
 

 

Obsah 

 

1      Úvod………………………………………………………………………... 1 
 
2      Pohyby hornin vlivem hornických prací………………………………… 2 

 

2.1      Poklesová kotlina ................................................................................................... 2 

2.2      Vliv hloubky uložení ložiska na poklesovou kotlinu ........................................ 4 

2.3      Mezný úhel vlivu ................................................................................................... 4 

2.4      Pohyby a deformace v poklesové kotlině způsobené hlubinným dobýváním 5 

2.4.1      Spojité deformace .................................................................................................. 6 

2.4.2      Nespojité deformace ............................................................................................ 10 

 
3      Vlivy hlubinného dobývání na silniční těleso…………………………... 10 

 

3.1      Charakteristika silničního tělesa ........................................................................ 10 

3.1.1       Šířkové uspořádání dvojpruhových obousměrných cest ................................ 11 

3.1.2      Trasa silnice .......................................................................................................... 11 

3.2      Vlivy poddolování na silniční těleso ................................................................. 12 

3.3      Kategorizace báňských škod na silniční těleso ................................................ 14 

3.4      Opatření proti vlivům dobývání na silniční těleso ........................................... 14 

3.4.1      Opatření v báňských podmínkách ..................................................................... 14 

3.4.2      Preventivní opatření ............................................................................................. 15 

3.5      Navrhování pozemních komunikací na poddolovaném území ...................... 15 

3.5.1      Kategorizace stavenišť na poddolovaném území ............................................ 15 

3.5.2      Hlavní zásady navrhování komunikací na přetvářejícím se poddolovaném 
území ..................................................................................................................... 15 

3.6      Působení nadměrné dopravy na komunikace ................................................... 16 

 
4      Pozorovací stanice………………………………………………………... 16 

 

4.1       Sledované parametry při měření pozorovacích stanic .................................... 17 

4.2      Rozdělení pozorovacích stanic ........................................................................... 17 

4.3      Stabilizace bodů pozorovacích stanic ............................................................... 17 

4.4      Tvary pozorovacích stanic .................................................................................. 18 

4.5      Přesnost určení poklesu na bodu pozorovací stanice ...................................... 18 

 
 
 
 



 

 

5      Použité měřické metody…………………………………………………. 19 
 

5.1      Metoda GPS .......................................................................................................... 19 

5.1.1      Podmínky pro dodržení požadované přesnosti ................................................ 20 

5.1.2      Metody měření ..................................................................................................... 20 

5.2      Určování polohy bodů polygonometricky ........................................................ 22 

5.2.1      Polygonový pořad oboustranně připojený a orientovaný ............................... 22 

5.2.2      Oprava délek z nadmořské výšky ...................................................................... 25 

5.2.3      Oprava délek z kartografické projekce ............................................................. 26 

5.3     Polohové zaměření podrobných bodů polární metodou ................................. 26 

5.4      Trigonometrické určování výšek ....................................................................... 26 

5.4.1  Vliv zakřivení Země a refrakce .......................................................................... 30 

5.4.2      Přesnost trigonometricky určovaného výškového rozdílu.............................. 30 

5.5      Určení výšek výchozích výškových bodů ........................................................ 31 

 
6      Vlastní měření……………………………………………………………. 31 

 

6.1      Charakteristika oblasti ......................................................................................... 31 

6.2      Rekognoskace terénu a oprava stabilizace bodů pozorovací stanice ............ 32 

6.3      Pozorovací stanice ............................................................................................... 33 

6.4      Schéma rozvržení bodů pozorovací stanice ..................................................... 33 

6.5      Měření metodou GPS .......................................................................................... 34 

6.5.1       Použité přístroje a pomůcky ............................................................................... 34 

6.5.2      Technické parametry Leica SYSTEM 500 ....................................................... 35 

6.6      Polohové měření bodů PPBP ............................................................................. 35 

6.7       Polohové a výškové měření podrobných bodů pozorovací stanice ............... 35 

6.7.1      Použité přístroje a pomůcky ............................................................................... 36 

6.7.2      Technické parametry ........................................................................................... 36 

6.8      Výškové připojení ................................................................................................ 37 

 
7      Zpracování měření………………………………………………………..38 

 

7.1      Zpracování dat naměřených metodou GPS ...................................................... 38 

7.2       Zpracování polygonových pořadů ..................................................................... 39 

7.2.1       Přesnost určení bodů podrobného polohového bodového pole ..................... 39 

7.2.2       Stanovení výšek výchozích bodů PPBP ........................................................... 40 

7.2.3       Trigonometrické měření výšek .......................................................................... 41 

7.2.3.1    Přesnost trigonometrického měření výšek ........................................................ 41 



 

 

7.3       Zpracování měření podrobných bodů pozorovací stanice .............................. 41 

7. 3. 1     Zpracování deformací .......................................................................................... 42 

 
8      Závěr……………………………………………………………………… 44 
 
9      Seznam použité literatury……………………………………………….. 46 
 
10      Seznam obrázků………………………………………………………….. 47 
 
11     Seznam tabulek…………………………………………………………. . 48 
 
12       Seznam příloh……………………………………………………………..49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Igor Pachlopník: Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 a č. II/474 
 

 

2008/2009  - 1 - 

1     Úvod 
     S Ostravsko-karvinskem je již několik staletí spjata těžba černého úhlí. Ta však 

přináší i svá úskalí projevující se ve velké míře a rozsahu na povrchu. Dochází 

k devastaci krajiny a porušení přirozené rovnováhy horninového masívu. Tím dochází  

k pohybům nadložních vrstev a povrchu nad vyrubanými prostory. Obecně lze řící, že 

tyto pohyby mají za následek poškozování objektů  na povrchu. Mezi ně patří právě i 

silnice. 

     V roce 2002 započalo periodické měření stavu komunikací na poddolovaném území. 

Sledovanými jsou silnice č. III/47214, silnice č. III/47215 a II/474  na území Ostravsko-

karvinského uhelného revíru. Na silnicích jsou patrné průhyby a praskliny. Je viditelné, 

že deformace v hlavně vertikálním směru dosáhly za několik posledních desetiletí i 

metrových hodnot. Z posledních měření jsou na některých místech pozorovány 

maximální deformace v hodnotách až několika centimetrů za rok. Nutno podotknout že 

určitou mírou zde k deformacem přispívá i nadměrná kamiónová doprava. 

     Pro zjištění výškových a polohových změn silničníh tělesa bylo do vnější asfaltové 

vrstvy tělesa komunikace zabudováno 519 pozorovacích stanic, které jsou každým 

rokem výškově a polohově zaměřeny. Z naměřených dat jsou pak vyhodnoceny 

hodnoty jednotlivých deformací.     

     

    Obr. 1: Pohled na cestu č. III/47214 v blízkosti Dolu Karviná 
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2     Pohyby hornin vlivem hornických prací 
 

     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 [1].  

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

proti deformaci nebo zlomení. Přitom záleží na několika hlavních i podružných 

faktorech. Mezi hlavní patří zejména: 

- mechanické vlastnosti nadložních i okolních hornin 

- geologické podminky 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  

     Vlivy dobývání je možno sledovat přímým pozorováním v průběhu a hlavně 

v konečné fázi na povrchu. V současné době se uplatňuje jako nejpřijatelnější teorie 

plné účinné plochy. Přitom probíhají další pokusy zpřesnit její matematické a 

geometrické interpretace.  

2.1     Poklesová kotlina 

     Poklesová kotlina vzniká poklesem nadložních vrstev do vydobytého prostoru. 

Tvarově ji můžeme charakterizovat jako mísu, která je u vodorovně uloženého ložiska 

představována v řezu ve svislé rovině křivkou souměrnou kolem svislé osy, procházející 

těžištěm vyrubané plochy[1].  Křivka má na obou okrajích konvexní zakřivení, 

uprostřed zakřivení konkávní. Mezi zakřiveními jsou inflexní body I. 

 

Obr. 2: Zakřivení poklesové kotliny 
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     Tvar poklesové kotliny odráží skutečnosti naměřené v terénu. Z počátku jsou na ose 

řezu poklesy malé, v okolí inflexního bodu větší, pak se rychle zvětšují a uprostřed, při 

maximálním poklesu opět rostou pomalu. Oblast zvětšujících se poklesů se nazývá svah 

a oblast maximálního poklesu dno. Tvar poklesové kotliny lze přirovnat i ke Gaussově 

křivce četnosti chyb. Tvar se mění s časem a postupem porubní fronty. Její hranice je 

dána obalovou křivkou, jejiž poloměr je roven plné účinné ploše. To je plocha v ložisku, 

kterou je nutno vytěžit, aby pokles bodu na povrchu byl maximální. Tato hodnota se 

s zvětšující plochou už nemění. Velikost plné účinné plochy je charakterizována 

poloměrem účinné plochy rúč, který je dán vztahem: 

                     rúč. = h · cotg µ ,          (1) 

kde h je hloubka uložení ložiska [m],  

µ  mezný úhel vlivu [°]. 

      

Obr. 3:  Plná účinná plocha pro vodorovná ložiska, poklesová kotlina 

 

     U vyrubané plochy omezené přímými čarami, je hranice kotliny dána obalovou 

křivkou kružnic, jejichž rozměr odpovídá plné účinné ploše [1].    
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Obr. 4: Hranice poklesové kotliny p

 

2.2     Vliv hloubky uložení ložiska 

     Hloubka uložení ložiska výrazn

objektů na něm. U ložisek které se nacházejí blízko pod povrchem ( do 30 m), dochází u 

nepevného nadloží k prolomení a vytvá

m) se mění charakter deformací a místo propadlin jsou charakteristickými rysy vznik 

trhlin a schodových deformací povrchu.  Poklesová kotlina u ložisek v

200 m pod povrchem již nemá v

2.3     Mezný úhel vlivu

     Je to svislý úhel, který svírá s

(rubané plochy) s odpovídajícím bodem na povrchu, kde pohyb nebo deformace vlivem 

dobývání jsou rovny nule nebo minimální hodno

deformace ovlivněných objekt

úvahy o tvaru a velikosti poklesové kotliny. Používá se jak pro stanovení rozsahu vlivu 

dobývání na důlních dílech v

poklesů a deformací povrchu i povrchových objekt

     Velikost mezního úhlu je závislá na druhu, skladb

V ostravsko-karvinském revíru byly na základ

mezních úhlů vlivu 

-  v karbonských revírech 

-  v terciérním pokryvu µ

     Na velikost mezných úhl

pevnost nadložních hornin, tím strm

: Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 a

 

: Hranice poklesové kotliny při vodorovném úložení ložiska 

Vliv hloubky uložení ložiska na poklesovou kotlinu 

Hloubka uložení ložiska výrazně ovlivňuje rozsah a intenzitu deformací povrchu a 

m. U ložisek které se nacházejí blízko pod povrchem ( do 30 m), dochází u 

prolomení a vytváří se propadliny. S rostoucí hloubkou ( 30 

ní charakter deformací a místo propadlin jsou charakteristickými rysy vznik 

trhlin a schodových deformací povrchu.  Poklesová kotlina u ložisek v

již nemá větší deformace a vyznačuje se plynulejším tvarem.

Mezný úhel vlivu 

Je to svislý úhel, který svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodu na okraji porubu 

odpovídajícím bodem na povrchu, kde pohyb nebo deformace vlivem 

dobývání jsou rovny nule nebo minimální hodnotě, která má za následek ješt

ných objektů [1]. Je základním pojmem pro teoretické i praktické 

úvahy o tvaru a velikosti poklesové kotliny. Používá se jak pro stanovení rozsahu vlivu 

lních dílech v nadloží porubu,tak i pro výpočet předbě

 a deformací povrchu i povrchových objektů.  

Velikost mezního úhlu je závislá na druhu, skladbě a pevnosti nadložních hornin. 

karvinském revíru byly na základě dlohodobých zkušeností p

karbonských revírech µk = 65° 

µt = 55°. 

Na velikost mezných úhlů mají vliv i mechanické vlastnosti hornin a platí 

pevnost nadložních hornin, tím strmější je mezný úhel a naopak. Stanovení jeho hodnot 

47214 a č. II/474 

- 4 - 

uje rozsah a intenzitu deformací povrchu a 

m. U ložisek které se nacházejí blízko pod povrchem ( do 30 m), dochází u 

oucí hloubkou ( 30 – 200 

ní charakter deformací a místo propadlin jsou charakteristickými rysy vznik 

trhlin a schodových deformací povrchu.  Poklesová kotlina u ložisek v hloubkách nad 

ulejším tvarem. 

vodorovnou rovinou spojnice bodu na okraji porubu 

odpovídajícím bodem na povrchu, kde pohyb nebo deformace vlivem 

, která má za následek ještě přípustné 

základním pojmem pro teoretické i praktické 

úvahy o tvaru a velikosti poklesové kotliny. Používá se jak pro stanovení rozsahu vlivu 

ředběžných hodnot 

 a pevnosti nadložních hornin. 

 dlohodobých zkušeností přijaty hodnoty 

 mají vliv i mechanické vlastnosti hornin a platí – čím větší  

jší je mezný úhel a naopak. Stanovení jeho hodnot 
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je složité. Závisí totiž na homogennosti nadložních vrstev co se mechanických 

vlastností týče ve směru i kolmo na vrstevní plochy. 

2.4     Pohyby a deformace v poklesové kotlině způsobené hlubinným dobýváním 

     Obecně lze pohyby v poklesové kotlině rozdělit na dva základní pohyby, ze kterých 

vychází další charakteristiky. Jsou to pohyby: 

- svislé ( poklesy) 

- vodorovné ( posuny) 

 

    

Obr. 5: Pohyb bodů na svahu poklesové kotliny ( podle Matouše, 1969) 

 

    U bodů ležících na dně poklesové kotliny předpokládáme pouze svislé pohyby, 

zatímco u bodů na svazích i pohyby vodorovné. Je to dáno tím, že  body ve svahu 

poklesové kotliny se pohybují směrem k vyrubanému prostoru [3].  

     Známe-li hodnoty poklesů pro jednotlivé body spádové přímky svahu poklesové 

kotliny určíme křivku poklesů. Její derivací pak křivku naklonění a druhou derivací 

křivku křivosti. 

     Pomocí hodnot vodorovných posunů pro jednotlivé body spádové přímky svahu 

poklesové kotliny určíme křivku vodorovných posunů a její první derivací křivku 

vodorovných poměrných přetvoření, která vyjadřuje poměrná stlačení a prodloužení 

terénu v daném směru. 

         

     Jednotlivé veličiny nutné ke stanovení skutečných pohybů a deformací určujeme [3]: 

- přímo (měřením) 

- nepřímo ( výpočtem z jiných naměřených hodnot) 
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Tab. 1: Označení a jednotky jednotlivých druhů pohybů a deformací 

Veličina Značka Jednotka 
Pokles s [mm] 
Posun v [mm] 
Poloměr zakřivení R [km] 
Naklonění i [rad] ,[mm/m] ,[‰]  
Poměrné vodorovné přetvoření ε [mm/m],[‰] 

 

2.4.1     Spojité deformace 

     Projevují se při dobývání z větších hloubek. Působením plastických nadložních 

vrstev se vytváří se poklesová kotlina miskovitého tvaru. Deformace jsou spojité a dají 

se časově předpovědět. Rozlišujeme: 

      

Poklesy 

    Co se týče deformací objektů poklesem povrchu jsou ve výhodě menší objekty. 

Pokles na ně půdobí jako na celek a nepozorujeme žádná poškození. U rozměrných 

objektů bývají poškození větší. Zakřivením svahu poklesové kotliny dochází 

k nerovnoměrnému zatížení základům objektu a dochází k deformacem. Na objekt 

mohou působit buď síly tahové (konkávní tvar terénu) nebo tlakové (konvexní tvar 

terénu). 

     Pokles bodu v poklesové kotlině lze vyjádřit vztahem [1]: 

 s = M · a · e · z  [m],                   (2)                                              

kde  

M  je  mocnost dobývané sloje 

a   je  dobývací faktor : 

- nabývá hodnot 0 < a < 1 nebo se udává v procentech [%] 

- zahrňuje vliv dobývací metody, nakypření hornin, způsob zakládání a 

rychlost porubní fronty 

e   -     účinkový koeficient  

- nabývá hodnot 0 < e < 1 nebo se udává v procentech [%] 

- závisí na velikosti a tvaru vyrubané plochy a na její poloze vůči 

uvažovanému bodu na povrchu 

- k určení se používá rozdělení plné účinné plochy podle několika různých 

metod 
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z   je  časový faktor  

- nabývá hodnot 0 < z < 1 

- závisí na geologickém uložení ložiska a geomechanických vlastností pohoří 

Určení časového faktoru [1]:  

 -  Podle Čechury:              
n

z
2

1
1−= ,            (3)                                               

kde n je  počet roků uplynulých od konce dobývání pod uvažovaným bodem. 

     

  -  Podle Knotheho:    tcez ⋅−−= 1  ,                                                        (4)                           

kde t je čas od ukončení dobývání a c konstanta vyjadřující pevnost nadloží. 

  -  Podle Matouše a Schenka: 

                                            
2)4,2(

1 T

t

ez
⋅−

−=  ,      (vzorec platí pro OKR)       (5)   

                              

                 ,                      (6) 

kde je t doba, která uplynula od vstupu porubu do účinné vzdálenosti od objektu, T je 

dvojnásobek doby, po ktorou se porub pohyboval v rámci plné účinné plochy na 

povrchu, r je poloměr plné účinné plochy [m], vf  je rychlost postupu porubní fronty za 

jednotku času. 

      Pokles sa dá určit i z rozdílů naměřených výšek, a to na začátku a na konci daného 

období. Stanoví  se vztahem [3]: 

                                           ,                                   (7) 

kde       vyjadřuje  pokles bodu i za časové období,        výšku bodu na začátku časového 

období,         výšku bodu na konci časového období.  

 

     Posuny 

      Posuny jsou nazývány horizontální složky pohybu nadložních vrstev a povrchu. 

Stanovují se jako rozdíly z polohy bodů určených na začátku a na konci časového 

období.  

     Výpočet vztahem [3]:  

2112111 )()(
, jkjkkj ttttt YYXXv −+−=∆ ,                     (8) 

fv

r
T

⋅= 4

jkkj t
i

t
i

t
i VVs −=∆ ,

kjt
i s

,∆
jt

iV

jk
iV
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kde 1v∆tj,k je posun bodu P

na začátku časového období

období [m]. 

Směr posunu bodu P1

 

Z výsledných posunů se po

V důsledku posunů vznikají lineární deformace, které se projevují jako:

- roztažení ( vlivem nap

- stlačení ( vlivem nap

     Tvoří se trhliny ve zdivu a m

 

      Naklonění 

      Naklonění vzniká vlivem nerovnom
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Naklonění je dáno vztahem

 

kde i i,k je naklonění mezi body
is∆t je pokles bodu Pi za dobu 

a l i,k je vodorovná vzdálenost mezi body

     Pokud má naklonění ovlivnit objekt na povrchu musí být v tomto míst

s ohledem na velikost objektu nepatrná. Vzniká zde nap

: Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 a

 

je posun bodu P1 za časové období, ∆tj,k [m], 1Xtj, 
1Ytj jsou 

asového období [m] a 1Xtk, 
1Ytk jsou souřadnice bodu P1

1 určíme ze vztahu [3]: 

 
jk

jk

t

tt

tt

v
XX

YY
arctg

11

11
1

−

−
=

∆
σ   .                 

posunů se počítají i poměrná přetvoření. 

ů vznikají lineární deformace, které se projevují jako:

( vlivem napětí v tahu) 

( vlivem napětí v tlaku) 

e trhliny ve zdivu a může dojít ke snížení stability objektu. 

ní vzniká vlivem nerovnoměrného poklesu bodů. Pro urč

body je nutno znát jejich poklesy za dobu ∆t a jejich vodorovnou vzdálenost

 

6: Výpočet naklonění ze známých poklesů 

ní je dáno vztahem [3]: 

 
ki

t
i

t
k

ki l

ss
i

,
,

∆∆ −
= [rad],                                

ní mezi body Pi a Pk [rad], ale obvykle se uvádí i v [mm/m],

za dobu ∆t [mm], ks∆t pokles bodu Pk za dobu ∆t [mm]

je vodorovná vzdálenost mezi body Pi a Pk [m]. 

ění ovlivnit objekt na povrchu musí být v tomto míst

kost objektu nepatrná. Vzniká zde napětí působící rovnob

47214 a č. II/474 

- 8 - 

 souřadnice bodu P1 

1 na konci časového 

                               (9) 

 vznikají lineární deformace, které se projevují jako: 

 

Pro určení naklonění mezi 

jejich vodorovnou vzdálenost.  

,                                              (10) 

[mm/m],  

za dobu ∆t [mm] 

ní ovlivnit objekt na povrchu musí být v tomto místě křivost 

ůsobící rovnoběžně se 
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tí je však vyrovnáváno na základové spáře třením, takže 

itou mez, kterou již třecí síla neudrží. 

za dobu t, k jejich původní 

                            (11) 

Vyjadřují se v [mm/m] 

přímé linii, kterými 

,                                                 (12) 

[m],  

ů bodů P2 a P3 [mm]. 
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     Negativní vliv zakřivení povrchu je patrný hlavně u řadových obytných domů a 

hlavně při zakřivení vydutém. Vzniká tlakové napětí, které v případě, že překročí mez 

pevnosti objektu v tlaku, vede k destruktivnímu porušení zdiva. 

 

2.4.2     Nespojité deformace 

     Nespojité deformace patří z hlediska zajištění a ochrany objektů mezi nebezpečné. 

Projevují se totiž náhle a je velmi obtížné je předpovídat.  Projevují se jako terénní 

-  stupně (šikmé, svislé), 

- vlny, 

- trhlniny nebo propadliny ( příkopy, jámy). 

     Dochází k nim při překročení meze pevnosti základové desky v tahu, tlaku nebo 

smyku.  

    Nespojité deformace jsou charakteristickými projevy při dobývání slojí z menších 

hloubek, pro oblasti s pevným nadložím, tektonickými poruchami nebo při dobývání 

strmého ložiska nacházejícího se v blízkosti povrchu. Vyskytují se vždy se spojitým 

přetvořením terénu.  

3     Vlivy hlubinného dobývání na silniční těleso 

3.1     Charakteristika silničního tělesa 

     Silniční komunikace se podle zákona č.13/1997 Sb. O silničních komunikacích dělí 

na:  

- dálnice, 

- silnice (I. – III. třídy), 

- místní komunikace (I. – IV. třídy),  

- účelové komunikace. 

     Základní parametry silničních komunikací jsou vyjádřeny zlomkem, ve kterém je 

v čitateli písmeno označující typ silniční komunikace( D – dálnice, S – silnice, R – 

rychlostní komunikace) a kategorijní šířka v [m]. Ve jmenovateli je uvedena návrhová 

rychlost v [km/h]. 
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3.1.1      Šířkové uspořádání dvojpruhových obousměrných cest 

     Koruna silniční komunikace se u dvoupruhových směrově nerozdělených silnic 

šířkově dělí podle ČSN 73 6101 [4] na: 

-    kategorickou (volnou) šířku b, 

-    obousměrný jízdní pás složený ze dvou protisměrných jízdních pruhů a, 

-    vodící pruhy šířky v,  

-    zpevněné časti krajnice šířky c, 

-    nezpevněné časti krajnice šířky e, 

-    šířky pro osazení bezpečnostních zařízení:   - směrových sloupků 0,25 m, 

                                                                                            -  svodidel 1,00 m 

 

 

                 Obr. 8: Dvoupruhová silniční komunikace a její šířkové parametry 

Tab. 2: Šířkové uspořádání dvoupruhových obousměrných cest [4] 
Silniční kategorie Šířkové uspořádání 

Značení 
b 

Navrhovaná 
rychlost a v c e 

[m] [km/h] [m] [m] [m] [m] 

 
S 

7,5 70; 60; 50 3,00 0,25 0,25 0,25 
9,5 

80; 70; 60 3,50 0,25 
0,50 

0,50 10,5 1,00 
11,5 1,50 

R 11,5 100; 80; 70 3,50 0,25 1,50 0,50 
 

    3.1.2     Trasa silnice 

     Trasa silniční komunikace je definována jako křivka určená dvěma složkami: 

- osou komunikace - svislý průmět komunikace do vodorovné roviny tvořen 

přímými úseky a oblouky, 

           -  niveletou - výškové řešení silniční komunikace. Je tvořena výškovým 

polygonem, do jehož vrcholů jsou vloženy výškové zakružovací oblouky. 
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            Obr. 9: Niveleta silnice 

 

Dalším důležitým parametrem je příčný řez komunikací, který tvoří: 

-  podloží, 

- vozovka, 

-  krajnice, 

- systém odvodnění. 

 

     Podloží – zahrnuje vše, co se nalézá pod silnicí v rámci provedení zemních prací. 

Dle geologických podmínek se podloží skládá z hornin nebo zemin. 

     Vozovka – je vícevrstvá konstrukce na povrchu silničního tělesa. Tvoří ji:  

podsyp – nejspodnější vrstva vozovky. Je vždy z propustného materiálu a podklad – 

slouží k roznášení tlaků kol. Většinou se skládá z většího počtu vrstev. Pro konstrukci 

se používají materiály jako je:- štěrk, makadam, štěrkodrť, vibrovaný štěrk, aj.  

     Kryt  – je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce. Může být konstruován jako:  

štěrkový, živičný, betonový nebo dlážděný.  

3.2     Vlivy poddolování na silniční těleso 

     Vzhledem k charakteru provozu jsou silnice na nepříznivé působení vlivů 

hlubinného dobývání méně citlivé. Oproti kolejové dopravě zde není nutnost dodržovat 

stálý a optimální spád, a proto některé deformace nezpůsobují přímé nebezpečí a nutnou 

opravu. 

     Na velikost deformací má bezprostřední vliv hloubka dobývání. Platí, že vlivy 

dobývání ve větších hloubkách jsou menší, neboť v těchto případech je poklesová 

kotlina protáhlejší a má mírnější svahy. Na stav silnice mají vliv především tyto druhy 

deformací [14]: 
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- vodorovný posun -  který je plynulý a rovnoměrný a nemá tak velký vliv na 

poškození silnice, 

- svislý pokles – velikost škod závisí na rychlosti poklesu. Pomalé a plynulé 

poklesy nepředstavují velké riziko. Při rychlých poklesech však dochází 

k stupňovitým zlomům terénu i vozovky. Může nastat i zdvih hladin 

podzemní vody, 

- vodorovné deformace – projevují se stlačením nebo roztažením silničního 

tělesa. Vznikají důsledkem nerovnoměrných pohybů.  Při stlačení dochází 

k borcení nebo drcení vložených nepružných prvků jako jsou obrubníky, 

tuhé vedení bez diletačních spár atd.  a dochází k poškození i přilehlé části 

vozovky. Stlačením terénu vznikají terénní vlny. Roztažením dochází 

k rozvolňování zhutněné struktury zeminy, do kterých se dostává voda. Tím 

se snižuje se celková únosnost silničního tělesa. Zmenšením mechanické 

pevnosti vozovky a deformacemi povrchu vznikají výmoly, 

- naklonění – dochází k němu při nerovnoměrných poklesech. Největší 

hodnoty má v okrajových částech poklesové kotliny. Za následek má změny 

v podélném a příčném sklonu vozovky. 

 

 

 

             Obr. 10: Vzpříčené obrubníky způsobené stlačením terénu 
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3.3     Kategorizace báňských škod na silniční těleso 

     Dle [4] rozdělujeme báňské škody na silničním tělese na: 

- přímé báňské škody – vznikají důsledkem poddolování. Dochází k trhlinám 

a propadání vozovky, lámání propustků atd.. Hranice škodlivosti pohybů a 

deformací  jsou u naklonění  5-10 mm/m, u poloměru zakřivení 6-12 km a u 

vodorovných deformací 3-6 mm/m. 

     Z hlediska jejich odstraňování  je můžeme dále rozdělit na přímé báňské škody [13]: 

1. kateorie – nedochází k poškození povrchu, je změněna niveleta cesty,  

2. kategorie – vzniká drobné porušení povrchu vozovky. Odstraňují se 

běžnou údržbou, 

3. kategorie – škody hrubšího charakteru, opravují se položením nového 

krytu vozovky nebo místní sanací, 

4. kategorie – škody, které znemožňují dopravu. Dochází k destrukci 

vozovky. 

 

- nepřímé báňské škody – poruchy vznikající změnami v okolí silničního 

tělesa. Mezi ně patří hlavně změna vodního režimu, ohrožení stability, ztráta 

nebo omezení funkce odvodňovacího systému cesty apod., 

- společenské ztráty – vznikají špatným stavem vozovky. Ten má za následek 

snížení rychlosti dopravy, větší opotřebení vozidel a zvýšení nákladů na 

opravu silničního tělesa. 

 

3.4     Opatření proti vlivům dobývání na silniční těleso 

3.4.1     Opatření v báňských podmínkách 

- ochranný pilíř pod objektem – zanechává se při dobývání mocných slojí, 

uložených v malých hloubkách. Jde o úplnou ochranu silničního tělesa. Tvar 

pilíře závisí na podélném tvaru silnice, 

- základka – jde o prázdný prostor, který vznikl těžbou nerostů. Vyplňuje se 

různými materiály tak, aby se zmírnily poklesy a deformace na povrchu, 

- vhodná hloubka dobývání – hlídá se hlavně v místech s větším počtem slojí 

uložených v různých hloubkách. 
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3.4.2     Preventivní opatření 

     Aby se předešlo škodám ať již přímých nebo nepřímých, je nutné dodržovat soubor 

preventivních opatření. Mezi ně patří pravidelné měření pohybů a deformací silnice 

a silničních zařízení, periodické opravy vozovky, opravy náhlých poruch, sanace 

podélného a příčného profilu silničního tělesa apod. Při schvalování plánu dobývání 

a opatření pro ochranu povrchových objektů by měla těžební společnost spolupracovat 

se Správou silnic a dálnic ČR.   

 

3.5     Navrhování pozemních komunikací na poddolovaném území 

3.5.1     Kategorizace stavenišť na poddolovaném území 

     Podle předpokládaných deformací se dle ČSN 73 0039 [5] staveniště na 

poddolovaném území třídí do 5 skupin. Volí se vždy skupina s nejnepříznivějšími 

hodnotami účinku poddolování. 

 

Tab 3 .  Kategorizace stavenišť na poddolovaném území 

Skupina staveniště 
Očekávaná deformace na povrchu 

ε (mm/m) R (km) I (mm/m),( ‰) 

I 7 a více 3 a méně 10 a více 
II 7 až 5 3 až 7 10 až 8 
III 5 až 3 7 až 12 8 až 5 
IV 3 až 1 12 až 20 5 až 2 
V 1 a méně 20 a více 2 a méně 

 
                     

3.5.2     Hlavní zásady navrhování komunikací na přetvářejícím se poddolovaném 

území  

     Shrnuto podle ČSN 73 0039 [5]:  

     Novostavby silnic a dálnic se mají navrhovat jen na staveništích skupin III. Až V.  

skupiny (tab.3). 

     Na staveništích s očekávaným výskytem nespojitých přetvoření terénu se novostavby 

silnic a dálnic nenavrhují. 

     Trasu pozemní komunikace je výhodné vést rovnoběžně s vrstevnicemi očekávaných 

poklesů. 

     Niveletu novostavby i rekonstrukce a další návrhové prvky trasy silnice je ideální 

volit s rezervou, aby přípustný podélný a příčný sklon, křivost zakružovacích oblouků, 
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volné výšky a šířky podjezdů, nebyly překročeny ani při výskytu maximálních hodnot 

přetvoření terénu. 

     Hladina podzemní nebo povrchové vody má zůstat i po skončení deformací 

nejméně 1,5 m pod úrovní nivelety silnice. 

     Konstrukce vozovky musí být dostatečně pružná a snadno opravitelná.  

     Obrubníky by se měly navrhovat jen v nejnutnějších případech a to co nejkratší 

s pružným spojením. 

     V tělese komunikací se nedoporučuje vést vedení inženýrských sítí, které vyžadují 

rektifikace.  

 

3.6     Působení nadměrné dopravy na komunikace 

     Spolu s vyrubanými prostory má na celkový stav pozemní komunikace vliv i 

nadměrná doprava, která s těžbou souvisí. Za provozu působí na vozovku výslednice 

statické síly ( zatížení kola) a síly dynamické ( kmitání kola za jízdy vlivem nerovností). 

Každá vozovka má určitou pružnost a tudíž i schopnost regenerace. Vlivem příliš četné 

dopravy a nadměrného zatížení náprav přirozená pružnost vozovky tomuto náporu 

nestačí a deformuje se trvale. Vlivem deformací roste dynamická složka síly z několika 

málo procent na mnohonásobek a stav vozovky se zhoršuje o to rychleji. 

     K celkovému opotřebení přispívají i povětrnostní vlivy. Do nerovností a trhlin 

v povrchu vniká dešťová voda, která v zimě po zamrznutí silnici doslova potrhá. 

4     Pozorovací stanice 

     Abychom mohli objektivně posoudit pohyby a deformace objektů na povrchu nebo 

povrchu samotného je nutné zřídit speciální, vhodně rozmístěné a stabilizované bodové 

pole, které se bude pravidelně, v určitých intervalech zaměřovat. Takovýmto bodovým 

polem rozumíme pozorovací stanice.  

     Vyhodnocením obecných složek pohybu dostaneme sledované druhy deformací. 

Jejich velikost udává aktuální pohybový stav nadloží a povrchu a umožnuje se dopředu 

připravit na případná bezpečnostní rizika.   

     Periodicita měření nám také umožňuje zpřesňovat dosavadní znalosti  a zákonitosti 

změn a deformací s ohledem na průběh dobývacích prací. 
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4.1      Sledované parametry při měření pozorovacích stanic 

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

území dotčené vlivy poddolování a poloměr plně účinné plochy rúč. 

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

Z poklesů odvozené hodnoty naklonění δ, poloměry zakřivení R, případně křivosti ρ 

svahu poklesové kotliny 

     c) Vodorovné posuny v a jejich směr σ v poklesové kotlině a z nich odvozená 

přetvoření ε, tj. stlačení nebo roztažení. 

 

     Kromě toho lze naklonění nebo přetvoření měřit přímo a to kontinuálně nebo 

periodicky. 

4.2     Rozdělení pozorovacích stanic 

     Podle účelu se pozorovací stanice dělí na stanice pro pozorování [3]: 

- poklesů, 

- posunů, 

- vodorovných přetvoření, 

- naklonění, 

- a víceúčelové, smíšené pozorovací stanice. 

4.3     Stabilizace bodů pozorovacích stanic 

     Stabilizace závisí především na účelu, rozsahu sledování a místních podmínkách.    

Nejčastěji jsou sledovány svislé poklesy. K tomuto účelu slouží relativně nejjednodušší 

stabilizace – čepové značky ve zdech objektů. V extravilánu se obvykle stabilizují 

svorníky zabetonované v dostatečně hlubokém vrtu, cca 1 m o průměru 15 – 20 cm. 

Svou roli zde však hrají i finance. Nedostatečně stabilizované body mohou ztrácet 

stabilitu v důsledku zamrzání povrchů nebo nemusí vydržet útoky ze strany vandalů.     

Obvzláště v karvinském regionu není o pokoutné sběrače kovu nouze a několik 

lehkomyslně stabilizovaných bodů se již stalo vítaným artiklem do místní sběrny kovů.  

Ztrátou či poškozením bodu pozorovací stanice končí možnost následného sledování a 

porovnávání výsledků s obdobím před a po poškození. Je narušena kontinuita měření a 

výrazně se snižuje vypovídací schopnost o dlouhodobých projevech povrchu.  
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4.4     Tvary pozorovacích stanic 

     Tvar pozorovací stanice jakožto i vzdálenosti jejich bodů jsou obecně závislé na 

účelu měření a velikosti poklesové kotliny. U malých nehlubokých ložisek jsou 

pozorovací stanice zřizovány tak, aby její krajní body byly mimo vlivy poddolování. 

     Rozlišujeme tvary [3]: 

     a) liniové 

         - přímkové, 

         - ve tvaru osového kříže, 

         - ve tvaru profilů, 

         - ve tvaru lomených křivek, 

         - ve tvaru trojůhelníkového řetězce.    

     Liniové pozorovací stanice se zřizují hlavně tak, aby zachytily střed poklesové 

kotliny a její okraje. Jejich nedostatkem je, že parametry deformací platí pouze ve 

směru linie a nemusí být hodnotami maximálními. Toto je potlačeno u trojúhelníkových 

řetězců. 

     b) plošné      

         - ve tvaru čtvercové sítě 

         - ve tvaru trojúhelníkové sítě 

         - ve tvaru roztroušených bodů 

      Plošné pozorovací stanice se zřizují při větší hloubce a rozsahu dobývání. Připojení 

vztažných bodů je nutné z nepoddolovaného území. 

4.5     Přesnost určení poklesu na bodu pozorovací stanice 

     Pokles bodu za časové období se určuje z rozdílu výšek naměřených na začátku a na 

konci daného období. Platí [3]: 
 is∆t j,k  = iVtk - 

iVtj ,                                                                          (13) 

kde is∆t j,k  je pokles bodu i za období ∆t j,k  a iVtk , 
iVtj  jsou  výšky bodu i na začátku a na 

konci časového období. 

 

     Přesnost určení poklesu je závislá na přesnosti určení výšky bodu na začátku a na 

konci časového období, tedy 

       ms
2 = m2

Vtk + m2
Vtj,                    (14) 
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     Pokud se obě měření provádějí stejnou metodou, lze předpokládat, že i přesnost 

v určení výšek je stejná a platí ±mVtk  =  ± mVtj  =  ± mV , takže  

                                                         ms = ± mV√2 .         (15) 

 
5     Použité měřické metody  

5.1     Metoda GPS 

     Systém GPS (Global Positioning Systém) byl vyvinut pod formálním názvem 

NAVSTAR (NAVigation System with Time And Ranging) a je spravován 

Ministerstvem obrany USA. Spolu s ruským systémem GLONASS a evropským 

GALILEEM spadají do organizačního konceptu GNSS (Global Navigation Satellite 

System).  

     Systém pracuje na principu jednosměrného dálkoměru. Měřenou veličinou je doba 

šíření signálu z družicové antény k přijímací anténě. Tento naměřený čas je převáděn 

pomocí rychlosti šíření signálu na vzdálenost. Pomocí GPS určujeme polohu přijímače 

v trojrozměrných souřadnicích a jeho rychlost v reálném čase.  

     GPS  je tvořen třemi základními segmenty [9]:  

- kosmickým,  

- řídícím,  

- uživatelským.  

     Kosmický segment je tvořen soustavou družic, rozmístěných systematicky na 

oběžných drahách a vysílajících navigační signály. Systém GPS využívá 24 družic na 

šesti oběžných drahách ve vzdálenosti cca 20 000 km od zemského povrchu tak, aby z 

každého místa na Zemi bylo “vidět” 8 satelitů, pokud úhel pozorování není z 

jakýchkoliv příčin zúžen. 

     Řídící segment (z pozemních řídících středisek) aktualizuje údaje obsažené v 

družicových navigačních zprávách. Vysílá údaje o efemeridách (přesných oběžných 

drahách) a údaje o nastavení hodin na jednotlivé družice. Tyto družice pak vysílají 

signály do uživatelských GPS přijímačů.  

     Uživatelský segment se skládá z GPS přijímačů, uživatelů a vyhodnocovacích 

postupů. GPS přijímače provedenou na základě přijatých signálů z družic výpočty 

polohy, rychlosti a času.  
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     GPS poskytuje běžné výsledky v souřadnicích vztažených k Světovému 

geodetickému systému z roku 1984 – WGS 84 (World Geodetic System). Výsledky lze 

převést do běžné kartografické projekce.  

     Obecně by se pojmem GPS (Global Positioning System) dala označovat každá 

technologie nebo systém pro družicovou navigaci. 

 

5.1.1     Podmínky pro dodržení požadované přesnosti 

     Aby výsledky měření dosahovaly požadovaných přesností je nutné dodržovat 

základní podmky: 

- současná observace alespoň na dvou bodech, 

- dostatečně velká viditelná část oblohy, 

- nepřítomnost předmětů způsobujících multipath (vícecestné šíření signálu). 

 

     Rozhodující je volba metody a délka observace (měření). Doba observace se volí dle: 

- konfigurace družic během měření 

- počtu viditelných družic během měření 

- délky základny 

- překážek v okolí určovaných bodů 

- stav ionosféry 

 

5.1.2     Metody měření 

          V závislosti na účelu a požadované přesnosti sítě lze použít následující metody: 

- statická (mP = 3 – 5 mm), 

- rychlá statická (mP = 5 – 10 mm + 1 ppm), 

- stop and go (mP = 10 – 20 mm + 1 ppm), 

- kinematická (mP = 20 – 30 mm + 3 ppm), 

- RTK – real time kinematic (mP = 30 – 50 mm). 

 

     Statická metoda 

     Statická metoda spočívá v kontinuální observaci několika aparatur po dobu několika 

hodin až dnů. Jde o metodu časově nejnáročnější, ovšem poskytující nejpřesnější 

výsledky. Používá se pro speciální práce s maximální požadovanou přesností. Při 

delších základnách vykazuje statická metoda mnohem vyšší přesnost než metody 
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klasické geodézie. V případě proměřování velmi dlouhých základen (kontinentální 

měření) je nutné modelovat při výpočtu celou řadu faktorů, které se na krátkých 

základnách neprojevují 

     Rychlá statická metoda (pseudostatická metoda) 

     Pomocí technologie rychlého určování ambiquit dosahuje délka observace jen 

několika minut. Metoda vyžaduje dvoufrekvenční přijímač s P kódem a výhodnou 

konfiguraci družic (5–6 družic s elevací vyšší než 150). Metoda se realizuje dvojicí 

přijímačů a měření lze uskutečnit v okruhu 15 kilometrů od zvoleného referenčního 

bodu. Použití je pro zhušťování základních i podrobných bodových polí a budování 

prostorových sítí nižší přesnosti. 

     Metoda stop and go (polokinematická metoda) 

     Je obdobná rychlé statické metodě, přijímač však nepřestává měřit ani při přesunu 

mezi jednotlivými podrobnými body. Pouze na prvním bodě je nutné setrvat tak dlouho, 

dokud není možné spolehlivě vyřešit ambiguity. Pro určení ambiguit se využívá měření 

v kinematickém režimu na koncových bodech známé výchozí základny, na které jsou 

známé souřadnicové rozdíly s přesností 5 cm, nebo se využívá výměny antén mezi 

dvěma blízkými přijímači (5–10 metrů). Přijímač který se pohybuje musí být nastaven 

v kinematickém režimu, přijímač na referenční stanici může pracovat jak 

v kinematickém tak ve statickém režimu. Na měřených bodech je možno měření zkrátit 

na několik sekund za předpokladu, že během přesunu nedošlo ke ztrátě signálu. Metoda 

stop and go se využívá pro určování souřadnic podrobných bodů. 

     Kinematická metoda 

     Metoda rozlišuje dvě technologie měření. Kinematická metoda s inicializací je 

podobná metodě stop and go s tím rozdílem, že po počáteční inicializaci (vyřešení 

ambiguit) provádí pohybující se přijímač měření v krátkém časovém kroku. Nutnost 

opakování inicializace po ztrátě signálu během měření se pokouší odstranit kinematická 

metoda bez inicializace. Tato metoda vychází z předpokladu, že ambiguity je možno 

určit na základě přesných kódových měření i při pohybu přijímače.  

     RTK – real time kinematic 

     Metoda využívá rádiového přenosu korekcí fázových měření od referenčního 

k pohybujícímu se přijímači. Metoda nachází uplatnění při určování souřadnic bodů 

podrobných bodových polí a podrobných bodů, především však při vytyčování. 
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5.2     Určování polohy bodů polygonometricky 

     Body uspořádané v určitém sledu vytvářejí polygonový pořad, ve kterém je nutno 

změřit všechny vrcholové úhly ωi a všechny délky polygonových stran. Pro výpočet 

polygonového pořadu se používají zásadně levostranné vodorovné úhly ω a vodorovné 

délky s. 

 

     Polygonové pořady rozdělujeme podle různých hledisek a to z hlediska tvaru:  

- otevřené, 

- uzavřené. 

     Z hlediska souřadnicového systému na pořady: 

-  volné, 

- vázané. 

     Vázané PP dělíme na:  

- oboustranně připojené a orientované,  

- oboustranně připojené a jednostranně orientované,  

- jednostranně připojené a orientované,  

- vsunuté, 

- uzavřené. 

 

5.2.1     Polygonový pořad oboustranně připojený a orientovaný 

     Jsou dány body P, A, K, B nebo body P a K a dále směrníky σPA, σKB. Jsou měřeny 

úhly ωp´,ω1´, ω2´, ω3´, ω4´, ωK´, dále délky sP1, s12, s23, s34, s4K (obr.11) [2].  

 

   

   Obr. 11: Oboustranně připojený a orientovaný polygonový pořad 
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-      výpočet směrník ů σPA, σKB:   

     Vycházíme ze souřadnic zadaných bodů: 

     tgσ�� �
�	
��
�	
��

,                   (16) 

     tgσ�� �
��
��
��
��

.                     (17)  

     Ze směrníku připojované strany na začátku polygonového pořadu σPA a z měřených 

vrcholových úhlů ω´i  můžeme postupně vypočítat směrníky σi,i+1 jednotlivých stran 

pořadu: 

σ´P1 = σ PA + ω´P         (18) 

σ´12 = σ P1 + ω´1 ± 180° 

σ´23 = σ 12 + ω´2 ± 180° 

σ´3K = σ 23 + ω´3 ± 180° 

σ´KB = σ 3K + ω´K ± 180° 

___________________ 

σ´KB = σ PA + [ω´] – i *  180°                                                     

σ KB = vypočtené ze souřadnic.      

      -     vyrovnání vrcholových úhlů: 

     Vycházíme z vypočteného nebo daného směrníku σPA. Pomocí naměřených hodnot 

vrcholových úhlů ωi´ můžeme postupně vypočítat předběžné směrníky σ´
i,i+1. 

     Výpočet skutečné úhlové odchylky Oω 

Oω = σ KB - σ´KB.                            (19) 

     Tuto odchylku můžeme rovnoměrně rozdělit na jednotlivé vrcholové úhly pokud  

Oω ≤ Dω,  kde Dω je maximální povolená odchylka. Ke každému úhlu se připočte oprava 

n

Oω
ωδ =  ,               (20) 

a vyrovnaný vrcholový úhel ωi  pak bude součtem hodnoty měřeného úhlu ω´i  a  ωδ .                                

     Výpočet opravených směrníků stran: 

σP1 = σPA + ω P         (21) 

σ12 = σP1 + ω1 ± 180° 

σ23 = σ12 + ω2 ± 180° 

σ3K = σ23 + ω3 ± 180° 

                               σKB = σ3K + ωK ± 180°                                                          

___________________ 
σKB = σPA + ωK ±  180°                                                           
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     Takto vypočítaný směrník se musí shodovat se směrníkem σ KB  vypočteným ze 

souřadnic bodů K,B nebo se směrníkem σ KB daným v zadání polygonového pořadu. 

     -     výpočet a vyrovnání souřadnicových rozdílů: 

     Na základě vyrovnaných směrníků a vodorovných délek polygonového pořadu, které 

jsou opraveny o všechny systematické chyby, se počítají předběžné souřadnicové 

rozdíly ∆y´i,i+1, ∆x i,i+1. 

 

∆y´P1 = s P1 . sin σP1  ∆x´P1 = s P1 . cos σP1       (22) 

     ∆y´12 = s 12 . sin σ12  ∆x´12 = s 12 . cos σ12 

     ∆y´23 = s 23 . sin σ23  ∆x´23 = s 23 . cos σ23 

     ∆y´3K = s 3K . sin σ3K  ∆x´3K = s 3K . cos σ3K 

   _________________                  __________________ 

 [∆y´] = s . [sin σ ]                      [∆x´] = [s . cos σ]   

              

     Důsledkem nahodilých chyb při měření délek polygonových stran a vrcholových 

úhlů se v součtu souřadnicových rozdílů vyskytují odchylky Ox a Oy. 

                                    Oy = ∆yPK – [∆y´]     Ox = ∆xPK – [∆x´],                   (23)         

kde                              ∆yPK = yK – yP,                ∆xPK = xK – xP.  

     Z odchylek  Ox a Oy  vypočteme celkovou souřadnicovou odchylku Oxy  v poloze 

koncového bodu.      

Oxy = ,22
xy OO +                                     (24)                                                            

která musí vyhovovat podmínce 

Oxy ≤  Dxy,                                 (25) 

 

kde Dx,y je maximální dovolená odchylka v poloze koncového bodu polygonového 

pořadu, která se řídí báňsko-měřickým předpisem. Pokud hodnota O xy nepřekročí 

hodnotu maximální dovolené odchylky Dxy, opravíme jednotlivé souřadnicové rozdíly 

tak, že souřadnicové odchylky Ox a Oy  rozdělíme jako opravy na jednotlivé předběžně 

vypočítané souřadnicové rozdíly. 

,1,1,1, +++ +′∆=∆ iiiiii yyy δ           .1,1,1, +++ +′∆=∆ iiiiii yxxx δ ,      (26) 



Bc. Igor Pachlopník: Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 a č. II/474 
 

 

2008/2009  - 25 - 

kde opravy 1, +iiyδ  a 1, +iixδ  se počítají úměrně k absolutním hodnotám souřadnicového 

rozdílu. 

Jednotlivé opravy  1, +iiyδ  a 1, +iixδ  se počítají podle vzorců :                                  

                                  (27) 

 

-     výpočet vyrovnaných souřadnic bodů polygonového pořadu:  

    y1 = yp + ∆yP1 , x1 = xp + ∆xP1 ,        (28) 

                                                                   .                                  .        

                                                          .                                         . 

               yK = y3 + ∆y3K x1 = x3 + ∆x3K      

          Vypočtené souřadnice se musí rovnat se souřadnicemi koncového bodu.        

5.2.2     Oprava délek z nadmořské výšky  

     Unifikovaný souřadnicový systém a jeho mapové podklady jsou znázorněny v úrovni 

nulové hladiny, a proto pro délky měřené nad touto nulovou hladinou nebo pod ní, je 

nutné zavést odpovídající opravu. Velikost této opravy je přímo úměrná výškovému 

rozdílu úrovně měření od nulové hladiny. S kladným znaménkem bude oprava pro 

délky měřené pod nulovou hladinou, znaménko záporné bude mít oprava pro délky nad 

nulovou hladinou. Správnou délku s0 redukovanou na úroveň hladiny moře dostaneme 

z vodorovné délky tak, že připočítáme příslušnou opravu: 

s0 = s + Ov.           (29) 

Ov  vypočteme s dostatečnou přesností podle [2]: 

s : s0 = (R + V) : R,          (30) 

nebo                                        s : (s0 – s ) = (R + V) : (- V),         (31) 

z čehož                                   νv = s0 – s =              .             (32)                                              

         U nás je nadmořská výška terénu zanedbatelná v porovnání s hodnotou poloměru 

zakřivení Země, a proto je možné počítat opravy délek z nadmořské výšky podle 

zjednodušeného vzorce :  

νv = ,
R

V
s−

           (33)
 

kde V je průměrná nadmořská výška dané lokality [m]. 

[ ] ,1i,i
y

1i,i y
y

O
y ++ ′∆⋅

′∆
=δ [ ] .x

x

O
x 1i,í

x
1i,i ++ ∆⋅
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5.2.3     Oprava délek z kartografické projekce 

     Vodorovné délky, redukované na nulovou hladinu pomocí opravy z nadmořské 

výšky, redukujeme ještě na délky v rovině kartografické projekce. K zobrazení České 

republiky používáme kuželovou projekci. Poloha osy kužele je volena tak, aby délkové 

zkreslení bylo minimální. Kuželová plocha je plochou dotykovou ke zmenšené 

Gaussově kouli o poloměru r = 0,9999 R podle tzv. Normální rovnoběžky, která 

prochází přibližně středem republiky a rozděluje po délce naše území na dvě části. Tím 

je dosaženo, že opravy délek z kartografické projekce mají příznivé rozložení. 

Délky pak budou opraveny podle jednoduchého vzorce [2]: 

S = s . mx,             (34) 

kde mx je měřítko oblasti, ve které se provádí měření. 

 

 5.3    Polohové zaměření podrobných bodů polární metodou  

     Touto metodou se určuje poloha bodů polárními souřadnicemi, tj. vodorovným 

směrem a vodorovnou vzdáleností, které jsou měřeny ze stanoviska. Těmi mohou být 

např. body polygonového pořadu.   

     Po zaměření orientace ve dvou polohách dalekohledu se zaměřují vzdálenosti 

a směry na podrobné body. Před výpočetními pracemi je nutné opravit měřené délky 

o korekci z nadmořské výšky a kartografického zkreslení. 

     Výpočet je jednoduchý – nejprve se spočítá směrník σ z bodu stanoviska na bod 

orientace 1. geodetickou úlohou, potom se spočítají jednotlivé směrníky σPi: 

 σPi = σPK + αi - αPK   [g]                                                            (35)         

     Souřadnice jednotlivých podrobných bodů se pak spočítají 2. geodetickou úlohou: 

               YPi = YP + si . sini σPi  [m],                                                        (36) 

      XPi = YP + si . cosi σPi [m].                                                         (37) 

5.4     Trigonometrické určování výšek 

     Trigonometrickou metodou měření výšek se výškový rozdíl dvou bodů určí řešením 

trojúhelníka. Se zdokonalujícím se přístrojovým vybavením se trigonometrické metody 

při určování výšek používá stále více. Limitujícím faktrorem je však stále vliv refrakce 

na měřené zenitové úhly. 

     Předpoklady pro dodržení co nejlepší přesnosti: 

- délky záměr do 200 m ( snížení vlivu refrakce) 
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- délky záměr vpřed a vzdad přibližně stejně dlouhé ( eliminace vlivu refrakce 

a zakřivení země), 

- výška odrazného systému s terčem by se neměla při přetáčení ze záměry 

vpřed na záměru vzad měnit, 

- pořad by měl začínat i končit na bodech s přibližně stejnou nadmořskou 

výškou. 

     Trigonometrické metody se využívá hlavně v členitém terénu, kde by měření 

geometrickou nivelací bylo příliš zdlouhavé. Této metody se využívá také tam, kde není 

očekávána příliš vysoká přesnost v určení výškových rozdílů. S dodržením 

doporučených postupů, vhodnou měřickou technikou, záměrami na krátké vzdálenosti, 

přesným zacílením atd. lze však i trigonometrickou metodou dostát vysoké přesnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

    Obr. 12: Trigonometrické určování výšek  

     Při záměrách  na kratší vzdálenosti ( 250  – 300 m ) nemusíme do výpočtu zahrnovat 

vliv refrakce a zakřivení země. Převýšení se pak vypočte podle obrázku č. 12: 

∆VA,B = ±h + i – t    [m],                                      (38)                                            

     kde        ± h = s . tg(±β) = s´. sin(±β)  [m],                   (39)                                 

     nebo         ± h = s . cotg(z) = s´. cos(z)  [m],                  (40)  

                             

kde ∆VA,B je výškový rozdíl bodů A, B [m], i je výška klopné osy přístroje [m], t je 

výška signálu na bodě B [m], h je výška signálu nad klopnou osou přístroje [m], s je 

vodorovná vzdálenost bodů A, B [m], s‘ je šikmá vzdálenost bodů A, B [m], β je 

výškový uhel [°, g] a z je zenitová vzdálenost [°, g]. 

 

 



Bc. Igor Pachlopník: Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 a č. II/474 
 

 

2008/2009  - 28 - 

5.4.1 Vliv zakřivení Země a refrakce 

      Pokud jsou body u kterých určujeme převýšení od sebe vzdáleny více než 250 m, je 

nutné zavést opravu z výškového rozdílu mezi skutečným a zdánlivým horizontem ( 

oprava ze zakřivení Země) a opravu z refrakce.    

 

 

 

Obr. 13: Oprava ze zakřivení Země a refrakce 

 

     Pro převýšení dvou bodů na větší vzdálenosti platí vztah: 

∆V AB = h + q -  u + i -  t,          (41) 

kde  h -  určíme z rovnice  č. 39  příp. č. 40,   

 q  - oprava ze zakřivení země [m], 

 u - oprava z vlivu z refrakce [m]. 

 

     a)  Chyba ze zdvižení zdánlivého horizontu ( ze zakřivení Země) 

     S přihlédnutím ke sférickému povrchu Země, rovina kolmá na svislý směr v daném 

bodě je rovinou vodorovnou a označuje se jako zdánlivý horizont. Zdánlivý horizont je 

tečnou rovinou ke skutečnému horizontu, který je plochou stejného tíhového potenciálu 

kolmou ve všech svých bodech ke směru zemské tíže. Podle obrázku č. 13 vidíme, že 

z bodu A do bodu B měříme výškový úhel β od zdánlivého horizontu místo od 
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horizontu skutečného. Oprava ze zakřivení země q se vypočte z trojúhelníku ABAB, 

který považujeme za pravoúhlý. Délku oblouku AB můžeme považovat za stejnou 

s délkou ABA po přímce. Platí [11]: 

R

s
stgsq

⋅
=⋅≅⋅=

222

2ϕϕ
  [m],                                                 (42) 

 

kde:  R - poloměr referenční koule [m], 

s - vodorovná vzdálenost bodů A a B [m], 

φ - úhel sbíhavosti tížnic [°]. 

     Rozdíl q mezi skutečným a zdánlivým horizontem roste se čtvercem vzdálenosti a je 

nutno jej brát v úvahu. 

 

     b)   Chyba z refrakce 

     Jelikož  paprsek probíhá různými teplotními a tím i hustotními vrstvami vzduchu, 

mění se  index lomu vrstev, kterými paprsek probíhá a na jednotlivých vzduchových 

rozhraních se postupně zalamuje a vytváří plynulou, tzv. refrakční křivku. Vlivem 

refrakce pozorovatel na obrázku č.  z místa A zacílí dalekohledem do bodu Br , čímž se 

zenitový úhel odpovídající přímé spojnici bodů AB zvětší o malý refrakční úhel ρ. Na 

velikosti úhlu ρ pak závisí chyba určovaného výškového rozdílu. 

     Refrakční úhel se počítá podle vztahu [11]: 

                                    [°] ,                                                      (43)                    

  

kde:                                                                                       (44) 

ρ - refrakční úhel [°], 

R - poloměr referenční koule [km], 

r - poloměr světelného paprsku, který vychází z cíle B a prochází přibližně 

po kruhové dráze do bodu A [km], 

k - refrakční koeficient, 

φ - úhel sbíhavosti tížnic [°]. 

 

      

 

 

22

ϕϕρ ⋅=
⋅
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r
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r
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     Vliv refrakce na výškový rozdíl je dán výrazem [11]:                            

                                                                                                      [m],                          (45)      

                 

kde:  u - oprava z vlivu refrakce [m], 

s - vodorovná vzdálenost bodů A a B [m], 

ρ - refrakční úhel [°], 

k – refrakční koeficient, 

φ - úhel sbíhavosti tížnic [°], 

R - poloměr referenční koule [m]. 

 

     Hodnota refrakčního koeficientu závisí na geografických a atmosférických 

poměrech.Hlavně na nadmořské výšce, typu povrchu, na atmosférickém tlaku, teplotě a 

vlhkosti vzduchu. Pro střední Evropu platí: 

k = 0,13 ± 0,05, 

r = 7,7 · R . 

     Oprava z refrakce u roste se čtvercem vzdálenosti, a působí opačným směrem než 

oprava ze zakřivení země q. 

     Obě dvě opravy můžeme vyjádřit společným účinkem: 
2 2

21-
- -

2 2 2r

s s k
O q u k s

R R R
= = =   [m].                                        (46)                                                            

Výsledné prevýšenie dvoch bodov na veľké vzdialeností je:  

                                
2 2

,
cos

2 2A B

s s
V h q u i t s z k i t

R R
′∆ = ± + − + − = + − + −    [m].     (47)                           

5.4.2     Přesnost trigonometricky určovaného výškového rozdílu  

     Limitujícím faktrorem je vliv refrakce na měřené zenitové úhly. Měřením výškového 

úhlu současně na obou bodech můžeme vliv refrakce vyloučit a zároveň je možné říci, 

že vliv refrakce na převýšení bodů je minimální. Povolená odchylka trigonometrického 

měření výšek dle vyhlášky ČBÚ 435/1992 Sb. [6]: 

D = ±40.10-3 √�    [m],           (48) 

kde L je délka trigonometrického pořadu [km]. 

 

 

 

R

s
k
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5.5     Určení výšek výchozích výškových bodů 

     U výškového měření na poddolovaném území se vychází z výšek nivelačních bodů 

ležící mimo ovlivněné územ nebo z bodů, jejichž výška je pravidelně kontrolována. 

Vlivem odvodňování a degazace důlních děl vykazují mírný pohyb i body ležící několik 

kilometrů od okraje poklesové kotliny. Pokles výchozího bodu je tudíž nutno zohlednit 

při určování výšek bodů na pozorovací stanici. 

     Kontrolní měření se provádí zhruba jednou za 3-5 let. Měření na pozorovací stanici 

je pravidelnější. Aby se zohlednil pokles výchozích bodů za určité časové období a 

výšky co nejvíce odpovídaly skutečnosti přistupuje se k interpolaci nebo extrapolaci. 

     Interpolace výšek výchozích bodů se vypočítá pro časové období měření na 

pozorovací stanici a dříve naměřené hodnoty přepočítáme podle vztahu [3] : 

( )ij
i1i

tt
tt tt

tt

VV
VV i1i

ij
−⋅

−
−

+=
+

+
 ,                      (49)  

     Extrapolace výšek výchozích bodů pro měření na pozorovací stanici se stanoví z 

dosavadního vývoje poklesu bodů, na které připojujeme výškové měření podle vztahu: 

)tt(
tt

VV

tt

VV

2

1
VV ij

2Ii

tt
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tt
tt
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ij
−⋅










−
−

+
−
−

+=
−−

−−
,        (50) 

kde       je  výsledná výška bodu pro určenou dobu měření tj [m],      

                               jsou dřívě měřené  výšky bodů  v časech ti-2, ti-1, ti, ti+1 [m]. 

6     Vlastní měření  

6.1     Charakteristika oblasti 

     Sledované silnice se nacházejí v severovýchodní části Ostravsko-karvinské 

kamenouhelné pánve v blízkosti bývalých závodů Doubrava a Jan-Karel Dolu ČSA, 

dnes Dolu Karviná, společnosti OKD,a.s.. Rozloha dobývacího prostoru na povrchu je 

zhruba 26 km2 a zasahuje do katastrálních území obcí Karviná, Doubrava a Orlová. 

     Uhelné sloje převážně subhorizontálního uložení mají úklony v rozmezí 4 – 15° 

hlavně ve směru severozápadním až severním. Ve východní časti jsou úklony 

i východního směru. Důlní pole se vyznačuje značnou členitostí. Jedná se jak o dílčí 

poruchy poklesového charakteru o amplitudách od desítek cm, tak o výrazné kerní 

tektoniky v rádu stovek metrů. 

     V Dole Karviná jsou přípravná díla ve slojích ražena převážně razícími kombajny. 

Pro ražby překopu a ražby s přibírkou průvodních hornin jsou využívány vrtné vozy ve 

jtV

1ii1i2i tttt V,V,V,V
+−−
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spojení s nakladači. Základní dobývací metodou je směrné stěnování z pole na zával. 

Těžba z rubání je v celém objemu realizována z porubů vybavených mechanizovanou 

posuvnou výztuží a dobývacími kombajny. Hornické práce se provádějí v hloubce 700 

m až 1000 m pod povrchem. Největší absolutní hloubku  má výdušná jáma Doubrava III 

na lokalitě Doubrava a činí – 1176 m.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Lokalita ve které se nacházejí sledované silnice 

 

6.2     Rekognoskace terénu a oprava stabilizace bodů pozorovací stanice 

     Dne 2.11.2008 proběhla rekognoskace zájmové oblasti. Cílem bylo vyhledat veškeré 

výškové připojovací body, navrhnout a stabilizovat body polygonového pořadu podél 

sledovaných silnic a dohledat, popřípadě zvýraznit či nově stabilizovat body pozorovací 

stanice. Nově stabilizované body PPBP byly stabilizovány ocelovými hřeby s ohledem 

na terénní podmínky, přijatelnou vzdálenost a viditelnost. U počátečních a koncových 

bodů byl brán zřetel i na dobré podmínky pro měření metodou GPS. 
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6.3     Pozorovací stanice

     Za účelem periodických m

a 2003 na silnicích č. II/474 a

     Pozorovací stanice se skládá ze dvou m

-  na silnici č. II/474 (stan. 19,068 km 

-  na silnici č. III/47214 (stan. 0,800 km 

     Stabilizaci provedl Institut geodézie a

jsou stabilizovány geodetickými ocelovými nebo nast

jsou stabilizovány stejným zp

byla při rekognoskaci terénu provedena oprava stabilizace z

pravidelné údržbě vozovky.

     Pozorovací stanice jsou m

V roce 2006 byla silnic

zrekonstruována a proto u tohoto úseku se za první m

2007. 

      

6.4     Schéma rozvržení bod

     Body v ose silnice jsou stabilizovány ve vzdálenosti 25

stabilizovány 3,75 m 

pásmem. 

                  Obr. 15: Schéma rozvržení bod

: Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 a

 

Pozorovací stanice 

elem periodických měření a sledování účinků poddolování byly v

/474 a  III/47214 stabilizovány body pozorovací stanice. 

ozorovací stanice se skládá ze dvou měřických přímek: 

č. II/474 (stan. 19,068 km - 21,421 km), 

č. III/47214 (stan. 0,800 km - 2,300 km). 

tabilizaci provedl Institut geodézie a důlního měřictví.  Body v ose silni

jsou stabilizovány geodetickými ocelovými nebo nastřelovacími hř

jsou stabilizovány stejným způsobem nebo dočasným, a to barvou. U

i rekognoskaci terénu provedena oprava stabilizace z důvod

 vozovky. 

Pozorovací stanice jsou měřeny od roku 2002 výškově, od roku 200

roce 2006 byla silnice č. III/47214 (stan. 0,800 km - 2,300 km) kompletn

zrekonstruována a proto u tohoto úseku se za první měření považuje m

Schéma rozvržení bodů pozorovací stanice 

ose silnice jsou stabilizovány ve vzdálenosti 25 m. Ostatní body byly

m kolmo od osy silnice. Veškeré vzdálenosti byly odm

Schéma rozvržení bodů pozorovací stanice 

47214 a č. II/474 

- 33 - 

 poddolování byly v letech 2002 

stabilizovány body pozorovací stanice.  

ose silničního tělesa 

elovacími hřeby. Ostatní body 

to barvou. U několika bodů 

ůvodů poškození při 

, od roku 2005 i polohově. 

2,300 km) kompletně 

ení považuje měření z října 

m. Ostatní body byly  

kolmo od osy silnice. Veškeré vzdálenosti byly odměřeny 
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6.5     Měření metodou GPS 

     Pro vytvoření transformačního klíče byly zvoleny trigonometrické body č. 

000927050150, 000936060390, 000936010140, 000927100280 na nepoddolovaném 

území. Trigonometrické body byly zvoleny tak, aby se určované body nacházely uvnitř 

obrazce tvořeného zvolenými trigonometrickými body.  

     Měření probíhalo ve dnech 3. a 4. 11. 2008, pro první etapu a 5. a 6. 3. 2009 pro 

druhou etapu. Jako referenční byl pro obě etapy zvolen bod č. 000927100280. Měřilo se 

rychlou statickou metodou aparaturou Leica Systém 500. V každé etapě bylo měřeno 

nezávisle dvakrát. Doba observace byla minimálně 15 minut.  

 

6.5.1      Použité přístroje a pomůcky 

     2 x GPS aparatura Leica System500 

     2 x stativ 

     2 x externí baterie 

 

 

 

 

Obr. 18:  GPS SYSTEM 500 

3,75 m 3,75 m 

25 m 

4021 

4012 4010 4011 

4021 

4021 

4021 4021 

4021 

Obr. 16 a 17  : Číslování a stabilizace bodů pozorovací stanice 
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6.5.2     Technické parametry Leica SYSTEM 500 
 

     Přijímač  SR 530 

     Typ přijímače dvoufrekvenční, geodetický, RTK 

     Metody měření Statická, Rychlá statická, Kinematická, RTK, DGPS 

     Měření na L1 12 kanálů, fázová měření C/A – kódu, korelace P – kódu 

     Měření na L2 12 kanálů, fázová měření P, podpora řešení P – kódu při AS 

     Standardní anténa AT 502 

     Přesnost polohy při postprocesingu   

     Přesnost v poloze = přesnost základny, přesnost výšky = 2 x poloha 

     Statická  3 mm + 0,5 ppm 

     Rychlá statická 5 mm + 1 ppm 

     Stop and Go Nepoužívá se 

6.6     Polohové měření bodů PPBP  

     První etapa byla měřena 12. 11. 2008, druhá 13.3. 2009. Měřilo se aparaturou Leica 

TCR307 ve třech skupinách za použití trojpodstavcové soustavy. Abychom byli schopni 

trigonometrického určování výšek bodů PPBP, evidovala se výška stroje. Před každým 

měřením byly určeny hodnoty  teploty a tlaku, které se zadávaly do totální stanice pro 

eliminaci systematických chyb z teploty a tlaku. 

      Pro úsek silnice č. II/474 bylo měřeno na stanoviscích č. 7002 až 7016 s orientacemi 

na body č. 7001 a 7017.  

     Pro úsek silnice č. III/47214 bylo měřeno na stanoviscích č. 5022 až 6012 

s orientacemi na body č. 5021 a 6013. 

6.7      Polohové a výškové měření podrobných bodů pozorovací stanice 

    Pro svou rychlost a postačující přesnost pro daný úkol byla k polohovému a 

výškovému určení podrobných bodů pozorovací stanice využita metoda tachymetrie. 

Stanovisky zde byly body PPBP s orientacemi opět na body PPBP. Orientace i 

podrobné body byly měřeny v jedné skupině ve dvou polohách. Výška signálu byla 1,3 

m a pro minimalizaci pohybu výtyčky se využilo dvoulaťové podpěry. Pro zmenšení 

vlivu refrakce a zakřivení Zěmě se měřilo maximálně na 150-ti metrové vzdálenosti.  

     Měřilo se elektronickým tachymetrem Leica TCR307 24. – 27. 11. 2008 pro první 

etapu a 23. – 26. 3. 2009 pro druhou etapu. 
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6.7.1     Použité přístroje a pomůcky 

     1 x totální stanice Leica TCR 307 

     3 x stativ 

     2 x trojnožka s trnem a odrazným signálem 

     1 x výtyčka s odrazným hranolem 

     2 x svinovací metr 

     1 x digitální teploměr a tlakoměr 

     1 x 50 metrové pásmo 

 

 

 

                                                                 Obr. 19: Elektronický tachymetr Leica TCR307 

6.7.2     Technické parametry  

 

Dalekohled   

zvětšení: 30x 

průměr objektivu: 40 mm 

zorné pole: 1°30´ (1,7gon) 

nejkratší vzdálenost záměry:  1,7 m  

Měření úhlů   

standardní odchylka – přesnost 

odčítaní: 7´´ (2 mgon) 

nejmenší zobrazovaná jednotka: 0,0005 gon 

Měření vzdáleností   

přesnost měření: 2–5mm + 2 ppm  

dosah: 0 - 5400 m podle počasí a typu hranolu 

Citlivost libely   

krabicová libela: 6´/ 2 mm 

elektronická libela: 20´´/2 mm    

Kompenzátor   

dvojosý, kapalinový   

rozsah urovnání: ±4´(0,07 gon) 

přesnost urovnání: 2´´ (0,7 mgon) 
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Automatické opravy   

kolimační chyba: ano 

indexová chyba: ano 

zakřivení země: ano 

refrakce: ano 

korekce sklonu: ano 

Ostatní parametry   

baterie: Ni + Mh, 6V, 1800mAh 

provozní teplota: -20°C až +50°C 

kapacita vnitřní paměti: 256 kB = 4000 datových bloků 

 

     Protokol o kalibraci uveden v příloze č 3.  

 

6.8     Výškové připojení 

     Výškové připojení výchozích a koncových bodů PPBP pro výpočet výškového 

pořadu bylo provedeno buď trigonometricky z bodů ČSNS, u kterých byla výška 

extrapolována z „ revírní“ nivelace k datu měření nebo metodou GPS. 

     Pro úsek silnice č. II/474 byl bod č. 7002 byl výškově připojen trigonometricky 

z  nivelačního bodu č. 116, stabilizovaného čepovou značkou ve stěně budovy č. p. 956 

na ulici Tyršová a výška bodů  č. 7016 byla určena metodou GPS.  

     Pro úsek silnice č. III/47214 byla výška bodu 5022 určena výpočtem polygonového 

pořadu, který byl měřen souběžně v rámci jiné diplomové práce. Výška bodu č. 6012 

byla určena metodou GPS. 
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7     Zpracování měření 

7.1     Zpracování dat naměřených metodou GPS 

     Pro výpočet použit software Leica SKI-Pro. Geodetické informace o bodech pro 

výpočet transformačního klíče uvedeny v příloze č. 8 na přiloženém CD. Protokoly o 

výpočtech uvedeny v příloze č. 2. Body č. 5001, 5002, 5028, 5029 se měřily za účelem 

jiné diplomové práce. 

Tab. 4: Seznam souřadnic bodů použitých pro výpočet transformačního klíče 

Číslo bodu Y X Z 
000936010140 451195,48 1104488,30 269,27 
000927050150 454759,78 1096961,15 215,91 
000927100280 461060,51 1095889,34 249,77 

000936060390 463472,98 1107061,92 258,83 
 

Tab. 5: Seznam souřadnic bodů určených metodou GPS pro 1. etapu 

Číslo bodu Y X Z 
5001 459565,62 1101530,36 243,01 
5002 459607,43 1101248,82 236,36 
5028 456094,53 1100126,76 223,92 
5029 456153,55 1100071,87 225,55 
7001 458804,08 1099916,41 283,30 
7002 458671,93 1099800,35 283,21 
7016 458810,15 1101887,35 239,16 
7017 458905,90 1101952,78 237,88 
6012 454983,65 1101862,79 229,55 
6013 454811,87 1101945,04 235,50 

 

Tab. 6: Seznam souřadnic bodů určených metodou GPS pro 2. etapu 

Číslo bodu Y X Z 
5001 459565,61 1101530,37 243,01 
5002 459607,43 1101248,83 236,36 
5028 456094,54 1100126,76 223,91 
5029 456153,54 1100071,88 225,53 
7001 458804,08 1099916,41 283,29 
7002 458671,93 1099800,34 283,21 
7016 458810,16 1101887,35 239,15 
7017 458905,90 1101952,78 237,88 
6012 454983,66 1101862,78 229,55 
6013 454811,87 1101945,03 235,50 
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7.2      Zpracování polygonových pořadů 

     Stažení naměřených dat do PC proběhlo v software Leica SurveyOffice. Pro výpočet 

polygonových pořadů použit program Kokeš v 8.53.  

     Opravy měřených délek ( z refrakce, kartografického zkreslení, nadmořské výšky, 

zakřivení Země) provedeny automaticky použitým softwarem.      

     Systematické chyby z teploty a tlaku opraveny přímo totální stanicí. 

7.2.1      Přesnost určení bodů podrobného polohového bodového pole  

      Dle vyhlášky č. 435/1992 ČBÚ  je povolená odchylka v poloze koncového bodu: 

           [m],                        (51) 

 

 kde  k1 = 10 a k2 = 0,06 pro hlavní polygonové pořady, 

  L – součet měřených stran [m], 

[RR] – je součet čtverců přímých  vzdáleností  jednotlivých bodů  

polygonového pořadu od koncového bodu[m2]. 

 

     Povolená odchylka v poloze koncového bodu pro polygonový pořad „7000“: 

[RR] = 20139224, [L] = 2384  D xy  = 1,11 m. 

     Povolená odchylka v poloze koncového bodu pro polygonový pořad „6000“: 

[RR] = 17954040, [L] = 2032  D xy  = 1,05 m. 

     

     Povolená odchylka ve směrníku poslední strany měřeného polygonového pořadu 

nesmí překročit hodnotu: 

    U1 = nmgon93 ⋅± ,                            (52) 

kde n je počet měřených vrcholových úhlů. 

     Povolená odchylka ve směrníku poslední strany pro polygonový pořad „7000“: 

U1 = ± 93 mgon . 15= 360 mgon. 

     Povolená odchylka ve směrníku poslední strany pro polygonový pořad „6000“: 

U1 = ±  93 mgon . 13 = 353 mgon. 

     

Povolené odchylky byly dodrženy 

     Protokoly o výpočtech polygonových pořadů  i s hodnotami dosažených odchylek 

uvedeny v přílohách č. 4.1 až 4.4. 

[ ]RRkLkDXY 21
310 +⋅±= −
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7.2.2      Stanovení výšek výchozích bodů PPBP 

      Výšky výchozích bodů byly spočteny extrapolací z hodnot naměřených při 

„revírních“ nivelacích. Ty jsou prováděny přesnou nivelací ze středu pracovníky 

ODMG Dolu ČSA.  

     Extrapolace byly vztaženy k měsíci ve kterém byla daná etapa měřena. U bodů 7016 

a 6013 byla výška určena metodou GPS. 

 

    Obr. 20: Extrapolace bodu č. 116 

 

          Extrapolované výšky bodu 116 „revírní“ nivelace: 

-  listopad 2008 = 283,36 m, 

-  březen 2009 = 283,35 m. 

          

     Výška připojovacího bodu 7002 byla určena trigonometricky z bodu 116. Výšky 

bodů 5021 a 5022 převzaty z měření v rámci jiné diplomové práce, které probíhalo 

souběžně. Výšky bodů 6012 a 7016 určeny metodou GPS. 

 

Tab. 7: Výšky připojovacích bodů pro polohové a výškové určení bodů PPBP 

Číslo bodu 
Výška [m] 

1. etapa 2. etapa 

5021 251,36 251,33 
5022 245,15 245,13 
6012 229,50 229,50 
7002 283,21 283,21 

7016 239,16 239,15 
 

 

283,340

283,350

283,360

283,370

283,380

IV.07 X.07 III.08 VIII.08

Extrapolace bodu 116 z „revírní“ nivelace

Nadmořská výška 
bodu 116
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 7.2.3      Trigonometrické měření výšek 

     Trigonometrický výpočet výšek s opravami délek proveden v software Groma v.7.       

Při tachymetrii se měřilo na maximální vzdálenost 150 m, a proto nebylo potřeba  

délky o systematické chyby z refrakce a zakřivení Země opravovat. 

7.2.3.1      Přesnost trigonometrického měření výšek 

     Odchylka trigonometrického nivelačního tahu podle vyhlášky č. 435/1992 Sb. ČBU 

nesmí překročit hodnotu výškového uzávěru: 

   D = ±40.10-3 . L   [m],              (53) 

      kde   [L]  je délka nivelačního tahu [km]. 

 

      Povolená odchylka pro výškový tah „6000“: 

D = ±40.10-3 . 0,2 = 0,06 m. 

      Povolená odchylka pro výškový tah „7000“: 

D = ±40.10-3 . 4,2 = 0,06 m. 

 

Povolené odchylky byly dodrženy 

     Protokoly o výpočtech výškových pořadů a dosažených odchylek uvedeny 

v přílohách č. 5.1 až 5.4. 

7.3      Zpracování měření podrobných bodů pozorovací stanice 

     Tachymetrické zaměření podrobných bodů pozorovací stanice bylo zpracováno 

v programu Kokeš v 8.5. Opravy délek z kartografického zkreslení, nadmořské výšky, 

refrakce a zakřivení Země zde nebyly brány v potaz. Měřilo se na relativně krátké 

vzdálenosti do 150 m a výše zmíněné systematické chyby dosahovaly zanedbatelných 

hodnot. 

     Seznam souřadnic podrobných bodů pozorovací stanice pro oba úseky a obě etapy 

jsou v příloze č. 9 na přiloženém CD. 
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7. 3. 1      Zpracování deformací  

     Z na naměřených hodnot podrobných bodů se určovaly následující deformace: 

 

    -     pokles -  určován z výšek bodů pozorovací stanice. Počítán dle vztahu (7) 

v programu MS Excel. Hodnoty poklesů jsou uvedeny v centimetrech.  

     Tabulky s částečnými i celkovými poklesy bodů pozorovací stanice na sledovaných 

silnicích jsou obsahem příloh 6.1.1 a 6.2.1. Grafická znázornění jsou uvedeny  

v přílohách č. 6.1.2 a 6.2.2. 

 

     -     posun -  určován z vodorovných souřadnic x a y bodů pozorovací stanice v ose 

komunikace. Hodnoty posunů jsou uváděny v [cm] a jejich orientace jsou dány 

směrníky v [g]. Výpočet proveden opět v programu MS Excel. Hodnoty jsou počítány 

jak pro částečný posun v rámci dvou etapového měření, tak i pro celkový posun. 

Tabulky s částečnými i celkovými posuny jsou uvedeny v přílohách č. 6.3.1 a 6.4.1 a 

grafická znázornění v přílohách 6.3.2 a 6.4.2. 

 

     -     podélný a příčný sklon - dle ČSN 73 6101 [4] je povolený příčný sklon 2 % a 

podélný 4,5 %. Počítán byl podle vzorce: 

                                      [%],     (54.) 

 kde  p – podélný nebo příčný sklon, 

∆V – výškový rozdíl bodů, mezi kterými se příčný nebo podélný sklon určuje, 

l – vzdálenost mezi sledovanými body. 

     Vypočtené hodnoty příčných a podélných sklonů pro jednotlivé etapy měření  

sledovaných silnic jsou uvedeny v přílohách č. 6.5.1 a 6.5.2.  

 

     -     naklonění -  podélné a příčné naklonění počítáno podle vztahu (10). Výpočty 

byly provedeny v programu MS Excel. Hodnoty naklonění uvedeny v [mm/m]. 

Výsledky pro částečné i celkové hodnoty uvedeny v přílohách č. 6.6.1 a 6.7.1. Grafická 

znázornění jsou obsahem příloh 6.6.2 a 6.7.2.  

 

     -     poloměr zakřivení  - počítán z trojic bodů podélného profilu ležících v přímce. 

Výpočet proveden podle vzorce č. 12 v programu MS Excel. Částečné i celkové 

100
l

V
p ⋅∆=
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poloměry zakřivení jsou uvedeny v přílohách č. 6.10.1 a 6.11.1. Grafická znázornění 

jsou obsahem příloh č. 6.10.2 a 6.11.2. 

 

     -     poměrné vodorovné přetvoření -  počítáno pro body pozorovací stanice v ose 

sledovaných komunikací. Počítalo se v programu MS Excel podle vzorce (11). 

Jednotkou výpočtu je [mm/m]. Hodnoty částečných a celkových vodorovných 

přetvoření pro sledované úseky silnic jsou uvedeny v přílohách č. 6.8.1 a 6.9.1. Grafická 

znázornění jsou obsahem příloh č. 6.8.2 a 6.9.2. 
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8     Závěr 

     Cílem diplomové práce bylo výškové a polohové zaměření silnic č. III/47214 (stan. 

0,800 km až 2,300 km) a silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 21, 421 km) nacházejících 

se v Ostravsko-karvinském revíru a zhodnocení jejich aktuálního stavu. 

     Měření proběhlo ve dvou etapách, a to v listopadu 2008 a březnu 2009. V rámci 

rekognoskace terénu byla u některých bodů zvýrazněna stabilizace nátěrovou barvou, 

popřípadě provedena stabilizace nová.  Jelikož silnice bývají poměrně často opravovány 

a jsou permanentě vystaveny velkému namáhání je absolutně trvalá stabilizace všech 

bodů pozorovací stanice prakticky vyloučena. 

     Vzhledem k tomu, že sledovaný  interval byl pouze tři měsíce, deformace  

nedosahovaly příliš velkých hodnot. Přesné určení hodnot deformací je také limitováno 

přesností celkového měření. Hodnoty poklesů  jsem proto uváděl v centimetrech. 

Hodnoty posunů jsou pro ilustraci pohybu uvedeny v milimetrech. Centimerových 

hodnot totiž prakticky nedosahovaly. 

     Hodnoty poklesů se pohybovaly v rozmezí 0 cm až -4 cm pro obě sledované silnice.   

K největším poklesům docházelo na silnici č. II/474 v úsecích 20,343 km až 20,818 km 

a 21,068 km až 21,093 km. Na silnici č. III/47214 pak v úseku 1,225 km až 1,450 km. 

     Částečné posuny se pro oba úseky pohybovaly v hodnotách do 1 centimetru a proto 

není nutno se o nich blíže zmiňovat. Celkové posuny však dosahují hodnot až 37 cm na 

silnici č. II/474, kde  je v toto ohledu nejvíce namáhán úsek 20,693 km až 21,421 km. 

Na silnici č. III/47214 pak největší celkové posuny dosahují hodnot 4 cm. Nejvíce 

deformován je v tomto směru úsek 1,350 km až 1,650 km. 

     Povolené hodnoty podélných (4,5 %)  a příčných (2 %) sklonů dané normou ČSN 73 

6101 jsou překračovány na zhruba  60 % celkové délky sledovaných úseků. Vzhledem 

k dosaženým hodnotam poměrných vodorovných přetvoření, naklonění a poloměru 

zakřivení lze sledované silnice zařadit do III. až V. skupiny stavenišť.  

     Výsledky měření jednoznačně dokazují vliv poddolování na stav sledovaných silnic. 

U vlastního měření bych doporučil volit stejný interval mezi jednotlivými měřeními. 

Jako nejvhodnější bych dle dosažených výsledků zvolil 6 měsíční interval, s tím, že 

měření by probíhalo v jednoznačně daných měsících.  

     Co se týče metody měření, viděl bych zde možnost otestovat i metodu GPS RTK. 

Nejlépe současně s klasickým tachymetrickým měřením pro porovnání dosažených 
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hodnot. Pokud by byla přesnost metody GPS RTK dostačující, výrazně by se do 

budoucna zmenšila pracnost a časová namáhavost klasického měření. 
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6.1.1  Tabulka poklesů na silnici č. II/474 (stan. 19,068 km – 21,421 km) 

6.1.2  Grafické znázornění poklesů bodů na silnici č. II/474 

6.2.1  Tabulka poklesů na silnici č. III/47214 (stan. 0,800 km – 2,300 km) 

6.2.2  Grafické znázornění poklesů bodů na silnici č. III/47214 

6.3.1  Tabulka posunů bodů na silnici č. II/474 (stan. 19,068 km – 21,421 km) 

6.3.2  Grafické znázornění posunů bodů na silnici č. II/474 

6.4.1  Tabulka posunu bodů na silnici č. III/47214  (stan. 0,800 km – 2,300 km) 

6.4.2  Grafické znázornění posunů bodů na silnici č. III/47214 

6.5.1  Tabulka podélného a příčného sklonu na silnici č. II/474  

(stan. 19,068 km – 21,421 km) 

6.5.2  Tabulka podélného a příčného sklonu na silnici č. III/47214  

  (stan. 0,800 km – 2,300 km) 

6.6.1  Tabulka naklonění podrobných bodů na silnici č. č. II/474  

(stan. 19,068 km – 21,421 km) 
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6.6.2  Grafické znázornění naklonění bodů na silnici č. II/474 

6.7.1  Tabulka naklonění podrobných bodů  na silnici č. III/47214  

  (stan. 0,800 km – 2,300 km) 

6.7.2  Grafické znázornění naklonění bodů na silnici č. III/47214 

6.8.1  Tabulka vodorovných přetvoření podrobných bodů na silnici č. II/474 

(stan. 19,068 km – 21,421 km) 

6.8.2  Grafické znázornění vodorovných přetvorení bodů na silnici č. II/474 

6.9.1  Tabulka vodorovných přetvoření podrobných bodů na silnici č. III/47214  

  (stan. 0,800 km – 2,300 km) 

6.9.2  Grafické znázornění vodorovných přetvorení bodů  na silnici č. III/47214 

6.10.1  Tabulka poloměru zakřivení na silnici č. II/474  

  (stan. 19,068 km – 21,421 km) 

6.10.2  Grafické znázornění poloměru zakřivení na silnici č. II/474 

6.11.1  Tabulka poloměru zakřivení na úseku na silnici č. III/47214  

  (stan. 0,800 km – 2,300 km) 

6.11.2  Grafické znázornění poloměru zakřivení na silnici č. III/47214 

7.1.1  Situační schéma bodů PPBP pro silnici č. II/474  

  (stan. 19,068 km – 21,421 km) 

7.1.2  Situační schéma bodů PPBP pro silnici č. III/47214  

  (stan. 0,800 km – 2,300 km) 

7.2.1  Situační schéma pozorovací stanice na silnici č. II/474  

  (stan. 19,068 km – 21,421 km) 

7.2.2  Situační schéma pozorovací stanice na silnici č. III/47214  

  (stan. 0,800 km – 2,300 km) 

7.3.1  Podélný profil silnice č. II/474  (stan. 19,068 km – 21,421 km) 

7.3.2  Podélný profil silnice č. III/47214 (stan. 0,800 km – 2,300 km) 

8  Naměřená data, místopisy bodů pro výpočet transformačního klíče (CD) 

9  Vypočtené souřadnice podrobných bodů pozorovací stanice (CD) 

 

 


