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Anotace: 

V této diplomové práci jsem popsal metodu sledování prostorových pohybů 

odkaliště ve Zlatách Horách kombinací metody přesné nivelace a technologie 

GNSS. V práci porovnám naměřené hodnoty z 9. etapy měření s hodnotami 

naměřenými v předchozích etapách. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na tematické celky, kde uvádím popis 

lokality, popis měřických metod, popis pozorovací stanice a vyhodnocení 

prostorového pohybu sledovaných bodů. 

 

Klíčová slova: odkaliště, GNSS, přesná nivelace 

 

 

 

Anotation: 

In this closing work I described the method of monitoring of the spatial shift 

of slime pit in Zlaté Hory by combination of precise leveling and GNSS 

technology. Here I compared recorded values from ninth period of measurement 

with values recorded in previous periods. 

This closing work is divided in thematic units, in which I present the 

description of locality, description of survey methods, description of observational 

station and evaluation of observed points’ spatial shift. 

 

Key words: slime pit, GNSS, precise leveling 
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1) Úvod 

Úkolem této diplomové práce je monitoring a následné vyhodnocení prostorových 

posunů bodů pozorovací stanice odkaliště 03 RD Zlaté Hory. Odkaliště leží na parcele 

č.3173/1 v k.ú. Zlaté Hory okres Jeseník. Zadavatelem prací je DIAMO státní podnik, o.z. 

GEAM. Pozorovací stanice slouží k monitoringu stavu, funkčnosti a bezpečnosti tohoto 

objektu. Konkrétně jde o zjišťování vlivů deformací na režim odvodnění horní plochy 

odkaliště a stabilitu hráze odkaliště. Za tímto účelem bylo stabilizováno 39 bodů na horní 

ploše odkaliště a v odvodňovacích kanálech, tři body na střední bermě a tři body u úpatí 

svahu odkaliště. Sledování těchto bodů probíhá jednou ročně. Zájmová oblast je zakreslena 

na Obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1 – Zlatohorský revír 
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2) Geologické a hydrogeologické poměry 

Z geografického hlediska se odkaliště nachází v pohoří Hrubý Jeseník na 

východním svahu Příčné hory. Podél odkaliště vede státní silnice spojující Zlaté Hory a 

Heřmanovice. Okolí odkaliště je hustě zalesněno. Ve svahu jdou vidět mělké erozní rýhy, 

které vznikly vyvěráním vody ze suťových pramenů. Území leží na dvou stratigrafických 

jednotkách. V západní části se jedná o metamorfované horniny, ve východní části jsou to 

zase vápence a flyšové horniny. Hranice mezi těmito jednotkami prochází přibližně podél 

výše uvedené státní silnice. Okolí odkaliště je tvořeno navážkou, hlušinou, skrývkovou 

zeminou. Odkaliště leží v klimatické oblasti CH-7, což reprezentuje chladnou oblast 

s kratším, chladným a vlhkým létem s delším přechodným obdobím, chladným jarem a 

mírným podzimem. Zima se zde vyznačuje svým dlouhým trváním, mírným a vlhkým 

průběhem s dlouho přetrvávající sněhovou pokrývkou. Průměrný roční úhrn srážek činí 

978 mm. Roční výpar činí 500 mm. 
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3) Popis stavby 

Plocha odkaliště zaujímá 21ha a jeho výška je okolo 50m. Těleso odkaliště je 

tvořeno flotačními kaly, které se řadí mezi středně zrnité písky až silty s majoritním 

zastoupením zrn jemných písků. Díky hydrocyklonovému zaplňování se největší zrna 

nachází při výdušném líci tělesa odkaliště. Pomocí postupného zaplavování vzniklo těleso 

se šikmou vrstevnatostí, která je ukloněna dovnitř odkaliště. Rekultivace odkaliště 

proběhla v devadesátých letech minulého století. Tato rekultivace zahrnovala jak úpravu 

svahů, tak i utěsnění svahu hráze pomocí minerálního těsnění z jílu. Konečná úprava 

povrchu byla provedena pomocí rekultivační vrstvy biologicko-aktivní zeminy o mocnosti 

0,4m. Plocha odkaliště je tvořena dvěma střechovitými vrcholy, pomocí nichž je odváděna 

povrchová voda do odvodňovacích kanálů. Nyní je povrch odkaliště pokryt převážně 

náletovými dřevinami, viz. Obrázek 2. 

 

Obrázek 2 – Povrch odkaliště 
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4) Historie a současnost dolu 

4.1) Historie dolu 

První zmínky, dle [3], o rýžování a mělkém dolování zlata pocházejí ze 13. století, 

od 16. století rozvoj hlubinné těžby zlata, rud mědi, olova a stříbra. V závěru 19. století též 

těžba rud železa. Novodobá historie začala v roce 1952 vrtným průzkumem ložiska mědi 

Zlaté Hory – jih a Zlaté Hory – Hornické skály, ložiska mědi, olova, zinku, stříbrných rud 

Zlaté Hory – východ a ložiska mědi, olova, zinku, zlatých rud Zlaté Hory – západ. Těžba 

byla zahájena v roce 1965 na ložisku Zlaté Hory – jih, od roku 1981 na ložisku Zlaté Hory 

– Hornické skály a od roku 1988 na polymetalickém ložisku Zlaté Hory – východ. 

Těžba monometalických ložisek mědi byla ukončena 30. 6. 1990 a na ložisku Zlaté 

Hory – východ 30. 6. 1992. Těžba polymetalického ložiska Zlaté Hory – západ (především 

zlata, méně mědi a zinku) probíhala v letech 1990 až 1993. Vytěženo bylo celkem 7 184,4 

kt rud, z toho 6 412,8 kt z monometalických ložisek, 127,9 kt z polymetalického ložiska 

Zlaté Hory – východ a 643,7 kt z polymetalického ložiska Zlaté Hory – západ. Otvírku 

ložisek zajistily 4 jámy, 14 štol, 4 úpadnice a 11 komínů. Plocha dvou dobývacích prostorů 

činila 3,1 km
2
. Současná plocha dobývacího prostoru Zlaté Hory – východ činí 0,137 km

2
. 

4.2) Současnost dolu 

 V letech 1990 až 2005 provedeny likvidační práce na monometalickém ložisku 

Zlaté Hory – jih a Zlaté Hory – Hornické skály, následovala likvidace polymetalického 

ložiska Zlaté Hory – východ, likvidace dolu a povrchového areálu na polymetalickém 

ložisku Zlaté Hory – západ a likvidace Pomocné a Těžní jámy. Probíhá závěrečná etapa 

zahlazování následků hornické činnosti (dokončení likvidace úvodních důlních děl, 

rekultivace) plánovaná do roku 2011. Provozováno je čištění důlních vod, dosypy hlavních 

důlních děl a dlouhodobý monitoring. Nově se také začala probírat možnost znovu zahájit 

těžbu zlata v této lokalitě. 
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5) Způsob sledování  

5.1) Pozorovací stanice 

 Pozorovací stanice se zřizují, dle [6], v prvé řadě pro sledování prostorových 

posunů povrchu z důvodu poddolování při dobývání nerostných ložisek. Periodické 

pozorování změn polohy jednotlivých stabilizovaných bodů pozorovací stanice nám 

umožňuje zpřesňovat zákonitosti těchto změn s ohledem na průběh dobývacích prací. 

Mimo to se pozorovací stanice hojně využívají pro sledování stability povrchových objektů 

a zařízení pro zajištění jejich funkčnosti, bezpečnosti a případné provádění jejich 

rektifikace. 

 Většina pozorovacích stanic se zřizuje především ke sledování poklesů, jejichž 

velikost se určuje relativně jednoduše a dostatečně přesně metodami výškového měření. Při 

sledování ostatních parametrů poklesové kotliny se jedná o smíšené pozorovací stanice, na 

kterých se kromě poklesů sledují i jiné parametry např. polohové souřadnice, naklonění. 

Způsob stabilizace pevných bodů pozorovací stanice je závislý na účelu a rozsahu jejich 

zřízení. V extravilánu se obvykle stabilizují svorníky zabetonované v 1 m hlubokém vrtu o 

průměru 15-20 cm. Takové body mohou sloužit i pro sledování vodorovných pohybů. Při 

tom je potřeba stabilizovat pevné body v terénu tak, aby byla zajištěna jejich ochrana proti 

vymrzání. Na nepevném podloží se provádí hloubková stabilizace s ukotvením svorníku až 

v pevném podloží. Vzdálenosti mezi jednotlivými body se určují hlavně podle účelu 

měření.  

5.1.2) Metody měření pozorovací stanice 

 Metodiku měření pozorovací stanice zvolíme dle účelu, ke kterému byla pozorovací 

stanice vybudována. Podle „ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů“ přesnost 

měření pohybů a deformací určíme, dle [5], z očekávané hodnoty posunu nebo kritické 

hodnoty. Pokud naměřené hodnoty dosáhnou této kritické hodnoty, dojde k vážnému 

ohrožení sledované stavby. 

V tomto případě jsem zvolil kombinaci metody přesné nivelace pro zjištění 

vertikálních posunů bodů pozorovací stanice a metodu GNSS pro zjištění horizontálních 

posunů bodů pozorovací stanice. 
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5.1.1) Skutečný stav pozorovací stanice 

U úpatí svahu odkaliště, viz. Obrázek 3, jsou do hloubky zabraňující vymrzání 

stabilizovány 3 pozorované body pomocí nerezové destičky navařené na prut z betonářské 

oceli a zabetonované do vrtu o hloubce 1,5m. Další 3 sledované body na středové bermě 

jsou stabilizovány tak, aby nedošlo k porušení ochranné jílové vrstvy rekultivace, která 

zabraňuje průsaku kalů skrz svah odkaliště. Stabilizace dalších 25 bodů je realizována 

zabetonováním čepových značek do betonových kvádrů o rozměru 300x300x300mm, viz. 

Obrázek 4. Posledních 15 bodů je stabilizováno pomocí ocelových hřebů zatlučených do 

spár betonového odvodňovacího žlabu. Původně bylo těchto bodů stabilizováno 17, ale dva 

z těchto bodů byly vlivem působících podmínek zničeny. Tato stabilizace ale není vhodná, 

protože žlab svou vlastní tíhou a vlivem protékající vody klesá a s ním klesají i sledované 

body, z nichž je většina již nyní pod úrovní dna žlabu, tudíž postavení nivelační latě na 

sledované body je nemožné. Jako výchozí bod pro nivelační měření je zvolen bod státní 

nivelační sítě Fbc-9 umístěný vedle výše zmiňované silnice vedoucí ze Zlatých Hor do 

Heřmanovic. U tohoto bodu se neočekává žádný prostorový posun, protože neleží v oblasti 

zasažené tlakovými silami způsobenými odkalištěm. 

V odvodňovacích žlabech se jedná o liniovou pozorovací stanici ve tvaru lomených 

křivek. Tvar odvodňovacích žlabů totiž ani jinou podobu pozorovací stanice neumožňuje. 

V ostatních částech odkaliště je zřízena plošná pozorovací stanice ve tvaru čtvercové sítě. 

Pomocí plošné pozorovací stanice můžeme nejlépe zachytit velikosti deformací i jejich 

směr v rámci sledované oblasti. Tato skutečnost má velký význam hlavně při zpřesňování 

parametrů funkcí pro prognózní výpočty deformací ve sledované oblasti. Jejich nevýhodou 

je větší rozsah měřických prací a s tím spojené vyšší finanční náklady.  

Body č. 101 – 103 stabilizované na úpatí svahu hráze pomocí nerezové destičky 

s důlkem, viz. Obrázek 5, se ukázaly být nevhodné pro výšková měření, protože jejich tvar 

znemožňuje otočení se s latí na bodě, jelikož nemají žádný výstupek, tudíž se lať musí 

stavět na bod odhadem. Z tohoto důvodu dochází ke zkreslování naměřených výsledků. 

 V blízkosti svahu hráze odkaliště bylo stabilizováno 5 pilířů s nucenou centrací pro 

účely připojení polohových měření, viz. Obrázek 6. Tato základna byla využita při nulté 

etapě měření jako výchozí podklad pro polohová měření. Polohu těchto bodů bylo nutné 

před zahájením vlastních měření ověřit. Měřením polygonového pořadu na těchto pilířích 
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však ukázalo, že některé z nich jsou polohově posunuty, tudíž nelze brát jejich polohu a 

správnost za směrodatnou. V původním projektu pozorovací stanice se s tímto jevem 

nepočítalo, tak nebyly stabilizovány žádné zajišťovací body, ze kterých by bylo možné 

připojit polygonové měření na pilířích. 

 

Obrázek 3 – Pozorovací stanice 
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  Tento problém jsem konzultoval s hlavním důlním měřičem organizace, který 

z důvodu velké vzdálenosti těchto pilířů od okolních bodů polohového bodového pole 

navrhl upustit od připojovacích měření na těchto pilířích. Nové určení polohy těchto pilířů 

by vyžadovalo časově i finančně náročné měřické práce. Po dohodě s hlavním důlním 

měřičem organizace jsem v této souvislosti navrhl provést polohová měření na svahu hráze 

odkaliště rovněž metodou GNSS tak, jak je tomu v ostatních částech odkaliště. Pilíře 

s nucenou centrací se polohově posunuly v řádu desítek centimetrů. Tento jev lze vysvětlit 

několika způsoby. První možnost je, že byly pilíře špatně stabilizovány proti působení 

přírodních vlivů, zvláště pak proti vymrzání. Druhá možnost vysvětlení tohoto posunu je 

blízkost retenčních nádrží, které mají za následek podmáčení okolní půdy a tím zvyšují její 

náchylnost k pohybům. Třetí možností je mechanické poškození těchto pilířů člověkem. 

Poslední možností vysvětlení tohoto posunu je působením sil, které vyvolává těleso 

odkaliště. Jelikož ale zadavatel nevyžaduje v etapové zprávě polohové posuny sledovaných 

bodů pozorovací stanice, tak nepovažuje za prioritu znovu určovat polohu těchto pilířů. 

Hlavní důlní měřič navíc po tomto zjištění navrhl tyto body vyřadit z pozorovací stanice, 

jelikož není zaručena jejich stabilita do dalších etap a tudíž je nepotřebné znovu určovat 

jejich polohu.  

 

Obrázek 4 - Stabilizace bodu do rekultivované vrstvy 
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Obrázek 5 – Stabilizace pomocí nerezové destičky s důlkem 

 

 

Obrázek 6 - Hloubková stabilizace s nucenou centrací 
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5.2) Přístrojové vybavení 

Leica SPRINTER 250M 

 Digitální nivelační přístroj Leica SPRINTER 250M, viz Obrázek 7, byl vyvinut 

jako univerzální pomocník při nivelačních měřeních. Mezi hlavní výhody tohoto přístroje 

patří hlavně jeho přesnost a při cílení na kódové latě také úplně vymizí osobní chyby 

měřiče. Tento přístroj taktéž kombinuje funkce jednoduchého teodolitu, nivelačního 

přístroje a dálkoměru. 

Technické údaje, dle[8] 

 zvětšení 24x 

 přesnost +/- 1mm/km 

 boční záměra 0,6mm / 30m 

 přesnost měření délek +/- 10mm / 10m 

 dosah elekt. měř. délek 2 - 100m 

 měřící čas pod 3s 

 kompenzátor magneticky tlumený 

 rozsah kompenzátoru +/- 10´ 

 

Obrázek 7 – Leica SPRINTER 250 M 
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Nivelační lať Leica FL3 

Byla použita kódová nivelační lať od firmy Leica, viz. Obrázek 8. Kombinovaná 

laminátová lať pro digitální nivelaci. 3 připojitelné části, čarový kód/cm měřítko. Délka 

latě 3m. Koeficient roztažnosti 10ppm/°C. 

 

Obrázek 8 - Kódová nivelační lať Leica FL3 

 

 

CHC X91 GNSS, dle [2] 

 Tento přístroj vyrábí čínská firma CHC. GNSS přístroj CHC X91 GNSS, viz 

Obrázek 9, je vhodné řešení pro měření v GNSS sítích referenčních stanic. Mezi hlavní 

výhody tohoto přístroje patří hlavně jeho výkonnost a spolehlivost, stejně jako technologie 

prověřená v terénu pro GPS, GLONASS a GALILEO. Software tohoto přístroje obsahuje 

transformační klíč, díky němuž dokáže převádět souřadnice ze systému WGS-84 do S-

JTSK. 

Technické údaje: 

 Rozsah pracovní teploty: -30 °C až +65 °C 

 Skladovací teplota: -40 °C až +75 °C 

 Vlhkost: 100% kondenzace 

 Vodotěsnost: vodě odolný do 1 m hloubky 

 Nárazuvzdornost: odolný do 2m volného pádu na tvrdý porvch  

 Doba inicializace: 10 s  
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Přesnost: 

 RTK  

 horizontální: 10 mm + 1 ppm  

 vertikální: 20 mm + 1 ppm  

 Statická metoda (post processing) 

 horizontální: 2,5 mm + 1 ppm  

 vertikální: 5 mm + 2ppm  

 

Obrázek 9 - CHC X91 GNSS 
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Leica Viva GS08 PLUS 

Tento přístroj je vyráběn švýcarskou firmou Leica. GNSS přístroj Leica Viva GS08 

PLUS, viz. Obrázek 10, je také vhodné řešení pro měření v GNSS sítích referenčních 

stanic. V přístroji je nainstalován software obsahující transformační klíč, s jehož pomocí 

dokáže určit souřadnice zaměřovaných bodů přímo v souřadnicích S-JTSK. Díky tomu 

odpadá nutnost přepočtu souřadnic ze systému WGS-84 do S-JTSK. 

Technické údaje, dle [1] 

 Rozsah pracovní teploty: -30°C až +60°C 

 Skladovací teplota: -40 °C až +80 °C 

 Vlhkost: 100% kondenzace 

 Vodotěsnost: vodě odolný do 1 m hloubky 

 Nárazuvzdornost: odolný do 2m volného pádu na tvrdý porvch  

 Doba inicializace: 6 s 

Přesnost: 

 RTK  

 horizontální: 10 mm + 1 ppm  

 vertikální: 20 mm + 1 ppm  

 Statická metoda (post processing)  

 horizontální: 3 mm + 0,5 ppm  

 vertikální: 6 mm + 0,5 ppm  

 

Obrázek 10 – Leica Viva GS08 PLUS 
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6) Potřebná přesnost měření 

Předpoklad pro výpočet rozboru přesnosti je, dle [6], zadání mezní odchylky 

měření. Při některých běžných pracích např. přesné nivelaci existují technologické 

postupy, které uvádějí podmínky, při kterých je splněn požadavek na přesnost. V tomto 

případě není potřeba rozbory přesnosti dělat. Podstata rozboru přesnosti před měřením 

spočívá v tom, že k zadané požadované přesnosti, která je dána mezní odchylkou měření 

δTmet zvolíme měřický postup splňující požadovanou směrodatnou odchylku σT. 

   
     

  
 

Koeficient uP volíme na základě rozměru směrodatné odchylky viz. tabulka č. 1. 

Další kritérium je složitost a závažnost měření. Pro splnění požadavků na směrodatné 

odchylky souřadnic byl zvole koeficient spolehlivosti up =2, tedy pravděpodobnost 95,4 %. 

Koeficienty spolehlivosti jsou uvedeny v Tabulka 1. 

 

Tabulka 1 – Koeficienty spolehlivosti pro jednorozměrné a dvojrozměrné odchylky 

Jednorozměrné  

odchylky 
Dvourozměrné odchylky 

σx, σy, σz σxy σp 

up p% up p% up p% 

1 68,3 1 39,3 1 63,2 

2 95,4 2 86,5 2 98,1 

2,5 98,8 2,5 95,6 2,5 99,8 

3 99,7 3 98,9 3 100 

  3,5 99,8   
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6.1) Stanovení přesnosti provedeného nivelačního měření 

 Každé nivelační měření můžeme charakterizovat, dle [6], pomocí střední 

kilometrové chyby. Tuto chybu můžeme poměrně snadno vypočítat z dvojího měření tam a 

zpět. Nivelační pořad se rozdělí na jednotlivé oddíly, u kterých spočteme rozdíly mezi 

převýšením při měření tam a měřením zpět. V takovémto případě můžeme měření mezi 

oddíly považovat za dvojice měření nestejné přesnosti. 

Střední kilometrovou chybu dvojí nivelace následně vypočteme ze vztahu: 

    
 

 
√
 

 
 ⌈

  

 
⌉ 

kde:  n……počet nivelačních oddílů 

  d……rozdíl převýšení v oddíle mezi měřením tam a zpět 

  s……délka příslušného nivelačního oddílu 

Výpočet střední kilometrové chyby 

    
 

 
√
 

 
                    

6.2) Určení přesnosti předpokládaného posunu 

 Přesnost měření posunů nových stavebních objektů je, dle [5], charakterizována 

hodnotou mezní odchylky určení délky výsledného vektoru posunu nebo jeho složky. 

Hodnota mezní odchylky δ1 v milimetrech, pokud není stanoveno jinak, se určí hodnotou: 

    
 

  
 , 

kde p je očekávaný celkový posun nebo jeho složka v milimetrech. 

Výpočet přesnosti odhadovaného poklesu 

   
 

  
                

  



Jan Pánek: Monitoring odkaliště ve Zlatých Horách 

 

2015  24 

7) Vlastní měření 

Při vlastním monitoringu odkaliště je nutné provést měření nutná k zjištění jak 

horizontálních, tak i vertikálních posunů sledovaných bodů pozorovací stanice. Pro tento 

úkol byla zvolena metoda etapového měření pozorovací stanice. S ohledem na stav 

vegetace na odkališti bylo měření horizontálních posunů provedeno metodou GNSS. Jiné 

metody měření by s přihlédnutím k hustotě vegetace byly finančně i časově velmi náročné. 

Pro zajímavost bylo polohové měření provedeno dvěma různými typy GNSS přijímačů. 

Měření vertikálních posunů bylo provedeno metodou přesné nivelace ze středu. 

Zahájení měřických prací předcházela rekognoskace pozorovací stanice. Body č. 

260, 263 a 266, které byly stabilizovány v odvodňovacím kanálu, byly zničeny. Ostatní 

body byly nalezeny za pomoci GNSS přijímače, protože jejich signalizace byla zničena a 

v hustém porostu nebylo možné je podle mapy najít. Proto byla během této etapy měření 

vybudována nová signalizace bodů pozorovací stanice pomocí dřevěných kolíků viz. 

Obrázek 11.  

 

Obrázek 11 – Stabilizace a signalizace bodů na odkališti 
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7.1) Přesná nivelace 

 Využívá se pro mnoho přesných prací nejen při údržbě bodových polí, ale také v 

inženýrské geodézii např. při sledování posunů. Zde se potom konkrétní technologie 

přizpůsobuje účelu. Přesná nivelace se provádí nivelačními přístroji, pro jejichž 

směrodatnou kilometrovou odchylku platí σkm ≤ 1,5 mm, zvětšení dalekohledu je nejméně 

24x, citlivost nivelační libely alespoň 20,6˝ (na 2 mm dílek stupnice) nebo v koincidenční 

úpravě 41˝ / 2 mm nebo kompenzátor odpovídající přesnosti. Dále se používají těžké 

nivelační podložky. Délky záměr se rozměřují s přesností na 0,1 m. Měření se provádí 

vždy tam a zpět, v jinou denní dobu. Podle využití se další požadavky liší. 

7.1.1) Určení výšek geometrickou nivelací 

 Nejběžnější metoda určení výšky bodu je geometrická nivelace. Zvolením příslušné 

přesnosti nivelačního měření můžeme určit výšky bodů s požadovanou přesností. 

Specifickým problémem měření výšek na poddolovaném území je fakt, že se podloží 

neustále pohybuje. Díky této skutečnosti je nutné provést měřické práce v co možná 

nejkratším čase. Tento čas je nepřímo úměrný rychlosti pohybu povrchu. Tedy čím vyšší je 

rychlost pohybu povrchu, tím menší musí být doba měření. 

7.1.2) Zásady měření: 

 Délku laťového metru určujeme porovnáním s normálním etalonem.  

 Před měřením přezkoušíme nivelační soupravy a observátory na nivelačním okruhu 

nebo základně.  

 Mezi dvěma značkami v nivelačním oddíle je jedna nebo sudý počet přestav.  

 Stanovisko přístroje určujeme s excentricitou maximálně 0,5 m, při nestejně 

dlouhých záměrách uvážíme vliv zakřivení zemského povrchu.  

 Nivelační oddíl měříme najednou, měření přerušíme pouze na nivelačním bodě.  

 Přístroj a latě před měřením necháme přizpůsobit teplotě vzduchu.  

 Při měření musíme chránit nivelační přístroj před vlivem přímého osvětlení a před 

nárazy větru.  

 Měříme jen v době klidného a zřetelného obrazu.  

 Mezi dopolední a odpolední observaci vložíme přestávku nejméně 2 hod.  

 Začíná se měřit nejdříve půl hodiny po východu Slunce a končí se s měřením 

alespoň půl hodiny před západem Slunce. 
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7.1.3) Postup nivelačního měření s jednou latí 

 Nejprve na místě měření necháme nivelační přístroj i nivelační lať temperovat, 

abychom vyloučili chyby měření způsobené teplotní roztažností materiálů, ze 

kterých jsou tyto pomůcky vyrobeny. 

 Na bod o známé výšce postavíme nivelační lať, kterou urovnáme do svislé polohy 

pomocí krabicové libely. 

 Nivelační přístroj postavíme ve vhodné vzdálenosti od nivelační latě, 

zhorizontujeme jej a odečteme na nivelační lati hodnotu měření vzad, viz. Obrázek 

12. 

 Nivelační lať přeneseme na další stabilizovaný bod a odečteme na lati čtení vpřed. 

 Pokud není další bod stabilizován v dostatečné vzdálenosti, použijeme nivelační 

podložku a postup opakujeme, dokud se nedostaneme ke sledovanému bodu. 

 Musíme dbát na to, aby nivelační přístroj byl postaven vždy v polovině vzdálenosti 

mezi krajními body jednotlivých přestav. 

 Převýšení následně spočítáme ze vzorce: 

              

 HB Nadmořská výška určovaného bodu 

 HA Nadmořská výška známého bodu 

 lA Čtení na lati záměrou zpět 

 lB Čtení na lati záměrou vpřed 

 

Obrázek 12 – Schéma měření nivelačním přístrojem 
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7.1.4) Průběh měření nivelačním přístrojem 

 Po příjezdu na místo jsem musel nechat nivelační přístroj i nivelační lať 

temperovat, abych zamezil vlivu teplotní roztažnosti na výsledek měření. Poté bylo potřeba 

ověřit vodorovnost záměrné přímky viz. Obrázek 13. Dále bylo nutné ověřit výšky 

výchozích nivelačních značek Fbc-9 a Fbc-10.1 dvojím měřením tam a zpět. Po 

zkontrolování rozdílu převýšení mezi měřením tam a zpět jsem mohl přistoupit k vlastnímu 

měření bodů pozorovací stanice. Měření začínalo na bodě č. 259 a dále pokračovalo po 

ploše odkaliště. Body stabilizované v odvodňovacích kanálech bylo nutné zaměřovat 

bočně, jelikož jejich nevyhovující stabilizace znemožňovala otočení se na nich s 

nivelační latí. Dále měření pokračovalo na bodech na svahu hráze odkaliště. Měření 

probíhalo za jasného počasí.   

 

Obrázek 13 – Zkouška vodorovnosti záměrné přímky 

7.2) Měření metodou GNSS 

Družicový pasivní radiový systém, dle [6], sloužící k určení polohy, rychlosti a 

času v reálném čase na kterémkoli místě na Zemi. Pro určování polohy uživatele využívá 

pasivní dálkoměrnou metodu. Vzdálenosti uživatele od jednotlivých družic jsou určovány 

pomocí doby potřebné k absolvování této dráhy radiovým signálem vysílaným družicemi. 

K určení rychlosti pohybu uživatele se využívá Dopplerova jevu. Obecně by se pojmem 

GNSS dala označovat každá technologie nebo systém pro družicovou navigaci. 
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7.2.1) Základní pojmy 

Kódová měření – Využívají pseudonáhodných kódů, které vysílají družice. Výsledná 

veličina se nazývá pseudovzdálenost. Přesnost je v řádech metrů, není citlivé na přerušení 

signálu a neřeší ambiguity. 

Fázová měření – Využívají měření rozdílu fáze nosné vlny. Přesnost je v řádech milimetrů 

a je třeba řešení ambiguit. 

Absolutní určování polohy – Při tomto měření se určí polohový vektor bodu 

v ortogonálním geocentrickém souřadném systému WGS-84. K měření je potřeba 

viditelnost minimálně na 4 družice. 

Relativní určování polohy – Při tomto měření se za současného měření dvěma přístroji na 

dvou stanoviscích určuje poloha nového bodu relativně k známému výchozímu bodu. 

Využívají se pseudovzdálenosti, ale i fázová měření. Při tomto měření lze dosáhnout až 

milimetrové přesnosti. 

Statické metody měření – Přijímač je po dobu měření v klidu (statický). Doba měření se 

pohybuje od několika sekund, až po několik hodin v závislosti na vzdálenosti dvou 

přijímačů a požadavcích na přesnost. Mezi statické metody patří např. pseudokinematická 

metoda, rychlá statická metoda a metoda Stop and Go. 

Kinematické metody měření – Jeden přijímač se během měření v rámci pozorovací série 

plynule pohybuje a druhý (referenční) je v klidu a počítá korekce. 

7.2.2) Metoda RTK 

Pro využití služby kategorie RTK potřebujeme, dle [4], dvoufrekvenční aparaturu 

GNSS schopnou přijímat a zároveň i zpracovávat RTK korekce. K tomuto je potřeba 

mobilní internetové připojení GPRS (korekce jsou přijímány přes síťový protokol NTRIP). 

Volba typu služby je závislá na možnostech aparatury ale také její kompatibilitě s určitým 

typem služby. 

Služba CZEPOS: RTK 

Typické využití: Zeměměřictví a katastr nemovitostí 

Typ služby: Korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase z předem 
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zvolené stanice CZEPOS. Maximální přípustná vzdálenost Vašeho 

stanoviště od stanice závisí na parametrech aparatury udaných 

výrobcem (obvykle desítky km), obecně platí, že s rostoucí 

vzdáleností se snižuje přesnost určení pozice. 

Formát korekcí: RTCM 2.3 

Služba CZEPOS: RTK3 – NS / RTK z nejbližší stanice / 

Typické využití: Zeměměřictví a katastr nemovitostí 

Typ služby: korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase; aparatura 

zašle do řídícího centra informaci o své pozici (NMEA zprávu), na 

základě které obdrží korekce z té stanice CZEPOS, která se nachází 

nejblíže pozici uživatele. 

Formát korekcí: RTCM 3.1 

Služba CZEPOS: RTK3 – GG / RTK s korekcemi GPS i GLONASS / 

Typické využití: Zeměměřictví a katastr nemovitostí 

Typ služby: Korekce jsou poskytovány uživatelům v reálném čase z předem 

zvolené stanice CZEPOS; služba je otevřena pouze pro stanice, 

které umožňují nejen příjem systému GPS, ale také systému 

GLONASS. V síti CZEPOS jsou to zatím pouze stanice: Praha a 

dále externí stanice: Ostrava, Pecný a Plzeň. Maximální přípustná 

vzdálenost Vašeho stanoviště od stanice závisí na parametrech 

aparatury udaných výrobcem (obvykle desítky km), obecně platí, že 

s rostoucí vzdáleností se snižuje přesnost určení pozice. 

Formát korekcí: RTCM 3.1 

 

  



Jan Pánek: Monitoring odkaliště ve Zlatých Horách 

 

2015  30 

7.2.3) Princip určení polohy metodou GNSS 

Měření navigačních parametrů (vzdálenost družice-přijímač, radiální rychlost 

družice vzhledem k přijímači) – družice vysílá signály pro uživatele ve formě složitého 

signálu. Výpočty polohy družic díky informaci o jejich pohybu v rámci družicového 

souřadnicového systému – každá družice neustále vysílá informace o své poloze a 

o přibližné poloze ostatních družic systému. Určení polohy přijímače se děje díky 

měřeným parametrům pomocí řešení soustavy rovnic obsahující jako neznámé souřadnice 

přijímače s jejich časovými změnami. Pro zjištění své aktuální polohy přijímač počítá tzv. 

pseudovzdálenosti, viz. Obrázek 14, což jsou délky mezi přijímačem a viditelnými 

družicemi. Pro výpočet pseudovzdálenosti musíme znát rychlost šíření radiových signálů a 

rozdíly času mezi vysláním a příjmem signálu. Transformace souřadnic určených tímto 

způsobem do souřadnicového systému přijímače – k určení dvojrozměrné polohy nám stačí 

příjem signálů z alespoň tří družic, k určení trojrozměrné polohy minimálně ze čtyř družic. 

Pokud je na obzoru menší počet družic, výpočet polohy nelze provést, při vyšším počtu 

družic se naopak určení polohy dále zpřesňuje. 

 

Obrázek 14 – Princip zjištění polohy metodou GNSS 
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7.2.4) Využití metody GNSS na pozorovacích stanicích 

 Metodu GNSS můžeme využít hlavně při připojení vztažných bodů pozorovací 

stanice na body nacházející se na nepoddolovaném území. Mimo to lze metodou GNSS 

měřit i jednotlivé stabilizované body pozorovací stanice. Při volbě metody měření je také 

důležité znát jak teoretickou, tak i skutečnou přesnost v určení polohy bodu. Tuto přesnost 

můžeme zjistit např. měřením přebytečných základen z více referenčních bodů. 

Měření na poddolovaném území můžeme rozdělit: 

a) Zaměření polohy bodů na nepoddolovaném území v systému WGS-84, které 

později mohou být využity jako výchozí body během určování polohy vztažných 

bodů pozorovací stanice. Tato měření se opakují v delších časových intervalech. 

b) Připojení vztažných bodů pozorovací stanice na body na nepoddolovaném území 

c)  Zaměření podrobných bodů pozorovací stanice 

7.2.5) Průběh měření GNSS přístrojem 

 Pro jednodušší vyhledání bodů pozorovací stanice bylo potřeba před samotným 

měřením nahrát souřadnice sledovaných bodů do paměti přístroje. Po příjezdu na místo 

bylo třeba inicializovat přístroj a načíst předem nahranou zakázku se souřadnicemi bodů 

pozorovací stanice. Polohové měření jsem začal na bodě č. 259 a dále pokračoval 

zaměřováním bodů na ploše odkaliště a v odvodňovacím kanálu. Na konec jsem zaměřil i 

body č. 101-203 na svahu hráze odkaliště. První měření proběhlo 29.12.2014 za jasné 

oblohy. Druhé měření proběhlo 27.3.2015 rovněž při jasné obloze. 

7.3) Použité souřadnicové systémy 

Dle [7] 

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Je určen: a) Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 

6356078,96290 m, kde "a" je délka hlavní poloosy, "b" je délka vedlejší 

poloosy  

b) Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze  

c) souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí  
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Výškový systém baltský - po vyrovnání 

Je určen: a) výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v 

Kronštadtu  

b) souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí 
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8) Periodicita měření 

V projektu, dle [6], pozorovací stanice je nutné určit periodicitu sledovacích 

měření. Délka tohoto intervalu se odvíjí od velikosti očekávaných posunů za časovou 

jednotku, ale také od typu podložní vrstvy. Měření prostorových posunů je vhodné zahájit 

v době, která umožňuje bezpečné zaměření výchozího stavu pozorovací stanice. Pro 

ověření stability je vhodné provést dvě nezávislá měření hned po sobě. Pohyby se šíří i do 

oblastí, které leží mimo odkaliště. Proto můžeme druhým měřením určit stupeň uklidnění 

povrchu a vyloučení vnějších vlivů při pozdější analýze pohybů.  

Jelikož počátek hlavního pohybu při stabilizaci bodů pozorovací stanice již 

probíhal, nebylo nutné určovat počátek intenzivního měření pro body, od nichž se očekával 

největší prostorový posun, jak tomu je u pozorovacích stanic v poklesových kotlinách. 

Pokud se na základě výsledků měření prokáže doznívání poklesů, může se interval 

měřických prací prodloužit. Periodické měření prostorových posunů se ukončuje v období, 

kdy se naměřené hodnoty pohybů a deformací začnou pohybovat v oblasti středních chyb 

měření. Tím pádem již nelze rozlišit, zda se jedná o prostorový posun nebo o chybu 

měření. 

V tomto případě byl interval sledování poklesů bodů pozorovací stanice stanoven 

na dobu jednoho roku. Tyto body však byly pravidelně zaměřovány pouze nivelačním 

měřením, polohové měření proběhlo od nulté etapy měření pouze jednou pro účely mé 

diplomové práce, jelikož zadavatel prací vyžaduje pouze měření poklesů bodů pozorovací 

stanice. 
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Poklesy bodů pozorovací stanice se časem zvětšují viz. Obrázek 15, až nakonec 

dosáhnou své maximální hodnoty. Průběh poklesu je znázorněn v obrázku 12. Průběh 

poklesu má tyto 3 části: 

 Počáteční fáze poklesu: Během této fáze pokles dosáhne zhruba 5% celkové 

hodnoty 

 Hlavní fáze poklesu: Během této fáze se pokles zvětší až na 80% celkové hodnoty 

 Fáze doznívání: Na konci této fáze dosáhne pokles své maximální hodnoty a dále 

již výška sledovaných bodů neklesá. 

Za tohoto předpokladu je vhodné zachytit nejen počáteční a koncovou fázi poklesu, 

ale provést několik etap měření mezi těmito fázemi. Rychlost poklesu se podle obrázku 12 

postupně zvyšuje, až během hlavní fáze poklesu dosáhne svého maxima, aby se ve fázi 

doznívání opět snížila až na nulu. Hlavně kvůli zachycení průběhu hlavní fáze poklesu je 

nutné tento časový úsek rozdělit alespoň na 5 intervalů, během kterých proběhnou dílčí 

etapy měření. 

 

Obrázek 15 – Fáze poklesu sledovaných bodů   
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9) Výpočetní práce 

Nivelační zápisník byl vypočten v programu Microsoft Office Excel, kde bylo 

potřeba spočítat především nadmořské výšky jednotlivých bodů pozorovací stanice, ale 

také převýšení mezi jednotlivými nivelačními oddíly a délky těchto oddílů. Z těchto délek 

a převýšení byla následně vypočítána střední kilometrová odchylka.  

Polohové souřadnice z GNSS přístrojů vyšly rovnou v souřadnicích S-JTSK, tudíž 

pro získání vyrovnaných souřadnic pouze stačilo zprůměrovat tato dvě měření viz. Tabulka 

2 a Tabulka 3, jelikož transformaci ze systému WGS-84 do S-JTSK provedl přístroj 

pomocí transformačního klíče, který je součástí softwarového vybavení přístroje. Dále bylo 

potřeba vypočítat souřadnicové rozdíly bodů pozorovací stanice a s nimi související 

velikost posunů. Všechny tyto výpočty byly také provedeny v programu Microsoft Office 

Excel. 

Tabulka 2 – Prostorové souřadnice bodů pozorovací stanice 1 

 

  
POZOROVACÍ STANICE RD ZLATÉ HORY 

SLEDOVÁNÍ HORNÍ PLOCHY RUDNÉHO 

ODKALIŠTĚ 03 - ETAPA 9/2014 

Odvodňovací kanál 

Bod Y (m) X (m) Z (m) 

251 528921,665 1052179,808 546,314 

252 528863,043 1052248,576 546,754 

253 528838,019 1052305,841 547,084 

254 528813,116 1052360,905 547,363 

255 528781,955 1052429,339 547,738 

256 528764,951 1052503,938 548,132 

257 528784,332 1052555,083 548,407 

258 528824,134 1052612,456 548,756 

259 529026,806 1052146,560 547,334 

261 529055,722 1052240,917 546,322 

262 529067,555 1052280,740 546,976 

264 529002,439 1052445,769 548,506 

265 528980,847 1052517,932 549,251 

267 529101,204 1052490,405 550,409 
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Tabulka 3 - Prostorové souřadnice bodů pozorovací stanice 2 

POZOROVACÍ STANICE RD ZLATÉ HORY 

SLEDOVÁNÍ HORNÍ PLOCHY RUDNÉHO 

ODKALIŠTĚ 03 - ETAPA 9/2014 

Plocha odkaliště + Svah hráze 

Bod Y (m) X (m) Z (m) 

101 528782,682 1052123,375 509.111 

102 528704,482 1052278,646 505.773 

103 528634,021 1052451,855 506.628 

201 528847,714 1052145,941 532.224 

202 528752,346 1052333,103 532.350 

203 528692,396 1052470,400 528.803 

204 528893,353 1052166,401 546,998 

205 528799,818 1052354,575 548,226 

206 528745,596 1052492,863 548,048 

207 528912,305 1052270,450 548,723 

208 528861,702 1052382,516 549,366 

209 528830,931 1052451,022 549,749 

210 528800,128 1052518,158 550,014 

211 529002,734 1052215,837 548,318 

212 528967,055 1052294,573 548,813 

213 528940,916 1052352,716 549,223 

214 528915,672 1052407,780 549,912 

215 528885,707 1052475,667 550,642 

216 528854,807 1052543,979 551,360 

217 529021,745 1052319,935 548,482 

218 528971,050 1052432,008 549,607 

219 528940,426 1052500,064 550,214 

220 528909,408 1052568,493 551,870 

221 529050,470 1052402,352 549,376 

222 529032,580 1052459,846 549,963 

224 529071,111 1052476,870 551,120 

225 529084,460 1052524,252 552,543 
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10) Srovnání s předchozím měřením 

10.1) Porovnání vertikálních posunů bodů pozorovací stanice 

 Podle očekávání všechny body pozorovací stanice stabilizované na tělese odkaliště 

vykazují pokles v souřadnici Z viz. Tabulka 4 a Tabulka 5. Tento pokles je logický, jelikož 

se z odkaliště odstraňuje voda, která z části odtéká odvodňovacími kanály a z části se 

odpařuje. Touto činností umožňuje pevným částicím usazení do nižších částí odkaliště, což 

má za následek již zmiňovaný pokles. 

 Na proti tomu body č. 101-103 vykazují růst souřadnice Z. Tento jev lze vysvětlit 

tlakovými silami, které způsobuje odkaliště na původní podloží, které tímto vytlačuje 

vzhůru. Změny těchto souřadnic jsou ale nižší, než minimální hodnota prokázaného 

posunu, tudíž nelze s určitostí stanovit, zda se vůbec pohybují. 

Nadmořské výšky jsou uváděny v systému Bpv. 

 

Tabulka 4 – Poklesy bodů pozorovací stanice v jednotlivých etapách (Odvodňovací kanály) 

 

Nadmořské výšky bodů pozorovací 
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Bod 8/2004 11/2013 9/2014 

251 546,323 546,318 546,314 -4 +7 14 NE 

252 546,772 546,757 546,754 -3 +18 14 ANO 

253 547,111 547,086 547,084 +2 +27 14 ANO 

254 547,392 547,366 547,363 +3 +29 14 ANO 

255 547,765 547,742 547,738 +4 +27 14 ANO 

256 548,156 548,134 548,132 +2 +25 14 ANO 

257 548,429 548,409 548,407 +2 +22 14 ANO 

258 548,775 548,763 548,756 +7 +19 14 ANO 

259 547,334 547,335 547,334 +1 0 14 NE 

261 546,321 546,322 546,322 0 -1 14 NE 

262 546,973 546,977 546,976 +1 -3 14 NE 

264 548,564 548,511 548,506 +5 +58 14 ANO 

265 549,346 549,258 549,251 +7 +93 14 ANO 

267 550,412 550,410 550,409 +1 +3 14 NE 
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Tabulka 5 – Poklesy bodů pozorovací stanice v jednotlivých etapách (Horní plocha odkaliště + svah hráze) 

 

Nadmořské výšky bodů pozorovací 

stanice v jednotlivých etapách [m]  

Horní plocha odkaliště + svah hráze 
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Bod 8/2004 11/2013 9/2014 

101 509,106 509,103 509,111 -8 -5 18 NE 

102 505,766 505,763 505,773 -10 -7 18 NE 

103 506,621 506,619 506,628 -9 -8 18 NE 

201 532,275 532,225 532,224 +1 +51 14 ANO 

202 532,363 532,337 532,350 -13 +19 14 ANO 

203 528,824 528,803 528,803 0 +21 14 ANO 

204 547,012 546,999 546,998 +1 +14 14 ANO 

205 548,240 548,229 548,226 +3 +14 14 ANO 

206 548,086 548,053 548,048 +5 +38 14 ANO 

207 548,737 548,725 548,723 +2 +14 14 ANO 

208 549,384 549,368 549,366 +2 +18 14 ANO 

209 549,772 549,752 549,749 +3 +23 14 ANO 

210 550,059 550,018 550,014 +4 +45 14 ANO 

211 548,325 548,320 548,318 +2 +7 14 NE 

212 548,827 548,816 548,813 +3 +14 14 ANO 

213 549,243 549,227 549,223 +4 +20 14 ANO 

214 549,942 549,915 549,912 +3 +30 14 ANO 

215 550,674 550,645 550,642 +3 +32 14 ANO 

216 551,395 551,365 551,360 +5 +35 14 ANO 

217 548,497 548,485 548,482 +3 +15 14 ANO 

218 549,653 549,611 549,607 +4 +46 14 ANO 

219 550,267 550,219 550,214 +5 +53 14 ANO 

220 551,940 551,877 551,870 +7 +70 14 ANO 

221 549,400 549,378 549,376 +2 +24 14 ANO 

222 550,008 549,966 549,963 +3 +45 14 ANO 

223 550,992 550,884 550,876 +8 +116 14 ANO 

224 551,222 551,125 551,120 +5 +102 14 ANO 

225 552,679 552,551 552,543 +8 +136 14 ANO 
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 Pro názornost jsem vypracoval grafy poklesů bodů č. 225 a 201 během jednotlivých 

etap měření. Bod 225 byl vybrán, protože leží na vrchní části odkaliště a od nulté etapy 

měření vykázal největší pokles. Oproti tomu bod č. 201 leží na svahu hráze odkaliště, ale 

z bodů stabilizovaných v hrázi taktéž vykazuje největší pokles.  

 

Z grafu č.1 lze vyčíst, že bod 225 vykazoval v prvních etapách pozorování rapidnější 

pokles, než jak je tomu v zatím posledních etapách. Tento jev by měl dále pokračovat, až 

se na konec pokles bodu zastaví a jeho nadmořská výška bude konstantní. 

 

 

Z grafu č. 2 lze vyčíst, že bod 201 také v prvních etapách měření vykazoval 

rapidnější pokles, než jak je tomu v současnosti. I podle této skutečnosti můžeme tvrdit, že 

bezpečnost odkaliště není narušena, jelikož průběh poklesu bodů pozorovací stanice 

směřuje k útlumu. 
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 Grafické zpracování poklesů jednotlivých bodů pozorovací stanice, viz. Obrázek 

16, proběhlo v programu Microstation. 

 

Obrázek 16 – Přehled poklesů mezi etapami 8/2004 a 9/2014 
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10.2) Porovnání horizontálních posunů bodů pozorovací stanice 

 I z hlediska horizontálních posunů se body pozorovací stanice chovají dle 

očekávání. Pohybují se směrem od místa přítoku kalů, viz Tabulka 6 a Tabulka 7. Tento 

pohyb je v řádu centimetrů a nijak závažně neohrožuje bezpečnost.  

Největší posun vykazuje bod č. 225. Tento pohyb je však taktéž očekávaný, protože 

tento bod leží nejblíže k místu přítoku kalů, tudíž je od tohoto bodu očekáván největší 

prostorový posun. S časem se budou změny polohy tohoto bodu v čase snižovat. 

Tabulka 6 – Polohové posuny bodů pozorovací stanice v jednotlivých etapách (Horní plocha odkaliště) 

 Horní plocha odkaliště  

 Etapa 8/2004 Etapa 9/2014  

Bod Y (m) X (m) Y (m) X (m) ΔY (mm) ΔX (mm) ΔP (mm) 

204 528893,355 1052166,355 528893,353 1052166,401 +2 -46 46 

205 528799,843 1052354,516 528799,818 1052354,575 +25 -59 64 

206 528745,615 1052492,815 528745,596 1052492,863 +19 -48 52 

207 528912,337 1052270,416 528912,305 1052270,450 +33 -34 47 

208 528861,724 1052382,464 528861,702 1052382,516 +23 -52 57 

209 528830,960 1052450,978 528830,931 1052451,022 +29 -44 53 

210 528800,153 1052518,116 528800,128 1052518,158 +25 -42 49 

211 529002,751 1052215,776 529002,734 1052215,837 +17 -61 63 

212 528967,070 1052294,542 528967,055 1052294,573 +15 -31 34 

213 528940,906 1052352,682 528940,916 1052352,716 -10 -33 34 

214 528915,683 1052407,720 528915,672 1052407,780 +12 -59 60 

215 528885,729 1052475,612 528885,707 1052475,667 +22 -55 59 

216 528854,838 1052543,948 528854,807 1052543,979 +32 -30 44 

217 529021,764 1052319,874 529021,745 1052319,935 +19 -61 64 

218 528971,077 1052431,933 528971,050 1052432,008 +28 -74 79 

219 528940,449 1052500,008 528940,426 1052500,064 +23 -56 61 

220 528909,429 1052568,462 528909,408 1052568,493 +21 -30 37 

221 529050,522 1052402,303 529050,470 1052402,352 +52 -49 71 

222 529032,609 1052459,770 529032,580 1052459,846 +30 -76 82 

223 529008,723 1052531,252 529008,706 1052531,341 +17 -88 90 

224 529071,133 1052476,803 529071,111 1052476,870 +23 -67 71 

225 529084,478 1052523,962 529084,460 1052524,052 +19 -90 92 
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Tabulka 7 - Polohové posuny bodů pozorovací stanice v jednotlivých etapách (Odvodňovací kanály + hráz 

odkaliště) 

 Odvodňovací kanály + Hráz odkaliště  

 Etapa 8/2004 Etapa 9/2014  

Bod Y (m) X (m) Y (m) X (m) ΔY (mm) ΔX (mm) ΔP (mm) 

101 528782,697 1052123,323 528782,682 1052123,375 +15 -51 53 

102 528704,498 1052278,602 528704,482 1052278,646 +16 -44 47 

103 528634,034 1052451,804 528634,021 1052451,855 +14 -50 52 

201 528847,739 1052145,894 528847,714 1052145,941 +25 -47 53 

202 528752,371 1052333,048 528752,346 1052333,103 +25 -55 60 

203 528692,418 1052470,361 528692,396 1052470,400 +22 -39 45 

251 528921,670 1052179,755 528921,665 1052179,808 +5 -53 53 

252 528863,043 1052248,535 528863,043 1052248,576 0 -41 41 

253 528838,005 1052305,784 528838,019 1052305,841 -14 -57 59 

254 528813,100 1052360,842 528813,116 1052360,905 -16 -63 65 

255 528781,969 1052429,282 528781,955 1052429,339 +15 -57 59 

256 528764,975 1052503,882 528764,951 1052503,938 +24 -56 61 

257 528784,355 1052555,041 528784,332 1052555,083 +24 -42 48 

258 528824,139 1052612,367 528824,134 1052612,456 +5 -89 89 

259 529026,841 1052146,499 529026,806 1052146,560 +35 -61 70 

261 529055,765 1052240,827 529055,722 1052240,917 +43 -90 100 

262 529067,602 1052280,663 529067,555 1052280,740 +47 -77 90 

264 529002,477 1052445,721 529002,439 1052445,769 +38 -48 61 

265 528980,847 1052517,875 528980,847 1052517,932 0 -56 56 

267 529101,211 1052490,346 529101,204 1052490,405 +7 -59 59 
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11) Závěr 

Mým úkolem v této diplomové práci bylo zjistit, zda se body pozorovací stanice 

odkaliště 03 RD Zlaté hory posunuly v prostoru a pokud ano, tak určit hodnotu těchto 

posunů. 

 Ačkoliv je těžba v dole ve Zlatých Horách již přes 20 let ukončena, zanechala zde 

trvalé následky v podobě odkališť a jiných uměle vytvořených staveb, u kterých je potřeba 

monitoringu hlavně z důvodu posuzování stupně jejich bezpečnosti. 

 Rekognoskace pozorovací stanice ukázala, že body stabilizované ve 

spárách odvodňovacích kanálů jsou pro přesná měření již nevyhovující, jelikož některé 

jsou v dnešní době již zničené a jiné jsou pod úrovní dna odvodňovacího kanálu, tudíž na 

ně nelze postavit nivelační lať. Taktéž tuto stabilizaci považuji za nevhodnou, protože tyto 

body jsou ovlivněny tlakovými silami, který vytváří samotný odvodňovací kanál, tudíž 

nelze s přesností určit, zda se jedná o pokles způsobený odstraňováním vody z odkaliště 

nebo vlastní tíhou odvodňovacího kanálu. 

 Hodnoty získané nivelačním měřením potvrdily, že povrch odkaliště i nadále klesá. 

Vyhodnocením naměřených hodnot a jejich porovnáním s hodnotami z předešlých etap ale 

můžeme říct, že poklesy se již blíží fázi útlumu a tedy v horizontu pár let již nebude třeba 

provádět monitoring v ročních intervalech, ale tento interval bude možno prodloužit. 

 Polohově byly body pozorovací stanice zaměřeny pouze dvakrát. Jednou při nulté 

etapě a podruhé při měření mé diplomové práce. Zadavatel nepožaduje polohové měření, 

tudíž nelze vyšetřit časový průběh těchto polohových posunů. V porovnání s nultou etapou 

vykazují body pozorovací stanice posun směrem od místa, kam se kaly navážely, což je 

očekávaný postup. V této části odkaliště byl naměřen i největší prostorový posun bodů 

pozorovací stanice. 

 Naměřené hodnoty prostorových posunů bodů pozorovací stanice nepředstavují 

bezpečnostní riziko pro okolí odkaliště. Tyto posuny jsou v řádu centimetrů a s ohledem na 

dobu uplynulou od nulté etapy měření se nejedná o jakkoliv dramatické hodnoty, zvláště 

pak když uvážíme fakt, že posuny se blíží k fázi útlumu a jejich rychlost se zažíná 

snižovat. 
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 Polohové měření bylo provedeno metodou GNSS, jelikož vegetace na 

rekultivovaném odkališti neumožňovala použití jiných metod zjištění polohy bodů 

pozorovací stanice. Pro zajímavost byly také při polohovém měření použity 2 různé typy 

GNSS přístrojů. Naměřené hodnoty se lišily pouze v rozmezí dovolených odchylek. 
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