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1. Úvod 

Bakalářskou práci nazvanou „Sledování vertikálních pohybů povrchu v oblasti 

Křivý Důl“ jsem si vybral z témat vypsaných na Institutu geodézie a důlního měřictví 

hornicko-geologické fakulty Vysoké školy Báňské – Technické Univerzity v Ostravě. 

Daná oblast se nachází v okrese Karviná mezi obcemi Stonava a Horní Suchá a je 

součástí ostravsko – karvinské uhelné pánve. Probíhá zde dlouhodobě hlubinná těžba 

černého uhlí, která výrazně ovlivnila vzhled okolní krajiny. Důsledkem důlních činností 

dochází k narušení přirozené rovnováhy zemského povrchu, vedoucí k různým deformacím 

a následným poklesům. 

Náplní bakalářské práce bylo provést periodická výšková měření metodou přesné 

nivelace na již vytvořené liniové pozorovací stanici. Požadovaná doba měření byla dána 

dobou přeletu družic pořizujících radarové snímky nad zaměřovaným územím. 

Výsledkem pak je zjištění nadmořských výšek bodů, jejich porovnání a výpočet 

poklesů a naklonění. 
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2. Utváření poklesové kotliny 

Při podzemním dobývání ložisek dochází k zavalení nebo prohnutí vyrubaných 

prostorů, které se může projevit pohybem zemského povrchu. Pohyb ve svislém směru 

představuje pokles a v případě vodorovného pohybu se projeví posun objektů a bodů na 

povrchu. Vyrubáním vodorovně uloženého ložiska se na zemském povrchu vytvoří 

poklesová kotlina [6]. 

 

Obr. 1 Schéma poklesové kotliny [1] 

U bodů, ležících na dně poklesové kotliny se předpokládá pouze pohyb ve svislém 

směru, u bodů nacházejících se na svahu poklesové kotliny i ve směru vodorovném, 

protože bod ve svahu se pohybuje směrem k vyrubanému prostoru [6]. 

 

Obr. 2 Pohyb bodů na poklesové kotlině [6] 

Pro sledování poklesů se zřizují pozorovací stanice. Její tvar závisí na velikosti 

poklesové kotliny a krajní body stanice se volí tak, aby byly mimo vliv poddolování. 
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3. Výškové měření 

Výškové poměry charakterizuje hodnota absolutní (nadmořské) výšky, která 

představuje svislou vzdálenost bodů od tzv. nulové hladinové plochy. V praxi mají velký 

význam i relativní výšky, což jsou výškové rozdíly (převýšení) určovaných bodů k bodu 

výchozímu [2]. 

Znázornění absolutní výšky a výškového rozdílu podle [7]: 

 

 

Obr. 3 Základní pojmy výškového měření [7] 

Výškový rozdíl: vAB = vB – vA 

Absolutní výška bodu B: vB = vA + vAB 

3.1. Výškopisné základy v ČR 

Výškové bodové pole tvoří výškopisné základy v ČR a umožňuje soustavné, 

jednotné a přesné určení nadmořských výšek. Výšky jednotlivých bodů jsou podkladem 

pro výšková měření [5]. 

Výškové bodové pole tvoří podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. [9]: 

1) základní výškové bodové pole, které tvoří 

a) základní nivelační body, 

b) body České státní nivelační sítě I. až III. řádu, 
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2) podrobné výškové bodové pole, které tvoří 

a) nivelační sítě IV. řádu, 

b) plošné nivelační sítě, 

c) stabilizované body technických nivelací. 

V ČR je 11 základních nivelačních bodů. Označují se římskými číslicemi a 

názvem obce v jejímž obvodu leží. 

3.2. Výškové systémy v ČR 

Nynějším výškovým systémem používaným na území ČR je Baltský systém po 

vyrovnání (Bpv). Nadmořské výšky jsou odvozeny od střední hladiny Baltského moře, 

která je určena nulovým bodem vodočtu v Kronštadtu u Leningradu [2]. 

Dříve byl u nás také používán výškový systém jadranský odvozený od střední 

hladiny Jaderského moře [2]. 

 

 

Obr. 4 Porovnání jadranského a baltského výškového systému [7] 

 

3.3. Metoda určování svislých pohybů 

Svislým pohybem rozumíme pokles bodů za určité časové období. Určí se 

z rozdílu výšek zaměřených na počátku a na konci daného období [6]. 
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i s ∆t j,k = i V t k – i V t j , 

kde i s ∆t j,k je pokles bodu i za dobu ∆t j,k , 

i V t j je výška bodu i na počátku časového období, 

i V tk je výška bodu i na konci časového období. 

3.4. Metoda určování naklonění z poklesů 

Při poklesů bodů dochází k naklonění i terénu na svahu poklesové kotliny (obr. 2). 

Teprve při fázi, kdy je vyrubaná plocha větší než plocha plně účinná, dochází na dně 

poklesové kotliny k vyrovnání terénu, např. dojde k ustálení objektů v terénu do vodorovné 

polohy. Naklonění řadíme mezi deformace, vyvolávající škody na objektech [6]. 

Naklonění můžeme určovat buď přímým nebo nepřímým způsobem. Při použití 

přímého způsobu využíváme speciální přístroje, které umožňují naklonění přímo měřit. 

K nepřímému určení slouží výpočet z poklesů dvou sousedních bodů v terénu nebo posun 

bodů umístěných na vysokých stavbách nad sebou [6]. 

Výsledné hodnoty naklonění vyjadřujeme v milimetrech na metr délky nebo 

v promilích [6]. 

3.4.1. Nepřímé určování naklonění z poklesů 

K nepřímému určení naklonění mezi dvěma body je nutné znát jejich pokles za 

daný časový úsek a jejich vodorovnou vzdálenost. Podle obr. 5 bude naklonění definováno 

vztahem [6]: 

ki

t
i

t
k

ki l

ss
i

,
,

∆∆ −
= , 

kde is∆t, 
ks∆t jsou poklesy za dobu ∆t v milimetrech, 

l i,k je vodorovná vzdálenost v metrech. 



Michal Slinták: Sledováni vertikálních pohybů povrchu v oblasti Křivý Důl 

2009   6

 

Obr. 5 Naklonění vypočtené z poklesu [6] 

 

4. Geometrická nivelace 

Geometrická nivelace je měřická metoda, pomocí které se určí výškové rozdíly 

mezi body. V praxi využíváme dva druhy metod, a to geometrickou nivelaci vpřed a 

geometrickou nivelaci ze středu. 

Při geometrické nivelaci vpřed určíme výškový rozdíl mezi body tak, že přesně 

nad jeden bod postavíme nivelační přístroj a na druhý lať [5]. Tato metoda je však málo 

používána, protože je zdlouhavá a málo přesná. 

Využívá se proto častěji geometrická nivelace ze středu, která je jednodušší, 

přesnější a časově méně náročná. 

Podle požadavků, které jsou kladeny na přesnost měření se geometrická nivelace 

ze středu dále dělí na: 

1) technickou nivelaci, 

2) přesnou nivelaci, 

3) velmi přesnou nivelaci, 

4) zvlášť přesnou nivelaci. 

4.1. Princip geometrické nivelace ze středu 

Při určování výškových rozdílů mezi body geometrickou nivelací ze středu přístroj 

stavíme mezi latě tak, aby délky záměr vpřed a vzad byly přibližně stejně dlouhé. Při směru 

postupu měření z bodu A na bod B provedeme na stupnicích latí odečtení hodnot lzA (čtení 
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na lati vzad) a lpB (čtení na lati vpřed). Takové jednoduché postavení tvoří nivelační sestavu 

[2]. 

Podle obr. 6 výšku bodu B určíme ze známé výšky bodu A pomocí vztahu [7]: 

p
B

z
AAABAB llvvvv −+=+=  

 

Obr. 6 Geometrická nivelace ze středu [7] 

Je-li vzdálenost bodů A,B značně velká (obr. 7), rozdělíme ji pomocí mezibodů 1….n [7]: 

nBnnAlAB vvvvv +++= − ,12,1 ....  

rozepsáním dostaneme [7]: 

( ) ( ) ( )p
B

z
n

pzpz
AAB llllllv −++−+−= ....211  

sečtením hodnot pak platí [7]: 

[ ] [ ]Bpn

A
z

AB llv 1−=  

výška určovaného bodu [7]: 

ABAB vvv ∆+=  
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Obr. 7 Geometrická nivelace ze středu mezi vzdálenými body [3] 

 

Samotné nivelační měření se provádí v nivelačních pořadech. Nivelační pořady se 

dále rozdělují na úseky, úseky pak na oddíly a oddíly na sestavy. Takovéto rozdělení nám 

umožňuje snadnější vyhledání hrubých chyb nivelace, posuzování přesnosti měření, anebo 

má význam při ukončení práce, vlivem náhlé změny počasí [2]. 

4.2. Chyby nivelace 

Na výsledné nivelační měření mají vliv hrubé, systematické a náhodné chyby. 

Tyto chyby se snažíme co nejlépe eliminovat už při samotném měření [2]. 

4.2.1. Hrubé chyby 

Vznikají zejména nezkušeností nebo nepozorností měřiče, například zacílení na 

nesprávný cíl, špatné odečtení na lati. Hrubé chyby vyloučíme dvojím měřením nebo 

měřením nadbytečných veličin. 

4.2.2. Systematické chyby 

Systematické chyby nám ovlivňují výsledné hodnoty systematicky. Můžeme je 

odstranit buďto měřickým postupem nebo početní korekcí. Správnost výsledků měření 

bude záviset na tom, do jaké míry se nám podařilo systematické chyby eliminovat. 

Mezi systematické chyby patří: 

1) Chyba ze sklonu záměrné přímky vzniká při nerovnoběžnosti záměrné osy 

dalekohledu s osou nivelační libely nebo při systematické chybě kompenzátoru. Její 
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vliv se vyloučí při dodržení stejné délky záměry směrem vpřed i zpět, tzn. 

geometrickou nivelací ze středu [2]. 

2) Chyba z rozdílu výšky zdánlivého a skutečného horizontu na lati vzniká tak, že 

příslušná hladinová plocha není totožná s vodorovnou záměrnou přímkou roviny. Je 

způsobena zakřivením Země a závisí na délce záměry. Odstraní se dodržením 

geometrické nivelace ze středu [2]. 

3) Chyba z refrakce vzniká v důsledku přechodu záměrného paprsku ovzduším různé 

hustoty. K největším rozdílům dochází ve vrstvě nízko nad povrchem, proto je 

výhodnější volit záměry výše od země (záměra by neměla klesnout pod 0,5 m). 

Chyba se opět vyloučí geometrickou nivelací ze středu [2]. 

4) Chyba z nepřesného dělení stupnice latě se zjistí porovnáním polohy rysek stupnice 

s ryskami porovnávacího měřidla. K nivelovanému převýšení se zavádí oprava 

z komparace latě. Při použití dvou latí může tuto chybu způsobit i odsazení nuly na 

latích, proto by měl mít nivelační pořad sudý počet záměr [2]. 

5) Chyba z odklonu nivelační latě od svislice vzniká při nesvislém postavení latě. 

6) Chyba ze změny výšky nivelačního přístroje nebo latě je způsobena pozvolným 

zapadáním v nepevném terénu [2]. 

4.2.3. Náhodné chyby 

Náhodné chyby vznikají zejména při nepřesném urovnání záměrné přímky, 

nepřesném určení části nejmenšího dílku na lati, nepřesném čtení na lati způsobeném 

odklonem od svislice a při jiných zbytkových chybách [2]. 

4.3. Stanovení přesnosti nivelačního měření 

Podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. [9] jsou stanoveny mezní povolené hodnoty 

kilometrové chyby nivelačního převýšení pro jednotlivé druhy nivelací. 
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Tab. 1 Mezní velikost střední kilometrové chyby niv. převýšení [9] 

Druh nivelace Mezní kilometrová chyba [[[[mm]]]] 

Zvlášť přesná nivelace I. řádu 0,40   +   
Rn

71,0
 

Velmi přesná nivelace II. řádu 0,45   +   
Rn

80,0
 

Přesná nivelace III. řádu 0,60   +   
Rn

06,1
 

Přesná nivelace IV. řádu 1,00   +   
Rn

77,1
 

 

kde nR je počet nivelačních oddílů v posuzovaném převýšení. 

Pro přesnost nivelačního měření je tedy charakteristická jeho střední kilometrová 

chyba. Můžeme si ji jednoduše odvodit z dvojího měření (směrem tam a zpět), kdy 

srovnáme výškové rozdíly nivelačního pořadu rozděleného na nivelační oddíly [6]. 

Střední kilometrová chyba nivelačního převýšení je dána vzorcem: 






±=
s

dd

n
m

1

2

1
0 , 

kde n je počet oddílu v nivelačním pořadu, 

d je rozdíl převýšení dvojice měření v oddíle [mm], 

s je délka příslušného oddílu [km]. 

Je-li měření provedeno pouze v jednom směru nelze přesnost určit přímo a 

využijeme kritérií  povolených odchylek pro kontrolní měření. Ze známé střední 

kilometrové chyby dvojí nivelace, bude střední kilometrová chyba jednoduché nivelace 

vypadat takto [6]: 

m0 ′ =  m0 ⋅ √2 
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4.4. Ověření výšky připojovacích bodů 

Kontrolním měřením se ověřuje totožnost a neměnnost připojovacích kontrolních 

bodů. Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro oddíl nesmí překročit 

hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené v tabulce podle [9]: 

Tab. 2 Mezní odchylky pro oddíl mezi daným a nově naměřeným převýšením [9] 

nivelační síť pro oddíl [mm] 
I. řádu 2,0   +   1,50   .   R  
II. řádu 2,0   +   2,25   .   R  
III. řádu 2,0   +   3,00   .   R  
IV. řádu 2,0   +   5,00   .   R  

kde R je délka oddílu v km. 

Odchylka pro oddíl mezi nivelovaným převýšením tam a zpět nesmí překročit 

hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené v tabulce podle [9]: 

Tab. 3 Mezní odchylky pro oddíl mezi nivelovaným převýšením tam a zpět [9] 

nivelační síť pro oddíl [mm] 
I. řádu 1,50   .   R  
II. řádu 2,25   .   R  
III. řádu 3,00   .   R  
IV. řádu 5,00   .   R  

kde R je délka oddílu v km. 

Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro úsek nesmí překročit 

hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené v tabulce podle [9]: 

Tab. 4 Mezní odchylky pro úsek mezi daným a nově naměřeným převýšením [9] 

nivelační síť pro úsek [mm] 

I. řádu 2,0   +   1,50   .   3 2L  

II. řádu 2,0   +   2,25   .   3 2L  

III. řádu 2,0   +   3,00   .   3 2L  

IV. řádu 2,0   +   5,00   .   3 2L  

kde L je délka nivelačních sestav v km. 
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Odchylka pro úsek mezi nivelovaným převýšením tam a zpět nesmí překročit 

hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené v tabulce podle [9]: 

Tab. 5 Mezní odchylky pro úsek mezi nivelovaným převýšením tam a zpět [9] 

nivelační síť pro úsek [mm] 

I. řádu 1,50   .   3 2L  

II. řádu 2,25   .   3 2L  

III. řádu 3,00   .   3 2L  

IV. řádu 5,00   .   3 2L  

kde L je délka nivelačních sestav v km. 

5. Nivelační přístroje a pomůcky 

5.1. Nivelační přístroje 

Nivelační přístroje slouží k vytyčování vodorovné srovnávací roviny, ze které se 

odečtením na nivelační lati určují výškové rozdíly mezi body. Srovnávací rovinu vytváří 

záměrná přímka urovnaného dalekohledu nivelačního přístroje otáčením okolo své svislé 

osy [2]. 

Podle způsobu urovnání záměrné přímky rozlišujeme nivelační přístroje na 

libelové a kompenzátorové. 

Vodorovnou srovnávací rovinu lze vytyčit i optickým systémem, který vysílá 

laserový paprsek. Rozeznáváme tedy i nivelační přístroje laserové [2]. 

5.1.1. Nivelační přístroje libelové 

Hlavní částí libelových nivelačních přístrojů je dalekohled s horizontální 

záměrnou přímkou Z a s nivelační libelou. Ta je spojena s dalekohledem tak, aby osa libely 

L byla rovnoběžná se záměrnou přímkou Z [2]. 
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Obr. 8 Schéma libelového nivelačního přístroje [7] 

5.1.2. Nivelační přístroje kompenzátorové 

Časově náročné urovnávání pomocí nivelační libely nahrazují samočinným 

urovnáním záměrné přímky do horizontální polohy pomocí kompenzátoru. Vodorovný 

paprsek procházející optickým středem objektivu se přivede do středu nitkového kříže. 

Rozsah činnosti optickomechanické funkce kompenzátoru, která působí vlivem tíhového 

pole Země, je omezen úhlovou hodnotou ± (5 až 15)′. Vlivem tohoto rozsahu je tedy 

důležité nejprve nivelační přístroj urovnat pomocí krabicové libely [2]. 

Kompenzátor je zařízení umístěné v dalekohledu mezi rovinou nitkového kříže a 

vnitřní zaostřovací čočkou. Je tvořen systémem optických hranolů (mohou být 

kombinovány se zrcadly), z nichž jeden má výkyvný pohyb usměrněný závěsným 

kyvadlovým systémem [2]. 

 

 

Obr. 9 Princip působení kompenzátoru [7] 

1 – objektiv, 2 – nitkový kříž, 3 – okulár 
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Značnou výhodou kompenzátorových přístrojů oproti libelovým je úspora času při 

měření a minimální citlivost vůči změnám teploty. Naopak si nemůžeme být jisti funkční 

spolehlivosti kompenzátoru a tlumícího zařízení [7]. 

5.1.3. Osové podmínky nivelačních přístrojů 

U nivelačních přístrojů je důležité splnění osových podmínek, které vyplývají ze 

vzájemných poloh os [7]. 

 

 

Obr. 10 Osy nivelačního přístroje[7] 

Podle obr. 10 platí: 

1) L′⊥V…osa krabicové libely musí být kolmá na svislou osu přístroje, 

2) Z // L…osa záměrné přímky přístroje musí být rovnoběžná s osou nivelační libely, 

3) H⊥V…osa nitkového kříže musí být kolmá na svislou osu přístroje. 

5.2. Nivelační pomůcky 

Součástí základních nivelačních pomůcek jsou nivelační latě, libely nivelačních 

latí, laťové podložky a držáky nivelačních latí [7]. 

Nivelační latě se používají jako svislá měřidla pro odečítání hodnoty, kterou 

vymezí vodorovná ryska nitkového kříže. Z obr. 11 je patrné, že latě dále rozdělujeme 

podle druhu nivelace [2]. 
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Obr. 11 Typy nivelačních latí [2] 

a) přesné nivelační latě s 5mm dělením, b) přesné nivelační latě s 10mm dělením, c) latě pro 

technickou nivelaci, d) skládací nivelační latě 

Při nivelačním měření je nutné mít svisle postavené nivelační latě. Toho docílíme 

pomocí krabicové libely. 

Laťové podložky slouží k zachování přesné výšky nivelační latě. U velmi přesné 

nivelace se využívají ocelové hřeby, které se zatlučou do země. Při přesné a technické 

nivelaci se lať pokládá na nivelační podložky, tzv. „žabky“ [2]. 

 

 

Obr. 12 Laťové podložky – „žabky“ [7] 
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Obr. 13 Libela nivelační latě 

Držáky nivelačních latí slouží k zachování stabilní polohy latě. U velmi přesné 

nivelace je nutno tyto držáky používat. 

6. Měřické dvojice nestejné přesnosti 

Vyrovnání volného nivelačního pořadu metodou nejmenších čtverců provádíme 

postupem pro vyrovnání měřických dvojic nestejné přesnosti. V každé dvojici mají obě 

měření zpravidla stejnou přesnost a tedy i váhu. Proto počítáme pro každou měřickou 

dvojici její prostý aritmetický průměr obou měření, přesnost a váha se však mění od 

dvojice ke dvojici [8]. 

Volný nivelační pořad máme rozdělen na n nestejně dlouhých oddílů. Výpočet 

dále provádíme v pracovní tabulce. 

Postup zpracování: 

1) Vypočteme vyrovnanou hodnotu výškového rozdílu ∆h ze vztahu: 

=




 ′′+′
=∆

2

ll
h … a kontrolně 

[ ] [ ] =
′′+′

=∆
2

ll
h … , 

 kde l′, l′′ je dvojice měření. 



Michal Slinták: Sledováni vertikálních pohybů povrchu v oblasti Křivý Důl 

2009   17

2) Vypočteme rozdíly d jednotlivých dvojic a [d] ze vztahu: 

=′′−′= lld … 

[ ] [ ] =′′−′= lld … a kontrolně [ ] [ ] [ ] =′′+′= lld … 

3) Provedeme volbu vah p: 

s
p

1=  =… , 

 kde s je délka oddílu. 

4) Vypočteme [dd] z jednotlivých dvojic a kontrolně ze vzorce: 

[ ] ( )[ ] [ ] =−⋅−+= ndddd 21 2 … 

5) Vypočteme výrazy [ ]pdd  a 






s

dd
. 

 Kontrolou je [ ]pdd  = 






s

dd
. 

6) Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu m0 : 

=




±=
s

dd

n
m

2

1
0 … , 

 kde n je počet oddílů. 

7) Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu aritmetického průměru m0x: 

=




±=
s

dd

n
m x

1

2

1
0 … 

8) Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu vyrovnaného výškového 

rozdílu celé tratě m∆h: 

smm xh ⋅=∆  =… 

9) Zápis nejpravděpodobnější hodnoty a její střední chyby pro celý volný nivelační 

pořad: 

hmh ∆±∆  
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7. Vlastní měření a vyhodnocení 

Měření proběhlo ve třech etapách, které byly dány dobou přeletu družic radarové 

interferometrie. 

Práce v terénu byla započata rekognoskací již vytvořené liniové pozorovací 

stanice, která vede podél nivelačního pořadu Ge5 státní nivelace. Výchozím bodem je 

nivelační bod 19.2 ležící na katastrálním území Horní Suchá, koncovým pak nivelační bod 

11.2 nacházející se na katastrálním území Stonava. Chybějící body pozorovací stanice byly 

nově stabilizovány ocelovými geodetickými hřeby a označeny písmenem N za jejich 

původním číslem. Mapa s vyznačenými body je přiložena jako příloha č. 10. 

Pro měření byl použit kompenzátorový nivelační přístroj Koni 007 se samočinným 

urovnáním záměrné přímky. Dále byl použit stativ, dvě 3m invarové latě s 5 mm dělením a 

dvě nivelační podložky na body. 

 

Obr. 14 Nivelační přístroj Koni 007 

Samotné výškové měření bylo provedeno metodou přesné geometrické nivelace ze 

středu s přesností pro nivelační sítě IV. řádu. Nivelační pořad byl při měření rozdělen do 

čtyř oddílů, kde každý oddíl byl připojen na další body nivelačního pořadu Ge5 státní 

nivelace. Geodetické údaje těchto bodů jsou uvedeny v příloze č. 3. Na již dříve vytvořené 

pozorovací stanici byl vynechán bod č. 57, nebyl proto použit ani nyní. U bodů č. 45 a 56 
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došlo během zimy ke zničení, nebyly tedy zahrnuty do třetího měření. Nivelační zápisníky 

všech měření jsou přiloženy jako přílohy č. 4 až 9. 

Získaná naměřená data byla vyhodnocena a provedl se rozbor charakteristik 

přesnosti jednotlivých měření (viz. kapitola 7.2). 

Z vyhodnocených dat se na závěr vypočetl svislý pohyb a naklonění bodů liniové 

pozorovací stanice. 

7.1. Princip měření 

Přesná nivelace se využívá pro určení nadmořských výšek ve výškovém bodovém 

poli v nivelačních pořadech III. a IV. řádu a v plošné nivelační síti. Každý pořad se 

niveluje vždy směrem tam a zpět alespoň v jinou denní dobu [4]. 

Pro měření nivelačních pořadů IV. řádu se používají latě celistvé z jednoho kusu 

vybavené krabicovou libelou. Délky záměr by neměly překročit 50 m, výška záměry nad 

terénem by neměla klesnout pod 50 cm (ve svažitém terénu u záměr kratších než 20 m pod 

25 cm). Připojovací a kontrolní měření se provádí na dva nejbližší nivelační body, bez 

ohledu na jejich vzdálenost [4]. 

7.2. Rozbor charakteristik přesnosti 

V tomto případě se jednalo o soubor měřických dvojic nestejné přesnosti, který 

byl rozebrán v kapitole 6. Rozbor vede k určení přesnosti měření nivelačního pořadu, kdy 

výpočtem v pracovní tabulce dostaneme výsledky potřebné k výpočtu střední kilometrové 

chyby m0, střední kilometrové chyby aritmetického průměru m0x, střední kilometrové 

chyby vyrovnaného výškového rozdílu celé tratě ms. 

Před samotným rozborem charakteristiky přesnosti se musí ověřit výška 

výchozího bodu a provést zhodnocení přesnosti vlastního měření. 

Ověření pomocí mezní odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením zde 

není uvedeno z důvodů nejistých výšek nivelačních bodů vlivem poddolování.  
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7.2.1. Vyhodnocení 1. měření 

Ověření výšky výchozího bodu 19.2: 

Nivelované převýšení výchozího bodu 19.2 bylo porovnáno s mezní odchylkou 

mezi nivelovaným převýšením tam a zpět, která je dána podle vzorce 5,00 ⋅ R (kde R je 

délka oddílu v km, v tomto případě 0,68 km). 

Mezní odchylka: 4,12 mm 

Naměřená odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět:  

l′ -l′′, 

kde l′, l′′ jsou naměřené převýšení výchozího bodu směrem tam a zpět (v tomto případě 

0,5337m a –0,5334m). 

Naměřená odchylka: 0,30 mm 

Dále bylo porovnáno nově naměřené a dané převýšení výchozího bodu 19.2. 

Mezní odchylka je vypočtena podle vzorce 2,0 + 5,00 ⋅ R . 

Mezní odchylka: 6,12 mm 

Naměřená odchylka mezi daným a nově získaným převýšením: 

∆h – ∆v, 

kde ∆h je aritmetický průměr převýšení směrem tam a zpět, 

∆v je dané převýšení nivelačních bodů 19.2 a 18.1 (viz. příloha č.3). 

∆h = 0,5336 m 

∆v = 0,5310 m 

Naměřená odchylka: 2,60 mm 

Z vypočtených hodnot je vidět, že hodnoty naměřených odchylek nepřekračují 

hodnoty mezních odchylek. 

Zhodnocení přesnosti vlastního měření: 

Mezní odchylka pro volný nivelační pořad mezi převýšením tam a zpět byla 

vypočtena podle vzorce 5,00 ⋅ 3 2L (kde L je délka nivelačního pořadu v km, v tomto 

případě 3,96 km). 

Mezní odchylka: 12,51 mm 
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Naměřená odchylka volného nivelačního pořadu byla vypočtena jako rozdíl převýšení 

směrem tam a zpět (-29,9385m a 29,9387m). 

Naměřená odchylka: 0,20 mm 

Z vypočtených hodnot je vidět, že hodnota naměřené odchylky vlastního měření 

nepřekračuje hodnotu mezní odchylky. 

 

Vyrovnání a rozbor charakteristik přesnosti: 

Tab. 6 Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 1. měření 
 

Oddíl 
Nivelační 

body 

Měření 
TAM 
[m] 

Měření 
ZPĚT 
[m] 

s 
[km]  

x  [m] 
p  

[km]  
d   

[mm]  
dd  

[mm] 
d+1 

[mm] 
(d+1)2 

[mm]  
pdd dd/s 

1 19.2 18.1 -0,5334 0,5337 0,68 -0,53355 1,47 0,3 0,09 1,3 1,69 0,1323 0,1324 

2 18.1 17.3 6,6386 -6,6385 0,31 6,63855 3,23 0,1 0,01 1,1 1,21 0,0323 0,0322 

3 17.3 16.2 -6,0483 6,0473 0,53 -6,04780 1,89 -1,0 1,00 0,0 0,00 1,8900 1,8868 

4 16.2 11.2 -29,9954 29,9962 2,44 -29,99580 0,41 0,8 0,64 1,8 3,24 0,2624 0,2623 

∑ -29,9385 29,9387 3,96 -29,93860  0,2 1,74 4,2 6,14 2,3170 2,3137 

Kontrolně:  [dd] = [(d+1)2] – 2⋅[d] – n 

 1,74 = 1,74 






±=
s

dd

n
m

2

1
0 = 0,54 mm 






±=
s

dd

n
m X

1

2

1
0 = 0,38 mm 

smm xs ⋅= 0 = 0,76 mm 

 
Celkové převýšení (mezi bodem 19.2 a 11.2): -29,93860 ±±±± 0,00076 m 

Mezní velikost střední kilometrové chyby byla vypočítaná podle vzorce 

1,00+
Rn

77,1
 (kde nR je počet nivelačních oddílů) pro nivelační síť IV. řádu a porovnána se 

střední kilometrovou chybou. 
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Tab. 7 Mezní velikost střední kilometrové chyby 1. měření 

Střední kilometrová 
chyba [mm] 

Mezní střední 
kilometrová chyba 

[mm] 

0,38 1,88 

 

 

7.2.2. Vyhodnocení 2. měření 

Ověření výšky výchozího bodu 19.2: 

Nivelované převýšení výchozího bodu 19.2 bylo porovnáno s mezní odchylkou 

mezi nivelovaným převýšením tam a zpět, která je dána podle vzorce 5,00 ⋅ R (kde R je 

délka oddílu v km, v tomto případě 0,68 km). 

Mezní odchylka: 4,12 mm 

Naměřená odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět:  

l′ -l′′, 

kde l′, l′′ jsou naměřené převýšení výchozího bodu směrem tam a zpět (v tomto případě 

0,5349m a –0,5343m). 

Naměřená odchylka: 0,60 mm 

Dále bylo porovnáno nově naměřené a dané převýšení výchozího bodu 19.2. 

Mezní odchylka je vypočtena podle vzorce 2,0 + 5,00 ⋅ R . 

Mezní odchylka: 6,12 mm 

Naměřená odchylka mezi daným a nově získaným převýšením: 

∆h – ∆v, 

kde ∆h je aritmetický průměr převýšení směrem tam a zpět, 

∆v je dané převýšení nivelačních bodů 19.2 a 18.1 (viz. příloha č.3). 

∆h = 0,5346 m 

∆v = 0,5310 m 

Naměřená odchylka: 3,60 mm 

Z vypočtených hodnot je vidět, že hodnoty naměřených odchylek nepřekračují 

hodnoty mezních odchylek. 
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Zhodnocení přesnosti vlastního měření: 

Mezní odchylka pro volný nivelační pořad mezi převýšením tam a zpět byla 

vypočtena podle vzorce 5,00 ⋅ 3 2L (kde L je délka nivelačního pořadu v km, v tomto 

případě 3,96 km). 

Mezní odchylka: 12,51 mm 

Naměřená odchylka volného nivelačního pořadu byla vypočtena jako rozdíl převýšení 

směrem tam a zpět (-29,9930m a 29,9970m). 

Naměřená odchylka: 4,00 mm 

Z vypočtených hodnot je vidět, že hodnota naměřené odchylky vlastního měření 

nepřekračuje hodnotu mezní odchylky. 

Vyrovnání a rozbor charakteristik přesnosti: 

Tab. 8 Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 2. měření 

Oddíl 
Nivelační 

body 
Měření 
tam [m] 

Měření 
zpět [m]  

s 
[km]  

x  [m] 
p  

[km]  
d   

[mm]  
dd  

[mm] 
d+1 

[mm] 
(d+1)2 

[mm]  
pdd  dd/s 

1 19.2 18.1 -0,5343 0,5349 0,68 -0,53460 1,47 0,6 0,36 1,6 2,56 0,5292 0,5294 

2 18.1 17.3 6,6352 -6,6340 0,31 6,63460 3,23 1,2 1,44 2,2 4,84 4,6512 4,6452 

3 17.3 16.2 -6,0502 6,0509 0,53 -6,05055 1,89 0,7 0,49 1,7 2,89 0,9261 0,9245 

4 16.2 11.2 -30,0437 30,0452 2,44 -30,04445 0,41 1,5 2,25 2,5 6,25 0,9225 0,9221 

∑ -29,9930 29,9970 3,96 -29,99500   4,0 4,54 8,0 16,54 7,0290 7,0212 

Kontrolně:  [dd] = [(d+1)2] – 2⋅[d] – n 

 4,54 = 4,54 






±=
s

dd

n
m

2

1
0 = 0,94 mm 






±=
s

dd

n
m X

1

2

1
0 = 0,66 mm 

smm xs ⋅= 0 = 1,31 mm 

Celkové převýšení (mezi bodem 19.2 a 11.2): -29,99500 ±±±± 0,00131 m 
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Mezní velikost střední kilometrové chyby byla vypočítaná podle vzorce 

1,00+
Rn

77,1
 (kde nR je počet nivelačních oddílů) pro nivelační síť IV. řádu a porovnána se 

střední kilometrovou chybou. 

Tab. 9 Mezní velikost střední kilometrové chyby 2. měření 

Střední kilometrová 
chyba [mm] 

Mezní střední 
kilometrová chyba 

[mm] 

0,66 1,88 

 
 

7.2.3. Vyhodnocení 3. měření 

Ověření výšky výchozího bodu 19.2: 

Nivelované převýšení výchozího bodu 19.2 bylo porovnáno s mezní odchylkou 

mezi nivelovaným převýšením tam a zpět, která je dána podle vzorce 5,00 ⋅ R (kde R je 

délka oddílu v km, v tomto případě 0,68 km). 

Mezní odchylka: 4,12 mm 

Naměřená odchylka mezi nivelovaným převýšením tam a zpět:  

l′ -l′′, 

kde l′, l′′ jsou naměřené převýšení výchozího bodu směrem tam a zpět (v tomto případě 

0,5362m a –0,5358m). 

Naměřená odchylka: 0,40 mm 

Dále bylo porovnáno nově naměřené a dané převýšení výchozího bodu 19.2. 

Mezní odchylka je vypočtena podle vzorce 2,0 + 5,00 ⋅ R . 

Mezní odchylka: 6,12 mm 

Naměřená odchylka mezi daným a nově získaným převýšením: 

∆h – ∆v, 

kde ∆h je aritmetický průměr převýšení směrem tam a zpět, 

∆v je dané převýšení nivelačních bodů 19.2 a 18.1 (viz. příloha č.3). 

∆h = 0,5360 m 
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∆v = 0,5310 m 

Naměřená odchylka: 5,00 mm 

Z vypočtených hodnot je vidět, že hodnoty naměřených odchylek nepřekračují 

hodnoty mezních odchylek. 

Zhodnocení přesnosti vlastního měření: 

Mezní odchylka pro volný nivelační pořad mezi převýšením tam a zpět byla 

vypočtena podle vzorce 5,00 ⋅ 3 2L (kde L je délka nivelačního pořadu v km, v tomto 

případě 3,96 km). 

Mezní odchylka: 12,51 mm 

Naměřená odchylka volného nivelačního pořadu byla vypočtena jako rozdíl převýšení 

směrem tam a zpět (-30,0424m a 30,0470m). 

Naměřená odchylka: 4,60 mm 

Z vypočtených hodnot je vidět, že hodnota naměřené odchylky vlastního měření 

nepřekračuje hodnotu mezní odchylky. 

Vyrovnání a rozbor charakteristik přesnosti: 

Tab. 10 Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 3. měření 

Oddíl 
Nivelační 

body 
Měření 
tam [m] 

Měření 
zpět [m]  

s 
[km]  

x  [m] 
p  

[km]  
d   

[mm]  
dd  

[mm] 
d+1 

[mm] 
(d+1)2 

[mm]  
pdd  dd/s 

1 19.2 18.1 -0,5358 0,5362 0,68 -0,53600 1,47 0,4 0,16 1,4 1,96 0,2352 0,2353 
2 18.1 17.3 6,6356 -6,6353 0,31 6,63545 3,23 0,3 0,09 1,3 1,69 0,2907 0,2903 
3 17.3 16.2 -6,0504 6,0513 0,53 -6,05085 1,89 0,9 0,81 1,9 3,61 1,5309 1,5283 

4 16.2 11.2 -30,0918 30,0948 2,44 -30,09330 0,41 3,0 9,00 4,0 16,00 3,6900 3,6885 

∑ -30,0424 30,0470 3,96 -30,04470   4,6 10,06 8,6 23,26 5,7468 5,7424 

Kontrolně:  [dd] = [(d+1)2] – 2⋅[d] – n 

 10,06 = 10,06 






±=
s

dd

n
m

2

1
0 = 0,85 mm 






±=
s

dd

n
m X

1

2

1
0 = 0,60 mm 



Michal Slinták: Sledováni vertikálních pohybů povrchu v oblasti Křivý Důl 

2009   26

smm xs ⋅= 0 = 1,19 mm 

Celkové převýšení (mezi bodem 19.2 a 11.2): -30,04470 ±±±± 0,00119 m 

Mezní velikost střední kilometrové chyby byla vypočítaná podle vzorce 

1,00+
Rn

77,1
 (kde nR je počet nivelačních oddílů) pro nivelační síť IV. řádu a porovnána se 

střední kilometrovou chybou. 

Tab. 11 Mezní velikost střední kilometrové chyby 3. měření 

Střední kilometrová 
chyba [mm] 

Mezní střední 
kilometrová chyba 

[mm] 

0,60 1,88 

 

 

7.3. Výsledky pozorovací stanice 

Naměřené výškové hodnoty bodů pozorovací stanice jsou určeny v Baltském 

systému po vyrovnání. V tabulce č.12 je uveden jejich svislý pohyb po druhém a třetím 

měření. Grafy těchto pohybů jsou zobrazeny v příloze č.1. Polohové souřadnice většiny 

bodů, které byly zaměřeny pomocí GPS (v dřívější diplomové práci), jsou taktéž 

zaznamenány v tabulce. 
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Tab. 12 Svislý pohyb bodů pozorovací stanice 

Měřeno: 4. - 5.8.2008 19. - 20.11.2008 3. - 4.4.2009 
Měřil: Michal Slinták Michal Slinták Michal Slinták 
Přístroj: Koni 007 Koni 007 Koni 007 
Latě: 3m invarová 3m invarová 3m invarová 

souřadnice[m] Bod 1 
y x 

2 ∆2-1 3 ∆3-2 ∆3-1 

37 275,6548 456750,892 1106174,211 275,6528 -0,0020 275,6543 0,0015 -0,0005 
38 276,5039 456656,053 1106179,268 276,4997 -0,0042 276,5030 0,0033 -0,0009 
39 279,0189 456561,571 1106181,184 279,0139 -0,0050 279,0194 0,0055 0,0005 
40 280,2592 456453,225 1106183,204 280,2543 -0,0049 280,2596 0,0053 0,0004 
41 279,3514 456350,327 1106184,749 279,3470 -0,0044 279,3501 0,0031 -0,0013 
42 277,7640 456264,039 1106211,958 277,7615 -0,0025 277,7678 0,0063 0,0038 
43 275,4766 456198,883 1106278,494 275,4753 -0,0013 275,4756 0,0003 -0,0010 
44 274,7288     274,7284 -0,0004 274,7274 -0,0010 -0,0014 
45 276,7322 456046,093 1106351,011 276,7278 -0,0044      
46 279,6702 455999,971 1106367,050 279,6609 -0,0093 279,6662 0,0053 -0,0040 
47 280,9229 455909,507 1106364,841 280,9200 -0,0029 280,9184 -0,0016 -0,0045 
48 279,1593 455800,170 1106348,507 279,1545 -0,0048 279,1529 -0,0016 -0,0064 
49 276,3340 455704,852 1106326,226 276,3291 -0,0049 276,3298 0,0007 -0,0042 
50 273,3307 455639,948 1106253,152 273,3240 -0,0067 273,3224 -0,0016 -0,0083 
51 272,6473 455576,589 1106166,779 272,6426 -0,0047 272,6396 -0,0030 -0,0077 
52 273,6671 455507,413 1106114,206 273,6621 -0,0050 273,6571 -0,0050 -0,0100 

53 N 275,1367     275,1257 -0,0110 275,1250 -0,0007 -0,0117 
54 N 273,0294     273,0186 -0,0108 273,0125 -0,0061 -0,0169 
55 271,5340 455300,737 1105975,578 271,5234 -0,0106 271,5119 -0,0115 -0,0221 
56 268,0086 455234,052 1105915,280 267,9938 -0,0148      
58 259,9636 455157,777 1105816,726 259,9394 -0,0242 259,8973 -0,0421 -0,0663 
59 255,8077 455122,979 1105769,352 255,7780 -0,0297 255,7057 -0,0723 -0,1020 

60 N 252,3294     252,2924 -0,0370 252,1453 -0,1471 -0,1841 
61 248,1238 454977,951 1105646,302 248,0706 -0,0532 247,7136 -0,3570 -0,4102 

62 N 246,2670     246,1986 -0,0684 245,6714 -0,5272 -0,5956 
63 N 246,0828     246,0518 -0,0310 245,4103 -0,6415 -0,6725 
64 246,8534 454720,847 1105577,434 246,8143 -0,0391 246,1289 -0,6854 -0,7245 
65 247,9206 454607,163 1105548,099 247,8719 -0,0487 247,2486 -0,6233 -0,6720 

66 N 249,4553     249,4209 -0,0344 249,0603 -0,3606 -0,3950 
67 249,9247 454435,443 1105503,915 249,9441 0,0194 249,8177 -0,1264 -0,1070 
68 250,7062 454343,733 1105480,975 250,7404 0,0342 250,6556 -0,0848 -0,0506 
69 249,4356 454248,844 1105456,816 249,4654 0,0298 249,4050 -0,0604 -0,0306 

70 N 247,3289     247,3500 0,0211 247,2969 -0,0531 -0,0320 
71 247,2261 454064,163 1105409,626 247,2442 0,0181 247,1855 -0,0587 -0,0406 
72 246,2747 453974,822 1105384,149 246,3310 0,0563 246,2493 -0,0817 -0,0254 
73 245,5804 453887,243 1105354,333 245,6273 0,0469 245,4975 -0,1298 -0,0829 
74 246,6744 453797,811 1105330,103 246,7008 0,0264 246,6817 -0,0191 0,0073 
75 245,7992 453708,400 1105308,225 245,7940 -0,0052 245,7021 -0,0919 -0,0971 

76 N 244,7467     244,7116 -0,0351 244,5703 -0,1413 -0,1764 
77 244,9594 453521,740 1105243,751 244,8584 -0,1010 244,6589 -0,1995 -0,3005 
78 242,7125 453388,112 1105220,112 242,7124 -0,0001 242,7286 0,0162 0,0161 

79 N 243,0636     243,0272 -0,0364 243,0027 -0,0245 -0,0609 
11.2 244,4186     244,3624 -0,0562 244,3122 -0,0502 -0,1064 
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Podle tabulky č.12 vidíme, že k nejzřetelnějším posunům dochází zhruba od bodu 

58. Poklesová kotlina bude začínat přibližně 500 m před tímto bodem. Pomocí posunu 

mezi dvěma body za dané období (které jsou vypočteny v tabulce č.12) a jejich vodorovné 

vzdálenosti můžeme vypočíst naklonění podle vzorce 

ki

t
i

t
k

ki l

ss
i

,
,

∆∆ −
= , 

kde is∆t, 
ks∆t jsou poklesy za dobu ∆t v milimetrech, 

l i,k je vodorovná vzdálenost v metrech. 

Grafy naklonění těchto bodů v poklesové kotlině jsou zobrazeny v příloze č.2. 

Tab. 13 Naklonění bodů pozorovací stanice v poklesové kotlině 

naklonění [mm/m] z bodu na bod 
vzdálenost 

[m] 
∆2-1 ∆3-2 ∆3-1 

50 51 107 0,0187 -0,0131 0,0056 
51 52 105 -0,0028 -0,0190 -0,0219 
52 53 N 85 -0,0706 0,0506 -0,0200 

53 N 54 N 65 0,0031 -0,0831 -0,0800 
54 N 55 60 0,0033 -0,0900 -0,0867 
55 56 86 -0,0488 
56 58 103 -0,0913 

-0,1619 -0,2339 

58 59 97 -0,0567 -0,3113 -0,3680 
59 60 N 80 -0,0912 -0,9350 -1,0262 

60 N 61 94 -0,1723 -2,2330 -2,4053 
61 62 N 106 -0,1434 -1,6057 -1,7490 

62 N 63 N 103 0,3631 -1,1097 -0,7466 
63 N 64 114 -0,0710 -0,3851 -0,4561 
64 65 108 -0,0889 0,5750 0,4861 
65 66 N 110 0,1300 2,3882 2,5182 

66 N 67 103 0,5223 2,2738 2,7961 
67 68 88 0,1682 0,4727 0,6409 
68 69 89 -0,0494 0,2742 0,2247 
69 70 N 64 -0,1359 0,1141 -0,0219 

70 N 71 100 -0,0300 -0,0560 -0,0860 
71 72 92 0,4152 -0,2500 0,1652 
72 73 92 -0,1022 -0,5228 -0,6250 
73 74 98 -0,2092 1,1296 0,9204 
74 75 97 -0,3258 -0,7505 -1,0763 
75 76 N 107 -0,2794 -0,4617 -0,7411 

76 N 77 80 -0,8238 -0,7275 -1,5512 
77 78 132 0,7644 1,6341 2,3985 
78 79 N 70 -0,5186 -0,5814 -1,1000 

79 N 11.2 39 -0,5077 -0,6590 -1,1667 

 



Michal Slinták: Sledováni vertikálních pohybů povrchu v oblasti Křivý Důl 

2009   29

8. Závěr 

Byla provedena rekognoskace a nová stabilizace chybějících bodů na již 

vytvořené pozorovací stanici a následné výškové zaměření těchto bodů ve třech etapách, 

které byly stanoveny dobou přeletu družic pořizujících radarové obrazy. 

Výsledky nivelačních měření poskytly údaje pro výpočet svislých pohybů bodů 

v dané oblasti, z nichž bylo dále vypočteno a zpracováno naklonění bodů v poklesové 

kotlině. Grafické znázornění svislých pohybů a naklonění těchto bodů je zobrazeno 

v přílohách č.1 a 2. 

Dobývání nerostných surovin v oblasti Křivý Důl se na vzhledu krajiny projevuje 

výraznou deformací. Na základě zjištěných pohybů bodů liniové pozorovací přímky, která 

se v oblasti poklesové kotliny během období léta 2008 až jara 2009 značně změnila, 

doporučuji pokračovat v pravidelném zaměřování těchto bodů. 
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