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Anotace 
Diplomová práce se zabývá etapovým měřením výšek na pozorovacích stanicích 

trigonometrickou nivelací jejichž body jsou stabilizovány na povrchu terénu. Jedná se 

o poruby 140702 a 140703. Tyto poruby se nacházejí v dobývané 40. sloji  v oblasti 7. kry 

na lokalitě Lazy (Důlní závod 1). Z vypočtených hodnot se určí poklesy a tvar poklesové 

kotliny, které se porovnají s teoretickým výpočtem poklesů v programu SUBSCH. Další 

částí je výpočet rozborů přesností a určení mezních odchylek. Diplomová práce se dále 

zabývá vyhodnocováním naklonění mezi jednotlivými body pozorovací stanice. 

V neposlední řadě se zabývá i vyhodnocováním výsledků vodorovných pohybů a jejich 

přesností. 
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Annotation 
This thesis deals with stage measurement heights at the observation station by method 

trigonometric leveling, their points are stabilized on the surface. It´s about coal faces 

140702 and 140703. These coal faces are located in excavated seam number 40. in area 7th 

block of the mining area Lazy (Mining plant 1). We are able to determine subsidence and 

shape of decrease basin from the calculated values, which are compared to the theoretical 

calculation of subsidence in the program. The next part is the analysis of the calculation 

accuracy and the determination of limits. This thesis also deals with slope evaluation 

between individual points of the observation station. Last but not least, this thesis also 

deals with the evaluating the results of horizontal movement and their accuracy.  
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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce bylo zaměřit výšky bodů pozorovacích stanic na 

lokalitě Lazy (Důlní závod 1) a následně zpracovat poklesy a naklonění na těchto bodech.  

Tato práce má za úkol sledovat poklesy bodů na pozorovací stanici a sledování 

utváření poklesové kotliny. Výšky byly měřeny trigonometrickou nivelací, ze kterých pak 

byly počítány rozbory přesnosti. Výchozím bodem se stal bod č. 400, výšku tohoto bodu 

periodicky kontroluje hlavní důlní měřič. Bylo také provedeno polohové zaměření, 

metodou GNSS  pro připojovací  body 400 končící na 4, 114. Poté byl spočten polygonový 

pořad vetknutý z bodu 400-114 a dále volný z bodů 111 na 204. Poté proběhlo následné 

zpracování vodorovných pohybů z vypočtených souřadnic. 

Zaměření výšek proběhlo v 8 etapách. Všechny tyto etapy navazují na vypočtené 

výšky z poslední etapy diplomové práce Ing. Mrožíka. V mé práci je etapa značena jako 

nultá. 

V programu SUBSCH byly vypočteny teoretické poklesy, které jsem srovnal s 

poslední 8. etapou měření. 

Výsledkem jsou vypočtené poklesy a naklonění, a jejich následné grafické 

zpracování. V neposlední řadě tvoří výsledek i výpočet vodorovných pohybů na 

pozorovací stanici. 
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1 Všeobecné zákonitosti pohybu hornin vlivem 

hornických prací 
Pohyby v nadloží hlubinného ložiska vlivem dobývání je možno sledovat přímým 

pozorováním v průběhu a hlavně v jejich konečné fázi na povrchu. [3] 

Všeobecně lze objasnit pohyby hornin v nadloží ložiska tak, že po vyrubání jeho 

části vznikne prázdný prostor, který se ihned nebo po nějaké době následkem 

soustředěného napětí v okolních horninách opět zaplní buď většími nebo menšími úlomky 

hornin, anebo pružným sblížením nadloží s podložím. [3] Nejdříve se zavaluje nejbližší 

nadloží a postupně klesají horní vrstvy a nakonec povrch. Pohyb povrchu není rovnoměrný 

a proto jsou povrchové objekty a terén vystavovány různým druhům deformací. 

1.1 Projevy hornické činnosti v nadloží dobývaných slojí 

 Při dobývání na zával vzniká za postupujícím porubem několik 

charakteristických pásem. Jedná se o pásma zavalování, rozsazování a průhybu. 

a) pásmo zavalování - nadložní horniny se rozruší a jednotlivé horninové kusy 

vykonávají jednak svislý pohyb, jednak různě rotují. Tím vzniká chaotická struktura 

charakterizována součinitelem okamžitého nakypření hornin. V pevných horninách 

se součinitel okamžitého nakypření pohybuje mezi 1,1 - 1,25 a mocnost pásma zavalování 

se pohybuje mezi 5-ti až 11-ti násobkem dobývané mocnosti sloje. [15] 

b) pásmo rozsazování - vzniká nad pásmem zavalování. Toto je charakterizováno 

rovněž rozrušením hornin, ale jednotlivé horninové kusy již nevykonávají rotační pohyb. 

Postupně dochází pouze k svislému pohybu těchto částic při zachování orientace všech os 

ke světovým stranám. Rozrušením hornin v pásmu rozsazování vznikají trhliny, jejich 

objem je však podstatně menší než je objem volných prostor v pásmu zavalování. [15] 

c) pásmo průhybu - vzniká nad pásmem rozsazování. V tomto pásmu již 

nedochází k rozrušování vrstev a tím je zde objem volných prostor ještě nižší než v pásmu 

rozsazování. V pásmu průhybu může docházet k dočasné tvorbě volných prostor mezi 

jednotlivými vrstvami, když spodní vrstva je méně tuhá a tudíž se více prohýbá, zatímco 

vrchní vrstva má vyšší tuhost a tím má menší průhyb. Tyto volné prostory v pásmu 

průhybu však nejsou propojeny s vydobytým prostorem. [15] 
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Obrázek 1 - Deformační pásma za postupujícím porubem vedeným na zával [15] 

Pohyb začne obvykle po určitém čase, když soustředěný tlak hornin překoná 

odpor proti deformaci nebo zlomení. [3] 

Na projevu deformací nadloží záleží, jsou-li horniny pórovité, suché, vlhké a jaké 

mají mechanické vlastnosti a jiné vlastnosti. [3] 

Pohyby nadložních vrstev a tedy i povrchu závisí na mnoha činitelích. 

1.2 Hlavní činitelé ovlivňující pohyb nadložních vrstev a povrchu [3]: 

• mechanické vlastnosti nadložních i okolních hornin 

• geologické podmínky uložení 

• mocnost ložiska 

• mezný úhel vlivu 

• plošný rozsah vlivu dobývacích prací 

• hloubka ložiska pod povrchem 

• způsoby dobývání užitkového nerostu 

• časový průběh a délka trvání pohybů. 

1.2.1 Mechanické vlastnosti nadložních vrstev a povrchu 

Mechanické vlastnosti nadložních i okolních hornin mají na velikost a charakter 

pohybu nadloží, a tím i na tvorbu oblasti vlivu na povrchu podstatný vliv.  
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Podle mechanických vlastností rozdělujeme horniny na [3]: 

• tvrdé, pevné horniny 

• plastické horniny 

• sypké horniny 

• tekuté horniny 

K tvrdým horninám patří např.: žuly, křemence, čediče, pískovce, vápence apod. 

Mezi plastické horniny řadíme hlinité a hlinitopísčité břidlice a hlíny. Sypké horniny tvoří 

směs různorodých zrn a částic, které nejsou mezi sebou vázány žádným tmelem. 

V neposlední řadě mezi tekoucí horniny patří například vodonosné písky. [3] 

1.2.2 Geologické podmínky uložení 

Vlivy dobývání v nadloží závisí také na geologickém složení pohoří z hlediska 

statigrafického, tektonického a hydrologického. Musíme znát geologický profil ložiskem  

v hlavních i uvažovaných směrech, geologický vývoj pohoří, mocnosti jednotlivých vrstev,  

tektonické zvláštnosti apod. Dobré znalosti těchto geologických podmínek tvoří podklad 

pro úvahy o charakteru a velikosti pohybů. [4] 

Pro velikost a směr pohybů nadloží má podstatný vliv úklon ložiska a okolního 

souvrství. 

Dělení ložisek podle sklonu uložení [4]: 

• vodorovné  α=0° 

• ploché   0 až 22° 

• ukloněné  22 až 45° 

• polostrmé  45 až 70° 

• strmé   70 až 85° 

• svislé   85 až 90° 

Rozdělení odpovídá podmínkám hornické technologie, ale dá se vhodně použít 

i při vlivech poddolování. U různě ukloněných ložisek mají pohyby různý charakter. 

U vodorovných a ploše uložených jsou pohyby v celé oblasti vlivu souměrné, svislá složka 
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pohybu – pokles převládá nad složkou vodorovnou – posun a při dostatečné hloubce 

uložení povrch klesá bez trhlin nebo větších deformací. [4] 

Oblast vlivu u ukloněného ložiska dostává nesouměrný tvar, který se výrazně 

projeví u polostrmých i strmých úklonů tím, že nad nižšími místy se okraj ovlivněné 

plochy vzdaluje, nad vyššími místy ložiska se přibližuje k průmětu dobývané části ložiska 

na povrch. [4] 

U ukloněných slojí se u pohybu nadloží zvyšuje podíl vodorovné složky, která je 

z hlediska působení na povrchové objekty nebezpečnější, je dobývání ukloněných ložisek 

daleko více zatíženo důlními škodami. [4] 

1.2.3 Mocnost ložiska 

Jestliže za určitých stejných podmínek dobýváme různě mocná ložiska, je jasné, 

že čím bude mocnost větší, tím budou větší i pohyby v bezprostředním nadloží a také 

na povrchu. Lze tedy říci, že pokles s bude funkcí mocnosti. [4] 

         s = f(M)       (1) 

přičemž jde o funkci lineární, tedy : 

         s = k*M      (2) 

kde  s... pokles 

 k... konstanta úměrnosti 

 M... mocnost ložiska 

kde konstanta úměrnosti k bude vyjadřovat další závislosti, např. v důsledku nakypření 

nedosáhne s své maximální hodnoty. Mocnost se uvádí jako normální mocnost  

tj. nejkratší vzdálenost mezi stropem a počvou ložiska. Je třeba však počítat vždy se 

skutečně realizovanou mocností, kterou je např. mocnost ložiska a k tomu přibírka stropu u 

nízkých slojí, která se odvíjí od minimální pracovní výšky použitých dobývacích strojů. [4] 

Platí tedy obecně :  

Smax  < M 
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Může ovšem vzniknout ještě případ, kdy v důsledku dobývacích prací v ložisku o několika 

slojích se aktivují neúplně stlačené stařiny a tyto se sčítají s novými pohyby, takže největší 

pokles může být větší než dobývaná mocnost. [4] 

1.2.4 Hloubka ložiska pod povrchem 

Hloubka ložiska pod povrchem má podstatný vliv na rozsah i intenzitu deformací 

vznikajících v důsledku dobývání na povrchu i na objektech nacházejících se v oblasti 

vlivu. U mocnějších ložisek, která jsou blízko pod povrchem 20-30m i méně, dojde 

u nepevného nadloží k prolomení a vytvoří se propadlina, jejichž hloubka odpovídá 

vyrubané mocnosti ložiska. [3] 

Se zvětšující se hloubkou se mění charakter vlivů dobývání. Deformace 

vyskytujících se  u ložisek v hloubkách 30 - 200 metrů, dobýváním se vytváří na povrchu 

již celkem pravidelná kotlina, která může být poručovaná (trhlinami nebo schodovými 

deformacemi).  

U hloubek ložisek větších než 200m pod povrchem, dostává kotlina již plynulejší 

tvar, obvykle bez větších deformací. Čím větší hloubka, tím je rozměr poklesové kotliny 

větší, i když je vyrubaná plocha stejná. [3] 

1.2.5 Časový průběh a délka trvání pohybů 

Vliv dobývání, který se projevuje pohybem nadložních vrstev ke středu 

vyrubaného prostoru, se neprojeví hned po zavalení nadloží, ale následkem pevnosti 

hornin, rozlohy plochy a mocnosti nadloží uplyne určitá doba, než se na povrchu objeví 

první známka pohybu. Pohyb také neskončí hned, ale doznívá delší dobu, které je zapotřebí 

k dosažení rovnovážného stavu v nadložních horninových vrstvách. To trvá i několik let 

a pak se ovlivněná oblast dostane do klidu. [3] 

Tato doba je závislá na mechanických a petrografických vlastnostech souvrství a z 

nich hlavně na pevnosti, vrstevnatosti nebo celistvosti, pak na tom, zda souvrství bylo již 

dotčeno vlivy dobývání a v neposlední řadě jak dlouho trvá dobývání ve vlivné vzdálenosti 

pozorovacího bodu na povrchu. [3]  
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2 Poklesová kotlina 

Tvar poklesové kotliny může být plynulý, kdy se povrch prohýbá bez viditelných 

trhlin nebo nepravidelná, kdy se tvoří trhliny, propadliny nebo zlomy různé velikosti. [4] 

Poklesová kotlina vzniká pak shodně s funkční závislostí, v níž v matematickém 

vztahu je na jedné straně svislý pohyb (pokles povrchových bodů) a na druhé straně hlavní 

faktory a koeficienty, na nichž tento pohyb závisí [3]: 

    = , , ,       (3) 

kde:  s........ dynamická hodnota poklesu 

 M...... mocnost sloje 

 a........ dobývací faktor (dobývací koeficient) 

 e........ součinitel účinnosti 

 z........ časový součinitel 

Zjednodušená rovnice pro pokles: 

     S=Maez      (4) 

 

Obrázek 2 - Plná účinná plocha pro vodorovná ložiska [4] 
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2.1 Určení rozsahu poklesové kotliny 

Pro vodorovně uložená ložiska je tvar hranice poklesové kotliny dán tvarem 

vyrubané plochy, hloubkou ložiska pod povrchem a mezným úhlem vlivu. U vyrubané 

plochy omezené přímými čarami,  je hranice kotliny dána obalovou křivkou kružnic jejichž 

rozměr odpovídá plné účinné ploše. [4] 

 

Obrázek 3 - Hranice poklesové kotliny u vodorovného ložiska [4] 

Přesnější tvar poklesové kotliny je možno vyjádřit mimohraniční (nulovou) čárou 

a případně ohraničením dna kotliny ještě pomocí izočár stejného poklesu (izokatabázy). [4] 

Čím je větší hloubka ložiska, u vodorovného uložení, tím je větší hranice 

poklesové kotliny. 

 

Obrázek 4 - Hranice poklesové kotliny pro různé hloubky při vodorovném uložení [4] 
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Ukloněné ložisko vytváří při ovlivňování povrchu poklesovou kotlinu podobným 

způsobem jako ložisko v plochém uložení s tím rozdílem, že kužel vlivu není přímý, ale 

s povrchovými přímkami, které se odchylují od vodorovné roviny o proměnlivé mezné 

úhly. Kuželové plochy jsou omezené křivkami, které mají ve značné přibližnosti podobu 

elipsy. [4] 

 

Obrázek 5 - Hranice poklesové kotliny při ukloněném uložení ložiska [4] 

2.1.1 Hranice poklesové kotliny určené z teorie plné účinné plochy 

Plocha, která byla vyrubána má přímý vliv na velikost plochy ovlivněné 

dobýváním na povrchu. Tato oblast je na povrchu vždy větší než plocha vyrubaného 

ložiska a tvar jejího obrysu se podobá tvaru obrysu plochy ložiska. Překročí-li plocha 

určitou rozlohu ,závisející na hloubce ložiska a mezném úhlu vlivu, dosáhne pokles své 

maximální hodnoty smax a tato hodnota se zvětšující se plochou porubů nemění.Této ploše, 

která je kruhová, se potom říká plná účinná plocha a můžeme ji definovat tak, že plná 

účinná plocha je plocha v ložisku, kterou je nutno vyrubat, aby pokles uvažovaného bodu 

P v nadloží nebo na povrchu byl největší. Poloměr r pak charakterizuje velikost plné 

účinné plochy. [4] 

Poloměr plné účinné plochy se odvozuje ze známé hloubky dobývání H a 
mezného úhlu vlivu µ : 

                                                              r = H cotg µ       (5) 

 



Bc. Tomáš Patočka: Měření a vyhodnocení poklesů povrchu v oblasti 7. kry Dolu Karviná 
lokalita Lazy 

10 
2015 

 

Obrázek 6 - Plná účinná plocha pro vodorovná ložiska [4] 

Podstava kužele jehož povrchové přímky svírají s podstavou mezný úhel vlivu 

a vrchol tohoto kužele leží v povrchovém bodě. V tomto povrchovém bodě nastane 

maximální pokles. V případě, že vrchol kužele nedosáhne povrchu, ale zůstane uvnitř 

horninového masívu, pak v tomto povrchovém bodě bude pokles menší než maximální. 

V dalším případě, že vrchol kužele bude nad povrchem, pak v místě utvoří dno 

s maximálním poklesem. 

Při ukloněném uložení se však mezné úhly mění a s nimi i tvar plné účinné 

plochy. [4] 

Při úklonu ložiska nad 60 až 700 se mezný úhel vlivu do podloží zmenšuje 

a naopak mezný úhel do nadloží zvětšuje tak, že při strmém uložení (α=900) dosahují úhly 

vlivu stejné hodnoty jako při vodorovném uložení slojí. [4] 

Tvar plné účinné plochy u ukloněného ložiska je křivka matematicky těžko 

definovatelná, podobá se elipse, která je na straně hlubší části ložiska rozšířena. [4] 
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Obrázek 7 - Tvar plné účinné plochy pro ukloněná ložiska – zjednodušená 
konstrukce [4] 

2.1.2 Mezný úhel vlivu 

Když se dobývá dostatečně velká plocha utvoří se po určité době na povrchu 

poklesová kotlina. Její obvod je určen mezným úhlem vlivu  µ. [4] 

Mezný úhel vlivu je úhel jehož jedno rameno je vodorovné a druhé je spojené 

s hrany výrubu s místem na povrchu, kde jsou pohyby a deformace minimální nebo nulové. 

Mezný úhel je tedy základním pojmem pro teoretické i praktické úvahy o tvaru 

a velikosti poklesové kotliny. Slouží za základ výpočtu předběžných hodnot poklesů 

a deformací a pro stanovení rozsahu vlivů dobývání na důlní díla v nadloží. [4] 

Mezný úhel vlivu je závislý na mnoha faktorech, které ovlivňují jeho velikost. 

Jsou to především [4]: 

• petrografické vlastnosti hornin 

• úklon ložiska 

• tektonické poměry 

• porušení vlivem předchozího dobývání 

• hloubka dobývání 

• způsob dobývání 

• použití základky 
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• hydrogeologické poměry 

Je třeba zdůraznit, že je velmi obtížné určit místo posledních vlivů, protože 

se vzdálenosti od hranice dobývání se vlivy postupně zmenšují, až nakonec se nedají 

měřickými metodami zjistit. Pohyby tedy byly menší než přesnost měřických metod 

vyjádřena vlivem nahodilých chyb resp. střední chybou použité metody. [4] 

V ostravsko-karvinském revíru byly na základě dlouhodobých zkušeností přijaty 

hodnoty mezných  úhlů vlivu [4]: 

• v karbonských vrstvách  µk=65° 

• v terciérním pokryvu µt=55° 

 

Obrázek 8 - Hodnoty mezných úhlů vlivu pokryv, karbon 

Průměrný mezný úhel vlivu µ se počítá, skládá-li se pohoří z pokryvných 

a produktivních hornin, pomocí vztahu: 

    μ = ∗ ∗
        (6) 

kde µp......mezný úhel vlivu v pokryvných horninách 

 µk......mezný úhel vlivu v produktivních karbonských horninách 

 hp......mocnost pokryvu 

 hk......mocnost produktivních karbonských hornin 

nebo také dle obr. 4 : 

    	 = ∗ 	 ∗ 	 ∗ 	
       (7) 
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Tyto rovnice (3) a (4) platí pro ložiska, která mají úklon do 22°, tedy pro ložiska, 

která mají uložení vodorovné až ploché. 

Pro ložiska, která mají uložení vetší jak 22° platí: 

   = cos + 1 − cos ∗ cos     (8) 

   = cos − 1 − √sin     (9) 

kde:  µp......mezný úhel vlivu v pokryvných horninách 

 µk......mezný úhel vlivu v produktivních karbonských horninách 

 α........sklon uložení ložiska (úklon) 

 

Obrázek 9 - Průměrná hodnota mezného úhlu vlivu 

Se zvětšujícím se úklonem se úhel do podloží zvětšuje a úhel do nadloží 

zmenšuje. 

2.2 Nepřímé určování deformací povrchu v oblasti poklesových kotlin 

Deformací povrchu se rozumí naklonění, vodorovné přetvoření a zakřivení. 

Deformaci bodu můžeme buď měřit přímo nebo nepřímo. 

2.2.1 Naklonění (denivelace) 

Vytvořením poklesové kotliny se deformuje tvar povrchu, což pak působí 

nepříznivě na objekty i na původní přírodní podmínky krajiny. [4] 
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Je udávána úklonem terénu v hodnotách mm/m nebo v %. Naklonění se určí 

přímo různými typy sklonoměrů nebo nepřímo ze dvou poklesů sousedních bodů. [4] 

 

Obrázek 10 - Naklonění vypočtená ze dvou sousedních hodnot poklesů [4] 

     , ∆ = ∆ ∆
,               (10) 

kde: ∆  .... pokles následujícího bodu za stejné časové období  

 ∆  ..... pokles í-tého bodu za stejné časové období 

 délka l se dosazuje v metrech, poklesy jednotlivých bodů v (mm) 

Přesnost naklonění: 

    , ∆ = ± ∆ ∗ ∗ + ∆ ∗ ∆              (11) 

Vstupuje střední chyba poklesu  a střední chyba délky ∆  mezi dvěma 

poklesy. 

2.2.2 Poloměr zakřivení 

Poloměr zakřivení počítáme z délek mezi třemi po sobě jdoucími body a z jejich 

naklonění.  
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Obrázek 11 - Poloměr zakřivení ze 3 sousedních bodů [4] 

     = ∗ , ,
, 	 ,               (12) 

kde:  l1,2 ... vzdálenost mezi 1. a 2. bodem 

 l2,3... vzdálenost mezi 2. a 3. bodem 

 , ... naklonění mezi 2. a 3 bodem 

 , ... naklonění mezi 1. a 2. bodem 

Jestli že pak jsou délky mezi jednotlivými body stejné tj. illl == 3,22,1 , pak 

se vzorec (21) zjednoduší na: 

     = , 	 ,                (13) 

Přesnost poloměru zakřivení: 

     = ∗
, 	 , ∗ √2              (14) 

2.3 Teoretický výpočet pohybů a deformací v poklesové kotlině 

Pro výpočet vlivu poddolování (pokles, posun, poloměr zakřivení, naklonění, 

vodorovné přetvoření) slouží již známý vzorec pro pokles: 

    = ∗ ∗ ∗              (15) 

kde m, a, e, z jsou vysvětleny v kapitole č.2. 
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Pro teoretický výpočet pohybů a deformací v poklesové kotlině slouží program 

SUBSH, který vytvořil pan Prof. Jan Schenk. 

2.3.1 Součinitel dobývání 

Velikost poklesu, a tím i tvar poklesové kotliny na povrchu, závisejí také 

na způsobu jakým bylo ložisko dobýváno. Tvar závisí na tom, zda bude zcela vyrubáno 

nebo jen z části, zda bude dobýváno na zával nebo se základkou. Další vliv mají okolnosti 

mezi poměrem rubanou plochou a ponechanými pilíři, dále rychlosti postupu porubní 

fronty. Všechny tyto podmínky působí na pokles, který je vyjádřen dobývacím 

koeficientem a.  

Hodnoty dobývacího koeficientu: 

• stěnování na zával   a= 0,85 až 0,95 

• částečná základka  a= 0,65 až 0,75 

• ruční základka  a= 0,55 až 0,65 

• foukaná základka  a= 0,45 až 0,55 

• plavená základka  a= 0,25 až 0,35 

• speciální základka   a= 0,10 až 0,15 

2.3.2 Časový součinitel a volba časové funkce 

Udává procentuální hodnotu z konečného poklesu po ukončení dobývání, určuje 

tedy dynamickou hodnotu poklesu (konečný pokles). [5] 

Časový faktor se zakládá na výzkumu způsobu dobývání zejména na rychlosti, na 

charakteristice nadložních hornin, zda na dané lokalitě bylo dobýváno a v jakém rozsahu. 

[5]  

Čas, který potřebuje pohoří (nadloží až po povrch) v oblasti plné účinné plochy od 

začátku dobývání porubů až po uklidnění pohybů povrchu, je možné rozdělit na několik 

etap: 

t=1 potřebnou k tomu, aby od zahájení dobývání nastalo první zavalení 

vyrubaného prostoru nebo průhyb nadloží výrubu 

t=2 které je potřeba, aby první pohyb způsobený závalem nebo prohnutím 

efektivního nadloží se projevuje na povrchu. 
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t=3 potřebnou k vyrubání plné účinné plochy pod uvažovaným bodem nebo 

k vyrubání k max. rozsahu v rámci plné účinné plochy 

t=4 potřebnou k tomu, aby se porušené vrstvy přemístily směrem k vyrubanému 

ložisku  

doba t1 + t2 je zpoždění k projevů vlivu dobývání na povrchu od zahájení 

dobývání v plné účinné vzdálenosti od bodu na povrchu 

doba t3 se skládá z počáteční fáze pohybu (5% celkového poklesu) a z intenzivní 

fáze pohybu (80% celkového poklesu), toto období se označuje jako primární pohyb. 

doba t4 se označuje jako doznívání pohybu povrchu, označujeme jako sekundární 

pohyb. 

Volba časové funkce podle Schenka: 

Hodnota m.a.e probíhá s určitým časovým zpožděním velikostí poklesu pro 

jednotlivé časové okamžiky. Velikost časového součinitele je závislá na geomechanických 

vlastnostech nadloží a je dána časovou funkcí. Časových funkcí existuje celá řada, podle 

Schenka tvoří: 

    = 1 − ∗ −5 ∗ ∆                                   (16) 

kde:  ∆ ... časový rozdíl mezi okamžikem výpočtu a počátkem dobývací plochy 

 ... je časový rozdíl mezi zahájením dobývání a prvním projevem 

na povrchu 

 ... je doba trvání pohybu povrchu 
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3 Určování pohybů povrchových bodů 
 

3.1 Pozorovací stanice 
Pozorovací stanice se zřizují pro sledování vlivů poddolování při dobývání 

nerostných ložisek. Periodické pozorování změn polohy jednotlivých stabilizovaných bodů 

pozorovací stanice nám umožňuje zpřesňovat zákonitost těchto změn s ohledem na průběh 

dobývacích prací. Kromě toho se měření využívá při sledování stability povrchových 

objektů a zařízení, pro zajištění jejich funkčnosti a případné provádění jejich rektifikace. 

[6] 

Při hlubinném dobývání ložisek se zřizují stanice k určení následujících parametrů 

na povrchu vznikající poklesové kotliny [6]: 

a) Rozsah poklesové kotliny je dán velikostí mezných úhlů vlivů, čímž lze určit 

území dotčené vlivy poddolování a poloměr plné účinné plochy 

b) Svislé poklesy v poklesové kotlině a určení jejich maximální hodnoty. 

Z poklesů odvozené hodnoty naklonění a poloměry zakřivení, případné křivosti svahu 

poklesové kotliny 

c) Vodorovné posuny a jejich směr (vektor posunu) v poklesové kotlině a z nich 

odvozená přetvoření 

3.1.1 Rozdělení pozorovacích stanic  

Většina pozorovacích stanic se zřizuje ke sledování poklesů, jejichž velikost 

se určuje relativně jednoduše a dostatečně přesně metodami výškového měření [6], které 

uvedu v další kapitole.  

Pozorovací stanice dělíme podle účelu na [6]: 

• pro pozorování poklesů 

• pro pozorování posunů 

• pro pozorování vodorovných přetvoření 

• pro pozorování naklonění 

• smíšené, víceúčelové 
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Při pozorování ostatních parametrů  poklesové kotliny se jedná o stanice smíšené, 

na kterých se kromě poklesů měří i jiné parametry. Způsob stabilizace pevných bodů 

pozorovacích stanic je závislý na rozsahu a účelu zřízení. Nejjednodušší je stabilizace bodů 

pozorovací stanice ke sledování svislých poklesů. [6] 

Za body se volí čepové značky ve zdech objektů, u stožáru VN nám poskytnou 

upínací šrouby umístěné na konstrukci, dále nastřelovací hřeby, plastové znaky... Pevné 

body musíme stabilizovat tak, aby byla zajištěna jejich stabilita proti zamrzání. Obvykle 

se body stabilizují do nezámrzné hloubky, která má hodnotu cca 80cm. 

 

Obrázek 12 - a) čepová značka, b) hřebová značka 

Vzdálenost mezi jednotlivými stabilizovanými body na linii pozorovací stanice 

je dána účelem měření. [6] 

3.1.2 Tvary pozorovací stanice 

Tvar pozorovací stanice je závislý na velikosti poklesové kotliny, kterou určíme 

teoretickým modelem. 

Jedná-li se o nehluboká a rozsahem malá ložiska, je pozorovací stanice zřizována 

tak, aby její krajní body byly mimo vlivy poddolování. [6] 

Tvary pozorovacích stanic: 

• liniové 

o měřická přímka 

o osový kříž 
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o několik profilů 

o zalomené přímky 

o trojúhelníkové řetězce 

• plošné 

o čtvercová síť 

o trojúhelníková síť 

o roztroušená síť 

 

Obrázek 13 - Liniová pozorovací stanice - přímková [9] 

Liniové pozorovací stanice se zřizují tak, aby zachytili střed poklesové kotliny 

a její okraje. [6] 

 

Obrázek 14 - Liniová pozorovací stanice - osový kříž [9] 
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Nevýhodou je, že naměřené parametry ostatních deformací platí ve směru linie, 

a nemusí být hodnotami maximální. Toto řeší trojúhelníkové řetězce, ve kterých lze určit 

maximální deformace. [6] 

 

Obrázek 15 - Liniové pozorovací stanice a) ve tvaru profilů, b) ve tvaru lomených 
přímek [9] 

Plošnou pozorovací stanici lze zachytit nejspolehlivější hodnoty deformací 

a jejich směr v poklesové kotlině, což má velký význam především při zpřesňování 

výsledků deformací v poklesové kotlině. Nevýhodou je příliš velký rozsah, finanční 

náklady a pracnost. 

 

Obrázek 16 - Plošná pozorovací stanice - ve tvaru čtvercové sítě [9] 
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Při větší hloubce a velkém rozsahu dobývání se pozorovací stanice zřizují pro 

sledování omezené části poklesové kotliny, tak že se musí připojovat z nepoddolovaného 

území. 

3.2 Metody určování svislých pohybů (poklesy) 

Pro určení svislých pohybů existuje mnoho metod. Takové nejzákladnější metody 

jsou: 

• geometrická nivelace - je asi nejběžnější metodou určování výšek bodů 

•   hydrostatická nivelace - princip této metody spočívá ve vlastnostech 

tekutiny umístěná ve vnitř obou nádob, které jsou vzájemně propojeny. Pro určení výšky 

nebo rozdíl výšek se odečte na stupnici, která je umístěná na nádobách. Přesnost je velice 

velká a přesahuje přesnost VPN. 

• trigonometrická nivelace - tuto metodu popíšeme v další kapitole 

•    určení poklesů radarovou interferometrií - zpracovává páry radarových 

snímků a na základě překrytí se vyhodnotí buď DMT nebo model deformací. 

• fotogrammetrická metoda 

• GNSS a další 

Poklesy nejsou v různých místech poklesové kotliny stejné.  Na obrázku č. 17 

body č.1 a 13 leží na okraji poklesové kotliny a jejich pokles se rovná nule. Na obrázku 

č. 8 má největší pokles bod č.7, který leží nad středem dobývané plochy, protože je to 

jediný bod nacházející se v pásmu vlivu dobývání, pod kterým je vytěžena celá plná účinná 

plocha. Dalšími charakteristickými body jsou body č. 4 a 10, které jsou nad hranou porubu. 

Velikost těchto poklesů je rovna polovině hodnoty maximálního poklesu. 
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Obrázek 17 - Pohyb bodů na povrchu v různých místech poklesové kotliny [4] 

Pokles je rozdíl dvou nadmořských výšek téhož bodu za určité časové období, 

výpočet poklesu za dílčí období je: 

      , = −                            (17) 

kde: ,  ... je pokles bodu za časové období 

  ...... výšky bodu na začátku a na konci časového období 

Pro výpočet poklesů k původní výšce platí: 

    	 , = −               (18) 

kde: 	 ,  ..... pokles bodu vztažený k výšce na začátku měření 

  ..... výška bodu v určité etapě měření 

  ..... výška bodu určená v 1. etapě měření 

Přesnost poklesu - střední chyba funkce měřených veličin 

= = ∂s∂z ∗ + ∂s∂z ∗ = 1 ∗ + −1 ∗  

      = +              (19) 

Pokud mají hodnoty + stejnou přesnost jak na začátku tak na konci 

časového období, a při provedení měření stejnou metodou bude platit: 

     = + √2              (20) 
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3.2.1 Trigonometrická nivelace 

Při trigonometrické nivelaci se určuje výškový rozdíl mezi dvěma body, které 

tvoří sestavu. Více sestav tvoří pořad trigonometrické nivelace. 

Trigonometrická nivelace se používá při hodně členitém terénu nebo tam, kde 

je špatná viditelnost na body pozorovacích stanic. Princip řešení trigonometrické nivelace 

spočívá v řešení trojúhelníku. 

Při trigonometrické nivelaci se měří šikmé nebo vodorovné délky, svislé úhly 

a v neposlední řadě výšky cílů.  

 

Obrázek 18 - Princip trigonometrické nivelace [7] 

Přístroj je umístěn zhruba do prostřed mezi body A a B přičemž se změří buď 

vodorovné nebo šikmé délky na oba body a zároveň i svislé úhly.  

Pro výpočet převýšení: 

    ∆ = − ℎ − − ℎ               (21) 

neznámé hodnoty převýšení ℎ  a ℎ  vypočteme ze vztahů: 

    ℎ = ∗ = ∗                (22) 

nebo také: 

   ℎ = ∗ 	 = ∗ cos               (23) 

kde:  s... je vodorovná délka 

 s'.. je šikmá délka 

 ε... výškový úhel od horizontu přístroje 
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 z... je zenitový úhel 

Tento výpočet je pro případ pro jednu sestavu, kterou tvoří odrazný hranol, 

přístroj, odrazný hranol. V terénu k tomu nikdy nedochází, protože je trigonometrický 

nivelační pořad tvořen z několika sestav. 

 

Obrázek 19 - Trigonometrická nivelace při více sestavách [8] 

Výškový rozdíl mezi A a B je součtem všech převýšení jednotlivých sestav, ze 

kterých se skládá nivelační pořad. 

Výškové rozdíly mezi sousedními body Si, Si+1 [8] : 

∆ = ℎ − ℎ − ℎ − ℎ = ∗ tan − ∗ tan + ℎ − ℎ   (24) 

               ∆ = ℎ − ℎ − ℎ − ℎ = ∗ tan − ∗ tan + ℎ − ℎ   (25) 

∆ = ℎ − ℎ − ℎ − ℎ = ∗ tan − ∗ tan + ℎ − ℎ  (26) 

Systematické chyby [9]: 

• v chybách měřených výškových úhlů 

• v chybě refrakce 

• v nepřesném určení výšky cíle 

• v chybě určené vzdálenosti 

Systematickou chybu z refrakce nemusíme zavádět, protože měřené délky byly 

zhruba 80m. 

3.2.1.1 Volba přesnosti nivelačního pořadu 

Přesnost výšky bodu se vypočítá: 
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    = + +               (27) 

kde: ... přesnost výchozího bodu 

 ... přesnost připojovaného pořadu 

 ... přesnost vlastního měření¨ 

Přesnost připojovaného pořadu je dána přesností střední kilometrové chyby  

a celkové délce nivelačního pořadu L. 

     = ± ∗ √               (28) 

Střední kilometrová chyba se určí z vyrovnání dvojic nestejných přesností, 

protože uvažované délky nejsou stejně dlouhé. 

     = ±                 (29) 

Střední kilometrovou chybu popíšeme v další kapitole. 

Střední kilometrová chyba nesmí překročit hodnotu maximální střední 

kilometrové chyby uvedené v tabulce č. 1. 

Tabulka 1 Maximální střední chyba 

Nivelační síť 
řádu 

I. II. III. IV. 

Maximální 
střední 

kilometrová 
chyba 

 0,40 + ,
 0,45 + ,

  0,60 + ,
  1,00 + ,

  

Mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením nivelačního pořadu 

se vypočítá dle tabulky 2.: 

Tabulka 2 Odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením 

Nivelační síť 
řádu 

I. II. III. IV. 

Maximální 
střední 

kilometrová 
chyba 

 1,5 ∗ √  2,25 ∗   3 ∗ √  5 ∗ √   

Kritérium přesnosti je mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšení při 

zvýšené přesnosti z [14]:  



Bc. Tomáš Patočka: Měření a vyhodnocení poklesů povrchu v oblasti 7. kry Dolu Karviná 
lokalita Lazy 

27 
2015 

     ∆ = 0,67 ∗ 20 ∗ √               (30) 

Kritérium přesnosti je mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením při 

základní přesnosti z [14]:  

     	∆ = 0,67 ∗ 40 ∗ √              (31) 

3.2.1.2 Stanovení střední kilometrové chyby z měřických dvojic nestejné přesnosti 
Jak již název připomíná, v této podkapitole budeme počítat měřické dvojce 

nestejné přesnosti pro dané oddíly nivelačního pořadu pro zjištění hodnoty střední 

kilometrové chyby. 

Nejlepší pro výpočet a pro přehlednost je, dát si hodnoty do tabulky. 

Tabulka 3 Měřické dvojce nestejné přesnosti 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl Váha 1. etapa měření (9.1.2014) - pořad 1. 

Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm]   [mm2]         

  l' l'' s x d p=1/s dd d+1 (d+1)^2 pdd dd/s 

Po vypočtení veškerých hodnot následuje porovnání nebo-li kontrolní výpočet, 

zda jsme počítali správně. 

• Kontrolní výpočet vyrovnaného výškového rozdílů: 

      ∆ℎ =                (32) 

• I. Kontrolní výpočet: = ′ + ′′                   (33) 

• II. Kontrolní výpočet = + 1 − 2 ∗ −                 (34) 

• Kontrola =   ... tato kontrola souhlasí přesně 

Výpočet empirické střední kilometrové chyby jednoho měření libovolné dvojce: 

      = ±                (35) 

Výpočet empirické střední kilometrové chyby aritmetického průměru libovolné dvojce: 

      = ±                   (36) 

Výpočet empirické střední kilometrové chyby vyrovnaného výškového rozdílu celé tratě: 
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       = ∗               (37) 

3.3 Metody určování vodorovných pohybů 

Pohyb povrchového bodu způsobený dobýváním je velmi složitým prostorovým 

pohybem.V průběhu klesání se mění jeho velikost i směr. Jestliže se jedná o polohy 

povrchového bodu po skončení klesání, mají všechny body tendenci se pohybovat 

k určitému těžišti pohybu. Výsledný pohyb – vektor pohybu – se mohou rozložit na svislou 

a vodorovnou složku. Svislá složka se nazývá pokles s a vodorovná posun v. [4] 

Bod, který se nachází ve středu poklesové kotliny má vodorovnou složku 

nulovou. Těžiště pohybu T se nachází pod ním. Původně se předpokládalo, že těžiště 

pohybu je v úrovni sloje, pozdější výsledky ukázaly, že je v nadloží sloje nad středem 

porubu. Výška tohoto těžiště není dostatečně známá, na základě některých měření se dá 

předpokládat, že se nachází ve výšce o něco menší než je polovina výšky nadloží. [4] 

Poklesová kotlina se utváří postupně. 

Posuny povrchových bodů 

Posuny jsou vodorovnou složkou pohybového vektoru. Velikost posunů se mění 

místo od místa. Největší posun je nad hranicí porubu, t.j. v místě kde pokles dosahuje 

poloviční hodnotu maximálního poklesu. Od tohoto místa směrem nad obě dvě strany 

se posuny povrchových bodů zmenšují. [4] 

Hodnota maximálního posunu dosahuje podle posledních výsledků výzkumu 

obvykle třetinu až polovinu maximálního poklesu. V okrajových částech poklesové kotliny 

dosahuje vodorovná složka pohybu povrchového bodu (posunu) hodnotu téměř rovnající se 

svislé složce. Těsně při okraji poklesové kotliny, kde jsou poklesy malé, může být posun 

větší než pokles. [4] 

Posun je změna souřadnic v poloze bodu. A je dán velikostí (38) a směrníkem 

(39). 

      , = − + −               (38) 

Vektor posunu se určí jako: 
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     , = ∆ , ,
,,               (39) 

Přesnost posunu: 

 V poloze dána střední polohovou chybou: 

    = +                (40) 

 Střední chyba vodorovného posunu: 

    = ∗√2              (41) 

Přesnost v určení polohy bodů na měřické přímce závisí na přesnosti provedeného 

polygonového měření a na přesnosti výchozích bodů určených metodou GNSS. Střední 

chyba v poloze bodů měřické přímky byla vypočtena ze vztahu: 

    = + 2 ∙                      (42) 

kde:     – přesnost provedeného polygonového měření [mm] 

  – přesnost provedeného měření metodou GNSS [mm] 

 

3.3.1 Metoda GNSS 

Hlavním úkolem technologie GNSS je navigace statických i pohybujících se 

objektů. Základní metodou je měření tzv. pseudovzdáleností. Je měřen čas mezi vysláním 

signálu z družice a přijetím stanicí v terénu. Poloha družice je v daném okamžiku známa. 

Jejich stanovení a synchronizaci atomových hodin zajišťuje řídicí středisko. Výpočet 

se provádí v geocentrickém systému WGS84 a transformací lze získat i souřadnice S-

JTSK. [11] 

Mezi globální navigační satelitní systémy patří: 

• NAVSTAR (USA) 

• GLONASS (Rusko) 

• GALILEO (evropský) 

• EGNOS (evropský) 
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Měří se vždy za použití nejméně dvou přijímačů na dvou bodech. Na známý bod 

je umístěn přijímač – tzv. referenční stanice, na určovaném bodě se umístí druhý přijímač. 

Měřením na referenční stanici získáme data potřebná pro korekci polohy určovaného bodu. 

Výsledkem měření je relativní poloha těchto dvou bodů. Tak je určena přesná poloha 

neznámého bodu v systému geocentrických souřadnic a jeho výška (za předpokladu příjmu 

signálu z dostatečného počtu družic). [12] 

Řídící segmenty GNSS: 

 a) kosmický 

 b) řídicí  

 c) uživatelský 

Metody měření GNSS: 

 a) Statická metoda (3-5 mm) 

 b) Rychlá statická (5 - 10 mm) 

 c) Stop and go (10 - 20 mm) 

 d) Kinematická (20 - 30 mm) 

 e) RTK (25 - 50 mm) 

Při mém měření byla použita statická metoda. Měření se poté zpracovalo v 

kanceláři v programu Leica GEO office.  

3.3.2 Metoda polygonometrická 

Metoda polygonometrická je bvyklá metoda pro určení souřadnic bodů 

pozorovací stanice. Existuje řada polygonových pořadů: 

Polygonový pořad jednostranně orientovaný oboustranně připojený, polygonový 

pořad oboustranně orientovaný oboustranně připojený, volný polygonový pořad, vetknutý 

polygonový pořad, uzavřený polygonový pořad neorientovaný, uzavřený polygonový 

pořad orientovaný. 

Pro účely mého měření byl použit vetknutý polygonový pořad a volný 

polygonový pořad. Pro vetknutý polygonový pořad jsem vycházel z bodu 400 a končil na 

bodě 114. Souřadnice těchto bodů byly určeny metodou GNSS. Dále byl použit pořad 

volný k určení souřadnic bodů 201, 202, 203, 204 a to z bodu 400. Vycházel jsem z bodu 

111 a orientací na body 110 a 113 určené předchozím polygonovým pořadem. 
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Obrázek 20 - Vetknutý polygonový pořad 

Polygonový pořad byl počítán v programu GROMA. Podrobnější výpočet 

a postup prací jsou uvedeny v další kapitole. 

3.3.2.1 Přesnost polygonových pořadů 

Přesnost polygonového pořadu vetknutého závisí na přesnosti určení polohy bodů 

danou střední polohovou chybou	 . 

Povolená odchylka polygonového pořadu vetknutého je dána vztahem dle [13]: 

    , = ±10 ∙ ∗ + ∗              (43) 

kde: k1 ... pro přesné měření se rovná 2 

 k2 ... pro přesné měření je 0,008 

Po vložení do (43) pak: 

   , = ±10 ∙ 2 ∗ + 0,008 ∗             (44) 

kde:  – součet délek měřených polygonových stran [m] 

  – součet čtverců přímých vzdáleností jednotlivých bodů 
polygonového pořadu od koncového bodu pořadu [m] 

Povolená odchylka v poloze koncového bodu otevřeného polygonového pořadu, 

vypočtená z rozdílu souřadnic koncového bodu při dvou nezávislých měření je dána [13] 

     	 , = ± +               (45) 

kde: 	 - je povolená odchylka prvního měření důlního polygonového pořadu 

  - je povolená odchylka druhého měření důlního polygonového pořadu 

    = ±10 ∙ ∗ + ∗              (46) 

    = ±10 ∙ ∗ + ∗              (47) 

kde:   - jsou součty délek měřených stran vyjádřené v metrech 
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  - jsou součty čtverců přímých vzdáleností jednotlivých bodů 

od koncového bodu pořadu v metrech 

Koeficienty k1 a k2 jsou uvedeny výše. 
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4 Přístroje a pomůcky 
Při trigonometrickém měření byla použita totální stanice Leica 1202 pro měření 

vodorovných délek a výškových úhlů. Dále tato totální stanice byla použita pro měření 

polygonového pořadu. Totální stanice má širokou škálu použitelnosti od měření úhlů až po 

vytyčování jak v poloze tak i ve výšce. 

Pro GNSS měření byl použit přijímač  Leica 1200+, referenční stanicí byla stanice 

sítě CZEPOS ve Frýdku-Místku. 

 

Obrázek 21 - Totální stanice 1202 a GNSS přijímač na stativu 

Tabulka 4 Technické parametry totální stanice 120 

Zvětšení dalekohledu  30x  
Uhlová přesnost  2 "  
Obvyklý výsledek kalibrace úhlu  1"  
Délková přesnost:  1 mm + 1.5 ppm  
Obvyklý výsledek kalibrace délek:  1,0 mm  
Dosah na 1 hranol:  3 000 m  
Bezhranolový dálkoměr:  600 m  
Interní paměť:  CompactFlash cards  
Klávesnice:  alfanumerická  
Laserová olovnice:  ano 
Dalšími pomůckami byly 2 odrazné hranoly, stativ a 2 trasírky. 
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5 Popis lokality 

Důl Lazy je hlubinný důl na černé uhlí, který se nachází v jihozápadní části 

karvinské oblasti ostravsko-karvinského černouhelného revíru. Důlní pole tohoto dolu 

se nachází na katastrech měst Orlová a Karviná, povrchový areál pak v orlovské místní 

části Lazy. Důl provozuje těžební společnost OKD. 

Důl Lazy byl v současné době 1.1.2015 přejmenován na Důlní závod 1, sloučením 

původních závodů Důl Darkov a Důl Karviná. 

Důlní závod 1 se nachází asi 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy. 

 

Obrázek 22 - Lokalita Důlní závod 1 

V současnosti důl těží kolem 2 milionů tun uhlí různé kvality (od koksovatelného 

až po energetické) ročně. Těžba probíhá jak v tzv. karvinských (sloje o větší mocnosti 

s méně kvalitním uhlím), tak ostravských slojích (sloje s menší mocností a kvalitnějším 

uhlím). [1] 

5.1 Geologická charakteristika a důlně-technické informace o dobývání 

Budování současného dolu Lazy bylo zahájeno v roce 1890, tehdejší název byl 

Neuschacht (Nová jáma). V roce 1950 došlo k přejmenování na „Důl Antonín Zápotocký“ 

a v roce 1991 na současný název Důl Lazy. 
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Dle důlně-geologických podmínek jsou pro ražbu používány buď razicí 

kombajny, nebo razicí komplexy. V současné době lokalita Lazy dobývá v sedlových 

slojích karvinského souvrství, tj. v mocných slojích až šest metrů a jsou těženy sloje 

porubských vrstev ostravského souslojí o mocnosti 0,8 - 1,5 metru. Dobývání mocných 

slojí až do mocnosti 6 metrů bylo realizováno na Lazech poprvé v roce 1993 pomocí 

komplexu dodaného francouzskou firmou CdF.  

Těžba je realizována z porubů vybavených mechanizovanou výztuží a dobývacími 

kombajny v mocných slojích a v nízkých slojích individuální hydraulickou výztuží 

a pluhem. [2] 

 

Obrázek 23 - Důl Lazy - okolí 

5.2 Liniová pozorovací stanice 
Liniová pozorovací stanice již byla vybudována dříve. Body stabilizované 

na povrchu mají stáří zhruba 20 let. Ne všechny body se zachovali. Kvůli velkému porostu 

a zalesnění nebylo možno vybudovat lepší pozorovací stanice, například síť roztroušených 

bodů pro zjištění maximálních poklesů nad celým porubem, tak byla vhodně umístěna 

liniová pozorovací stanice na poddolovaném území.  

Pozorovací stanice je rozdělena na dvě části a je umístěna nad porubem 

č. 140702, přičemž jedna část tvoří body 400, 101 (bod se nezachoval z důvodu odebrání 

zeminy kolem něj, okolo ho zůstal výřez obr. č.0, při dalším měření byl bod zcela zasypán 

zeminou), dále body 102, 103, 104, 105, 106 ,107, 108, 109, 110, 111, 113 a poslední bod 

114. Všechny body mají plastové znaky (mezníky) žluté barvy.  
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Obrázek 24 - Bod pozorovací stanice 101 

Druhá část bodů pozorovací stanice se skládá z bodů 400, 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 111, 201, 202, 203, 204, přičemž body 201-204 nejsou umístěny 

nad porubem 140702 ale už nad porubem č. 140704.  

 

Obrázek 25 - Umístění bodů pozorovací stanice nad poruby 140702 a 140704 

5.3 Vlastní měření pohybu povrchových bodů liniové pozorovací stanice 

Polohové zaměření bodů pozorovací stanice bylo provedeno dne 1. 4. 2015 

metodou GNSS pro body 400, 4, 114 a metodou polygonální, tedy pro následný výpočet 

vetknutého polygonového pořadu, ostatní body pozorovací stanice. 

Polohové zaměření slouží jednak pro zjištění souřadnic a případné zakreslení 

do mapy, ale také pro určení vodorovného posunu.  

Za souřadnicový systém byl zvolen závazný geodetický systém používaný v ČR a 

na Slovensku S-JTSK. 

Polohové zaměření bodů pozorovací stanice bylo provedeno přístrojem Leica 

TCR 1202 s použitím trasírek a odrazných hranolů. Délky a úhly v polygonovém pořadu 
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byly měřeny ve dvou řadách a v jedné skupině. Počátečním bodem pro výpočet 

polygonového pořadu byl bod č. 400 a koncovým bodem byl bod 114 pro hlavní měřickou 

přímku. Pro další měřickou přímku 400-4 byl zvolen opět vetknutý polygonový pořad. Pro 

výpočet bodů 201-204 byl zvolen polygonový pořad volný, protože na koncovém bodě 

204, i když šel postavit GNSS přijímač, nešlo kvůli velké vegetaci provézt měření. 

Tabulka 5 Souřadnice bodů pozorovací stanice 

Bod 
Y X 

[m] [m] 

400 458839,393 1103230,627 

102 458494,854 1103259,989 

103 458458,320 1103297,979 

104 458416,442 1103320,137 

105 458362,868 1103331,210 

106 458289,151 1103341,789 

107 458241,729 1103341,700 

108 458203,533 1103338,037 

109 458151,451 1103334,551 

110 458106,281 1103351,325 

4 458024,336 1103486,245 

111 458038,627 1103387,349 

113 457945,292 1103444,226 

114 457778,290 1103438,444 

201 457995,443 1103285,228 

202 458011,622 1103230,201 

203 458094,983 1103256,995 

204 458046,654 1103237,889 

Dalšímu měření předcházela trigonometrická nivelace. Pořad byl rozdělen na dvě 

měřické přímky. 1. měřická přímka začínala na bodě 400 se známou výškou, kterou 

kontroluje hlavní důlní měřič každý rok, a pokračovala na bod 114. Byly měřeny 

vodorovné vzdálenosti a výškové úhly. Měřilo se dvakrát nezávisle na sobě. Druhou 

měřickou přímku tvořili body 400 přes bod 111 a na bod 204. Opět se měřili vodorovné 

délky a výškové úhly. Měření proběhlo 2x nezávisle na sobě. Výpočet se provedl v 

Microsoft Excel 2009. 
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6 Interpretace výsledku měření 
Po měření byla data stáhnutá na paměťovou kartu přístroje z něhož poté byla 

exportována na počítač. Dále probíhalo vyrovnání na nulové směry v programu GROMA a 

následný výpočet poklesu povrchu vztažené k poslední etapě z diplomové práce Ing. 

Mrožíka. Protokoly o výpočtech jsou součástí příloh. 

Po výpočtu poklesů bylo vyhodnocování měřických dvojic nestejných přesností 

každé etapy měření. 

6.1 Určení svislých pohybů povrchových bodů 

Při vyhodnocování měření byly naměřené odchylky porovnány s odchylkami 

mezními.  

Dále bylo vyhodnoceno posouzení přesnosti nivelačních pořadů podle kritérií pro 

mezní kilometrovou chybu podle (tabulka č.2 IV. řád) a pro střední kilometrovou chybu 

zjištěnou z měřických dvojic nestejné přesnosti. Z naměřených výšek se odečítala 5. etapa 

v diplomové práci Ing. Mrožíka. Tuto etapu značím jako etapu nultou. 

Poklesy bodů 201-204 jsou určeny z 2. etapy měření. 

Tabulka 6 Poklesy jednotlivých bodů za etapy měření 

 
1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
  9.1.2014 22.1.2014 19.2.2014 12.3.2014 23.4.2014 22.7.2014 10.10.2014 24.2.2015 

400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,100 -0,100 -0,100 

101 -0,051 -0,010 -0,065 ZNIČEN   ZNIČEN  ZNIČEN  ZNIČEN ZNIČEN  
102 -0,104 -0,106 -0,122 -0,152 -0,216 -0,588 -0,866 -0,957 
103 -0,079 -0,046 -0,109 -0,171 0,020 -0,527 -0,720 -0,796 
104 -0,099 -0,105 -0,120 -0,152 -0,005 -0,553 -0,726 -0,787 
105 -0,102 -0,074 -0,155 -0,231 -0,089 -0,685 -0,857 -0,925 
2 -0,100  ZNIČEN ZNIČEN  ZNIČEN   ZNIČEN ZNIČEN   ZNIČEN  ZNIČEN 
106 -0,140 -0,157 -0,195 -0,253 -0,210 -0,859 -1,025 -1,111 
107 -0,170 -0,150 -0,250 -0,363 -0,364 -1,064 -1,198 -1,302 
108 -0,183 -0,206 -0,267 -0,367 -0,477 -1,219 -1,349 -1,420 
109 -0,253 -0,246 -0,380 -0,546 -0,774 -1,536 -1,666 -1,690 
110 -0,259 -0,302 -0,403 -0,560 -0,828 -1,535 -1,637 -1,697 
111 -0,282 -0,302 -0,467 -0,648 -0,761 -1,318 -1,382 -1,558 
4 -0,117 -0,150 -0,180 -0,230 -0,123 -0,578 -0,592 -0,617 
113 -0,240 -0,289 -0,373 -0,449 -0,391 -0,844 -0,867 -0,913 
114 -0,321 -0,413 -0,517 -0,575 -0,471   -0,889 -0,912 
201   -0,128 -0,334 -0,573 -1,036 -1,728 -1,813 -1,902 
202   -0,051 -0,265 -0,518 -0,941 -1,726 -1,829 -1,914 
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1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
  9.1.2014 22.1.2014 19.2.2014 12.3.2014 23.4.2014 22.7.2014 10.10.2014 24.2.2015 

203   -0,049 -0,161 -0,379 -0,961 -1,888 -2,031 -2,130 

204   0,003 -0,134 -0,337 -0,742 -1,666 -1,825 -1,923 

Po výpočtu poklesů povrchových bodů za jednotlivé etapy se udělal graf. Pro 

přehlednější ukázku poklesů slouží příloha poklesů 1. a 2. měřické přímky. 

 

Graf 1 Poklesy všech bodů za jednotlivé etapy 

6.1.1 Kritéria přesnosti a rozbor přesnosti 1. etapy měření 

Kritérium přesnosti výškových měření: 

Tabulka 7 Kritérium přesnosti 1. etapy měření 

datum 
měření 

nivelační 
pořad 

délka 
pořadu 

Měřená 
odchylka 

Mezní 
odchylka 
dle (Tab. 

2) 

kritérium 

Mezní 
odchylka 

podle 
(30) 

kritérium 
pro TN 

zvýšené 
přesnosti 

Mezní 
odchylka 

podle 
(31) 

kritérium 
pro TN 

základní 
přesnosti 

[km] [mm] [mm] 

9.1.2014 
400-114 1,024 -9,1 5,08 NESPL. 13,56 SPLNĚNO 27,12 SPLNĚNO 
400-204 0,998 -20,7 4,99 NESPL. 13,39 NESPL. 26,77 SPLNĚNO 

Pro přehlednost jsem umístil jen sumární výpočty. Veškeré výpočty měřických 

dvojic jsou uvedeny v přílohách. 
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Tabulka 8 Tabulka 8 Měřické dvojce nestejné přesnosti 1. etapy měření pro 1. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl Váha 

1. etapa měření (9.1.2014) - 
pořad 1. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm]   [mm2]     

  l' l'' s x d p=1/s dd pdd dd/s 

14 6,1175 -6,1266 1,024 6,1221 -9,1   149,797 1580,975 1580,975 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 14 1580,975 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 114 1580,975 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,024 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 

Tabulka 9 Měřické dvojce nestejné přesnosti 1. etapy měření pro 2. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

1. etapa měření (9.1.2014) - 
pořad 2. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

15 -17,0067 16,9860 0,998 -16,9963 -20,7 306,5002 3260,3799 3260,3799 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 15 3260,3799 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 115 3260,3799 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 0,998 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 
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Tabulka 10 Charakteristiky přesnosti nivelačních pořadů 1. etapy 

Nivelační 
pořad 

počet 
měřených 

oddílů 

Střední kilometrová 
chyba dosažená 

Střední 
kilometrová chyba 

mezní 
kritérium 

etapa č. 1 
 

[mm] [mm] 

400-114 14 1,62 1,47 NESPLNĚNO 
400-204 15 2,26 1,46 NESPLNĚNO 

6.1.2 Kritéria přesnosti a rozbor přesnosti 2. etapy měření 

Kritérium přesnosti výškových měření: 

Tabulka 11 Kritérium přesnosti 2. etapy měření 

datum 
měření 

nivelační 
pořad 

délka 
pořadu 

Měřená 
odchylka 

Mezní 
odchylka 
dle (Tab. 

2) 

kritérium 

[km] [mm] [mm] 

22.1.2014 
400-114 1,043 1,9 5,14 SPLNĚNO 
400-204 1,019 -3,5 5,06 SPLNĚNO 

 

Tabulka 12 Měřické dvojce nestejné přesnosti 2. etapy měření pro 1. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

2. etapa měření (22.1.2014) - 
pořad 1. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

14 6,0306 -6,0287 1,043 6,0297 1,9 25,08199 290,16175 290,16175 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 14 290,16175 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 114 290,16175 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,043 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 
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Tabulka 13 Měřické dvojce nestejné přesnosti 2. etapy měření pro 2. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

2. etapa měření (22.1.2014) - 
pořad 2. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

15 -16,9954 16,9919 1,019 -16,9937 -3,5 19,06728 269,24243 269,24243 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (345): 

= ± 12 ∗ 15 269,24243 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 115 269,24243 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,019 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 

Tabulka 14 Charakteristiky přesnosti nivelačních pořadů 2. etapy 

Nivelační 
pořad 

počet 
měřených 

oddílů 

Střední kilometrová 
chyba dosažená 

Střední 
kilometrová chyba 

mezní 
kritérium 

etapa č. 2 
 

[mm] [mm] 

400-114 14 0,66 1,47 SPLNĚNO 
400-204 15 0,56 1,46 SPLNĚNO 

6.1.3 Kritéria přesnosti a rozbor přesnosti 3. etapy měření 

Kritérium přesnosti výškových měření: 

Tabulka 15 Kritérium přesnosti 3. etapy měření 

datum 
měření 

nivelační 
pořad 

délka 
pořadu 

Měřená 
odchylka 

Mezní 
odchylka 
dle (Tab. 

2) 

kritérium 

Mezní 
odchylka 

podle 
(30) 

kritérium 
pro TN 

zvýšené 
přesnosti 

[km] [mm] [mm] 

19.2.2014 
400-114 1,207 5,3 5,67 SPLNĚNO 14,72 SPLNĚNO 
400-204 1,19 7 5,61 NESPLNĚNO 14,62 SPLNĚNO 
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Tabulka 16 Měřické dvojce nestejné přesnosti 3. etapy měření pro 1. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

3. etapa měření (19.2.2014) - pořad 
1. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

16 3,1361 -3,1308 1,207 3,1335 5,3 208,2668 1511,19430 1511,19430 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 16 1511,19430 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 116 1511,19430 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,207 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 

Tabulka 17 Měřické dvojce nestejné přesnosti 3. etapy měření pro 2. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

3. etapa měření (19.2.2014) - 
pořad 2. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

16 -19,9196 19,9266 1,190 -19,9231 7,0 207,46 1498,369 1498,369 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 16 1498,369 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 116 1498,369 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,190 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 
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Tabulka 18 Charakteristiky přesnosti nivelačních pořadů 3. etapy 

Nivelační 
pořad 

počet 
měřených 

oddílů 

Střední kilometrová 
chyba dosažená 

Střední 
kilometrová chyba 

mezní 
kritérium 

etapa č. 3 
 

[mm] [mm] 

400-114 16 1,64 1,44 NESPLNĚNO 
400-204 16 1,65 1,44 NESPLNĚNO 

6.1.4 Kritéria přesnosti a rozbor přesnosti 4. etapy měření 

Kritérium přesnosti výškových měření: 

Tabulka 19 Kritérium přesnosti 4. etapy měření 

datum 
měření 

nivelační 
pořad 

délka 
pořadu 

Měřená 
odchylka 

Mezní 
odchylk

a dle 
(Tab. 2) 

kritérium 

Mezní 
odchylka 

podle 
(30) 

kritérium 
pro TN 
zvýšené 

přesnosti 

Mezní 
odchylk
a podle 

(31) 

kritérium 
pro TN 

základní 
přesnosti 

[km] [mm] [mm] 

12.3.2014 
400-114 1,214 28,7 5,69 NESPL. 14,76 NESPL. 29,53 SPLNĚNO 
400-204 1,182 12,6 5,59 NESPL. 14,57 SPLNĚNO 29,14 SPLNĚNO 

Důvodem velké měřené odchylky byly špatné povětrnostní podmínky, dále mírně 

pršelo a stroj, který byl umístěn na stativu, svou vahou tlačil na něj a při měření docházelo 

ke špatným uzávěrům ve skupině. Dále půda byla silně promáčená. Pro toto měření je 

splněna podmínka základní přesnosti TN. 

Tabulka 20 Měřické dvojce nestejné přesnosti 4. etapy měření pro 1. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

4. etapa měření (12.3.2014) - 
pořad 1. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

14 5,8824 -5,8537 1,214 5,8680 28,7 475,77 6426,981 6426,981 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 14 6426,981 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 114 6426,981 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 
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= ∗ 1,214 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 

Tabulka 21 Měřické dvojce nestejné přesnosti 4. etapy měření pro 2. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

4. etapa měření (12.3.2014) - pořad 
2. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

15 -17,3263 17,3389 1,182 -17,3326 12,6 244,8457 4345,5215 4345,52148 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 15 4345,5215 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 115 4345,5215 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,182 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 

Tabulka 22 Charakteristiky přesnosti nivelačních pořadů 4. etapy 

Nivelační 
pořad 

počet 
měřených 

oddílů 

Střední kilometrová 
chyba dosažená 

Střední 
kilometrová chyba 

mezní 
kritérium 

Etapa č. 4 
 

[mm] [mm] 

400-114 14 2,65 1,47 NESPLNĚNO 
400-204 15 1,86 1,46 NESPLNĚNO 

6.1.5 Kritéria přesnosti a rozbor přesnosti 5. etapy měření 

 Kritérium přesnosti výškových měření: 

Tabulka 23 Kritérium přesnosti 5. etapy měření 

datum 
měření 

nivelační 
pořad 

délka 
pořadu 

Měřená 
odchylka 

Mezní 
odchylka 
dle (Tab. 

2) 

kritérium 

Mezní 
odchylka 

podle 
(31) 

kritérium 
pro TN 

zvýšené 
přesnosti 

[km] [mm] [mm] 

23.4.2014 
400-114 1,214 4,7 5,69 SPLNĚNO 14,76 SPLNĚNO 
400-204 1,181 7,7 5,59 NESPLNĚNO 14,56 SPLNĚNO 
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Tabulka 24 Měřické dvojce nestejné přesnosti 5. etapy měření pro 1. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

5. etapa měření (23.4.2014) - 
pořad 1. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

14 5,9740 -5,9693 1,214 5,9716 4,7 45,2020 733,4233 733,4233 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 14 733,4233 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 114 733,4233 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,214 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 

Tabulka 25 Měřické dvojce nestejné přesnosti 5. etapy měření pro 2. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

5. etapa měření (23.4.2014) - 
pořad 2. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2] 
  

l' l'' s x d dd pdd dd/s 

15 -17,7350 17,7427 1,181 -17,7388 7,7 36,7608 679,3850 679,38497 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 15 679,3850 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 115 679,3850 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,181 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 
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Tabulka 26 Charakteristiky přesnosti nivelačních pořadů 5. etapy 

Nivelační 
pořad 

počet 
měřených 

oddílů 

Střední kilometrová 
chyba dosažená 

Střední 
kilometrová chyba 

mezní 
kritérium 

Etapa č. 5 
 

[mm] [mm] 

400-114 14 0,82 1,47 SPLNĚNO 
400-204 15 0,72 1,46 SPLNĚNO 

6.1.6 Kritéria přesnosti a rozbor přesnosti 6. etapy měření 

 Kritérium přesnosti výškových měření: 

Tabulka 27 Kritérium přesnosti 6. etapy měření 

datum 
měření 

nivelační 
pořad 

délka 
pořadu 

Měřená 
odchylka 

Mezní 
odchylka 
dle (Tab. 

2) 

kritérium 

[km] [mm] [mm] 

22.7.2014 
400-114 1,159 -2 5,52 SPLNĚNO 
400-204 1,182 -5 5,59 SPLNĚNO 

 

Tabulka 28 Měřické dvojce nestejné přesnosti 6. etapy měření pro 1. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

6. etapa měření (22.7.2014) - 
pořad 1. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

15 7,6045 -7,6065 1,159 7,6055 -2,0 9,9638 185,4264 185,4264 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 15 185,4264 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 115 185,4264 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,159 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 
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Tabulka 29 Měřické dvojce nestejné přesnosti 6. etapy měření pro 2. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

6. etapa měření (22.7.2014) - 
pořad 2. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

16 -18,5635 18,5585 1,182 -18,5610 -5,0 12,9650 221,3340 221,3340 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 16 221,3340 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 116 221,3340 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,182 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 

Tabulka 30 Charakteristiky přesnosti nivelačních pořadů 6. etapy 

Nivelační 
pořad 

počet 
měřených 

oddílů 

Střední kilometrová 
chyba dosažená 

Střední 
kilometrová chyba 

mezní 
kritérium 

Etapa č. 6 
 

[mm] [mm] 

400-114 15 0,38 1,46 SPLNĚNO 
400-204 16 0,41 1,44 SPLNĚNO 
 

6.1.7 Kritéria přesnosti a rozbor přesnosti 7. etapy měření 

 Kritérium přesnosti výškových měření: 

Tabulka 31 Kritérium přesnosti 7. etapy měření 

datum 
měření 

nivelační 
pořad 

délka 
pořadu 

Měřená 
odchylka 

Mezní 
odchylka 
dle (Tab. 

2) 

kritérium 

Mezní 
odchylka 

podle 
(30) 

kritérium 
pro TN 

zvýšené 
přesnosti 

[km] [mm] [mm] 

10.10.2014 
400-114 1,212 8,1 5,68 NESPLNĚNO 14,75 SPLNĚNO 
400-204 1,181 -2,5 5,59 SPLNĚNO 14,56 SPLNĚNO 

 

 



Bc. Tomáš Patočka: Měření a vyhodnocení poklesů povrchu v oblasti 7. kry Dolu Karviná 
lokalita Lazy 

49 
2015 

Tabulka 32 Měřické dvojce nestejné přesnosti 7. etapy měření pro 1. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

7. etapa měření (10.10.2014) - 
pořad 1. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

14 5,6580 -5,6499 1,212 5,6540 8,1 64,3873 753,0687 753,0687 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 14 753,0687 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 114 753,0687 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,212 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 

Tabulka 33 Měřické dvojce nestejné přesnosti 7. etapy měření pro 2. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

7. etapa měření (10.10.2014) - 
pořad 2. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

∑15 -18,7225 18,7200 1,181 -18,7212 -2,5 81,3005 1179,1093 1179,1093 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 15 1179,1093 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 115 1179,1093 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,181 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 
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Tabulka 34 Charakteristiky přesnosti nivelačních pořadů 7. etapy 

Nivelační 
pořad 

počet 
měřených 

oddílů 

Střední kilometrová 
chyba dosažená 

Střední 
kilometrová chyba 

mezní 
kritérium 

Etapa č. 7 
 

[mm] [mm] 

400-114 14 0,97 1,47 SPLNĚNO 
400-204 15 1,07 1,46 SPLNĚNO 
 

6.1.8 Kritéria přesnosti a rozbor přesnosti 8. etapy měření 

 Kritérium přesnosti výškových měření: 

Tabulka 35 Kritérium přesnosti 7. etapy měření 

datum 
měření 

nivelační 
pořad 

délka 
pořadu 

Měřená 
odchylka 

Mezní 
odchylka 
dle (Tab. 

2) 

kritérium 

Mezní 
odchylka 

podle 
(30) 

kritérium 
pro TN 

zvýšené 
přesnosti 

[km] [mm] [mm] 

24.2.2015 
400-114 1,212 -0,2 5,68 SPLNĚNO 14,75 SPLNĚNO 
400-204 1,18 -8,2 5,58 NESPLNĚNO 14,56 SPLNĚNO 

 

Tabulka 36 Měřické dvojce nestejné přesnosti 8. etapy měření pro 1. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

8. etapa měření (24.2.2015) - 
pořad 1. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

14 5,6311 -5,6312 1,212 5,6311 -0,2 59,4891 767,3980 767,3980 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 14 767,3980 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 114 767,3980 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,212 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 
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Tabulka 37 Měřické dvojce nestejné přesnosti 8. etapy měření pro 2. pořad 

Oddíl 
Převýšení Délka 

oddílu 
Průměr Rozdíl 

8. etapa měření (24.2.2015) - 
pořad 2. Tam Zpět 

n [m] [m] [km] [m] [mm] [mm2]     

  l' l'' s x d dd pdd dd/s 

15 -18,8149 18,8232 1,180 -18,8190 8,2 67,7390 909,6040 909,6040 

Střední kilometrová chyba jednoho měření dle vzorce (35): 

= ± 12 ∗ 15 909,6040 = ,  

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru dle vzorce (36): 

= ±12 115 909,6040 = ,  

Střední kilometrová chyba vyrovnaného výškového rozdílu dle (37): 

= ∗ 1,180 = ,  

Podmínky rovnosti splněny. 

Tabulka 38 Charakteristiky přesnosti nivelačních pořadů 8. etapy 

Nivelační 
pořad 

počet 
měřených 

oddílů 

Střední kilometrová 
chyba dosažená 

Střední 
kilometrová chyba 

mezní 
kritérium 

Etapa č 8 
 

[mm] [mm] 

400-114 14 0,94 1,47 SPLNĚNO 
400-204 15 0,98 1,46 SPLNĚNO 

6.1.9 Přesnost určení poklesů v jednotlivých etapách 

 Přesnost poklesu v jednotlivých etapách měření. Pokles je vztažen k 5. etapě 

měření z diplomové práce Ing. Mrožík. Střední kilometrová chyba určená z měřických 

dvojic nestejné přesnosti  libovolné dvojce = , . nultá etapa představuje 5. 

etapu v diplomové práci Mrožík. Měření proběhlo 20.3.2013. 

Tabulka 39 Přesnost poklesů povrchových bodů 1. měřická přímka 

pokles za časové 
období 

začátek časového 
období 

konec časového 
období 

střední chyba 
poklesu 1. 

přímky 

      [mm] 

1 - 0 20.3.2012 9.1.2014 4,02 

2 - 0 9.1.2014 22.1.2014 3,74 
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pokles za časové 
období 

začátek časového 
období 

konec časového 
období 

střední chyba 
poklesu 1. 

přímky 

   
[mm] 

3 - 0 22.1.2014 19.2.2014 4,03 

4 - 0 19.2.2014 12.3.2014 4,53 

5 - 0 12.3.2014 23.4.2014 3,77 

6 - 0 23.4.2014 22.7.2014 3,70 

7 - 0 22.7.2014 10.10.2014 3,81 

8 - 0 10.10.2014 24.2.2015 3,80 

 

Tabulka 40 Přesnost poklesů pro body 201- 204 

pokles za 
časové období 

začátek 
časového 

období 

konec 
časového 

období 

střední 
chyba 

poklesu pro 
body 201-

204 

      [mm] 

2 - 1 9.1.2014 22.1.2014 2,33 

3 - 1 22.1.2014 19.2.2014 2,80 

4 - 1 19.2.2014 12.3.2014 2,93 

5 - 1 12.3.2014 23.4.2014 2,37 

6 - 1 23.4.2014 22.7.2014 2,30 

7 - 1 22.7.2014 10.10.2014 2,50 

8 - 1 10.10.2014 24.2.2015 2,46 

 

Za prokázané s příslušným rizikem se označují poklesy a posuny určené 

hodnotami překračujícími konfidenční interval. Konfidenční interval s rizikem 5 % byl 

stanoven jako dvojnásobek střední chyby pohybu. Prokázané pohyby bodů jsou v tab. 39 

barevně rozlišeny podle legendy. 

Posun se nedá měřickou metodou prokázat: |pohyb|<mp             (48) 

Povrchový bod je podezřelý z poklesu: ≤ | ℎ | ≤ 2 ∗             (49) 

Pokles povrchového bodu je prokázán s rizikem 5% | ℎ | >           (50) 

Tabulka 41 Prokázané poklesy povrchových bodů 

 
1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
  9.1.2014 22.1.2014 19.2.2014 12.3.2014 23.4.2014 22.7.2014 10.10.2014 24.2.2015 

400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,100 -0,100 -0,100 

101 -0,051 -0,010 -0,065 ZNIČEN   ZNIČEN  ZNIČEN  ZNIČEN ZNIČEN  
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1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
  9.1.2014 22.1.2014 19.2.2014 12.3.2014 23.4.2014 22.7.2014 10.10.2014 24.2.2015 

102 -0,104 -0,106 -0,122 -0,152 -0,216 -0,588 -0,866 -0,957 

103 -0,079 -0,046 -0,109 -0,171 0,020 -0,527 -0,720 -0,796 

104 -0,099 -0,105 -0,120 -0,152 -0,005 -0,553 -0,726 -0,787 

105 -0,102 -0,074 -0,155 -0,231 -0,089 -0,685 -0,857 -0,925 

2 -0,100  ZNIČEN ZNIČEN  ZNIČEN   ZNIČEN ZNIČEN   ZNIČEN  ZNIČEN 

106 -0,140 -0,157 -0,195 -0,253 -0,210 -0,859 -1,025 -1,111 

107 -0,170 -0,150 -0,250 -0,363 -0,364 -1,064 -1,198 -1,302 

108 -0,183 -0,206 -0,267 -0,367 -0,477 -1,219 -1,349 -1,420 

109 -0,253 -0,246 -0,380 -0,546 -0,774 -1,536 -1,666 -1,690 

110 -0,259 -0,302 -0,403 -0,560 -0,828 -1,535 -1,637 -1,697 

111 -0,282 -0,302 -0,467 -0,648 -0,761 -1,318 -1,382 -1,558 

4 -0,117 -0,150 -0,180 -0,230 -0,123 -0,578 -0,592 -0,617 

113 -0,240 -0,289 -0,373 -0,449 -0,391 -0,844 -0,867 -0,913 

114 -0,321 -0,413 -0,517 -0,575 -0,471   -0,889 -0,912 

201   -0,128 -0,334 -0,573 -1,036 -1,728 -1,813 -1,902 

202   -0,051 -0,265 -0,518 -0,941 -1,726 -1,829 -1,914 

203   -0,049 -0,161 -0,379 -0,961 -1,888 -2,031 -2,130 

204   0,0027 -0,134 -0,337 -0,742 -1,666 -1,825 -1,923 

 

 Pokles povrchového bodu není prokázán (48) 

 Povrchový bod je podezřelý z poklesu (49) 

 Pokles povrchového bodu je prokázán s rizikem 5% (50) 

 

6.2 Určení vodorovných pohybů povrchových bodů 
Nejdříve proběhl výpočet GNSS bodů v programu Leica GEO office. Musel se 

vytvořit transformační klíč totožný z předchozím , aby byla zachována stejná přesnost. 

Za body transformačního klíče byly zvoleny body na TL 3601 tyto body -  212, 216, 218, 

221 a 224. Transformační klíč s odchylkami je obsažen v příloze. 

Tabulka 42 Výsledné souřadnice metodou GNSS 

č.b y x H (Bpv) mp my mx mH 
4 458024,336 1103486,245 260,035 0,019 0,014 0,013 0,033 

106 458289,151 1103341,789 251,580 0,019 0,012 0,015 0,031 
114 457778,290 1103438,444 261,001 0,012 0,008 0,009 0,017 
400 458839,393 1103230,627 255,390 0,013 0,008 0,009 0,020 

Jak bylo již dříve vzpomínáno v programu GROMA byl proveden výpočet 

polygonových pořadů. V první fázi výpočtu se udělala oprava na nulové směry zápisníku 
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a označili se potřebné orientace k výpočtu bodů polygonového pořadu. Dále následoval 

výpočet polygonového pořadu pro pořad 400-114, kdy se načetl zápisník měření, zvolil se 

počáteční a koncový bod.  

 

Obrázek 26 - Konečný výpočet vetknutého polygonového pořadu 400-114 

Po výpočtu jsme dostali souřadnice bodů pozorovacích stanic, ale i bodů hodnot 

4000. Jsou to tzv. dočasné body, protože nešlo vidět na každý bod pozorovací stanice, tak 

byla zvolena dočasná stanoviska. Tyto body byly stabilizovány dřevěným kolíkem, který 

se po zaměření vytáhl a použil pro další dočasné stanovisko.  

Tabulka 43 Souřadnice bodů určené vetknutým polygonovým pořadem 400-114 
Číslo 

bodu 
Y X 

4 458024,34 1103486,25 

102 458494,83 1103260,02 

103 458458,30 1103298,02 

104 458416,42 1103320,18 

105 458362,85 1103331,26 

106 458289,16 1103342,01 

107 458241,70 1103341,76 

108 458203,50 1103338,10 

109 458151,42 1103334,62 

110 458106,24 1103351,40 

111 458038,59 1103387,43 

113 457945,29 1103444,23 

4001 458655,70 1103307,56 

4002 458573,15 1103253,37 

4003 458520,93 1103268,50 

4004 458470,83 1103276,71 

4005 458388,31 1103330,36 

4007 457835,39 1103484,95 
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V poslední fázi jsme ještě potřebovali body 201-204, jelikož se GNSS aparatura 

nemohla postavit nad bod kvůli vysoké vegetaci, byl zvolen volný polygonový pořad 

s orientací na 110 a stanoviskem 111. Výpočet proběhl stejně jako u výpočtu vetknutého 

pořadu s tím rozdílem, že se nezadával koncový bod, protože byl neznámý. Souřadnice 

bodů se získaly z výpočtů z pořadu 400-114. 

Tabulka 44 Souřadnice bodů určené volným polygonovým pořadem 111-204 

Číslo 

bodu 
Y X 

110 458106,26 1103351,36 

111 458038,59 1103387,43 

113 457945,29 1103444,23 

201 457995,44 1103285,23 

202 458011,62 1103230,20 

203 458094,98 1103256,99 

204 458046,65 1103237,89 

4028 458065,09 1103245,18 

4046 458035,75 1103436,68 

Povolená odchylka polygonového pořadu vetknutého je dána vztahem (44) 

, = ±10 ∙ 2 ∗ + 0,008 ∗  

Pro první pořad  , = ±10 ∙ 2 ∗ 1174 + 0,008 ∗ 6948545,34 = , 	 
Povolená odchylka volného pořadu je dána vztahem (45), (46), (47) 

Pro druhý pořad    = ±10 ∙ 2 ∗ 751,86 + 0,008 ∗ 108759,4 =0,05m 

   = ±10 ∙ 2 ∗ 751,75 + 0,008 ∗ 108692,6 = 0,05  

    , = ± 0,05 + 0,05 = ,  

Protokol o výpočtu délek z koncového bodu 114 a 204 je obsažen v přílohách. 

Pro výpočet vodorovného posunu byl použit vzorec (38) a pro výpočet 

vektoru posunu nebo-li směrníku použit (39). 

Tabulka 45 Výpočet posunu a vektoru posunu bodů pozorovací stanice 

bod 
Y X 

Bod 
Y X 

Vektor 
posunu 

Směrník 
posunu 

[m] [m] [m] [m] [m] [g] 

400 458839,43 1103230,70 400 458839,39 1103230,63 0,082 229,8646 

102 458495,00 1103260,33 102 458494,85 1103259,99 0,371 225,7537 
103 458458,47 1103298,37 103 458458,32 1103297,98 0,419 223,3205 
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bod Y X Bod Y X 
Vektor 
posunu 

Směrník 
posunu 

 
[m] [m] 

 
[m] [m] [m] [g] 

104 458416,62 1103320,58 104 458416,44 1103320,14 0,477 224,3228 
105 458363,11 1103331,72 105 458362,87 1103331,21 0,565 228,2053 
106 458290,25 1103342,95 106 458289,15 1103341,79 1,599 248,2540 
107 458242,80 1103342,68 107 458241,73 1103341,70 1,452 252,8228 
108 458204,16 1103338,48 108 458203,53 1103338,04 0,768 260,8415 
109 458151,35 1103335,43 109 458151,45 1103334,55 0,885 192,7170 
110 458106,21 1103352,27 110 458106,28 1103351,33 0,948 195,2259 

4 458024,29 1103486,97 4 458024,34 1103486,25 0,726 195,9662 
111 458038,60 1103388,45 111 458038,63 1103387,35 1,101 198,4391 
113 457945,30 1103445,16 113 457945,29 1103444,23 0,934 200,5453 
114 457777,98 1103439,31 114 457778,29 1103438,44 0,920 178,1159 
201 NEMĚŘEN NEMĚŘEN 201 457995,44 1103285,23 NEPOČÍTÁN NEPOČÍTÁN 
202 NEMĚŘEN NEMĚŘEN 202 458011,62 1103230,20 NEPOČÍTÁN NEPOČÍTÁN 
203 NEMĚŘEN NEMĚŘEN 203 458094,98 1103256,99 NEPOČÍTÁN NEPOČÍTÁN 

204 NEMĚŘEN NEMĚŘEN 204 458046,65 1103237,89 NEPOČÍTÁN NEPOČÍTÁN 

Přesnost vodorovných posunů povrchových bodů zaměřených metodou GNSS 

závisí na přesnosti určení polohy bodů. Z hodnot středních chyb polohových uvedených 

v tab. 840 vyplývá, že přesnost v určení polohy bodů nepřesáhla 19 mm. Střední chyba 

vodorovného posunu byla vypočtena ze vztahu: 

     = ∙ √2               (51) 

Pro přesnost v poloze bodu = 19	  byla na základě vztahu (51) určena 

střední chyba vodorovných posunů povrchových bodů měřených v etapách metodou GNSS 

= 26,8	 . 

Tabulka 46 Souřadnice vypočtené volným polygonovým pořadem 

ČÍSLO 
BODU 

Souřadnice určené I. Měřením 
Souřadnice určené II. 

Měřením mp 
Y X Y X 

[m] [m] [m] [m] [m] 

201 457995,44 1103285,23 457995,47 1103285,22 0,03 

202 458011,62 1103230,2 458011,67 1103230,19 0,05 

203 458046,65 1103237,89 458046,70 1103237,90 0,05 

204 458094,98 1103257 458095,02 1103257,02 0,04 

4028 458065,09 1103245,18 458065,14 1103245,19 0,04 

Pro přesnost v poloze bodu určené polygonovým pořadem byla zvolena 

maximální polohová odchylka = 50	 . 
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Tabulka 47 Polohové odchylky polygonových pořadů 

polygon povolená odchylka  

odchylka provedeného 
 polygonového měření 

Měření kritérium 

 [m] [m]  

Vetknutý 0,24 0,070 splněno 

Volný 0,07 0,05 splněno 

Přesnost v určení polohy bodů na měřické přímce závisí na přesnosti 

provedeného polygonového měření a na přesnosti výchozích bodů určených metodou 

GNSS. Střední chyba v poloze bodů měřické přímky byla vypočtena ze vztahu (52): 

    = + 2 ∙                (52) 

kde:    – přesnost provedeného polygonového měření [mm] 

    – přesnost provedeného měření metodou GNSS [mm] 

Přesnost v určení v poloze bodu pro vetknutý pořad  

    = √70 + 2 ∙ 19 = 75 . 

Přesnost v určení poloze bodu pro volný pořad  

   = √50 + 2 ∙ 19 = 57 . 

Za prokázané s příslušným rizikem se označují poklesy a posuny určené 

hodnotami překračujícími konfidenční interval. Konfidenční interval s rizikem 5 % byl 

stanoven jako dvojnásobek střední chyby pohybů. Prokázané pohyby bodů jsou určeny dle 

(48), (49) a (50).  

Přesnost vodorovných posunů povrchových bodů zaměřených polygonovými 

pořady (tab. 11.) závisí na přesnosti určení polohy bodů v jednotlivých etapách měření. 

Střední chyba vodorovného posunu byla vypočtena ze vztahu (53): 

    = +                 (53) 

kde:    – přesnost v poloze bodu na začátku časového období [mm] 

    – přesnost v poloze bodu na konci časového období [mm] 
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Přesnost v poloze bodu polygonovým pořadem byla zvolena hodnota z diplomové 

práce Ing. Mrožíka, která se rovnala = 0,325. Jelikož byl zvolen stejný transformační 

klíč, přesnost metody GNSS, je stejná. 

Přesnost pro body 400-114 je = 325 + 70 = 0,333  

Přesnost pro body 201-204 nemůže být počítána, na těchto bodech Ing. Mrožík 

neměřil. 

Prokázané pohyby bodů jsou v tab. 46 barevně rozlišeny podle legendy. 

Tabulka 48 Prokázané poklesy povrchových bodů 

bod 
Y X 

Bod 
Y X 

Vektor 
posunu 

Směrník 
posunu 

[m] [m] [m] [m] [m] [g] 

400 458839,43 1103230,70 400 458839,39 1103230,63 0,082 229,8646 

102 458495,00 1103260,33 102 458494,85 1103259,99 0,371 225,7537 
103 458458,47 1103298,37 103 458458,32 1103297,98 0,419 223,3205 
104 458416,62 1103320,58 104 458416,44 1103320,14 0,477 224,3228 
105 458363,11 1103331,72 105 458362,87 1103331,21 0,565 228,2053 
106 458290,25 1103342,95 106 458289,15 1103341,79 1,599 248,2540 
107 458242,80 1103342,68 107 458241,73 1103341,70 1,452 252,8228 
108 458204,16 1103338,48 108 458203,53 1103338,04 0,768 260,8415 
109 458151,35 1103335,43 109 458151,45 1103334,55 0,885 192,7170 
110 458106,21 1103352,27 110 458106,28 1103351,33 0,948 195,2259 

4 458024,29 1103486,97 4 458024,34 1103486,25 0,726 195,9662 
111 458038,60 1103388,45 111 458038,63 1103387,35 1,101 198,4391 
113 457945,30 1103445,16 113 457945,29 1103444,23 0,934 200,5453 
114 457777,98 1103439,31 114 457778,29 1103438,44 0,920 178,1159 
201 NEMĚŘEN NEMĚŘEN 201 457995,44 1103285,23 NEPOČÍTÁN NEPOČÍTÁN 
202 NEMĚŘEN NEMĚŘEN 202 458011,62 1103230,20 NEPOČÍTÁN NEPOČÍTÁN 
203 NEMĚŘEN NEMĚŘEN 203 458094,98 1103256,99 NEPOČÍTÁN NEPOČÍTÁN 

204 NEMĚŘEN NEMĚŘEN 204 458046,65 1103237,89 NEPOČÍTÁN NEPOČÍTÁN 

 Pokles povrchového bodu není prokázán (48) 

 Povrchový bod je podezřelý z poklesu (49) 

 Pokles povrchového bodu je prokázán s rizikem 5% (50) 

6.3 Určení naklonění v linii povrchové pozorovací stanice 
Hodnoty naklonění jsou počítány nepřímo a to ze dvou poklesů a celkové délce 

mezi dvěma body. Jelikož jsme měřili body i polohově, známe přesné vzdálenosti mezi 

nimi.  
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Tabulka 49 Hodnoty naklonění 1. měřické přímky 

Vzdálenosti Naklonění 

Body m 
1. 

etapa 
2. 

etapa 
3. 

etapa 
4. 

etapa 
5. 

etapa 
6. 

etapa 
7. 

etapa 
8. 

etapa 

mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m 

400-101 260,050 -0,195 -0,037 -0,252           
101-102 99,430 -0,537 -0,971 -0,567           
102-103 52,710 0,469 1,146 0,240 -0,360 4,478 1,157 2,770 3,054 
103-104 47,380 -0,409 -1,255 -0,233 0,401 -0,525 -0,549 -0,127 0,190 
104-105 54,710 -0,065 0,578 -0,644 -1,444 -1,529 -2,413 -2,394 -2,522 
105-106 74,470 -0,511 -1,121 -0,534 -0,295 -1,628 -2,337 -2,256 -2,498 
106-107 47,420 -0,618 0,150 -1,152 -2,320 -3,247 -4,323 -3,648 -4,028 
107-108 38,370 -0,346 -1,471 -0,459 -0,104 -2,942 -4,040 -3,935 -3,075 
108-109 52,200 -1,339 -0,752 -2,163 -3,429 -5,697 -6,073 -6,073 -5,172 
109-110 48,180 -0,128 -1,167 -0,462 -0,291 -1,123 0,021 0,602 -0,145 
110-111 76,650 -0,296 -0,008 -0,835 -1,148 0,877 2,831 3,327 1,813 
111-113 109,300 0,386 0,120 0,853 1,821 3,387 4,337 4,712 5,901 

113-114 167,410 -0,486 -0,741 -0,855 -0,753 -0,480   -0,131 0,006 

 

Tabulka 50 odnoty naklonění 2. měřické přímky 

Vzdálenosti Naklonění 

Body m 
1. 

etapa 
2. 

etapa 
3. 

etapa 
4. 

etapa 
5. 

etapa 
6. 

etapa 
7. 

etapa 
8. 

etapa 
mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m mm/m 

400-101 260,050 -0,195 -0,037 -0,252           
101-102 99,430 -0,537 -0,971 -0,567           
102-103 52,710 0,469 1,146 0,240 -0,360 4,478 1,157 2,770 3,054 
103-104 47,380 -0,409 -1,255 -0,233 0,401 -0,525 -0,549 -0,127 0,211 
104-105 54,710 -0,065 0,578 -0,644 -1,444 -1,529 -2,413 -2,394 -2,522 
105-106 74,470 -0,511 -1,121 -0,534 -0,295 -1,628 -2,337 -2,256 -2,498 
106-107 47,420 -0,618 0,150 -1,152 -2,320 -3,247 -4,323 -3,648 -4,028 
107-108 38,370 -0,346 -1,471 -0,459 -0,104 -2,942 -4,040 -3,935 -3,127 
108-109 52,200 -1,339 -0,752 -2,163 -3,429 -5,697 -6,073 -6,073 -5,134 

109-110 48,180 -0,128 -1,167 -0,462 -0,291 -1,123 0,021 0,602 -0,145 
110-111 76,650 -0,296 -0,008 -0,835 -1,148 0,877 2,831 3,327 1,800 
111-201 110,880   1,572 1,198 0,677 -2,480 -3,697 -3,886 -3,110 
201-202 57,360   1,347 1,200 0,962 1,665 0,038 -0,276 -0,206 
202-203 35,860   0,050 2,895 3,855 -0,571 -4,539 -5,654 -6,100 

203-204 51,970   0,994 0,527 0,823 4,206 4,287 3,979 4,017 

Od 4. etapy nám nejsou známy hodnoty naklonění z důvodu poničení bodu 101. 
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Graf 2 Naklonění 1. měřické přímky 

Pro přehlednost jsou hodnoty naklonění obou měřických přímek obsaženy 

v příloze. 

 

Graf 3 Naklonění 2. měřické přímky 
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6.4 Teoretický výpočet poklesů povrchových bodů  

Pro zjištění teoretických poklesů bodů pozorovací stanice slouží program 

vytvořený panem prof. Janem Schenkem, SUBSCH.  

Před samostatným počítáním si musíme vytvořit 3 soubory ve formátu *.txt. Jedná 

se o soubory pohoří, porubu a povrchu. Tyto soubory vytvoříme ručně nebo v samotném 

programu. Při tvorbě v programu na hlavní liště zvolíme "vstupní data" a v záložkách 

klikneme na typ k vytvoření výše zmiňovaných souborů. 

6.4.1 Tvorba dat pohoří 

Při tvorbě dat pohoří zadáváme hodnoty jako jsou: název důlního podniku, 

ovlivněná oblast, parametry pohoří (mezný úhel vlivu), trvání dílčího poklesu 

a v neposlední řadě zpoždění poklesu na povrchu. 

Mezné úhly se vypočítají jako aritmetický průměr z mezného úhlu v karbonu a 

pokryvu. [6] 

 

Obrázek 27 - Tvorba dat pohoří v programu SUBSCH 

Pro ruční zadání vytvoříme soubor s názvem pohoří.txt do kterého budeme 

vkládat: 

• na první řádek vložíme název důlního podniku 

• na druhý řádek název ovlivněné oblasti 
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• třetí řádek tvoří počet různých parametrů slouží pro případ zda máme více 

porubů 

• čtvrtý řádek tvořil data jako jsou mezné úhly (vnější, vnitřní), posunutí 

hrany porubu, trvání dílčího poklesu a zpoždění poklesu na povrchu. 

• poslední řádek tvoří koeficient přepočtu posunu 

 

Obrázek 28 - Tvorba dat pohoří - poznámkový blok 

6.4.2 Tvorba dat porubů 

Při tvorbě dat porubů máme dvě možnosti jak je vytvořit. A to přes program nebo 

ručně. 

Přes program zadáváme hodnoty: názvu plochy, začátek dobývání, konec 

dobývání, mocnost dobývání, koeficient dobývání (v mém případě 0,9), směr spádnice, 

úklon spádnice, odklon kužele, typ pohoří, počet vrcholů plochy porubu, počet pohoří. 

Dále zadáváme souřadnice Y, X vrcholů plochy a průměrnou výšku porubu. 

 

Obrázek 29 - Tvorba dat porubů program SUBSCH 
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Při ručním zadávání do textového souboru  poruby.txt píšeme hodnoty,které jsem 

uvedl výše. Pro názornou ukázku slouží obrázek č. 0. 

 

Obrázek 30 - Tvorba dat porubů - textový soubor poruby.txt 

• První řádek je tvořen číslem porubu. 

• Na druhém řádku zadáváme hodnoty v pořadí: datum začátku dobývání, 

datum ukončení dobývání, mocnost, koeficient dobývání, směr spádnice. 

úklon spádnice, odklon kužele, počet vrcholů, typ pohoří, počet pohoří. 

• další řádky tvoří souřadnice porubu, při první souřadnici zadáváme ještě 

výšku porubu od povrchu. 

6.4.3 Tvorba dat povrch 

Nejrychlejším způsobem pro vytvoření souboru povrch.txt je vkládat jednotlivé 

body na povrchu ručně. Kde se jednotlivé body exportují z výpočetního programu 

do souboru *.txt, který se pak upraví do příslušného formátu pro program. 

 

Obrázek 31- Tvorba dat povrch 

Data tvoří: číslo bodu, Y a X souřadnice v metrech, výška bodu na povrchu 

v metrech. Maximální hodnota čísla dosahuje 999999. 
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6.4.4 Výpočet teoretického poklesu povrchových bodů 
Pro samotný výpočet musíme vytvořit na disku C složku poddolování, do které 

přesuneme námi nebo programem vytvořené soubory porubů, pohoří a povrchu.  

Po přesunutí souborů zapneme program, na hlavní liště zvolíme výpočet. Objeví 

se okno kam ukládat výsledky výpočtu. Po zvolení kam se budou data ukládat, se otevře 

poslední okno pro výpočet.  

 

Obrázek 32 - Výpočet poddolování 

V programu importujeme jednotlivé soubory a v hlavní liště klikneme na počítat, 

pak pohyb, pohyb statický a zvolit sumárně. Tím proběhne výpočet teoretických poklesů, 

který se uloží do souboru tabulky.txt uložený ve složce na disku C "poddolování". 
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Obrázek 33 - Teoretický výsledek vlivu poddolování 

Jak si můžeme všimnout, program spočítal i posuny na jednotlivých bodech na 
povrchu.  

Tabulka 51 Hodnoty poklesů v 8. etapě a poklesy teoretické 

 
[m] [m] 

  9-1 POKLESY 

  24.2.2015 TEORETICKÉ 

400 -0,100 -0,086 

102 -0,957 -1,279 
103 -0,796 -1,220 
104 -0,787 -1,204 
105 -0,925 -1,265 
106 -1,111 -1,330 
107 -1,302 -1,410 
108 -1,420 -1,501 
109 -1,690 -1,592 
110 -1,697 -1,520 
111 -1,558 -1,303 
113 -0,913 -0,917 
114 -0,912 -0,734 
201 -1,902 -1,960 
202 -1,914 -2,091 
203 -2,130 -2,099 

204 -1,923 -2,124 

Naměřený pohyb je ovlivněn z dobývání z předchozího porubu č. 140702. Pro 

přehlednější znázornění porovnání poklesu z 8. etapy měření a z teoretického poklesu je 

obsažen v příloze. 
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Graf 4 Porovnání teoretického poklesu s poslední etapu měření 
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7 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo etapové měření výšek bodů pozorovacích stanic, 

která je stabilizována na porubech č. 140702 a 140704. Měření proběhlo v osmi etapách. V 

těchto etapách se zjišťovali poklesy bodů liniové pozorovací stanice vzhledem k 5. etapě 

měření z diplomové práce Ing. Mrožíka, tato etapa se v mé práci značila jako nultá. 

Sledováním poklesů bodů vidíme nebo můžeme sledovat utváření poklesové kotliny. 

Při nivelačních měření, pro 1. pořad, 2., 3., 5., 6. a 8. etapy nebyly překročeny 

mezní odchylky pro přesnou nivelaci. Při nivelačních měření, pro 2. pořad, 2., 6., a 7. etapy 

nebyly překročeny mezní odchylky pro přesnou nivelaci. Při měření 1. pořadu etap 1. a 

4. byla překročena mezní odchylka pro technickou nivelaci zvýšené přesnosti, ale splňují 

mezní odchylky pro TN základní přesnosti. Ostatní nivelační měření spadají do TN 

zvýšené přesnosti. Při páté etapě byl zaznamenán zdvih bodů 103, 104, 105, 4, 113 a 114, 

ostatní body nejevily známky zdvihu a klesaly jako v předchozích a následujících etapách. 

Největší pokles byl zaznamenán na bodě č. 110 (-1,697 m), který se nachází téměř 

uprostřed obou porubů. Na porubu č. 140704 měl největší pokles bod 203 (-2,130 m). Při 

teoretických výpočtech nastal největší pokles na bodě 109 (-1,592 m) na porubu 140702, 

bod 110 (-1,520) měl nepatrně menší hodnotu než v měřeném poklesu. Na druhém porubu 

140704 nastal největší pokles v bodě 204 (-2,124 m) pro bod 203 (-2,099 m). Na těchto 

rozdílech se podílí vliv projevů pohybu povrchu z předchozího dobývání. Teoretický 

výpočet proběhl pro porub 140704 pro všechny body pozorovací stanice. Naměřený pohyb 

je ovlivněn z doznívání předchozího porubu. 

Dále se zjistilo, že body 102-114 pohybují směrem k poslednímu vydobytí porubu 

140704. Pro body 201-204 není počítán směrník posunu z důvodů předchozího neměření. 

Při měření body nabývaly předpokládaných hodnot z teoretického výpočtu.  

Z grafu pro poklesy je patrné, že k poklesům bodů docházelo současně, až na 5. 

etapu, kdy se některé body, jak jsem popisoval výše, zdvihaly. Dílčí výsledky jsou 

uvedeny v přílohách. 
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