2,4 -0,5 -3,5 -763568,698 -985593,486 -3,6 -1,2 3,5 0,8 -763562,322 -985546,223 -4,3 -1,1 2,5 0,9 -763558,088 -985498,507 -1,1 -0,1 0,9 1,0

podélný posun

210002002807 210002002808 210002004814

Pravý most
od nulté etapy

dpric1 [mm] p říčný posun

dpod1 [mm]

P2 P3 P4

Levý most

dpric2 [mm]

210002011801210002009802210002007803210002005804

L2 L3 L4 L5

OP_L1 L1

210002001805 210002001806 210002003813

Hodnoty posun ů pozorovaných bod ů

příčný posun

od p ředchozí etapy

210002010811210002008810210002006809

OP_P1 P1 podélný posun

dpod2 [mm]

 
Tabulka 18: Vodorovné posuny pozorovaných bodů
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Výsledky měření dokladují nejen na uvedených částech objektu, ale i na 

ostatních sledovaných pilířích, že posun stavby nebyl geodetickým měřením prokázán. 

Z toho vyplývá, že oba sesuvy, ačkoliv byly stavební činností nepochybně aktivovány, 

vlastní stavební objekt nijak neovlivnily.  

6.4 Sledování sesuvů 
 

 Sledování vlastních sesuvů bylo prováděno pouze jako okrajová činnost. Oba 

sesuvy se vyskytovaly v oblasti mimo trvalý zábor stavby a, i když těsně přiléhaly ke 

stavebnímu objektu SO A210, šlo v tomto případě pouze o kontrolu vývoje sesuvu a 

dokladování jeho následné stabilizace. Vývoj sesuvu je zřetelně viditelný na grafických 

výstupech v grafech 14 a 15 v příloze. Vzhledem k tomu, že k výraznějším posunům 

došlo na spodním (větším) sesuvu, jsou pro prezentaci pohybů využity výsledky tohoto 

měření. 

 Krátce po aktivaci v období  11/2010 – 01/2011 došlo k výrazným posunům 

sesuvu v jeho střední a dolní části. Klimatické podmínky byly v tomto období 

nepříznivé, po poměrně deštivém podzimním počasí následovalo zimní období 

s teplotami kolem 0o C. Po tomto období se sesuv stabilizoval a žádné další posuny 

prokázány nebyly. 

 Měření vrchního sesuvu vykazovalo obdobné výsledky, pouze s mírným 

časovým předstihem. V současné době je i tento sesuv stabilizovaný. V dané lokalitě 

probíhají kontrolní měření v intervalu cca 4-5 měsíců. Měření budou probíhat až do 

okamžiku úplné sanace obou sesuvů.  
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7. ZÁVĚR 

Moji účast na geodetických pracích v prováděných v rámci celé stavby D8 805 

považuji za velice přínosnou. Kromě možnosti získání dalších rutinních návyků mám 

možnost pracovat na rozsáhlé, technicky i realizačně náročné stavbě, a to nejen 

z hlediska vlastní realizace stavby, ale i smluvních vztahů a komunikace s pracovníky 

zhotovitele i zadavatele stavby. Vzhledem k tomu, že se podílím na činnostech geodeta 

zadavatele, je spektrum prací velice rozsáhlé. Začínalo přípravou stavby pro předání 

staveniště (vytyčením stavby a vybudováním vytyčovací sítě), přes kontrolní měření 

v průběhu výstavby až po činnosti spojené s dokončením stavby a uvedením do provozu 

(geometrické plány po dokončení stavby, zpracování základní mapy dálnice). 

 Vlastní geodetické práce spojené s předmětem mé bakalářské práce, tedy 

sledování svislých a vodorovných posunů stavebního objektu SO A210, jsou jen malou 

částí celkového výčtu prováděných prací a pouze potvrzují skutečnost, že na stavbách 

takovéhoto rozsahu nelze vždy v rámci zpracování projektové dokumentace předvídat 

všechny dopady. Je potom na odpovědných pracovnících zhotovitele a zadavatele 

(i geodetů), jak se s takou nečekanou situací a jejími nároky vypořádají. 
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9. SEZNAM ZKRATEK  

CHKO  chráněná krajinná oblast 
MÚK  mimoúrovňová křižovatka 
GTP  geotechnický průzkum 
SO  stavební objekt 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
GNSS   Global Navigation Satellite Systém 
RTK  Real Time Kinematic  
S-JTSK systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
ÚOZI  úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
HVB  hlavní výškový bod 
ZVS  základní vytyčovací síť 
MNČ  metoda nejmenších čtverců 
TDS  technická dozorčí správa 
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Foto 1: počáteční fáze stavby 
 
 
 

 
Foto 2: výstavba pokračuje - prostor pražské opěry 
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Foto 3: počátek většího ze sesuvů v pozadí mostovka levého mostu 

 
 

 
Foto 4: pokládání pravé (ve směru staničení) mostovky 
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Foto 5: nivelace pod mostem 

 
 
 
 

 
Foto 6: měření z bodu MS07 
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Obrázek 1: situační plánek 
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datum y x z dz1 dz2 dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x z dz1 dz2 dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x z dz1 dz2 dpric1 dpric2 dpod1 dpod2

7.5.2010 -763548,291 -985113,881 301,681 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763581,814 -985298,677 300,611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763510,084 -985343,525 285,230 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11.2010 -763548,291 -985113,881 301,681 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763581,814 -985298,677 300,608 -3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763510,084 -985343,525 285,227 -3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24.6.2011 -763548,291 -985113,881 301,677 -3,6 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -763581,814 -985298,677 300,608 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763510,084 -985343,525 285,224 -6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.2.2012 -763548,291 -985113,881 301,677 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763581,814 -985298,677 300,608 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763510,084 -985343,525 285,224 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.7.2012 -763548,291 -985113,881 301,677 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763581,814 -985298,677 300,608 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763510,084 -985343,525 285,224 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26.9.2012 -763548,291 -985113,881 301,681 0,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763581,814 -985298,677 300,605 -6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763510,084 -985343,525 285,220 -9,6 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.2013 -763548,291 -985113,881 301,681 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763581,814 -985298,677 300,605 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763510,084 -985343,525 285,220 -9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

datum y x z dz1 dz2 dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x z dz1 dz2 dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x z dz1 dz2 dpric1 dpric2 dpod1 dpod2

7.5.2010 -763518,492 -985493,025 280,051 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763487,895 -985513,801 275,271 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763499,797 -985596,280 273,157 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11.2010 -763518,492 -985493,025 280,051 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763487,895 -985513,801 275,271 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763499,775 -985596,274 273,157 0,0 0,0 22,8 22,8 -1,4 -1,4

24.6.2011 -763518,492 -985493,025 280,051 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763487,895 -985513,801 275,271 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763499,766 -985596,273 273,157 0,0 0,0 31,6 8,8 -3,3 -1,9

20.2.2012 -763518,492 -985493,025 280,051 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763487,895 -985513,801 275,271 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763499,766 -985596,273 273,157 0,0 0,0 31,6 0,0 -3,3 0,0

10.7.2012 -763518,492 -985493,025 280,051 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763487,895 -985513,801 275,271 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763499,766 -985596,273 273,157 0,0 0,0 31,6 0,0 -3,3 0,0

26.9.2012 -763518,492 -985493,025 280,051 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763487,895 -985513,801 275,265 -5,9 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -763499,766 -985596,273 273,152 -4,6 -4,6 31,6 0,0 -3,3 0,0

7.1.2013 -763518,492 -985493,025 280,051 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763487,895 -985513,801 275,265 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763499,766 -985596,273 273,152 -4,6 0,0 31,6 0,0 -3,3 0,0

datum y x z dz1 dz2 dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x z dz1 dz2 dpric1 dpric2 dpod1 dpod2 y x z dz1 dz2 dpric1 dpric2 dpod1 dpod2

7.5.2010 -763523,289 -985708,223 281,088 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763606,760 -985690,508 291,386 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -763603,741 -985623,440 289,395 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11.2010 -763523,264 -985708,208 281,088 0,0 0,0 28,5 28,5 6,2 6,2 -763606,760 -985690,508 291,382 -4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24.6.2011 -763523,264 -985708,208 281,082 -6,4 -6,4 28,5 0,0 6,2 0,0 -763606,762 -985690,498 291,378 -7,4 -3,4 1,3 1,3 10,1 10,1

20.2.2012 -763523,264 -985708,208 281,082 -6,4 0,0 28,5 0,0 6,2 0,0 -763606,762 -985690,498 291,378 -7,4 0,0 1,3 0,0 10,1 0,0

10.7.2012 -763523,264 -985708,208 281,082 -6,4 0,0 28,5 0,0 6,2 0,0 -763606,762 -985690,498 291,378 -7,4 0,0 1,3 0,0 10,1 0,0

26.9.2012 -763523,264 -985708,208 281,082 -6,4 0,0 28,5 0,0 6,2 0,0 -763606,762 -985690,498 291,378 -7,4 0,0 1,3 0,0 10,1 0,0

7.1.2013 -763523,264 -985708,208 281,082 -6,4 0,0 28,5 0,0 6,2 0,0 -763606,762 -985690,498 291,378 -7,4 0,0 1,3 0,0 10,1 0,0

datum y x z dz1 dz2 dpric1 dpric2 dpod1 dpod2

7.5.2010 -763575,734 -985516,643 286,516 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11.2010 -763575,734 -985516,643 286,516 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24.6.2011 -763575,734 -985516,643 286,516 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.2.2012 -763575,734 -985516,643 286,516 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.7.2012 -763575,734 -985516,643 286,516 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26.9.2012 -763575,734 -985516,643 286,516 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.2013 -763575,734 -985516,643 286,516 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

210004001010

dpric2 [mm] p říčný posun

podélný posun

dz1 [mm]

210004001007 210004001008 210004001009

dpod2 [mm]

příčný posun

dz2 [mm] pokles

210004001006210004001005210004001004

od p ředchozí etapy

od nulté etapy

dpod1 [mm]

dpric1 [mm]

podélný posun

pokles

ZNIČEN

210004001001 210004001002 210004001003

Hodnoty svislých a vodorovných posun ů vztažných bod ů

 
Tabulka 1: svislé a vodorovné posuny vztažných bodů 






























