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Anotace 

Obsahem mé diplomové práce je shrnutí teoretických poznatků o přehradách 

a jejich technicko-bezpečnostním dohledu. Informace o lokalitě, historii a problematice 

geodetického sledování vodorovných posunů hrázových bloků. Dále je věnovaná volbě 

vhodných metod, konkrétnímu zaměření a zpracování výsledků tohoto měření. Výsledky 

jsou uvedeny ve formě tabulek a rovněţ jsou zpracovány graficky. V závěru je uvedeno 

porovnání směrodatných odchylek daných projektem s vypočtenými posuny. 

 

Klíčová slova: vodorovné posuny, vodní dílo, pozorované body, body mikrotriangulační 

sítě 

 

 

 

Summary  

The content of my thesis is to summarise theoretical facts about dams and technical 

and safety supervision of waterworks. Information about locality, history and dam’s 

damblocks geodetic observation of horizontal shifts matters. Thesis bellow includes 

measurement method selection, measuring and data processing. Results are presented in 

table form and are also processed graphically. Projected standard deviations are matched 

with determined shifts.  

 

Keywords:  horizontal shifts, waterwork, observed points, micro-triangulation graticule  
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1. Úvod 

V rámci diplomové práce se uskutečnilo geodetické zaměření vodního díla 

Kruţberk s cílem zaměřit posuny hrázových bloků. Vyhodnocení probíhalo s přihlédnutím 

k vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č. 471/2001 Sb. 

Sledování těchto posunů je důleţité zejména z bezpečnostního hlediska, ale také 

pro posouzení aktuálního technického stavu přehrady. Četnost těchto měření je dána 

projektem, pro vodní dílo Kruţberk je stanovena jednou ročně v letních měsících. 

Zaměřování posunů hrázových bloků je prováděno jiţ od počátku uvedení díla do provozu.  

 Jednotlivé kapitoly jsou věnovány základním informacím o přehradách, jejich 

dohledu. Další kapitoly popisují lokalitu, historii a geodetické základy vodního díla 

Kruţberk. Kapitoly věnované měření a zpracování výsledku jsou nejdůleţitější části této 

diplomové práce. Měření provedené pro účely této práce je označováno jako 38(25). etapa. 

Výsledky posunů hrázových bloků uvádějí tabulky a grafy, kde jsou hodnoty těchto 

posunů uvedeny. Proběhlo také srovnání s předchozími etapami. Jmenovitě s 

23(10). etapou, 28(15). etapou, 33(20). etapou a také s předchozí 37(24). etapou. 

Jednotlivé posuny znázorňuje grafické zpracování.  
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2. Základní informace o přehradách 

 Přehrada je stavba, která má za účel vytvoření nádrţe přehrazením vodního toku. 

Budují se pro potřeby lidí z více hledisek. Nejčastěji pro potřeby pitné vody, energetické 

vyuţití, ochranu proti povodním, vedlejším vyuţitím je rekreace, vodní sporty a rybolov 

[1].  

2.1 Rozdělení přehrad 

Přehrady můţeme dělit podle více kritérií: 

Podle konstrukce a statického působení 

- Přehrady s tíţným účinkem 

- Přehrady s klenbovým účinkem 

- Přehrady členěné 

- Přehrady zvláštní konstrukce 

Podle stavebního materiálu 

- Přehrady zemní 

- Přehrady kamenité 

- Přehrady zonální 

- Přehrady z kamenného zdiva 

- Přehrady z betonu 

- Přehrady z ostatních materiálů 

2.2 Přehrady s tížním účinkem 

Přehrady tohoto typu se vyznačují tím, ţe odolávají působícím tlakům vlastní tíhou. 

Jak uvádí literatura [1]. 

 

Tíţné přehrady jsou děleny: 

- Zemní přehrady 

 Homogenní zemní přehrady 

 Nehomogenní zemní přehrady 

- Kamenité přehrady 
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Homogenní zemní přehrady 

Zda zemina je či není vhodná pro stavbu homogenní zemní hráze, ovlivňuje více 

faktorů. Zejména zrnitostní sloţení zeminy a propustnost. Nejvhodnější zeminy pro 

výstavby homogenních hrází jsou s obsahem 50 aţ 70 % písku a 30 aţ 50 % jílovitých 

částic. Větší podíl písku zvyšuje propustnost a vyšší podíl jílovitých částí sniţuje úhel 

vnitřního tření zeminy a zvyšuje náchylnost k namrzání. Tvar příčného řezu hráze závisí na 

fyzikálních, mechanických a filtračních vlastnostech dané zeminy. Sklony hrází se 

pohybují v rozmezí od 1:10 aţ do 1:2. V dnešní době se od budování těchto přehrad 

ustupuje, stále však zůstávají nejrozšířenější. 

 

Nehomogenní zemní přehrady 

Tyto zemní hráze se vyznačují pouţitím více různých druhů materiálů. U těchto 

typů přehradních těles lze vyuţívat filtračních a drenáţních vrstev, které umoţňují řízení 

pohybu vody v tělese hráze a stejně tak vyloučení přítomností proudící vody z těch částí 

přehradního tělesa, kde by tato voda mohla způsobit nebezpečné změny. Tyto výhody jsou 

oproti homogenním zemním přehradám hojně vyuţívány, je však nutná větší kontrola 

stavu hráze. 

 

Kamenité přehrady 

Léty budování a vývoje technologie výstavby kamenitých přehrad se tento typ stal 

jedním z nejpokrokovějších a nejekonomičtějších ze všech přehradních typů. Při pouţívání 

typu kamenité přehrady bylo umoţněno překročit výšku 80 m. V příčném profilu se 

kamenitá hráz shoduje se skladbou nehomogenní zemní hráze. 

 

2.3 Přehrady s klenbovým účinkem 

Přehrady s klenbovým účinkem jsou charakteristické svým tvarem a mechanizmem 

přenášení zatíţení vodního tlaku. Velká část je přenášena pomocí klenbového účinku tělesa 

do boků údolí.  Pouţití klenbové přehrady má svá omezení. Jedním z nich jsou velmi dobré 

základové podmínky, protoţe síly působící na základovou spáru jsou vyšší neţ u ostatních 

přehradních typů. Jedním z dalších omezení je vhodný tvar údolí, úzké, pro vybudování 

přehradního tělesa bez nutnosti prodluţování délky a vzepětí klenby.  
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2.4 Členěné přehrady 

Tento typ přehrad je řazen k novým konstrukčním typům. Z konstrukčního pohledu 

jsou nejblíţe k pilířovým přehradám, případně kombinací pilířových a klenbových přehrad. 

Materiál pouţitý při výstavbě je ţelezobeton. Mohou být povaţovány za vylehčený druh 

tíţné betonové přehrady. 

 

2.5 Zatížení přehrad 

Zatíţení vodních děl má vliv na vznik a změny deformací. Toto zatíţení je tvořeno 

jak mechanickými tak i fyzikálními sloţkami. 

 

Z hlediska dlouhodobosti působení zatíţení lze zatíţení rozdělit na [1]: 

- Stálé, které se pokládá za celou dobu ţivotnosti konstrukce za neměnné. 

- Nahodilé, které se můţe během ţivotnosti konstrukce měnit, 

 krátkodobé, 

 dlouhodobé, 

 mimořádné. 

Za stálé zatíţení lze povaţovat vlastní tíhu přehradního tělesa. Mezi nahodilé 

zatíţení lze přiřadit klimatické vlivy nebo také vlivy od vynucených přetvoření.  

 

Na sledování vodorovných i svislých posunů přehradních těles je kladen velký 

důraz. Tyto posuny jsou způsobovány a ovlivňovány mnoha faktory. Mezi nejdůleţitější 

lze zařadit působení vlastní tíhy hráze, dochází k sedání hrázového tělesa v základové 

spáře. Toto sedání je také ovlivněno geologickým podloţím. Po nějaké době, kdy uţ 

podloţí nelze více stlačit, se sedání zastaví. Dalším faktorem ovlivňujícím deformace 

hrázových těles je tlak vody, kterému je vystavena celá plocha stěny nádrţe. Tlak vody je 

největší u koruny hráze, nejmenší naopak u paty hráze. Vlivy, které také ovlivňují 

deformace, jsou způsobovány změnami teplot, ledem či větrem. Při projektování 

a budování přehradních hrází se započítává i zemětřesení nebo zatíţení vyvolané velkými 

objemovými změnami. 
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3. Technicko-bezpečnostní dohled 

Informace, která vodní díla zařazujeme pod technicko-bezpečnostní dohled, postup 

a četnost dohledu, či rozdělení do kategorií se dočteme ve vyhlášce č. 471/2001 Sb. 

Vodní díla, která podléhají dohledu [2]: 

- přehrady, hráze a jezy, s výjimkou příčných staveb v korytech vodních toků a 

přilehlých územích, jejichţ výška od paty hráze po korunu je niţší neţ 1 metr 

a celkový objem vzduté vody nepřesahuje 1000 m
3
, nebo pevných a nepohyblivých 

příčných vzdouvacích staveb, v korytech vodních toků, jejichţ pevná přelivná 

hrana je převýšena nade dnem v podjezí méně neţ 1,5 m, 

- stavby na ochranu před povodněmi, 

- stavby odkališť, 

- hydrotechnické štoly a tunely, 

- stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich 

březích, 

- stavby k vyuţití energetického potenciálu povrchových vod, pokud vzdouvají nebo 

zadrţují vodu, 

- jiné stavby slouţící ke vzdouvání nebo zadrţování vody, s výjimkou nádrţí zcela 

zahloubených v zemi bez vzdouvacího prvku, tůní, lagun, slepých ramen, 

vodovodních řadů a vodojemů, kanalizačních sítí a rekreačních bazénů. 

U kaţdého vodního díla, které podléhá dohledu, se vyhodnocuje tzv. velikost 

moţných škod (P). Výpočet se provádí jako součet bodového ohodnocení z moţného 

ohroţení lidských ţivotů, moţných ztrát na majetku v přilehlém území a moţných ztrát z 

omezení funkce a uţitků ve veřejném zájmu, k nimţ by došlo při havárii vodního díla na 

díle samém a v území pod ním. Vyčíslení potenciálu škod (P) provádí pověřená osoba 

v rámci vypracování posudku. Tyto kritéria jsou poté stěţejní pro zařazení do jedné ze čtyř 

kategorií [2]. 

Kategorie zařazení [2]: 

  
(P) > 1500 

 
I. kategorie 

200 ≤ (P) < 1500 
 
II. kategorie 

15 ≤ (P) < 200 
 
III. kategorie 

  
(P) < 15 

 
IV. kategorie. 

Vodní dílo Kruţberk patří do I. kategorie. Rozdělení do kategorií je základním 

ukazatelem pro volbu metody, rozsahu, a četnosti dohledu. Dále je ovlivňováno etapou 

určeného vodního díla a typem z hlediska provozních podmínek. [2] 
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V etapě stavby, dokončení, trvalého provozu určeného vodního díla I. aţ III. 

kategorie se dohled provádí [2]: 

- zpracováním programu dohledu, 

- pozorováním a měřením určených jevů a skutečností stanovených programem 

dohledu, 

- obchůzkami, 

- zpracováním zpráv o dohledu s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků, 

- prohlídkami, 

- hodnocením výsledků všech pozorování a měření. 

 

Obchůzky: 

- Při obchůzkách se sleduje určené vodní dílo a jeho blízké okolí, průtokové poměry, 

pravidelnost chodu všech mechanismů, výskyt trhlin a viditelných deformací, 

posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a zamokřených aţ zbahněných míst, vlivy 

provozu a prostředí na technický stav objektů a technologických zařízení, zvláště 

konstrukcí výpustných, přelivných a odběrných zařízení. 

- Obchůzky provádí obsluha určeného vodního díla po stanovené trase nejméně 

jedenkrát denně u určeného vodního díla I. kategorie, nejméně třikrát týdně u 

určeného vodního díla II. kategorie, nejméně jedenkrát týdně u určeného vodního 

díla III. kategorie a nejméně jedenkrát měsíčně u určeného vodního díla IV. 

kategorie. 

- V odůvodněných případech můţe pověřená osoba v programu dohledu sníţit 

četnost obchůzek nebo ji upravit tak, aby lépe vyhovovala klimatickým 

podmínkám, zatěţovacímu stavu a charakteru určeného vodního díla. 

 

Prohlídky: 

- Prohlídky prováděné v rámci dohledu vodního zákona zahrnují hodnocení 

 provozní schopnosti a funkční spolehlivosti ve vztahu k bezpečnosti 

a stabilitě určeného vodního díla, 

 neobvyklých skutečností vzniklých při provozu, 

 provádění dohledu. 

- Při prohlídkách se projednají návrhy opatření k nápravě a plánované termíny jejich 

realizace a náměty na zlepšení technického stavu, způsobu uţívání, provozu 

a údrţby ke zvýšení bezpečnosti a stability určeného vodního díla. 

- prohlídce určeného vodního díla se pořizuje zápis. 
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4. Vodní dílo Kružberk 

4.1 Lokalita 

Přehrada Kruţberk je umístěna v Moravskoslezském kraji, v pohoří Nízkého 

Jeseníku, okres Opava, katastrální území Kruţberk. Vodní dílo je vybudované na řece 

Moravici poblíţ města Budišov nad Budišovkou. Řeka Moravice má na svém toku 

vybudovanou ještě jedno vodní dílo a tím je Slezská Harta, nachází se 10 km proti proudu 

od přehrady Kruţberk. Správou vodních děl a toků v této oblasti zajišťuje státní podnik 

Povodí Odry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Historie 

Počáteční myšlenky o vytvoření vodního díla na řece Moravici se objevily uţ 

počátkem 20. století. Řeka Moravice byla vhodná pro poměrně stálý a bohatý průtok, její 

okolí bylo málo zastavěné a v neposlední řadě byly také vhodné morfologické a geologické 

podmínky.  V celé oblasti bylo pro konečný průzkum vybráno 5 oblastí. V těchto oblastech 

pak byl zadán podrobnější geologický průzkum. Výběr vhodné lokality byl však přerušen 

1.  světovou válkou [3]. 

Po roce 1918 a změně politické situace, se ve výběru a podrobných studií 

pokračovalo. Účel plánovaného vodního díla byl jen pro energetické vyuţití. Původní 

plány zahrnovaly vyuţití vodního díla nad Kruţberkem a Ţimrovicemi. O vyuţívání se 

zajímala také Studijní společnost města Opavy. Projekt byl vypracován při 

Obrázek 1: Lokalita 
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vodohospodářském plánu v letech 1930 – 1932. Zahájení stavby bylo plánováno na rok 

1934. K výstavbě ovšem opět nedošlo, jednak z nedostatků financí a také pro naléhavější 

úkoly státu, zejména výstavbu pohraničních pásem obranných opevnění státu. Další 

moţnost realizace vodního díla nastala spolu s přehradou Spálov a průplavem             

Odra – Dunaj. Tento projekt bylo moţné projednat aţ po 2. světové válce v roce 1947 [3]. 

V roce 1947 proběhlo vodoprávní projednání, zjistilo se, ţe se zásadě změnil pohled 

na hlavní účel nádrţe. Bylo nutné projekt přepracovat a návrh přizpůsobit zásobovacímu 

účelu. Účel byl pod tlakem vzrůstající potřeby pitné vody pro Ostravu změněn, odpadla 

elektrárna. Bylo změněno hydrotechnické řešení přehradní zdi, dále byl nově navrţen 

systém příjezdových komunikací. Změna účelu na hlavní zdroj pitné vody pro Ostravu 

a Karvinou byla důleţitá také z důvodu asanačního. Bylo potřeba provést likvidaci stromů, 

zbytků staveb, hnojišť, ţump [3]. 

Samotná stavba byla započata v roce 1948. Nejdříve bylo potřeba vybudovat 

příjezdovou komunikaci k místu stavby. Další komplikací byl také nedostatek elektřiny, 

která byla přiváděna z 25 km vzdáleného místa. Problémy se objevovaly i s dodávkami 

surovin, převáţně cementu. Rok po zahájení stavby se pokusilo Ministerstvo stavebních 

prací realizaci zastavit. Avšak argumenty pro zásobování Ostravska tento záměr zhatily 

a navíc podpořily přípravy na stavbě nádrţe Ţermanice. V polovině roku 1951 byly 

zahájeny výkopové práce pro přehradní zeď. Po třech letech prací na stavbě přehradní zdi 

výstavba pokročila natolik, ţe bylo moţné začít s napouštěním přehrady. Dokončení 

stavby došlo v roce 1955. K naplnění přehrady aţ po provozní hladinu došlo o 2 roky 

později [3]. 

Dodávka pitné vody do Ostravy byla však stále provizorní. Následně se proto 

stavební práce přesunuly na stavbu tlakové štoly. Ta byla realizována v letech1955 – 1958. 

Délka štoly je 6732 m, průměr 2,4m. Nejenţe přivádí pitnou vodu do úpravny vody v obci 

Podhradí, zároveň také umoţňuje vyuţití přebytku přiváděné vody pro energetické účely.  

Vodní elektrárna je vybudována na boční větvi přívodu, její součástí je také vyrovnávací 

nádrţ [3].  
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4.3 Technické parametry vodního díla Kružberk 

Aby bylo moţno vybudovat vodní dílo Kruţberk, bylo zapotřebí zatopit oblast o 

délce 10 km. Zátopové území bylo málo osídleno, převládaly louky a pastviny. I přesto 

však bylo vykoupeno a odstraněno 43 budov z obcí Kethartice, Medlice, Lesy částečně 

i Moravská a Slezská Harta. Přehrada Kruţberk je druhá největší na Severní Moravě, 

zaujímá plochu 306 ha [3]. 

 

Základní údaje o přehradě Kružberk [4]: 

 

Povodí nádrţe   567 km
2
 

Maximální hloubka   31 m 

Celkový objem nádrţe  35,5 mil. m
3
 

 zásobní   24,6 mil. m
3
 

 retenční   6,9 mil. m
3
 

 stálý    4,0 mil. m
3
 

Délka záplavy   9,0 km 

Šířka záplavy   0,5 km 

Průměrný průtok   6,46 m
3
/s 

Zaručený odtok   1,5 m
3
/s 

 

 

  

Obrázek 2: Přehrada Kruţberk [5] 
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Přehradní hráz je vybudována na skalním podloţí, které tvoří kulmské břidlice, 

droby a slepence. Hráz je vybudovaná jako tiţní, betonová hráz o celkovém objemu 

92 700 m
3
. Injektáţní clona pro upevnění podloţí má hloubku 25 – 30 m. 

 

Další parametry hráze [4]: 

 

Délka hráze    280 m 

Výška hráze    35 m 

Šířka hráze    9,5 m 

Objem hráze    92 700 m
3
 

Kota koruny hráze    434,600 m n m. 

Počet základových výpustí  2 

Celková kapacita výpustí  98,800 m
3
/s 

Počet přelivových polí  5 

Šířka přelivových polí  11,05 m 

Kapacita přelivů   111,0 m
3
/s 

 

 

  

Obrázek 3: Příčný řez hrází [6] 
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Součástí vodního díla je přednádrţ Lobník, vybudovaná na přítoku Moravice. 

Oddělení je provedeno sypanou hrází o výšce 19,6 m. Účel této přednádrţe je zejména 

zachycení splavenin, vedení komunikace, bezpečnostní opatření při povodních. 

Hlavní účel vodního díla Kruţberk je zásobování pitnou vodou, proto je zde 

zakázáno koupání a provozování vodních sportů. Z důvodu zachování kvality vody jsou 

v okolí nádrţe vymezena pásma hygienické ochrany. 

 

  

Obrázek 4: Vodní nádrţ Kruţberk 
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5. Metodika měření 

Metody měření jsou dané jiţ od počátku sledování vodního díla. Volbě metod byla 

přizpůsobena stabilizace a signalizace jak bodů mikrotriangulační sítě tak i pozorovaných 

bodů na hrázi. Tyto body byly zřízeny a vybudovány pro potřeby zaměřování vodního díla 

Kruţberk. Zaměření probíhá pouze úhlově, zvolené metody vyhovují přesnosti, kterou 

uvádí projekt. Měření se stále provádí pomocí vteřinového přístroje Wild T3, který je 

pouţíván jiţ od počátku sledování. Tento typ přístroje je naprosto dostačující, vyhovuje 

poţadované přesnosti.  

Pro případné zmodernizování tohoto měření, by bylo moţné zahrnout do úhlového 

měření také měření délkové. Zahrnutím další měřené veličiny by se zjišťované hodnoty 

zpřesnily a také by se zkrátila doba měření. Problém nastává při případném osazování 

odrazných hranolů. Potíţe by nastaly nejen při samotné instalaci, ale také při měření. 

Pokud na tyto hranoly cílíme šikmo, dochází ke zkreslení a neúplnému odraţení paprsku. 

Pokud by byl pouţit dálkoměr bez odrazných hranolů, ale s laserovou stopou, měření by 

nedosáhlo nutné přesnosti. Z těchto důvodů je stále poţívána tatáţ metoda protínání vřed 

z úhlů, stejný přístroj. Jejich kombinací je zaručena dostatečná přesnost při určování 

výsledných posunů. 

5.1 Metody měření 

Metody zaměření [10]: 

- trigonometricky, pro určení změn ve vodorovném směru  

- záměrná přímka (metoda alignement), zaměření ve vodorovném směru, kolmo na 

osu hráze  

- přesné nivelace, zjištění svislých změn 

5.1.1 Trigonometrická metoda 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5 - Trigonometrická metoda [10] 
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Pomoci této metody jsou zaměřovány úhlové změny tvaru trojúhelníka, jehoţ 

vrcholy jsou dvě pevná stanovišť a zjišťovaný bod je kontrolní bod hráze. Postupně jsou 

zaměřeny všechny zjišťované kontrolní body hráze. Úhly jsou měřeny vţdy z pevných 

stanovišť. Takto jsou změřeny úhly, které pouţijeme pro výpočet souřadnic. A ty 

porovnáme s měřením provedeným ihned po dokončení hráze. Vzniklými rozdíly 

odvodíme posuv kontrolního bodu. V zásadě tedy určujeme pouze relativní změnu vůči 

poloze bodu při prvním měření. Pro bezpečnost a přehlednost jsou však poţadovány 

absolutní změny. Toho docílíme, ţe kontrolní body jsou zaměřovány z více stanovisek 

mikrotriangulační sítě. V současné době je moţné dosáhnout přesností v určení polohy 

bodu ±0,5mm, s takto vysokou přesností jsme schopni zjistit jiţ posuny kolem 1mm. Do 

tohoto posunu však musíme zahrnout i chyby způsobené měřením, refrakci a stabilitu 

pilířů [10].  

 

5.1.2 Protínání vpřed z úhlů 

Pro výpočet pomocí této metody je zapotřebí znát souřadnice bodů P1 (y1, x1),     

P2 (y2, x2), úhly ω1, ω2 naměřené z bodů P1, P2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocí těchto hodnot vypočteme souřadnice bodu P3 (y3, x3) takto [11]: 

Nejdříve vypočteme směrník σ1,2 a délku s1,2: 

 

𝑡𝑔𝜎1,2 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
        (1) 

𝑠1,2 =
𝑦2−𝑦1

𝑠𝑖𝑛  𝜎  1,2
=

𝑥2−𝑥1

𝑐𝑜𝑠  𝜎  1,2
       (2) 

Určíme směrníky na zjišťovaný bod P3: 

𝜎1,3 = 𝜎1,2 − 𝜔1        (3) 

Obrázek 6 - Protínání vpřed z úhlů [11] 
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𝜎1,3 = 𝜎2,1 + 𝜔2        (4) 

Pomocí sinové věty vypočteme strany s1,3, s2,3: 

𝑠1,3 = 𝑠1,2
𝑠𝑖𝑛𝜔2

𝑠𝑖𝑛  (𝜔1+𝜔2)
        (5) 

𝑠2,3 = 𝑠1,2
𝑠𝑖𝑛  𝜔1

𝑠𝑖𝑛  (𝜔1+𝜔2)
        (6) 

Dále je potřeba vypočíst souřadnicové rozdíly mezi P1, P2 a P3: 

∆𝑥1,3 = 𝑠1,3 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜎1,3          (7) 

∆𝑦1,3 = 𝑠1,3 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜎1,3          (8) 

∆𝑥2,3 = 𝑠2,3 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜎2,3          (9) 

∆𝑦2,3 = 𝑠2,3 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜎2,3        (10) 

Výsledné souřadnice vypočteme pomocí těchto vzorců: 

𝑥3 = 𝑥1 + ∆𝑥1,3 = 𝑥2 + ∆𝑥2,3      (11) 

𝑦3 = 𝑦1 + ∆𝑦1,3 = 𝑦2 + ∆𝑦2,3      (12) 

Souřadnice hledaného bodu P3 vypočteme dvakrát, zdvojené výsledky slouţí pro kontrolu. 

5.1.3 Metoda záměrné přímky 

Tato rychlá a jednoduchá metoda slouţí k určování polohy bodu P, který leţí na 

záměrné přímce tvořené body S a Z. Kde S, je stanovisko s přístrojem. Bod Z je cílová 

značka. U těchto bodů je vhodné, aby je bylo moţno mezi sebou libovolně zaměnit Při 

měření je odečítána příčná sloţka vodorovného posunu v bodě P. Posun P je odečítán 

figurantem, proto mohou vznikat chyby a nepřesnosti v měření [10]. 

 

 

 

 

 

V případě přímých hrází měřený bod P rovnoměrně posouváme po záměrné 

přímce. U hrází obloukového charakteru jsou zaměřovány jeden aţ tři body P. Pokud je 

potřeba zaměřit více pozorovaných bodů, je potřeba zvolit více záměrných přímek. 

Moţnosti pouţití záměrných přímek jsou vyobrazeny na obr. č. 8. 

Obrázek 7: Záměrná přímka [10] 
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V současnosti se místo metody záměrné přímky, vyuţívá metoda deviačního úhlu. 

5.1.4 Metoda deviačního úhlu 

Tuto metodu měření vyuţíváme při zaměření posunů na koruně hráze. Měření 

vychází ze dvou stabilizovaných bodů. Tyto body leţí přibliţně v ose koruny hráze na 

obou březích vodního díla. Na jeden z těchto stabilizovaných bodů je pomocí čepů pro 

nucenou centraci, zhorizontován přístroj na druhém z těchto stabilizovaných bodů je 

vsazen cílový terč, bod slouţí jako orientační. Přímé spojení těchto dvou bodů tvoří 

záměrou přímku, od které jsou pak měřeny deviační úhly. Pozorované body na koruně 

hráze jsou signalizovány pomocí cílových terčů. Ty jsou zasazeny do otvorů v jámách. 

Měření probíhá pouze z jednoho stanoviska, orientace je prováděna na jeden orientační 

bod. Měření deviačních úhlů je prováděno postupně na jednotlivé body koruny hráze. 

Vzdálenosti pozorovaných bodů od stanoviska, jsou totoţné z měření základní etapy [10].  

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Příklady pouţití záměrné přímky [10] 

Obrázek 9: Metoda deviačního úhlu 
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Hodnoty deviačních úhlů αi, a vzdálenosti si jsou potřebné k výpočtu posunů q. Ten 

vypočteme takto:  

 

𝑞 = 𝑠𝑖 ∗ 𝑡𝑔 𝛿         (13) 

kde δ je rozdíl mezi úhlem měřeným od záměrné přímky při základní etapě a úhlem 

měřeným při poslední etapě: 

 

𝛿 = (𝛼𝑧 − 𝛼𝑖)        (14) 

 

5.2 Periodicita měření 

Zaměřování posunů se provádí kaţdý rok, vţdy ve stejnou dobu a to z několika 

důvodů. Jedním z nich je provozní hladina v přehradě, která je regulovaná právě pro účely 

měření. Dalším z důvodů jsou průseky v zalesněných částech mikrotriangulační sítě. 

Spolu s měřením vodorovných posunů hráze je prováděno také zaměření svislých 

posunů hráze, obě měření jsou na sobě nezávislá a jsou důleţitá pro zhodnocení stavu 

a posunu hráze. První série měření bylo prováděno jiţ při stavbě a prvním postupném 

naplňování vodního díla. Zaměřování probíhalo minimálně ve čtyřech výškách vodní 

hladiny. V těchto výškách hladiny se měření opět provádělo i při vypouštění vodního díla. 

V průběhu několikaletého pozorování bylo zjištěno, ţe hráz během své ţivotnosti 

nedosahuje změn a posuny se pohybují ve stanovených mezích. 

5.3 Stabilizace a signalizace bodu 

Při budování geodetických základů vodního díla Kruţberk byl vyvíjen tlak Státní 

správy na brzké započetí měření deformací. Technici, kteří byli budováním pověřeni, 

neměli zkušenosti, vycházeli pouze z literatury. Proto vyuţili moţnosti a prohlédli si 

geodetické základy na Slapské přehradě. Tyto získané informace poté převedli do praxe, 

vybudováním geodetických základů při vodním díle Kruţberk. Samozřejmě bylo nutné 

přihlédnout ke tvaru terénu, rozloze a typu hráze. Stabilizaci bodů bylo potřeba umístit tak, 

aby nebyla ani příliš daleko ani blízko od hráze. Dále bylo potřeba dbát na to, aby záměry 

nebyly příliš strmé a neprobíhaly blízko terénu a objektu.  Byla vytvořena síť bodů pro 

sledování vodorovných posunů o osmi bodech. Čtyři pozorovací stanoviska a čtyři 

ověřovací. Číslování pozorovacích bodů je 1, 2, 3, 4, body ověřovací mají čísla 5, 6, 7, 9. 

Ověřovací body 5, 6 jsou povaţovány za fixní body sítě, mají neměnné souřadnice. Síť 

pozorovacích i ověřovacích bodů je vybudována v místní síti [12]. Schéma rozloţení bodů 

vzhledem k přehradní hrázi je přiloţeno v příloze č. 4.  



Anna Morbitzerová: Zaměření a vyhodnocení vodorovných posunů hrázových bloků Kruţberk 

2013  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Pozorovací stanoviště 

Pro sledování vodorovných posunů hráze teoreticky postačí dvě stanoviště. Jako 

geodetické základy přehrady Kruţberk byly stabilizovány čtyři pozorovací stanoviště a to 

pro lepší kontrolu a pro vytvoření příznivějších průseku záměr. Samozřejmostí je, aby mezi 

všemi stanovišti byla dobrá viditelnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Schéma rozloţení pozorovacích bodů 

Obrázek 11: Stabilizace pozorovacích pilířů [10] 
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Samotná stabilizace se provádí betonovým pilířem o velikosti 40x40 cm s výškou 

170-250 cm nad terénem. Tento pilíř je osazen buď na zdravou skálu, nebo na 

vybudovanou základovou desku, která je umístěna nejméně 2,5 m hluboko pod zámrznou 

výškou terénu. Tvar betonového pilíře pod povrchem je stupňovitý, nebo jehlancovitý, pro 

minimalizaci nebezpečí utrţení od základu a jeho naklonění. Betonové pilíře jsou chráněny 

proti slunečnímu záření a vysokým teplotám dřevěným bedněním. Aby bylo moţno 

pohodlně měřit je ve výšce 120 cm postavena dřevěná podláţka [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kaţdého betonového pilíře je zabudováno úloţné těleso. Těleso je opatřeno 

třemi stavěcími šrouby a otvorem pro centrační šroub. Tento systém nám slouţí k nucené 

centraci teodolitu i cílových terčů. Otvor je zalit strojním olejem pro snadnou pouţitelnost 

a ochranu. Celé těleso je pak chráněno plstěnou přikrývkou a ţelezným talířem. Vrcholek 

pilíře je opatřeno ochranným poklopem, proti poškození, povětrnostními podmínkami 

a také pro konzervování tělesa [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Ukázky pozorovacích pilířů 

Obrázek 13: Úloţné těleso 
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5.3.2 Signalizace bodů mikrotiangulační sítě 

Signalizace bodů mikrotriangulační sítě se provádí cílovými terči. Ty jsou tvořeny 

ocelovými válci s cílovým mezikruţím s průměry 1,3, 10, 23 mm. Tento terč se zasouvá do 

otvoru v úloţném tělese, terč je potřeba dotlačit aby dosedl. Při zaměřování je potřeba 

kontrolovat zda je cílový terč natočen kolmo k záměře. Výška zasazeného terče je 150 mm, 

střed mezikruţí je pak ve výšce 120 mm. Kaţdý cílový terč je označen číslem bodu pilíře, 

ke kterému je přiřazen [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Stabilizace kontrolních bodů hráze 

Tyto body jsou osazeny trvalým způsobem pomocí terčových značek. Kontrolní 

body jsou vsazovány do hráze aţ po odbednění zdiva, tak aby čelní plocha značky byla 

svislá a pod podobným úhlem záměr ze stanovišť. Rozmísťování značek na hrázi je dáno 

typem hráze jejím tvarem a velikostí. Na přehradní hrázi Kruţberk, jednoduchá tíţná hráz, 

jsou značky umístěny na pravém břehu, přepadech a levém břehu. 

Umístění značek bylo dáno, jako problém se ovšem ukázal materiál a zpracování 

značek. Původně vyl pouţit čep vyrobený z ocele, čelní plocha s vysoustruţeným 

mezikruţím a ochranným lakem. Značky byly pouţity ve spodní řadě u přepadových 

bloků. Tyto čepy se však neosvědčily, podléhaly korozi. Jako vylepšení byly čepy 

pomosazeny a lakovány. Vlivem cementových vod však lak odpadával a bylo nutné nátěr 

opakovat. Jako konečné čepy byly pouţity ocelové válce, na které byla nanesena 4 mm 

vrstva mosazi. Mezikruţí bylo vysoustruţeno do hloubky 2 mm. Tyto plochy pak byly 

zality cínem, který nekoroduje. Namořením mosaz zčernala a cín zůstal bílý. Na vzdušním 

líci je zabudováno více jak 50 značek. Čepy byly zabudovány svisle a tak aby vyčnívaly ze 

zdi 3 – 5 mm. Po uplynulém čase, vlivem povětrnostních podmínek, pohybů docházelo 

Obrázek 14: Cílový terč 
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k vypadávání značek. Ty byly nahrazovány v těsné blízkosti původních bodů. Tato 

skutečnost vedla k situacím, kdy na jednom místě můţeme nalézt i čtyři značky. Při 

zaměřování pouţíváme ty, které jsou označeny bílou nebo červenou barvou, plastovou 

čepičkou a výrazným černobílým mezikruţím [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Pozorované body na vzdušním líci 

 Na pravém břehu jsou značky umístěny těsně pod korunou hráze, jejich umístění je 

šest čepů v řadě za sebou.  Označení bodů 616 – 621. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Stabilizace pozorovaných bodů na vzdušním líci 

Obrázek 16: Umístění a označení pozorovaných bodů na pravém břehu 
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V přepadové části jsou umístěny dvě značky ve svislých profilech kaţdého bloku, 

uprostřed jejich šířky. Rozmístění čepů je ve třech úrovních, při koruně hráze, uprostřed, 

při její patě. Označení čepů, které jsou umístěny těsně pod korunou hráze, je 600. Číslice 

začínající 700, jsou označeny body uprostřed. Body nejníţe umístěny mají označení 800. 

Podrobnější číslování je tvořeno číslem bloků, z leva doprava 11 -15. Posledním číslem 

v řadě číslic je označení strany bloku, levá strana, přidává 9, např. 712.9. Na pravé straně 

bloku se přidává 1, např. 713.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Umístění a označení pozorovaných bodů na přepadech 

 

Na levém břehu jsou umístěny pozorovací značky ve dvou řadách. První, v řadě za 

sebou sedm bodů, se nachází pod korunou hráze. Označení čepů 604 – 610. Body ve druhé 

řadě, čtyři body za sebou, se nachází přibliţně uprostřed hrázového tělesa. Označení čepů 

707 – 710.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Umístění a označení pozorovaných bodů na levém břehu 
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5.3.5 Pozorované body na koruně hráze 

Na koruně hráze je umístěno osm bodů, tyto body jsou rozmístěny po okrajích 

vozovky. Stabilizace je provedena pod úrovní vozovky v jámách k tomu určených. Jámy 

jsou kryté ţelezným poklopem, pokud jsou jámy zakryty, vypadají jako kanalizační šachty. 

Po stranách jsou jámy vyztuţeny ţeleznými bloky, uprostřed je umístěn otvor pro nucenou 

centraci. Ty jsou kryty plastovými špunty,  které brání pronikání nečistot. Označení bodů 

na koruně hráze je K8 – K15. K signalizaci jsou vyuţívány cílové terče, stejného typu jako 

pro signalizaci bodů mikrotriangulační sítě. Tyto cílové terče je potřeba vloţit do otvoru 

pro nucenou centraci a natočit kolmo k záměře. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 19: Umístění a označení pozorovaných bodů na koruně hráze 
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6. Postup měření 

6.1 Rekognoskace terénu 

Před kaţdým měřením je nutné lokalitu projít, seznámit se s terénem, jeho členitostí 

a povahou. Zkontrolujeme body, které budeme vyuţívat pro následné měření. Velmi 

důleţitá je jejich kontrola z pohledu stabilizace bodu, zda není porušená. Neméně důleţitá 

je pak kontrola viditelnosti mezi jednotlivými body, ty jsou umístěny převáţně v lesním 

porostu. Viditelnost mezi nimi je moţná díky pravidelné údrţbě správou vodního díla. 

Zaměření vodního díla Kruţberk se uskutečnilo v srpnu 2012. S danou lokalitou mě 

seznámil Ing. Pavel Mikita, který provádí a vyhodnocuje zaměření vodorovných posunů 

pozorovaných bodů na koruně a vzdušním líci hráze jiţ několik let.  

6.2 Přístroj a měřické pomůcky 

Volba přístroje je pro takto specifické měření jiţ předem dána. Zaměřování vodního 

díla Kruţberk je prováděno po celou dobu zaměřování přístrojem Wild T3. Je poţadována 

vysoká přesnost měření, coţ tento teodolit splňuje, a proto je i nadále pouţíván. 

Dále je potřeba zajistit měřické pomůcky, které jsou uřčené pro měření na přehradě 

Kruţberk. Jako je čep pro nucenou centraci, signály pro zaměření vztaţných bodů 

mikrotriangulační sítě, signály pro osazení bodů na koruně hráze, zápisníky. 

6.3   Teodolit Wild T3 

Precision teodolit, později známý jako jako T-3, byl představen Heinrichem Wildem 

v roce 1925. Byl vyvinut jako nástupce teodolitu Wild T2, který byl ve své době velmi 

rozšířen. Švýcarské firmě Wild Heerbrugg se podařilo vyvinout přesnější a lehčí přístroj, 

coţ teodolitu Wild T3 zaručilo jeho vyuţívání aţ do 90. let. Také byl pouţit v některých 

zemích pro vybudování geodetických sítí. V současné době se tento přístroj pouţívá pro 

náročné a velmi přesné měření vybraných lokalit. 
  

Dalekohled o délce 265 mm, průměr objektivu 60 mm, zvětšení 24, 30, 40x, vytváří 

převrácený obraz. Citlivost libely alhidádové je 7¨, indexové 12¨. Obraz kruhu do 

odečítacího mikroskopu je přenesen pomocí planparalelních destiček a soustavou hranolů. 

K odečtení hodnot pak slouţí koincidenční mikrometr. Pru ustavení stroje do vodorovné 

roviny slouţí tři stavěcí šrouby [14]. 
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Teodolity T3 byly vyráběny jak se šedesátinným tak i se setinným dělením. U obou 

typů jsou horizontální i vertikální kruhy skleněné. Stupnice horizontálního kruhu je vyrytá 

ve skle, který je postříbřen. Při čtení se pak stupnice jeví jako černé čárky a čísla, stříbro se 

světlem dokonale rozptýlí. Světlo je ke kruhům přiváděno z oblohy pomocí hranolů 

a kondensoru. Horizontální kruh je pevný a hranoly se pohybují spolu s alhidádou, 

vertikální kruh se otáčí spolu s dalekohledem, zatímco hranoly jsou spojené s alhidádou. 

Horizontální kruh setinného stroje je rozdělen po 10
c
 na 4 000 dílků a číslován je kaţdý 

celý stupeň. U vertikálního kruhu je rozdělení po 20
c
 na 2 000 dílků. Číslován je kaţdý 

druhý stupeň číslem řady 0,1,2 … 100, která se po celém kruhu dvakrát opakuje. Stupnice 

mikrometru má 500 dílků, jeden dílek odpovídá pootočení na horizontálním kruhu o 1
cc

, a 

na vertikálním o 2
cc

. Číslovaný je kaţdý desátý dílek číslem řady 0,1,2 … 50. Pří čtení na 

horizontálním kruhu hodnoty odpovídají skutečným měřeným hodnotám, u vertikálního 

kruhu jsou čtené hodnoty poloviční od skutečných. Pro správné odečtení naměřených 

hodnot je potřeba nejdříve obě stupnice uvést do koincidence a pomocí pevné indexové 

čáry určit počet dílků. Celé grády určíme jako nejbliţší levé číslo a jemu odpovídajícím 

protilehlým dílkem. Jednotky minut a vteřin pak odečteme pomocí mikrometru. Při 

odečítání na vertikálním kruhu postupujeme obdobně, pouze pro výsledný úhel je třeba 

odečíst hodnoty čtení při obou polohách dalekohledu [14]. 

6.4 Měřické práce 

6.4.1 Postup měření 

Zaměření vodorovných posunů na vodním díle Kruţberk, bylo provedeno ve dnech 

24. 7. – 25. 7. 2012. Proběhla 38. etapa zaměření, respektive 25. etapa. K dispozici máme 

dvojí různé číslování etap. První se značí od základního měření v roce 1974, od tohoto data 

měření proběhla 38 etapa. Druhé číslování je započato od roku 1982, kdy došlo k revizi 

Obrázek 20: Teodolit Wild T3 
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a obnově bodového pole vzdušního líce hráze, toto měření je tedy povaţováno za novou 

základní etapu měření. Od tohoto data měření tedy proběhla 25 etapa. Práce byly 

prováděny pod vedením zkušeného geodeta Ing. Pavla Mikity. Měření proběhlo za 

příznivých povětrnostních podmínek, rychle a bez komplikací. Byl pouţit stejný přístroj 

i pomůcky jako v předchozích etapách. Měřické práce, které byly provedeny v těchto dvou 

dnech lze rozdělit do tří různých úloh. Měření v triangulační síti, zaměření pozorovaných 

bodů na hrázi a koruně hráze.  

6.4.2 Měření v triangulační síti 

Tato síť byla vybudována v místním souřadnicovém systému z důvodu lepší 

orientace, jak v měření, výpočtech a konečných výsledcích. Kladná osa Y je proloţena 

body 1 a 2 s počátkem v bodě 1. Kladná osa X je na ní kolmá a směřuje ve směru vodního 

toku. Směry mezi jednotlivými body byly zaměřeny metodou v řadách a skupinách. 

Postupně jsme zaměřili všechny viditelné body triangulační sítě ve třech skupinách. 

Naměřené hodnoty byly zaznamenány do zápisníku a jsou přiloţeny v příloze č. 1. 

Aby bylo moţno provést měření, v co nejkratším čase bylo nutné všechny pilíře 

osadit cílovými terči. U pilíře, ze kterého bylo prováděno měření, bylo potřeba umístit 

přístroj pomoci čepu pro nucenou centraci. Tím byl přístroj přesně upevněn nad bod, dále 

byl přístroj horizontován pomocí stavěcích šroubů.  Metoda měření v řadách a skupinách, 

byla pouţita pro vyloučení případných měřických chyb. Tato metoda také eliminuje 

systematické chyby (kolimační, excentricitu, …). Při měření vodorovných posunů hráze je 

vyţadována vysoká přesnost, proto měření proběhlo ve třech skupinách. Čtení v první 

skupině bylo nastaveno na nulu. Nastavení dalších skupin se řídí vzorcem: 

 

𝑥 =
4𝑅

𝑖+𝑛
         (15) 

kde x je hodnota čtení, 4R hodnota celého kruhu, n počet zadaných skupin a i počet 

odečítacích míst. U teodolitu Wild T3 s koincidenčním mikrometrem jsou odečítací místa 

dvě, proto vzorec můţeme přepsat takto:  

 

𝑥 =
2𝑅

𝑛
         (16) 

 Jednotlivé úhlové záměry byly provedeny na všechny viditelné vrcholy 

mikrotriangulační sítě. Měření se postupně přesouvalo na další vrcholy sítě, dokud nebyly 

zaměřeny záměry ze všech vrcholů.  
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6.4.3 Zaměření pozorovaných bodu na hrázi 

Zaměření těchto pozorovaných bodů probíhá za stanovišť 1 aţ 4. Stanoviště 1 a 4 

jsou vybudovány na pravém břehu a stanoviska 2 a 3 na levém břehu. Při měření je potřeba 

dodrţet tři základní pravidla. Základna 1-3 slouţí pro zaměření pravého břehu, základna  

3-4 pro přepadové bloky a základna 3-2 je pouţívaná pro zaměření levého břehu. Zaměření 

bodů provádíme ve dvou řadách. Při měření je potřeba kontrolovat zaměřované body 

s jejich označením v zápisnících. Body na přepadových blocích jsou umístěny blízko u 

sebe a je snadné je mezi sebou zaměnit. Naměřené hodnoty opět zapisujeme do zápisníku, 

viz příloha č. 2.  

6.4.4 Zaměření pozorovaných bodu na koruně hráze 

Pro zaměření těchto bodů byla pouţita metoda deviačního úhlu na záměrné přímce. 

Body na koruně hráze, jsou zaměřovány ze stanoviska číslo 9, orientace byla provedena na 

stanovisko číslo 10. Tyto stanoviska 9, 10 byly zřízeny pouze k zaměření bodů na koruně 

hráze. Zaměření bylo provedeno ve dvou řadách a skupinách. Naměřené hodnoty jsou také 

zaznamenávány do zápisníku, příloha č. 3. Při výpočtu jsou pouţity vzdálenosti 

jednotlivých bodů od stanovisek, naměřené v základní etapě. Výsledkem jsou přímo 

posuny ve směru záměrné přímky.  
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7.  Vyhodnocení měření 

Za výsledky vyhodnocení i samotného měření jsou povaţovány hodnoty posunů 

hrázových bloků. Pro jejich výpočet je potřeba vypočíst souřadnice pozorovaných bodů, ty 

jsou nadále porovnávány se základní etapou. Samotný výpočet těchto souřadnic lze moţno 

rozdělit do tří kroků. Nejdříve je nutno vyrovnat mikrotriangulační síť. Dalším krokem je 

výpočet souřadnic kontrolních bodů hráze. Z těchto vypočtených hodnot a z dříve jiţ 

známých údajů byly vypočteny také posuny koruny hráze.  

Veškeré prováděné měření a výpočty jsou zatíţené chybami, které se hromadí 

a sčítají. Přesnost měření ovlivňují a sniţují také různé atmosférické podmínky či nestejné 

výšky hladin ve srovnávaných etapách. Příznivým vlivem na prováděné měření je pouţití 

stejného přístroje, měřiče či stejná roční doba měření. 

Při provádění vlastního měření bylo v prvním dni jasno a teploty se pohybovaly od 

15°C aţ po 27°C. Ve druhém dni byly podmínky pro měření takřka ideální, zataţeno, 

teplota se pohybovala okolo 16°C. 

7.1  Vyrovnání sítě 

Vyrovnání mikrotriangulační sítě bylo provedeno v programu určeném pro 

geodetické výpočty. Pouţit byl program Groma 8.0. Postup výpočtu a protokol 

o vyrovnání sítě je přiloţen v příloze č. 6. Pomocí stejného programu byly také vykresleny 

elipsy chyb. Schéma je přiloţeno v příloze č. 7. 

Vypočtené souřadnice vztaţných bodů jsou porovnány se souřadnicemi určenými 

v základní etapě. Nová 38(25). etapa byla také porovnaná s předchozí 37(24). etapou. Dále 

byly vybrány některé z předchozích etap, pro lepší představu při porovnávání. Nově 

naměřené výsledky jsou vţdy porovnávány s 23(10). etapou, 28(15). etapou, 

33(20). etapou. Výsledné posuny jsou vţdy uvedeny v tabulkách a vykresleny graficky. 

 

Tabulka 1: Porovnání nových vypočtených souřadnic bodů sítě se základní etapou 

Číslo 
bodu 

Základní etapa Nová etapa odchylky v poloze 

X [m] Y [m] X [m] Y [m] dx [mm] dy [mm] 

1 1000,0030 1000,0009 1000,0020 999,9990 1,0 1,9 

2 1000,0004 1209,4036 1000,0037 1209,4037 -3,3 -0,1 

3 966,8395 1150,0347 966,8399 1150,0336 -0,4 1,1 

4 983,6628 1044,4811 983,6625 1044,4783 0,3 2,8 

5 865,3650 986,8900 865,3650 986,8900 0,0 0,0 

6 897,5700 1172,1200 897,5700 1172,1200 0,0 0,0 

7 698,1412 1114,5559 698,1435 1114,5563 -2,3 -0,4 

9 1089,0727 936,2062 1089,0763 936,2000 -3,6 6,2 
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Tabulka 2: Porovnání nových vypočtených souřadnic bodů sítě s předchozí etapou 

Číslo 
bodu 

Předchozí etapa Nová etapa odchylky v poloze 

X [m] Y [m] X [m] Y [m] dx [mm] dy [mm] 

1 1000,0021 999,9988 1000,0020 999,9990 -0,1 0,2 

2 1000,0023 1209,4039 1000,0037 1209,4037 1,4 -0,2 

3 966,8395 1150,0337 966,8399 1150,0336 0,4 -0,1 

4 983,6623 1044,4798 983,6625 1044,4783 0,2 -1,5 

5 865,3650 986,8900 865,3650 986,8900 0,0 0,0 

6 897,5700 1172,1200 897,5700 1172,1200 0,0 0,0 

7 698,1421 1114,5594 698,1435 1114,5563 1,4 -3,1 

9 1089,0749 936,2012 1089,0763 936,2000 1,4 -1,2 
 

 Z uvedených tabulek vyplývá, ţe po celou dobu sledování nedochází ke změně 

pohybu u vztaţných bodů 5 a 6. Jsou proto brány jako body pevné. U ostatních bodů 

dochází k minimálním odchylkám. 

 

Tabulka 3: Porovnání jednotlivých etap se základní etapou, v ose X 

Číslo 
bodu 

Základní 
etapa 

Odchylky v poloze 

23(10).etapa 28(15).etapa 33(20).etapa 38(25).etapa 

X [m] dx [mm] dx [mm] dx [mm] dx [mm] 

1 1000,0030 -0,1 0,3 -0,2 1,0 

2 1000,0004 -0,2 -3,0 -2,5 -3,3 

3 966,8395 -0,6 -2,1 -0,6 -0,4 

4 983,6628 0,0 -0,2 0,4 0,3 

5 865,3650 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 897,5700 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 698,1412 -0,4 -1,2 -0,3 -2,3 

9 1089,0727 -4,9 -3,9 -4,2 -3,6 

 

Tabulka 4: Porovnání jednotlivých etap se základní etapou, v ose Y 

Číslo 
bodu 

Základní etapa 
Odchylky v poloze 

23(10).etapa 28(15).etapa 33(20).etapa 38(25).etapa 

Y  [m] dx [mm] dx [mm] dx [mm] dx [mm] 

1 1000,0009 1,0 2,2 1,4 1,9 

2 1209,4036 -0,3 0,6 -0,1 -0,1 

3 1150,0347 0,9 1,9 1,5 1,1 

4 1044,4811 2,6 3,4 3,0 2,8 

5 986,8900 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 1172,1200 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 1114,5559 -0,1 -3,3 -1,9 -0,4 

9 936,2062 3,8 6,1 5,7 6,2 
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7.2 Výpočet vodorovných posunů bodů na vzdušním líci 

Výpočet těchto posunů má dvě fáze, nejdříve byly vypočteny souřadnice 

pozorovaných bodů. Ten byl proveden pomocí programu Microsoft Excel 

a nadefinovaných vzorců uvedených v podkapitole 5.1.2. Úhly ze kterých byl výpočet 

prováděn, jsou zaznamenány v tabulce č. 5 spolu s vypočtenými souřadnicemi. 

Souřadnice nové 38(25). etapy byly porovnány se základní etapou a tím byly 

určeny celkové posuny. Výsledné posuny jak v ose X tak i Y jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

Pro výpočet etapového posuny byly porovnány, nová 38(25). etapa spolu s předchozí 

37(24). etapou. Hodnoty těchto etapových posunů jsou zaznamenány v tabulce č. 7. 

Pro lepší moţnost srovnání posunů hrázových bloků, byla nová 38(25). etapa 

srovnána s vybranými předchozími etapami. Ty byly zvoleny v rozmezí 5 let.  Celkové 

posuny tohoto porovnání v ose X, tedy ve směru toku, jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Celkové posuny v ose Y, tedy kolmo na směr toku, jsou zaznamenány v tabulce č. 8.  

Záporné znaménko u posunů v ose X, znamená pohyb proti směru toku, kladné 

znaménko pak ukazuje pohyb po směru toku. 

Posuny hráze jak celkové tak i etapové jsou zpracovány také graficky, uvedeny jsou 

v podkapitole 7.4. 
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Tabulka 5: Výpočet souřadnic pozorovaných bodů na vzdušním líci 

 

 

základna číslo bodu α  [ g ] β  [ g ] X  [ m ] Y  [ m ] 

1-3 621 292,5388 22,5002 1059,3733 1005,9783 

1-3 620 300,2382 24,4981 1060,6256 1013,6390 

1-3 619 306,7117 26,4350 1061,7226 1020,6577 

1-3 618 313,6238 28,7638 1062,7039 1028,8741 

1-3 617 321,3515 32,0343 1063,9567 1039,4696 

1-3 616 329,6626 36,5444 1065,0797 1053,0017 

4-2 610 360,6785 51,1248 1062,8552 1135,4316 

4-2 710 360,7774 50,3998 1061,9996 1134,7316 

4-2 609 365,7126 56,5378 1060,9785 1148,9060 

4-2 709 365,8844 55,8996 1060,2121 1148,4565 

4-2 608 370,0006 63,3634 1059,0967 1162,1764 

4-2 708 370,2761 62,7648 1058,2405 1161,9564 

4-2 607 373,9825 71,9283 1056,5299 1175,5420 

4-2 707 374,1764 71,5558 1055,9527 1175,4413 

4-2 606 377,7162 82,8792 1053,2104 1188,9077 

4-2 605 381,0320 96,6517 1049,5808 1201,8425 

4-2 604 384,0842 113,7636 1045,5856 1214,7827 

4-2 603 386,5817 130,9307 1041,8614 1226,4699 

4-3 8131 328,4436 59,9128 1064,3867 1100,2831 

4-3 7131 328,3632 60,2007 1064,9774 1100,5398 

4-3 7129 328,4753 60,3052 1064,9693 1100,7458 

4-3 8129 328,5518 60,0173 1064,3855 1100,4853 

4-3 6131 328,6480 60,0072 1064,2191 1100,5504 

4-3 6129 328,7577 60,1170 1064,2231 1100,7595 

4-3 7121 335,4538 67,5174 1064,0800 1114,2984 

4-3 7119 335,5437 67,6202 1064,0628 1114,4828 

4-3 8121 335,6642 67,3441 1063,4627 1114,2264 

4-3 6121 335,6887 67,3395 1063,4128 1114,2369 

4-3 8119 335,7880 67,487 1063,4405 1114,4810 

4-3 6119 335,7861 67,4582 1063,4040 1114,4448 

4-3 7151 311,3675 47,6828 1065,2807 1073,0417 

4-3 7149 311,5000 47,7624 1065,2872 1073,2348 

4-3 8151 311,5088 47,4311 1064,5508 1072,9879 

4-3 8149 311,7182 47,5452 1064,5369 1073,2824 

4-3 6151 311,6145 47,4038 1064,3593 1073,0711 

4-3 6149 311,7394 47,4802 1064,3693 1073,2530 

4-3 7141 320,3178 53,6260 1065,4537 1086,7720 

4-3 8141 320,4750 53,2914 1064,6066 1086,5876 

4-3 7139 320,4778 53,7364 1065,4366 1087,0240 

4-3 8139 320,7636 53,5214 1064,6352 1087,0700 

4-3 6141 320,6594 53,4218 1064,5945 1086,8797 

4-3 6139 320,7694 53,4939 1064,5761 1087,0484 
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Tabulka 6: Porovnání nových  souřadnic pozorovaných bodů se základní etapou 

Číslo 
bodů 

Základní etapa 
Nová etapa 

Celkové posuny 
38(25).etapa 

X [ m ] Y [ m ] X [m] Y [m] dx [mm] dy [mm] 

621 1059,3723 1005,9768 1059,3733 1005,9783 -1,0 -1,5 

620 1060,6252 1013,6373 1060,6256 1013,6390 -0,4 -1,8 

619 1061,7213 1020,6559 1061,7226 1020,6577 -1,3 -1,8 

618 1062,7026 1028,8721 1062,7039 1028,8741 -1,3 -2,0 

617 1063,9547 1039,4668 1063,9567 1039,4696 -2,0 -2,8 

616 1065,0773 1052,9990 1065,0797 1053,0017 -2,4 -2,7 

610 1062,8539 1135,4312 1062,8552 1135,4316 -1,3 -0,4 

710 1061,9989 1134,7308 1061,9996 1134,7316 -0,7 -0,9 

609 1060,9768 1148,9063 1060,9785 1148,9060 -1,7 0,3 

709 1060,2084 1148,4544 1060,2121 1148,4565 -3,7 -2,1 

608 1059,0948 1162,1758 1059,0967 1162,1764 -1,9 -0,6 

708 1058,2389 1161,9563 1058,2405 1161,9564 -1,6 -0,2 

607 1056,5285 1175,5421 1056,5299 1175,5420 -1,4 0,1 

707 1055,9526 1175,4404 1055,9527 1175,4413 0,0 -1,0 

606 1053,2093 1188,9070 1053,2104 1188,9077 -1,1 -0,8 

605 1049,5797 1201,8413 1049,5808 1201,8425 -1,1 -1,2 

604 1045,5867 1214,7811 1045,5856 1214,7827 1,1 -1,6 

603 1041,8609 1226,4679 1041,8614 1226,4699 -0,5 -2,1 

8131 1064,3846 1100,2806 1064,3867 1100,2831 -2,1 -2,5 

7131 1064,9743 1100,5398 1064,9774 1100,5398 -3,0 0,0 

7129 1064,9663 1100,7448 1064,9693 1100,7458 -3,1 -0,9 

8129 1064,3840 1100,4839 1064,3855 1100,4853 -1,5 -1,4 

6131 1064,2168 1100,5504 1064,2191 1100,5504 -2,3 0,0 

6129 1064,2212 1100,7588 1064,2231 1100,7595 -1,9 -0,7 

7121 1064,0783 1114,2989 1064,0800 1114,2984 -1,7 0,5 

7119 1064,0607 1114,4822 1064,0628 1114,4828 -2,0 -0,6 

8121 1063,4609 1114,2259 1063,4627 1114,2264 -1,8 -0,4 

6121 1063,4096 1114,2378 1063,4128 1114,2369 -3,3 0,9 

8119 1063,4406 1114,4805 1063,4405 1114,4810 0,1 -0,5 

6119 1063,4021 1114,4458 1063,4040 1114,4448 -1,9 1,0 

7151 1065,2787 1073,0416 1065,2807 1073,0417 -2,0 -0,1 

7149 1065,2872 1073,2331 1065,2872 1073,2348 0,0 -1,7 

8151 1064,5488 1072,9860 1064,5508 1072,9879 -2,0 -1,9 

8149 1064,5353 1073,2810 1064,5369 1073,2824 -1,6 -1,4 

6151 1064,3574 1073,0697 1064,3593 1073,0711 -1,8 -1,4 

6149 1064,3694 1073,2515 1064,3693 1073,2530 0,2 -1,5 

7141 1065,4508 1086,7727 1065,4537 1086,7720 -2,8 0,7 

8141 1064,6081 1086,5855 1064,6066 1086,5876 1,5 -2,2 

7139 1065,4370 1087,0214 1065,4366 1087,0240 0,4 -2,6 

8139 1064,6359 1087,0674 1064,6352 1087,0700 0,8 -2,7 

6141 1064,5956 1086,8783 1064,5945 1086,8797 1,1 -1,3 

6139 1064,5782 1087,0482 1064,5761 1087,0484 2,1 -0,1 
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Tabulka 7: Porovnání nových souřadnic pozorovaných bodů s předchozí etapou 

 

 

Číslo 
bodů 

Předchozí etapa Nová etapa 
Etapové posuny 

37(24).etapa 38(25).etapa 

X  [m] Y   [m] X   [m] Y   [m] dx [mm] dy [mm] 

621 1059,3726 1005,9779 1059,3733 1005,9783 -0,7 -0,4 

620 1060,6258 1013,6392 1060,6256 1013,6390 0,2 0,1 

619 1061,7230 1020,6580 1061,7226 1020,6577 0,4 0,3 

618 1062,7038 1028,8743 1062,7039 1028,8741 -0,1 0,2 

617 1063,9569 1039,4696 1063,9567 1039,4696 0,3 0,0 

616 1065,0785 1053,0011 1065,0797 1053,0017 -1,2 -0,6 

610 1062,8545 1135,4327 1062,8552 1135,4316 -0,8 1,1 

710 1061,9990 1134,7321 1061,9996 1134,7316 -0,6 0,5 

609 1060,9777 1148,9064 1060,9785 1148,9060 -0,7 0,4 

709 1060,2112 1148,4567 1060,2121 1148,4565 -0,9 0,1 

608 1059,0956 1162,1770 1059,0967 1162,1764 -1,2 0,6 

708 1058,2399 1161,9567 1058,2405 1161,9564 -0,6 0,2 

607 1056,5290 1175,5427 1056,5299 1175,5420 -1,0 0,7 

707 1055,9529 1175,4417 1055,9527 1175,4413 0,2 0,4 

606 1053,2096 1188,9082 1053,2104 1188,9077 -0,9 0,5 

605 1049,5806 1201,8427 1049,5808 1201,8425 -0,2 0,1 

604 1045,5862 1214,7825 1045,5856 1214,7827 0,5 -0,2 

603 1041,8624 1226,4701 1041,8614 1226,4699 1,0 0,2 

8131 1064,3862 1100,2826 1064,3867 1100,2831 -0,5 -0,5 

7131 1064,9756 1100,5386 1064,9774 1100,5398 -1,8 -1,2 

7129 1064,9682 1100,7448 1064,9693 1100,7458 -1,1 -1,0 

8129 1064,3844 1100,4845 1064,3855 1100,4853 -1,1 -0,8 

6131 1064,2182 1100,5497 1064,2191 1100,5504 -1,0 -0,7 

6129 1064,2217 1100,7591 1064,2231 1100,7595 -1,4 -0,4 

7121 1064,0790 1114,2973 1064,0800 1114,2984 -0,9 -1,0 

7119 1064,0623 1114,4819 1064,0628 1114,4828 -0,5 -0,9 

8121 1063,4614 1114,2256 1063,4627 1114,2264 -1,3 -0,7 

6121 1063,4111 1114,2360 1063,4128 1114,2369 -1,8 -0,9 

8119 1063,4399 1114,4805 1063,4405 1114,4810 -0,6 -0,5 

6119 1063,4033 1114,4444 1063,4040 1114,4448 -0,7 -0,4 

7151 1065,2803 1073,0409 1065,2807 1073,0417 -0,4 -0,7 

7149 1065,2873 1073,2342 1065,2872 1073,2348 0,1 -0,6 

8151 1064,5500 1072,9868 1064,5508 1072,9879 -0,8 -1,1 

8149 1064,5352 1073,2821 1064,5369 1073,2824 -1,8 -0,3 

6151 1064,3583 1073,0704 1064,3593 1073,0711 -0,9 -0,8 

6149 1064,3697 1073,2534 1064,3693 1073,2530 0,4 0,4 

7141 1065,4514 1086,7708 1065,4537 1086,7720 -2,3 -1,2 

8141 1064,6055 1086,5871 1064,6066 1086,5876 -1,1 -0,6 

7139 1065,4361 1087,0231 1065,4366 1087,0240 -0,6 -0,9 

8139 1064,6347 1087,0695 1064,6352 1087,0700 -0,5 -0,6 

6141 1064,5941 1086,8795 1064,5945 1086,8797 -0,4 -0,2 

6139 1064,5753 1087,0480 1064,5761 1087,0484 -0,7 -0,4 
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Tabulka 8: Celkové posuny v ose X 

Umístění 
bodů 

Název 
bodu 

Základní 
etapa 

23(10).etapa 28(15).etapa 33(20).etapa 38(25).etapa 

X  [ m ] dx  [mm] dx  [mm] dx  [mm] dx  [mm] 

H
o

rn
í 
řa

d
a
 b

o
d

ů
 

621 1059,3723 -1,4 -1,5 -0,4 -1,0 

620 1060,6252 -1,7 -2,7 -0,7 -0,4 

619 1061,7213 -1,8 -3,6 -1,3 -1,3 

618 1062,7026 -1,5 -2,6 -1,5 -1,3 

617 1063,9547 -2,0 -4,7 -2,4 -2,0 

616 1065,0773 -1,7 -3,7 -2,7 -2,4 

6151 1064,3574 -1,1 -3,6 -2,6 -1,8 

6149 1064,3694 1,2 -0,7 0,9 0,2 

6141 1064,5956 1,3 -2,0 -0,9 1,1 

6139 1064,5782 1,6 -1,4 0,2 2,1 

6131 1064,2168 -0,8 -2,9 -2,6 -2,3 

6129 1064,2212 -1,0 -1,9 -3,0 -1,9 

6121 1063,4096 -1,7 -3,1 -5,2 -3,3 

6119 1063,4021 -1,0 -2,7 -3,8 -1,9 

610 1062,8539 -1,3 -3,5 -2,8 -1,3 

609 1060,9768 -1,9 -3,3 -2,9 -1,7 

608 1059,0948 -1,8 -3,7 -3,7 -1,9 

607 1056,5285 -1,4 -2,9 -3,0 -1,4 

606 1053,2093 -1,5 -2,1 -2,2 -1,1 

605 1049,5797 -1,5 -1,4 -1,4 -1,1 

604 1045,5867 -1,2 -0,9 -1,3 1,1 

603 1041,8609 -0,6 -1,7 -3,7 -0,5 

S
tř

e
d

n
í 
řa

d
a
 b

o
d

ů
 

7151 1065,2787 -1,7 0,2 -2,9 -2,0 

7149 1065,2872 -1,0 -2,8 -1,3 0,0 

7141 1065,4508 -0,6 -3,7 -2,6 -2,8 

7139 1065,4370 1,1 -0,8 -1,4 0,4 

7131 1064,9743 -1,5 -2,7 -3,8 -3,0 

7129 1064,9663 -1,9 -2,2 -4,3 -3,1 

7121 1064,0783 -1,5 -2,7 -3,1 -1,7 

7119 1064,0607 -1,1 -3,1 -4,0 -2,0 

710 1061,9989 -1,3 -0,6 -1,6 -0,7 

709 1060,2084 -3,6 -3,0 -4,2 -3,7 

708 1058,2389 -1,9 -1,6 -2,8 -1,6 

707 1055,9526 -1,0 -0,8 -1,6 0,0 

D
o

ln
í 

řa
d

a
 b

o
d

ů
 

8151 1064,5488 -1,7 -1,7 -2,1 -2,0 

8149 1064,5353 -1,4 -1,4 -1,0 -1,6 

8141 1064,6081 1,2 1,2 0,8 1,5 

8139 1064,6359 0,8 0,1 -0,3 0,8 

8131 1064,3846 -1,8 -2,2 -2,5 -2,1 

8129 1064,3840 -1,1 -0,5 -1,7 -1,5 

8121 1063,4609 -1,8 -1,5 -2,4 -0,5 

8119 1063,4406 -0,2 0,8 -0,7 0,1 
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Tabulka 9: Celkové posuny v ose Y 

Umístění 
bodů 

Název 
bodu 

Základní 
etapa 

23(10).etapa 28(15).etapa 33(20).etapa 38(25).etapa 

Y   [ m ] dy  [mm] dy  [mm] dy  [mm] dy  [mm] 

H
o

rn
í 
řa

d
a
 b

o
d

ů
 

621 1005,9768 0,1 -1,4 -1,1 -1,5 

620 1013,6373 -0,7 -1,4 -1,7 -1,8 

619 1020,6559 -0,6 -2,0 -1,8 -1,8 

618 1028,8721 -0,8 -2,6 -1,8 -2,0 

617 1039,4668 -0,7 -2,9 -2,0 -2,8 

616 1052,9990 -0,9 -2,9 -2,4 -2,7 

6151 1073,0697 1,5 -1,4 -0,8 -1,4 

6149 1073,2515 0,9 -1,8 -1,6 -1,5 

6141 1086,8783 0,2 -2,0 -1,1 -1,3 

6139 1087,0482 1,4 -1,5 -0,2 -0,1 

6131 1100,5504 1,6 0,1 0,6 0,0 

6129 1100,7588 1,0 -0,1 -0,2 -0,7 

6121 1114,2378 2,1 1,3 1,3 0,9 

6119 1114,4458 2,2 1,6 0,6 1,0 

610 1135,4312 0,4 -1,1 -1,5 -0,4 

609 1148,9063 1,1 0,1 -0,7 0,3 

608 1162,1758 0,4 -1,0 -1,0 -0,6 

607 1175,5421 0,5 -0,3 -1,0 0,1 

606 1188,9070 1,0 -0,6 -1,4 -0,8 

605 1201,8413 -1,0 -1,1 -2,0 -1,2 

604 1214,7811 -1,4 -1,3 -2,5 -1,6 

603 1226,4679 -1,3 -1,9 -3,5 -2,1 

S
tř

e
d

n
í 
řa

d
a
 b

o
d

ů
 

7151 1073,0416 1,4 -0,9 0,6 -0,1 

7149 1073,2331 1,0 -1,5 -1,1 -1,7 

7141 1086,7727 2,7 0,0 1,5 0,7 

7139 1087,0214 -0,1 -2,7 -1,9 -2,6 

7131 1100,5398 1,8 0,2 0,4 0,0 

7129 1100,7448 1,8 0,2 -0,7 -0,9 

7121 1114,2989 2,0 0,5 1,0 0,5 

7119 1114,4822 1,5 0,5 -0,7 -0,6 

710 1134,7308 1,2 -1,9 -1,7 -0,9 

709 1148,4544 -0,2 -2,5 -2,4 -2,1 

708 1161,9563 1,0 -1,0 -0,8 -0,2 

707 1175,4404 0,2 -1,5 -1,9 -1,0 

D
o

ln
í 

řa
d

a
 b

o
d

ů
 

8151 1072,9860 0,8 -1,9 -1,1 -1,9 

8149 1073,2810 0,6 -1,6 -0,9 -1,4 

8141 1086,5855 0,3 -2,8 -1,3 -2,2 

8139 1087,0674 -0,2 -2,7 -2,2 -2,7 

8131 1100,2806 0,1 -2,4 -2,7 -2,5 

8129 1100,4839 0,7 -0,6 -1,5 -1,4 

8121 1114,2259 2,0 -0,4 -0,7 -0,4 

8119 1114,4805 1,2 -0,4 -1,2 -0,5 
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7.3 Výpočet vodorovných posunů bodů na koruně hráze 

Pro výpočet těchto posunů byly pouţity vzorce (13),(14) uvedené v podkapitole 

5.1.4. Hodnoty, které byly pouţity pro výpočty, jsou uvedeny následující tabulce č. 10. 

Výsledný posun q ve směru toku je uveden také v tabulce č. 10.  

 

Tabulka 10: Výpočet příčných posunů na koruně hráze 

Číslo bodu αz  [ g ] αi   [ g ] s  [ m ] q  [ mm ] 

K8 398,2187 398,2166 228,290 -7,5 

K9 398,0373 398,0353 214,410 -6,7 

K10 399,9877 399,9861 200,030 -5,0 

K11 0,2460 0,2436 180,100 -6,8 

K12 0,6583 0,6554 166,410 -7,6 

K13 1,3114 1,3088 152,730 -6,2 

K14 2,3117 2,3088 139,100 -6,3 

K15 3,6147 3,6126 126,310 -4,2 

 

Posuny q naměřeny a vypočteny v 38(25). etapě byly porovnány se základní etapou a 

s předchozí 37(24). etapou. Pro celkové zhodnocení byly vybrány další tři předešlé etapy. 

Ty byly zvoleny v intervalu po 5-ti letech: 23(10). etapa, 28(15). etapa, 33(20). etapa. 

Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

 

Tabulka 11: Celkové posuny bodů na koruně hráze 

Číslo 
bodu 

Celkové posuny Etapový 
posun 23(10).etapa 28(15).etapa 33(20).etapa 37(24).etapa 38(25).etapa 

dx [mm] dx [mm] dx [mm] dx [mm] dx [mm] dx [mm] 

K8 -1,8 -6,8 -5,7 -5,4 -7,5 -0,7 

K9 -1,3 -6,4 -4,7 -4,4 -6,7 -0,3 

K10 -1,6 -5,0 -4,1 -4,1 -5,0 0,0 

K11 -2,0 -7,4 -7,9 -5,7 -6,8 0,6 

K12 -1,6 -7,1 -6,8 -5,5 -7,6 -0,5 

K13 -1,2 -6,7 -5,8 -4,6 -6,2 0,5 

K14 -1,5 -6,6 -5,9 -4,8 -6,3 0,2 

K15 0,8 -3,4 -2,6 -2,4 -4,2 -0,8 

 

Vodorovné posuny na koruně hráze nepřekračují maximální povolený posun, který 

stanovil projekt na ±10,00mm.  

Tak jako v předešlých výsledcích, záporné znaménko znamená pohyb proti směru 

toku, kladné znaménko pak ukazuje pohyb po směru toku.  
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7.4 Grafické znázornění vodorovných posunů 

 

  

Graf 1: Celkové posuny na koruně hráze 
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Graf 2: Celkové posuny vztaţných bodů v ose Y 
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Graf 3: Celkové posuny vztaţných bodů v ose X 
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Graf 4: Celkové posuny bodů na vzdušním líci, horní řada, v ose X 
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Graf 5: Celkové posuny bodů na vzdušním líci, horní řada, v ose Y 
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Graf 6: Celkové posuny bodů na vzdušním líci, střední řada, v ose X 
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  Graf 7: Celkové posuny bodů na vzdušním líci, střední řada, v ose Y 
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Graf 8: Celkové posuny bodů na vzdušním líci, dolní řada, v ose X 
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  Graf 9: Celkové posuny bodů na vzdušním líci, dolní řada, v ose Y 
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8. Závěr 

Ve dnech 24.7. – 25.7.2012 bylo provedeno zaměření 38(25). etapy sledování 

vodorovných posunů pozorovaných bodů na koruně a vzdušním líci hráze  vodního díla 

Kruţberk. 

 Součástí etapy bylo zaměření sítě vztaţných bodů. Z nových souřadnic vztaţných 

bodů 1, 2, 3 a 4 byly vypočteny souřadnice pozorovaných bodů a porovnáním se 

souřadnicemi základní a předchozími etapami byly získány vodorovné posuny 

pozorovaných bodů.  

 Měření bylo provedeno stejnou metodou, přístrojem a pomůckami jako v 

předchozích etapách, a to metodou měření vodorovných směrů v řadách a skupinách 

teodolitem Wild T3 s kovovými válcovými terči pro speciální centrační zařízení na 

observačních pilířích. Tyto terče byly pouţity i pro měření záměrné přímky na koruně 

hráze, kde se zasunují do zděří v šachtičkách u obrubníku vozovky. 

 Výsledky jsou zpracovány v tabulkách i graficky. Etapové posuny na koruně hráze 

se pohybují od -0,8 mm do 0,6 mm. Největší posun byl určen u bodu K15. U bodu K10 

nedošlo k etapovému posunu vůbec. Střední chyba v určení vodorovného posunu na 

koruně hrázi je mq = ± 0,7 mm. Za prokazatelný posun jsou povaţovány hodnoty od 

±1,8mm. 

 Etapové posuny na vzdušním líci ve směru toku, ve směru osy X, byly zjištěny od   

-2,3 mm do 1,0 mm. Střední chyby mx = ± 0,6 mm aţ ± +1,3 mm. Za prokazatelný posun 

se povaţují hodnoty vyšší jak ±1,5 mm aţ ±3,2 mm. 

 Vodorovné etapové posuny na vzdušním líci kolmo na směr toku, ve směru osy Y, 

byly naměřeny od -1,2 mm do 0,7 mm. Střední chyby mx = ± 0,6 mm aţ ± +1,5 mm. Za 

prokazatelný posun jsou povaţovány hodnoty vyšší jak ±1,5 mm aţ ±3,8 mm. 

 Posuny zjištěny v měření 38(25). etapy prokázaly, ţe vodní dílo Kruţberk je 

stabilní, není ohroţena bezpečnost ani funkčnost hráze. Etapové posuny jsou v mezních 

hodnotách, nevykazují nepříznivé deformace hráze. 
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