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ZATÍŽENÍ HISTORICKÝCH OBJEKTŮ NA OSTRAVSKU A KARVINSKU TECHNICKOU 
SEIZMICITOU 

LOADS OF HISTORICAL BUILDINGS BY TECHNICAL SEISMICITY IN OSTRAVA AND 
KARVINÁ REGION 

 

Abstract 
This paper refers to the present state of historical buildings situated in Karviná and Ostrava 

region and also to the problems of these buildings caused above all by surface vibrations generated by 
mining induced seismicity in the Karviná region and by technical seismicity caused by industrial 
activities and by transport in the Ostrava region. Designing earthquake resistant structures and 
analysis of structures affected by surface vibrations results from the standards  ČSN 73 0036  Seismic 
loads of buildings, ČSN P ENV 1998–1–1 Design provisions for earthquake resistance of structures 
and  ČSN 73 0040  Loads of technical structures by technical seismicity. In the second part of this 
paper are described and compared these three standards. In the last part of the paper measured data, 
concretely maximum values of amplitudes of oscilation velocities, from last six years are shown and 
reviewed. These data come from seismic monitoring using solitary stations of Institute of Geonics 
situated in surface structures in Karviná region, and from experimental measurement of influence of 
transport in Ostrava in 2004.  
  
 

Úvod  
Stavební konstrukce musí být navrženy, vystavěny a udržovány tak, aby po dobu 

předpokládané životnosti vyhovovaly požadovanému účelu s přiměřenou mírou spolehlivosti. 
Takovýto návrh konstrukce vychází ze znalosti veškerého zatížení, které bude po dobu životnosti na 
konstrukci působit. Jedním z mnoha druhů zatížení je také seizmické zatížení, které řadíme mezi 
zatížení dynamická, tzn. že vyvolává významné zrychlení konstrukce nebo konstrukčních prvků. 
V některých případech dynamické zatížení zohledňujeme ve výpočtech zvětšením statického zatížení 
nebo zavedením ekvivalentního statického zatížení, v jiných případech je potom nutno provádět 
složité dynamické výpočty (Procházka, Krátký, 1999).  

Výše uvedeným způsobem postupujeme při návrhu novostaveb. U objektů stávajících, které 
nebyly na seizmické zatížení navrženy, je třeba dodatečně provádět jejich posouzení. V případě 
překročení povolených mezních limitů posuzovaných hodnot daných příslušnými normami je poté 
nutno provádět opatření spojená se zabezpečením objektů tak, aby nedocházelo k jejich možnému 
poškození, a tím k ohrožení osob užívajících daný objekt, nebo k omezení použitelnosti objektu.  

Při hodnocení účinků seizmického zatížení na konstrukce v České republice v dnešní době 
vycházíme z následujících norem: pro přirozenou seizmicitu se jedná o ČSN 73 0036  Seizmická 
zatížení staveb a ČSN P ENV 1998–1–1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení; pro 
technickou seizmicitu se jedná potom o ČSN 73 0040  Zatížení stavebních objektů technickou 
seizmicitou a jejich odezva.   

Tento příspěvek se snaží poukázat na problémy spojené s výskytem technické seizmicity v 
oblasti Ostravska a Karvinska, a to především na nezanedbatelný vliv tohoto zatížení na historické 
stavební objekty zmiňované oblasti. Přestože v dnešní době dochází k útlumu těžby a průmyslu, tento 
druh zatížení působícího na stavební objekty se zde projevuje v nemalé míře. Proto je třeba toto 
zatížení technickou seizmicitou zohlednit při posuzování stávajících objektů, z nichž ty nejméně 
odolné představují kromě jiných také historické stavby.  
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První část tohoto příspěvku hodnotí dnešní stav historických objektů na území Ostravska a 
Karvinska. Následující část příspěvku je zaměřena na srovnání dnešních platných norem pro 
navrhování a posuzování těchto objektů na účinky seizmicity a v poslední části jsou potom uvedeny 
výsledky konkrétních provedených měření z období let 1999-2004 v řešené oblasti a jejich srovnání 
s mezními hodnotami vycházejícími z platných norem. 

Historické objekty na Ostravsku a Karvinsku 
Návštěvník z jiných částí naší vlasti neznalý místních poměrů často mylně předpokládá, že 

v této oblasti Moravskoslezského kraje známé především důlní a průmyslovou činností, něco jako 
kulturní památka či historický objekt snad ani nemůže být. Opak je pravdou. V současnosti se na 
území našeho kraje nalézá kromě řady historických kulturních památek také množství ojedinělých 
technických památek, které se zde zachovaly v důsledku značného rozvoje průmyslu v minulých 
staletích.  

Bohužel ne všechny dříve datované stavby se dnes mohou představit ve své původní podobě. 
Mnoho objektů je v současnosti ve velmi žalostném stavu. Jde nejčastěji o nevyužívané prostory 
historických objektů, a to především technických památek jako jsou objekty bývalých uhelných dolů. 
Objekty postupně chátrají, statika konstrukcí je vážně narušena, a v konečném důsledku je někdy 
nutno provést demolici, což je zajisté nenahraditelná škoda.  

Historické objekty jsou vzhledem k jejich vysokému stáří a oslabení značně citlivé na 
jakýkoliv nový projev zatížení. Jedním z nežádoucích zatížení působících na tyto konstrukce je také 
seizmické zatížení, s jehož účinky se v dobách návrhu a následné realizace těchto staveb 
neuvažovalo, jelikož toto zatížení technickou seizmicitou se objevilo až v důsledku započaté těžby 
uhlí a rozvoje průmyslu. Proto jsou historické stavby jedny z objektů,  na které mají účinky technické 
seizmicity nezanedbatelný vliv.  

Přehled památek na území Ostravska a Karvinska 
Pro zmapování historicky a kulturně cenných objektů byl použit Ústřední seznam kulturních 

památek ČR, ze kterého byly zpracovány pouze objekty stavební. Dále jsou v Ústředním seznamu 
kulturních památek uvedeny objekty prohlášené kulturní památkou, objekty navržené k prohlášení 
kulturní památkou a objekty, u kterých bylo prohlášení kulturní památkou zrušeno. Z důvodů 
značného množství všech těchto kulturních památek byly z těchto všech objektů dále vybrány pouze 
ty, které jsou v současné době prohlášeny kulturní památkou.  

Výpis z Ústředního seznamu kulturních památek (pro bývalý okres Karviná) 

Nemovité památky  
(celkový počet  149, z toho 99  stavebních objektů, z toho 74  prohlášeno kulturní památkou) 

� Hrady a zámky ………………………. celkem    10 objektů 
                                                                        prohlášeno kulturní památkou 8 objektů 

� Církevní objekty ……………………..  celkem      37 objektů 
     (kostely a kaple)                                    prohlášeno kulturní památkou 29 objektů                                                       

� Objekty městské architektury ………..  celkem     29 objektů 
                                                                       prohlášeno kulturní památkou 23 objektů                                                                      

� Objekty lidové architektury ………….  celkem     7 objektů 
                                                                       prohlášeno kulturní památkou 4 objekty                                                                       

� Památky výroby, vědy a techniky ……  celkem     16 objektů 
                                                                       prohlášeno kulturní památkou 10 objektů                                                                  
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Výpis z Ústředního seznamu kulturních památek (pro město Ostravu) 

Nemovité památky  
(celkový počet 366, z toho 338 stavebních objektů, z toho 244 prohlášeno kulturní památkou) 

� Hrady a zámky ……………………….  celkem    5 objektů 
                                                                       prohlášeno kulturní památkou 4 objekty                                                                       

� Církevní objekty ……………………..  celkem        16 objektů 
     (kostely a kaple)                                    prohlášeno kulturní památkou 15 objektů                                                         

� Objekty městské architektury ………..  celkem     287 objektů 
                                                                       prohlášeno kulturní památkou 198 objektů                            

� Objekty lidové architektury ………….  celkem     1 objekt 
                                                                       prohlášeno kulturní památkou 1 objekt                                                  

� Památky výroby, vědy a techniky ……  celkem     29 objektů 
                                                                       prohlášeno kulturní památkou 26 objektů 

Velmi špatný technický stav nemalého množství kulturních památek v řešené oblasti dokládá 
také Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek aktualizovaný naposledy v roce 
2003, ve kterém bychom řadu z výše uvedených památek nalezli. Na území Ostravska a Karvinska se 
jedná převážně o objekty zámků a areály bývalých uhelných dolů.  

Konstrukční řešení historických objektů 
Pokud bychom historické objekty hodnotili po jejich konstrukční a materiálové stránce, své 

zastoupení mezi nimi mají jak objekty postavené z tradičních stavebních materiálů, tedy dřevěné a 
zděné, tak také konstrukce železobetonové a ocelové. Konstrukční a materiálové řešení stavebního 
objektu je jedním z důležitých parametrů, které je nutno zohlednit při následném hodnocení účinků 
seizmického zatížení a odezvy posuzovaného objektu.  

Pokud se zaměříme na konkrétní historické objekty Ostravska a Karvinska, a to především na 
ty konstrukčně zajímavější, potom u dřevěných lze jmenovat dřevěné kostely, u zděných objektů 
zámky, kostely a technické památky, s konstrukcemi železobetonovými a ocelovými se setkáváme 
hlavně u technických památek, a to ve formě skeletových konstrukcí v kombinaci se zděným, 
případně hrázděným obvodovým pláštěm.    

Jako konstrukce nejméně schopné odolávat dynamickému zatížení lze uvést zděné objekty, 
kterých je mezi histrorickými stavbami co do počtu samozřejmě nejvíce. Jsou to také většinou ty 
nejstarší a nejhodnotnější stavby na řešeném území. Kromě toho jsou některé z nich v dnešní době 
ve velmi žalostném stavu s vážnými statickými poruchami. Železobetonové a ocelové konstrukce 
památkových objektů jsou oproti již zmiňovaným zděným objektům v současnosti zatím v celkem 
dobrém stavu. Jde o relativně mladé stavby z řad technických památek, hlavně z počátku 20. století.  

Na obr.1 jsou zaznačeny v mapě pro přehlednost pouze konstrukčně zajímavější objekty 
z celkového množství kulturních památek Ostravska a Karvinska, rozdělené dle konstrukčního a 
materiálového řešení.  
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Obr.1 Mapka řešeného území s vyznačenými kulturními objekty 
legenda:   dřevěné konstrukce – kostel        ,jiný objekt         

zděné konstrukce – kostel       ,zámek        ,technická památka         , jiný objekt           
žb konstrukce – technická památka        ,jiný objekt         
ocelové konstrukce – technická památka     

  
poddolované území    

 

Posuzování objektů na účinky seizmického zatížení  
Při návrhu konstrukcí na účinky seizmického zatížení je třeba posoudit následující skupiny 

mezních stavů (ČSN 73 00 31, ČSN P ENV 1998-1-1):  

� mezní stavy únosnosti (mezní stavy 1.skupiny) – ty, které jsou spojeny se zřícením nebo s jinou 
poruchou konstrukce, která by mohla ohrozit bezpečnost lidí, např. ztráta stability tvaru 
a polohy, posuvy ve spojích, havarijní rozevření trhlin, atd. 

� mezní stavy použitelnosti (mezní stavy 2.skupiny) – ty, které jsou spojeny s výskytem 
poškození, při nichž již nejsou splněny předepsané podmínky bezpečného provozu, např. 
překročení mezních hodnot přetvoření konstrukce, překročení mezních hladin kmitání 
konstrukcí, vznik trhlin, atd.  

Při návrhu stavebních konstrukcí na účinky seizmického zatížení přirozenou seizmicitou se u 
ČSN 73 0036 do statického výpočtu konstrukce zavádějí tzv. seizmické síly. Jedná se o statické síly, 
jejichž účinek na konstrukci je ekvivalentní dynamickému účinku na konstrukci. Tyto statické síly 
působí v bodech konstrukce, v nichž jsou soustředěny hmoty o normové tíze. Pro stanovení velikosti 
těchto sil se do výpočtu zavádí tzv. výsledný seizmický součinitel,  ve kterém je zohledněna základová 
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půda, poloha stavby, seizmická oblast, charakteristika konstrukce, apod. Při výpočtu seizmického 
zatížení u ČSN P ENV 1998–1–1 se vychází z tzv. spektra elastické odezvy na seizmické zrychlení, 
kterým je udán pohyb při zemětřesení v daném místě na povrchu, případně se vychází z návrhového 
spektra pro lineární výpočet, kdy je do výpočtu spektra zaveden tzv. součinitel duktility q, který 
vyjadřuje schopnost konstrukce vydržet několikeré opakování cyklické trvalé deformace vyvolané 
účinkem seizmických sil bez takového porušení, které by vedlo ke zřícení konstrukce nebo její části. 
Součinitelem duktility se redukují síly získané lineární analýzou tak, aby se získala skutečná odezva, 
při níž se uplatní nelinearita daná materiálem, konstrukčním systémem a způsobem návrhu. Při 
stanovení seizmického zatížení se u ČSN P ENV 1998–1–1 vychází z předběžné mapy seizmických 
zón, kde je možno odečíst odpovídající hodnoty návrhového zrychlení podloží. V mapě u ČSN 73 
0036 jsou uvedeny seizmické oblasti, pro něž je charakteristická určitá intenzita zemětřesení dle 
stupnice M.C.S. Dále je u výpočtu dle ČSN P ENV 1998–1–1 nutno znát vliv základových 
podmínek, což je charakterizováno v této normě třemi třídami podloží A, B a C, konkrétně rychlostmi 
šíření smykových vln vs v příslušném horninovém prostředí. Pro splnění základních požadavků 
konstrukcí odolných proti zemětřesení je nutno stanovit dále součinitel významu, který je přiřazen 
typu stavby kategorizované dle stupně významu. Norma ČSN P ENV 1998–1–1  rozlišuje celkem 
čtyři stupně významu I – IV, počínaje stavbami s funkcí životně důležitou, jejichž poškození může 
mít katastrofální následky, až po objekty s malým počtem lidí, z nichž je snadný únik.  

Pro stanovení seizmického zatížení technickou seizmicitou a odezvy stavebních objektů platí 
norma ČSN 73 0040. Technickou seizmicitou se rozumí seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem 
(dopravou, průmyslovou činností, trhacími pracemi, apod.) a dále zde řadíme také indukovanou 
seizmicitu (otřesy vyvolané důlní činností, nadměrným čerpáním podzemní vody, plynu nebo ropy 
z geologických struktur, přetížením tíhou vody v přehradní hrázi, apod.). Odezva stavebního objektu 
je pohyb, přetvoření nebo napjatost vyvolaná zatížením. Odezva objektů na seizmické zatížení je 
v čase proměnná v závislosti na charakteru buzení a na vlastnostech objektů.  

Intenzita a charakter technických otřesů jsou mimo jiné dány hmotností objektu, typem 
základové konstrukce, vlastnostmi horninového masívu a základové půdy, druhem odstřelu, strojním 
zařízením a jeho uložením, rychlostí a zrychlením pohybujících se vozidel, atp. Při hodnocení 
seizmického zatížení technickou seismicitou se stanovuje tzv. frekvenční spektrum seizmického 
zatížení, což je funkce znázorňující závislost buzení nebo odezvy na frekvenci. Frekvenční spektrum 
lze stanovit z provedených měření, analýzou šíření rozruchu nebo převzetím údajů z jiné lokality, 
která má podobný charakter geologické stavby. Z frekvenčního spektra můžeme stanovit dominantní 
frekvence.  

Projevy indukované seizmicity na povrchu se klasifikují podobně jako účinky přírodních 
zemětřesení, tzn. že se otřesy řadí do některého ze stupňů intenzity. Případně můžeme postupovat při 
posouzení projevů indukované seismicity podobně jako při posuzování projevů trhacích prací.  

Odezva na zatížení technickou seizmicitou se zpravidla posuzuje hodnotou efektivní rychlosti 
kmitání v nejnižším podlaží, nebo na základech objektu, tzv. referenčních stanovištích. Při 
posuzování se postupuje dle mezních stavů 1. a 2. skupiny dle ČSN 73 0031.   

Při posouzení dynamické odezvy způsobené technickou seismicitou není nutno dále 
v posuzování pokračovat, nedojde-li k překročení mezní hodnoty efektivní rychlosti vef  hodnotou 
efektivní rychlosti pohybu naměřené na referenčním stanovišti. Tyto mezní hodnoty jsou uvedeny 
v příslušné tabulce normy,  v závislosti na třídě významu a třídě odolnosti objektu. Třídy významu 
objektu jsou dle ČSN 73 0031 rozděleny do čtyř tříd U, I, II, III, a to podle ekonomického, případně 
společenského významu objektu. Tříd odolnosti objektu je celkem šest, značí se A–F. Pro třídu A 
jsou charakteristické nejméně odolné objekty, mimo jiné historické budovy a jiné chatrné stavby, 
v dalších třídách potom najdeme postupně stavby zděné, ocelové, železobetonové, inženýrské stavby, 
konstrukce podzemních objektů, apod. Pro poslední třídu F jsou charakteristické objekty nejvíce 
odolné, konkrétně ocelová a železobetonová ostění tunelů, úkryty civilní obrany, atd.  
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Pro posouzení odezvy seizmického zatížení způsobeného průmyslem, kolejovou nebo silniční 
dopravou (pokud nemáme k dispozici  hodnoty rychlosti kmitání naměřené na referenčním stanovišti) 
lze také vycházet z tabulky, kde jsou uvedeny vzdálenosti budicího zdroje od posuzovaného objektu, 
opět v závislosti na třídě významu a třídě odolnosti objektu (ČSN 73 0040). Je-li zdroj ve větší 
vzdálenosti než uvádí tabulka, není pravděpodobné, že z hlediska mezních stavů 1. skupiny ovlivňuje 
příslušný zdroj posuzovaný objekt.   

Posouzení odezvy způsobené trhacími pracemi se hodnotí dle maximální povolené rychlosti 
kmitání v závislosti na stupni poškození objektu, třídě odolnosti objektu, druhu základové půdy a pro 
tři různé frekvenční obory (f < 10 Hz ; 10 Hz ≤ f ≤ 50 Hz ; f > 50 Hz) (tab.14 v ČSN 73 00 40). 
Stupně poškození značíme 0 až 5, kdy stupeň 0 odpovídá stavu bez poškození, pro stupeň 1 se 
připouští trhliny šířky do 1 mm, pro další stupně narůstá porušení, a nakonec u stupně 5 nastává 
zřícení cihelných staveb, případně se objevují trhliny v železobetonu (tab.13 v ČSN 73 00 40). Druhy 
základové půdy jsou členěny do tří kategorií a - c, v závislosti na tabulkové výpočtové únosnosti Rdt  
a na hloubce podzemní vody pod základovou spárou (ČSN 73 00 40). Speciální posouzení si žádají 
seismické síly vzniklé velkými výbuchy (včetně jaderných). Zde se do výpočtu, stejně jako tomu bylo 
u ČSN 73 0036 u přirozené seismicity, zavádějí náhradní síly statické, které nahrazují dynamické síly 
od výbuchu. Seizmické projevy trhacích prací na povrchu jsou závislé kromě vlastností horninového 
prostředí, kterým se vlny šíří, také na druhu odstřelu a množství použité trhaviny. Kmity vyvolané 
explozí trhaviny mají neperiodický průběh a velkou amplitudu.  

Budeme-li se tedy soustředit konkrétně na vliv technické seizmicity na historické objekty, 
potom při posouzení jejich odezvy na účinky zatížení technickou seismicitou budeme vycházet 
z normy ČSN 73 00 40, a to porovnáním hodnoty maximální naměřené rychlosti kmitání s hodonotou 
maximální povolené rychlosti kmitání dle tab.14, příp. tab.8 v ČSN 73 00 40, v závislosti na druhu 
technické seizmicity. Dle zařazení historických objektů do třídy odolnosti objektu A, tedy nejméně 
odolných, lze konstatovat, že právě pro tyto objekty budou platit při posouzení nejpřísnější kriteria.  

Měření rychlosti kmitání na povrchu 
Abychom tedy mohli posoudit odezvu stávajících objektů na zatížení technickou seizmicitou, 

je nutno nejprve provést příslušná měření rychlosti kmitání.  

Stanice důlní sítě, spravované DPB-OKD jsou dnes zpravidla umístěny v důlních dílech. 
V současné době zajišťují monitorování projevů důlně indukované seizmicity na povrchu na 
Karvinsku solitérní seizmické stanice ÚGN situované ve vybraných povrchových objektech (Holečko 
et al.,2005). Toto monitorování bylo zahájeno v letech 1999-2000, kdy byly v rámci Programu 
výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu zřízeny nejprve čtyři solitérní seismické stanice – 
v oblasti Orlové (ORL1 a ORL2), Doubravy (DOU1) a Stonavy (STO1). Od roku 2003 probíhá 
měření dále za podpory Grantové agentury ČR (grant číslo 105/03/0078), přičemž zřízeny byly další 
dvě stanice – roku 2003 v oblasti Darkova (DAR1) a v roce 2004 v oblasti Karviné (KAR1). Stanice 
jsou situovány v místech zvýšeného výskytu důlně indukované seismicity. Záznam dat na těchto 
stanicích probíhá na základě spouštěného režimu při překročení přednastavené úrovně rychlosti 
kmitání. Měření zajišťují digitální třísložkové aparatury PCM3-PC a PCM3-EPC (Knejzlík & 
Kaláb,2001), seismometry jsou orientovány do geografických směrů, třetí složka je vertikální. 
Přehled maximálních naměřených hodnot složkových amplitud rychlosti kmitání na jednotlivých 
stanicích v letech 1999-2004 je uveden v tab.1. 

Na základě zpracovaných dosavadních měření lze konstatovat, že seismické účinky 
nejintenzivnějších důlně indukovaných jevů na stavební objekty jsou největší v malých epicentrálních 
vzdálenostech. U některých nejsilnějších seismických jevů překračují hodnoty amplitudy rychlosti 
kmitání mezní hodnoty maximálních rychlostí kmitání, které udává příslušná norma pro třídu objektu 
v závislosti na druhu základové půdy a stupni poškození jak je uvedeno v tab.2 (ČSN 73 0040). 
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Tab.1  Maximální zaznamenaná složková amplituda rychlosti kmitání (mm.s-1)  (podle Holečko et 
al., 2005) 

 ORL1 ORL2 DOU1 STO1 DAR1 KAR1 

1999-2002 > 8,00* > 8,00* > 9,00* 6,2   

2003 1,21 2,95 10,4 3,99 4,07  

2004 1,55 3,41 5,77 4,09 2,31 4,31 

  *  byl překročen nastavený maximální rozsah aparatury 
aa  maximální zaznamenaná složková amplituda rychlosti kmitání v období let 1999 – 2004 (mm.s-1)   

 
 
 
 

Tab.2  Maximální rychlosti kmitání pro historické objekty (třída A) v závislosti na stupni poškození 
objektu a druhu základové půdy (podle tab.14 v ČSN 73 0040)  

maximální rychlost kmitání (mm.s-1) 
pro obor frekvence otřesu stupeň 

poškození 

třída 
odolnosti 
objektu 

druh 
základové 

půdy f < 10Hz 10 Hz  ≤  f  ≤ 50 
Hz 

f > Hz 

do 3 6 až 3 6 až 15 0 A a 

3 až 6 6 až 12 12 až 20 0 A b,c 

6 až 10 10 až 20 15 až 30 1 A a 

8 až 15 15 až 30 20 až 40 1 A b,c 

10 až 20 20 až 30 30 až 50 2 A a 

15 až 25 25 až 40 40 až 70 2 A b,c 
 
 
 

Pokud by se měřicí aparatura nacházela v historickém objektu, z uvedené tab.2 vyplývá, že u 
červeně označených rozmezí maximální rychlosti kmitání by byla překročena spodní hranice tohoto 
rozmezí maximální naměřenou hodnotou rychlosti kmitání ve sledovaném období (10,4 mm.s-1). 
V tomto případě by u těchto objektů mohlo dojít k dosažení příslušného stupně poškození, konkrétně 
stupně 1 (první známky poškození) pro všechny druhy základové půdy, nebo stupně 2 (lehká rozrušní 
s malými škodami) u nejméně únosné základové půdy.  

Výskyt důlně indukované seizmicity se dnes týká převážně Karvinské oblasti. Na Ostravsku se 
setkáváme hlavně s technickou seizmicitou způsobenou průmyslovou činností a dopravou. 
Dynamickou odezvu způsobenou technickou seizmicitou je nutno posuzovat tehdy, dojde-li k 
překročení mezní hodnoty efektivní rychlosti (tab. 8  v ČSN 73 00 40) hodnotou efektivní rychlosti 
pohybu naměřenou na referenčním stanovišti. Provedené experimentální měření projevů dopravy ve 
městě z roku 2004 nám poskytuje informace o hlavních parametrech vibrací, tj. maximální amplitudě 
rychlosti kmitání pro výběrový soubor a frekvenční rozsahy pro kategorie městské dopravy, jak 
můžeme vidět v tab.3 (Kaláb et al., 2005). Měření bylo prováděno v bezprostřední blízkosti (do 50 
cm od bližšího kola), proto se konkrétně tyto naměřené hodnoty vztahují k objektům, kde je 
doprava situována v jejich těsné blízkosti.  
 
 

Tab.3  Frekvenční rozsahy a maximální amplitudy rychlosti kmitání získané na základě měření 
(podle Buričan, 2004) 

 

frekvenční 
rozsahy (Hz) 

rozsah maximálních 
amplitud rychlosti 
kmitání (mm.s-1) 

osobní automobily 5 - 13 do 0,1 

autobusy a trolejbusy 1 - 7 0,4 - 0,8 

tramvaje 33 - 50 0,9 - 1,3 
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Tab.4 nám potom udává mezní hodnoty efektivní rychlosti kmitání konkrétně pro historické 
objekty zařazené v třídě odolnosti A, v závislosti na třídě významu objektu (ČSN 73 00 40).   
 
 

Tab.4  Mezní hodnoty efektivní rychlosti vef  mm.s-1  pro historické objekty  (podle tab. 8 v ČSN 73 
0040) 

třída 
odolnosti 
objektu 

vef 

třída významu objektu (dle ČSN 73 0031) 

U I II III 

A 0,2 0,4 0,7 1,1 
 
 

Pokud by měření probíhalo u objektů historických kde je doprava vedena v jejich těsné 
blízkosti, u červeně označených mezních hodnot efektivní rychlosti kmitání by došlo k překročení 
těchto hodnot naměřenou hodnotou rychlosti kmitání (tab.4), a to především působením vlivu 
městské hromadné dopravy, tedy autobusové, trolejbusové a tramvajové. Pokud umístění objektů a 
okolní podmínky odpovídají zadaným parametrům, potom je při pořekročení mezních hodnot nutné 
provést posouzení dynamické odezvy.  

Závěr  
Tento příspěvek se snaží poukázat na aktuálnost problémů spojených s výskytem technické 

seismicity na území Ostravska a Karvinska, a to především na vliv účinků tohoto zatížení na 
historické objekty. Z důvodů historické a kulturní hodnoty těchto staveb by zde v dnešní době měla 
být snaha o zachování co největšího množství těchto objektů v provozu schopném stavu i do dalších 
let, protože v opačném případě bude docházet k jejich postupnému chátrání a v důsledku toho potom 
vyvstává nutnost jejich demolice. Z dosavadních experimentálních měření z posledních let a 
následně vyhodnocených údajů maximálních rychlostí kmitání lze konstatovat, že v určitých 
případech, závislých na druhu stavby a okolních podmínkách, může docházet k překročení mezních 
povolených hodnot rychlostí kmitání daných příslušnými normami (tab.8 a tab.14 v ČSN 73 0040), 
což vede (nebo by mělo vést) k nutnosti provádět opatření spojená se zabezpečením objektů tak, aby 
nedocházelo k jejich dalšímu možnému poškození.  
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