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Anotace  

V předložené diplomové práci je zpracováno utváření poklesové kotliny v oblasti 

7. kry Dolu Karviná lokalita Lazy. V první části je řešena problematika vlastního měření a 

jednotlivých přesností použité metody. V následující části jsou zpracovány jednotlivé 

poklesy, naklonění a teoretické výpočty a jejich porovnání. V další části jsou jednotlivé dílčí 

výsledky zpracovány do grafů nebo vykresleny pomocí použitých programů. V závěru jsou 

zhodnoceny jednotlivé výsledky. 

Klíčová slova: geometrická nivelace, poklesová kotlina, Subsch 

Summary 

In the present thesis  it was  processed  theme of formation subsidence  trough in 

the area of 7. block of the Mine Karviná locality Lazy. In first part are handled of 

measurement and analysis of measuring method. In following part are processed subsidence, 

tilt and theoretical calculation with comparison. In next part are presented results in graphs 

or drawings by used software. In conclusion are evaluated results. 

Key words: geometric leveling, subsidence througt, Subsch 
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1. Úvod 
Těžba černého uhlí na ostravsko-karvinském revíru má dlouholetou tradici. Historie 

sahá až do starší doby kamenné, kdy v roce 1942 byl nalezen pěstní klín, dokazující 

přítomnost lidí na našem území. V mladé době kamenné bylo v oblasti Petřkovicích 

archeologicky dokázáno první dobývání uhlí z výchozů na svazích. Během 12. a 13. století 

byly vybudovány tři základní města a to Orlová, osada, která ležela na dnešním území 

Slezské Ostravy a město Fryštát. Okolo 17. století byl proveden rozsáhlý geologický 

průzkum a následně bylo zjištěno, že ložisko se táhne až k podhůří Beskyd a od Třince na 

jihozápad. Následný vývoj pokračoval dál až do dnešní podoby, kterou je možno dnes vidět. 

[5] 

Toto téma jsem si vybrala z důvodu jeho aktuality. Vznikající deformace 

způsobeny poddolováním mají vliv na změnu povrchu. Jedná se zejména o deformace a 

poklesy, které mají za následky deformace budov, liniových staveb a okolní krajiny. Dají se 

tyto změny teoreticky vypočítat, jak budou probíhat a v jakých časových intervalech. 

Mým cílem byl na Dole Karviná lokalita Lazy, kde již byla vybudována pozorovací 

stanice, provést tři měření ve třech různých časových intervalech a porovnat s teoretickým 

výpočtem. První měření proběhlo dne 25. 11. 2013, druhé 19. 2. 2014 a třetí měření proběhlo 

dne 3. 4. 2014. Pro výškové měření bodů na pozorovací stanici byla zvolena trigonometrická 

nivelace. Současně byly vyhotoveny rozbory přesností, výpočet poklesů, naklonění a 

následně zpracováni pomoci vhodného programu. Také byla teoreticky vypočteny poklesy 

pomocí programu Subsch, které byly porovnány s vlastním měřením. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Závod Lazy 
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2. Přípravné práce 

2.1 Popis lokality 

Pod Důl Karviná spadají dvě lokality a to Československé armády (ČSA) a Lazy. 

Lokalita Lazy se nachází přibližně 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy. Rozloha 

dobývacího prostoru je 32 m2 a přibližný výpočet zásob je k 1. 1. 2013 vypočítán na 84,8 

milionu tun. Těžba je zde vedena kombajnovou technikou. V současnosti se dobývají 

sedlové sloje, kde mocnost sloje může dosahovat velkých výšek. Během dobývání se 

provádí mechanizovaná výztuž. [9] 

2.2 Geologické podmínky 

V oblasti 7. kry Dolu Karviná, závod Lazy byla sloj č. 39 již vydobyta. Ve sloji č. 

40 je v 7. kře vydobyt porub 140 702 a porub 140 704 je současně dobýván. Sloj č. 39 se 

nachází v průměrné hloubce 685 m a sloj č. 40 v průměrné hloubce 740 m pod povrchem. 

Úklon vrstev v oblasti 7. kry je proměnlivý. Předmětnou oblast člení na dvě části tzv. sušské 

sedlo, antiklinální ohyb sloje. V západní části jsou tak sloje ukloněny 8° k ZSZ, ve východní 

části pak 7° k SSV. Mezislojová vzdálenost mezi slojemi č. 39 a nadložní slojí č. 38 činí cca 

27 m. Sloj č. 39 je v oblasti vyvinuta v mocnosti 4 – 6 m. Meziloží slojí č. 38 a č. 39 je 

tvořeno převážně jemnozrnnými a střednězrnnými pískovci. Meziloží sloje č. 40 a č. 39 má 

průměrnou mocnost 55 m a je tvořeno převážně jemnozrnným a střednězrnnými pískovci 

s vložkami drobno až střednězrnných slepenců. I zde je mocnost sloje velmi variabilní. 

V průměru sloj dosahuje mocnosti kolem 4,5. Ve východní části dosedají na sloj erozivně 

pískovce a mocnost sloje se zde pohybuje kolem 3 m. V oblasti 7. Kry je v přímém nadloží 

40. sloje nepravidelně vyvinut prachovec s proměnlivou mocností 1 až 13 m, který je lokálně 

erodován nadložními pískovci. [4] V Příloze č. 1 naleznete geologický řez a následně výkres, 

který znázorňuje, kde byl daný řez proveden. 

2.3 Rekognoskace terénu 

Zvolená pozorovací stanice slouží pro zjišťování poklesů už několik let, a proto 

před samostatným měřením bylo nutno projít zájmovou lokalitu a ověřit si stav bodů na 

pozorovací stanice, které slouží k našemu vlastnímu měření. Během samostatné 

rekognoskace byly všechny body nalezeny. V průběhu samostatného měření probíhaly 

v okolí pozorovací stanice terénní úpravy a dva body byly zničeny.  

Body na pozorovací stanice číslo 2, 3, 5, 6 jsou hřeby natlučené ve zpevněném 

povrchu, jedná se o asfaltovou cestu. Zbývající body jsou stabilizovány plastovými mezníky 

zatlučené do terénu. Mají žlutou barvu a průměr 16 cm. Jsou opatřeny ocelovou tyčkou na 

konci zakončenou tzv. kotvou, která slouží k zabránění vytáhnutí či zničení bodu. 
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2.4 Měřické pomůcky 

Během rekognoskace bylo rozhodnuto, jakou metodou se zájmová lokalita bude 

měřit. Body na pozorovací stanici se nachází v členitém terénu, vzdálenosti mezi 

jednotlivými body dosahují velkých vzdáleností a byly předpokládány velké poklesy, proto 

byla zvolena metoda trigonometrické nivelace. Přístroj pro měření byl zvolen Leica TCR 

1202 s odrazným hranolem, který se na body stabilizoval pomocí trojnohým stativem pro 

trasírku. Do svislé polohy se trasírka urovnala pomocí krabicové libely, umístěné na trasírce. 

2.4.1 Leica TCR 1202 

Tento přístroj byl zvolen z důvodu dosahujících velkých přesností i na velké 

vzdáleností Obr. č 4. Na Obr. č. 5 je vyobrazen odrazný hranol, na který je nezbytnou 

součástí pro samostatné měření. 

 

Obr. č. 2: Hřeb v asfaltu 

Obr. č. 3: Plastový mezník 
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MĚŘENÍ ÚHLÚ 
Střední chyba měření úhlů 2", 0,6 mgon 

Nejmenší zobrazovaná jednotka 0,1 mgon, 0,1" 

MĚŘENÍ DÉLEK 

Dosah na 1 hranol (GPR1) 3500 m 

Dosah na minihranol (GMP101) 1200 m 

Dosah na reflexní folii (60 x 60 
mm) 250 m 

Nejmenší měřená délka 1,5 m 

Střední chyba měření délek 1 mm + 1,5 ppm 

Minimální odečítání 0,1 mm 

MĚŘENÍ DÉLEK 
BEZ HRANOLU 

Dosah PinPoint R400  > 400 m 90 % refl. / >200 m 18 % 
reflektivita 

Dosah PinPoint R1000  > 1000 m 90 % refl. / >500 m 18 
% reflektivita 

Minimální vzdálenost  1,5 m 

Střední chyba měření délek 2 mm + 2 ppm 

Tabulka 1: Parametry Leica TCR 1202 [6] 

Obr. č. 4: Leica TCR 1202 

Obr. č. 5: Odrazný hranol 
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2.5 Výškopisný základ 

V České republice je tento základ tvořen základním výškovým bodovým polem, 

které nám umožňuje jednotné určení nadmořské výšky. Tyto body základního bodového 

pole slouží jako podklady pro další měření. [11] 

Výškové bodové pole se dělí: 

- Základní výškové bodové pole 

- Základní nivelační body 

- Česká státní nivelační síť I. – III. Řádu 

 

- Podrobné výškové bodové pole 

- Nivelační síť IV. Řádu 

- Plošné nivelační sítě 

- Stabilizované body technickou nivelací 

Body výškového bodového pole jsou navázány na jednotné výškové systémy. Dnes 

se můžeme setkat s několika systémy. [11] 

- Baltský výškový systém po vyrovnání – jedná se o připojení naší 

nivelační sítě k síti bývalého SSSR. Základní bod je nulová hladina 

v Kronštadtu. Jedná se o Jadranský výškový systém minus 0,416 m. 

[11] 

- Jadranský výškový systém – jde o systém, který je zapotřebí 

k návaznosti dnešního systému a to Baltu po vyrovnání. Jeho základní 

bod je nulová hladina vodočtu v Terstu. [11] 

2.6 Pozorovací stanice 

Pozorovací stanice jsou zřizovány pro účely sledování vlivů poddolování v době 

dobývání nerostných surovin i v době po ní, kdy je sledováno doznívající klesání. Každé 

měření je prováděno v určitém časovém intervalu, periodická měření, na jednotlivých 

bodech pozorovací stanice. Měřením jsou zaznamenávány změny klesání během 

probíhajícího dobývání, do kterého jsou zahrnuty deformace budov a jejich zařízení, na které 

mají tyto pohyby vliv.  

Vzdálenost a stabilizace jednotlivých bodů je odvozena z účelu, pro který je tato 

stanice zřizována. Důležité je, aby body pozorovací stanice vystihovaly, co nejlépe tvar 

poklesové kotliny a krajní body pozorovací stanice byly mimo poklesovou kotlinu. [12] 
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2.7 Liniové pozorovací stanice 

Tyto stanice jsou zřizovány za účelem zachycení středu poklesové kotliny a jejich 

okraje. Obrovskou jejich nevýhodou je, že další deformace a to naklonění, křivost a 

vodorovné přetvoření, platí jen ve směru linie. Může se stát, že to nejsou hodnoty maximální. 

Výhodou je tvoření trojúhelníkových řetězců, kde se dají určit směry maximálních 

deformací. Liniové typy pozorovacích stanic jsou znázorněny na obrázcích Obr. č. 6 - 9. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Liniová pozorovací stanice – přímková [12] 

Obr. č. 7: Liniová pozorovací stanice – osový kříž [12] 
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2.8 Plošné pozorovací stanice 

Ten to typ pozorovací stanice je nejspolehlivější pro určení hodnot deformaci a to i 

jejich směrů v poklesové kotlině. Což vede k přesnění parametrů funkci pro prognózní 

výpočet deformací. Velkou nevýhodou těchto pozorovacích stanic je jejich nákladnost při 

budování bodů pozorovací stanice, jejich velký rozsah a tudíž jejich pracnost při měření. 

Proto jsou budovány jen ojediněle a v místech pro sledování poddolování na důležitých 

stavebních objektech, nikoliv pro celou poklesovou kotlinu. Plošné typy pozorovací stanice 

jsou znázorněny na obrázcích Obr. č. 10 - 12. [12] 

 

Obr. č. 9: Liniová pozorovací stanice – lomené přímky [12] 

Obr. č. 8: Liniová pozorovací stanice: trojúhelníkové řetězce [12] 
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Obr. č. 10: Plošná pozorovací stanice – čtvercová síť [12] 

Obr. č. 11: Plošná pozorovací stanice – trojúhelníková síť [12] 
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Pro vlastní vyhotovení naměřených bodů byly zvoleny dvě liniové pozorovací 

stanice. 1. liniová pozorovací stanice vede z bodu 1 na bod 26. Mezilehlé body jsou 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24. 2. liniová pozorovací stanice vede z bodu 1 na bod 6004. Mezilehlé 

body jsou 2, 3, 4, 8, 9, 11, 6001, 6002, 6003. Ostatní body jsou součástí plošné pozorovací 

stanice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Plošná pozorovací stanice – roztroušené body [12] 
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3. Metody měření svislých pohybů 
Svislé pohyby tzv. poklesy jsou určeny za určitý časový interval. Jedná se o rozdíl 

dvou naměřených výšek a to na začátku a na konci daného období. [12] 

     𝑠𝑗,𝑘 = 𝑉𝑘 − 𝑉𝑗 3.1 

Kde 𝑠𝑗,𝑘  je pokles toho daného bodu za určité období, 𝑉𝑗  a 𝑉𝑘  jsou naměřené výšky 

počátečního a koncového měření toho určitého časového období. [12] 

Hodně záleží na vybrané měřické metodě určující výšky na našich bodech a z toho 

vyplývá i přesnost určení poklesu. [12] 

     𝑚𝑠
2 =  𝑚𝑉𝑘

2 + 𝑚𝑉𝑗

2  3.2 

Pokud obě měření byla prováděna stejnou metodou a s předpokladem za stejné 

přesnosti dá se dále uvažovat, že může platit:  

     𝑚𝑠 = ±𝑚𝑉 ∗ √2 3.3 

Výšky se dají určovat několika způsoby. Velmi často používaným způsobem je 

geometrická nivelace, hydrostatická nivelace a trigonometrická nivelace. 

3.1 Geometrická nivelace 

Geometrickou nivelací získáváme převýšení mezi dvěma body. K tomuto určení 

slouží nivelační přístroj a nivelační lať. Nivelační přístroje se dají rozdělit na nivelační 

přístroje libelové, nivelační přístroje kompenzátorové a digitální nivelační přístroje. Dále se 

dají rozdělit podle jejich přesnosti. Nivelační latě se dělí na invarové nivelační latě nebo 

centimetrové skládací. [12] 

Pro zvolenou zájmovou lokalitu byly voleny čtyři nivelační pořady. První nivelační 

pořad byl vedený z bodu P400. Tento pořad byl připojovacím měřením na bod 1, ze kterého 

byly vedeny další 3 nivelační pořady po bodech pozorovací stanice. Ověření výšky bodu 

P400 je převzato od hlavního důlního měřiče, který ověření provádí jednou do roka. 

Geometrickou nivelací se dá určit převýšení dvěma způsoby. A to geometrickou 

nivelací ze středu, nebo nivelací vpřed. Nejpoužívanější je geometrická nivelace ze středu.  

3.1.1 Geometrická nivelace ze středu  

Jedná se o nivelaci, kdy se přístroj postaví mezi dva měřené body. Nivelační lať se 

postaví na bod 1 a bod 2 a latí se pohybuje malými kmity dopředu a dozadu a odečítá se 

nejmenší hodnota na lati. Kmitání latě zajišťuje čtení nejmenší hodnoty na lati. Odečtením 

se získá záměra vzad a záměra vpřed viz. Obr. č. 13. [11] 
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Pro převýšení mezi body platí vztah 

     𝑣 = 𝑧 − 𝑝 3.4 

3.1.2 Geometrická nivelace vpřed 

Při nivelaci vpřed, jak je znázorněno na Obr. č. 14, se následné převýšení určí ze 

záměry vpřed a výšky přístroje. Přístroj postavíme nad bod 1 a nivelační lať nad bod 2. Na 

nivelační lati odečteme čtení vpřed a změříme výšku přístroje nad bobem. [5] 

 

 

 

 

 

 

     𝑣 = 𝑣𝑝 − 𝑝 3.5 

3.1.3 Volba přesnosti nivelační metody 

Tato přesnost je dána vzorečkem (3.6), kde jsou dány hlavní parametry. Mezi tyto 

parametry patří přesnost výšky výchozího bodu, přesnost připojovacího pořadu a přesnost 

vlastního měření. [12] 

     𝑚𝑉𝐵

2 = 𝑚𝑉𝑉𝐵

2 + 𝑚𝑉𝑃𝑃

2 + 𝑚𝑉𝑃𝑆

2  3.6 

Přesnost je dána délkou nivelačního pořadu a přesností zvoleného nivelačního 

pořadu.  

     𝑚𝑉𝑃𝑃
= ±𝑚𝑜 ∗ √𝐿 3.7 

Kde 𝑚𝑜 je střední kilometrová chyba a L je délka nivelačního pořadu, který je oboustranně 

připojen. Maximální střední kilometrovou chybu znázorňuje následující Tabulka 2. [4] 

 

 

Obr. č. 13: Geometrická nivelace ze středu [11] 

Obr. č. 14: Geometrická nivelace vpřed [11] 
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Druh nivelace ZPV, I. řád VPN, II. řád PN, III. řád PN. IV. řád TN 

Max. střední 

kilometrová 

chyba 

0,40 +
0,71

√𝑛𝑅

 0,45 +
0,80

√𝑛𝑅

 0,60 +
1,06

√𝑛𝑅

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

 10 

 Kde 𝑛𝑅 je počet měřených oddílů připojovacího pořadu. [12] 

Přesnost nivelačního pořadu je dána střední kilometrovou chybou, která je 

prakticky dána dvojím měřením nestejné váhy. Váha na každém měřeném úseku je jiná, 

z důvodu nestejné délky úseků. Tuto chybu znázorňuje následující vzoreček  

     𝑚𝑥 = ±
1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] 3.8 

Kde n je počet oddílů, d je rozdíl převýšení v oddíle mezi nivelací tam a zpět a s je délka 

příslušného oddílu. [12] 

Pokud vycházíme ze známého bodu a končíme na známém bodě, lze přesnost určit 

rovnou a nemusíme řešit kritéria povolených odchylek pro kontrolní měření. 

 

Tabulka 3: Odchylka pro oddíl mezi daným a měřeným převýšením [3]  

Nivelační pořad I. II. III. IV. 

Pro oddíl v [mm] 2 + 1,5 ∗ √𝑅 2 + 2,25 ∗ √𝑅 2 + 3 ∗ √𝑅 2 + 5 ∗ √𝑅 

 

Tabulka 4: Odchylka pro oddíl mezi nivelovaným převýšením tam a zpět [3] 

Nivelační pořad I. II. III. IV. 

Pro oddíl v [mm] 5 ∗ √𝑅 25 ∗ √𝑅 3 ∗ √𝑅 5 ∗ √𝑅 

Kde R je délka nivelovaného oddílu 

 

Tabulka 5: Odchylka pro úsek mezi daným a měřeným převýšením [3] 

Nivelační pořad I. II. III. IV. 

Pro oddíl v [mm] 2 + 1,5 ∗ √𝐿23
 2 + 2,25 ∗ √𝐿23

 2 + 3 ∗ √𝐿23
 2 + 5 ∗ √𝐿23

 

 

Tabulka 6:Odchylka pro úsek mezi nivelovaným tam a zpět [3] 

Nivelační pořad I. II. III. IV. 

Pro oddíl v [mm] 1,5 ∗ √𝐿23
 2,25 ∗ √𝐿23

 3 ∗ √𝐿23
 5 ∗ √𝐿23

 

 

Tabulka 2: Maximální střední chyba 
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3.1.4 Měřické dvojice nestejné přesnosti 

Jedná se o vyrovnání měřických dvojic, kde máme měření tam i zpět. Nestejná 

přesnost je dána, nestejnou velikostí oddílů nivelačního pořadu. Proto jsou zavedeny ve 

výpočtu tzv. váhy, které přibližně vystihují velikost chyby v jednotlivých oddílech. 

1) Před začátkem výpočtu nejprve vypočítáme vyrovnanou hodnotu výškového 

rozdílu podle vzorečku (3.9). Jedná se o součet sum naměřených hodnot tam a 

zpět vydělený dvěma. 

     ∆ℎ =
[𝑙´] + [𝑙´´]

2
 3.9 

2) Následně je vypočtena váha každého oddílu 

     𝑝 =
1

𝑠
 3.10 

Kde s je délka jednotlivých oddílů. 

3) Vypočteme rozdíly jednotlivých dvojic 

     𝑑 = 𝑙´ − 𝑙´´ 3.11 

4) Dále vypočteme [𝑑𝑑] jednotlivých dvojic 

    [𝑑𝑑] = 𝑑2 3.12 

5) Následně spočteme výraz [𝑝𝑑𝑑] a [
𝑑𝑑

𝑠
], které se musí rovnat. 

6) Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu jednoho měření podle 

vzorečku 

     𝑚𝑜 = ±√
1

2𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] 3.13 

Kde n je počet oddílů. 

7) Vypočteme empirickou střední chybu aritmetického průměru podle vzorečku 

(3.8) 

8) Nakonec je spočtena střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového 

rozdílu celé tratě 

    𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝐿 3.14 

Kde L je délka celého nivelačního pořadu. 
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3.2 Trigonometrická nivelace 

Trigonometrická nivelace se využívá v případech, kdy dochází k velkým poklesům, 

jednotlivé záměry dosahují velkých vzdálenosti nebo v případech kdy se nedá geometrická 

nivelace provést. Jedná se o řešení pravoúhlého trojúhelníku, jak je znázorněno na Obr. č. 

15. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V terénu je stroj postaven a zcentrován na bod A, na bod B je postaven a zcentrován 

nebo urovnán do svislé polohy pomocí krabicové libely na trasírce odrazný hranol, na které 

se pomocí přístroje cílí. Nejvýhodnější je měřit šikmou vzdálenost a zenitový úhel, ale může 

se i měřit výškový úhel. Během měření se nesmí zapomínat měřit výšky přístroje a 

odrazného hranolu na bode. [12] 

Výškový rozdíl vychází z Obr. č. 15 a vzoreček je spočten následujícím způsobem 

     ∆𝑉𝐴𝐵 = ±ℎ + 𝑖 − 𝑡 3.15 

Kde h je možno spočítat dvěma způsoby a to pomocí výškového úhlu 

     ±ℎ = 𝑠 ∗ tg(±𝛽) = 𝑠 , ∗ sin(±𝛽) 3.16 

nebo zenitového úhlu  

     ±ℎ = 𝑠 ∗ cotg(𝑧) = 𝑠 , ∗ cos(𝑧) 3.17 

 

 

 

 

Obr. č. 15: Trigonometrické určování výšek [12] 
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3.2.1 Vliv ze zakřivení a refrakce 

Při trigonometrickém určování výšek na dlouhé vzdálenosti nám na měření působí 

vlivy a to ze zakřivení země a refrakce. Tyto chyby vznikají při vzdálenostech nad 300m a 

musí se jednotlivá měření o tyto vlivy opravit viz. Obr. č. 16. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava ze zakřivení se značí q a počítá se ze vztahu 

     𝑞 = 𝑠 ∗ tg
𝜑

2
≅ 𝑠 ∗

𝜑

2
=

𝑠2

2𝑅
 3.18 

Oprava z vlivu refrakce se značí u a počítá se ze vztahu 

 𝑢 = 𝑘 ∗
𝑠2

2𝑅
 3.19 

Kde R je poloměr referenční koule. 

Obr. č. 16: Oprava ze zakřivení a refrakce [12] 
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3.2.2 Přesnost trigonometrického určení výšek 

Přesnosti vyplývají z našeho přesného měření a hlavně zda si v průběhu měření 

dáváme pozor na hrubé a systematické chyby. Hrubé chyby lze poznat hned během měření, 

systematické chyby nabývají malých hodnot a během měření se mohou sčítat a výsledné 

hodnoty mohou být pro nás nepřípustné. 

Nejčastější systematické chyby: 

- Chyba v měření zenitových úhlů (výškových úhlů) 

- Chyba refrakčního koeficientu 

- Nepřesné určení výšky přístroje a cíle 

- Chyba při určení vzdálenosti 

- Chyba v odchylce ze svislice 

Střední chyba měřeného převýšení bude 

     𝑚∆𝑉
2 = 𝑠2 ∗ 𝑚𝑧

2 + cotg 𝑔2 ∗ 𝑧 ∗ 𝑚𝑠
2 +

𝑠4

4 ∗ 𝑅2
∗ 𝑚𝑘

2 + 𝑚𝑖
2 + 𝑚𝑡

2 3.20 

Kde    𝑚𝑧 - střední chyba zenitové vzdálenosti 

  𝑚𝑠 - střední chyba vodorovné délky 

  𝑚𝑘 - střední chyba referenčního koeficientu 

  𝑚𝑖 - střední chyba výšky přístroje 

  𝑚𝑡 - střední chyba výšky odrazného hranolu 

Dále se počítá střední chyba aritmetického průměru 

    𝑚∆𝑉
, =

𝑚∆𝑉

√2
 3.21 

Střední chyba jednoho měření 

     𝑚∆𝑉 =
𝑑

√2
 3.22 

Kde d je rozdíl v převýšení mezi měřením tam a zpět 

Střední chyba aritmetického průměru 

     𝑚∆𝑉
, =

𝑑

2
 3.23 

Střední chyba trigonometrického pořadu 

     𝑚𝐿 = ±𝑚∆𝑉 ∗ √𝑛 3.24 

Kde n je počet záměr. 
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K naměření této diplomové práce je použita metoda trigonometrické nivelace. Stroj 

je postaven mezi body a zaznamenáváme zenitové úhly a vodorovné či šikmé vzdálenosti. 

V průběhu měření záměry nepřesáhly vzdálenosti do 300m, tak není potřeba provádět 

opravy z vlivu zdánlivého horizontu a refrakce. Výpočet nivelačního zápisníku je uvede 

v Příloze č. 1, 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle Obr. č. 17 vyplývá následující vzorec 

     ∆𝑉 = 𝑙1 − (
𝑠1

tg 𝑧1
) + (

𝑠2

tg 𝑧2
) − 𝑙2 3.25 

Kde 𝑙1 a 𝑙2 jsou vodorovné vzdálenosti a 𝑧1 a 𝑧2 jsou naměřené zenitové úhly. 

 

3.3 Nepřímé určení naklonění 

Naklonění se určuje mezi sousedními body v terénu. U jednotlivých bodů musíme 

znát poklesy a vodorovnou vzdálenosti mezi jednotlivými body, kterou spočteme ze 

souřadnic. Výsledné naklonění se vypočítá podle následujícího vzorce 

  

     𝑖1,2 =
𝑠2 − 𝑠1

𝑙1,2
 3.26 

Kde 𝑠1  a 𝑠1  je pokles na sousedních bodech a 𝑙1,2  je vodorovná vzdálenosti mezi body, 

vypočtená ze souřadnic.  

Naklonění se počítala jen u zvolených liniových pozorovacích stanicích. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17: Trigonometrická nivelace ze středu [11] 
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4. Utváření poklesové kotliny 
Pohyby lze objasnit tak, že při vyrubání jeho části vznikne prázdný prostor. Tento 

prostor se buď ihned, nebo po nějaké době zaplní úlomky horniny, anebo pružným sblížením 

podloží s nadložím. Pohyby začnou po určitém čase, kdy soustředěný tlak hornin překoná 

odpor deformací nebo zlomení. Delší dobu budou odolávat horninovému tlaku horniny 

z pevných břidlic než z měkkých břidlic a jiných nesoudržných hornin. Vliv na deformace 

má také, zda se jedna o horniny pórovité, suché, vlhké a jaké má hornina mechanické 

vlastnosti. [8] 

4.1 Činitelé ovlivňující velikost pohybu 

4.1.1 Geologické činitelé 

Tento činitel je především nejvíce ovlivněn fyzikálně mechanickými vlastnostmi 

horninového masivu, tektonikou, sledu vrstev a jejich vlastnosti ve vodorovném a svislém 

uložení a přítomnost vody.  Důležité je vědět jaké vlastnosti má nadloží. Pokud máme to 

štěstí a jedná se o nesoudržnou horninu, dá se předpokládat, že klesání bude mít plynulý 

průběh. 

Pro velikost a směr pohybu nadloží má podstatný vliv úklon ložiska. Druhy úklonů 

jsou uvedeny v tabulce č. 7. [7] 

 

Tabulka 7: Charakteristika uložení ložiska [7] 

Uložení α 

vodorovné 0° 

ploché 0 - 22° 

ukloněné 22 - 45° 

polostrmé 45 - 70° 

strmé 70 - 85° 

svislé 85- 90° 

4.1.2 Prostoroví činitelé 

 Úklon dobývané sloje – ovlivňuje velikost pohybu a jeho směr. Jedná se o to, 

že nad nižší částí porubu budou pohyby i deformace menší než nad horní 

částí. Těžiště není ve svislici procházející středem vyrubaného prostoru, ale 

bude posunuto. [7] 

 Hloubka dobývání – tento činitel ovlivňuje především velikost poklesů. Dalo 

by se říci, že s rostoucí hloubkou se poklesy zvětšují. Bezpečná hloubka je 

hloubka, ve které je dobýváno a její vliv na povrch je malý. [7] 
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 Délka a šířka vyrubané plochy – Obr. č. 18 názorně ukazuje vliv délky a šířky 

porubu. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mocnost sloje – velikost pohybu je přímo úměrná mocnosti dobývané sloje. 

Tyto poruchy se dají změnit, pokud vydobytý prostor budeme vyplňovat 

zakládkou. Velký účinek mají i ponechané pilíře, které mají za úkol zabránit 

závalu. [7] 

 Časové činitelé - patří mezi jeden z nejdůležitějších činitelů a je v něm 

zahrnuta rychlost dobývání a rychlost uvolnění a pohybu nadložních hornin. 

[7] 

4.1.3 Součinitel dobývání 

Důsledek nakypření horniny a postupného dobývání a následně jeho sedání. 

Původní bloky nejsou na místech, kde byly před dobýváním a nezabírají svou původní 

polohu ve vrstevním sledu. Dále můžou během tohoto procesu působit nepředvídatelné 

vlivy. Pak velikost maximální hodnoty poklesu je dána vzorečkem (4.26) [7] 

     𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝑚 ∗ 𝑎 4.27 

Kde a je součinitel dobývání, který je závislý na nakypření nadložní vrstvy, způsobu 

dobývání a pevnosti horniny a m je mocnost dobývané sloje. [7] 

Koeficient dobývání, který se značí a, se vypočítá z následujícího vzorečku 

     𝑎 =
𝑉𝑘

𝑉𝑢
 4.28 

Kde 𝑉𝑘  je objem vyrubaného ložiska a 𝑉𝑢 je objem poklesové kotliny určený na základě 

měření. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty součinitele dobývání pro naše revíry. 

[7] 

Obr. č. 18: Vliv hloubky ložiska na velikost poklesové kotliny [7] 
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Tabulka 8: Součinitel dobývání [7] 

Dobývání a 

na zával (první podrubání) 0,60 - 0,70 

s foukanou základkou 0,45 - 0,55 

na zával (další podrubání) 0,75 - 0,85 

se sypanou zakládkou 0,40 - 0,60 

s plavenou základkou 0,35 - 0,45 

s plavenou pískovou zakládkou 0,15 - 0,20 

 

4.2 Mezný úhel vlivu 

Je to úhel od vodorovné roviny, který ve zvolené svislé rovině svírá spojnice bodu 

ležícího na okraji vyrubané plochy s uvažovaným bodem na povrchu. Úhel užívaný pro 

praktické i teoretické úvahy o tvaru poklesové kotliny. Ovlivňuje ho několik činitelů a to 

především na petrografické vlastnosti hornin, úklon ložiska, tektonické poměry, porušení 

vlivu předchozího dobývání, způsob dobývání a na použité základce. [8] 

Dlouhodobým pozorováním a následně i zkušenostmi jsou pro Ostravsko – 

karvinský revír přijaty hodnoty mezných úhlů. [8] 

 V karbonských vrstvách 

     𝜇𝑘 = 65°  

 V terciérním pokryvu 

     𝜇𝑡 = 55°  

Průměrný mezný úhel získáme ze vztahu 

     𝜇𝑝 =
𝜇𝑡 ∗ 𝐻𝑡 + 𝜇𝑘 ∗ 𝐻𝑘

𝐻𝑡 + 𝐻𝑘
 4.29 

Kde  𝜇𝑡 - mezný úhel vlivu v pokryvných horninách 

 𝜇𝑘 - mezný úhel vlivu v produktivních horninách 

 𝐻𝑡 - mocnost pokryvu 

 𝐻𝑘 - mocnost produktivních hornin 
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4.3 Plná účinná plocha 

Vyrubaná plocha má přímý vliv na velikost plochy ovlivněné dobýváním na 

povrchu. Na povrchu je vždy tato plocha větší než vlastní vydobytý prostor. Tvar účinné 

plochy se podobá tvaru obrysu plochy ložiska. Plně účinnou plochu lze definovat jako plocha 

v ložisku, kterou je nutno vyrubat, aby pokles bodu P v nadloží nebo na povrchu byl největší. 

Velikost této účinné plochy je charakterizován poloměrem plné účinné plochy. [8] 

     𝑟 = 𝐻 ∗ cotg 𝜇 4.30 

Kde H je známá hloubka dobývacího prostoru, µ je úhel ramen kužele s podstavou, neboli 

mezný úhel vlivu. [8] 

V následujícím Obr. č. 20 je znázorněno schéma vodorovně uloženého ložiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Obr. č. 20: Plná účinná plocha pro vodorovná ložiska [7] 

Obr. č. 19: Mezný úhel vlivu [8] 
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V případě, že vyrubaná plocha ložiska bude větší než plná účinná plocha, je v úseku 

mezi body P a P´ na povrchu celá řada bodů, u nichž je pokles maximální. Jestliže jsou 

takové body i ve směru kolmém, vzniká rovinná číst poklesové kotliny (dno). [8] 

Mohou nastat následující tři případy velikosti vyrubané plochy: 

 Rozměry stejné jako u plné účinné plochy 

     𝑙 = 2𝑟 = 2𝐻 cotg 𝜇  

 Vyrubaná plocha menší než plná účinná  

    𝑙 < 2𝑟 = 2𝐻 cotg 𝜇     

 Vyrubaná plocha větší než plná účinná 

    𝑙 > 2𝑟 = 2𝐻 cotg 𝜇     

4.4 Ohraničení poklesové kotliny 

U vodorovně uložených ložisek je hranice poklesové kotliny dána tvarem vyrubané 

plochy. Hranice je označena tzv. obalovou křivkou, jak je znázorněno u Obr. č. 21. Obalová 

křivka má rozměry odpovídající plné účinné ploše. Přesný tvar poklesové kotliny lze taky 

vyjádřit mimohraniční čárou a případně ohraničením dna poklesové kotliny, nebo pomocí 

izočar (izokatabáz) stejného poklesu. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě ukloněné a strmé sloje se liší podmínky k vytváření poklesové kotliny 

tím, že jsou různé hodnoty mezných úhlů a v důsledku toho je plnou účinnou plochou plocha 

podobající se elipse. [8] 

 

 

Obr. č. 21: Vykreslení obalové křivky [7] 
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4.5 Metodika předběžných výpočtů pohybu povrchových bodů 

V předchozí kapitole jsou uvedeny všechny hlavní faktory, které mají vliv na 

velikosti svislých pohybů v důsledku poddolování. Poklesová kotliny tak vzniká shodně 

s funkční závislostí, v němž v matematickém vztahu je jedné straně pohyb a na druhé straně 

hlavní faktory a koeficienty, na nichž je tento pohyb závislý. [7] 

Je mnoho metod, ale pro diplomovou práci byla zvolena Schenkova metoda, kterou 

si v následujícím textu rozepíšeme, jak se počítá a v kapitole č 7. 2. bude uvedeno její 

praktické využití za použití programu Subsch. 

4.5.1 Schenkova metoda 

Vycházíme z obecného vzorce pro výpočet poklesu 

     𝑠 = 𝑀 ∗ 𝑎 ∗ 𝑒 ∗ 𝑧 4.31 

Kde M - mocnost dobývané sloje 

 a - součinitel dobývací metody 

 e - součinitel účinnosti 

 z – součinitel časový 

Následuje výpočet podle Hradila. Jedná se o trojúhelníkovou metodu pro výpočet 

účinkového součinitele. Představme si to jako plochu s vrcholy a povrchovým bodem P 

(Obr. č. 23) [7] 

Obr. č. 22: Vykreslení obalové křivky při úklonném uložení [7] 



Lenka Cabalková: Utváření poklesové kotliny v oblasti 7. kry Dolu Karviná lokalita Lazy 

 

2014  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     𝑠∆ = 𝑀 ∗ 𝑎 ∗ 𝑧 ∗ (1 − 𝑒−𝜋(
𝑥
𝑟

)
2

) ∗ ∆𝜎 4.32 

Kde x je stření příčka trojúhelníku a ∆𝜎 jsou hodnoty pro bod P uvnitř kladné plochy. Pro 

přesnost výpočtu je velmi důležitá velikost ∆𝜎 a z Obr. č 24 je jasné, že čím bude úhel menší, 

tím bude výpočet přesnější. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně musíme rozdělit funkci vlivu, která je závislá na geometrických 

vlastnostech podrubaného podloží. Následný výpočet poklesu se vypočte ze vzorce 

     𝑠 = 𝑀 ∗ 𝑎 ∗ (𝑒1 − 𝑒2 + +𝑒3) 4.33 

Kde 𝑒1 je vypočtený účinek pro celou vyrubanou plochu s malým vnějším mezním úhlem, 

𝑒2 je vypočtený účinek pro vnitřní plochu a zmenšenou o posunutí vnitřní hrany a 𝑒3 je 

vypočtený vliv vnitřní vyrubané plochy s velkým mezným úhlem. 

Obr. č. 24: Princip výpočtu poklesu [7] 

Obr. č. 23: Trojúhelníková metoda podle Hradila [7] 
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Složitější propočty vznikají u situace pro řešení dynamických vlivů, kde jde o 

zabezpečení vlivů vnitřní plochy. Jedná se o zpoždění, které je dáno porubní frontou. Proto 

je velmi důležité zmenšit na okrajích tyto jednotlivé plochy. [7] 

Časový součinitel je závislý na geometrických vlastnostech nadloží. 

     𝑧 = 1 − 𝐸𝑥𝑝 (−5 ∗
∆𝑡 − 𝑅𝑒

𝑇𝑜
) 4.34 

Kde ∆𝑡 je časový rozdíl mezi okamžikem výpočtu a počátkem dobývání, Re je časový rozdíl 

mezi zahájením dobývání a prvotním projevem na povrchu a 𝑇𝑜  je doba trvání pohybu 

povrchu. [7] 

Následně je spočteno naklonění 

     𝑖1,2 =
𝑠2 − 𝑠1

𝑙1,2
 4.35 

Kde s je pokles bodu a l je vzdálenost mezi těmito body. 
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5. Vlastní měření 
Měření na pozorovací stanici probíhá v periodickém intervalu už několik let. 

Souřadnice jednotlivých bodů na pozorovací stanici jsou v systému jednotné sítě katastrální 

a výšky ve výškovém systému Jadran.  

Vlastní měření probíhalo v periodickém intervalu a jednalo se o měření výškových 

rozdílů. Vlastní měření bylo rozděleno na připojovací nivelační pořad na bod 1 a z něho 

následně byly vedeny další tři nivelační pořady po bodech pozorovací stanice. Připojovací 

měření bylo vedeno z bodu P400. Bod je stabilizován plastovým mezníkem a nachází se 

v ochranném pilíři. Výška tohoto bodu je jedno do roka přeměřena hlavním důlním měřičem. 

Pro výpočet připojovacího měření byla tato výška poskytnuta. Výšky byly měřeny metodou 

trigonometrickou ze středu. Měření probíhalo pomocí přístroje Leica TCR 1202, kde byly 

zaznamenávány vodorovné vzdálenosti a zenitové úhly. Následně naměřené hodnoty byly 

zpracovány do zápisníků, jež jsou v Příloze č. 3, 4, 5. 

5.1 1. etapa měření 

První měření probíhalo na podzim 25. 10. 2013. Podmínky pro měření byly 

příznivé, polojasno, foukal mírný vítr a teplota byla 15°. Připojovací měření vedlo 

z nivelačního bodu, jehož výšku ověřuje pravidelně jednou do roka hlavní důlní měřič a 

pokračovalo v blízkosti místí kolejové dopravy. Proto pří měření jsme museli dbát velké 

opatrnosti, jak během měření, abychom se nedopustili hrubých chyb a dosáhli požadovaných 

přesnosti, tak i opatrností při pohybu po kolejišti.  

 

 Tabulka 9: Kritérium přesnosti připojovacího měření (1. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 4) 

Kritérium 

Tam Zpět 

P400 - 1 255,5110 0,5163 240,8547 240,8521 2,6 3,59 Splněno 

Vlastním měřením jsme dosáhli požadované přesnosti a dále bylo provedeno 

vyhodnocení připojovacího měření a byly určeny střední chyby. 
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Tabulka 10: Přesnost připojovacího měření (1. etapa) 

Oddíl  
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 1. etapa měření (25. 10. 2013) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 -4,6824 4,6836 0,262 4,6830 -1,20 3,81 1,44 -0,20 0,04 5,49 5,49 

2 -8,9142 8,9136 0,186 8,9139 0,60 5,38 0,36 1,60 2,56 1,94 1,94 

3 -1,0596 1,0617 0,068 1,0607 -2,10 14,69 4,41 -1,10 1,21 64,79 64,79 

Suma -14,6562 14,6589 0,5163   -2,70   6,21   3,81 72,22 72,22 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 3,47 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±2,45 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±1,76 𝑚𝑚  

 

Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 2,02 𝑚𝑚  

 

Výsledná výška připojovacího bodu číslo 1 je 240,8534 ± 1,8 𝑚𝑚. Následně byly 

vedeny tři nivelační pořady. První nivelační pořad byl veden z bodu č. 1 na bod č. 6004. 

druhý nivelační pořad byl veden z bodu č. 1 na bod č. 9 a třetí nivelační pořad byl veden 

z bodu č. 1 na bod č. 26. V Příloze č. 1 jsou uvedeny vypočtené nivelační zápisníky a výšky 

všech bodů pozorovací stanice a v následujících tabulkách jsou uvedeny přesnosti měření a 

dosažené povolené odchylky. 
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Výpočet 1. nivelačního pořadu vedená z bodu č. 1 na bod č. 6004: 

 

Tabulka 11: Kritérium přesnosti 1. nivelačního pořadu (1. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu 
Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 6) 

Kritérium 

Tam Zpět 

1 - 6004 240,8534 0,897 249,6430 249,6408 2,2 4,65 Splněno 

Naměřené hodnoty vyhovují mezní odchylce a následně byl proveden výpočet 

přesností. 

 

Tabulka 12: Přesnost měření 1. nivelačního pořadu (1. etapa) 

Oddíl  
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 1. etapa měření (25. 10. 2013) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 -4,6824 4,6836 0,262 4,6830 -1,20 3,81 1,44 -0,20 0,04 5,49 5,49 

2 -8,9142 8,9136 0,186 8,9139 0,60 5,38 0,36 1,60 2,56 1,94 1,94 

3 -1,0596 1,0617 0,068 1,0607 -2,10 14,69 4,41 -1,10 1,21 64,79 64,79 

Suma -14,6562 14,6589 0,5163   -2,70   6,21   3,81 72,22 72,22 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 2,58 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±1,73 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±1,82 𝑚𝑚  

 

Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 1,49 𝑚𝑚  
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Výsledná výška koncového bodu č. 6004 je 249,6419 ± 1,8 𝑚𝑚𝑚. 

 

Výpočet 2. nivelačního pořadu vedená z bodu č. 1 na bod č. 9: 

 

Tabulka 13: Kritérium přesnosti 2. nivelačního pořadu (1. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu 
Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 6) 

Kritérium 

Tam Zpět 

1 - 9 240,8534 0,4299 236,8362 236,8342 2,0 2,85 Splněno 

Naměřené hodnoty vyhovují mezní odchylce a následně byl proveden výpočet 

přesností. 

 

Tabulka 14: Přesnost měření 2. nivelačního pořadu (1. etapa) 

Oddíl 
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 1. etapa měření (25. 10. 2013) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 0,8993 -0,8983 0,064 0,8988 1,00 15,59 1,00 2,00 4,00 15,59 15,59 

2 0,6082 -0,6052 0,058 0,6067 3,00 17,36 9,00 4,00 16,00 156,25 156,25 

3 0,2690 -0,2712 0,078 0,2701 -2,20 12,76 4,84 -1,20 1,44 61,73 61,73 

4 -1,4507 1,453 0,058 1,4520 -2,50 17,10 6,25 -1,50 2,25 106,90 106,9 

5 1,0539 -1,0550 0,050 1,0545 -1,10 20,05 1,21 -0,10 0,01 24,26 24,26 

6 0,6880 -0,6877 0,044 0,6879 0,30 22,85 0,09 1,30 1,69 2,06 2,06 

7 -4,0186 4,0188 0,040 4,0187 -0,20 24,77 0,04 0,80 0,64 0,99 0,99 

8 -2,0664 2,0645 0,037 2,0655 1,90 26,82 3,61 2,90 8,41 96,81 96,81 

Suma -4,0173 4,0191 0,4299 0,20   26,04  34,44 464,59 464,59 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 5,39 𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±3,81 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±2,50 𝑚𝑚  
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Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 1,63 𝑚𝑚  

 

Výsledná výška koncového bodu č. 9 je 236,8352 ± 3,81 𝑚𝑚. 

 

Výpočet 3. nivelačního pořadu vedená z bodu č. 1 na bod č. 26: 

 

Tabulka 15: Kritérium přesnosti 3. nivelačního pořadu (1. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm] 

 (tab. č. 6) 

Kritérium 

Tam Zpět 

1 - 26 240,8534 0,575 241,3399 241,3367 3,2 3,46 Splněno 

Naměřené hodnoty vyhovují mezní odchylce a následně byl proveden výpočet 

přesností. 

 

Tabulka 16: Přesnost měření 3. nivelačního pořadu (1. etapa) 

Oddíl 
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 1. etapa měření (25. 10. 2013) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 -2,5681 2,5708 0,086 2,5695 -2,70 11,69 7,29 -1,70 2,89 85,24 85,24 

2 0,4062 -0,4057 0,065 0,4060 0,50 15,43 0,25 1,50 2,25 3,86 3,86 

3 -0,8800 0,8806 0,056 0,8803 -0,60 17,84 0,36 0,40 0,16 6,42 6,42 

4 -0,4630 0,4651 0,039 0,4641 -2,10 25,81 4,41 -1,10 1,21 113,84 113,84 

5 0,2489 -0,2495 0,065 0,2492 -0,60 15,44 0,36 0,40 0,16 5,56 5,56 

6 0,3120 -0,3107 0,047 0,3114 1,30 21,15 1,69 2,30 5,29 35,75 35,75 

7 0,3486 -0,3505 0,055 0,3496 -1,90 18,27 3,61 -0,90 0,81 65,97 65,97 

8 0,6384 -0,6404 0,069 0,6394 -2,00 14,46 4,00 -1,00 1,00 57,83 57,83 

9 2,4435 -2,4430 0,094 2,4433 0,50 10,63 0,25 1,50 2,25 2,66 2,66 

Suma 0,4865 -0,4833 0,575  -7,60  22,22  16,02 377,13 377,13 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 4,58 𝑚 
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Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±3,24 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±2,45 𝑚𝑚  

 

Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 

Výsledná výška koncového bodu č. 26 je 241,3383 ± 2,45 𝑚𝑚. 

5.1.1 Vyhodnocení přesnosti výšek bodů 

Vyhodnocení přesnosti se provádí u všech naměřených nivelačních pořadů. Jde o 

přesnost, která se skládá z přesnosti připojovacího měření a z přesnosti vlastního měření, 

vycházíme z následujícího vzorečku a v Tabulce č. 17 je vyhodnocení přesnosti výšek 1.  

 

Po úpravě dostaneme 

 

Tabulka 17: Vyhodnocení přesnosti výšek bodů (1. etapa měření) 

 

 

 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 1,59 𝑚𝑚  

 𝑚𝑉𝐵
2 = 𝑚𝑉𝑃𝑃

2 + 𝑚𝑉𝑃𝑆
2  5.36 

 𝑚𝑉𝐵 = √𝑚𝑉𝑃𝑃
2 + 𝑚𝑉𝑃𝑆

2  5.37 

Nivelační pořad 
Přesnost připojovací 

měření [mm] 

Přesnost vlastního 

měření [mm] 

Přesnost výšky 

bod (4.35) [mm] 

Nivelační pořad č. 1 

2,45 

1,73 3,00 

Nivelační pořad č. 2 3,81 4,53 

Nivelační pořad č. 3 3,24 4,06 
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5.2 2. etapa měření 

Druhé měření probíhalo na jaře dne 19. 2. 2014. Podmínky pro měření byly 

příznivé, polojasno, foukal mírný vítr a teplota byla 13°.   

Následným měřením po bodech bylo zjištěno poničení dvou bodů. Jedná se o bod 

číslo 4001 a bod na pozorovací stanici číslo 25. 1 Bod byl při druhé etapě zaměřen bočně a 

do výpočtu nebyl zařazen. Důvodem bylo odebrání zeminy kolem bodu zobrazeného na Obr. 

č. 25 probíhajících terénních úprav a tím jeho nestabilita a následně byl tento bod zničen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým bodem je bod číslo 25, který se nacházel v blízkosti místní cesty. 

Probíhající úpravy a projíždějící těžká technika zavinily ztrátu tohoto bodu pod nánosy 

zeminy. Bod nebyl nalezen při měření 2. ani 3. etapy. Následně není zaváděn do 

následujících výpočtů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 25: Bod č. 4001 

Obr. č. 26: Ztracený bod č. 25 
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Tabulka 18:  Kritérium přesnosti připojovacího měření (2. etapa) 

Nivelačn

í pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu 
Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 4) 

Kritérium 

Tam Zpět 

P400 - 1 255,4690 0,4912 240,7264 240,7276 1,2 3,50 Splněno 

Vlastním měřením jsme dosáhli požadované přesnosti a dále bylo provedeno 

vyhodnocení připojovacího měření a byly určeny střední chyby. 

 

Tabulka 19: Přesnost připojovacího měření (2. etapa)  

Oddíl  
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 2. etapa měření (19. 2. 2014) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 -4,6824 4,6836 0,262 4,6830 -1,20 3,81 1,44 -0,20 0,04 5,49 5,49 

2 -8,9142 8,9136 0,186 8,9139 0,60 5,38 0,36 1,60 2,56 1,94 1,94 

3 -1,0596 1,0617 0,068 1,0607 -2,10 14,69 4,41 -1,10 1,21 64,79 64,79 

Suma -14,6562 14,6589 0,5163   -2,70   6,21   3,81 72,22 72,22 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 6,41 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±4,53 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±3,17 𝑚𝑚  

 

Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 2,02 𝑚𝑚  

 

Výsledná výška připojovacího bodu číslo 1 je 240,7270 ± 3,2 𝑚𝑚.  
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Výpočet 1. nivelačního pořadu vedená z bodu č. 1 na bod č. 6004: 

 

Tabulka 20: Kritérium přesnosti 1. nivelačního pořadu (2. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu 
Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 6) 

Kritérium 

Tam Zpět 

1 - 6004 240,7270 0,878 248,9948 248,9974 2,6 4,58 Splněno 

Naměřené hodnoty vyhovují mezní odchylce a následně byl proveden výpočet 

přesností. 

 

Tabulka 21: Přesnost měření 1. nivelačního pořadu (2. etapa) 

Oddíl  
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 2. etapa měření (19. 2. 2014) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 -4,6824 4,6836 0,262 4,6830 -1,20 3,81 1,44 -0,20 0,04 5,49 5,49 

2 -8,9142 8,9136 0,186 8,9139 0,60 5,38 0,36 1,60 2,56 1,94 1,94 

3 -1,0596 1,0617 0,068 1,0607 -2,10 14,69 4,41 -1,10 1,21 64,79 64,79 

Suma -14,6562 14,6589 0,5163   -2,70   6,21   3,81 72,22 72,22 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±  3,46 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±2,45 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±2,29 𝑚𝑚  

 

Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 1,49 𝑚𝑚  

Výsledná výška koncového bodu č. 6004 je 248,9961 ± 2,29 𝑚𝑚𝑚. 
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Výpočet 2. nivelačního pořadu vedená z bodu č. 1 na bod č. 9: 

 

Tabulka 22: Kritérium přesnosti 2. nivelačního pořadu (2. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu 
Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 6) 

Kritérium 

Tam Zpět 

1 - 9 240,7270 0,4260 236,6690 236,6680 1,0 2,83 Splněno 

Naměřené hodnoty vyhovují mezní odchylce a následně byl proveden výpočet 

přesností. 

 

Tabulka 23: Přesnost měření 2. nivelačního pořadu (2. etapa) 

Oddíl 
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průmě

r [m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 2. etapa měření (19. 2. 2014) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 0,8919 -0,8927 0,064 0,8923 -0,80 15,64 0,64 0,20 0,04 10,01 10,01 

2 0,5987 -0,5982 0,058 0,5985 0,50 17,28 0,25 1,50 2,25 4,32 4,32 

3 -0,3115 0,3104 0,090 0,3110 1,10 11,07 1,21 2,10 4,41 13,40 13,40 

4 -0,9284 0,9303 0,043 0,9294 -1,90 23,48 3,61 -0,90 0,81 84,76 84,76 

5 1,0609 -1,0608 0,050 1,0609 0,10 19,96 0,01 1,10 1,21 0,20 0,20 

6 0,7097 -0,7091 0,043 0,7094 0,60 23,00 0,36 1,60 2,56 8,28 8,28 

7 -4,0179 4,0181 0,040 4,0180 -0,20 24,77 0,04 0,80 0,64 0,99 0,99 

8 -2,0614 2,0612 0,037 2,0613 0,20 26,81 0,04 1,20 1,44 1,07 1,07 

Suma -4,0580 4,0592 0,4260   -0,40   6,16  13,36 123,03 123,03 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 2,77 𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±1,96 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±1,28 𝑚𝑚  

Mezní střední kilometrová chyba připojení 
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 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 1,63 𝑚𝑚  

 

Výsledná výška koncového bodu č. 9 je 236,6685 ± 1,28 𝑚𝑚. 

 

Výpočet 3. nivelačního pořadu vedená z bodu č. 1 na bod č. 26: 

 

Tabulka 24: Kritérium přesnosti 3. nivelačního pořadu (2. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu 
Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 6) 

Kritérium 

Tam Zpět 

1 - 26 240,7270 0,624 241,8054 241,8036 1,8 3,65 Splněno 

Naměřené hodnoty vyhovují mezní odchylce a následně byl proveden výpočet 

přesností. 

 

Tabulka 25: Přesnost měření 3. nivelačního pořadu (2. etapa) 

Oddíl 
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 2. etapa měření (19. 2. 2014) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 -2,5701 2,5705 0,085 2,5703 -0,40 11,73 0,16 0,60 0,36 1,88 1,88 

2 0,3925 -0,3925 0,066 0,3925 0,00 15,18 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

3 -0,8769 0,8758 0,055 0,8764 1,10 18,27 1,21 2,10 4,41 22,11 22,11 

4 -0,4687 0,4690 0,039 0,4689 -0,30 25,57 0,09 0,70 0,49 2,30 2,30 

5 0,7989 -0,7986 0,068 0,7988 0,30 14,68 0,09 1,30 1,69 1,32 1,32 

6 0,3140 -0,3118 0,094 0,3129 2,20 10,63 4,84 3,20 10,24 51,45 51,45 

7 0,3601 -0,3595 0,055 0,3598 0,60 18,35 0,36 1,60 2,56 6,60 6,60 

8 3,1286 -3,1295 0,162 3,1291 -0,90 6,16 0,81 0,10 0,01 4,99 4,99 

Suma 1,0784 -1,0766 0,624  2,60  7,56  20,76 90,65 90,65 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 2,38 𝑚 
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Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±1,68 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±1,33 𝑚𝑚  

 

Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 

Výsledná výška koncového bodu č. 26 je 241,8045 ± 1,33 𝑚𝑚. 

5.2.1 Vyhodnocení přesnosti výšky bodů 

Vyhodnocení přesnosti se vypočítá ze vzorečku (5.36) a následné výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce č. 26. 

 

Tabulka 26: Vyhodnocení přesnosti výšek bodů (2. etapa měření) 

 

5.3 3. etapa měření 

Třetí etapa měření probíhala dne 3. 4. 2014. Podmínky pro měření byly příznivé, 

polojasno, foukal mírný vítr, který během dne sílil a teplota byla 12°. 

 

Tabulka 27: Kritérium přesnosti připojovacího měření (3. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu 
Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 4) 

Kritérium 

Tam Zpět 

P400 - 1 255,4690 0,4926 240,6523 240,6545 2,2 3,51 Splněno 

Vlastním měřením jsme dosáhli požadované přesnosti a dále bylo provedeno 

vyhodnocení připojovacího měření a byly určeny střední chyby. 

 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 1,63 𝑚𝑚  

Nivelační pořad 
Přesnost připojovací 

měření [mm] 

Přesnost vlastního 

měření [mm] 

Přesnost výšky 

bod (4.35) [mm] 

Nivelační pořad č. 1 

4,53 

2,45 5,15 

Nivelační pořad č. 2 1,96 4,94 

Nivelační pořad č. 3 1,68 4,83 
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Tabulka 28: Přesnost připojovacího měření (3. etapa) 

Oddíl  
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 3. etapa měření (3. 4. 2014) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 -4,6824 4,6836 0,262 4,6830 -1,20 3,81 1,44 -0,20 0,04 5,49 5,49 

2 -8,9142 8,9136 0,186 8,9139 0,60 5,38 0,36 1,60 2,56 1,94 1,94 

3 -1,0596 1,0617 0,068 1,0607 -2,10 14,69 4,41 -1,10 1,21 64,79 64,79 

Suma -14,6562 14,6589 0,5163   -2,70   6,21   3,81 72,22 72,22 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 2,26 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±1,60 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±1,12 𝑚𝑚  

 

Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 2,02 𝑚𝑚  

 

Výsledná výška připojovacího bodu číslo 1 je 240,6534 ± 1,1 𝑚𝑚.  

 

Výpočet 1. nivelačního pořadu vedená z bodu č. 1 na bod č. 6004: 

 

Tabulka 29: Kritérium přesnosti 1. nivelačního pořadu (3. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu 
Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 6) 

Kritérium 

Tam Zpět 

1 - 6004 240,6534 0,859 248,3352 248,3365 1,3 4,75 Splněno 
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Naměřené hodnoty vyhovují mezní odchylce a následně byl proveden výpočet 

přesností. 

 

Tabulka 30: Přesnost měření 1. nivelačního pořadu (3. etapa) 

Oddíl  
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 3. etapa měření (3. 4. 2014) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 -4,6824 4,6836 0,262 4,6830 -1,20 3,81 1,44 -0,20 0,04 5,49 5,49 

2 -8,9142 8,9136 0,186 8,9139 0,60 5,38 0,36 1,60 2,56 1,94 1,94 

3 -1,0596 1,0617 0,068 1,0607 -2,10 14,69 4,41 -1,10 1,21 64,79 64,79 

Suma -14,6562 14,6589 0,5163   -2,70   6,21   3,81 72,22 72,22 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 3,85 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±2,73 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±2,53 𝑚𝑚  

Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 1,62 𝑚𝑚  

 

Výsledná výška koncového bodu č. 6004 je 249,6419 ± 2,53 𝑚𝑚𝑚. 
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Výpočet 2. nivelačního pořadu vedená z bodu č. 1 na bod č. 9: 

 

Tabulka 31: Kritérium přesnosti 2. nivelačního pořadu (3. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu 
Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 6) 

Kritérium 

Tam Zpět 

1 - 9 240,6534 0,4275 236,5067 236,5086 1,9 2,84 Splněno 

Naměřené hodnoty vyhovují mezní odchylce a následně byl proveden výpočet 

přesností. 

 

Tabulka 32: Přesnost měření 2. nivelačního pořadu (3. etapa) 

Oddíl 
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 3. etapa měření (3. 4. 2014) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 0,8742 -0,8746 0,064 0,8744 -0,40 15,63 0,16 0,60 0,36 2,50 2,50 

2 0,5732 -0,5748 0,058 0,5740 -1,60 17,32 2,56 -0,60 0,36 44,35 44,35 

3 -0,3101 0,3106 0,089 0,3104 -0,50 11,27 0,25 0,50 0,25 2,82 2,82 

4 -1,0549 1,0552 0,045 1,0551 -0,30 22,12 0,09 0,70 0,49 1,99 1,99 

5 1,0719 -1,0731 0,050 1,0725 -1,20 20,03 1,44 -0,20 0,04 28,84 28,84 

6 0,7662 -0,7656 0,044 0,7659 0,60 22,74 0,36 1,60 2,56 8,19 8,19 

7 -4,0190 4,0189 0,040 4,0190 0,10 24,76 0,01 1,10 1,21 0,25 0,25 

8 -2,0484 2,0482 0,038 2,0483 0,20 26,58 0,04 1,20 1,44 1,06 1,06 

Suma -4,1469 4,1448 0,4275  -3,10   4,91   6,71 90,00 90,00 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 2,37 𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ±1,68 𝑚𝑚 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ±1,10 𝑚𝑚  
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Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 1,63 𝑚𝑚  

 

Výsledná výška koncového bodu č. 9 je 236,5077 ± 1,10 𝑚𝑚. 

 

Výpočet 3. nivelačního pořadu vedená z bodu č. 1 na bod č. 26: 

 

Tabulka 33: Kritérium přesnosti 3. nivelačního pořadu (3. etapa) 

Nivelační 

pořad 

Výška 

výchozího 

bodu P400 

Délka 

oddílu 

[km] 

Výška koncového 

bodu 
Měřená 

odchylka 

[mm] 

Mezní 

odchylka 

[mm]  

(tab. č. 6) 

Kritérium 

Tam Zpět 

1 - 26 240,6534 0,615 241,8226 241,8220 0,6 3,62 Splněno 

Naměřené hodnoty vyhovují mezní odchylce a následně byl proveden výpočet 

přesností. 

 

Tabulka 34: Přesnost měření 3. nivelačního pořadu (3. etapa) 

Oddíl 
Převýšení [m] Délka 

oddílu 

[km] 

Průměr 

[m] 

Rozdíl 

[mm] 
Váha 3. etapa měření (3. 4. 2014) 

Tam Zpět 

n l´ l´´ s x d p=1/s dd d+1 (d+1)2 pdd dd/s 

1 -2,5637 2,5627 0,085 2,5632 1,00 11,72 1,00 2,00 4,00 11,72 11,72 

2 0,4040 -0,4031 0,065 0,4036 0,90 15,43 0,81 1,90 3,61 12,50 12,50 

3 -0,8654 0,8659 0,053 0,8657 -0,50 18,98 0,25 0,50 0,25 4,75 4,75 

4 -0,4671 0,4664 0,037 0,4668 0,70 27,33 0,49 1,70 2,89 13,39 13,39 

5 0,8033 -0,8022 0,065 0,8028 1,10 15,34 1,21 2,10 4,41 18,56 18,56 

6 0,3271 -0,3300 0,094 0,3286 -2,90 10,63 8,41 -1,90 3,61 89,41 89,41 

7 0,3717 -0,3702 0,054 0,3710 1,50 18,37 2,25 2,50 6,25 41,34 41,34 

8 3,1592 -3,1582 0,162 3,1587 1,00 6,17 1,00 2,00 4,00 6,17 6,17 

Suma 1,1691 -1,1687 0,615  2,80  15,42  29,02 197,83 197,83 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření se určí 

 
𝑚𝑜 = ±√

1

2 ∗ 𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 3,52 𝑚 
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Střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

 
𝑚𝑥 = ±

1

2
∗ √

1

𝑛
∗ [

𝑑𝑑

𝑠
] = ± 2,49 𝑚𝑚 

 

 

Střední kilometrová chyba vyrovnaného měření 

 𝑚∆ℎ = ±𝑚𝑥 ∗ √𝑠 = ± 1,95 𝑚𝑚  

 

Mezní střední kilometrová chyba připojení 

 

Výsledná výška koncového bodu č. 26 je 241,8223 ± 1,95 𝑚𝑚. 

 

5.3.1 Vyhodnocení přesnosti výšky bodů 

Vyhodnocení přesnosti se vypočte podle vzorečku (5.36) a v následující Tabulce č. 

35 je znázorněno vyhodnocení přesnosti 3. etapy. 

 

Tabulka 35: Vyhodnocení přesnosti výšek bodů (3. etapa měření) 

 

 

 

 

 1,00 +
1,77

√𝑛𝑅

= 1,63 𝑚𝑚  

Nivelační pořad 
Přesnost připojovací 

měření [mm] 

Přesnost vlastního 

měření [mm] 

Přesnost výšky 

bod (4.35) [mm] 

Nivelační pořad č. 1 

1,60 

2,73 3,16 

Nivelační pořad č. 2 1,68 2,32 

Nivelační pořad č. 3 2,49 2,96 
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6. Zpracování naměřených hodnot 

6.1 Poklesová kotlina 

Tvar u ploše uložených ložisek je dán tvarem vyrubané plochy, hloubkou 

vyrubaného uložení ložiska pod povrchem a mezným úhlem vlivu. Rozsah poklesové kotliny 

vymezuje křivka, která je dána kružnicemi o poloměru spočteném podle vzorce (4.29). 

V tomto vzorci se počítá i s mezným úhlem vlivu spočteného podle (4. 28).  

Nadmořskou výšku porubu uložení zjistíme ze základní důlní mapy. Z mapy 

v Příloze č. 4 zjistíme hloubku uložení karbonské vrstvy a následně spočteme mezný úhel 

vlivu a poloměr plné účinné plochy. Výpočty jsou uvedeny v následující Tabulce č. 36, 

vykreslení křivky poklesové kotliny je provedeno v programu AutoCAD v Příloze č. 4. 

 

Tabulka 36: Výpočet mezných úhlů a poloměry účinné plochy 

Bod Povrch 

Mezný 

úhel 

karbonu 

Mocnost 

karbonu 

Mezný 

úhel 

pokryvu 

Mocnost 

pokryvu 

Celková 

hloubka 

Mezný 

úhel  

Poloměr 

účinné 

plochy 

1 256 65 526,7 55 311 837,7 61,2875 583,11 

2 251 65 519,4 55 301 820,4 61,3311 570,24 

3 254 65 483,9 55 224 707,9 61,8357 483,76 

4 246 65 490,4 55 211 701,4 61,9917 476,80 

5 251 65 525,6 55 191 716,6 62,3346 481,51 

6 250 65 542 55 165 707,0 62,6662 469,74 

7 250 65 553,6 55 160 713,6 62,7578 472,64 

8 250 65 586,8 55 140 726,8 63,0737 476,21 

9 248 65 579,2 55 153 732,2 62,9104 482,44 

10 250 65 563,6 55 175 738,6 62,6307 491,33 

11 249 65 570 55 169 739 62,7131 490,21 

12 249 65 623,4 55 14 637,4 64,7804 393,63 

13 249 65 616,6 55 104 720,6 63,5568 464,38 

14 243 65 614,1 55 138 752,1 63,1651 491,25 

6.2 Poklesy 

Pozorovací stanice byla rozdělena na 2 liniové pozorovací stanice a plošnou 

pozorovací stanici. Poklesy všechno bodů na pozorovacích stanicích jsou uvedeny v Příloze 

č. 6 spolu s grafickým znázorněním.  Jednotlivé poklesy na liniových pozorovacích stanicích 

jsou znázorněna pomocí grafu. Plošnou pozorovací stanici znázorňují vrstevnice poklesů 

vyhotoveném v programu Surfer.  

Poklesy všech bodů na pozorovací stanice byly porovnány s poklesy teoretického 

výpočtu v programu Subsh. Porovnání je uvedeno v Tabulce č. 37. Poklesy nově 

zaměřených bodů pozorovací stanice se počítaly 2. etapa minus 1. etapa a 3. etapa minus 1. 

etapa. Výsledky jsou uvedeny v Příloze č. 6.  
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Tabulka 37: Porovnání poklesů s naměřenými hodnotami k teoretickému výpočtu 

Bod 

Vlastní měření Teoretický výpočet 

Pokles mezi 

1. a 2. 

měřením 

Pokles mezi 

1. a 3. 

měřením 

Pokles mezi 

1. a 2. 

měřením 

Pokles mezi 1. 

a 3. měřením 

1 -0,126 -0,200 -0,023 -0,033 

2 -0,122 -0,192 -0,029 -0,043 

3 -0,130 -0,210 -0,058 -0,085 

4 -0,138 -0,225 -0,080 -0,115 

5 -0,132 -0,219 -0,071 -0,106 

6 -0,122 -0,204 -0,057 -0,089 

8 -0,142 -0,261 -0,142 -0,201 

9 -0,131 -0,339 -0,226 -0,317 

11 -0,191 -0,472 -0,023 -0,033 

12 -0,171 -0,345 -0,245 -0,334 

13 -0,168 -0,341 -0,226 -0,300 

14 -0,193 -0,423 -0,334 -0,440 

15 -0,200 -0,441 -0,346 -0,468 

16 -0,141 -0,257 -0,115 -0,156 

17 -0,133 -0,224 -0,059 -0,081 

18 -0,127 -0,194 -0,016 -0,024 

19 -0,141 -0,196 -0,007 -0,012 

20 -0,137 -0,182 -0,005 -0,009 

21 -0,142 -0,184 -0,003 -0,006 

22 0,408 0,369 -0,001 -0,002 

23 0,409 0,386 0,000 0,000 

24 0,417 0,408 0,000 0,000 

26 0,466 0,484 0,000 0,000 

6001 -0,265 -0,812 -0,385 -0,532 

6002 -0,357 -1,033 -0,805 -1,071 

6003 -0,514 -1,144 -0,819 -1,070 

6004 -0,646 -1,306 -0,652 -0,830 
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6.3 Výpočet naklonění 

Naklonění se vyhotovovalo na liniových pozorovacích stanicích. Jednotlivé 

hodnoty naklonění pro jednotlivou pozorovací stanici jsou uvedeny v následujících 

Tabulkách č. 38 a 39. Grafické znázornění naleznete v Příloze č. 7. 

 

Tabulka 38: Výsledné naklonění na 1. liniové pozorovací stanici 

 

Tabulka 39: Výsledné naklonění na 2. liniové pozorovací stanici 

Body 
Vodorovná 

vzdálenst  

Naklonění mezi 1. a 

2. měření [mm/m] 

Naklonění mezi 1. a 

3. měřením [mm/m] 

1 - 18 85,347 -0,009 0,074 

18 - 19 63,603 -0,212 -0,038 

19 - 20 55,860 0,072 0,261 

20 - 21 36,321 -0,135 -0,074 

21 - 22 64,831 8,477 8,539 

22 - 23 94,652 0,016 0,181 

23 - 24 54,562 0,137 0,392 

24 - 26 160,189 0,307 0,475 

 

 

 

 

 

 

Body 
Vodorovná 

vzdálenst  

Naklonění mezi 1. a 

2. měření [mm/m] 

Naklonění mezi 1. a 

3. měřením [mm/m] 

1 - 2 59,044 0,071 0,130 

2 - 3 47,982 -0,156 -0,367 

3 - 4 24,005 -0,329 -0,608 

4 - 8 50,472 -0,083 -0,721 

8 - 9 47,295 0,230 -1,662 

9 - 11 67,585 -0,883 -1,958 

11 - 6001 264,168 -0,282 -1,289 

6001 - 6002 57,492 -1,600 -3,844 

6002 - 6003 87,587 -1,789 -1,262 

6003 - 6004 52,050 -2,538 -3,114 
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7. Použité programy pro zpracování 
Po stáhnutí dat v terénu je zapotřebí speciálního programu. V dnešní době se data 

ukládají na SD karty a ty se snadno spojí s počítačem. Před samotným stahováním je 

zapotřebí naměřená data exportovat do potřebného formátu a následně je stáhnout do 

počítače.  

Pro výpočty a grafické znázornění byly použity následující vhodné programy. Díky 

tomu se nám čas strávený zpracováním urychlil a zjednodušil. 

7.1 Groma 

Jedná se o geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. Používá se ke 

komplexnímu zpracování naměřených geodetických dat od počátku stáhnutí z totální stanice 

až po konečné výsledky. Jednotlivé úkony se zapisuji do protokolu. Tento program nám 

umožňuje i vykreslení kontrolní kresby. 

Po otevření tohoto programu načteme stažená data z totální stanice. Zkontrolujeme 

správné označení, pořadí a číslování. Pokud došlo během měření k upsání, opravíme tyto 

údaje za správné. Takto připravená data zredukujeme. Bylo měřeno ve dvou polohách 

dalekohledu a opraví se touto redukcí indexová chyba. Tento výpočet je zaznamenán do 

protokolu, který naleznete v Příloze č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Subsch 

Tento program slouží k teoretickému výpočtu posunů, poklesů a vodorovných 

přetvoření. Pracuje na principu, který je uveden v Kapitole č. 4. 5. 1. Schenkova metoda. 

Nejprve je nutno vytvořit si vstupní soubory, se kterými bude program pracovat. Je to velmi 

jednoduchý program, ale musíme dbát na správnost připravovaných dat. Nesmí se zaměnit 

tečky za čárky a mezery za jiné znaky. [10] 

Obr. č. 27: Pracovní plocha programu Groma 
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7.2.1 Příprava dat 

Před samostatným počítáním programu je nutné vytvořit tři textové soubory. 

Soubor porubu, pohoří a povrchu. 

Soubor pohoří se skládá z prvních dvou řádku z identifikace lokality. Následuje 

počet parametrů, s kolika chceme počítat. Další údaje se týkají vnitřního a vnějšího úhlu. 

Tyto úhly jsme zadali stejné a vypočetli jsme je při počítání poloměrů pro vytvoření 

poklesové kotliny. Následuje posunutí vnitřní hrany porubu, trvání dílčího poklesu, zpoždění 

poklesu na povrchu a koeficient počtu posunu. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor porub je složen z názvu porubu, který ovlivňuje zájmovou oblast. Následuje 

začátek a konec dobývání sloje, mocnost dobývání, koeficient dobývání, směr spádnice, 

úklon spádnice, odklon kužele, typ pohoří a počet vrcholu plochy. Mocnost dobývání byla 

spočtena ze základní důlní mapy. Sečtením jednotlivých mocností a jejich zprůměrováním. 

Pro koeficient dobývání byla použita hodnota 0,7. Následně se zadají souřadnice a výšky 

vrcholů porubu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 28: Soubor pohoří 

Obr. č. 29: Soubor porub 
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Soubor povrch je jednoduší. Zadávají se zde souřadnice bodů pozorovací stanice a 

jejich výšky. Jednotlivé soubory jsou uvedeny v Příloze č. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Výpočet  

Při výpočtu je důležité dbát základních zásad. Výpočetní program musí být uložen 

na disku typu C. Po spuštění programu Subsch klikneme na výpočet poddolování a vyjede 

nám okno, které žádá založení souboru pro uložení výsledku. Tento soubor rovněž 

vytvoříme na disku C. Po vytvoření souboru poddolování, přesuneme připravená data pro 

výpočet do této složky. Otevře se další okno, do kterého se zadají připravené soubory. 

Následuje zadání data, od kterého chceme počítat a data, kdy jsme měřily a pro které děláme 

tento teoretický výpočet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 30: Soubor povrch 

Obr. č. 31: Výpočetní okno 



Lenka Cabalková: Utváření poklesové kotliny v oblasti 7. kry Dolu Karviná lokalita Lazy 

 

2014  49 

Následně klikneme na liště počítat, pohyb a dynamický a proběhne výpočet. 

Výsledky se uloží do vytvořené složky. V Příloze č. 7 jsou uvedeny výsledky teoretického 

výpočtu poklesu. 

7.3 AutoCAD 

Program řeší projektování a správu venkovních potrubních sítí a to především 

kanalizace, vodovodů, plynovodů a elektrického vedení. Jednotlivé příkazy fungují přes 

ikony nebo pomocí menu. Jednotlivé prvky se nemusí zadávat, ale je zde možnost 

dialogového okna a tyto prvky se vykreslí.  

Ten to program byl použit v diplomové práci pro vykreslení poklesové kotliny. 

Jednotlivé body o souřadnicích x, y jsme zadávali ručně, protože jich nebylo velké množství. 

Je zde možno při velkém množství bodů převést tyto body pomocí programu TXT do dxf. 

Tento program naprogramoval Ing. Miroslav Novosad Ph.D. Jednotlivé body byly 

pospojovány a vznikly nám porubní fronty, které leží pod zvolenou pozorovací stanicí. 

Následně byly vyneseny kružnice o poloměrech z výpočtu a pomocí přímek tečny 

jednotlivých kružnic se pospojovaly. Výsledkem je tvar poklesové kotliny, výkres naleznete 

v Příloze č. 9. 

 

 

 

Obr. č. 32: Pracovní plocha programu AutoCAD 
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7.4 Surfer 

Jedná se o program, který je využíván pro modelování terénu, hloubkovým 

modelováním, vizualizací krajiny a mapových kontur. Pracuje se souřadnicemi X, Y, Z a 

vytváří modelové mapy. Je to velmi jednoduchý a rychlý program.  

Program byl využit pro znázornění jedné zvolené oblasti pozorovací stanice. Tato 

oblast vytváří plošnou pozorovací stanici, a proto zde je možné vykreslit vrstevnice. 

Vrstevnice je čára o stejné nadmořské výšce. Byly načteny souřadnice a následně poklesy 

jednotlivých bodů. Potom pomocí ikony se vykreslily izokatabázy poklesu o stejných 

nadmořských výškách.  

Byla vyhotovena síť bodů a teoreticky spočtena v programu Subsch a následně byla 

vykreslena teoretická poklesová kotlina, výkres je uveden v  Příloze č. 10 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 33: Práce s programem Surfer 
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8. Závěr 
Cílem diplomové práce bylo výškově zaměřit jednotlivé body na pozorovací stanici 

a to ve třech různých časových intervalech a vypočítat poklesy jednotlivých etap. Měření se 

provádělo metodou trigonometrické nivelace. Výchozím bodem pro připojovací měření na 

bod 1 byl bod číslo P400, jehož výška byla převzata. Tato výška je jednou do roka ověřena 

hlavním důlním měřičem. Následně byly vedeny 3 nivelační pořady, jejichž jednotlivé mezní 

odchylky jsou uvedeny výše v Kapitole č. 5 a jejich kritéria jsou splněna. 

Dále bylo provedeno pracováním dat a výpočet, kde jsme získali výšky 

jednotlivých bodů pozorovací stanice. Tyto výšky byly určeny v souřadnicovém systému 

Jadran. Následoval výpočet poklesů všech bodů. Na vybudovaných dvou liniových 

pozorovacích stanicích byly zhotoveny grafy a následně i vypočteny naklonění a též 

znázorněny pomocí grafu. U plošné pozorovací stanice byly vyhotoveny výkresy 

jednotlivých poklesů a byl veden řezy pro přehledné znázornění naklonění. 

Pro jednotlivé body pozorovací stanice byl proveden teoretický výpočet 

v programu Schubsch. Data pro tento výpočet jsou vztaženy k datu prvního měření (25. 10. 

2013). Teoretické poklesy jsme porovnávali s naměřenými a jsou znázorněny v grafu.  

Na bodech 6001 – 6004 byly zaznamenány největší poklesy. Důvodem je 

probíhající těžba porubu č. 140704, nad kterým se tyto body nachází. Na bodě č. 21 byl 

zaznamenán zdvih, kde naklonění dosahuje na 1 metru 8 mm. Dílčí výsledky jsou uvedeny 

v příloze. 
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