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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je určení svislých pohybů půdy v oblasti 11. kry dolu 

Doubrava v katastrálních územích Doubrava a Staré město u Karviné v časovém horizontu 

dvou a půl let prostřednictvím stabilizovaných bodů měřených geometrickou nivelací. 

Výsledky mohou být použity k modelování poklesové kotliny v této oblasti. 

Klíčová slova  

Poddolování, nivelace, poklesy, Doubrava, Staré město 

Summary 

The objective of this bachelor´s thesis is to determine vertical movements of ground 

in area 11 of Doubrava mine via observing elevations of observation points by geometric 

levelling within two years and half in the cadastral territory of Doubrava and Staré město u 

Karviné. Results can be used for modelling the subsidence trough. 
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1 Úvod 

Tato práce se zabývá problematikou sledování projevů hlubinného dobývání na 

zemském povrchu, tedy měřením a porovnáváním výsledků měření pohybů a deformací 

v poklesové kotlině. Hlubinné dobývání ložisek dle [14] způsobuje na zemském povrchu 

hluboké a trvalé stopy, které jsou rizikové hlavně pro budovy. Tyto způsobené škody mají 

za následek značné zatížení výrobních nákladů. Proto se veškeré deformace způsobené 

hlubinným dobýváním sledují různými metodami, aby bylo možné jejich vývoj předpovídat 

a tím pádem předcházet nebo snižovat jejich vliv na povrchové objekty. Nadloží vyrubaných 

ložisek je velmi nehomogenní, proto je třeba jeho vlastnosti značně generalizovat, což má 

za následek, že výsledný model poklesové kotliny je pouze přibližný skutečnosti. Stále však 

platí, že i přibližně vypočítané hodnoty těchto pohybů jsou dobrým podkladem pro ochranu 

objektů na povrchu. Jako absolvent bakalářského studijního programu se v této práci ještě 

nezabývám nijak do hloubky konkrétními příčinami pohybů a deformací ani nemodeluji na 

základě výsledků poklesovou kotlinu, cílem práce je pouze sledování intenzity projevů 

hlubinného dobývání v určitých místech a vyhodnocení výsledků měření. Měření jsem 

uskutečnil v poddolovaném území na Karvinsku, konkrétně v katastrálních územích Staré 

město u Karviné a Doubrava, tedy v oblasti 11. kry dolu Doubrava. K měření pohybů zde 

slouží dvě nivelační lomené přímky, které směřují z oblasti 11. kry do obydlené části Starého 

města. Hypotézou toho měření je, že body, které se nacházejí blíže dolu Doubrava (hlavně 

na západním břehu řeky Olše) budou za dobu měření klesat výrazněji než body v obydlené 

části Starého města. 
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2 Předmět měření (pozorovací stanice) 

Pozorovací stanice jsou dle [11] hlavními prostředky pro sledování vlivů 

poddolování. Jedná se vesměs o body s různou stabilizací, její způsob záleží na druhu 

sledovaného pohybu (účelu) a také rozsahu a lokalitě. Princip sledování spočívá 

v pravidelném opakování měření na těchto stanicích, z čehož se dá vyvodit určitá časová 

zákonitost a lze tak předpovídat vývoj deformací v dalším průběhu dobývání. 

2.1 Účely pozorovacích stanic 

Podle charakteru pohybu nebo deformace dělíme stanice na několik druhů: 

 stanice pro sledování poklesů – uplatňují se ve většině případů sledování projevů 

poddolování. Měří se výška v určitém výškovém systému s jistou přesností, 

 stanice pro sledování posunů – Měří se pouze souřadnice v určitém referenčním 

systému s jistou přesností, 

 stanice pro sledování vodorovných přetvoření – Výsledkem je hodnota stlačení 

nebo roztažení půdy na základě rozdílných vodorovných posunů sledovaných 

bodů. Uvádí se v promilích nebo v milimetrech, 

 stanice pro sledování naklonění – Provádí se výpočtem na základě poklesu dvou 

sousedních bodů nebo poklesu tří bodů, které tvoří rovinu, 

 stanice pro sledování více z výše uvedených účelů (například sledování 

prostorového pohybu jako kombinace posunů a poklesů). 

2.2 Stabilizace bodů pozorovacích stanic 

Body pozorovací stanice by měly být dle [14] stabilizovány tak, aby jejich pohyb se 

shodoval s pohybem povrchu a nezkreslovaly výsledky měření, tedy nesmí být ovlivněny 

například promrzáváním nebo účinky spodní vody. Dále by měly být dobře přístupné a 

zároveň chráněné před poškozením zemědělskými stroji.  

Způsob stabilizace bodů záleží na účelu měření a především na vlastnostech půdy 

poklesové kotliny. Nejjednodušší stabilizace se používá pro body určené k měření poklesů, 

a sice čepové značky zabudované do fasád domů a v případě extravilánu svorník 

zabetonovaný do svislého vrtu hlubokého asi 1,5 m (Obrázek 1). 
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Obrázek 1: Způsoby stabilizace bodů pro intravilán (vlevo) a extravilán (vpravo)[11] 

V případě nestabilního terénu se může použít hloubková stabilizace (například 

v násypech), kdy bývá svorník ukotvený i desítky metrů v pevném podloží (Obrázek 2). 

Některé typy hloubkových stabilizací lze použít i pro měření posunů.  

  

Obrázek 2: Hloubková stabilizace bodu[11] 

2.3 Tvary pozorovacích stanic 

Tvarem pozorovací stanice rozumíme dle [11] rozmístění jejích bodů v rámci určité 

poklesové kotliny. Pokud má poklesová kotlina malý rozsah a hloubku, bývají krajní body 

pozorovací stanice umístěny za jejími hranicemi, tedy umístěny mimo účinky hlubinného 

dobývání.  
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Nejběžnější tvary pozorovacích stanic jsou: 

 liniový tvar – body pozorovací stanice jsou umístěny v rámci jedné přímky, 

obvykle procházejí středem poklesové kotliny, 

 tvar osového kříže – body pozorovací stanice jsou umístěny ve dvou přímkách, 

které se navzájem kolmo protínají, 

 tvar profilů – body pozorovací stanice jsou umístěny v soustavě přímek, přibližně 

rovnoběžných nebo rovnoběžných, 

 tvar lomených přímek, 

 tvar trojúhelníkového řetězce – oproti liniovému tvaru má tu výhodu, že lze určit 

deformace ve všech směrech, 

 plošná pozorovací stanice – body rozmístěny na určité ploše v rámci poklesové 

kotliny, většinou v důležitých oblastech (budovy), můžou být ve tvaru čtvercové 

sítě, trojúhelníkové sítě nebo můžou být nahodile roztroušeny. 
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3 Faktory ovlivňující poklesy a deformace 

Při dobývání černouhelných ložisek vznikají v podzemí volné prostory, které se po 

dokončení těžebních prací zavalí nadložními vrstvami, toto zavalení se mechanicky přenáší 

až na povrch a vzniká poklesová kotlina. Deformace nejsou pravidelné, a proto může 

v prostorách mezi dolem a povrchem vznikat napětí, které může zapříčinit poškození či 

zničení objektů na povrchu. 

Rychlost a charakter deformací v poklesové kotlině ovlivňují různé faktory: 

 mocnost nadloží – hloubka vyrubaného prostoru ovlivňuje velikost deformací, 

 mocnost (tloušťka) ložiska – čím budou ložiska mocnější, tím větší pohyby to 

způsobí v nadložních vrstvách a na povrchu, 

 mechanické vlastnosti nadložních hornin, 

 úložné poměry ložiska – například úklon ložiska bývá důležitým faktorem. Pokud 

bylo vydolované ložisko vodorovné nebo ploché, poklesy na povrchu jsou 

rovnoměrné a převládají nad posuny. Pokud bylo vydolované ložisko strmé, 

můžou nastat na povrchu nesouměrné posuny a ty jsou pro povrchové objekty 

vždycky nebezpečnější. 

 plošný rozsah dobývání – základní veličinou k určení plošného rozsahu účinku 

dobývání (velikosti poklesové kotliny) je tzv. mezný úhel vlivu μ, což je svislý 

úhel, který svírá vodorovná rovina se spojnicí bodu na okraji vytěženého ložiska 

s bodem na povrchu, kde už začíná být vliv poddolování nulový nebo minimální. 

Dalšími veličinami jsou úhel vlivu φ a zálomový úhel ξ. 

 plná účinná plocha – plocha, která byla vytěžena, má vliv na velikost poklesové 

kotliny. Plná účinná plocha má kruhovitý tvar a je to oblast, ve které těžba ještě 

může zvýšit velikost poklesů na povrchu. Pokud se vytěžuje prostor mimo plnou 

účinnou plochu, poklesy na povrchu se už dále nezvětšují. Základními parametry 

pro určení poloměru plné účinné plochy je mezní úhel vlivu a hloubka ložiska.  

 způsob dobývání, 

 časový odstup od ukončení těžební činnosti – po určitém časovém období po 

ukončení těžby vlivy poddolování ustanou.  

Faktory ovlivňující poklesy a deformace jsou popsány v [4] a [9]. 
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4 Výškové geodetické základy a výškový systém České republiky 

Výšková měření se počítají v určitém výškovém referenčním sytému, na který se 

připojuje prostřednictvím určitého výškového bodového pole. 

4.1 Druhy výšek 

Druhem výšek rozumíme dle [1] způsob dodržování určitých pravidel v rámci 

tíhového pole Země. Základními druhy výšek jsou tyto tři: 

 Pravé ortometrické výšky – výška je definovaná jako délka tížnice mezi bodem na 

povrchu Země a jejím průsečíkem s nulovou hladinovou plochou (geoidem). Jedná 

se pouze o teoretické hodnoty, protože geoid nelze definovat matematicky. 

 Normální ortometrické výšky – výška je definovaná jako délka tížnice mezi bodem 

na povrchu Země a jejím průsečíkem s obecným zemským elipsoidem, který 

nahrazuje geoid. 

 Normální Moloděnského výšky – výška je definovaná jako délka tížnice mezi 

bodem na povrchu Země a jejím průsečíkem s kvazigeoidem, což je referenční 

plocha blízká geoidu. 

4.2 Výškový systém 

Každý výškový systém je podle [1] definovaný podle: 

 výškového bodového pole, které je zaměřené, 

 způsobem respektování tíhového pole (druhem výšek), 

 nulovým výškovým bodem (obvykle střední hladina určitého moře), 

 způsobem zpracování neboli vyrovnání. 

Jediným závazným referenčním výškovým systém používaným na území České 

republiky je výškový systém Baltský po vyrovnání (zkratka Bpv). Původním systémem 

používaným za první republiky byl výškový systém Jadranský. Pro výškový systém Baltský 

po vyrovnání byly použity normální Moloděnského výšky z mezinárodního vyrovnání 

výškových sítí. Výchozím výškovým bodem tohoto systému je střední hladina Baltského 

moře – bod nula vodočtu na ostrově Kronštadt nedaleko Petrohradu. Geodetickým základem 

je Česká státní nivelační síť (ČSNS), dříve také Československá jednotná nivelační síť 

(ČSJNS). 
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4.3 Výškové geodetické základy 

Česká státní nivelační síť se dělí dle [1] na dvě skupiny: 

 základní výškové bodové pole (ZVPB) 

 podrobné výškové bodové pole (PVPB) 

Do základního výškového bodové pole patří dvanáct základní nivelačních bodů 

(ZNB). Jsou rozmístěny po celé České republice, přičemž výchozím bodem pro celou 

Českou republiku he bod I. ZNB Lišov nedaleko Českých Budějovic. Jeho výška je určena 

na desetiny milimetru. Dalšími body podle pořadí jsou tyto: Mrač, Vrbatův Kostelec, Vlaské, 

Želešice, Svárov, Žírovice, Teplice, Železná Ruda, Bojkovice, Krnov, Pecný. Výšky všech 

bodů se pravidelně přeměřují metodou Velmi přesné nivelace. Jsou stabilizovány 

v lokalitách, kde nehrozí žádné velké výškové změny.  

Dále do základního výškového bodového pole patří body ČSNS I. až III. řádu. 

Všechny body těchto sítí jsou seskupeny do pořadů, které tvoří hranice ploch, nazvané 

nivelační oblasti.  

 U ČSNS I. řádu mají pořady délku 300 až 400 km. Oblasti, které tyto pořady tvoří, 

se označují velkými písmeny A, B, C… od západu na východ, respektive ze severu 

na jih. V pohraničních oblastech jsou značeny písmeny Zi s číselným indexem. 

Nivelační pořady jsou značeny oblastmi, jejichž hranice tvoří a názvy sídel, kde 

začínají a končí (NO Jihlava – Jilemnice). 

 U ČSNS II. řádu jsou pořady uzavřené a společně s pořady I. řádu mají obvod 

kolem 100 km. Oblasti jimi tvořené jsou označeny písmenem příslušné oblasti 

prvního řádu a druhého řádu (Aa, Ab, Ac…) se stejným systémem jako u oblastí 

I. řádu. Pořady se značí oblastí I. řádu, dvěma oblastmi II. řádu, jejichž hranice 

tvoří a sídly, kde začínají a končí (Nab Pelhřimov – Jindřichův Hradec). 

 ČSNS III. řádu zhušťuje síť sítí vyšších řádů. Značí se oblastí I. řádu, oblastí II. 

řádu, pořadovým číslem a místy, kde začínají a končí (Na4 Mlýny Soběslav). 

Výšky se určují přesnou nivelací, na rozdíl od sítí I. a II. řádu, kde se určují výšky 

velmi přesnou  nivelací.  

Nivelační síť IV. řádu už patří pod hlavičku podrobného výškového bodového pole.  

Dále sem patří body plošných nivelačních sítí a stabilizované body technických nivelací. 
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 ČSNS IV. řádu jsou značeny znakem oblasti I. řádu, znakem oblasti II. řádu, dále 

nulou, pořadovým číslem a nakonec jmény obcí, kde pořady začínají a končí. 

Příkladem může být: Na 01 Sezimovo ústí – Chýnov. Pro měření v této síti se 

používá přesná nivelace. 

 Body plošných nivelačních sítí jsou obvykle vybudovány v obcích. Tyto sítě se 

nejprve značí pořadovým číslem a názvem obce, například 34 (PNS Praha). Opět 

se zde uplatňuje přesná nivelace. 

 Stabilizovanými body technických nivelací rozumíme především body 

polohopisného bodového pole doplněné o výškopis. Jak už název napovídá, na 

těchto bodech se výšky měří technickou nivelací, ale může se použít i přesnější 

druh nivelace. 
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5 Metody měření poklesů 

Poklesem za určitý časový úsek se dle [11] rozumí rozdíl výšek měřených na začátku 

tohoto úseku a na jeho konci: 

𝑠∆𝑡𝑗,𝑘

𝑖 = 𝑉𝑡𝑘

𝑖 - 𝑉𝑡𝑗

𝑖 ,    (5.1) 

kde 𝑠∆𝑡𝑗,𝑘

𝑖  je pokles bodu 𝑖 za časový úsek ∆𝑡𝑗,𝑘 a 𝑉𝑡𝑗

𝑖 , 𝑉𝑡𝑘

𝑖  jsou výšky bodu 𝑖 na začátku, 

respektive na konci časového úseku. 

Přesnost (střední chyba) určení poklesu závisí na přesnosti měření výšek bodu při 

obou měření, tedy 

𝑚𝑠
2 =  𝑚𝑉𝑡𝑘

2 + 𝑚𝑉𝑡𝑗

2 .    (5.2) 

V případě, že byla použita stejná metoda, respektive přesnost měření výšek, lze říci: 

𝑚𝑠
2 =  ±𝑚𝑉√2,    (5.3) 

protože ±𝑚𝑉𝑡𝑘
+ ±𝑚𝑉𝑡𝑗

= ±𝑚𝑉
c (5.4) 

5.1 Geometrická nivelace ze středu 

Metoda geometrické nivelace ze středu je nejpřesnější metodou ze všech druhů 

výškových měření, proto taky pro účely sledování poklesů bývá tou nejpoužívanější.  

5.1.1 Princip metody 

Princip metody spočívá v postupném měření převýšení sousedících bodů nivelačního 

oddílu, kdy se nivelační přístroj postaví přibližně doprostřed mezi tyto sousedící body (u 

velmi přesných měření je nutné postavení přesně uprostřed mezi sousedícími body, což se 

provádí pomocí pásma). Odečítání se provádí na latích postavených na bodech nivelačního 

oddílu, které spolu s postaveným nivelačním přístrojem tvoří nivelační sestavu 

(Obrázek  3). 
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Obrázek 3: Nivelační sestava [1] 

Nivelačním oddílem (Obrázek 4) rozumíme úsek mezi dvěma pevnými body 

nivelačního pořadu, který je složen z určitého počtu nivelačních sestav. Body nivelačního 

oddílu jsou přechodné (označují se jako přestavové) a realizují se na tzv. nivelačních 

podložkách. 

 

Obrázek 4: Nivelační oddíl[1] 

Převýšení mezi stabilizovanými, respektive přestavovými body je vypočítáno jako 

rozdíl mezi tzv. čtením vpřed (čtení na lati postavené na bodě ve směru měření) a tzv. čtením 

vzad (čtení na lati postavené na bodě proti směru měření). Při přechodu z jedné nivelační 

sestavy do další se s přestavovým bodem (nivelační podložkou) ve směru měření nesmí 

hnout, pouze lať se na něm musí opatrně otočit, aby bylo možné přenést jeho výšku do další 

nivelační sestavy jako čtení vzad. Stejným způsobem se postupuje v rámci celého 

nivelačního oddílu. 
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Převýšení mezi stabilizovanými body nivelačního pořadu se podle vypočítá jako 

součet všech převýšení mezi přestavovými body v jednotlivých nivelačních sestavách, tedy 

∆𝐻𝐴𝐵 =  𝐻𝐵 − 𝐻𝐴 = ∆𝐻𝐴,1 + ∆𝐻1,2+. . . + ∆𝐻𝑛−1,𝑛 + ∆𝐻𝑛,𝐵 = 

= (𝑧1−𝑝1) + (𝑧2−𝑝2)+. . . +(𝑧𝑛−1 − 𝑝𝑛−1) + (𝑧𝑛−𝑝𝑛) =  ∑ 𝑧 −𝑛
1 ∑ 𝑝𝑛

1 ,  (5.5) 

kde ∆𝐻𝐴𝐵 je převýšení mezi pevnými body A, B;  

 1,2, …, 𝑛  - jsou přestavové body, 

 𝑧  - záměry vzad, 

 𝑝  - záměry vpřed.  

Délka nivelačních sestav nemůže být libovolně dlouhá, ale záleží na podmínkách 

přesnosti a terénních podmínkách (v prudších kopcích se délka zkracuje). Nivelační oddíly 

a sestavy by měly být co nejpřímější, pouze v případě nutnosti lze tuto přímost porušit 

(terénní překážky). Podrobněji je tato problematika popsána v [1] a [11]. 

5.1.2 Kategorie nivelace podle přesnosti 

Na každém nivelačním tahu je nutné pro kontrolu měřit dvakrát, obvykle se postupuje 

měřením v jednom směru a poté měřením ve směru opačném. Rozdíl mezi dvakrát 

změřeným převýšením mezi dvěma pevnými body musí odpovídat požadovaným 

požadavkům přesnosti. Právě podle těchto požadavků přesnosti se dělí nivelace na tyto čtyři 

kategorie:  

 Technická nivelace (TN) – ze všech druhů nivelace nejběžnější, používá se 

pro většinu technických účelů, pro stabilizované body technické nivelace, pro 

určování výšek v polohopisných bodových polích, někdy i ve výškových 

bodových polích. Délka záměr může přesahovat i sto metrů, které stačí odměřit 

krokováním s odhadem na celé metry (u dlouhých záměr i 5 m). Základním 

kritériem přesnosti je dle [1] mezní odchylka mezi dvakrát měřeným převýšením: 

∆𝑚𝑎𝑥𝑚𝑚 = 0,67 · 40√𝐿𝑘𝑚,    (5.6) 

 nebo mezi daným a měřeným převýšením: 

∆𝑚𝑎𝑥𝑚𝑚 = 40√𝐿𝑘𝑚,    (5.7) 
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kde 𝐿 představuje délku pořadu v km. 

Zvláštním případem je pro některé účely (vodohospodářství) technická nivelace 

zvýšené přesnosti, kde je kritérium o něco přísnější: 

∆𝑚𝑎𝑥𝑚𝑚 = 20√𝐿𝑘𝑚.     (5.8) 

Pokud rozdíl mezi převýšeními vyhovuje podmínkám, může se spočítat jejich 

aritmetický průměr a použít pro výpočet výšek bodů. 

 Přesná nivelace (PN) – Uplatňuje se při měření v nivelačních pořadech III. a IV. 

řádu v České státní nivelační síti a také pro plošné nivelační sítě. Délky záměr by 

neměly přesahovat 50 m. Pro přesnou nivelaci platí odchylka: 

∆𝑚𝑎𝑥𝑚𝑚 = 5√𝑅𝑘𝑚.    (5.9) 

Pro měření v základním výškovém bodovém poli III. řádu platí: 

∆𝑚𝑎𝑥𝑚𝑚 = 3√𝑅𝑘𝑚,    (5.10) 

kde 𝑅 je délka nivelačního oddílu v km. 

 Velmi přesná nivelace (VPN) – Určená pro měření v České státní nivelační síti I. 

a II. řádu  

 Zvlášť přesná nivelace (ZPN) se používá při pracích s vysokými požadavky na 

přesnost (např. měření svislých pohybů zemské kůry). 

5.1.3 Chyby vznikající při geometrické nivelaci 

Chyby především náhodného a systematického charakteru jsou při geometrické 

nivelaci nevyhnutelné stejně jako u měření úhlů a délek. Systematické chyby se dají odstranit 

nebo snížit jejich vliv určitou metodikou měření a dodržováním předepsaných postupů, 

případně číselným vyrovnáním. Pro náhodné chyby dle [1] platí střední hodnota E(μ) = 0. 

 Hrubé chyby se vyskytují především při měření optickým nivelačním přístrojem, kdy v 

důsledku monotónnosti měření může i zkušenější měřič udělat hrubou chybu. Hrubé 

chyby jsou u nivelace velkou komplikací, protože se chybně spočtené převýšení přenáší 

na další průběh měření a je nutné celé měření opakovat od nejbližšího pevného bodu. 

Příkladem může být hlavně špatné čtení latě (záměna dílků stupnice), posunutí nivelační 

podložky, čtení dálkoměrnou ryskou apod. Elektronické nivelační přístroje pracující na 

principu čárového kódu na lati výskyt hrubých chyb výrazně snižují a urychlují měření. 
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 Systematické chyby jsou předvídatelného charakteru, opakují se s jistou pravidelností 

při určitých podmínkách měření. Proto také lze jejich hodnotu vypočítat a odstranit nebo 

snížit jejich vliv vyrovnáním. U geometrické nivelace dle [1] rozlišujeme tyto druhy: 

 

 Chyba ze zakřivení horizontu - v důsledku zakřivení zemského povrchu není 

záměrná přímka urovnaného nivelačního přístroje totožná se skutečným 

horizontem (stejnou výškovou úrovní nebo hladinovou plochou), nýbrž se 

zdánlivým horizontem, který se se zvětšující vzdáleností čím dál více 

odchyluje od skutečného horizontu, čímž vzniká systematická chyba ze 

zakřivení horizontu, pro kterou platí: 

𝑐1 =
𝑠2

2𝑅
,     (5.11) 

kde 𝑠 je délka záměry na lať a R je poloměr Země (referenční koule), 6380 

km. Při správném postupu geometrické nivelace se tato chyba vyloučí.  

 Chyba ze sklonu záměrné přímky - vzniká vždy z nesprávného urovnání 

přístroje, což způsobí zakřivení záměrné přímky vůči skutečnému horizontu. 

Příčinou může být nepřesně rektifikovaná libela, která se však při dodržení 

správného měřického postupu geometrické nivelace ze středu dá vyloučit. 

Při hodně přesných měřeních ale často není možné tyto postupy dodržet kvůli 

četným překážkám a je nutné zavádět korekce: 

𝑐2 =
𝜑"

𝜌"
· 𝑠,    (5.12) 

 kde 𝜑 je odchylka (šikmost) záměrné přímky od vodorovné roviny 

Horší situace nastává u přístrojů s nedokonalou funkcí 

kompenzátoru, kdy chybu nelze odstranit stejnou délkou záměr, neboť 

systematické chyby při záměrách mají opačné znaménko (Obrázek 5). Chyba 

se dá alespoň snížit důkladným urovnáním krabicové libely při záměrách 

vzad. 
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Obrázek 5: Chyba ze sklonu záměrné přímky u přístrojů s automatickým urovnáním[1] 

 Chyba z vertikální složky refrakce - jedná se o chybu vznikající optickým 

působením atmosféry, které způsobí zakřivení záměrné přímky směrem dolů. 

(vertikální refrakce). Důležitým činitelem je teplotní gradient (s výškou nad 

terénem se mění i teplota vzduchu), který může být konstantní (teplota se 

mění přímo úměrně) nebo naopak. V rovinatém terénu bývá teplotní gradient 

konstantní, chyba se sama vyloučí při dodržování zásad geometrické 

nivelace. V nerovném terénu může však záměra těsně nad zemí způsobit 

značnou systematickou chybu (Obrázek 6). Proto bývá u přesnějších 

nivelačních prací stanovena minimální výška záměry nad zemí.  

 

Obrázek 6: Vliv refrakce na záměry v nerovném terénu[1] 

 Chyba z nesprávné hodnoty délky laťového metru - je způsobena tepelnou 

roztažností materiálu, ze kterého je lať vyrobena. U přesných měření musí 

být proto použity latě vyrobené z málo roztažných slitin (nejčastěji z invaru). 

Dalším problémem je neztotožnění nuly s patkou latě, což způsobuje 

konstantní systematickou chybu při měření. 

 Chyba z nesvislé polohy latě - Příčná složka této chyby se dá kontrolovat 

měřičem podle svislé rysky v přístroji a může tak figuranta s latí opravit. 
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Podélná složka je však dalekohledem nepoznatelná. Latě pro přesnější práce 

bývají vybaveny krabicovou libelou, u níž je třeba vždy kontrolovat její 

správnou rektifikaci před přesnějším měřením. Pokud se snažíme urovnávat 

lať od oka, může to způsobit odchylku až 2,5° v členitém terénu. Chyba se 

vypočítá v závislosti na čtení a úhlu odklonu: 

𝑐3 = 𝑙′ ·
𝛼2

2
,     (5.13) 

kde 𝑙′ je čtení na lati a 𝛼 je úhel odklonu od svislice.  

Důležitou vlastností této systematické chyby je její znaménko, které 

je vždy kladné. Této vlastnosti se dá využít při technických nivelacích, kdy 

figurant kýve latí ve směru záměry a měřič odečítá nejmenší hodnotu na lati. 

Kontrolovat svislost latě se dá i pomocí olovnice. 

 

 Náhodné chyby vznikají za každých podmínek měření a nelze je odstranit žádným 

vyrovnáním, nicméně jejich střední hodnota, tedy celkový součet je podle normálního 

rozdělení pravděpodobnosti roven nule. Mezi náhodné chyby podle [1] patří: 

 

 Chyba z nepřesného urovnání nivelační libely – libelu nelze nikdy urovnat 

úplně přesně, u některých přístrojů ji lze urovnat maximálně na 1/10 její 

citlivosti. 

 Chyba ze změny výšky latě nebo přístroje – způsobena poklesem nebo 

zdvihem nivelační podložky nebo nivelačního přístroje během měření 

v terénu, který není dost únosný nebo naopak klade odpor. 

 Chyba ze čtení laťové stupnice – nikdy nelze odečíst údaj na lati úplně 

přesně. Odchylka čtení od skutečné hodnoty může být způsobena chvěním 

vzduchu, velikostí dílku na stupnici, špatné ostření dalekohledu apod.  

 Chyba z paralaxy záměrného kříže – vlivem přeostření dalekohledu. 

Záměrný kříž tak po stupnici na lati „plave“ při odečítání. 

5.2 Trigonometrická nivelace 

Metoda měření výšek, která dle [1] není tak přesná jako geometrická nivelace (může 

být na úrovni technické nivelace, zato může být užitečná v situacích, kdy geometrickou 
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nivelaci nelze použít (terénní členitost, velké převýšení…). Princip spočívá v nepřímém 

měření převýšení, tedy ve výpočtu z obecného nebo pravoúhlého trojúhelníku, kde 

základními veličinami jsou zenitový, respektive výškový úhel, šikmá délka a potom také 

výška cílů nad body nivelačních oddílů a výšky přístroje nad výchozím bodem. Důležitým 

činitelem ovlivňujícím přesnost je také zemská atmosféra, která ohýbá záměrnou přímku 

přístroje směrem k povrchu země. 

5.2.1 Princip 

K trigonometrické nivelaci je nejvhodnější totální stanice, které dovedou měřit šikmé 

délky a zenitové (výškové) úhly současně. Podobně jako u geometrické nivelace se přístroj 

postaví přibližně doprostřed mezi dva body, mezi kterými se měří převýšení. Na cíle 

umístěné nad body se změří zenitový (výškový) úhel a šikmá délka a podle [1] lze tedy 

vypočítat převýšení mezi bodem a výškovou úrovní přístroje: 

ℎ = sin 𝑧 · 𝑠´ = cos 𝜀 · 𝑠´,     (5.14) 

kde ℎ je převýšení mezi bodem a výškovou úrovní přístroje, 𝑧 je zenitový úhel, 𝜀 výškový 

úhel a 𝑠´ šikmá délka. 

S těmito převýšeními už lze spočítat výškový rozdíl mezi určitými body A, B: 

𝐻𝐴𝐵 = 𝐻𝐵 − 𝐻𝐴 =  𝐻𝐵 − (𝐻𝐵 +  𝐼𝐵 − ℎ𝐵 + ℎ𝐴 − 𝐼𝐴) = 

 𝐼𝐴 + ℎ𝐵 − 𝐼𝐵 − ℎ𝐴 = 𝐼𝐴 + sin 𝑧𝐵 · 𝑠´𝐵 − 𝐼𝐵 − sin 𝑧𝐴 · 𝑠´𝐴 ,   (5.15) 

kde 𝐼𝐴, 𝐼𝐵 jsou výšky cíle nad body A, B. Výška přístroje se tedy měřit nemusí, při zkušebním 

dosazení do výpočtu by se nám její hodnota vyrušila. Celý tento systém tvoří jednu nivelační 

sestavu trigonometrické nivelace (Obrázek 7).  

 

Obrázek 7: Schéma nivelační sestavy trigonometrické nivelace[6] 
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Sečtením výškových rozdílů mezi přestavovými body (Pi) dostaneme výškový rozdíl 

mezi určitými stabilizovanými body (A, B), tvořících nivelační oddíl (Obrázek 8).  

 

Obrázek 8: Schéma nivelačního oddílu trigonometrické nivelace[12] 

5.2.2 Vliv refrakce 

Na vliv atmosférické refrakce má vliv délka záměry, sklon záměry vůči vodorovné 

rovině a především klimatické podmínky (tlak, teplota). S nadmořskou výškou se podle [1] 

hustota vzduchu snižuje (s výjimkou tzv. mikroklimatu, který se nachází těsně nad zemí), 

proto se rovnoměrně mění i index lomu vzduchu a světelný paprsek se ohýbá plynule (tvoří 

vydutou křivku k povrchu země).  

Refrakce nám způsobí, že se od správné hodnoty záměry na cíl vždy odchýlíme o 

jistý úhel, který se nazývá refrakční úhel ψ. Má vodorovnou a svislou složku, ta vodorovná 

je obvykle mnohem menší. Svislý refrakční úhel je největší při vodorovných záměrách.   

Zkoumání vlivu atmosférické refrakce vedlo k zavedení různých veličin, pomocí 

kterých se dal její vliv odhadnout a co nejvíce zmenšit. Jednou z takových veličin je tzv. 

refrakční koeficient, pomocí kterého lze spočítat refrakční úhel. V plochém terénu se 

předpokládá, že vliv refrakce je zhruba stejný na obou koncích záměry a tedy refrakční 

koeficient je konstantní v průběhu celé záměrné křivky (Půjde tedy o kružnicový oblouk). 

Pro tuto hypotézu dle [1] platí pro refrakční koeficient vzorec: 

𝑘 =
2𝜓0

𝜑
=  

𝑅

𝑅´
 ,     (5.16) 

kde  𝜓0 je průměrný refrakční úhel ze dvou stanovisek, 𝜑 je sbíhavost tížnic, 𝑅 

poloměr Země a 𝑅´ poloměr refrakčního oblouku. 
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 Léta výzkumu vedly ke stanovení průměrné hodnoty refrakčního koeficientu, 

z nichž nejznámější je ta Gaussova: 

𝑘0 = 0,1306      (5.17) 

Tato konstanta se však může používat pouze v podmínkách podobných těm, ze 

kterých byla určena (Hannoverské stupňové měření z let 1823-1826). Nelze použít například 

v horském terénu s velkými výškovými rozdíly, kde se s průběhem záměrné křivky mění 

refrakční koeficient a tím pádem i křivost záměry, takže by použití této konstanty vedlo 

k chybám v určení zenitových úhlů. Dalším poznatkem je, že hodnota refrakčního 

koeficientu více kolísá krátce po východu nebo před západem Slunce, takže tato denní doba 

není pro přesnější trigonometrická měření vhodná. 

Na Obrázku 9 je znázorněn model fungování refrakce s konstantním refrakčním 

koeficientem (záměrnou křivkou je tedy kružnicový oblouk), kde: 

 φ představuje tížnicovou odchylku, 

 ψ představuje refrakční úhel, 

 A představuje bod, ze kterého měříme trigonometrické veličiny na bod B, 

 A0 představuje průmět bodu ve výškové úrovni přístroje (skutečném horizontu), 

 B představuje bod, jehož výšku chceme určit měřením, 

 B0 je průmět bodu B do skutečného horizontu, 

 B1 je průmět bodu B do zdánlivého horizontu přístroje, 

 B2 představuje průmět bodu B do výškové úrovně cíle, 

 B3 je průmět bodu B ve výškové úrovni plynoucí z chyby refrakce, 

 δ1 je chyba v určení výšky bodu B ze zakřivení horizontu, 

 δ2 je chyba v určení výšky bodu B způsobená refrakcí, 

 R představuje poloměr refrakčního oblouku, 

 r představuje poloměr Země, 

 s představuje měřenou šikmou délku, 

 β představuje měřený výškový úhel, ovlivněný refrakcí, 

 βh představuje výškový úhel neovlivněný refrakcí, 

 O1 představuje těžiště Země, 

 O2 představuje střed refrakčního oblouku (kružnice), 
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 h představuje převýšení mezi body A, B neopravené o chybu z refrakce ani ze zakřivení 

Země, 

 hp je výška stroje nad bodem A, 

 hc je výška cíle nad bodem B. 

 

Obrázek 9: Schéma modelu s konstantním refrakčním koeficientem[12] 

Pro výpočet výšky bodu B tedy je třeba vzít v úvahu nejen vliv refrakce, ale i vliv 

zakřivení země, pokud se jedná od delší záměru. 

5.3 Další metody určování výšek 

Mezi další metody určování výšek patří metoda hydrostatické nivelace, barometrická 

nivelace nebo určování výšek technologií GNSS. 

5.3.1 Hydrostatická nivelace 

Výšky a převýšení se dle [1] měří porovnáním úrovní hladin kapaliny ve dvou 

nádobách, které jsou navzájem propojeny hadicí (hydrostatická souprava), využívá se tedy 

princip spojených nádob a Bernoulliho rovnice rovnováhy. 

Hladiny vody v obou nádobách zůstávají ve stejné výškové úrovni (hladinové ploše), 

takže v závislosti na převýšení nádob se mění relativní výšky hladin v obou nádobách. Tyto 

relativní výšky se porovnají a určí se převýšení (Obrázek 10): 
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𝐻𝐴𝐵 = 𝑎 − 𝑏,       (5.18) 

kde a, b jsou relativní výšky hladin vody v nádobách. 

 

Obrázek 10: Hydrostatická nivelace na principu hadicové vodováhy[1] 

Aplikace hydrostatické nivelace je samozřejmě značně omezená, jednak délkou 

(maximum kolem 50 m) a jednak výškou nádob, měří se tedy převýšení pouze do několika 

decimetrů, což s uplatňuje především ve stavebnictví. Výhodou je měření převýšení v těžce 

přístupných vnitřcích staveb.  

Přesnost měřeného převýšení závisí dle [1] především na způsobu čtení. 

Nejjednodušší a nejméně přesné měření se provádí opticky (čtení na obyčejné stupnici 

vyryté na nádobách), což bývá běžné u jednoduchých hadicových vodováh. U přesných 

hadicových výškoměrů se čtení provádí pomocí indikační jehly, která se nastaví v dotyk 

s hladinou v nádobě a její vertikální pohyb se indikuje opticky, mikrometricky nebo 

elektronicky pomocí motorku. Přesnost může dosahovat až 0,05 – 0,1 mm. Takové přesnosti 

se využívá například u měření deformací velkých staveb (bloky jaderných elektráren, 

základové desky, jeřábové dráhy…). Hydrostatická souprava může být přenosná nebo 

přesně horizontovaná.  

5.3.2 Barometrické měření výšek 

Měření výšek se provádí dle [1] nepřímo prostřednictvím změření aerostatického 

tlaku, který se s nadmořskou výškou snižuje. Každých 11 výškových metrů se tlak sníží o 

přibližně jeden torr, což je tlak rtuťového sloupce o výšce 1 mm, asi 133 Pa. Měří se buď 

s jedním barometrem, nebo se dvěma, z nichž jeden je staniční (na výchozím bodě) a druhý 
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polní (nejprve se porovná se staničním a potom se s ním obchází body, jejichž výšku je třeba 

určit. Jak už ale bylo zmíněno v kapitole 5.2.2., hustota vzduchu může vlivem klimatu 

v určité výšce kolísat a navíc ani moderní barometrické přístroje nedokážou měřit s takovou 

přesností, aby bylo možné určit výšku na centimetry, natož na milimetry.  

Mezi přístroje na měření převýšení, potažmo výšek patří:  

 Rtuťové barometry – vybaveny skleněnou trubicí naplněné rtutí, kde se výška 

hladiny rtuti odečítá na milimetrovém měřítku (jeden milimetr = jeden torr), 

 Kovové barometry (aneroidy) – Součástí je kovová krabička, kde je vakuum, a je 

uzavřena pružnou membránou. Tato membrána se vlivem vnějšího tlaku prohýbá 

dovnitř nebo vně krabičky. Pohyb membrány je zaregistrován složitým čtecím 

zařízením, které ukazuje tlak s přesností až na jednotky pascalů.  

5.3.3 Technologie GNSS 

V současné době je možné určovat výšky a rozdíly mezi nimi pomocí globálních 

navigačních satelitních systémů (GNSS). 

Základním principem určování absolutní polohy (a zároveň výšky) přijímače těmito 

systémy je dle [10] dálkoměrné měření prováděné družicemi na oběžných drahách kolem 

země. Na základě měření vzdálenosti přijímače od družice fázovým nebo kódovým měřením 

vzniká kolem družice pomyslná kulová plocha o poloměru rovnému měřené délce, na které 

se přijímač nachází. Pokud se nám protínají kulové plochy dvou družic, vzniká pomyslná 

kružnice, na niž se přijímač nachází. Přidáním kulové plochy třetí družice zůstávají už pouze 

dva body, z nichž jeden je na povrchu Země a druhý daleko ve vesmíru, který se 

vyloučí  (Obrázek 11). Posuny družic po oběžné dráze a nesynchronnost hodin přijímače a 

družice však vyžaduje měření z alespoň čtyř družic. Čím více je k dispozici družic, tím víc 

kulových ploch se protne a měření je přesnější. Speciální uspořádání družic na několika 

oběžných drahách garantuje trvalou přítomnost družic na obloze. V roce 2006 bylo 

k dispozici na obloze v ideálním případě až 11 družic (GPS).  
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Obrázek 11: Princip určování absolutní polohy na základě protínání kulových ploch o různých 

poloměrech[10] 

Pro přesná geodetická měření však určování polohy a výšky přímo z družic nestačí. 

Přesnější měření fungují na principu relativního určování polohy a výšky, tedy určení 

vzhledem k nějakému pevnému bodu o známé poloze na zemském povrchu (referenčních 

stanic). Přijímač určuje na základě přímého měření z družic hrubou, méně přesnou polohu a 

výšku a zároveň přijímá korekční údaje z referenčních stanic. Tyto korekční údaje mohou 

polohu a výšku určit s vysokou přesností, při nejlepších podmínkách až na milimetry. 

Nejznámějším příkladem sítě referenčních stanic používané v České republice je CZEPOS, 

ale používají se i jiné.  
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6 Vyrovnání nivelačních pořadů 

Pořadová nivelace jakékoli přesnosti se podle obecných zásad vždy měří dvakrát, 

z hlediska vyrovnávacího počtu jde tedy o měřickou dvojici. Jestli se při měření jedná o 

měřické dvojice stejné přesnosti (stejné váhy dvojic) nebo nestejné přesnosti (různé váhy 

dvojic), záleží na různých faktorech, například na skutečnosti, jestli bylo měřeno stejným 

přístrojem nebo bylo měření provedeno za stejných klimatických podmínek. 

6.1 Měřické dvojice stejné přesnosti 

Měření souboru měřických dvojic je dle [2] provedeno ve stejných podmínkách a 

předpokládá se u nich stejná přesnost. Charakteristiky přesnosti (střední chyby) v tomto 

případě jsou ovlivněny pouze náhodnými chybami, nikoli systematickými. To neplatí u 

vyrovnaných hodnot, kdy se už systematické chyby projeví. 

Vyrovnání hodnot u měřických dvojic (výpočet nejpravděpodobnější hodnoty) se 

provádí výpočtem aritmetického průměru dvojice, pokud rozdíl mezi dvěma hodnotami 

nepřesahuje stanovenou mezní úroveň. V případě nivelace jsou těmito hodnotami převýšení 

mezi dvěma pevnými body. 

Pokud rozdíl mezi hodnotami dvojice (diference) je různý od nuly, je tato hodnota 

diference zatížena chybou, protože její skutečnou hodnotou je vždy 0. Proto se jako 

charakteristika přesnosti zavádí střední chyba určení diference, pro kterou platí: 

𝑚𝑑 = √
∑ 𝑑𝑑

𝑛
,       (6.1) 

kde ∑ 𝑑𝑑 je součet čtverců diferencí všech dvojic souboru, 𝑛 je počet měřických dvojic.  

Po měření se počítají další charakteristiky přesnosti odvozené zákonem hromadění 

chyb, mezi které dle [2] patří  

 empirická střední chyba jednoho měření dvojice 

𝑚 =  
𝑚𝑑

√2
= √

∑ 𝑑𝑑

2𝑛
,     (6.2) 

 empirická střední chyba aritmetického průměru 

𝑚𝑥 =
𝑚𝑑

2
=

1

2
√

∑ 𝑑𝑑

𝑛
     (6.3) 
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 empirická střední chyba vyrovnané hodnoty celé tratě 

𝑚𝑠 = 𝑚𝑥 · √2       (6.4) 

6.2 Měřické dvojice nestejné přesnosti 

Pokud se přesnost jednotlivých měřických dvojic liší, zavádí se do výpočtu 

charakteristik přesnosti bezrozměrná veličina zohledňující velikost přesnosti určité dvojice 

neboli váha měření. U měřických dvojic stejné přesnosti je váha měření pro každou dvojici 

konstantní, proto z výpočtu odpadává. U dvojic nestejné přesnosti může její hodnota pro 

každou dvojici jiná, proto je ji třeba zohlednit. 

Pomocí číselných hodnot vah se dle [2] všechny měřické dvojice normují do určitého 

homogenního souboru vztaženého k nějaké jednotce (například pro délku 1 km). Proto 

všechny charakteristiky přesnosti mají přívlastek „jednotková“. 

Těmito charakteristikami jsou: 

 jednotková střední chyba určení diference 

𝑚𝑑0
= √

∑ 𝑝𝑑𝑑

𝑛
,      (6.5) 

kde 𝑝 představuje váhu měřické dvojice 

 jednotková střední chyba jednoho měření 

𝑚0 = √
∑ 𝑝𝑑𝑑

2𝑛
,     (6.6) 

 jednotková střední chyba průměru 

𝑚𝑥0
=

1

2
√

∑ 𝑝𝑑𝑑

𝑛
,      (6.7) 

 jednotková střední chyba vyrovnané hodnoty celé tratě 

𝑚𝑠0
= 𝑚𝑥0

· √∑ 𝑠,      (6.8) 

 kde ∑ 𝑠 je celková délka tratě. 

u nivelací je rozhodujícím činitelem hodnoty vah délka nivelačního oddílu, kdy 

hodnota váhy je dle [5] nepřímo úměrná jeho délce:  

𝑝 =
1

𝑠
 .       (6.9) 
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7 Praktická část 

V této kapitole jsou uvedeny údaje o bodech pozorovací stanice, výchozích 

nivelačních bodech, popis nivelačního přístroje, rozbory přesnosti 3., 4., a 5. etapy a 

výsledky měření všech pěti etap. 

7.1 Místo měření a pozorovací stanice 

Měření bylo provedeno z velké části v katastrálním území Staré město u Karviné a 

z malé části zasahovalo do katastrálního území Doubrava. Jednalo se o měření z části 

vedoucí do oblasti jedenácté kry dolu Doubrava.  

Pozorovací stanice byly navrženy ve formě dvou lomených přímek (Obrázek 12): 

 první (označení P1) směřuje z oblasti jedenácté kry do centra Starého města 

(poslední bod u kaple Andělů strážných)   

 druhá (označení P2) směřuje rovněž z oblasti jedenácté kry do průmyslové zóny 

Nové pole na sever od první přímky.  

Obě tyto lomené přímky byly výškově propojeny měřením geometrickou nivelací ze středu.  

 

Obrázek 12: Přibližná poloha bodů pozorovací stanice se značením[8] 

Většina bodů pozorovací stanice byla stabilizována do země jako zabetonované 

svorníky (Obrázek 1, Obrázek 13), některé byly stabilizovány jako čepy ve zdech domů 

(P1- 2, P1-4, P1- 6). K bodům pozorovací stanice byly ještě přidány stabilizované body 

sloužící pro kontrolu nebo pro rozvětvení nivelačního pořadu, pojmenované jako Kontrolní 
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body (KB), neslouží však pro sledování poklesů, protože v dlouhodobějším měřítku jsou 

pokládány za nestabilní.  

 

Obrázek 13: Stabilizovaný bod P1-8 jako zabetonovaný svorník 

Přehled sledovaných bodů je v Tabulce 1: 

Tabulka 1: Přehled bodů pozorovací stanice a jejich polohy v systému JTSK 

Bod Y [m] X [m] Bod Y [m] X [m] 

P1-1 454022,23 1100090,89 P2-1 454040,16 1099383,12 

P1-2 454060,18 1100100,18 P2-2 454146,20 1099383,35 

P1-3 454177,11 1100052,08 P2-3 454232,87 1099348,31 

P1-4 454343,85 1100055,65 P2-4 454354,05 1099355,75 

P1-5 454400,61 1099959,34 P2-5 454446,27 1099371,36 

P1-6 454373,82 1099900,78 P2-6 454531,88 1099317,53 

P1-7 454489,98 1099937,44 P2-7 454684,79 1099268,08 

P1-8 454628,14 1099857,27 P2-8 454757,41 1099235,25 

P1-9 454800,38 1099804,31 P2-9 454816,12 1099190,80 

P1-10 454884,80 1099749,77 P2-10 454890,09 1099130,19 

P1-11 454959,61 1099671,97    
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7.2 Připojení nivelačního pořadu k Baltskému systému po vyrovnání 

Výchozími výškovými body použitých pro dosud všechny měřené etapy byly body 

České státní nivelační sítě I. řádu patřící do pořadu GZ10 Nový Bohumín – Český Těšín, 

body GZ10-30 a GZ10-28.1 (Obrázek 14). Výšková stabilita obou bodů byla ověřena před 

každou etapou měření. Jedná se v obou případech o čepové značky zabudované do domu č. 

p. 164 na ulici Staroměstská ve Starém městě u Karviné (Obrázek 15), respektive do domu 

č. p. 170 na stejné ulici (Obrázek 16). Obě výšky jsou z roku 2016 (byly použity i pro první 

etapu). 

 

Obrázek 14: Poloha výchozích nivelačních bodů na leteckém snímku[8] 

 

Obrázek 15: Místopis a detail čepu výchozího výškového bodu GZ10-30[3] 
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Obrázek 16: Místopis a detail čepu výchozího výškového bodu GZ10-28.1[3] 

7.3 Přístrojové vybavení 

Měření bylo vzhledem k požadavkům přesnosti přesné nivelace provedeno metodou 

geometrické nivelace. Použitým vybavením byla kompletní nivelační sada značky Leica 

Sprinter 250M, která pracuje na principu elektronického měření výšek. Díky tomu bylo 

možné provádět záměry i na větší vzdálenosti (50 m). Součástí této nivelační sady je i lať 

s čárovým kódem. Přístroj je vybaven kompenzátorem, dálkoměrem, vnitřní pamětí a 

různými funkcemi, které zabraňují vzniku různých hrubých chyb (chyba ze čtení na lati, 

opomenutí zhorizontovat přístroj, obrácená lať). Nivelační přístroj (Obrázek 17) má dle [7] 

tyto technické parametry: 

 střední kilometrová chyba = 1,0 mm, 

 střední chyba jednoho odečtení = 0,6 mm, 

 rozsah záměry = 2 – 100 m, 

 citlivost krabicové libely 10´/2 mm, 

 rozsah kontroly vychýlení horizontace kompenzátoru ±10´. 
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Obrázek 17: Nivelační přístroj Leica Sprinter 250M[13] 

Přístroj tedy umí měřit s přesností až na úrovni velmi přesné nivelace (VPN), pokud 

se dodržují podmínky měření a používá se celistvá lať. Před každou etapou byla provedena 

zkouška vodorovnosti záměry přístroje a její rektifikace. 

7.4 Vyrovnání nivelačních pořadů 

Vzhledem k tomu, že nivelační měření bylo provedeno podle zásady tam a zpět, 

jedná se tedy o měřické dvojice, a protože nivelační oddíly měly různou délku, jde tedy o 

měřické dvojice nestejné přesnosti (s různou váhou měření, závislé na délce oddílu). Princip 

vyrovnání je uveden v kapitole 6. Po každém měření byly spočítány výškové rozdíly mezi 

jednotlivými body pozorovací stanice, a tyto rozdíly byly zprůměrovány a z nich spočítány 

konečné hodnoty výšek bodů pozorovací stanice. 

7.5 První dvě etapy 

Údaje z měření první a druhé etapy nejsou součástí této práce (bylo prováděno firmou 

GEO – INFO s r.o. se sídlem v Havířově). Pro účely sledování pohybů povrchu vlivem 

poddolování jsou v Tabulce č. 11 uvedeny výsledky těchto dvou etap. 

První etapa byla měřena v srpnu roku 2016. Jako výchozí bod byly zvoleny body 

ČSNS I. řádu GZ10-30 a kontrolně GZ10-28.1. Měření bylo provedeno pro kategorii přesné 

nivelace  (PN). 
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Druhá etapa byla měřena v prosinci 2016. Jako výchozí bod byl použit znovu bod 

GZ10-30. Měřilo se rovněž přesnou nivelací. 

7.6 Třetí etapa 

Třetí etapa byla změřena v květnu roku 2017. Výchozím bodem byl opět bod GZ10-

30. Bylo provedeno výškové ověření s bodem GZ10-28.1, chyba v převýšení činila 2 mm. 

Výškové rozdíly mezi jednotlivými body pozorovací stanice byly změřeny geometrickou 

nivelací. Nebyly použity žádné záměry stranou při měření. Celá pozorovací stanice (přímky 

P1 a P2) byla rozdělena do sedmi navzájem propojených nivelačních oddílů (Obrázek 18), 

v rámci kterých se postupovalo měřením tam a zpět (zápisníky z těchto pořadů jsou v příloze 

č. 2). Jednotlivými nivelačními oddíly jsou: 

1. Nivelační oddíl z nivelačního bodu ČSNS GZ10-30 na kontrolní bod KB1, 

2. Nivelační oddíl z kontrolního bodu KB1 na bod pozorovací stanice P1-8, 

3. Nivelační oddíl z kontrolního bodu KB2 na bod pozorovací stanice P1-1, 

4. Nivelační oddíl z bodu pozorovací stanice P1-7 na bod pozorovací stanice P1- 6, 

5. Nivelační oddíl z kontrolního bodu KB3 na bod KB4 (přenesení výšky přes řeku), 

6. Nivelační oddíl z kontrolního bodu KB4 na bod pozorovací stanice P2-10, 

7. Nivelační oddíl z kontrolního bodu KB5 na bod pozorovací stanice P1-11. 

 

Obrázek 18: Schéma systému nivelačních pořadů při třetí etapě[8] 
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7.6.1 Přesnost nivelace 3. etapy 

Všech sedm nivelačních oddílů bylo změřeno tak, aby byly dodrženy podmínky 

přesnosti PN (výpočet mezní odchylky v kapitole 5.1.2). Odchylky mezi měřením tam a zpět 

a jednotlivé mezní odchylky pro daný pořad jsou uvedeny v Tabulce č. 2: 

Tabulka 2: Splnění podmínek přesnosti jednotlivých nivelačních pořadů v třetí etapě 

Číslo 

pořadu 

Převýšení 

TAM (m) 

Převýšení 

ZPĚT (m) 

Odchylka 

(m) 

Délka 

pořadu (m) 

Mezní 

odchylka (m) 

Měření vyhovuje 

podmínkám PN 

1. -0,353  -0,353  0,000 600  0,004 ano 

2. -2,460  -2,458  0,002 1400  0,006 ano 

3. -0,252  -0,248  0,004 970  0,005 ano 

4. 1,186  1,186  0,000 150  0,002 ano 

5. -2,026  -2,026  0,000 150  0,002 ano 

6. -2,301  -2,300  0,001 1050  0,005 ano 

7. -4,032  -4,030  0,002 220  0,002 ano 

Charakteristikami přesnosti jsou empirická střední kilometrová chyba jednoho 

měření libovolné dvojice  𝑚0, empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

libovolné dvojice 𝑚ℎ0
 a empirická střední kilometrová chyba vyrovnané hodnoty celé tratě 

𝑚𝑠0
. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvětvený nivelační pořad, tak je třeba tyto 

charakteristiky přesnosti vypočítat pro každou větev zvlášť (Pro převýšení 

k nejvzdálenějším bodům P2-10 a P1-1). Postup výpočtu je v Tabulce č. 3 a č. 4. a pod nimi. 

  



 Vít Požár: Analýza vlivu poddolování metodou geometrické nivelace  

2018   32 

Tabulka 3: Výpočet charakteristik přesnosti pro převýšení mezi body GZ10-30 a P1-1 v třetí etapě 

Č. 

oddílu 

n 

převýšení 

TAM 

h´ (m) 

převýšení 

ZPĚT 

h´´(m) 

s (km) průměr 

h (m) 

d (m) p = 

1/s 

dd pdd= 

dd/s 

d+1 (d+1)2 

1. -0,353 -0,353 0,6 -0,353 0,000 1,67 0 0 1 1 

2. -0,142 -0,138 1,1 -0,140 0,004 0,91 16 14,55 5 25 

3. -0,252 -0,248 0,95 -0,250 0,004 1,05 16 16,84 5 25 

∑   2,65 -0,743 8 3,63 32 31,39 11 51 

1. oddíl vede z bodu GZ10-30 k bodu KB1 

2. oddíl vede z bodu KB1 k bodu KB2 

3. oddíl vede z bodu KB2 k bodu P1-8 

Tyto oddíly jsou zvýrazněny v Obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Nivelační oddíly použity pro výpočet charakteristik přesnosti pro měření k bodu P1-1 

zvýrazněny žlutě – 3. etapa [8] 

kontrolní výpočty dle [5]: 

∑ 𝑑 =  ∑ ℎ ´ − ∑ ℎ´´ = 8 𝑚𝑚,    (7.1) 

∑ 𝑑𝑑 = ∑(𝑑 + 1)2 − 2 · ∑ 𝑑 − 𝑛 = 32    (7.2) 
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výpočty charakteristik přesnosti dle [2]: 

empirická střední kilometrová chyba jednoho měření: 

𝑚0 = ±√
∑ 𝑝𝑑𝑑

2𝑛
=  ±2,3 𝑚𝑚     (7.3) 

empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

𝑚ℎ0
= ±

1

2
√

∑ 𝑝𝑑𝑑

𝑛
= ±1,6 𝑚𝑚    (7.4) 

empirická střední kilometrová chyba vyrovnaného převýšení mezi GZ10-30 a P1-1 

𝑚𝑠0
= 𝑚ℎ0

· √∑ 𝑠 = ±2,6 𝑚𝑚    (7.5) 

Výsledek vyrovnání: 

ℎ𝐺𝑍10−30,𝑃1−1 = −0,743 ± 0,0026 𝑚   (7.6) 

Tabulka 4: Výpočet charakteristik přesnosti pro převýšení mezi body GZ10-30 a P2-10 ve třetí etapě 

Č. 

oddílu 

n 

převýšení 

TAM 

h´ (m) 

převýšení 

ZPĚT 

h´´(m) 

Délka 

oddílu 

(km) 

Průměr 

h (m) 

p = 

1/s 

d (m) dd pdd = 

dd/s 

d+1 (d+1)2 

1. -0,353 -0,353 0,6 -0,353 1,67 0,000 0 0 1 1 

2. -0,063 -0,061 1,4 -0,062 0,71 0,002 4 2,86 3 9 

3. -2,026 -2,026 0,15 -2,026 6,67 0,000 0 0 1 1 

4. -2,301 -2,300 1,05 -2,3005 0,95 0,001 1 0,95 2 4 

∑   3,2 -4,7415 10 0,003 5 3,81 7 15 

1. oddíl vede z bodu GZ10-30 k bodu KB1 

2. oddíl vede z bodu KB1 k bodu KB3 

3. oddíl vede z bodu KB3 k bodu KB4 

4. oddíl vede z bodu KB4 k bodu P2-10 

Tyto oddíly jsou zvýrazněny v obrázku 20. 
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Obrázek 20: Nivelační oddíly použity pro výpočet charakteristik přesnosti pro měření k bodu P2-10 

zvýrazněny žlutě [8] 

kontrolní výpočty dle [5]: 

∑ 𝑑 =  ∑ ℎ ´ − ∑ ℎ´´ = 3 𝑚𝑚,    (7.7) 

∑ 𝑑𝑑 = ∑(𝑑 + 1)2 − 2 · ∑ 𝑑 − 𝑛 = 5   (7.8) 

výpočty charakteristik přesnosti dle [2]: 

empirická střední kilometrová chyba jednoho měření: 

𝑚0 = ±√
∑ 𝑝𝑑𝑑

2𝑛
=  ±0,7 𝑚𝑚     (7.9) 

empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru: 

𝑚ℎ0
= ±

1

2
√

∑ 𝑝𝑑𝑑

𝑛
= ±0,5 𝑚𝑚    (7.10) 

empirická střední kilometrová chyba vyrovnaného převýšení mezi GZ10-30 a P2-10: 

𝑚𝑠0
= 𝑚ℎ0

· √∑ 𝑠 = ±0,9 𝑚𝑚     (7.11) 

Výsledek vyrovnání: 

ℎ𝐺𝑍10−30,𝑃1−8 = −4,7415 ± 0,0009 𝑚   (7.12) 
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7.7 Čtvrtá etapa 

Čtvrtá etapa byla změřena v prosinci roku 2017. Použit byl stejný přístroj, stejná 

metoda měření výšek, stejné výchozí body, bez bočních záměr. Body GZ10-30 a 

GZ10- 28.1 byly měřením ověřeny, chyba v převýšení činila 1 mm. Systém nivelačních 

pořadů pro pozorovací stanici byl skoro stejný jako u třetí etapy, změnil se akorát nivelační 

oddíl č. 3, který vede tentokrát od bodu pozorovací stanice P1-8 k bodu P1-1 

(Obrázek  21). 

 

Obrázek 21: Změna průběhu nivelačního pořadu k bodu P1-1[8] 

7.7.1 Přesnost nivelačních pořadů 4. etapy 

I při čtvrté etapě bylo zvlášť dbáno na to, aby odchylky jednotlivých pořadů 

nepřekročily mezní odchylku přesné nivelace. Údaje o odchylkách a jejích mezních 

hodnotách nivelačních oddílů čtvrté etapy jsou obsaženy v Tabulce č. 5. 
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Tabulka 5: Splnění podmínek přesnosti u nivelačních pořadů čtvrté etapy měření 

Číslo 

pořadu 

Převýšení 

TAM (m) 

Převýšení 

ZPĚT (m) 

Odchylka 

(m) 

Délka 

pořadu (m) 

Mezní 

odchylka (m) 

Měření vyhovuje 

podmínkám 

1. -0,353  -0,353  0,000 600  0,004 ano 

2. -2,473  -2,472  0,001 1400  0,006 ano 

3. 2,082  -2,084  0,002 800  0,005 ano 

4. 1,186  1,187  0,001 150  0,002 ano 

5. -2,029  -2,209  0,000 150  0,002 ano 

6. -2,304  -2,304  0,000 1050  0,005 ano 

7. -4,035  -4,036  0,001 220  0,002 ano 

 

I v případě čtvrté etapy se určí trojice charakteristik přesnosti pro dvě různé větve 

nivelačního pořadu, znovu k nejvzdálenějším bodům od výchozího bodu (P1-1, P2-10). 

Výpočty těchto charakteristik jsou uvedeny v Tabulkách 6 a 7 a pod nimi. 

Tabulka 6: Výpočet charakteristik přesnosti pro převýšení mezi body GZ10-30 a P1-1  ve čtvrté etapě 

č. 

oddílu 

n 

převýšení 

TAM 

h´ (m) 

převýšení 

ZPĚT 

h´´ (m) 

Délka 

oddílu 

(km) 

Průměr 

h (m) 

p = 

1/s 

d (m) dd  Pdd = 

dd/s 

d+1 (d+1)2 

1. -0,353 -0,353 0,6 -0,353 1,67 0,000 0 0 1 1 

2. -2,473 -2,472 1,4 -2,4725 0,71 0,001 1 0,71 2 4 

3. 2,082 2,084 0,8 2,083 1,25 0,002 4 5 3 9 

∑   2,8 -0,7425 3,63 0,003 5 5,71 6 14 

1. oddíl vede od bodu GZ10-30 k bodu KB1, 

2. oddíl vede od bodu KB1 k bodu P1-8, 

3. oddíl vede od bodu P1-8 k bodu P1-1. 

Tyto oddíly jsou zvýrazněny v obrázku č. 22. 
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Obrázek 22: Nivelační oddíly použity pro výpočet charakteristik přesnosti pro měření k bodu P1-1 

zvýrazněny žlutě – 4. etapa [8] 

kontrolní výpočty dle [5]: 

∑ 𝑑 =  ∑ ℎ ´ − ∑ ℎ´´ = 3 𝑚𝑚,    (7.13) 

∑ 𝑑𝑑 = ∑(𝑑 + 1)2 − 2 · ∑ 𝑑 − 𝑛 = 5,   (7.14) 

výpočty charakteristik přesnosti dle [2] 

empirická střední kilometrová chyba jednoho měření: 

𝑚0 = ±√
∑ 𝑝𝑑𝑑

2𝑛
=  ±1,0 𝑚𝑚,    (7.15) 

empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru: 

𝑚ℎ0
= ±

1

2
√

∑ 𝑝𝑑𝑑

𝑛
= ±0,7 𝑚𝑚,    (7.16) 

empirická střední kilometrová chyba vyrovnaného převýšení mezi GZ10-30 a P1-1 

𝑚𝑠0
= 𝑚ℎ0

· √∑ 𝑠 = ±1,2 𝑚𝑚,    (7.17) 

Výsledek vyrovnání: 

ℎ𝐺𝑍10−30,𝑃1−1 = −0,7425 ± 0,0012 𝑚   (7.18) 
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Tabulka 7: Výpočet charakteristik přesnosti pro převýšení mezi body GZ10-30 a P2-10 ve čtvrté etapě 

č. 

oddílu 

n 

Převýšení 

TAM 

h´ (m) 

převýšení 

ZPĚT 

h´´ (m) 

délka 

oddílu 

(km) 

Průměr 

h (m) 

p = 

1/s 

d (m) dd pdd = 

dd/s 

d+1 (d+1)2 

1. -0,353 -0,353 0,6 -0,353 0,67 0,000 0 0 1 1 

2. -0,071 -0,070 1,4 -0,0705 0,71 0,001 1 0,71 2 4 

3. -2,029 -2,029 0,15 -2,029 6,67 0,000 0 0 1 1 

4. -2,304 -2,304 1,05 -2,304 0,95 0,000 0 0 1 1 

∑   3,2 -4,7565 9 0,001 1 0,71 5 7 

Nivelační oddíly jsou totožné jako u třetí etapy. 

kontrolní výpočty dle [5]: 

∑ 𝑑 =  ∑ ℎ ´ − ∑ ℎ´´ = 1 𝑚𝑚,    (7.19) 

∑ 𝑑𝑑 = ∑(𝑑 + 1)2 − 2 · ∑ 𝑑 − 𝑛 = 1,    (7.20) 

výpočty charakteristik přesnosti dle [2]: 

empirická střední kilometrová chyba jednoho měření: 

𝑚0 = ±√
∑ 𝑝𝑑𝑑

2𝑛
=  ±0,3 𝑚𝑚,    (7.21) 

empirická střední chyba aritmetického průměru: 

𝑚ℎ0
= ±

1

2
√

∑ 𝑝𝑑𝑑

𝑛
= ±0,2 𝑚𝑚,    (7.22) 

empirická střední chyba vyrovnaného převýšení mezi GZ10-30 a P2-10: 

𝑚𝑠0
= 𝑚ℎ0

· √∑ 𝑠 = ±0,4 𝑚𝑚,    (7.23) 

Výsledek vyrovnání: 

ℎ𝐺𝑍10−30,𝑃1−8 = −4,7565 ± 0,0004 𝑚   (7.24) 
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7.8 Pátá etapa 

Pátá etapa byla změřena v průběhu dubna roku 2018. Přesnost nivelace, metoda 

měření, přístroj pro měření, výchozí body pro výškové měření zůstalo stejné (chyba 

převýšení při ověřovacím měření 2 mm). Zůstal stejný i systém nivelačních pořadů ze čtvrté 

etapy. 

7.8.1 Přesnost nivelačních pořadů 5. etapy 

Veškeré měření bylo znovu provedeno způsobem, aby výsledky vyhovovaly 

požadavkům přesné nivelace. V Tabulce č. 8 jsou uvedeny odchylky a jejich mezní hodnoty 

pro každý ze sedmi nivelačních pořadů, pomocí kterých se pozorovací stanice měří. 

Tabulka 8: Splnění přesnosti u jednotlivých nivelačních pořadů 5. etapy 

Číslo 

pořadu 

Převýšení 

TAM (m) 

Převýšení 

ZPĚT (m) 

Odchylka 

(m) 

Délka 

pořadu (m) 

Mezní 

odchylka (m) 

Měření vyhovuje 

podmínkám 

1. -0, 353  -0,352    0,001      600    0,004      ano 

2. -2,468  -2,470    0,002      1400    0,006      ano 

3. 2,074  2,072    0,002      800     0,005      ano 

4. 1,186    1,186    0,000      150    0,002      ano 

5. -2,030    -2,030    0,000      150    0,002      ano 

6. -2,302    -2,299    0,003      1050    0,005      ano 

7. -4,033    -4,033     0,000      220    0,002      ano 

 

Charakteristiky přesnosti (empirické chyby) jsou počítány pro větev nivelačního 

pořadu vedoucí k bodu P1-1 a pro větev nivelačního pořadu vedoucí k bodu P2-10. 

V Tabulkách č. 9 a č. 10 a pod nimi jsou uvedeny výpočty. 
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Tabulka 9:Výpočet charakteristik přesnosti pro převýšení mezi body GZ10-30 a P1-1 pro pátou etapu 

č. 

oddílu 

n 

převýšení 

TAM 

h´ (m) 

převýšení 

ZPĚT 

h´´ (m) 

Délka 

oddílu 

(km) 

Průměr 

h (m) 

p = 

1/s 

d (m) dd pdd = 

dd/s 

d+1 (d+1)2 

1. -0,353 -0,352 0,6 -0,3525 1,67 0,001 1 1,67 2 4 

2. -2,468 -2,470 1,4 -2,469 0,71 -0,002 4 2,86 -1 1 

3. 2,074 2,072 0,8 2,073 1,25 -0,002 4 5 -1 1 

∑     3,63 -0,003 9 9,52 0 6 

Nivelační oddíly jsou totožné s nivelačními oddíly 4. etapy. 

kontrolní výpočty dle [5]: 

∑ 𝑑 =  ∑ ℎ ´ − ∑ ℎ´´ =  −3,     (7.25) 

∑ 𝑑𝑑 = ∑(𝑑 + 1)2 − 2 · ∑ 𝑑 − 𝑛 = 9,   (7.26) 

výpočty charakteristik přesnosti dle [2]: 

empirická střední kilometrová chyba jednoho měření: 

𝑚0 = ±√
∑ 𝑝𝑑𝑑

2𝑛
=  ±1,3 𝑚𝑚,    (7.27) 

empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru: 

𝑚ℎ0
= ±

1

2
√

∑ 𝑝𝑑𝑑

𝑛
= ±0,9 𝑚𝑚,    (7.28) 

empirická střední chyba vyrovnaného převýšení mezi GZ10-30 a P1-1: 

𝑚𝑠0
= 𝑚ℎ0

· √∑ 𝑠 = ±1,5 𝑚𝑚,    (7.29) 

Výsledek vyrovnání: 

ℎ𝐺𝑍10−30,𝑃1−1 = −0,7485 ± 0015 𝑚   (7.30) 
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Tabulka 10:Výpočet charakteristik přesnosti pro převýšení mezi body GZ10-30 a P2-10 pro pátou etapu 

č. 

oddílu 

n 

převýšení 

TAM 

h´ (m) 

převýšení 

ZPĚT 

h´´ (m) 

Délka 

oddílu 

(km) 

Průměr 

h (m) 

p = 

1/s 

d 

(mm) 

dd pdd = 

dd/s 

d+1 (d+1)2 

1. -0,353 -0,352 0,6 -0,3525 1,67 1 1 1,67 2 4 

2. -0,068 -0,068 1,4 -0,068 0,71 0 0 0 1 1 

3. -2,030 -2,030 0,15 -2,030 6,67 0 0 0 1 1 

4. -2,302 -2,299 1,05 -2,3005 0,95 3 9 8,57 4 16 

∑   3,2 -4,751  4 10 10,24 8 22 

Nivelační oddíly jsou totožné jako ve 3. a 4. etapě. 

kontrolní výpočty dle [5]: 

∑ 𝑑 =  ∑ ℎ ´ − ∑ ℎ´´ = 4,     (7.31) 

∑ 𝑑𝑑 = ∑(𝑑 + 1)2 − 2 · ∑ 𝑑 − 𝑛 = 10,   (7.32) 

výpočty charakteristik přesnosti dle [2]: 

empirická střední kilometrová chyba jednoho měření: 

𝑚0 = ±√
∑ 𝑝𝑑𝑑

2𝑛
=  ±1,1 𝑚𝑚,    (7.33) 

empirická střední kilometrová chyba aritmetického průměru: 

𝑚ℎ0
= ±

1

2
√

∑ 𝑝𝑑𝑑

𝑛
= ±1,6 𝑚𝑚,    (7.34) 

empirická střední kilometrová chyba vyrovnaného převýšení mezi GZ10-30 a P2-10: 

𝑚𝑠0
= 𝑚ℎ0

· √∑ 𝑠 = ±2,9 𝑚𝑚,    (7.35) 

Výsledek vyrovnání: 

ℎ𝐺𝑍10−30,𝑃1−8 = −4,751 ± 0,0029 𝑚   (7.36) 
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7.9 Přehled výsledků měření 

V tabulce č. 11 jsou uvedeny rozdíly výšek vůči 1. etapě. V tabulce č. 12 jsou 

uvedeny výšky v Bpv všech jednadvaceti bodů pozorovací stanice měřené během všech pěti 

etap.  

Tabulka 11: Rozdíly výšek bodů pozorovací stanice vzhledem k první etapě 

ID bodu 1. etapa (m) dH, 2. etapa 

(m) 

dH, 3. etapa 

(m) 

dH, 4. etapa 

(m) 

dH, 5. etapa 

(m) P1-1 0,000 -0,003 -0,009 -0,008 -0,014 

P1-2 0,000 -0,003 -0,008 -0,008 -0,014 

P1-3 0,000 -0,007 -0,009 -0,011 -0,016 

P1-4 0,000 -0,007 -0,008 -0,013 -0,019 

P1-5 0,000 -0,009 -0,008 -0,014 -0,020 

P1-6 0,000 -0,014 -0,012 -0,016 -0,019 

P1-7 0,000 -0,013 -0,013 -0,018 -0,020 

P1-8 0,000 -0,015 -0,007 -0,020 -0,016 

P1-9 0,000 -0,021 -0,021 -0,034 -0,030 

P1-10 0,000 -0,029 -0,026 -0,040 -0,041 

P1-11 0,000 -0,038 -0,034 -0,052 -0,051 

      

P2-1 0,000 -0,001 -0,001 -0,010 -0,006 

P2-2 0,000 -0,005 -0,002 -0,009 -0,005 

P2-3 0,000 -0,006 -0,001 -0,005 -0,001 

P2-4 0,000 -0,009 -0,010 -0,016 -0,015 

P2-5 0,000 -0,018 -0,012 -0,018 -0,018 

P2-6 0,000 -0,016 -0,015 -0,021 -0,020 

P2-7 0,000 -0,028 -0,019 -0,030 -0,026 

P2-8 0,000 -0,028 -0,018 -0,030 -0,027 

P2-9 0,000 -0,031 -0,023 -0,033 -0,031 

P2-10 0,000 -0,032 -0,021 -0,036 -0,031 
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Tabulka 12: Přehled výsledků měření během všech etap 

ID bodu Výška 

1. etapa (m) 

Výška 

2. etapa (m) 

Výška 

3. etapa (m) 

Výška 

4. etapa (m) 

Výška 

5. etapa (m) 

P1-1 220,990 220,987 220,981 220,982 220,976 

P1-2 221,094 221,091 221,086 221,086 221,080 

P1-3 220,264 220,257 220,255 220,253 220,248 

P1-4 221,374 221,367 221,366 221,361 221,355 

P1-5 219,596 219,587 219,588 219,582 219,576 

P1-6 220,548 220,534 220,536 220,532 220,529 

P1-7 219,363 219,350 219,350 219,345 219,343 

P1-8 218,919 218,904 218,912 218,899 218,903 

P1-9 218,136 218,115 218,155 218,102 218,106 

P1-10 219,869 219,840 219,843 219,829 219,828 

P1-11 218,135 218,097 218,101 218,083 218,084 

      

P2-1 221,157 221,156 221,158 221,147 221,151 

P2-2 219,633 219,628 219,631 219,624 219,628 

P2-3 222,219 222,213 222,218 222,214 222,218 

P2-4 221,061 221,052 221,051 221,045 221,046 

P2-5 217,999 217,981 217,987 217,981 217,981 

P2-6 217,677 217,661 217,662 217,656 217,657 

P2-7 218,141 218,113 218,122 218,111 218,115 

P2-8 217,874 217,846 217,856 217,844 217,847 

P2-9 217,557 217,526 217,534 217,524 217,526 

P2-10 217,004 216,972 216,983 216,968 216,973 



 Vít Požár: Analýza vlivu poddolování metodou geometrické nivelace  

2018   44 

Pro lepší představu jsou vertikální pohyby jednotlivých bodů zobrazeny v grafech. 

Nejsou zde zobrazeny absolutní výšky, nýbrž relativní výšky bodů pozorovací stanice 

vzhledem k jejich výšce při první etapě, proto je čára 1. etapy rovná. První graf (Obrázek 23) 

znázorňuje pohyby bodů přímky P1, druhý graf (Obrázek 24) znázorňuje pohyby bodů 

přímky P2. 

 

Obrázek 23: Grafické schéma svislých pohybů bodů přímky P1 (MS Excel 2013) 

 

Obrázek 24: Grafické schéma svislých pohybů bodů přímky P2 (MS Excel 2013) 
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8 Závěr 

Měřením výšek v pěti etapách metodou geometrické nivelace jsme určili svislé 

pohyby bodů v časovém horizontu dvaceti měsíců. Mezi první etapou a druhou etapou došlo 

k výraznému poklesu bodů (v centimetrech) obou přímek nacházejících se v oblasti 11. kry 

dolu Doubrava (na západním břehu řeky Olše), naopak na opačném konci přímek v obydlené 

oblasti byly poklesy nepatrné nebo žádné (do jisté míry se nedá změna výšky považovat za 

pokles vzhledem k přesnosti měření). 

Měření třetí etapy ukazuje, že oproti druhé etapě došlo u mnoha bodů tzv. ke zdvihu 

(především v případě bodů přímky P2 v oblasti 11. kry, v případě přímky P1 u většiny bodů 

nedošlo k žádnému svislému pohybu nebo jen nepatrnému) 

Z měření čtvrté etapy vyplývá stejný závěr jako z druhé – poklesy narůstají u obou 

přímek směrem k oblasti 11. kry dolu Doubrava. 

Pátá etapa ukazuje, že poklesy tentokrát byly větší na východním břehu řeky Olše, 

zatímco na západním břehu v oblasti 11. kry nedošlo k žádným pohybům, to vše v případě 

přímky P1. V případě přímky P2 nedošlo nikde k žádným poklesům, naopak většina bodů 

se mírně zdvihla. 

Celkově za dvacet měsíců se potvrzuje hypotéza o větším poklesu bodů v oblasti 

11. kry dolu Doubrava a menším nebo žádným poklesům v obydlené části Starého města u 

Karviné u obou přímek. 

Díky přístroji měřícím s odpovídající přesností a snaze co nejvíce dodržovat správné 

měřické postupy se podařilo dodržet požadované podmínky přesnosti ve většině nivelačních 

oddílů, měření se muselo opakovat pouze v pár případech. Přesto některé výsledky úplně 

neodpovídají očekáváným hodnotám (bod P1-8 při třetí etapě má nečekaně velký zdvih nebo 

P2- 1 při čtvrté etapě má nečekaně velký pokles).  
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připojovalo 

 

Nivelační údaje o bodu GZ10-30 
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