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Anotace 

Hlubinná těžba uhelných ložisek v ostravsko-karvinském revíru způsobuje pohyby 

a deformace na povrchu. Nejběžnějším způsobem sledování povrchových projevů 

poddolování jsou výšková geodetická měření metodou geometrické nivelace. Při 

opakovaném použití metody GPS však získáme prostorové souřadnice sledovaných bodů, 

a tím tedy nejen výškové změny na povrchu poddolovaného území, ale i horizontální 

posuny, případně vektor celkového pohybu. Přesnost měření GPS je však obecně nižší než 

například měření přesnou nivelací. Každá z geodetických metod má tak své výhody 

i nevýhody a volba vhodné metody pro měření na poddolovaném území závisí především 

na účelu měření a na konkrétních podmínkách v dané lokalitě. Pro zjištění změn 

probíhajících vlivem hlubinné těžby přímo v horninovém masívu je pak vhodné použít 

geofyzikální metody. 

 

Annotation 

Underground mining of coal deposits in Ostrava-Karviná region causes movements 

and deformations on the surface. The most common way to observe the surface effects of 

undermining is using geodetic surveying by levelling. But repeated surveying by GPS 

provides spatial coordinates of observed points, which means not only vertical changes on 

the surface of the undermined area, but also horizontal movements, and/or vector of spatial 

movement. The accuracy of GPS method is generally lower than i.e. precise levelling 

method. Each geodetic method has its advantages and disadvantages, and the choice of 

proper method for surveying on the undermined area depends mainly on the purpose of 

surveying and on specific conditions in given locality. It is useful to use also geophysical 

methods to find out the rock massif changes caused by underground exploitation.  
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Seznam označení a zkratek 
AK Akustická karotáž 

Bpv Výškový systém Baltský po vyrovnání 

CPM Counts Per Minute, počty impulsů zachycené detektorem za 1 minutu 

CZEPOS Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČSNS Česká státní nivelační síť 
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ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DGPS Diferenční metoda GPS 
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GDOP Ukazatel kvality geometrie družic – geometrická odchylka od přesnosti 

GGK Gama gama karotáž 

GK Gama karotáž 

GPS Globální polohový systém 
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InSAR Radarová (družicová) interferometrie 

MRS Mělká refrakční seizmika 

NGK Neutron gama karotáž 
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OKD Ostravsko-karvinské doly 

OKR Ostravsko-karvinský revír 
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WGS-84 Světový geodetický systém 1984 
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1. Úvod 

Hlubinným dobýváním uhelných ložisek v ostravsko-karvinském revíru vznikají 

v podzemí vyrubané prostory, do nichž se nadložní horniny mohou prohýbat nebo je 

zavalit. Tento transport materiálu postupně zasahuje nadloží a vyúsťuje v pohyby 

a deformace na povrchu, kde se projeví vytvořením poklesové kotliny. Poklesy 

poddolovaného území jsou modelovány, avšak skutečné povrchové projevy poddolování je 

možno zjistit pouze měřením in-situ. Nejběžnějším způsobem sledování povrchových 

projevů poddolování jsou výšková geodetická měření, nejčastěji metodou geometrické 

nivelace. I při opakovaném použití však touto metodou zjistíme pouze výškové změny na 

povrchu poddolovaného území, nikoli horizontální posuny. Ty je ale možno zjistit při 

opakovaném zaměřování stabilizovaných bodů metodou GPS. Každá z těchto 

geodetických metod má svá pro a proti a volba vhodné metody pro měření na 

poddolovaném území tak závisí především na konkrétních podmínkách v dané lokalitě. 

Obecně však geodetické metody poskytnou pouze informace o povrchových změnách na 

poddolovaném území a dedukovat z nich změny probíhající vlivem hlubinné těžby přímo 

v horninovém masívu není vždy snadné. K tomuto účelu je však možno využít 

geofyzikální metody. Opakované použití povrchových či karotážních geofyzikálních 

metod totiž může poskytnout informace o změnách horninového masívu v důsledku 

dobývání. 

Cílem této disertační práce bylo sledovat vlivy hlubinného dobývání na povrch a na 

horninový masív pomocí geodetických a geofyzikálních metod a také zhodnotit vhodnost 

využití těchto metod při monitoringu poddolovaného území. K tomuto účelu byla 

provedena řada geodetických měření metodami GPS a geometrické nivelace a dále byla 

vyhodnocována geofyzikální měření převzatá od firmy Geotest Brno, a.s. S ohledem na 

finanční i technická omezení nebylo možno provádět měření všemi dostupnými metodami, 

stejně jako nebylo možno aplikovat všechny použité metody ke sledování vlivů 

poddolování v jediné oblasti a výzkum tedy probíhal na několika lokalitách. I přes tato 

omezení však provedená měření a jejich vyhodnocení umožňují analyzovat změny na 

povrchu poklesové kotliny, v jejím přímém okolí a v těžbou postiženém horninovém 

masívu.  
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2. Poddolované území, poklesová kotlina 

Ostravsko-karvinský revír (OKR) je tvořen jižní částí hornoslezské pánve, která má 

rozsáhlé zásoby černého uhlí. První podnět k průzkumu byl dán Marií Terezií kolem roku 

1766 a od té doby zde probíhal systematický průzkum a na něj navazující dobývání uhlí. 

Hloubka dobývání v české části hornoslezské pánve je podmíněna geologickou situací 

a technickými a technologickými podmínkami hornické činnosti. Díky výchozům slojí na 

povrch v okolí Landeku se hloubka dobývání v době prvních důlních podniků pohybovala 

v několika desítkách metrů, zatímco v roce 2000 byla průměrná hloubka dobývání 764 m 

pod povrchem. Geologické podmínky uložení ložisek se v ostravské a v karvinské části 

lišily. Rozdíly mezi průměrnou hloubkou dobývání v ostravské a karvinské části se však 

postupem času snižovaly (v roce 1992 byla průměrná hloubka dobývání v ostravské části 

723 m a v karvinské 691 m) [21]. Lišila se také dobývaná mocnost uhelných slojí. 

V ostravské části se dobývaly sloje ostravského souvrství s průměrnou mocností do 1 m, 

zatímco v karvinské části se dobývaly mocnější sloje karvinského souvrství s průměrnou 

mocností okolo 3 m, nebylo zde však výjimkou dobývání slojí o mocnosti 6 m a více 

(dobývání na dvě lávky). V letech 1782 až 2000 bylo v OKR odhadem vytěženo 

1,6 miliard tun uhlí, 0,65 miliard tun hlušiny a vyčerpáno bylo více než 2 miliardy m3 vody 

[17], [21]. Z 1 km2 území ovlivněného hornickou činností bylo za zhruba 200 let odebráno 

16,35 milionů tun uhlí, hornin a vody. Hornickou činností je silně narušeno území o ploše 

260 km2 [17]. 

V důsledku hlubinného dobývání uhelných ložisek vznikají v podzemí volné 

prostory. Horniny v jejich nadloží se mohou do těchto prostor prohýbat nebo je zavalit. 

Dochází tak k postupnému transportu materiálu, jenž prostupuje nadložním masívem 

a vyúsťuje v pohyby a deformace na povrchu. Průběh prohýbání či závalu závisí především 

na geomechanických vlastnostech hornin a celkové geomechanické situaci, tedy 

geologických podmínkách uložení ložiska, vydobyté mocnosti a hloubce ložiska pod 

povrchem, způsobu dobývání a dalších činitelích [26].  

V OKR byly vlivy těžby uhlí na povrch jen v menší míře eliminovány částečným 

zakládáním vyrubaných prostor (do roku 1995), hlavní metodou dobývání je stěnování na 

řízený zával. Od počátku dobývání tak skutečné poklesy povrchu na Ostravsku místy 

přesahují 20 m. V karvinské oblasti, kde jsou převážně na zával dobývány mocné sloje 
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karvinského souvrství, se odhaduje, že celkové poklesy od počátku hornické činnosti 

přesáhly místy až 40 m [17]. 

 Obecně se průhyb nebo zával nadložních hornin do vyrubaných prostor projeví na 

povrchu vytvořením poklesové kotliny. Rozsah a tvar poklesové kotliny závisí na velikosti 

a tvaru vydobyté plochy, na její hloubce pod povrchem a na mezném úhlu vlivu (úhel mezi 

vodorovnou rovinou a spojnicí hrany porubu s okrajem poklesové kotliny) [28]. Plošný 

rozsah poklesové kotliny však neodpovídá jen velikosti vyrubané plochy, ale tuto plochu 

přesahuje, a to o hodnotu zvanou poloměr plné účinné plochy r, jež je velikostí přesahu 

poklesové kotliny za průmět hrany porubu na povrch a určuje se ze znalosti hloubky 

ložiska a mezného úhlu vlivu µ (v OKR je mezný úhel vlivu pro pokryv 55° a pro karbon 

65° [5]). 

Plnou účinnou plochou rozumíme u vodorovných ložisek kruhovou plochu, při 

jejímž vydobytí dojde k maximálnímu poklesu bodu na povrchu (Smax). Vyrubá-li se plocha 

větší, velikost poklesu se už nezvětšuje, ale maximální pokles nastane u více bodů, které 

pak tvoří dno poklesové kotliny (naopak, vyrubá-li se plocha menší, maximálního poklesu 

není dosaženo). Část poklesové kotliny do vzdálenosti dvojnásobku poloměru plné účinné 

plochy (2r) od okraje kotliny směrem k jejímu středu se nazývá svah poklesové kotliny. 

Tvar poklesové kotliny je mísovitý, v řezu ve svislé rovině je představován křivkou, která 

je souměrná kolem svislé osy procházející těžištěm vydobyté plochy. Křivka je na svazích 

poklesové kotliny (ve směru do jejího okraje) nejprve konkávní a za inflexním bodem 

(střed svahu) konvexní (viz obr. 1). 
 

 

 

Obr. 1 – Schematické vyjádření tvaru poklesové kotliny při vodorovném uložení ložiska 

a dosažení plné účinné plochy 
 

 

U šikmo uložených ložisek se rozlišují dva mezné úhly: mezný úhel do nadloží 

a mezný úhel do podloží. Plná účinná plocha má v tomto případě tvar elipsy, poklesová 
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kotlina je nesouměrná: svah nad výše položenou částí ložiska je kratší a strmější, zatímco 

svah nad níže položenou částí ložiska je prodloužený a pozvolný [28]. 

Pohyb bodu na povrchu poddolovaného území je pohybem obecným, směřujícím 

k těžišti vyrubané plochy. Tento obecný pohyb je tvořen dvěma složkami: pohybem 

svislým – poklesem – a pohybem vodorovným – posunem. Z těchto pohybů se pak 

odvozují deformace povrchu: naklonění jako místní úklon terénu způsobený různým 

poklesem dvou bodů na povrchu, zakřivení způsobené různým poklesem tří bodů na 

povrchu a vodorovné poměrné přetvoření, jež je důsledkem vzájemného posunu dvou 

povrchových bodů a u nějž rozlišujeme stlačení, které nastává v případě, kdy se sousední 

body k sobě přibližují, a roztažení, v případě, kdy se tyto body od sebe vzdalují. 

Pohyb bodu na povrchu poddolovaného území se neprojeví ihned po začátku 

dobývání, ale až po určité době závislé především na geologických a geomechanických 

podmínkách horninového masívu a způsobu dobývání. Pohyb také nekončí ihned po 

ukončení dobývání, ale doznívá, dokud není v nadloží dobývaného porubu dosaženo 

rovnovážného stavu. Závisí to především na mechanických a petrografických vlastnostech 

masívu a také na případném předchozím zasažení masívu hlubinnou těžbou [26]. 

Čas, který potřebuje horninový masív v oblasti plné účinné plochy na rozvoj 

deformací od začátku dobývání ložiska až po jeho uklidnění po ukončení těžby, je možno 

rozdělit do čtyř etap [12]: 

1. etapa – doba potřebná k tomu, aby se první pohyb, způsobený závalem nebo prohnutím 

nadložních vrstev, projevil na povrchu,  

2. etapa – období počátku zrychlování přírůstků poklesů za jednotku času,  

3. etapa – etapa maximálního přírůstku poklesů za jednotku času,  

4. etapa – etapa postupné stabilizace povrchu, doba potřebná k tomu, aby se porušené 

vrstvy přemístily směrem k vyrubanému ložisku a stlačily se do původního objemu, nebo 

zaujaly nový, rovnovážnému stavu odpovídající objem. 

Délka jednotlivých etap závisí na způsobu a rozsahu dobývání, hloubce dobývání 

pod povrchem a mechanických vlastnostech hornin v nadloží. Na obrázku 2 je zobrazen 

vývoj poklesu poddolovaného bodu v čase při dosažení maximálního poklesu. 
 

 



Kapitola 2: PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ, POKLESOVÁ KOTLINA 

 11 

 

Obr. 2 – Schéma vývoje poklesu bodu na povrchu poddolovaného území [12, upraveno] 
 

 

Okraj poklesové kotliny, jakožto předěl mezi územím ovlivněným hlubinnou 

těžbou a územím neovlivněným, není snadné určit. Nulové hodnoty pohybů povrchových 

bodů totiž není možno experimentálně nalézt, neboť geodetické ani jiné metody měření 

nemohou zajistit absolutní přesnost. Stejně tak je obtížné uvažovat bod, který by byl 

absolutně stabilní. Proto se v souvislosti s hranicí dotčení uvádí izolinie poklesu o hodnotě 

4 cm (vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb.) [30]. Na základě dlouhodobého výzkumu se dále 

uvažuje o posunutí této hranice na hodnotu 5 cm [5]. Teoreticky lze stanovit okraj 

poklesové kotliny, resp. nulovou izolinii poklesů, z výpočtů vlivů dobývání na povrch na 

základě informací o dobývaném ložisku a jeho uložení. Z údajů o mezných úhlech vlivu 

v dané lokalitě a údajů o vydobytých prostorách se počítají předpokládané hodnoty poklesů 

v podobě modelů s izoliniemi poklesů, jež reprezentují stav poklesové kotliny. V OKR se 

prognózní velikosti deformací povrchu určovaly výpočtem v plochém uložení metodou 

Balsovou, dnes převážně upravenou metodou Knotheho (Budryk-Knothe) [17].  
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3. Geodetické metody na poddolovaném území 

Geodetické metody jsou nejčastějším prostředkem pro sledování vlivů poddolování 

na povrchu. Volbou vhodné metody lze totiž zjišťovat polohový, výškový nebo prostorový 

stav terénu s odpovídající přesností. Zatímco jednotlivým geodetickým zaměřením zjistíme 

stav povrchu v určité době (v určité fázi ovlivnění těžbou), opakováním geodetických 

měření na povrchu zasaženém vlivy hlubinné těžby je možno sledovat změny povrchu 

a průběh vývoje poklesové kotliny na základě zjišťování změn v horizontální poloze 

a výšce povrchových bodů, což může přispět například k vylepšování metodiky předpovědi 

účinků hlubinného dobývání na povrch a povrchové objekty. 

Zjišťovat skutečné pohyby a deformace povrchu je možno buď přímo, tedy 

měřením, nebo nepřímo, tedy výpočtem z jiných naměřených veličin. Přímé zjišťování 

pohybů je možné pomocí nivelačního či trigonometrického měření výšek (určování 

poklesů), polohopisného měření či ordinátometru (určování posunů), fotogrammetrie nebo 

technologie GPS (určování poklesů a posunů). Přímé zjišťování deformací lze provádět 

pomocí náklonoměrů či olovnic (určování naklonění) a délkovým měřením, dilatometry 

a tenzometry (určování vodorovného poměrného přetvoření). Nepřímo se určují především 

deformace (určování vodorovného poměrného přetvoření, naklonění, zakřivení), a to 

výpočtem z poklesů či posunů  bodů určených geodetickým měřením [28]. 

Volba metody geodetického měření závisí především na účelu sledování a dále na 

místních podmínkách. V oblastech, kde se předpokládají menší pohyby, je vhodné volit 

přesnější metody než tam, kde je předpoklad značných povrchových změn. Místní 

podmínky mohou také zkomplikovat či znemožnit použití některých metod (například 

použití metody GPS v zalesněném terénu). Podle účelu sledování se volí metody 

výškového či polohového měření nebo metody určování prostorové polohy bodů. 

Vzhledem k tomu, že pokles je zřejmě nejnázornějším ukazatelem vlivů hlubinného 

dobývání na povrchu, volí se nejčastěji metoda výškového měření, konkrétně geometrická 

nivelace. S rozvojem měřické techniky se dnes také často využívá metoda GPS, 

umožňující zjistit prostorovou polohu bodu a opakovaným měřením tedy jeho pokles 

i posun a výpočtem také jednotlivé deformace terénu.  
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3.1. Pozorovací stanice na poddolovaném území 

Pro zjištění vlivů hlubinného dobývání se na poddolovaném území zřizují 

pozorovací stanice jako soubory pevných bodů na objektech nebo na povrchu. Ty pak 

umožňují opakované zaměřování jednotlivých stabilizovaných bodů a tím také zhodnocení 

průběhu pohybů a deformací v čase.  

Při navrhování pozorovací stanice se vychází především z velikosti předpokládané 

poklesové kotliny a dále z účelu, pro nějž je stanice budována. V úvahu je také třeba vzít 

způsob plánovaného zaměřování bodů a terénní podmínky, neboť například při měření 

pomocí GPS je třeba body stabilizovat v dostatečné vzdálenosti od vysokých objektů tak, 

aby nebránily příjmu přímých signálů z družic. 

Obecně rozlišujeme pozorovací stanice liniové a plošné. Liniové pozorovací stanice 

mají nejčastěji zachytit střed a okraje poklesové kotliny. Vzhledem k možnosti použití více 

linií v jedné pozorovací stanici rozlišujeme vedle liniové stanice tvořené jedinou přímkou 

i liniové pozorovací stanice ve tvaru osového kříže nebo ve tvaru profilů, podle různých 

kombinací v poloze jednotlivých linií. Další možností je liniová pozorovací stanice, jejíž 

linie je tvořena několika přímkami, jež jsou různě lomeny. Využívá se nejčastěji 

v zastavěných oblastech nebo obecně tam, kde místní podmínky neumožňují přímou 

linii stabilizovaných bodů. Další možností je stabilizace linií poblíž sebe tak, že tvoří 

trojúhelníkové řetězce. Ty pak umožňují určit směry maximálních deformací 

a z pohybů bodů ve vrcholech trojúhelníka lze odvodit i obecný pohyb pro jeho těžiště 

[28]. 

Plošné pozorovací stanice bývají považovány za nejvhodnější pro určení velikostí 

a směrů pohybů a deformací poklesové kotliny. Bohužel však velké množství pevných 

bodů těchto stanic znamená vysoké finanční náklady na jejich budování a velkou časovou 

náročnost a pracnost měření. Proto se často omezují jen na určitou část poddolovaného 

území, v níž se vyskytují důležité objekty. Plošné pozorovací stanice mohou mít tvar 

čtvercové či trojúhelníkové sítě nebo mohou být tvořeny sítí roztroušených bodů. 

Způsob stabilizace pevných bodů pozorovací stanice a vzdálenost mezi nimi závisí 

především na účelu a způsobu měření. 
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3.2. GPS – Globální polohový systém 

GPS je družicový systém pro stanovení prostorové polohy a času kdekoli na 

zemském povrchu a v přilehlém prostoru. Princip spočívá v radiovém měření vzdálenosti 

uživatele od alespoň čtyř družic, jejichž poloha je známa. Z naměřených vzdáleností 

a souřadnic družic se sestaví alespoň čtyři rovnice o čtyřech neznámých. Tři neznámé jsou 

souřadnice uživatele a čtvrtou je čas. 

V současnosti existuje několik takových systémů. Přestože se v poslední době začal 

výrazněji uplatňovat ruský GLONASS a evropský GALILEO, největší uplatnění získal 

americký systém NAVSTAR, proto pod pojmem GPS většinou rozumíme právě tento 

systém.  

GPS je metoda, která může být pro sledování povrchových vlivů dobývání velmi 

vhodná. V krátkém čase je totiž možno pomocí GPS přijímače zjistit prostorovou polohu 

bodu na povrchu poddolovaného území. V oblastech, kde dochází k rychlým změnám 

v nadloží dobývaného ložiska, může GPS efektivně vyřešit problematiku připojení bodů na 

poddolovaném území na pevné body mimo oblast vlivů poddolovaní, a to na vzdálenost až 

desítek kilometrů. 
 

3.2.1. NAVSTAR GPS 

Systém NAVSTAR GPS byl vybudován původně jen pro vojenské účely. Později 

byl ale zpřístupněn i civilním uživatelům. Je tvořen třemi segmenty: kosmickým, řídícím 

a uživatelským.  

Kosmický segment představují družice (24 základních aktivních družic a několik 

družic doplňkových a záložních pro případ poruchy základní družice). Jsou rozmístěny na 

šesti oběžných drahách ve výšce 20 200 km, se sklonem k rovníku 55° a oběžnou dobou 

11 hodin 58 minut [23]. Tato konfigurace zajišťuje v jakýkoliv okamžik viditelnost 

minimálně 4 družic s elevací větší než 15° z kteréhokoliv místa na Zemi. Úkolem družic je 

přijímat údaje o vlastní poloze, o chodu družicových hodin a další a tyto údaje pak 

nepřetržitě vysílat. Družice vysílají signály na dvou sinusových nosných vlnách L1 a L2. 

Tyto signály jsou dvoufázově modulovány dvěma kódy a navigační zprávou. Obě nosné 

vlny tak přenáší čtení družicových hodin, dráhové parametry družice a jiné informace.  

Řídící segment, označovaný jako operační řídící systém, je tvořen sítí stanic, které 

monitorují funkci družic a předávají jim údaje o dráze, chodu hodin a další pomocná data.  
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Uživatelský segment tvoří všechny GPS přijímače, které přijímají a zpracovávají 

signály z družic a poskytují uživatelům údaje o poloze, rychlosti a čase.  

Pro navigaci se používají kódová měření. Vzdálenost mezi přijímačem a družicí je 

počítána na základě rozdílu mezi časem odeslání signálu (čtení družicových hodin je 

v okamžiku odeslání zakódováno do vyslaného signálu) a časem jeho přijetí. K přenášení 

údajů o čtení družicových hodin se používá několik kódů. Každá družice má svůj 

charakteristický kód, aby bylo možno jednotlivé družice při příjmu jejich signálu rozlišit. 

Pro geodetické aplikace se zpravidla používají fázová měření, která umožňují 

dosahovat přesnosti několika milimetrů. Fázová měření jsou založena na zpracování 

dopplerovsky posunuté nosné vlny. Taková vlna se většinou získává demodulací kódu 

s použitím korelace mezi přijatým signálem a jeho replikou generovanou v přijímači. Jinou 

možností je tzv. squaring (kvadrátování), kdy je přijatý signál násoben (mixován) sám 

sebou a tak je odstraněna modulace π± . Výsledkem je demodulovaná vlna s poloviční 

periodou. Z této vlny je odvozen sinusový signál s poloviční vlnovou délkou než měl 

signál původní [6]. 
 

3.2.2. GPS v geodézii 

Ačkoli byl GPS původně vyvinut pro navigaci v reálném čase, pro geodetické účely 

se většinou místo tohoto absolutního určování prostorové polohy používají metody 

relativní, kdy se poloha určuje vzhledem k jiné stanici, jejíž poloha je známa. Tímto 

způsobem lze dosáhnout milimetrové přesnosti. K měření je tedy zapotřebí alespoň dvou 

přijímačů, z nichž jeden – referenční – je postaven na známém bodě a druhý – pohyblivý, 

rover – se přesunuje po určovaných bodech. Oba přijímače tvoří tzv. základnu.  
 

3.2.2.1. Metody geodetického využití GPS 

Pro využití GPS v geodézii se rozlišují statické metody měření, kdy jsou přijímače 

po dobu měření v klidu, a kinematické metody měření, kdy se jeden přijímač (rover) 

během měření plynule pohybuje, zatímco druhý (referenční) zůstává v klidu. Metoda Stop 

and Go tvoří přechod mezi metodami statickými a kinematickými a bývá také označována 

jako metoda polokinematická. Všechny tyto metody vyžadují pro výpočet přesné 

prostorové polohy bodu tzv. post-processing, tedy pozdější počítačové zpracování dat 

z obou GPS přijímačů. Post-processing pak nabízí i možnost zvýšit přesnost zaměřených 
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bodů pomocí výpočtu jejich prostorové polohy s přesnými efemeridami1 (informacemi 

o družicích), které je možno do výpočtu zavést. 

Vedle těchto metod existuje i metoda tzv. diferenční GPS (DGPS), která umožňuje 

určovat prostorovou polohu v reálném čase. Využívá k tomu skutečnost, že chyby 

měřených pseudovzdáleností jsou opravovány o korekce, které jsou vypočteny referenční 

stanicí na známém bodě. Tato stanice chyby pseudovzdáleností vypočítá a předává 

druhému přijímači, který tak může určovat svou polohu s vyšší přesností. Metoda DGPS je 

však určena hlavně k navigaci a pro geodetické účely nemusí svou přesností vyhovovat, 

neboť využívá pouze kódových měření.  

Vyšší přesnosti lze dosáhnout metodou RTK (Real Time Kinematic), která rovněž 

umožňuje určovat prostorovou polohu v reálném čase, tedy přímo v terénu. Referenční 

stanice na známém bodě vysílá pomocí radiomodemu nebo GSM modemu korekce pro 

výpočet přesné polohy pohyblivé stanici. Příjem korekčních dat přitom může být 

realizován z vlastní referenční stanice nebo “externí“ GPS stanice, např. sítě CZEPOS, 

která poskytuje data pro DGPS, RTK i post-processing statických metod. V praxi je tedy 

možno měřit pouze pomocí jednoho GPS přijímače, neboť funkci referenční stanice může 

zastupovat některá z permanentních GPS stanic sítě CZEPOS. 

Mezi nejpřesnější metody GPS měření se řadí statická metoda a rychlá statická 

metoda, přičemž při delších základnách je vhodnější volit statickou metodu, zatímco při 

kratších základnách mohou postačit její modifikace [28]. 
 

3.2.2.2. Chyby GPS měření 

Zdrojů systematických chyb může být u GPS měření mnoho. Mohou být 

eliminovány nebo do značné míry potlačeny samotným přijímačem či způsobem měření 

(tvořením diferencí mezi pozorováními nebo tvořením lineárních kombinací měření). 

Chyba hodin přijímače se eliminuje příjmem signálů alespoň ze čtyř družic 

současně, díky čemuž je přijímač schopen řešit čtyři rovnice o čtyřech neznámých. 

Atmosférické efekty se v praxi vyloučí současným měřením na obou frekvencích L1 a L2 

                                                 
1 Efemeridy – (Ephemerides) – sada informací o každé družici, které GPS přístroj přijímá při měření. 

Přesnější hodnoty jsou vypočteny Analytickým centrem IGS (International GPS Service) zpětně a při 

zavedení do post-processingu tak zvyšují přesnost určení prostorové polohy bodu. K dispozici na: 

http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods_cb.html. 
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a použitím diferenciálního měření, kdy oba přijímače přijímají signály současně ze 

stejných družic. Relativistické efekty se vyloučí diferenciálním způsobem určování polohy 

nebo jsou chyby korigovány samotným přijímačem. Variace fázového centra antény se 

eliminují tvořením diferencí mezi přijímači, a to v případě, že jsou použity antény stejného 

typu na obou koncových bodech základny a že základna je dostatečně krátká, takže signál 

z jedné družice přichází prakticky ze stejného směru na obou koncích základny. Multipath 

– vícecestné šíření signálu – dokáží moderní antény podstatně redukovat díky polarizaci 

signálu. Přímý GPS signál je pravotočivě polarizovaná vlna, zatímco odražený signál bývá 

levotočivě polarizován.  

Přesnost GPS měření je také ovlivněna geometrickou konfigurací družic nad 

obzorem. Při nevhodném rozložení družic během měření (družice se nacházejí příliš blízko 

sebe, některá družice je nízko nad obzorem nebo dojde ke ztrátě signálu družice, která 

zapadla za obzor či za terénní překážku) klesá přesnost. Proto je vhodné sledovat během 

měření parametry kvality rozložení družic (GDOP2) a při nevhodné konfiguraci družic 

měření prodloužit či zopakovat za příznivějších podmínek. 
 

3.2.2.3. Transformace souřadnic WGS-84 do S-JTSK 

Výsledky měření prostorové polohy bodů jsou vztaženy k prostorové souřadnicové 

soustavě WGS-84 a k jejich převedení do lokální souřadnicové soustavy je třeba zajistit 

transformační klíč. K vytvoření tohoto klíče pro transformaci do systému S-JTSK je třeba 

použít alespoň tři body, jejichž souřadnice známe v obou systémech. Metoda určení 

transformačního klíče bývá obvykle součástí dodávaného programového vybavení. Pro 

opakovaná měření v dané oblasti je vhodné určit transformační klíč a ten pak používat pro 

všechna opakovaná měření. Nejvhodnější je určení klíče z bodů, které jsou rovnoměrně 

rozmístěny okolo sledované oblasti [28]. V praxi to často bývají body základního 

polohového bodového pole s polohou určenou v obou systémech.  
 

                                                 
2 Vliv geometrie družic – DOP (Dilution of Precision) – geometrická odchylka od přesnosti. Bezrozměrné 

číslo, které je ukazatelem kvality rozložení družic nad obzorem v okamžiku měření. GDOP je jednou z forem 

DOP (G jako geometrický). Menší hodnota GDOP znamená, že družice jsou vhodněji rozloženy (pro výpočet 

prostorové polohy), dosažitelná minimální hodnota GDOP je rovna jedné. 
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3.2.2.4. Využití GPS při měření na poddolovaném území 

Ke sledování změn na poddolovaném území je použití metody GPS vhodné, neboť 

poskytuje možnost zjištění prostorové polohy bodu v krátkém časovém úseku. 

Opakovaným měřením tak lze sledovat nejen poklesy, ale také posuny bodů v poklesové 

kotlině, nebo vektor celkového pohybu. 

Kromě zjišťování prostorové polohy jednotlivých stabilizovaných bodů na 

poddolovaném území lze GPS využít především k připojení pozorovací stanice na body 

ležící na nepoddolovaném území. S ohledem na rozsah poddolovaného území je možné 

buď přímé připojení bodů pozorovací stanice nebo připojení pomocí vztažných 

„mezibodů“. Při menší rozloze poddolovaného území lze referenční stanici umístit na 

pevném bodě mimo vlivy poddolování a připojit tak na neovlivněné území přímo každý 

bod zaměřovaný pomocí roveru na pozorovací stanici. Pokud se však pevný bod pro 

připojení nachází příliš daleko, je možno na něj připojit vztažný bod (body) pozorovací 

stanice, a ten následně použít jako místo pro referenční stanici, z níž se pak zaměří ostatní 

body. Tento mezibod by se však měl nacházet v okrajové části poklesové kotliny, aby 

během měření nevykazoval pokud možno žádný, resp. minimální pohyb (případná změna 

polohy referenční stanice během observace se totiž nedá z měření vyloučit a je do něj 

zanesena jako chyba měření) [28]. 
 

3.3. Letecká fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je měřická metoda, která se zabývá určením velikosti, tvaru 

a polohy objektů zachycených na fotografických snímcích. Využívá k tomu fakt, že 

fotografický snímek vyhotovený za určitých podmínek je exaktním perspektivním 

zobrazením fotografovaného předmětu. Při použití tzv. dvousnímkové fotogrammetrie 

vyhodnocujeme prostorovou polohu objektu. Vedle GPS je tedy fotogrammetrie další 

metodou, která umožňuje určování prostorové polohy bodu a při opakovaném použití na 

stejném území tedy umožňuje určit pohyb bodu, resp. změnu jeho polohy. Narozdíl od 

GPS, kde se postupuje bod po bodu, lze použitím fotogrammetrie zachytit najednou větší 

oblast, přesnost se zde ale snižuje se vzdáleností fotokomory od sledovaného objektu. 

Podle základního rozdělení s ohledem na polohu stanoviska pro pořízení snímků 

rozlišujeme fotogrammetrii pozemní a leteckou, přičemž na poddolovaném území mohou 

najít uplatnění obě tyto metody. Při pozemní fotogrammetrii je fotogrammetrická komora 
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umístěna na pevném bodě, který je geodeticky zaměřen a jeho poloha je tedy známa. 

Vzhledem k omezenému zornému poli a dosahu fotogrammetrických komor a možnému 

zákrytu některých objektů je využití pozemní fotogrammetrie vhodné především pro 

sledování některé části poklesové kotliny, případně některých jejích objektů. Letecká 

fotogrammetrie, kdy je měřická komora nesena letadlem nebo jiným nosičem, je mnohem 

výkonnější a nabízí sledování poklesové kotliny v celém jejím rozsahu s konzistentní 

přesností, neboť výška letu je přibližně konstantní. Pro sledování změn v poklesové kotlině 

se však vzhledem k obecně nižší přesnosti této metody doporučuje její použití v těch 

poddolovaných oblastech, kde se předpokládají změny v řádu desítek centimetrů. 

Při letecké fotogrammetrii se data získávají na základě měřických snímků 

pořízených speciální měřickou kamerou. Ve fotogrammetrickém přístroji se ze dvou 

snímků, které mají určitý překryv, vytvoří stereoskopický model. Vlícovací body, přesně 

zaměřené v terénu, se identicky určí i v modelu a tak lze vyhodnocovat geodetické 

souřadnice v daném souřadnicovém systému. Pomocí této metody lze vytvořit mapy, 

plány, profily a jiná grafická zobrazení fotografovaných objektů či území ve formě 

analogové nebo digitální. Pro sledování hornické krajiny jsou pak nejvhodnější digitální 

model terénu a ortofotomapa poklesové kotliny. 
 

3.4. Radarová interferometrie 

Radarová interferometrie je další metodou, jež může poskytnout výstup v podobě 

digitálního modelu terénu. Vstupní data se však nezískávají snímkováním z letadla, jak je 

tomu u letecké fotogrammetrie, ale jsou pořizována z družic (radarů). Zpracovávají se pak 

páry družicových snímků daného území a na jejich základě se vyhodnocuje buď digitální 

model terénu nebo model deformací. Radarová (družicová) interferometrie (InSAR) totiž 

v sobě skrývá nejen technologii tvorby digitálního modelu terénu, ale i možnosti, jak měřit 

změny tohoto modelu v čase. Jako diferenční interferometrie (DInSAR) je tedy tato 

metoda další možností sledování povrchových změn, a to s přesností téměř srovnatelnou 

s pozemním měřením [29].  

Data pořízená radarovými aparaturami obsahují narozdíl od optických skenerů dvě 

informační složky. Intenzitní složka zahrnuje informaci o intenzitě odraženého záření 

a popisuje zejména odrazivé vlastnosti povrchu a tím povrch polohopisně mapuje. Fázová 

složka představuje informaci o okamžité vzdálenosti radaru od každého ozářeného bodu na 
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zemském povrchu. Fázový rozdíl zjištěný ze dvou radarových snímků stejného území 

umožňuje určit incidenční úhel, pod kterým dopadá záření na zemský povrch. Údaje 

o vzdálenosti, incidenčním úhlu a poloze radaru pro oba přelety nad zájmovým územím 

pak umožňují počítat třírozměrný model zemského povrchu [11]. 

Na správnost použití radarové interferometrie má vliv prostorová vzdálenost míst, 

ve kterých se nacházela družice v okamžiku pořízení obou snímků (vhodná vzdálenost 

základny by měla být v rozmezí desítek metrů až dvou kilometrů podle typu radarových 

dat), časový odstup mezi pořízením prvního a druhého snímku (veškeré změny na 

zemském povrchu jako např. růst vegetace, zemědělská činnost nebo změna vlhkosti 

snižují koherenci a nepříznivě tak ovlivňují nebo dokonce znemožňují určení fázových 

rozdílů dvojice snímků a tím i tvorbu digitálního modelu terénu), stabilita a kontrola 

oběžné dráhy družice nesoucí radarovou aparaturu (přesná znalost polohy družice v době 

pořízení dat je nezbytná) a horizontální rozlišení radarových dat (údaj představující 

velikost plošné jednotky, ke které se vztahují výsledné výškové hodnoty) [11].  

Díky možnosti tvorby nejen digitálního modelu terénu, ale i změn digitálního 

modelu terénu se radarová interferometrie ve formě diferenční interferometrie využívá ke 

sledování krátkodobých i dlouhodobých terénních deformací jako jsou zemětřesení, 

sopečné erupce, sesuvy půdy, sedání vlivem poddolování či tektonická činnost. Postup 

diferenční interferometrie  byl dále rozpracován v rámci metody „trvalých odražečů“ 

(permanent scatterers), která je založena na vyhodnocení dlouhodobé časové řady (alespoň 

20 snímků) pomocí identifikace husté sítě bodů s dostatečně vysokou koherencí [11]. 

Efektivní využití diferenční interferometrie na poddolovaném území na Karvinsku 

však může být sporné. V poklesových kotlinách nad aktivně dobývanými ložisky v oblasti 

Karviné totiž obvykle převažuje extravilán, resp. rekultivací procházející krajina bez budov 

a stabilních objektů. Ty však mohou být potřebné jako bodové odražeče pro kvalitní 

vyhodnocení opakovaných družicových snímků téže oblasti. Naopak rostoucí vegetace 

v extravilánu vyhodnocení družicových snímků ztěžuje.  

Dalším specifickým problémem hornické krajiny je nerovnoměrný pokles, resp. 

nerovnoměrné výškové změny na povrchu. Zatímco body na okraji poklesové kotliny 

vykazují pouze mírný pokles v čase, body v přímém nadloží dobývaných ložisek mohou 

s postupem těžby klesat razantně, a to jak z hlediska času, tak z hlediska velikosti poklesů. 

Navíc zde hraje významnou roli rekultivace krajiny, kdy je povrch poklesové kotliny často 

zavážen důlními hlušinami. Tento proces pak v důsledku představuje rychlý „výzdvih 
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povrchu“. Tyto rychlé nerovnoměrné změny na povrchu poddolovaného území mohou 

způsobovat problémy při zpracování snímků radarové interferometrie. Maximální 

zjistitelná velikost vertikálního pohybu je ovlivněna vlnovou délkou zařízení používaného 

radarem a tudíž jsou zjistitelné změny jen v určitém rozsahu. Nemusí proto být zachyceny 

tak velké změny povrchu, k jakým dochází například ve středu některých poklesových 

kotlin. 

Použití radarové interferometrie pro sledování povrchových změn vyvolaných 

hlubinnou těžbou je teprve ve svých začátcích. Tato metoda se neustále vyvíjí a možnosti 

jejího uplatnění na poddolovaném území se tak neustále zlepšují. Práce provedené např. 

v Polsku ukazují, že tato metoda může mít na poddolovaném území své uplatnění. Studie 

provedená v oblasti hornoslezské uhelné pánve v Polsku využívala pro měření poklesů 

terénu několik dvojic radarových snímků s časovým intervalem 35 a 70 dní a s kolmou 

základnou nepřesahující 54 m [27]. Tyto podmínky umožnily jednoduché a přesné 

odfiltrování vlivu terénu a zároveň zajistily dostatečnou míru koherence i pro oblasti 

zemědělsky využívané. V období nejrychlejšího poklesu terénu, když nejsou započteny 

náhlé propady půdy, byly díky interferometrickému zpracování změřeny poklesy 

dosahující rychlosti 5,6 cm za měsíc [29]. 
 

3.5.  Geometrická nivelace 

Díky své přesnosti je geometrická nivelace vhodnou metodou pro zjišťování 

poklesů na poddolovaném území a pravděpodobně nejvhodnější metodou pro sledování 

malých výškových změn v blízkosti okraje poklesové kotliny. Geodetické měření tak 

většinou spočívá v opakovaném měření nivelačních pořadů a následném porovnání 

zjištěných výšek bodů za určité období.  
 

3.5.1. Geometrická nivelace ze středu 

Geometrická nivelace je nejpoužívanějším a pro běžnou praxi nejpřesnějším typem 

výškových měření. Umožňuje ji schopnost nivelačního přístroje realizovat vodorovnou 

rovinu. Geometrickou nivelací nezjišťujeme přímo nadmořskou výšku bodu, ale měříme 

převýšení a absolutní výšku neznámého bodu pak zjistíme pomocí známé výšky jiného 

bodu a měřeného převýšení mezi oběma body. Díky mnoha výhodám se nejčastěji používá 

geometrická nivelace ze středu. Rozlišují se čtyři stupně přesnosti nivelace: technická, 
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přesná, velmi přesná a zvlášť přesná (TN, PN, VPN, ZPN). Pro každý druh nivelace je 

předepsán postup měření a výpočtů, požadavky na nivelační přístroje a pomůcky a také 

kritéria přesnosti. Z těchto druhů nivelace se na poddolovaném území podle vyhlášky ČBÚ 

č. 435/1992 Sb. [31] pro určování výšek bodů v důlním výškovém bodovém poli na 

povrchu používá geometrická nivelace přesná či technická. Podle této vyhlášky u přesné 

nivelace nesmí odchylka mezi měřením tam a zpět v pořadu překročit hodnotu 

Lv 310.5 −±=∆ , u technické nivelace nesmí uzávěr pořadu překročit hodnotu 

Lv 310.40 −±=∆ , kde L je délka měřeného výškového pořadu v kilometrech, odchylka 

v∆  je pak v metrech. Pro výškové měření technickou nivelací se použije nivelační pořad 

uzavřený nebo nivelační pořad otevřený nezávisle zaměřený dvakrát nezávisle na sobě 

[31]. 
 

3.5.2. Chyby nivelačního měření 

Nivelační měření je ovlivněno chybami hrubými, systematickými a nahodilými. 

Hrubé chyby – omyly (např. chyba v zápise) je třeba z měření vyloučit dvojím měřením 

nebo kontrolou. Systematické a nahodilé chyby patří mezi tzv. chyby nevyhnutelné. Jsou 

dány vlastnostmi měřických přístrojů a pomůcek, vlastnostmi prostředí, ale i schopnostmi 

měřiče. Je tedy třeba používat rektifikované měřické přístroje a volit takové měřické 

postupy, které vliv těchto chyb snižují [22].  

Mezi systematické chyby patří chyba ze zakřivení horizontu, která je způsobena 

tím, že nivelační přístroj vytyčuje zdánlivý horizont namísto skutečného horizontu. 

Dodržováním stejně dlouhých záměr u nivelace ze středu se vliv této chyby vyloučí. Stejně 

tak se vyloučí i vliv chyby ze sklonu záměrné přímky při použití libelových nivelačních 

přístrojů, kde je tato chyba způsobena nepřesnou rektifikací přístroje. U kompenzátorových 

nivelačních přístrojů je tato chyba způsobena nedokonalou funkcí kompenzátoru a jejím 

výsledkem je nevodorovnost záměrné přímky. V tomto případě se chyba se nedá vyloučit 

stejnou délkou záměr, její vliv lze však zmenšit důsledným urovnáváním krabicové libely 

v každé sestavě vždy na záměru vzad [4]. Další systematickou chybou je chyba ze svislé 

složky refrakce, která může být značná zejména při pořadové nivelaci ve svažitém terénu, 

kdy je systematicky velký rozdíl mezi velikostí čtení vzad a vpřed. Velikost této chyby 

totiž přímo závisí především na změně teploty s výškou nad terénem. Pro eliminování této 

chyby se doporučuje provádět měření geometrickou nivelací ze středu při zatažené obloze 
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a mírném větru a dodržovat minimální výšky záměry nad terénem, jež jdou dány 

technologickými postupy různých druhů nivelace. Systematická chyba z nesprávné 

hodnoty délky laťového metru vzniká působením vnějšího prostředí na materiál, z něhož je 

vyrobena stupnice latě, ale i změnou napínací síly. Tato chyba je však malá a uplatní se jen 

u přesných nivelačních měření, a to hlavně při velkém převýšení. Velikost této chyby lze 

zjistit pro různé úseky stupnic laboratorní komparací na laťových komparátorech. Pokud 

nivelační lať není v okamžiku odečtení postavena přesně ve svislé poloze, vzniká 

systematická chyba z nesvislé polohy latě. Pro její eliminaci je důležité lať vždy urovnávat 

podle rektifikované krabicové libely. 

Mezi nahodilé chyby nivelačního měření řadíme chybu z nepřesného urovnání 

nivelační libely, která však u moderních přístrojů dosahuje poměrně nízkých hodnot. Další 

nahodilá chyba, chyba ze změny výšky přístroje a latě, vzniká zapadáním nebo 

vytlačováním noh stativu a nivelační podložky do měkkého terénu. Při měření je proto 

důležité nohy stativu i podložky řádně zašlapovat, případně je podložit. Nahodilá chyba ze 

čtení laťové stupnice závisí především na délce záměry, zvětšení dalekohledu, velikosti 

a tvaru laťového dílku a chvění vzduchu. Vliv této chyby lze snížit volbou optimální délky 

záměry, vhodné technologie a observačních podmínek. Nahodilé chyby z nestejnoměrného 

dělení laťové stupnice a nekolmosti mají charakter obdobný chybě ze čtení laťové 

stupnice, bývají ale menší. Chyba z přeostření dalekohledu se projevuje především při 

nepřesném rozměření sestav a při záměrách v blízkosti terénu v nevhodných observačních 

podmínkách. Její vliv tedy snížíme přesným rozměřením sestav při nivelaci ze středu 

a dále dodržováním minimální výšky záměry nad terénem. 
 

3.5.3. Kritéria přesnosti 

Přesnost obousměrného nivelačního pořadu je charakterizována jeho střední 

kilometrovou chybou ∑±=
R

d

n
m

2

0

1

2

1
, kde n je počet oddílů v pořadu, d je rozdíl 

převýšení v oddíle mezi nivelací tam a zpět (v mm), R je délka příslušného oddílu (v km). 

Střední kilometrová chyba 0m  je pak vyjádřena v mm. Srovnáváním výškových rozdílů 

(z měření tam a zpět) jednotlivých oddílů vlastně pro dvojice měření zavádíme nestejné 

váhy, kdy váha p je nepřímo úměrná délce oddílu: 
R

p
1= . Přesnost výšky bodu, resp. 
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střední chyba měřeného převýšení je pak dána přesností nivelační metody (střední 

kilometrovou chybou 0m ) a délkou nivelačního pořadu L: LmmV 0±=  [28]. 

Maximální povolené střední kilometrové chyby pro jednotlivé druhy nivelačních 

měření jsou uvedeny v tabulce 1, kde max,0m  je maximální povolená střední kilometrová 

chyba v mm, n je počet oddílů v pořadu [28]. Střední kilometrová chyba měřeného pořadu 

nesmí překročit povolenou hodnotu: max,00 mm ≤ . 

  

 

Tab. 1: Maximální povolené střední kilometrové chyby pro jednotlivé druhy nivelace 

Druh nivelace ZPN, I. řád VPN, II. řád PN, III. řád PN, IV. řád TN 

max,0m  
n

71,0
40,0 +  

n

80,0
45,0 +  

n

06,1
60,0 +  

n

77,1
00,1 +  10 
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4. Praktická geodetická měření na poddolovaném 

území 

4.1. GPS měření na pozorovací stanici u Karviné 

V roce 2006 se začal na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. vyvíjet projekt zabývající se 

vybudováním a opakovaným geodetickým zaměřováním pozorovací stanice nad 

dobývanými poruby pro sledování vlivů poddolování v blízkosti Karviné (obr. 3). 

Primárním účelem bylo sledovat vývoj poklesové kotliny v netriviálních geomechanických 

podmínkách, k čemuž byla vybrána oblast s několika výraznými tektonickými poruchami. 

V této oblasti se tedy na podzim roku 2006 začala budovat pozorovací stanice pro 

opakované určování prostorové polohy bodů metodou GPS. Tato pozorovací stanice byla 

postupně rozšiřována a zahušťována vzhledem ke změně těžební situace a s ohledem na 

měnící se terén, v němž již probíhaly rekultivační práce. Mým úkolem v daném projektu 

bylo plánování pozorovací stanice (rozložení a stabilizace bodů), volba a testování 

metodiky měření a následně provádění opakovaných měření a jejich vyhodnocení. 
 

 

 

Obr. 3 – Zájmová oblast u Karviné 
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4.1.1. Lokalizace a popis zájmové oblasti 

Zájmovým územím je lokalita v hornoslezské uhelné pánvi v blízkosti Karviné, 

v severní oblasti důlního pole Dolu ČSM-Sever, dobývací prostor Louky, na demarkaci 

s Dolem Darkov, východně ohraničená státní hranicí s Polskem. V této oblasti byla 

plánována ve 36. sloji v období od října roku 2006 do června roku 2007 exploatace porubu 

361 000 s délkou porubní fronty 180 m a směrnou délkou porubu zhruba 500 m. Dobývaná 

uhelná sloj se nachází v hloubce 960 m pod povrchem a v zájmové oblasti vykazuje 

proměnlivou mocnost (1,4 – 2 m). V cca 15 % porubní plochy je sloj postižena erozivním 

vývojem. Dobývací metodou je stěnování na řízený zával, s postupem porubní fronty ve 

směru od východu na západ. Horninový masív v dané lokalitě je tvořen typickými 

horninami pro stavbu karbonského pohoří v hornoslezské pánvi s tafrogenní stavbou. 

Kostru tafrogenní stavby tvoří základní poklesy s amplitudou většinou desítek až stovek 

metrů, kombinované horizontálními posuny [10].  

Jižně ve vzdálenosti cca do 50 m subparalelně s porubním blokem ve směru V – Z 

prochází výrazná tektonická porucha X poklesového charakteru. Jde o poruchu s mocností 

poruchového pásma 25 – 50 m, s amplitudou poklesu 350 m, o úklonu cca 60°. Směr 

úklonu této poruchy je orientován tak, že prochází vyšším nadložím půdorysně nad 

předmětným porubem. Jižněji, rovněž subparalelně poruše X, prochází výrazná poklesová 

tektonická porucha A, s amplitudou poklesu cca 350 m a s úklonem 60°, jehož orientace je 

opačná a porucha se tak odklání od zájmové oblasti. Ze severní strany je nejblíže cca 

400 m od porubu 361 000 méně výrazná porucha 6. Na východě je pak nepojmenovaná 

porucha procházející ve směru S – J [7]. Tektonická situace je znázorněna na obrázku 4. 
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Obr. 4 – Schéma tektonické situace v zájmové oblasti 
 

 

Spolu s exploatací porubu 361 000 bylo naplánováno vydobytí sousedního porubu 

361 002 na severu. Z důvodů nepříznivých geologických podmínek však bylo od 

původního plánu později upuštěno a bylo rozhodnuto dobývat jiný porub – 293 102. Tento 

porub se nachází jižně od dobývaného porubu 361 000, a to ve 29. sloji v hloubce 990 m 

pod povrchem. Porub 293 102 má délku porubní fronty 185 m a směrnou délku až 880 m. 

Průměrná dobývaná mocnost činí 3,2 m, dobývací metodou je opět stěnování na řízený 

zával. Exploatace probíhala od května roku 2007 do dubna roku 2008. Sloj č. 29 se 

v zájmové oblasti nachází v příkopové propadlině vymezené na severu tektonickou 

poruchou X, na jihu pak tektonickou poruchou A (obr. 5). Průměty plánovaných porubů 

v zájmové oblasti jsou uvedeny na obrázku 6. 
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Obr. 5 – Schematické zobrazení uložení dobývaných slojí a tektonických poruch X a A pod 

povrchem zájmového území (řez S – J) 
 

 



Kapitola 4: PRAKTICKÁ GEODETICKÁ MĚŘENÍ NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ 

 29 

 

Obr. 6 – Průměty plánovaných porubů v zájmové oblasti 
 

 

Před zahájením dobývání porubu 361 000 bylo možno charakterizovat předmětnou 

oblast z hlediska poklesů jako poměrně stabilizovanou. V roce 1998 zde byla v nadloží 

porubu 361 000 dobývána uhelná sloj č. 33 o mocnosti 2 – 2,5 m v hloubce 850 m. 

V nadloží porubu 293 102 probíhala dříve těžba v pěti slojích v hloubce od 780 m do 

950 m, s mocností od 1,3 do 2,3 m (schematicky zakresleno na obr. 5). Vlivy dobývání na 

povrch byly sledovány opakovaným nivelačním měřením jedenkrát ročně na profilu 

ČSM 3, který tvoří 18 bodů v rozvinuté délce cca 1350 m. Tento profil prochází ve směru 

V – Z a půdorysně je lokalizován nad rozhraním původně plánovaných porubů 361 000 

a 361 002. Výšková měření na tomto profilu tedy mohou charakterizovat výchozí stav 

povrchu v zájmové oblasti. Na základě těchto měření lze konstatovat, že největší pokles 

nastal (podle očekávání) do roku 1999 (až 70 cm). Podle posledních dostupných měření 

vykazoval povrch v roce 2004 mírné doznívání poklesů v rozsahu do cca 5 cm za rok [8].  

361 000 

361 002 

293 102 
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4.1.2. Budování pozorovací stanice 

Plán budování pozorovací stanice vycházel z předpokládaného rozsahu vlivů 

poddolování v dané oblasti. K dispozici byl model předpokládaných vlivů vydobytí porubu 

361 000. Tento předpoklad vyhotovila firma IMGE (OKD, a.s., IMGE, o.z.) metodou 

Budryk-Knothe, ve formě modelu s izoliniemi poklesů povrchu. Přenesením těchto izolinií 

do mapy byl znám předpokládaný průběh nulové izolinie poklesu, tedy předpokládaný 

rozsah dotčeného povrchu. Tato mapa tak byla hlavním podkladem pro plánování 

pozorovací stanice (obr. 7).  
 

 

 

Obr. 7 – Původně předpokládaný rozsah poklesové kotliny 
 

 

Ve snaze sledovat vlivy poddolování v co největším rozsahu poklesové kotliny bylo 

plánováno vybudovat síť stabilizovaných bodů tak, aby měření vhodně vypovídala 

30 
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o povrchových změnách. Body měly být primárně stabilizovány na vhodných objektech, 

předpokládalo se využití vozovek se stabilizací bodů kovovými hřeby. Tento plán však 

bylo nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám povrchu nad dobývanými poruby, kde už 

v etapě plánování probíhaly intenzívní rekultivační práce a terén se tudíž neustále výrazně 

měnil.  

V době plánování projektu byly na internetu k dispozici letecké snímky firmy 

Geodis Brno. Podle těchto snímků (obr. 8) bylo v zájmové oblasti původně několik silnic 

a domů. Rekognoskace terénu v létě roku 2006 však ukázala, že realita je jiná. Domy byly 

zbourány, některé cesty a traviny byly pokryty důlní hlušinou a případně také travní 

vrstvou s drobnou výsadbou stromků, část lokality byla zaplavena. Tyto úpravy povrchu 

probíhají dodnes. Jak se terén v průběhu let měnil, je vidět na leteckých snímcích z let 

2004 a 2007 (obr. 9). 
 

 

 

Obr. 8 – Část zájmové oblasti před rokem 2004 [14, upraveno] 
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Obr. 9 – Zájmová oblast v letech 2004 a 2007 [14, upraveno] 
 

 

Po detailní rekognoskaci bylo rozhodnuto stabilizovat body v liniích, případně 

lomených přímkách, jdoucích pokud možno přes celou poklesovou kotlinu až za její 

okraje, a dále stabilizovat roztroušené body tam, kde vznikne potřeba pozorovací stanici 

zahustit. Umístění jednotlivých bodů pak bylo přizpůsobeno terénním podmínkám 

s ohledem na probíhající rekultivaci a dále tak, aby byly body vhodně umístěny s ohledem 

na GPS měření (tedy nikoli například v blízkosti vyšších objektů či stromů, jež by mohly 

bránit příjmu přímých družicových signálů). 

Ve snaze využít v co největší míře stávající objekty v zájmové oblasti pro 

stabilizaci bodů byla pro jednu z linií pozorovací stanice využita místní komunikace, v níž 

byly body stabilizovány formou hřebů v krajnici (žluté body obr. 10). Tyto body tak tvoří 

profil C, který prochází od východu jihozápadně poklesovou kotlinou, kde zasahuje až za 

předpokládaný okraj poklesové kotliny.  
 

 

  2004   2007 
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Obr. 10 – Pozorovací stanice a původně předpokládaný rozsah poklesové kotliny 
 

 

Vedle této vozovky už v dané oblasti neexistovala jiná, jež by se dala využít pro 

stabilizaci bodů. Nachází se zde však vodovodní potrubí, které prochází téměř ve směru 

V – Z napříč poklesovou kotlinou nad dobývaným porubem 361 000. Pokud mělo být toto 

potrubí využito pro pozorovací stanici, musel být vyřešen problém stabilizace bodů na jeho 

nosné konstrukci. Ta je tvořena betonovými základy s vysokými nadzemními ocelovými 

kostrami. Betonové základy zapuštěné do země bohužel nebylo možno použít, neboť byly 

příliš malé a neumožňovaly ustavení stativu pro geodetická měření. Navíc by silné potrubí 

nad těmito betonovými základy mohlo bránit příjmu signálu družic pro GPS observace. 

Proto bylo hledáno jiné řešení pro využití potrubí jako místa pro body pozorovací stanice. 

Zvolen byl způsob centrování GPS antény přímo na konkrétním místě nejvyššího rámu 

nosné konstrukce. K tomuto účelu byl navržen speciální držák, který byl vytvořen tak, aby 

zajišťoval umístění antény při každém měření vždy na stejném místě na rámu (viz obr. 11). 
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Tímto způsobem bylo zaměřováno 21 bodů na jednotlivých rámech potrubí, tvořících 

profil P (modré body na obr. 10). 
 

 

  

Obr. 11 – Držák GPS antény na rámu potrubí 
 

 

V zájmové oblasti se nachází několik trigonometrických a nivelačních bodů (body 

ČSTS a ČSNS), které byly zahrnuty do pozorování (růžové body na obr. 10). 

Vzhledem k tomu, že žádné jiné vhodné objekty se v dané oblasti nevyskytují, bylo 

nutno zahustit pozorovací stanici stabilizací bodů přímo do země. Tyto body byly 

stabilizovány pomocí metrových ocelových tyčí, které byly zatlučeny do země tak, aby 

končily v nezámrzné hloubce (zelené body na obr. 10). Byly tak vytvořeny tři příčné 

profily A, B a D a jeden krátký podélný profil T. Vedle těchto profilů bylo tímto způsobem 

stabilizováno i několik roztroušených bodů. 

V květnu roku 2007 došlo ke změně těžební situace. Místo plánovaného porubu 

361 002 začal být dobýván jižnější porub 293 102. Tím se změnil model předpokládaných 

vlivů dobývání a bylo třeba přizpůsobit pozorovací stanici nové situaci (viz obr. 12). Linie 

bodů stabilizovaných na krajnici vozovky byla proto později prodloužena tak, aby 

zasahovala až na okraj nově předpokládané poklesové kotliny. Dále bylo stabilizováno 

několik roztroušených bodů a začaly být zaměřovány i vzdálenější trigonometrické 
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a nivelační body. Přestože některé body pozorovací stanice byly poškozeny, zničeny či 

odcizeny, bylo celkem opakovaně zaměřováno více než 100 bodů. 
 

 

 

Obr. 12 – Rozšířená pozorovací stanice a předpokládaný rozsah poklesové kotliny při 

vydobytí porubů 361 000 a 293 102 
 

 

První měření na pozorovací stanici proběhla v listopadu roku 2006, kdy byly 

poprvé zaměřeny body na potrubí a dále několik bodů stabilizovaných tyčemi. Další 

měření následovala při postupné stabilizaci bodů. S ohledem na možnosti grantového 

projektu, který byl schválen s počátkem realizace v lednu roku 2007, a vzhledem 

k nepřesným informacím o začátku dobývání porubu 361 000 tak bohužel nebyly body 

v zájmové oblasti zaměřeny ještě před začátkem dobývání porubu v říjnu roku 2006. 

V období mezi říjnem a listopadem roku 2006, tedy v době od začátku dobývání do 

zahájení měření, však byla vydobyta pouze malá část porubu a s ohledem na časovou 
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prodlevu projevu vlivů poddolování na povrch lze předpokládat, že měření bylo zahájeno 

v době, kdy se v důsledku poddolování projevily na povrchu jen mírné změny, a to jen na 

malé části zájmové oblasti.  

Podle informací získaných od OKD, a.s. nebyly poruby s ohledem na geologické 

podmínky vydobyty v celém předpokládaném objemu. Velikost skutečně vydobytých částí 

obou porubů je zobrazena na obrázku 12 šrafami, červeným podkladem je odlišena ta část 

porubu, která byla vydobyta ještě před zahájením povrchových geodetických měření. 
 

4.1.3. GPS měření, metodika 

Měření probíhají na pozorovací stanici od listopadu roku 2006, a to pomocí dvou 

GPS souprav firmy Leica, GPS System 1200. Tyto přístroje jsou dvoufrekvenční, pro 

kódová i fázová měření. Mohou být použity jak pro navigační, tak pro přesná geodetická 

měření ke zjištění prostorové polohy bodů. Umožňují nejen statická či kinematická, ale 

i RTK měření s přenosem korekcí pro určení přesné polohy pomocí rádia či GSM 

modemu.  

RTK měření je velice rychlé, ale jeho přesnost je obecně nižší. Pro zhodnocení 

možností využití této funkce GPS přístroje jsem provedla několik testů, a to s využitím 

přenosu korekcí radiomodemem (vzdálenost referenční stanice od roveru byla pouze 

několik kilometrů). Tyto testy ale ukázaly, že přesnější, a pro naše účely vhodnější, je 

použití statických měření, neboť ani RTK měření, opakované na stejných bodech (po 

vhodném časovém odstupu a změně rozložení družic) a následné zprůměrování obou 

observací nedosahovalo přesnosti statického měření s následným post-processingem.  

Při výběru vhodného místa pro referenční stanici bylo rozhodnuto využít 

trigonometrický bod č. 4 (TL 3721) Základního polohového bodového pole 

se souřadnicemi v S-JTSK a v ETRS-89. Tento bod se nachází v Karviné, a to mimo 

předpokládané vlivy dobývání, ve vzdálenosti několika kilometrů od pozorovací stanice, 

v blízkosti státní hranice s Polskem. 

Jednotlivé body pozorovací stanice byly zaměřovány staticky s dobou observace 

alespoň 10 minut na každém bodě. Při měření byla sledována hodnota GDOP, udávající 

kvalitu rozložení družic nad obzorem, a pokud byla nepříznivá, doba měření se úměrně 

prodloužila.  
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Pro zachycení postupného vývoje vlivů poddolování byl zvolen interval opakování 

GPS měření 5 týdnů. Vzhledem k velkému množství bodů pak bylo měření prováděno 

vždy v několika dnech. Pokud počasí znemožnilo takto naplánované měření, bylo 

provedeno vždy v nejbližším možném termínu. V době uklidňování povrchu, kdy koncem 

roku 2008 docházelo již k doznívání poklesů, byl interval měření prodloužen. 

S ohledem na možnosti grantového projektu (finanční a personální omezení) však 

nebyla použita tzv. křížová kontrola geodetického měření a všechny body byly v rámci 

každého měsíčního cyklu zaměřovány pouze jednou, z jedné referenční stanice. Tato 

metodika byla zvolena na základě testovacích měření, která ukázala, že opakovaným 

zaměřením bodů z téže referenční stanice při odlišné konfiguraci družic se měření sice 

zpřesní, ale zprůměrované hodnoty obou měření se od jednotlivých měření lišily pouze 

nepatrně (do 2 mm v horizontální poloze a do 4 mm ve výšce). S ohledem na to, že se 

předpokládaly velké poklesy a výstupem grantového projektu má být prostorový 

geomechanický model celé zájmové oblasti, bylo rozhodnuto, že pro tento model je 

přesnost, poskytovaná jednoduchým GPS statickým měřením s dobou observace alespoň 

10 minut, zcela adekvátní a postačující. Pokud by byly všechny body během každé GPS 

kampaně zaměřovány dvakrát, znamenalo by to pro celkový rozsah území neúnosnou 

časovou a finanční náročnost. 

Kromě měření na potrubí, kde se používal speciální držák, na který se anténa 

našroubovala, byly body zaměřovány pomocí antény umístěné na trnu v třínožce na 

stativu. Do měření tak vstupovala výška třínožky nad bodem, která byla zjišťována pomocí 

speciálního metru, dodávaného přímo výrobcem Leica. Výška vkládaná do GPS kontroleru 

byla na každém bodě měřena alespoň dvakrát, aby se vyloučila hrubá chyba v odečtu 

hodnoty. 

Při každém měření byla dodržována zavedená metodika, aby byla dosažená 

přesnost srovnatelná s přesností předešlých měření. 

Data na referenční stanici i na roveru byla během měření ukládána na paměťovou 

kartu, ze které byla následně uložena do počítače pro post-processing, tedy pro výpočet 

přesné polohy. Zpracování probíhá v softwaru LEICA GeoOffice dodaném výrobcem 

k GPS1200. Do programu byla surová data z GPS observací nahrána a zpracována 

v zakázkách pro jednotlivé dny. Pro zvýšení přesnosti výsledků byly do programu pro 

jednotlivé dny nahrány i přesné efemeridy, stažené z oficiálních internetových stránek. 

Protože GPS pracuje v systému WGS-84, je třeba souřadnice bodů převést do platného 
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lokálního souřadnicového systému – u nás S-JTSK. Předpokladem úspěšné transformace je 

transformační klíč pro převod souřadnic mezi oběma systémy. Tento transformační klíč byl 

pro potřeby GPS měření na pozorovací stanici u Karviné vytvořen programem LEICA 

GeoOffice, do nějž byly vloženy údaje o nejbližších trigonometrických bodech ČSTS se 

souřadnicemi v obou systémech (7 bodů rozložených okolo pozorovací stanice). 

Výsledkem post-processingu jsou pak prostorové souřadnice bodů v systémech WGS-84 

a S-JTSK. Program LEICA GeoOffice během zpracování dat provede také vyrovnání sítě, 

přičemž jednotlivé body vztahuje k referenční stanici, která je považována za stabilní bod.  

Přibližnou představu o relativní přesnosti provedených měření je možno vyčíst 

z grafického znázornění výsledků, konkrétní hodnoty pak z konečného výpisu výsledků 

post-processingu. Obojí poskytuje program LEICA GeoOffice, jde však pouze o přesnost 

relativní, vztaženou k referenční stanici. V grafickém znázornění výsledků jsou u všech 

bodů vykresleny elipsy chyb v horizontální poloze bodu a sloupce chyb ve výšce (obr. 13).  
 

 

 

Obr. 13 – Grafické znázornění relativní přesnosti GPS měření 
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Ve výpisu výsledků post-processingu je pak u každého bodu uvedena polohová 

odchylka, výšková odchylka a celková odchylka. Relativní přesnost bodu se tak obvykle 

pohybuje do 1 mm v horizontální poloze a 1,5 mm ve výšce, celková odchylka pak do 

2 mm (obr. 14).  
 

 

 

Obr. 14 – Výpis výsledků post-processingu programu LEICA GeoOffice 
 

 

Skutečná přesnost zaměřeného bodu závisí na mnoha faktorech, mezi něž patří 

počet a kvalita rozložení družic nad obzorem, délka základny, čas observace na bodě, 

přesnost efemerid a další. Výrobce používaného GPS vybavení uvádí pro statická měření 

s následným post-processingem reálnou přesnost v horizontální poloze bodu 

5 mm + 0,5 ppm a ve výšce bodu 10 mm + 0,5 ppm. Vzhledem k tomu, že zaměřované 

body pozorovací stanice jsou od referenční GPS stanice vzdáleny pouze do 3 km, při 

měření byla sledována kvalita rozložení družic (hodnota GDOP) a do post-processingu 

byly zaváděny přesné efemeridy, lze skutečnou přesnost zaměřených bodů odhadovat 

v intervalu 5 až 20 mm. Testování provedená v zájmové oblasti tento předpoklad potvrdila. 
 

4.1.4. Výsledky GPS měření 

Výsledkem zpracování GPS měření jsou prostorové souřadnice zaměřovaných bodů 

v systémech WGS-84 a S-JTSK. Díky stabilizaci bodů pozorovací stanice ve formě linií 

a roztroušených bodů je možno vyjádřit nejen pokles jednotlivých bodů, ale také pokles 

v profilech a plošně. Vzhledem k zaměřování prostorové polohy bodů navíc lze vypočítat 

i horizontální posuny jednotlivých bodů, případně deformace jednotlivých úseků. 
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4.1.4.1. Vyhodnocení poklesů 

Velikost poklesu bodu opakovaně zaměřovaného metodou GPS se vypočte jako 

rozdíl výšek zjištěných opakovaným měřením. Můžeme tak zjistit nejen pokles 

v jednotlivých etapách měření ve zhruba měsíčním cyklu, ale také celkový dosavadní 

pokles, od počátku měření. Takto vyjádřený pokles lépe ukazuje vývoj výškových změn 

a proto budou v dalším textu prezentovány poklesy vztažené vždy k prvnímu měření. 

Pokles, jenž je nejnázornějším ukazatelem vlivů hlubinného dobývání na povrch, 

lze na dané pozorovací stanici vyjádřit pro jednotlivé body, dále v několika profilech 

a rovněž plošně (obr. 15).  
 

 

 

Obr. 15 – Bodové pole a jednotlivé profily pozorovací stanice 
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4.1.4.1.1. Pokles jednotlivých bodů 

Na obrázku 16 je znázorněn průběh poklesů čtyř bodů stabilizovaných na místní 

komunikaci s pozicí nad centrální částí porubu 293 102 (body c12, c14, c16) a v její 

blízkosti (bod c18). Tyto body leží v linii profilu C s rozestupem přibližně 100 m (viz 

obr. 15). Na jednotlivých grafech lze rozlišit dvě hlavní části. V první části, zhruba do 

poloviny roku 2007, je možno sledovat téměř pravidelný pokles všech vyobrazených bodů 

v celkovém rozsahu 11 až 18 cm. Hlavní příčinou těchto poklesů je dobývání prvního 

porubu. 

Druhou fázi vývoje poklesů bodů lze hodnotit jako reakci na dobývání druhého 

porubu, nad kterým tyto body leží. Ze zobrazeného průběhu poklesů jednotlivých bodů 

jsou po první etapě pozvolného klesání zřejmé nejprve výrazné výškové změny a následně 

doznívání poklesů. Tento průběh odpovídá obecné poklesové křivce (viz obr. 2) shodně 

s polohou bodů v přímém nadloží jižního porubu a dokládá bezprostřední vliv dobývání 

tohoto porubu na sledované body.  
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Obr. 16 – Vývoj poklesů vybraných bodů profilu C 
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Výjimkou je však bod c18, nacházející se mimo přímé nadloží porubu 293 102. 

Tento bod vykazuje zcela odlišný průběh poklesu, u nějž nelze rozlišit jednotlivé fáze 

a který je po celou dobu jen mírný a téměř pravidelný. Terén v okolí tohoto bodu se 

nemění tak dynamicky, jak by se dalo očekávat u bodu v blízkosti přímého nadloží porubu. 

Zásadní vliv na tuto skutečnost má zcela jistě složitá geomechanická situace horninového 

masívu s výskytem výrazných tektonických poruch, kterou dále komplikují vydobyté sloje 

v nadloží porubu 293 102 [7]. 
 

4.1.4.1.2. Pokles bodů na profilech 

Díky stabilizaci bodů v liniích, procházejících různými směry celou oblastí, je 

možno sledovat průběh výškových změn terénu v zájmové oblasti také v několika 

profilech. Z grafů poklesů bodů na jednotlivých profilech (grafy 1 až 6) je vidět, že na 

všech sledovaných bodech byl zaznamenán pokles.  

Profil P (potrubí) je tvořen body zaměřovanými na nosné konstrukci potrubí 

(modrý profil na obr. 15). Tento profil prochází od východu na západ nad částí severního 

porubu 361 000. Z průběhu naměřených poklesů bodů (graf 1) je zřejmý plynulý vývoj 

poklesové kotliny bez razantnějších změn. Nejvýchodnější bod profilu, bod p2, vykazuje 

jen nepatrný pokles do 5 cm, další body v linii (p3 až p5) pak klesají výrazněji. Tato 

skutečnost může být ovlivněna faktem, že dobývání v nejvýchodnější části porubu 

započalo dříve než zaměřování povrchových bodů na potrubí. I přes tuto skutečnost by se 

však na bodě p2 dal očekávat větší pokles, neboť tento bod leží nedaleko přímého nadloží 

porubu. Pokles bodu p2 je menší než u bodů na západním konci profilu, které jsou od 

vydobytého porubu v několikanásobně větší vzdálenosti. Tyto body (p12 až p18) vykazují 

mírný pokles do 11 cm. 
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Graf 1 – Pokles bodů na profilu P (směr V – Z) 
 

 

Z tvaru křivky poklesů bodů na profilu P je zřejmý hladký průběh vývoje poklesů 

v této části zájmové oblasti v souladu s teorií mísovitého tvaru poklesové kotliny. Mírný 

rozpor je však patrný u okrajových částí profilu, díky nimž není křivka poklesů zcela 

symetrická. Na východním okraji profilu (u bodu p2) se zdá být profil poklesové kotliny 

příliš rázně ukončen. Zde by se dal očekávat větší pokles, neboť poklesová kotlina by měla 

podle předpokladů zasahovat dále za profil na východ. Naopak na západním okraji profilu 

(k bodu p18) se poklesová kotlina zdá být neohraničená. Body zde byly voleny tak, aby 

byly umístěny i za okrajem předpokládané poklesové kotliny. Podle měření na koncových 

bodech profilu P však není možno okraj poklesové kotliny jednoznačně určit, neboť na 

všech těchto bodech byl zaznamenám pokles více než 8 cm. 

Profil C (cesta) je tvořen body stabilizovanými pomocí hřebů na krajnici silnice 

(žlutý profil na obr. 15). Tento profil prochází od východu na jih nad východní částí 

porubu 361 000 a dále pak nad centrální částí porubu 293 102. Naměřené poklesy bodů 

tohoto profilu (graf 2) ukazují na složitější vývoj poklesové kotliny, který není tak hladký 

jako u profilu P. Příčinou je průběh linie profilu nad oběma poruby napříč tektonickými 

poruchami. Nejvýchodnější bod profilu, bod c1, opět vykazuje jen nepatrný pokles do 

6 cm, stejně jako tomu bylo u profilu P. Další body, body c2 a c3 mimo přímé nadloží 
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porubů, pak klesají více. Mezi body c4 a c5 dochází k výraznějšímu poklesu a další body, 

c6 a c7 v přímém nadloží porubu 361 000, klesají o více než 50 cm. Následuje plynulý 

úsek poklesové kotliny, až k bodu c9. Za tímto bodem dochází opět k výraznějším 

změnám, vzhledem k poloze bodů nad porubem 293 102. Maximální pokles nastal u bodu 

c12, jenž poklesl o více než 1 m. Průběh poklesů bodů v další části profilu C je velmi 

neobvyklý. Rozdíl ve velikosti dosažených poklesů bodů c14 a c18 je více než 75 cm, 

přičemž jejich vzdálenost je přibližně 200 m. Navazující úsek bodů c18 až c24 naopak 

ukazuje na mírný a téměř pravidelný pokles těchto bodů, do 28 cm. Předešlý úsek 

výrazného rozdílu ve velikosti poklesů blízkých bodů (c14 až c18) a na něj navazující úsek 

poklesů značně menších a téměř pravidelných jsou s největší pravděpodobností projevem 

složité geomechanické situace v zájmové oblasti. Body c16 a c18 jsou lokalizovány 

v oblasti nad tektonickou poruchou A v úrovni 36. sloje. Na severní straně se pak nachází 

porucha X, která může ovlivňovat výraznější pokles bodů c9 až c11. 
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Graf 2 – Pokles bodů na profilu C (směr V – J) 
 

 

Z tvaru křivky poklesů bodů na profilu C je patrný nepravidelný průběh vývoje 

poklesů v této části zájmové oblasti. Křivka poklesů bodů na profilu C je silně ovlivněna 

průběhem linie profilu nad oběma poruby, přesto by se však dal očekávat hladší průběh 



Kapitola 4: PRAKTICKÁ GEODETICKÁ MĚŘENÍ NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ 

 45 

poklesů na profilu a zejména plynulejší pokles na koncové (jižní) části profilu. Výrazný 

skok je zde zapříčiněn celkovou geomechanickou situací v nadloží porubu 293 102, kde 

jednak byla v minulosti vydobyta řada porubů a dále se tento porub nachází mezi 

tektonickými poruchami X a A.  

Výrazný je zde také rozdíl ve velikosti poklesů bodů na obou koncích profilu. Na 

severovýchodním okraji profilu (od bodu c1) se zdá být profil poklesové kotliny příliš 

rázně ukončen, stejně jako tomu je u profilu P. I zde se očekával větší pokles, neboť 

poklesová kotlina by měla podle předpokladů zasahovat dále za profil na východ. A stejně 

jako u západního okraje profilu P není na jižním okraji profilu C možno jednoznačně určit 

okraj poklesové kotliny, neboť body c 18 až c24 vykazují téměř shodný, pravidelný pokles 

do 28 cm. Ten je navíc výrazně větší než u bodů na severovýchodním okraji profilu C.  

Profil A je nejdelší z linií tvořených body stabilizovanými pomocí tyčí v terénu 

(růžový profil na obr. 15). Tento profil prochází od jihu na severozápad nad porubem 

293 102 a nad tektonickými poruchami. První část profilu vykazuje téměř symetrický 

pokles, s maximem na bodě a3 (graf 3). Druhá část profilu, od bodu a9 dále na sever, 

klesala jen pozvolna do cca 12 cm. Větší pokles byl naměřen jen na bodě a15, který je 

stabilizován v blízkosti zatopené oblasti. 
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Graf 3 – Pokles bodů na profilu A (směr J – SZ) 
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Průběh vývoje poklesů na tomto profilu je sice v místech přímého nadloží jižního 

porubu téměř symetrický, v nadloží porubu 293 102 mezi tektonickými poruchami X a A 

je však křivka poklesů bodů na profilu velmi strmá. Pravděpodobnou příčinou je opět 

kombinace výskytu tektonických poruch a dřívější porušení horninového masívu těžbou 

v nadloží porubu 293 102. 

Profily B a D jsou další z linií tvořených body stabilizovanými pomocí tyčí v terénu 

(oranžový a fialový profil na obr. 15). Oba profily procházejí zhruba rovnoběžně 

s profilem A, severovýchodně od něj. Oba začínají nad porubem 361 000 a končí 

u zatopené oblasti v severní části zájmového území. Z průběhu naměřených poklesů bodů 

obou profilů (grafy 4 a 5) je zřejmý plynulý vývoj poklesové kotliny bez razantnějších 

změn.  
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Graf 4 – Pokles bodů na profilu B (směr J – SZ) 
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Graf 5 – Pokles bodů na profilu D (směr J – SZ) 
 

 

Plynulý vývoj poklesové kotliny byl naměřen také na krátkém profilu T, tvořeném 

body stabilizovanými pomocí tyčí v terénu nad porubem 361 000, přibližně rovnoběžně 

s postupem porubní fronty (zelený profil na obr. 15). Jednotlivé body tohoto profilu (graf  

6) vykazují téměř stejné a pravidelné ovlivnění důlní činností s poklesem okolo 45 cm. 
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Graf 6 – Pokles bodů na profilu T (směr V – Z) 
 

 

Z poklesů bodů stabilizovaných v profilech je možno sledovat vývoj poklesové 

kotliny. Místa razantnějších změn v poklesech blízkých bodů ukazují na oblasti, v nichž je 

pohyb bodů na povrchu výrazně ovlivněn výskytem tektonické poruchy či předchozí 

těžbou. Tato místa lze na základě profilového vyhodnocení poklesů lokalizovat především 

nad centrální částí jižního porubu 293 102, sevřeného mezi tektonickými poruchami X a A. 

Naopak severně od tektonické poruchy X ukazují profilová vyhodnocení poklesů na 

pozvolnější průběh poklesů bez razantních změn. 

Ačkoli některé části sledovaných profilů ukazují na mírný, téměř rovnoměrný 

pokles, je v zájmové oblasti sporné označit tato místa jako místa okraje poklesové kotliny, 

neboť na všech bodech byl zaznamenán celkový pokles alespoň 4 cm. Izolinie poklesu 

4 cm je přitom vyhláškou ČBÚ č. 415/1991 Sb. stanovena jako hranice dotčení [30]. 

Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že celá sledovaná oblast je na povrchu dotčena 

hornickou činností. Příčinou je pravděpodobně celková důlní situace, kdy vlivem 

předchozí těžby v dobývacím prostoru Louky a vlivem současné těžby v okolí dochází 

v zájmové oblasti k doznívání vlivů poddolování s několikacentimetrovými poklesy ročně. 
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4.1.4.1.3. Plošné vyhodnocení poklesů 

Dostatečně hustá síť stabilizovaných bodů dále umožňuje vyhodnocovat vlivy 

dobývání v zájmové oblasti také komplexnějším způsobem, vytvářením plošných modelů.  

Na obrázku 17 je zobrazeno plošné vyhodnocení vývoje poklesové kotliny na 

základě GPS měření, a to v pětiměsíčním intervalu, vždy od počátku měření k danému 

datu. Na jednotlivých snímcích je stav poklesové kotliny k danému datu zobrazen také 

s aktuálně vytěženými plochami. U severního porubu je dále červenou šrafou odlišena ta 

část porubu, jež byla vydobyta ještě před zahájením GPS měření. 

Při vytváření plošných modelů jsou zpravidla hodnoty zjištěné v nepravidelně 

rozmístěných bodech interpolovány do pravidelné sítě bodů (tzv. gridu). K tomu se 

používají různé interpolační metody a právě výběr interpolační metody má značný vliv na 

výsledný model. Při tvorbě popsaného modelu byla použita metoda základního krigování 

s bodovým odhadem [7]. U plošných modelů na obrázku 17 mohlo dojít ke zkreslení 

skutečné situace v jihozápadní části poklesové kotliny, kde vzhledem k nemožnosti 

stabilizace bodů není dostatek měření a poklesy jsou zde interpolovány z bodů, jež jsou od 

sebe vzdáleny více než v ostatních částech modelu poklesové kotliny. V částech 

s rovnoměrnějším rozložením zaměřovaných bodů plošný model poklesové kotliny lépe 

odpovídá skutečnosti a lze tak sledovat rozložení a rozsah projevů poddolování a přibližný 

průběh okraje poklesové kotliny. 
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Obr. 17 – Plošné vyhodnocení vývoje poklesové kotliny na základě GPS měření [7] 
 

 

Ze snímků na obrázku 17 je patrný vývoj poklesové kotliny v čase. Je vidět 

postupné přemísťování středu poklesové kotliny a zvětšování velikosti a rozsahu poklesů 

od začátku měření do prosince roku 2008.  
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Z prvního snímku je zřejmé, že měření do dubna 2007 zaznamenala v zájmové 

oblasti jen mírný pohyb povrchu, vyskytují se zde poklesy do 8 cm. 

V dalším modelovaném období došlo v červnu 2007 k ukončení dobývání porubu 

361 000 a v květnu 2007 k zahájení dobývání porubu 293 102. Ze snímku lze odvodit 

rozsah poklesové kotliny v době, kdy se na jejím vývoji podílelo především vydobytí 

severního porubu 361 000. Celkové naměřené poklesy se pohybují do 20 cm. 

V následujících pěti měsících došlo na povrchu k výrazným změnám. Hlavní podíl 

na těchto změnách má postup dobývání porubu 293 102. Střed poklesové kotliny se 

posunul směrem k centrální části tohoto porubu. Maximální hodnoty poklesů od začátku 

měření zde dosáhly téměř 75 cm. 

Na čtvrtém snímku je zachycen stav poklesové kotliny v červenci 2008. V té době 

již bylo ukončeno dobývání obou porubů (duben 2008). I v tomto období docházelo 

k podstatným výškovým změnám na povrchu. Poklesová kotlina však již zřejmě zaujala 

svůj finální tvar, který se pravděpodobně nebude výrazně měnit. 

Pátý snímek zobrazuje stav po pětadvaceti měsících sledování oblasti. V posledním 

období došlo jen k menším změnám, tvar ani rozsah poklesové kotliny se nijak výrazně 

nezměnil. V oblasti, kde v předešlých obdobích docházelo k nejvýraznějším poklesům, 

byla za toto období naměřena celková výšková změna pouze do 5 cm. V celé oblasti 

docházelo ke stabilizaci, probíhá fáze reologického dopoklesu [7]. 

Ze snímků plošných modelů stavu poklesové kotliny v pětiměsíčním intervalu je 

patrný její postupný vývoj. Z hlediska sledování okrajů poklesové kotliny je zřejmé, že na 

základě GPS měření v zájmové oblasti lze vymezit pouze severovýchodní ohraničení 

poklesové kotliny. Ve všech ostatních částech byl naměřen pokles velikostně převyšující 

hranici dotčeného území, stanovenou vyhláškou ČBÚ č. 415/1991 Sb. na 4 cm [30]. 

Pravděpodobnou příčinou těchto poklesů v zájmové oblasti je geomechanická situace, 

především vliv celkových vydobytých prostor v horninovém masívu, kde již v minulosti 

probíhala těžba, a to nejen v nadloží sledovaných porubů, ale také v širším okolí 

dobývacího prostoru Louky. 
 

4.1.4.1.4. Srovnání s předpokládanými poklesy 

Předpokládané vlivy dobývání porubních bloků na povrch jsou důlními 

společnostmi modelovány. V OKR jsou tyto vlivy určovány metodou Budryk-Knothe 

a jsou prezentovány formou modelů s izoliniemi poklesů povrchu. Obvykle se nejprve před 
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začátkem dobývání zjišťuje předpokládaný vliv z vydobytí plánovaného porubu a později 

také po ukončení dobývání předpokládaný vliv ze skutečně vydobytých prostor. Vstupními 

údaji pro tyto výpočty jsou rozsah vydobytého porubu, jeho mocnost a hloubka uložení 

a mezné úhly vlivu v nadloží porubu.  

Na obrázku 18 je zobrazen výše popsaný plošný model poklesové kotliny v širší 

barevné škále, doplněný odpovídajícími izoliniemi červené barvy, vytvořený z hodnot 

naměřených pomocí GPS od počátku měření do prosince roku 2008. Spolu s tímto 

modelem jsou zobrazeny také dva modely předpokládaných vlivů poddolování na povrch.  

Část modelu předpokládaných vlivů dobývání ze všech plánovaných dobývacích 

ploch Dolu ČSM v dobývacím prostoru Louky v období let 2007 – 2008 je na obrázku 18 

zanesena formou modrých izolinií poklesu (model poskytl Obecní stavební odbor). Tento 

model časově odpovídá období uskutečněných GPS měření.  

Model celkových předpokládaných vlivů dobývání ze skutečně vydobytých prostor 

porubů 361 000 a 293 102 je zanesen ve snímku zájmového území na obrázku 18 formou 

zelených izolinií poklesu (model poskytlo OKD, a.s., IMGE, o.z.). Tento model neuvažuje 

vliv vydobytí ostatních porubů v okolí zájmové oblasti a je vytvořen pro celé období od 

počátku dobývání do ukončení povrchových vlivů z vydobytí obou porubů. 

Modely předpokládaných poklesů se od sebe mírně odlišují, a to především ve 

východní a v jižní části, kde modrý model počítá s vlivy poddolování způsobenými 

dobýváním porubů v okolí zájmové oblasti. Ve zbylých částech je průběh izolinií poklesu 

obou modelů téměř shodný. 
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Obr. 18 – Plošný model poklesové kotliny z GPS měření a modely předpokládaných 

poklesů [7] 
 

 

Z porovnání obou modelů předpokládaných poklesů s poklesy, jež byly naměřeny 

na povrchu pomocí GPS od počátku měření do prosince 2008 (červené izolinie), je zřejmé, 

že mezi nimi nedochází k úplné shodě. V místě, kde nebylo možno stabilizovat body 

v dostatečné hustotě (jihozápadní část poklesové kotliny), sice může být plošný model 

poklesové kotliny z hodnot naměřených pomocí GPS mírně zkreslený, ale přesto lze pro 

většinu zájmové oblasti konstatovat, že červené izolinie skutečných poklesů tvarově 

neodpovídají oválným izoliniím předpokládaných poklesů a rozložení velikosti 

naměřených poklesů se liší od předpokládaných hodnot.  

V blízkosti středu poklesové kotliny skutečné poklesy sledovaných bodů přesahují 

předpokládané hodnoty. Také v severozápadní části poklesové kotliny jsou i za 

předpokládanou hranicí dotčení (4 cm) naměřeny poklesy větší (okolo 10 cm) než 

Pokles  
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stanovuje předpoklad. Naopak v severovýchodní části poklesové kotliny jsou skutečné 

poklesy výrazně menší oproti předpokladům, jež v této oblasti počítaly s poklesy téměř 

25 cm. To, že se tyto nesrovnalosti netýkají pouze ojedinělých bodů, ale vždy skupin bodů 

v určité části území, svědčí o tom, že se nejedná o náhodný jev, ale pravděpodobně 

o projev složité geomechanické situace, zejména blízkých tektonických struktur. 

Konkrétní hodnoty naměřených poklesů bodů na profilu P jsou spolu s oběma 

modely předpokládaných poklesů uvedeny v grafu 7. Při porovnání naměřených hodnot na 

tomto profilu s modely předpokládaných poklesů je patrné, že průběh naměřených poklesů 

napodobuje tvar křivky předpokládaných poklesů, avšak většina bodů na profilu 

nedosahuje předpokládaných hodnot. Výjimkou je pouze západní část profilu, kde body 

(p15 až p18) vykazují téměř pravidelný a rovnoměrný pokles do cca 10 cm, ačkoli oba 

předpoklady mají tyto body za hranicí dotčení, tedy v oblasti poklesu do 4 cm. To je 

pravděpodobně způsobeno kombinací doznívání vlivů předchozího dobývání v zájmové 

oblasti spolu s vlivy současné těžby Dolu Darkov západně od zájmové oblasti.  
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Graf 7 – Pokles bodů na profilu P spolu s modely předpokládaných poklesů (směr V – Z) 
 

 

Naměřené poklesy bodů na profilu C jsou spolu s oběma modely předpokládaných 

poklesů uvedeny v grafu 8. Při porovnání naměřených hodnot s modely předpokládaných 
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poklesů je zřejmé, že tyto modely úplně neodpovídají skutečnosti. Oba modely ukazují 

plynulý průběh poklesové kotliny, zatímco naměřené hodnoty vykazují značnou 

nerovnoměrnost poklesů. Stejně jako u profilu P je i zde nejvýchodnější bod profilu bodem 

nestabilnějším, s poklesem do 6 cm. Na plošném modelu (obr. 18) je patrné, že i na 

ostatních bodech ve východní části zájmové oblasti dochází jen k menším poklesům. 

Hodnot, jež uvádějí modelové předpoklady, zde nebylo dosaženo. Příčinou může být 

strukturní stavba horninového masívu s tektonickými poruchami na východě. 

Podobně lze spatřovat příčinu rovnoměrného poklesu bodů na konci profilu C, od 

bodu c18, v existenci tektonické poruchy A. Příčinou velkých poklesů bodů ve středu 

profilu, kde byly naměřeny poklesy větší než uvádějí oba modelové předpoklady, je pak 

poloha těchto bodů nad porubem uloženým mezi tektonickými poruchami X a A. 
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Graf 8 – Pokles bodů na profilu C spolu s modely předpokládaných poklesů  (směr V – J) 
 

 

Porovnáním vývoje poklesové kotliny na obou profilech je zřejmé, že profil P, 

který prochází přibližně rovnoběžně s porubními bloky severně od tektonické poruchy X, 

ukazuje téměř pravidelný plynulý vývoj v souladu s teorií o mísovitém tvaru poklesové 

kotliny. Naopak na profilu C, procházejícím nad oběma poruby a napříč tektonickými 

poruchami X a A, byl zaznamenán výrazně nerovnoměrný pokles a tvar poklesové kotliny 
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je velmi nepravidelný. Dosavadní výsledky tedy ukazují na významný vliv složité 

tektonické situace na průběh poklesů povrchu. Vedle tektoniky se zde však zřejmě 

projevuje i vliv dřívějšího dobývání, především ve slojích v nadloží porubu 293 102. 
 

4.1.4.2. Vyhodnocení posunů 

Velikost horizontálního posunu bodu opakovaně zaměřovaného metodou GPS se 

vypočte jako vzdálenost mezi jeho původní a novou polohou (ze souřadnic x a y zjištěných 

opakovaným měřením). Stejně jako u poklesu můžeme zjistit nejen posun v jednotlivých 

etapách měření ve zhruba měsíčním cyklu, ale také celkový dosavadní posun bodu od 

počátku měření. Ten však nemusí být posunem maximálním, neboť vzhledem ke složitosti 

dějů na poddolovaném území se body na povrchu nemusí posouvat jen jedním směrem tak, 

že velikost celkového posunu narůstá, ale může docházet i k vratným posunům nebo 

pohybům v různých směrech, kdy se velikost celkového posunu může oproti již 

dosaženým hodnotám snižovat. 

V grafech 9, 10 a 11 jsou uvedeny velikosti posunů bodů na třech nejdelších 

profilech pozorovací stanice (P, C a A), vztažené vždy k prvnímu měření. Z průběhů 

velikostí posunů je patrné, že tvar křivky celkových posunů od počátku měření do měření 

v prosinci roku 2008 napodobuje tvar křivky celkových poklesů na jednotlivých profilech. 

Výjimkou jsou však body, na nichž byl naměřen největší pokles – body c12 a c14 na cestě 

a body a3 a a4 na profilu A, mírný náznak je také na bodech p5-6 až p7 na potrubí. Na 

těchto bodech nastaly složitější změny a bylo na nich zaznamenáno také zmenšení posunu, 

což svědčí o změně směru pohybů těchto bodů. 

Na všech profilech je patrný pozvolný nárůst celkových posunů na koncových 

bodech, bez výrazného zmenšování velikosti posunů, jež by indikovalo vratný posun či 

změnu směru pohybu. Tento vývoj odpovídá předpokladům o ovlivnění koncových bodů 

profilů těžbou v okolí zájmové oblasti, neboť pokud jsou tyto body více ovlivněny 

dobýváním porubů v okolí, směřuje celkový vektor jejich pohybu k těžišti těchto porubů 

a je tedy naměřen pozvolný nárůst velikosti posunu.  

Na předcházejícím úseku každého profilu byl naměřen posun menší nebo se 

velikost celkového posunu snižovala, takže u bodů nastal buď vratný pohyb nebo 

oscilovaly kolem své původní polohy. Podstatné je, že tyto změny nastaly u bodů, 

u kterých se na základě vyhodnocení poklesů v profilech (grafy 1 až 3) dala předpokládat 

jejich poloha v blízkosti okraje poklesové kotliny – body p11 a p12 na potrubí a body a8 až 
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a12 na profilu A. K podobným změnám však došlo i na bodech c18 a c20 na cestě, tedy na 

bodech, u nichž také došlo k výrazně menšímu poklesu než u předchozích bodů na profilu 

C. Tyto změny tak mohou při společné interpretaci poklesů a posunů lokalizovat místa 

okraje sledované poklesové kotliny jako předělů mezi body, jejichž celkový pohyb směřuje 

k těžišti porubu 361 000, resp. 293 102, a body, jejichž celkový pohyb směřuje k těžišti 

jiných vydobytých porubů v okolí zájmové oblasti. 
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Graf 9 – Posun bodů na profilu P (směr V – Z) 
 

 

Ze zobrazených profilů má profil P (potrubí, graf 9) nejplynulejší vývoj velikosti 

posunů bodů, stejně jako tomu bylo v případě poklesů. Je zde také naznačen podobný tvar 

křivek, bez razantnějších změn. Oproti křivkám poklesů však dosahují posuny větších 

hodnot ve srovnání s ostatními profily. V případě poklesů nedosahovaly hodnoty na profilu 

P ani poloviny velikosti celkového poklesu bodů na profilech C a A – maximální pokles na 

profilu P byl 43 cm, zatímco maximální pokles na profilech C a A byl 105 cm a 96 cm. 

V případě posunů však bylo na profilu P dosaženo přibližně stejné maximální hodnoty jako 

na profilu A. Je to opět způsobeno polohou profilu P přibližně rovnoběžně s porubními 

bloky severně od tektonických poruch. V první části profilu se tedy body posouvají 
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k těžišti vydobytých prostor porubů 361 000 a 293 102, ve druhé části profilu (od bodu 

p13) jsou pak ovlivněny dobýváním na východě mimo dobývací prostor Louky. 
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Graf 10 – Posun bodů na profilu C (směr V – J) 
 

 

Stejně jako v případě poklesů byl na profilu C (cesta, graf 10) zaznamenán také 

nejsložitější vývoj velikosti posunů bodů. I zde je naznačen podobný tvar křivek jako 

v grafu poklesů (graf 2). Výrazný rozdíl ale nastal u bodů c12 a c14, u nichž od prosince 

2007 docházelo k postupnému zmenšování velikosti posunu. Je to způsobeno polohou 

těchto bodů nad centrální částí porubu 293 102, kde byl také naměřen největší pokles. 

Vektor pohybu bodu na poddolovaném území obecně směřuje k těžišti vydobytých prostor. 

U bodu, který je v přímém nadloží dobývaného porubu, se tak směr vektoru pohybu může 

s postupem dobývání měnit. Body c12 a c14 měly vzhledem k postupu porubní fronty od 

východu na západ těžiště nejprve ve východní části porubu, následně se však přesouvalo 

západním směrem do jejich přímého podloží. V jejich okolí tedy lze předpokládat změnu 

směru posunu, případně i přímočarý svislý pohyb jako reakci na vydobytí porubu v jejich 

přímém podloží v listopadu roku 2007.  

Nejmenší hodnoty posunů byly na profilu C naměřeny na bodech c18 a c20, tedy na 

bodech, u kterých již vývoj poklesů ukazoval na významný vliv tektonické poruchy A 
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v kombinaci s předchozím dobýváním. I zde se tento vliv projevuje výrazně nižšími 

hodnotami než jaké jsou u předchozích bodů. 

Jak již bylo popsáno výše, koncový bod profilu je ovlivněn těžbou mimo zájmovou 

oblast a vykazuje tak téměř rovnoměrný nárůst velikosti posunu. 
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Graf 11 – Posun bodů na profilu A (směr J – SZ) 
 

 

Na profilu A (graf 11) byl také zaznamenán složitý vývoj velikosti posunů bodů 

a rovněž rozpor mezi vývojem poklesů a posunů na bodech, u nichž byl naměřen největší 

pokles (body a3 a a4). I zde nastala fáze změny směru pohybu, stejně jako u bodů c12 

a c14 na profilu C.  

Schematické zobrazení vývoje horizontálních posunů bodů v centrální části 

zájmové oblasti je uvedeno v obrázku 19. Měřítko posunů bylo voleno tak, aby byl patrný 

směr posunů bodů. Z obrázku je evidentní směr posunů většiny bodů nejprve na východ, 

tedy k těžišti vydobyté plochy v počátku dobývání porubu 293 102. Následně se 

s postupem porubní fronty na západ změnil směr posunů těchto bodů, a to opět k těžišti 

vydobyté plochy, které se přesunulo současně s postupem dobývání. U bodů na jihu, tedy 

bodů c18 až c24, na nichž byl naměřen téměř rovnoměrný pokles, je zřejmý jiný trend 

horizontálního pohybu. Tyto body ve srovnání s ostatními nijak výrazně nemění svou 



Kapitola 4: PRAKTICKÁ GEODETICKÁ MĚŘENÍ NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ 

 60 

horizontální polohu a s výjimkou bodu c24, který se posunuje na jih vlivem těžby v okolí 

zájmové oblasti, vlastně oscilují kolem své původní pozice. 
 

 

 

Obr. 19 – Schematické zobrazení vývoje horizontálních posunů bodů v centrální části 

zájmové oblasti 
 

 

4.1.5. Zhodnocení 

Použití metody GPS je pro sledování povrchových projevů poddolování velmi 

vhodné především tehdy, když je snaha sledovat celou nebo obecně velkou část poklesové 

kotliny, a to v oblastech, kde se očekávají velké povrchové změny vlivem poddolování. 

S ohledem na přesnost GPS měření tato metoda nemusí být vyhovující pro sledování 

malých změn v blízkosti okraje poklesové kotliny. Výhodou GPS je však možnost 
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efektivního výškového i polohového připojení bodů na poddolovaném území na bod či 

body mimo oblast aktivních projevů poddolování. 

Metoda GPS tak, jak byla použita pro sledování povrchových projevů poddolování 

na pozorovací stanici u Karviné, poskytla vhodné výstupy pro vyhodnocení vlivů dobývání 

ve formě vývoje poklesů a posunů, a to v rozsahu téměř celé poklesové kotliny.  

Na základě provedených GPS měření na pozorovací stanici u Karviné však není 

možno jednoznačně stanovit průběh okraje poklesové kotliny. Příčinou je tady především 

fakt, že vlivem dosavadní hlubinné těžby v celé oblasti byl na všech bodech naměřen 

pokles přesahující hodnotu hranice dotčení hornickou činností. Jen v severovýchodní části 

poklesové kotliny, tedy v místech s nejmenším zjištěným poklesem, lze především 

z plošných modelů vysledovat její pravděpodobný okraj. 

Metodou GPS byl na některých bodech naměřen i dočasný výzdvih bodů. Ten byl 

však vždy spíše náhodný a neprojevoval se zde žádný výraznější trend. Navíc šlo 

o výzdvih do velikosti pouze 2 cm, což s ohledem na celkovou přesnost GPS měření 

nemusí být změna jednoznačně prokazatelná. Metoda GPS tak, jak byla použita na 

pozorovací stanici u Karviné, nebyla dostatečně přesná na to, aby bylo možno s jistotou 

prohlásit i tyto malé zaznamenané změny za skutečný vertikální výzdvih bodů. Zvýšit 

přesnost GPS měření je však možno volbou jiné metodiky měření s delší observací 

statických měření. 

Díky rozsáhlým a opakovaným GPS měřením lze v zájmové oblasti sledovat vývoj 

poklesové kotliny v jednotlivých etapách. Ukazuje se, že pro tento vývoj je velmi 

podstatná celková geomechanická situace, v zájmové oblasti pak především výskyt 

tektonických poruch a porušení horninového masívu předchozí těžbou. Jak bodové, tak 

i profilové a plošné vyhodnocení poklesů ukazuje na složitost dějů v místech 

s tektonickými poruchami a naopak hladší průběh v oblastech bez výrazných poruch. 

V případě bodů v přímém nadloží porubu 293 102, který je sevřený mezi dvěma 

nejvýraznějšími tektonickými poruchami X a A, se situace dále komplikuje několika dříve 

vydobytými poruby ve slojích nad tímto porubem.  

Díky tomu, že metoda GPS umožňuje zjišťování prostorové polohy bodů, lze 

opakovaným měřením sledovat nejen vývoj poklesů, ale také posunů. Z vyhodnocení 

vývoje velikosti posunů na profilech P, C a A je opět patrný podstatný vliv tektoniky 

v zájmové oblasti, spolu s předchozím dobýváním v této oblasti a v jejím okolí. 

Vyhodnocení projevů hlubinného dobývání na povrchu na základě sledování jak poklesů, 
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tak posunů a jejich směrů, umožňuje komplexnější pochopení vývoje poklesové kotliny. 

Metoda GPS, která díky poskytování prostorových souřadnic měřených bodů umožňuje 

toto vyhodnocení, je tedy v místech s tak výraznými povrchovými změnami, k jakým došlo 

v zájmové oblasti u Karviné, velmi vhodná.  
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4.2. Nivelační měření na lokalitě Ujala 

Díky své přesnosti je geometrická nivelace zřejmě nejvhodnější metodou pro 

sledování malých výškových změn v blízkosti okraje poklesové kotliny. Geodetické 

měření pro zjištění okrajů poklesové kotliny proto většinou spočívá v opakovaném měření 

nivelačních pořadů v místech předpokládaného okraje a následném porovnání zjištěných 

výšek či převýšení bodů za určité období. 
 

4.2.1. Výzkum na lokalitě Ujala 

V blízkosti okrajů poklesové kotliny dochází k významným fyzikálně-

mechanickým procesům, jež mohou být v oblasti OKR navíc komplikovány výskytem 

svahových deformací. Tato situace nastala i na lokalitě Ujala v blízkosti Dětmarovic, kde 

se proto přistoupilo k rozsáhlým geofyzikálním a geodetickým měřením, iniciovaným 

firmou Geotest Brno, a.s., jež se dlouhodobě zabývá problematikou vzájemné interakce 

mezi svahovými deformacemi a poklesovou kotlinou. Geodetická měření, k nimž jsem 

byla přizvána, ukazovala na netypické výškové změny jak v místech předpokládaného 

okraje poklesové kotliny, tak v jejím předpolí.  

V zájmové oblasti několik let probíhalo detailní sledování, do něhož jsem se 

zapojila v roce 2003. Firma Geotest Brno, a.s. mi zpřístupnila nejen výsledky svých 

měření, ale také podklady nashromážděné od jiných institucí a firem (např. Povodí Odry, 

IMGE). Tyto materiály jsem doplnila vlastním měřením a zpracováním. 
 

4.2.2. Lokalizace a popis zájmové oblasti 

Lokalita Ujala leží v hornoslezské uhelné pánvi u obce Dětmarovice, v blízkosti 

severní hranice důlního pole Dolu Karviná, dobývacího prostoru Karviná Doly I (obr. 20). 

Z geomorfologického hlediska je zájmová oblast situována v provincii Západní Karpaty, 

subprovincii Severní vněkarpatské sníženiny, v tzv. ostravské pánvi. Lokalita se nachází na 

rozhraní severovýchodního okraje orlovské plošiny a ostravské nivy. Z geologického 

hlediska je zájmová oblast řazena k severomoravské části karpatské čelní předhlubně, tzv. 

ostravské glacigenní pánvi [3]. 
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Obr. 20 – Zájmová oblast Ujala 
 

 

Jižně od lokality Ujala, ve vzdálenosti zhruba od 1 do 2 km, probíhá od konce roku 

1996 těžba Dolu Karviná, Závodu ČSA. V 17. sloji v hloubce přibližně 595 m pod úrovní 

moře (Bpv) tam byla započata exploatace porubu s dobývanou mocností cca 2,4 m. 

Hornická činnost v této oblasti pokračovala i v dalších letech a probíhá dodnes. Vydobyto 

tak bylo několik porubů, a to v 16., 17., 19., 20. a 22. sloji, v hloubkách od 595 m do 

695 m pod úrovní moře (Bpv). Dobývaná mocnost se lišila v rozmezí od 1,8 m do 2,4 cm. 

Dobývací metodou je stěnování na řízený zával. 

Poruby dobývané v blízkosti zájmové lokality Ujala od roku 1996 do roku 2004 

jsou zobrazeny ve výřezu mapy, poskytnutém Ústavem geoniky AV ČR (obr. 21). 

Rozložení porubů dobývaných v dané oblasti po roce 2004 se bohužel nepodařilo získat 

(jde o strategické informace, které důlní společnosti nerady poskytují). Podle dostupných 

informací však jde především o poruby dobývané v dalších slojích, pod poruby 

zobrazenými na obrázku 21. 
 

 

Ujala 
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Obr. 21 – Jižní část zájmové oblasti spolu s dobývanými poruby a různými modely 

předpokládaných vlivů poddolování na povrch [18] 
 

 

V době plánování těžby modelují důlní společnosti předpokládaný vliv vydobytí 

porubních bloků na povrch, a to ve formě modelů s izoliniemi poklesů, v OKR metodou 

Budryk-Knothe. Model izolinií představuje poklesovou kotlinu vznikající na povrchu nad 

vydobytými poruby. Na obrázku 21 je jižní část zájmové oblasti zobrazena s dobývanými 

poruby a různými modely předpokládaných vlivů poddolování na povrch. Je zde 

předpokládaný okraj poklesové kotliny v roce 2002 (fialově), izolinie očekávaných 

poklesů modelovaných na základě údajů o skutečně vydobytých prostorách v období let 

1995 až 2004 (zeleně) a dále izolinie předpokládaných poklesů od roku 2005 (žlutě). 
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Sesuvný svah Ujala I (sesuv 19) a původní výchozí bod nivelačních měření – bod 59 se 

nacházejí v severovýchodní části zobrazeného výřezu. 

Kopie modelu s izoliniemi předpokládaných vlivů poddolování v letech 1996 až 

2005 je vložena do výřezu na obrázku 22, předpokládaný okraj poklesové kotliny je 

zvýrazněn červeně. Modely vlivů poddolování v dalších letech se bohužel nepodařilo 

získat, opět jde o strategická data důlní společnosti.  

Na svazích lokality Ujala došlo ke svahovým deformacím, jejichž sledováním byla 

pověřena firma Geotest Brno, a.s. Vzhledem k možnému vlivu hlubinného dobývání 

vznikla potřeba zjistit, zda mají tyto sesuvné svahy vztah k vývoji poklesové kotliny. 

Sledování svahové deformace na lokalitě Ujala bylo zahájeno v roce 1997, kdy 

došlo v červenci po výrazných srážkách k pohybu na svahu. Sesuv byl zařazen do sesuvů 

III. kategorie a začal jeho systematický průzkum a monitoring. Po počátečním průzkumu 

a monitoringu bylo rozhodnuto zvýšit stabilitu sesuvu hlubinným odvodněním a doplňkově 

také povrchovým odvodněním tak, aby se omezilo zasakování srážkových vod do těla 

sesuvu. Sesuv byl monitorován především řadou geofyzikálních metod, včetně metod 

karotážních, a dále přesnou inklinometrií, pásmovou extenzometrií, sledováním sádrových 

terčů, měřením úrovně podzemní vody a geodetickými měřeními [3]. Nivelační měření 

byla prováděna na bodech extenzometrické dráhy na sesuvném svahu (s připojením na bod 

59) a na připojovacím nivelačním pořadu (59 – 60 – 61). 

Z obrázku 21 vyplývá, že předpokládaný okraj poklesové kotliny se od roku 1995 

posouval směrem na sever a přibližoval se tak sledovanému sesuvnému svahu, a tedy 

i nivelovaným bodům na svahu a výchozímu výškovému bodu 59 v předpolí svahu. Poloha 

extenzometrické dráhy a nivelovaných bodů připojovacího pořadu 59, 60 a 61 je spolu 

s izoliniemi předpokládaných vlivů poddolování v letech 1996 až 2005 uvedena na 

obrázku 22. 
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Obr. 22 – Zájmové území spolu s izoliniemi předpokládaných vlivů poddolování v letech 

1996 až 2005, extenzometrickou dráhou a nivelovanými body připojovacího pořadu 
 

 

4.2.3. Nivelační měření bodů na svahu 

Geodetická měření byla prováděna firmou Geotest Brno, a.s. na bodech na 

sesuvném svahu i mimo něj. Na svahu byly stabilizovány body pro měření pásmovou 

extenzometrií, tyto body však sloužily i pro nivelační měření. Jsou stabilizovány formou 

extenzometrických opěr zabudovaných do krátkého vrtu o průměru 15 cm do hloubky 

přibližně 1 m. Krátký vývrt je zabetonován a u jeho ústí je do něj osazena ochranná 

pažnice, která chrání měřící opěru. Pažnice byly vytaženy do výšky cca 0,1 – 0,4 m nad 

terén. Celkem bylo stabilizováno 15 opěr na extenzometrické dráze o celkové délce 187 m 
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(extenzometrická dráha je na obr. 22 zakreslena fialově). Schéma rozložení bodů na 

extenzometrické dráze je zobrazeno v grafu 12. 
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Graf 12 – Schéma rozložení bodů na extenzometrické dráze 
 

 

Body na svahu byly měřeny geometrickou nivelací ze středu v kategorii technické 

nivelace. Primárním účelem těchto měření totiž bylo sledování pohybu mělkých sesuvů, 

pro něž je přesnost technické nivelace postačující a nebylo tedy nutno volit přesnější 

způsob měření, jenž by zvyšoval náklady. Při sestavování projektu se očekávaly podle 

prognóz dobývání v dané oblasti i značné poklesy, odhadované na několik desítek 

centimetrů. Změnou dobývacích plánů v době realizace projektu se předpokládané poklesy 

snížily. I v tomto případě však měla být technická nivelace dostatečně přesnou metodou ke 

sledování výškových změn na svahu. 

Nivelační měření bodů na sesuvném svahu byla výškově připojena na bod 59 (viz 

obr. 22). Tento bod leží v předpolí sesuvného svahu a je jedním z bodů nivelačního tahu 

podél Karvinského potoka a řeky Olše, jež jsou stabilizovány Povodím Odry pro sledování 

výškových poměrů v okolí vodních toků. Jejich stabilizace je provedena formou hřebů 

v betonových objektech. Později byla nivelační měření na svahu výškově připojena na 

body 60 a 61, tedy další body nivelačního tahu Povodí Odry, severně od sesuvného svahu 

(viz obr. 22). Měření byla zpočátku prováděna jednou za měsíc (rok 2001), později se 
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interval nivelačních měření prodlužoval na tři měsíce (rok 2002) a pak až na zhruba šest 

měsíců (od roku 2003). 

Ze změn výšek nivelovaných bodů na svahu v grafu 13 jsou patrné vertikální 

pohyby, a to jak poklesy, tak výzdvihy. K nejvýraznějším pohybům došlo na počátku roku 

2001 a na přelomu let 2001 a 2002. Na počátku roku 2001 byl na všech bodech 

zaznamenán razantní výzdvih, a to až 9 cm (bod E7). Další výšková měření pak 

zaznamenala pokles a následně stagnaci výšek bodů. Měření ke konci roku 2001 pak 

ukazují na postupný výzdvih všech bodů, výraznější je však u bodů v horní části 

extenzometrické dráhy, tedy i u bodů na planině nad sesuvem. Na jaře roku 2002 pak 

následoval pozvolný pokles všech bodů. V dalších letech nivelační měření ukazují na 

opakovaný trend výzdvihu a poklesu bodů.  
 

 

 

Graf 13 – Vertikální pohyby bodů na svahu [3] 
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Příčina zjištěných vertikálních pohybů bodů na extenzometrické dráze není 

jednoznačná. Z hlediska možných vlivů poddolování i pohybů na mělkém sesuvu by se dal 

očekávat pokles bodů a nikoli opakovaný trend výzdvihu a poklesu jednotlivých bodů, jak 

ukazují měření.  

Modely předpokládaných vlivů dobývání na povrch ukazují, že okraj 

předpokládané poklesové kotliny se postupně přibližuje k lokalitě Ujala. Je tedy 

pravděpodobné, že zde dochází ke změnám napěťo-přetvárného stavu masívu, kdy při 

prvním přiblížení poklesové kotliny k dosud neporušenému horninovému masívu dojde 

k přerozdělení napětí. Uvolnění horninového masívu směrem do kotliny pak může vyvolat 

i vertikální změnu, tedy odlehčení horninového masívu [2]. 

Významnou roli zde však hraje i poloha výchozího bodu nivelačních měření. Tím 

byl nejprve zvolen bod 59, který leží pod patou svahu na betonové propusti Karvinského 

potoka. Stabilita tohoto bodu tedy může být ovlivněna nejen vyvíjející se poklesovou 

kotlinou, ale také způsobem stabilizace a změnami hydrogeologického režimu. Když pak 

byly na bodech na svahu naměřeny nečekané vertikální pohyby, nabízela se jako jedna 

z příčin právě nestabilita výchozího bodu 59. Aby se omezil tento vliv, byl na počátku roku 

2001 zvolen nový výchozí bod pro nivelační měření na extenzometrické dráze, přičemž 

bod 59 byl dále zahrnován do měření. Měření tak byla výškově připojena na bod 60 

v Dětmarovicích, tedy dále od případných vlivů poddolování z jihu. I tento bod je bodem 

říčního nivelačního tahu a je stabilizován na břehu řeky Olše. Problematika opakovaného 

výzdvihu a následného poklesu bodů tím ale vyřešena nebyla, neboť i po tomto opatření 

vykazovaly výšky bodů na svahu kolísání. Od roku 2003 bylo tedy připojení prodlouženo 

ještě severněji, na bod 61 (opět bod říční nivelační sítě, stabilizován na břehu řeky Olše). 

Výškové změny bodů na svahu pak sice nedosahovaly takových hodnot jako tomu bylo 

v roce 2001, přesto k nim však i nadále docházelo. 

Nabízí se zde tedy úvaha o stabilitě všech těchto připojovacích bodů. Je možné, že 

ani nejsevernější bod, bod 61, není zcela stabilní, přestože pravděpodobně není ovlivněn 

současnou hlubinnou těžbou v důlním poli Karviná – Důl I. Z hlediska stability však ani 

v širším okolí sledované oblasti není snadné najít bod, jenž by mohl být považován za 

pevný. U nivelačních údajů bodů České státní nivelační sítě je pro všechny body v okolí 

uvedena poznámka „Výška nejistá, poddolováno“ a například nivelační bod GZ10-23.5, 

ležící mezi body 60 a 61, zhruba 1 km od původně výchozího bodu 59, poklesl podle 

informací ČÚZK mezi lety 2001 a 2006 o 7 mm.  
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Důvod výzdvihu bodů na extenzometrické dráze tedy není jednoznačný 

a pravděpodobně ani jediný a půjde o kombinaci několika vlivů. Vedle vlivu možné 

nestability výchozích bodů nivelačních měření, jež jsou ovlivněny poddolováním a dále 

možná i způsobem a místem stabilizace v blízkosti vodních toků, se zde zřejmě uplatňuje 

i vliv změn napěťo-přetvárného stavu masívu v důsledku jeho rozvolnění vlivem hlubinné 

těžby. Po přerozdělení napětí vlivem přiblížení poklesové kotliny dojde k uvolnění 

horninového masívu a k jeho odlehčení, které se na povrchu může projevit výzdvihem celé 

oblasti přilehlé k poklesové kotlině.  
 

4.2.4. Nivelační měření připojovacího pořadu 

Vzhledem k tomu, že výšky extenzometrických bodů na svahu, zjištěné nivelačním 

měřením, vykazovaly neobvyklý pohyb, vznikla pochyba o stabilitě výchozího bodu 59, 

resp. o možném vlivu poddolování v jeho blízkosti. Proto se započalo s nivelačním 

měřením na oddílu nivelačního tahu Povodí Odry, podél řeky Olše, a sice mezi body 59 

a 60. Všechna nivelační měření na extenzometrických bodech tak byla od počátku roku 

2001 výškově připojena na bod 60 v Dětmarovicích. Převýšení mezi body 59 a 60 bylo 

zjišťováno geometrickou nivelací ze středu v kategorii technické nivelace. Vzhledem 

k místním podmínkám, přístupnosti terénu a stavu počasí nebyla měření prováděna 

v pravidelných intervalech. V roce 2001 probíhala měření přibližně jednou za měsíc, 

v dalších letech se intenzita snížila na několik měření ročně. Tato měření opět ukázala na 

netypické výškové změny, a to nejen u bodů na sledovaném svahu, ale také na samotném 

připojovacím pořadu mezi body 59 a 60. Proto byl od konce roku 2003 do měření 

zahrnován i severnější oddíl nivelačního tahu mezi body 60 a 61, aby se ověřila také 

stabilita původně výchozího bodu 60. Bod 61, jakožto nový výchozí bod, leží severněji, 

tedy dále případným vlivům poddolování. 

Vzdálenost mezi body 59 a 60 je přibližně 880 m, vzdálenost mezi body 60 a 61 je 

zhruba 470 m. Schéma rozložení bodů na připojovacím pořadu je zobrazeno v grafu 14.  
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Graf 14 – Schéma rozložení bodů připojovacího pořadu 
 

 

Povodí Odry (resp. firma GEOS, jíž Povodí Odry zakázku měřických prací zadává) 

na těchto bodech rovněž dlouhodobě provádí výšková měření technickou nivelací, a to na 

celém nivelačním tahu řeky Olše s intervalem 2 až 3 let. 

V roce 2005 jsem navázala na nivelační měření firmy Geotest Brno, a.s., opět 

metodou geometrické nivelace ze středu s technickou přesností, na úseku 59 – 60 – 61. 

Všechna měření jsou tedy časově neekvidistantní, ale jejich výsledná přesnost ve výškách, 

resp. převýšení je srovnatelná. 

Pro zpřesnění dosahovaných výsledků nivelace jsem od listopadu roku 2005 další 

měření prováděla přesnou nivelací, jejímž výsledkem jsou převýšení známá s vyšší 

přesností. První z těchto měření navíc ověřilo správnost předešlých měření technickou 

nivelací, neboť jeho výsledky byly téměř totožné s výsledky takřka současného měření 

technickou nivelací. 

Všechna nivelační měření byla obousměrná (měření tam a zpět), díky čemuž lze 

provést kvalitativní vyhodnocení každého změřeného převýšení a je tak možno posoudit 

přesnost výsledků měření. 

Nejen měření na prvním připojovacím oddíle, tedy mezi body 59 a 60, ale později 

také nivelační měření na dalším oddíle, mezi body 60 a 61, ukazovala na značný rozptyl 

naměřených hodnot převýšení. Vzhledem k tomu, že body 60 a 61 jsou vzdáleny 

modelovanému okraji předpokládané poklesové kotliny, bylo potřeba zjistit, zda tyto body 

59                                                                                                   60                         23.5                   61 
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nejsou nestabilní z důvodu způsobu jejich stabilizace a dále možným vlivem jejich polohy 

v bezprostřední blízkosti vodního toku. 

Od roku 2006 byla proto měřena také část nivelačního pořadu GZ10 Nový 

Bohumín – Český Těšín o délce zhruba 830 m, a to mezi body České státní nivelační sítě 

GZ10-23.5 a GZ10-21.3 (mezibody nebylo možno zaměřit, neboť byly nepřístupné). Bod 

GZ10-23.5 byl v té době také zahrnován do nivelačního měření oddílu mezi body 60 a 61. 

Tato měření byla prováděna proto, aby bylo možno výšková měření podél řeky připojit na 

body vzdálenější, které nejsou ovlivněny změnami hydrogeologického režimu v blízkosti 

vodních toků. Na obrázku 23 jsou zobrazeny body České státní nivelační sítě z okolí 

zájmové oblasti, body GZ10-23.5 a GZ10-21.3 jsou zvýrazněny světle modrou barvou. 

Zákres nivelovaných bodů 59, 60 a 61, stabilizovaných Povodím Odry, je proveden 

červenou barvou. 
 

 

 

Obr. 23 – Body České státní nivelační sítě v okolí zájmové oblasti a vybrané body 

stabilizované Povodím Odry [13, upraveno] 
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4.2.4.1. Použité přístroje a pomůcky 

K měření technické nivelace jsem použila nivelační přístroj NI 025 firmy Carl Zeiss 

Jena, stativ, skládací čtyřmetrové nivelační latě s centimetrovým dělením a nivelační 

podložky. K měření přesné nivelace jsem použila digitální nivelační přístroj NA 3003 

firmy Leica, stativ, třímetrové invarové nivelační latě s čárovým kódem, nivelační 

podložky, pásmo. 

 Firma Geotest Brno, a.s. pro svá výšková měření použila nivelační přístroj 

Ni 030 firmy Carl Zeiss Jena, stativ, třímetrové nivelační latě s centimetrovým dělením 

a nivelační podložky. 
 

4.2.4.2. Naměřené hodnoty 

Jednotlivá nivelační měření mezi stabilizovanými body 59, 60 a 61 poskytla 

informace o převýšení mezi těmito body. Vzhledem k tomu, že výchozí bod 60 a později 

bod 61 nemusely být po celou dobu sledování změn v okolí svahové deformace zcela 

stabilní, jsou výsledky nivelačních měření zpracovány ve formě převýšení mezi 

jednotlivými body a ne ve formě výšek koncového bodu, jak je obvyklé. Oba oddíly tak 

byly měřeny a zpracovávány samostatně. Eliminuje se tím vliv zanášení nepřesností 

z měření jednoho oddílu do oddílu druhého.  

V grafu 15 jsou vyneseny všechny hodnoty převýšení mezi body 59 a 60 

z nivelačních měření získaných od Povodí Odry, dále z měření provedených firmou 

Geotest Brno, a.s. a z mých měření.  
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Graf 15 – Převýšení mezi body 59 a 60 
 

 

U hodnot získaných z Povodí Odry (modré hodnoty v grafu 15) je nutno brát 

termíny měření pouze orientačně, protože Povodí Odry bohužel neznalo přesné termíny 

provedení jednotlivých nivelačních měření firmou GEOS.  

Zelené hodnoty převýšení v grafu 15 představují převýšení zjištěné z měření 

technickou nivelací, a to měření Geotestu Brno, a.s., doplněná mými měřeními. Oranžově 

jsou vynesena převýšení zjištěná z mých měření přesnou nivelací.  

V grafu 16 jsou vyneseny všechny hodnoty převýšení mezi body 60 a 61 

z nivelačních měření získaných od Povodí Odry, dále z měření provedených firmou 

Geotest Brno, a.s. a z mých měření.  
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Graf 16 – Převýšení mezi body 60 a 61 
 

 

Modré hodnoty převýšení v grafu 16 představují převýšení zjištěné z měření 

technickou nivelací, a to měření Geotestu Brno, a.s., doplněná mými měřeními, růžově 

jsou vynesena převýšení zjištěná z mých měření přesnou nivelací. Měření pro Povodí Odry 

jsou znázorněna fialově, termíny jsou opět pouze přibližné. 
 

4.2.4.3. Zhodnocení přesnosti měření 

Základním kritériem posouzení nivelačního měření je mezní odchylka mezi 

měřením tam a zpět. Naměřená odchylka d  nesmí přesáhnout maximální povolenou 

(mezní) odchylku v∆ , stanovenou pro daný druh nivelace na poddolovaném území 

vyhláškou ČBÚ č. 435/1992 Sb. [31]. Musí být tedy splněna podmínka vd ∆≤ . 

Maximální povolená odchylka obousměrné technické nivelace je vyhláškou 

stanovena vztahem Lv 310.40 −±=∆ . U přesné nivelace je mezní odchylka mezi měřením 

tam a zpět dána vztahem Lv 310.5 −±=∆ , kde L je délka měřeného výškového pořadu 

v kilometrech, mezní odchylka v∆  je pak v metrech. Podle těchto vztahů je pro nivelační 

oddíl mezi body 59 a 60 pro technickou nivelaci mezní odchylka 053,06059, =∆ −TNv  m 

a pro přesnou nivelaci 007,06059, =∆ −PNv  m. Naměřená odchylka měření technickou 

nivelací v tomto oddíle dosahuje hodnot do 0,015 m, naměřená odchylka měření přesnou 

nivelací v tomto oddíle dosahuje hodnot do 0,004 m. Mezní odchylky tedy nebyly 
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překročeny a podmínka vd ∆≤  byla pro všechna nivelační měření oddílu 59 – 60 splněna. 

Pro nivelační oddíl mezi body 60 a 61 je pro technickou nivelaci mezní odchylka 

039,06160, =∆ −TNv m a pro přesnou nivelaci 005,06160, =∆ −PNv m. Naměřená odchylka 

měření technickou nivelací v tomto oddíle dosahuje hodnot do 0,004 m, naměřená 

odchylka měření přesnou nivelací v tomto oddíle dosahuje hodnot do 0,001 m. Mezní 

odchylky tedy nebyly překročeny a podmínka vd ∆≤  byla pro všechna nivelační měření 

oddílu 60 – 61 splněna. 

Maximální povolená střední kilometrová chyba stanovená pro technickou nivelaci 

TNm max,,0 = ±10 mm (viz tab. 1) nebyla v žádném z nivelačních pořadů, měřených 

technickou nivelací, překročena. Střední kilometrová chyba měření provedených 

technickou nivelací byla určena podle vztahu ∑±=
R

d

n
m

2

0

1

2

1
, kde n je počet oddílů 

v pořadu, d je rozdíl převýšení v oddíle mezi nivelací tam a zpět (v mm), R je délka 

příslušného oddílu (v km). Hodnoty střední kilometrové chyby měření provedených 

technickou nivelací dosahují hodnot do ±8 mm pro oddíl 59 – 60 a do ±5 mm pro oddíl 

60 – 61. 

Maximální povolená střední kilometrová chyba je pro přesnou nivelací dána 

vztahem 
n

m PN

77,1
00,1max,,0 +=  (viz tab. 1, str. 24). Při jednom oddíle je 

8,2max,,0 ±=PNm  mm. Hodnoty střední kilometrové chyby měření provedených přesnou 

nivelací se u obou měřených oddílů pohybují do ±1,8 mm. 

Hodnoty střední kilometrové chyby provedených měření tedy nepřekračují 

maximální povolenou střední kilometrovou chybu, podmínka max,00 mm ≤  byla splněna 

a všechna měření tak svou přesností vyhovují předepsaným druhům nivelačních měření. 

Data poskytnutá Povodím Odry bohužel neobsahovala rozbor přesnosti, podle 

ujištění firmy GEOS však všechna tato měření lze považovat za vyhovující a maximální 

střední kilometrová chyba technické nivelace 10 mm nebyla překročena. 

Přesnost měřeného převýšení (střední chyba měřeného převýšení) je dána přesností 

nivelační metody 0m  a délkou nivelačního pořadu L vztahem LmmV 0±= . Převýšení 

naměřená mezi body 59 a 60 jsou podle tohoto vztahu určena se střední chybou do 

±7,5 mm, převýšení naměřená mezi body 60 a 61 jsou určena se střední chybou do 

±3,1 mm. 
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4.2.4.4. Zhodnocení výsledků měření 

4.2.4.4.1. Převýšení oddílu 59 – 60 

Z grafu 17 jsou změny převýšení oddílu 59 – 60 v čase dobře patrné. Měření od 

roku 2001 do roku 2005 vykazují poměrně značný rozptyl hodnot převýšení mezi body 59 

a 60. Naměřené hodnoty převýšení mezi body 59 a 60 se pohybují v rozmezí od 1,597 m 

do 1,659 m, vykazují tak změnu více než 60 mm.  
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Graf 17 – Převýšení mezi body 59 a 60 
 

 

Hodnoty převýšení naměřené do roku 2005 ukazují na opakující se trend poklesu 

a následného výzdvihu bodů, přičemž pokles je vždy časově razantnější než výzdvih, který 

trvá delší dobu. Poklesy (v pořadí od roku 2001 podle grafu 18) trvaly postupně 1, 8, 2 a 5 

měsíců, kdežto výzdvihy trvaly 13, 16 a 13 měsíců. Rozdíly, jež vykazují měřená 

převýšení mezi body, se s časem zvětšují. Poklesy postupně nastaly o 25, 33, 62 a 22 mm, 

výzdvihy o 39, 43 a 57 mm. Změny tedy ukazují na opakovaný a narůstající trend poklesu 

a následného výzdvihu bodů, a to od počátku měření až do konce roku 2005. Hodnoty 

převýšení naměřené od konce roku 2005 se již tomuto trendu vymykají a ukazují na zřejmé 

uklidnění výškových změn na povrchu. 
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Graf 18 – Trend změn převýšení mezi body 59 a 60  
 

 

Hodnoty poskytnuté Povodím Odry nejsou v grafech uvedeny, neboť tato měření 

nelze přesně časově zařadit. Vynesením hodnot z těchto měření do samostatného grafu 

(graf 19) však zjištěná převýšení mezi body 59 a 60 z měření firmy GEOS ukazují na trend 

pozvolného poklesu. Tato měření však jsou prováděna pouze jedenkrát za dva až tři roky 

a jsou součástí výškových měření na celém nivelačním tahu podél řeky Olše, resp. 

Karvinského potoka firmou GEOS. 
 

 

Převýšení 59 - 60

1,58

1,59

1,60

1,61

1,62

1,63

1,64

1,65

1,66

1,67

1,68

II-96 XII-96 IX-97 VII-98 V-99 III-00 I-01 XI-01 IX-02 VI-03 IV-04 II-05 XII-05 X-06 VIII-07

Datum

P
ř
ev

ýš
en

í 
[m

]

Povodí Odry

 

Graf 19 – Trend změn převýšení mezi body 59 a 60 z hodnot naměřených pro Povodí Odry 
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4.2.4.4.2. Převýšení oddílu 60 – 61 

V grafu 20 jsou vyneseny hodnoty převýšení mezi body 60 a 61. Měření od konce 

roku 2003 do roku 2005 také vykazují značný rozptyl. Naměřené hodnoty převýšení mezi 

body 60 a 61 se pohybují v rozmezí od -2,208 m do -2,145 m. Maximální změna je tedy 

stejně jako u oddílu 59 – 60 více než 60 mm. I zde je patrný výkyv hodnot, který naznačuje 

podobné změny, jako u prvního oddílu 59 – 60. Po poklesu zjištěném prvními měřeními už 

však změny nejsou tak výrazné.  
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Graf 20 – Převýšení mezi body 60 a 61 
 

 

Stejně jako u jižnějšího oddílu ukazují hodnoty převýšení mezi body 60 a 61 

z nivelačních měření pro Povodí Odry na trend pozvolného poklesu (graf 21), změny jsou 

zde však menší. 
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Převýšení 60 - 61
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Graf 21 – Trend změn převýšení mezi body 60 a 61 z hodnot naměřených pro Povodí Odry  
 

 

4.2.4.4.3. Porovnání převýšení oddílů 59 – 60 a 60 – 61 
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Graf 22 – Převýšení na oddílech 59 – 60 a 60 – 61  
 

 

Změny v převýšení mezi body na oddílech 59 – 60 a 60 – 61 ukazují na stejnou 

tendenci poklesu a výzdvihu v době od konce roku 2003, kdy se začal měřit také severnější 

oddíl mezi body 60 a 61 (graf 22). Převýšení jižnějšího oddílu 59 – 60, který je blíže 
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případným vlivům hlubinného dobývání, se však mění výrazněji: zatímco převýšení oddílu 

60 – 61 se v období od března do května roku 2004 změnilo o 38 mm, převýšení oddílu 

59 – 60 se za stejné období změnilo o 62 mm (viz tab. 2) 
 

 

Tab. 2: Velikosti změn převýšení oddílů 59 – 60 a 60 – 61 

 59 – 60 60 – 61 

Datum [mm] [mm] 

III.2004 11 -25 

V.2004 -62 -38 

X.2004 37 26 

IV.2005 -7 -18 

VI.2005 27 18 

X.2005 -20 -6 

XI.2005 -2 3 

IV.2006 0 2 

VIII.2006 -2 -3 

I.2007 0 1 

IV.2007 -3 0 
 

 

Důležitá je skutečnost, že mimo období od října 2003 do března 2004, mají 

v jednotlivých obdobích změny v převýšení obou oddílů stejný trend poklesů a výzdvihů. 

Znamená to tedy, že nejde pouze o nestabilitu bodu 60, neboť jeho výšková změna by 

znamenala změnu převýšení na obou oddílech, zatímco celkové převýšení úseku  

59 – 60 – 61 by se nezměnilo. Zjištěné výškové změny se však směrem od bodu 61 k bodu 

59 načítají (viz tab. 3).  
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Tab. 3: Velikosti změn celkového převýšení na úseku 59 – 60 – 61 

 59 – 60 – 61 

Datum [mm] 

III.2004 -14 

V.2004 -100 

X.2004 63 

IV.2005 -25 

VI.2005 45 

X.2005 -26 

XI.2005 1 

IV.2006 2 

VIII.2006 -5 

I.2007 1 

IV.2007 -3 
 

 

Pokud bychom nejsevernější bod měřeného nivelačního pořadu, bod 61, považovali 

za stabilní a přiřadili mu srovnávací výšku 100 m, potom by se výška bodu 59, vypočítaná 

z naměřených převýšení mezi body 61 a 60 a body 60 a 59, měnila tak, jak je uvedeno 

v grafu 23. Bod 59 by vykazoval opakované poklesy a výzdvihy a jeho výška by se 

celkově změnila až o 114 mm. 
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Graf 23 – Relativní výška bodu 59  
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4.2.5. Možné příčiny výškových změn 

Zjištěné kolísání bodů na povrchu sledovaného území je pravděpodobně 

dynamickým projevem, který může být způsoben změnami napěťo-přetvárného stavu 

v přípovrchové zóně. Nelze však vyloučit, že současně s tím se může uplatňovat vliv vody, 

tedy změny odtokových poměrů, změny tlaku, změny propustnosti. Může zde působit 

i samotná činnost řeky, která může infiltrovat do břehů. Dále je zde možnost vlivů 

hydrometeorologických podmínek, neboť body zřejmě nejsou stabilizovány v dostatečné 

hloubce. U bodu 59 je to dále komplikováno jeho polohou pod úpatím sesuvného svahu. 

Na zjištěné výškové změny však může mít vliv i primární stabilita bodů, přesnost měření 

a jeho časová nesourodost. Příčinou zjištěných výškových změn na bodech připojovacího 

pořadu tak nejspíš bude kombinace těchto vlivů. 
 

4.2.5.1. Metodika měření, přesnost měření 

Na základě statistického vyhodnocení naměřených hodnot, o kterých 

předpokládáme, že se řídí normálním rozdělením, je možno provést následující úvahu. 

Pokud by v zájmové oblasti k žádným výškovým změnám nedocházelo, pak by se 

převýšení mezi body 59 a 60 neměnilo. Nivelačním měřením bychom tak naměřili soubor 

N hodnot převýšení, z nichž by bylo možno vypočítat aritmetický průměr x  ze vztahu 

N

x
x i

i∑
= .  Velikost rozptylu 2σ  lze podle [15] odhadnout pomocí tzv. výběrového 

rozptylu 2s , neboť platí 22 s≈σ . Výběrový rozptyl zjistíme ze vztahu 
1

)( 2

2

−

−
=
∑

N

xx
s i

i

. 

Rozptyl σ 2, jenž charakterizuje rozdělení odchylek aritmetických průměrů od skutečné 

hodnoty, bude pak N-krát menší. Směrodatná odchylka tedy bude 

)1(

)( 2

−

−
==
∑

NN

xx

N
i

iσσ . Hodnota naměřené veličiny je pak rovna σ±x .  

Podle Gaussova rozdělení hustoty pravděpodobnosti pak máme 99,7 % 

pravděpodobnost, že skutečná hodnota leží v oblasti σ3±  okolo aritmetického průměru. 

Naměřené veličiny, které se liší od aritmetického průměru o více než σ3±  pak obecně 

považujeme za hrubé chyby [15]. 
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V případě naměřených převýšení mezi body 59 a 60 je aritmetický průměr 28 

měření roven 6318,1=x m, směrodatná odchylka 0123,0=s m a směrodatná odchylka 

průměru 0023,0=σ m. Hodnoty větší než 1,632+0,007 m a hodnoty menší než  

1,632-0,007 m bychom tedy za předpokladu, že k výškovým změnám nedochází, 

považovali za hrubé chyby měření. Podle grafu 24 je takových hodnot několik a jsou 

rozmístěny téměř rovnoměrně pod i nad pásem hodnot σ3±x . Vzhledem k tomu, že i tato 

měření prošla testováním správnosti a přesnosti nivelačního měření, je možno je považovat 

za anomální hodnoty a lze učinit závěr, že v zájmové oblasti k těmto výškovým změnám 

ve sledovaném období docházelo. 
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Graf 24 – Statistické zhodnocení převýšení oddílu 59 – 60 
 

 

Jak již bylo uvedeno výše, zvolení metody měření geometrickou nivelací ze středu 

s přesností technické nivelace mělo svá opodstatnění. Metoda byla zvolena k primárnímu 

účelu sledování pohybu svahové deformace a vlivů poddolování, kde se očekávaly 

výškové změny ve formě poklesů, a to až o desítky centimetrů. Následná měření 

připojovacího pořadu mezi body 59 a 60 byla primárně rovněž určena ke sledování 

výškových změn na svahové deformaci. Až později se zájem přesunul právě na připojovací 

nivelační pořad a ten byl posléze prodloužen o severnější oddíl mezi body 60 a 61. Od 

konce roku 2005 byl pak tento pořad měřen přesnou nivelací. V té době již však 

nedocházelo k výrazným výškovým změnám, jak tomu bylo v předešlých etapách měření. 
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Na základě rozboru přesnosti měření můžeme naměřená převýšení považovat za 

správná a jejich přesnost vyhovuje podmínkám přesnosti použité metody (viz kapitola 

4.2.4.3). Pokud ke každému naměřenému převýšení mezi body 59 a 60 přičtu, resp. odečtu 

jeho střední chybu Vm  (střední chyba měřeného převýšení Vm , viz kapitola 3.5.3), pak 

získám pás, ve kterém by měly ležet skutečné hodnoty převýšení. Pokud by naměřené 

změny byly způsobeny jen nepřesnostmi měření a k žádným výškovým změnám by 

nedošlo, pak by se tímto pásem dala proložit přímka. Podle grafu 25 však je tento pás 

značně lomený a není možno jím proložit přímku. I přes mírné nepřesnosti měření, 

vyjádřené středními chybami naměřených převýšení Vm , se tedy ukazuje, že ke zjištěným 

výškovým změnám v dané oblasti skutečně dochází a nejde proto o jev, jenž by se dal 

vysvětlit pouze nepřesnostmi měření.  
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Graf 25 – Převýšení mezi body 59 a 60 se středními chybami Vm  

 

 

4.2.5.2. Vliv vody 

Souvislost se změnami výšky hladiny podzemní vody je patrná z grafu 26, kde je 

spolu se změnami převýšení oddílů 59 – 60 a 60 – 61 v období největších změn (v letech 

2001 až 2005) inverzně vynesen i chod hladiny podzemní vody ve vrtu v blízkosti 

sesuvného svahu. Po období sanace svahu odvodněním v roce 2001 je zřejmé, že výška 

hladiny podzemní vody kopíruje trend změn převýšení mezi povrchovými body [1]. 
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Graf 26 – Převýšení oddílů 59 – 60 a 60 – 61 a výška hladiny podzemní vody [1] 
 

 

Režim podzemní vody má tedy v zájmové oblasti vliv na změny výšek povrchu 

terénu. Při poklesu podzemní vody dochází v horninovém masívu k poklesu pórových 

tlaků. Tím pravděpodobně dojde ke změně „kompaktnosti“ materiálů hráze a jejího 

těsného okolí, ve kterém jsou nivelační body stabilizovány. Tyto změny se pak zřejmě 

projeví změnami převýšení mezi těmito body [1]. 

Na změny výšek povrchu terénu v zájmové oblasti má jistě vliv také poloha 

nivelovaných bodů 59, 60 a 61 v bezprostřední blízkosti vodních toků. Voda může 

infiltrovat do břehů a tím měnit jejich kompaktnost. Připojení nivelovaných bodů podél 

řeky Olše na body vzdálené jejím případným vlivů (body ČSNS), které bylo prováděno od 

roku 2006, mělo ukázat, jaký vliv na změny výšek má samotná řeka Olše. Tato připojení 

však byla provedena až v době, kdy se již výrazné výškové změny neprojevovaly. Tehdy 

byly připojením naměřeny změny jen několik milimetrů. To svědčí o tom, že vliv řeky 

Olše na sledované výškové poměry je jen malý a důležitější roli budou hrát změny 

v režimu podzemní vody a rozvolnění masívu v důsledku poddolování. 
 

4.2.5.3. Změny napěťo-přetvárného stavu masívu 

U zjištěných výškových změn na připojovacím nivelačním pořadu se vedle již 

zmíněných vlivů změn výšky hladiny podzemní vody a přilehlých vodních toků 

pravděpodobně uplatňuje také vliv změn napěťo-přetvárného stavu horninového masívu 

v důsledku hlubinné těžby. Z jihu se přibližující poklesová kotlina vyvolává přerozdělení 
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napětí v horninovém masívu. Jeho uvolnění směrem do kotliny pak může vyvolat 

i vertikální změny, tedy odlehčení horninového masívu. 
 

4.2.6. Další měření v zájmové oblasti 

Společnost Geotest Brno, a.s. v rámci svého výzkumu prováděla v zájmové oblasti 

také další geodetická měření. K měření byly využívány i výškové body NZ1 až NZ4, tedy 

body nivelačního pořadu Karvinského potoka stabilizované Povodím Odry pro sledování 

výškových poměrů v okolí vodních toků, stejně jako body 59, 60 a 61. Měření výšek na 

bodech NZ1 až NZ4 však probíhalo metodou trigonometrické nivelace s maximální délkou 

80 m. Přesnost této metody je však obecně nižší než přesnost geometrické nivelace.  

V grafu 27 jsou vyneseny velikosti vertikálních pohybů bodů NZ1 a NZ4. Tyto 

body leží jižně od bodu 59, přičemž bod NZ1 leží v blízkosti předpokládaného okraje 

poklesové kotliny, zatímco bod NZ4 leží blíže jejího středu (viz obr. 21, str. 65). Z grafu je 

vidět, že ani jeden z bodů nevykazuje v období od roku 2001 do roku 2005 přímočarý 

pokles, ale u obou bodů dochází také k výzdvihům. Zvláště u bodu NZ1 je patrné kolísání 

v rozmezí okolo 60 mm. Bod NZ4 je vlivy poddolování postižen výrazněji a lze u něj 

pozorovat zřejmý trend celkového poklesu. I ten je však nerovnoměrný a je proložen 

dočasným výzdvihem. Jsou zde tedy dokumentovány podobné děje jako u bodů 59 a 60. 

Tato skutečnost svědčí o tom, že procesy v poklesové kotlině nejsou rovnoměrné a že při 

porušování horninového masívu dochází k porušování hornin v omezených časových 

úsecích, v jiných obdobích dochází pouze ke koncentraci napětí, případně i k jeho 

uvolňování [1]. 
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Graf 27 – Vertikální pohyby bodů NZ1 a NZ4 [1] 
 

 

4.2.7. Zhodnocení 

Geometrická nivelace je pro sledování malých výškových změn v blízkosti okraje 

poklesové kotliny zřejmě nejvhodnější metodou. Díky své přesnosti totiž umožňuje 

sledovat i několikamilimetrové výškové změny. Opakovaná měření nivelačních pořadů 

v místech předpokládaného okraje a následné porovnání zjištěných výšek bodů za určité 

období pak může ukázat na vývoj poklesové kotliny a vymezit její okraj. 

V blízkosti okraje vyvíjející se poklesové kotliny u Dětmarovic byla prováděna 

opakovaná nivelační měření, jež ukázala na netypické chování zaměřovaných bodů. 

Měření technickou a přesnou nivelací zaznamenala změny v převýšení, které ukazují na  

kolísání výšek v podobě několikacentimetrových poklesů a výzdvihů, a to nejen bodů na 

svahu lokality Ujala, ale i u opěrných nivelačních bodů v okolí. Příčina těchto výškových 

změn není zcela jednoznačná a s velkou pravděpodobností se zde uplatňuje několik vlivů. 

Spolu se změnami napěťo-přetvárného stavu v přípovrchové zóně v důsledku vlivů 

poddolování se výrazným způsobem uplatňuje vliv změny hladiny podzemní vody a dále 

obecně poloha a způsob stabilizace sledovaných bodů v blízkosti vodních toků.  

Přestože tedy příčina výškových změn není jednoznačně definována, je třeba 

zdůraznit, že k těmto změnám v okolí sledované lokality dochází a geometrická nivelace je 

metodou, která je s ohledem na svou vysokou přesnost schopna podobné 

několikacentimetrové změny prokazatelně zaznamenat.  
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5. Geofyzikální měření na poddolovaném území 

Zatímco geodetickými metodami sledujeme povrchové změny způsobené 

hlubinným dobýváním, geofyzikální metody mohou objasnit procesy probíhající přímo 

v horninovém masívu. Výhoda geofyzikálních metod navíc spočívá v tom, že je lze použít 

pro sledování deformací horninového masívu již ve stádiu, kdy ještě nedošlo 

k povrchovým projevům, které by byly měřitelné geodeticky [9]. 

Použití geofyzikálních metod v poklesových kotlinách je podmíněno vznikem 

fyzikálně-mechanických změn v horninovém prostředí. K těmto změnám dochází také při 

přetváření horninového masívu vlivem hlubinného dobývání. Hlubinné dobývání je totiž 

přímým zásahem do horninového masívu a způsobuje jeho rozvolňování. V horninovém 

masívu se tedy mění fyzikálně-mechanické vlastnosti: vznikají trhliny, klesá pevnost 

hornin atd. Lze tudíž předpokládat, že s rozvolňováním masívu poroste především 

pórovitost. To způsobí pokles objemové hmotnosti, rezistivity, koeficientu tepelné 

vodivosti, rychlosti šíření podélných vln a další změny [19]. Geofyzikální metody jsou 

schopny tyto změny zaznamenat a mohou tak vymezit oblasti, v nichž se projevují vlivy 

dobývání. Při opakovaných měřeních proto lze geofyzikálními metodami sledovat postup 

rozvolňování horninového masívu v důsledku hlubinné těžby. 

Ke sledování vlivů dobývání v horninovém masívu lze obecně použít povrchové 

geofyzikální metody a geofyzikální metody ve vrtech. Dále je možno použít i speciální 

aplikace geofyzikálních metod, například geofyzikální měření v systému vrt – povrch. 

Jednotlivá geofyzikální měření sledují určité fyzikální veličiny. Ze sledované 

fyzikální veličiny se pak odvozuje stav fyzikálního pole, z jehož průběhu se mohou 

vymezit geofyzikální anomálie. V případě sledování vlivu hlubinného dobývání na 

horninový masív se anomálně projevují jak místa rozvolnění masívu, tak zóny 

koncentrovaného napětí. Právě v takových místech se totiž mění fyzikální vlastnosti, 

a tudíž je lze na základě měření určitého fyzikálního parametru vymezit jako místo 

fyzikálně odlišné od svého okolí. Projeví se nárůstem pórovitosti, což způsobí pokles 

objemové hmotnosti, který je možno zaznamenat povrchovými gravimetrickými měřeními. 

Z povrchových geofyzikálních metod je dále možno použít seizmická měření, neboť 

v rozvolněných částech horninového masívu s rostoucí pórovitostí klesá rychlost šíření 

podélných vln. Přetváření horninového masívu se projeví také změnami rezistivity a ty je 

možno sledovat geoelektrickými měřeními. Ta vymezí oblasti tahových trhlin díky tomu, 
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že se v nich koncentruje srážková voda nebo hlinito-jílovitý horninový materiál, což 

způsobí snížení rezistivity. Oblasti zvýšeného tlakového napětí se naopak projeví zvýšením 

rezistivity. Různě rozvolněné části horninového masívu je dále možno odlišit pomocí 

tepelné vodivosti hornin a hloubky průniku teplotních změn. K jejich zjištění lze tedy 

použít geotermická měření průběhu teplotního pole. Použít lze i radiometrická měření, 

neboť póry a pukliny vzniklé v rozvolňujícím se masívu způsobují zvýšenou radioaktivní 

emanaci [9]. 

Vedle povrchových geofyzikálních metod je možno k vymezení zón rozvolněného 

masívu použít rovněž karotážních měření v průzkumných vrtech. Karotáž vrtu znamená 

geofyzikální měření ve vrtu, které umožňuje sledovat fyzikální vlastnosti hornin, ale i póry 

či pukliny v přímém okolí vrtu. Pro zjištění zón rozvolnění vzniklých v důsledku 

hlubinného dobývání je možno použít radioaktivní měření, tedy měření přirozeného záření 

ve vrtech. Tato měření dobře odliší jílovité horniny od nejílovitých, a to díky vyšší 

radioaktivitě u jílovitých hornin. Dále je možno použít metody jaderné geofyziky s gama 

a neutronovými zdroji záření, zejména gama-gama karotáž a neutronovou karotáž, kterými 

lze sledovat změny objemové hmotnosti a pórovitosti. Dále lze využít elektrická karotážní 

měření, tedy odporovou nebo standardní karotáž, kdy je sledován kontinuální průběh 

zdánlivé rezistivity a tedy odporové charakteristiky hornin. Standardní karotáž vedle 

odporového profilování podél stěn vrtu současně měří spontánní polarizaci a vymezuje tak 

v profilu vrtu zóny nasycené vodou, tedy silně porézní, rozvolněné oblasti horninového 

masívu. Akustická karotáž, která umožňuje určit modul pružnosti hornin ve vrtu, odliší 

rozvolněné části horninového masívu podle objemové hmotnosti [20], [25]. 
 

5.1. Povrchové geofyzikální metody 

5.1.1. Gravimetrická měření 

Gravimetrické metody slouží k vymezování zón s odlišnou objemovou hmotností. 

Nárůst pórovitosti v důsledku rozvolnění masívu způsobí pokles objemové hmotnosti a ten 

se pak projeví jako anomálie v průběhu normálního tíhového pole. Tíhová měření lze 

aplikovat v ploše nebo v profilu. Při použití v hornické krajině se používá zejména 

aplikace tzv. mikrogravimetrických měření, kdy jsou jednotlivé měřené body od sebe 

vzdáleny jen několik metrů. 
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5.1.2. Seizmická měření 

Seizmické metody sledují šíření elastických vln v horninovém prostředí. Evidují 

pružné vlnění vzniklé nejen přirozeně, ale také z umělých zdrojů. Seizmická měření 

využívají vln frekvencí zvukových, infrazvukových a ultrazvukových.  

Vlivem rozvolňování horninového masívu v důsledku hlubinné těžby vznikají zóny 

sníženého napění, v nichž roste pórovitost masívu a tím dochází k poklesu rychlosti šíření 

podélných vln. Tyto oblasti je tedy možno vymezit pomocí seizmických měření. Pro určení 

hloubek rychlostně odlišných prostředí se používá metoda odražených vln (reflexně 

seizmická metoda) a metoda lomených vln (refrakčně seizmická metoda). Buzení vlnění se 

provádí pomocí úderů, výbuchů náloží trhavin nebo speciálních vibrografů. Měření časů 

příchodu vln zajišťují seizmické aparatury s různým počtem seizmických kanálů 

s přijímači vlnění (geofony) [24]. 

Seizmická měření pro sledování vlivů poddolování lze provádět jak povrchově 

(většinou v profilech), tak v systému vrt – povrch. V systému vrt – povrch se využívá 

seizmické tomografie, při povrchových měřeních mělké refrakční seizmiky (MRS).  

Mělká refrakční seizmika je speciální aplikací metody lomených vln pro zkoumání 

malých hloubek. Od klasické metody lomených vln se liší používáním relativně 

nízkoenergetických zdrojů elastického vlnění, přenosnými aparaturami a snímači, 

schopnými registrovat vyšší frekvence seizmického vlnění. Na rozdíl od aparatur pro 

průzkum velkých hloubek musí mít aparatury pro MRS vyšší rozlišovací schopnost. Ke 

zpracování naměřených dat se používá specifických interpretačních postupů, které 

zohledňují pozvolné změny rychlostí s hloubkou v přípovrchových částech geologických 

profilů [3]. Pro sledování sesuvných oblastí je metoda mělké refrakční seizmiky velmi 

vhodná. Vzhledem k malému hloubkovému dosahu je však použití této metody při 

sledování v oblastech poklesových kotlin odůvodněné až v době, kdy už se vlivy 

poddolování projevují v přípovrchových vrstvách a nikoli jen hluboko v horninovém 

masívu.  

Seizmická tomografie vychází ze seizmického prozařování, které je však 

zpracováváno jiným způsobem. Seizmické prozařování je měření, jehož základem je 

zjišťování časů mezi snímači a zdroji seizmického vlnění. Ze známého rozložení snímačů 

a zdrojů vlnění a ze změřených časů se určí rychlosti šíření podélných vln. Při seizmické 

tomografii jsou v jednotlivých částech zkoumané roviny určovány rychlosti elastických 
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vln. Výsledkem tohoto zpracování je matice rychlostí, ze které je možno vytvořit mapu 

izolinií rychlostí vln. Seizmickou tomografii je možno provádět nejen v modifikaci  

vrt – povrch, ale i v systémech vrt – vrt a povrch – povrch [3]. 
 

5.1.3. Geoelektrická měření 

Geoelektrické metody zkoumají horninový masív na základě studia rezistivity, 

permitivity a případně dalších elektrických vlastností. V praxi je při povrchových 

geoelektrických měřeních využívána především odporová metoda, nejvíce ve variantě 

odporového profilování (OP) a ve variantě vertikálního elektrického (odporového) 

sondování (VES) [24].  

Při odporovém profilování se sleduje zdánlivá rezistivita ve směru horizontálním, 

resp. rovnoběžném s povrchem. Může být přitom použito různé uspořádání elektrod: 

symetrické, nesymetrické dvoubodové a tříbodové, dipólové a kombinované. Hloubkový 

dosah elektrického proudu je svázán s geometrickým uspořádáním elektrod. V praxi se 

odporové profilování pro poznání odporových poměrů v horninovém masívu často používá 

s různým uspořádáním elektrod. V současné době se využívá zejména odporové měření 

s multielektrodami jako kombinace odporového profilování a odporového sondování.  

Při vertikálním odporovém sondování se sleduje průběh zdánlivé rezistivity ve 

vertikálním směru. Toho je dosaženo postupnou změnou vzdáleností proudových elektrod 

od místa měření, kdy s růstem vzdálenosti proudových elektrod narůstá hloubkový dosah 

měření.  
 

5.1.4. Geotermická měření 

Pro měření teploty hornin se využívá jak bezkontaktní, tak kontaktní metoda. 

Bezkontaktní metoda využívá přenosu tepla zářením, kdy se teplota snímá termopuškami 

v různých vzdálenostech od zkoumaného horninového prostředí. Kontaktní metoda měření 

je založena na přímém měření teplot hornin pomocí termistorových čidel. Při tomto měření 

se do pokryvného útvaru vyrážejí 1 až 2 vpichy, do nichž se čidla umístí. Další možností je 

zjišťování teplot hornin ve vrtech prostřednictvím měření teploty výplachu. 
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5.1.5. Radiometrická měření 

Radiometrické metody využívají detekci přirozené radioaktivity hornin, vod 

a půdního vzduchu. Využívá se zejména metoda gama průzkumu, kdy se radiometrem měří 

expoziční příkon sumárního gama záření hornin, nebo se provádí měření gama 

spektrometrie, při které jsou pomocí spektrometru určovány obsahy jednotlivých 

radioaktivních prvků samostatně. 
 

5.2. Geofyzikální metody ve vrtech 

5.2.1. Karotážní metody 

Karotážní měření probíhají tak, že se do vrtu na karotážním kabelu spouští sonda, 

a to buď volně, nebo je přitláčena na stěnu vrtu. Při vytahování nebo spouštění kabelu se 

pak spojitě registruje určitá fyzikální veličina. Některé karotážní metody vyžadují vyplnění 

vrtu výplachem, jiné lze provádět i v suchých vrtech, případně v zapažených vrtech [24].  
 

5.2.1.1. Radionuklidové metody karotáže 

5.2.1.1.1. Gama karotáž (GK) 

Při gama karotáži se měří sumární hodnota přirozené radioaktivity hornin. 

Registrovány jsou počty impulsů CPM (Counts Per Minute) zachycené scintilačním 

detektorem za jednu minutu, což je hodnota přímo úměrná intenzitě přirozeného gama 

záření hornin. 
 

5.2.1.1.2. Gama gama karotáž (GGK) 

Při gama gama karotáži se měří množství sekundárního gama záření vzniklého 

v důsledku umělého ozařování hornin radioizotopem Cs137. Četnost takto detekovaného 

sekundárního gama záření (CPM) je nepřímo úměrná objemové hmotnosti proměřovaného 

prostředí.  
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5.2.1.1.3. Neutronové metody karotáže 

Jde o metodu neutron gama karotáže (NGK) a neutron neutron karotáže (NNK). 

Tyto metody využívají neutronových zdrojů a měří se buď sekundární gama záření 

(u NGK) nebo hustota neutronového toku (u NNK) po interakci neutronů s horninovým 

prostředím [24]. V praxi se častěji využívá metoda NNK, kdy se měří množství 

zpomalených neutronů prošlých horninou z izotopického zdroje rychlých neutronů 

241Am-Be. Zdroj je umístěn v měřící sondě pod detektorem. Naměřené četnosti neutronů 

v CPM jsou v běžných sedimentárních horninách nepřímo úměrné obsahu vodíku 

v hornině. 
 

5.2.1.2. Elektrická karotážní měření 

Z elektrických karotážních měření v praxi nachází využití především odporová 

karotáž. Ve vrtu se sleduje kontinuální průběh zdánlivé rezistivity hornin, nejčastěji 

potenciálovými nebo gradientovými sondami, které se liší vzdáleností párových 

a nepárových elektrod. Standardní karotáž, prováděná v nezapažených vrtech, zahrnuje pak 

odporovou karotáž doplněnou metodou spontánní polarizace, kdy se současně 

s odporovým profilováním podél stěny vrtu měří i potenciální rozdíl přirozeného 

elektrického pole mezi elektrodami. 
 

5.2.1.3. Akustická karotáž (AK) 

Při akustické karotáži je sonda vybavena zdrojem ultrazvukových vln a jejich 

přijímačem. Během měření je sonda přitláčena ke stěně vrtu. Vysílače produkují akustické 

signály a měří se čas příchodu podélné vlny od vyslání akustického impulsu k přijímači. 

Při použití systému dvou vysílačů se odstraňuje závislost naměřeného času na průměru 

vrtu a je tak přímo umožněn výpočet rychlosti šíření podélné seizmické vlny. Registruje se 

tzv. průběhový čas a čas příchodu vlny od prvního vysílače. 
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5.2.2. Ostatní metody 

5.2.2.1. Kavernometrie 

Kavernometrie je metoda sloužící k měření skutečného průměru vrtu pomocí 

kavernometru. Rozevření tykadel kavernometru se mění v závislosti na změnách průměru 

vrtu a automaticky se zaznamenává při pohybu kavernometru ve vrtu. 

5.2.2.2. Fotometrie 

Fotometrie patří mezi metody určující vlastnosti kapalin ve vrtu. Jde o měření 

průzračnosti kapaliny nebo její schopnosti pohlcovat světelnou energii ze zdroje. Používá 

se pro zjištění míst přítoků do vrtu, ke stanovení rychlosti vertikálního pohybu kapaliny, ke 

kontrole očištění vrtu od jílovitého výplachu apod. [25]. 
 

5.2.2.3. Metoda ředění a nálevu 

Tato metoda sleduje přirozený pohyb kapaliny ve vrtu. Metodou ředění označené 

kapaliny lze určit horizontální proudění ve vrtu na základě ředění dotované vody ve vrtu 

přirozeným přítokem z horninového prostředí. Pokud neexistuje pohyb vody ve vrtu, je 

možno zjistit propustné polohy metodou odčerpání, případně nálevu. Dosáhne-li se 

v těchto metodách vyrovnaného stavu (čerpání či nálev vody do vrtu o konstantní 

vydatnosti), lze spočítat hodnotu koeficientu filtrace propustných poloh [16]. 
 

5.2.2.4. Rezistivimetrie 

Rezistivimetrie měří měrný odpor vody ve vrtu, který je nepřímo úměrný její 

celkové mineralizaci. Po označení vody ve vrtu solným roztokem se používá metoda ke 

zjišťování propustných poloh (míst přítoků do vrtu) a jejich hydrogeologických parametrů 

[16]. 
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6. Geofyzikální měření firmy Geotest Brno, a.s. 

Jak již bylo uvedeno výše, na lokalitě Ujala u Dětmarovic a v jejím okolí byla 

firmou Geotest Brno, a.s. prováděna řada geofyzikálních měření. Firma Geotest Brno, a.s. 

se dlouhodobě zabývá problematikou sesuvných území a vzájemného vztahu mezi sesuvy 

a vlivy poddolování. Provádí za tímto účelem geofyzikální měření, jež doplňuje 

i geodetickými a jinými měřeními.  
 

6.1. Lokalizace 

Firmou Geotest Brno, a.s. byla měření opakovaně prováděna na povrchu i ve 

vrtech, s cílem sledovat změny v horninovém masívu a jejich vliv na svahové deformace. 

Monitoring probíhal na několika lokalitách v Moravskoslezském kraji, u obcí Dětmarovice 

a Doubrava, v blízkosti severní hranice důlního pole Dolu Karviná, dobývacích prostor 

Karviná Doly I a Doubrava. Místa byla vybrána tak, aby bylo možno sledovat důlní vlivy 

v různých stádiích vývoje. Bylo tedy měřeno v místech, kde se vliv poddolování již začínal 

projevovat (Ujala – Kováč a Ujala I), a v místech, kde se vliv důlní činnosti teprve 

očekával (lokalita U Hanáků). Zjednodušený monitoring (bez měření ve vrtech) probíhal 

také na čtyřech profilech P1 až P4 u Dětmarovic. Lokality jsou zakresleny na obrázku 24. 

Lokalita Ujala – Kováč leží ze všech sledovaných míst nejblíže středu poklesové 

kotliny. Sledování sesuvu na této lokalitě započalo v roce 1997.  

Lokalita Ujala I leží dále od středu poklesové kotliny, v blízkosti jejího 

předpokládaného okraje. Sledování sesuvu na této lokalitě začalo také v roce 1997, kdy 

došlo v červenci po výrazných srážkách k pohybu sesuvu.  

Lokalita U Hanáků byla vybrána tak, aby ji bylo možno sledovat v době, kdy se zde 

vlivy poddolování ještě neprojevily, ale byl předpoklad jejich pozdějšího vzniku. 

Systematický průzkum a monitoring včetně měření ve vrtu zde začal v roce 2003. 

Lokalita Dětmarovice, kde jsou sledovány čtyři profily (P1 až P4), leží nejzápadněji 

a je vlivům poddolování vystavena nejkratší dobu. Geofyzikální profily byly vybírány tak, 

aby byly situovány v oblastech, kde hrozí nebezpečí vzniku nebo obnovení svahových 

pohybů. Tři byly voleny tak, aby se poddolování přibližovalo k profilům od paty svahu. 

Pouze profil P4 je volen opačně, poddolování se k němu přibližuje od temenní části. 

Sledování svahových deformací na této lokalitě probíhá od roku 2001 [3].  
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Obr. 24 – Rozmístění lokalit opakovaných měření s modely předpokládaných vlivů 

poddolování na povrch [1] 
 

 

6.2. Geofyzikální měření 

Změny fyzikálních vlastností a změny v rozložení napětí byly sledovány přímým 

měřením v terénu, a to měřením na povrchových profilech, měřením ve vrtech a měřením 

v systému vrt – povrch. Pro geofyzikální měření ve vrtech a v systému vrt – povrch byly 

odvrtány vrty na svahových deformacích Ujala – Kováč a Ujala I a dále vrt na lokalitě 

U Hanáků. Pro povrchová geofyzikální měření bylo v zájmových lokalitách stabilizováno 

několik profilů.  

Ve zkoumaných vrtech byla uskutečněna geofyzikální měření rozsáhlým souborem 

metod. Tato měření měla jednak přispět k dokonalému poznání litologického prostředí 

v okolí vrtu, hydrogeologického režimu a technického stavu vrtu a jednak zkoumat změny 
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v horninovém masívu. Byly proto provedeny vždy tři základní komplexy měření. Prvním 

bylo karotážní měření uskutečněné před vystrojením vrtu, jež mělo za úkol popsat 

horninový masív včetně všech litologických změn. Druhý komplex zahrnoval opakované 

karotážní měření a třetí komplex se skládal z měření popisujících dynamické změny 

v horninovém masívu [3]. 

Litologie okolí vrtu, hydrogeologický režim a technický stav vrtu byly sledovány 

komplexem karotážních metod pro průzkum mělkých vrtů. Ten byl dále doplněn metodami 

kavernometrie, rezistivimetrie, fotometrie a metodou ředění a nálevu. 

Pro zkoumání procesů v horninovém prostředí musel být použit omezený soubor 

metod vzhledem k tomu, že všechna opakovaná měření probíhala ve vrtech určených pro 

přesnou inklinometrii a tyto vrty jsou vystrojeny speciální plastovou pažnicí a prostor mezi 

pažnicí a stěnou vrtu je vyplněn zálivkou. Pro opakovaná měření byly použity metody 

neutron neutron karotáže, gama gama karotáže a akustické karotáže. Tyto karotážní 

metody byly doplněny měřením přesné inklinometrie. 

V systému vrt – povrch byla prováděna měření seizmické tomografie. 

Z povrchových měření byly používány metody mělké refrakční seizmiky, symetrického 

odporového profilování a vertikálního elektrického sondování. Další povrchová měření 

probíhala metodou pásmové extenzometrie. 

Po prvotním průzkumu a monitoringu bylo rozhodnuto zvýšit stabilitu některých 

sesuvných svahů, a to hlubinným odvodněním a doplňkově také povrchovým odvodněním 

tak, aby se omezilo zasakování srážkových vod do těla sesuvů. 
 

6.2.1. Geofyzikální metody ve vrtech 

6.2.1.1. Lokalita U Hanáků – vrt D1 

Lokalita U Hanáků leží nejdále od středu poklesové kotliny. Vzhledem k tomu, že 

vrty na ostatních lokalitách byly odvrtány v místech, kde se již v době jejich vzniku mohly 

projevovat vlivy poddolování, bylo rozhodnuto připravit nový vrt, který by byl mimo 

sesuvné svahy a na lokalitě, kde se dosud vlivy poddolování neprojevily, ale kde je 

předpoklad jejich vzniku. Po konzultacích s pracovníky Ústavu geoniky AV ČR 

a společnosti IMGE byla vybrána lokalita U Hanáků, kde firma Geotest Brno, a.s. nechala 

na podzim roku 2003 odvrtat vrt D1. V době přípravy vrtu šlo o oblast dosud neporušenou, 

v níž však byla plánována těžba. Později sice došlo ke změně v dobývacích plánech, ale 
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tato změna nebyla zásadní, změnila se geometrie jednotlivých porubů a zmenšila se 

celková odrubaná plocha.  

Vrt D1 byl odvrtán společností Ostravská vrtná s.r.o. Do hloubky cca 6 m byl vrt 

hlouben průměrem 165 mm, hlouběji po zapažení průměrem 137 mm, vrtáno bylo na 

jádro, Od cca 27,3 m do konečné hloubky 40 m byl vrt vyhlouben dlátováním, důvodem 

bylo svírání vrtu. Vrt byl odvrtán 22. až 23. září 2003. Po provedení prvního karotážního 

měření byl vystrojen pro měření přesné inklinometrie. Karotážní měření prováděla firma 

Aquatest Praha [3].  

Geofyzikální měření ve vrtu D1 bylo uskutečněno rozsáhlým souborem metod. 

Jejich cílem bylo jednak přispět k poznání litologického prostředí, hydrogeologického 

režimu a technického stavu vrtu, a jednak zkoumat změny v horninovém masívu. Z těchto 

důvodů bylo tedy naplánováno provést ve vrtu nejprve karotážní měření před vystrojením 

vrtu a následně provádět opakovaná karotážní měření po vystrojení vrtu za účelem 

sledování změn v horninovém masívu. 

První karotážní měření, jež bylo provedeno hned po odvrtání vrtu, tedy ještě před 

jeho vystrojením, mělo za úkol popsat horninový masív v okolí vrtu včetně všech 

litologických změn, dále poznat hydrogeologický režim a technický stav vrtu. K tomu byly 

použity metody gama karotáže, gama gama karotáže, neutron neutron karotáže, akustické 

karotáže, kavernometrie, rezistivimetrie, fotometrie a metoda ředění a nálevu. 

Po prvním karotážním měření byl vrt vystrojen tak, aby mohla být použita metoda 

přesné inklinometrie. Proběhlo tedy vystrojení vrtu speciální plastovou pažnicí a prostor 

mezi pažnicí a stěnou vrtu byl vyplněn zálivkou. Všechna opakovaná karotážní měření pro 

zkoumání procesů v horninovém prostředí tedy probíhala v takto vystrojených vrtech 

a musel být proto použit omezený soubor metod, použitelných v takto zapažených vrtech, 

a sice metody neutron neutron karotáže, gama gama karotáže a akustické karotáže. 
 

6.2.1.2. Karotážní měření ve vrtu D1 

6.2.1.2.1. Měření pro poznání litologického prostředí, hydrogeologického režimu  

a technického stavu vrtu 

Technický stav vrtu byl zkontrolován proměřením kavernometrem (hnědá 

čárkovaná křivka na obr. 25) ještě před započetím karotážních měření. Toto měření 

ukázalo, že vrt D1 má v mnoha místech silně zmenšený průměr, a to až na 50 mm. 
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Převážná část těchto změn leží v hloubce 16 – 28 m, přičemž nejdelší úsek zúžení má 

téměř 3 m. Vrt byl proto ještě před plánovaným karotážním měřením převrtán a znovu 

proměřen kavernometrem v původním průměru vrtu (plná hnědá křivka na obr. 25). Toto 

měření již nezjistilo žádné podstatné zúžení vrtu a mohlo tedy proběhnout karotážní 

měření. 

První karotážní měření bylo provedeno v době, kdy vrt D1 ještě nebyl vystrojen 

pažnicí. Bylo provedeno měření gama karotáže, gama gama karotáže, neutron neutron 

karotáže a akustické karotáže pro poznání litologického prostředí v okolí vrtu 

a hydrogeologického režimu, pro nějž byla použita také metoda rezistivimetrie, fotometrie 

a metoda ředění a nálevu. Tento soubor metod umožnil zjištění jednotlivých litologických 

vrstev a rozhraní mezi nimi (obr. 25). Do hloubky 7,5 m byly zaznamenány písčité zeminy. 

Těsně pod písčitými hlínami je porušená vrstva jílovitých materiálů, která se projevuje 

sníženými objemovými hmotnostmi (křivka GGK; na obr. 25 jsou křivky GGK uvedeny 

v jednotkách počtů impulzů za minutu, které při cejchování inverzně odpovídají hodnotám 

objemové hmotnosti). Takto porušené horniny sahají do hloubky 10 m a odtud jsou až 

k počvě vrtu jílovité materiály poměrně homogenní. V hloubce 28 až 30 m byly v jílovitém 

souvrství zaznamenány písčitější polohy. Výrazná je úzká poloha v hloubce 29 m, která je 

identifikovatelná i při opakovaných měřeních.  

Výrazná hranice v mechanických vlastnostech byla zjištěna akustickou karotáží 

v hloubce 20 m (modrá křivka na obr. 25). Od této hranice směrem k povrchu se akustický 

signál prakticky nedostal ke vzdálenějšímu snímači akustické sondy. Proto bylo možno 

změřit rychlosti podélných vln pouze v úseku 20 – 40 m. Rychlosti podélných vln ve vrtu 

narůstají z počátečních 1,65 km/s na konečných 1,85 km/s. Od 20 m do 25 m je nárůst 

rychlejší, ve větších hloubkách je již rychlostní gradient malý. Významnou anomálií je 

zvýšení rychlosti na 1,98 km/s v hloubce 29 m. Tato poloha byla interpretována jako 

písčitá vložka v jílovitém komplexu [3].  
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Obr. 25 – První karotážní měření ve vrtu D1 [3] 
 

 

6.2.1.2.2. Opakovaná karotážní měření 

Opakovaná karotážní měření byla ve vrtu D1 provedena metodami neutron neutron 

karotáže, gama gama karotáže a metodou akustické karotáže (obr. 26).  
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Obr. 26 – Opakovaná karotážní měření ve vrtu D1 [3] 
 

 

Křivky opakovaných měření NNK jsou téměř totožné a mají relativně monotónní 

průběh, z něhož vybočují pouze dvě místa. Prvním z nich je počáteční úsek do hloubky 

6 m, který odpovídá kvartérním zeminám. Od povrchu neogénu pak křivky NNK pozvolně 

narůstají až k počvě vrtu. Druhou výraznou odchylkou je úzká anomálie v hloubce 29 m. 

Křivky opakovaných měření GGK vykazují podstatné změny objemové hmotnosti. 

Jedinou vrstvou, kde se objemová hmotnost téměř neměnila, je povrchová vrstva hlín. 

Naopak k největším změnám došlo v hloubce 6 – 28 m. Mezi měřením na podzim 2003 

a na jaře 2004 se objemová hmotnost na tomto úseku zvětšila až o cca 0,25 g/cm3. V roce 
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2004 se pak objemová hmotnost v tomto úseku nijak výrazně nezměnila, ale v roce 2005 

došlo ke snížení přibližně o třetinu původního nárůstu. V hloubce 28 m se nachází skokové 

rozhraní, na němž dochází k mírnému zvýšení objemové hmotnosti. Pod propustnou 

polohou v hloubce 29 m pak objemové hmotnosti mezi prvním a druhým opakovaným 

měřením klesly. Tyto změny však nebyly nijak výrazné (zhruba 0,05 g/cm3). V letech 2004 

a 2005 se objemová hmotnost horninového masívu v těchto hloubkách nezměnila.  

Jednou z příčin nárůstu objemové hmotnosti (v úseku 6 – 28 m) by mohlo být 

dotvarovávání vrtu po jeho odvrtání. Běžně se vrt totiž dotvarovává i déle než rok. Jeho 

změny by se však projevily na křivkách přesné inklinometrie, která byla ve vrtu opakovaně 

provedena. Křivky přesné inklinometrie ale v letech 2003 a 2004 v úseku změn 6 – 28 m 

žádné adekvátní změny nevykazují (obr. 32). Proto je třeba příčinu nárůstu objemové 

hmotnosti hledat jinde, a sice ve změnách napěťo-přetvárného stavu. Pokud byl horninový 

masív v okolí vrtu před vrtáním pod zvýšeným napětím, pak během hloubení 

a vystrojování vrtu se koncentrované napětí uvolnilo a následně začalo původní napětí 

narůstat a obnovovalo se původní napěťové pole. Protože změny byly pozvolné 

a všesměrné, nemusely se na křivkách přesné inklinometrie projevit [3].  

Křivky opakovaných měření akustické karotáže zaznamenaly významné změny 

v rychlostech podélných vln, jež ukazují na podstatné změny v horninovém masívu. 

Počáteční úsek vrtu se akustickou karotáží podařilo proměřit pouze v letech 2004 a 2005. 

V roce 2003 byl akustický signál v této části vrtu slabý a neumožňoval určení příchodu 

vlny ke druhému kanálu. Úsek vrtu v hloubce 8 – 27 m vykazuje jen malé změny rychlosti 

v čase. Navazující úsek v hloubce 27 – 40 m je naopak úsekem výrazných změn. První 

opakované měření v listopadu 2003 zjistilo snížení rychlosti o zhruba 0,1 km/s oproti 

rychlostem z prvního karotážního měření přímo v horninovém masívu před zapažením vrtu 

v září 2003. Toto snížení bylo způsobeno vystrojením vrtu pažnicí a jílocementovou 

zálivkou. Další měření na jaře 2004 zaznamenalo několik úseků snížení rychlostí, a to až 

o 0,3 km/s. Na podzim roku 2004 se pak tyto anomálie sjednotily do jedné rozsáhlé vrstvy, 

v níž byly zjištěny rychlosti o 0,4 km/s nižší, než byly krátce po vystrojení vrtu. Následné 

měření v roce 2005 tuto rozsáhlou anomálii potvrdilo [1], [3]. Zjištěné snížení rychlostí 

jednoznačně nasvědčuje porušení horninového masívu. Vzhledem k tomu, že k těmto 

změnám došlo v hloubce 27 – 40 m, tedy v nesesuvném horninovém masívu, je 

pravděpodobné, že se jedná o konsolidaci hornin porušených v počáteční fázi vytváření 

poklesové kotliny. 
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Souhrnná interpretace opakovaných karotážních měření ve vrtu D1 metodami 

NNK, GGK a AK ukazuje na porušení horninového masívu v hloubce 27 – 40 m. V těchto 

místech narůstají hodnoty křivek NNK, což svědčí o zvýšené pórovitosti. Nejpodstatnější 

změny ukazují rychlostní křivky zjištěné akustickou karotáží. Po prvním měření nastalo 

významné snížení rychlosti podélných vln, což nasvědčuje porušení hornin. Vzhledem 

k tomu, že k těmto změnám došlo ve větších hloubkách, tedy v nesesuvném horninovém 

masívu, lze se domnívat, že vypovídají o porušení horninového masívu v důsledku 

poddolování. 
 

6.2.2. Geofyzikální měření v systému vrt – povrch 

6.2.2.1. Seizmická tomografie 

Seizmická tomografie byla na lokalitě U Hanáků měřena v okolí vrtu D1. Šlo 

o měření v systému vrt – povrch, takže byl proměřen profil, na němž byly umístěny 

aparatury pro buzení seizmické energie, a ve vrtu D1 byly umístěny snímače (geofony). Za 

základ bylo pro zpracování diferenční rychlosti považováno rozložení rychlostí podélných 

vln z prvního měření v roce 2003 (obr. 27). Rychlosti zjištěné v pozdějších měřeních byly 

od tohoto měření odečteny. 
 

 

 

Obr. 27 – Pole rychlostí zjištěných seizmickou tomografií při prvním měření v roce 2003 

[1] 
 

 

Rychlostní změny zjištěné seizmickou tomografií vykazují mezi jednotlivými 

etapami měření drobné diference (obr. 28). V první etapě měření mezi rokem 2003 a jarem 

roku 2004 byla zjištěna změna v podobě zvýšení rychlostí mírně přesahující velikost 
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0,1 km/s v hloubkách okolo 30 m. Toto zvýšení rychlostí je možno vysvětlit zónou 

koncentrovaných napětí, která do sebe stahuje seizmické paprsky [1]. 
 

 

 

Obr. 28 – Pole rozdílových rychlostí zjištěných seizmickou tomografií z jarního měření 

z roku 2004 a roku 2003 [1] 
 

 

Na podzim roku 2004 již byly naměřeny rozsáhlejší oblasti změn rychlostí 

(obr. 29). V přípovrchové vrstvě mezi staničením 10 a 70 m došlo ke zvýšení rychlostí, jež 

lze vysvětlit zvýšením vlhkosti zemin. Další oblast zvýšení rychlostí byla zaznamenána 

mezi staničením 60 a 90 m, a to v hloubkách okolo 25 m. V tomto případě jde jednoznačně 

o koncentraci napětí nad zónou oslabení horninového masívu. Ve staničení 50 m v hloubce 

okolo 40 m došlo k významnému snížení rychlosti podélných vln. Stejně jako u akustické 

karotáže je zde snížení rychlosti podélných vln způsobeno porušením horninového masívu. 

Shodně s výsledky karotážních měření lze tedy hovořit o porušování hornin v těchto 

místech. 
 

 

 

Obr. 29 – Pole rozdílových rychlostí zjištěných seizmickou tomografií z podzimního měření 

z roku 2004 a roku 2003 [1] 
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Měření z roku 2005 znovu zaznamenala zvýšení rychlostí v přípovrchové vrstvě 

a jeho vysvětlení je opět možno hledat ve změnách vlhkosti hlín (obr. 30). Dalšími 

zaznamenanými změnami jsou dvě podstatná snížení rychlostí ve středu zkoumaného 

profilu v hloubkách 20 m a 40 m. Anomálie v hloubce 40 m je pokračováním 

a rozšiřováním oblasti změn, ke kterým došlo v předešlé etapě měření. V těchto hloubkách 

tedy pokračuje porušování hornin a rozsah porušeného horninového masívu se navíc 

rozšiřuje. Anomálie v hloubce okolo 20 m se středem ve staničení 42 m, kde došlo ke 

snížení rychlosti o více než 0,2 km/s, navíc vypovídá o vzniku další oblasti porušování 

hornin. Pokles rychlostí je možno v této hloubce najít i na karotážních křivkách. 
 

 

 

Obr. 30 – Pole rozdílových rychlostí zjištěných seizmickou tomografií z měření z roku 2005 

a roku 2003 [1] 
 

 

Opakovaná měření seizmické tomografie odhalila několik oblastí změn rychlostí 

podélných vln. Zvýšení rychlostí v přípovrchové vrstvě je možno vysvětlit zvýšením 

vlhkosti zemin. Ostatní oblasti ve větších hloubkách však napovídají o existenci zón 

porušení horninového masívu. Oblast zvýšení rychlostí zaznamenaná ve staničení  

60 – 90 m v hloubkách okolo 25 m svědčí o koncentraci napětí nad zónou oslabení 

horninového masívu. Dvě anomálie snížených rychlostí zhruba uprostřed profilu 

v hloubkách okolo 20 m a 40 m ukazují na oblasti porušených hornin. 
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6.2.3. Povrchová geofyzikální měření 

6.2.3.1. Symetrické odporové profilování 

Metoda symetrického odporového profilování byla opakovaně používána se dvěma 

rozestupy symetrického uspořádání elektrod. Výsledky měření při hlubším rozestupu, 

s hloubkovým dosahem 10 – 15 m, na profilu P3 lokality u Dětmarovic ukazují na 

přemísťování maxima odporové anomálie (obr. 31).  
 

 

 

Obr. 31 – Změna polohy maxima odporové anomálie na profilu P3 [1] 
 

 

Na obrázku 31 je v horní části zakreslen řez zkoumaným svahem. Svahová 

deformace, jež byla dokumentována v pravé části svahu ve staničení okolo 80 m, je 

znázorněna červenou šrafou. Ve spodní části obrázku je zobrazen graf zdánlivé rezistivity. 

Je z něj zřejmé, že poloha maxima odporové anomálie se v čase výrazně mění. Tato 

anomálie leží na patě svahové deformace a nelze tedy předpokládat, že by fosilní sesuv 

mohl působit takovéto změny. Vzhledem k tomu, že tato anomálie je na hlubokém 

rozestupu  elektrod výraznější než na rozestupu mělkém, je třeba její vysvětlení hledat 

v dějích, které probíhají v hlubších částech horninového masívu. Především by tedy mohlo 

jít o možné vlivy změn napěťo-přetvárného stavu masívu vyvolaných poddolováním [1]. 
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6.2.4. Zhodnocení 

Použité geofyzikální metody, povrchové, karotážní i v systému vrt – povrch, 

ukázaly nejen samostatně, ale především souhrnnou interpretací na změny, k nimž 

v horninovém masívu docházelo.  

Souhrnná interpretace opakovaných karotážních měření ve vrtu D1 metodami 

NNK, GGK a AK ukazuje na porušení horninového masívu v hloubce 27 – 40 m, tedy 

v nesesuvném horninovém masívu. Je proto pravděpodobné, že tyto změny napěťo-

přetvárného stavu vypovídají o porušení horninového masívu v důsledku poddolování. 

Také opakovaná měření seizmickou tomografií v systému vrt – povrch odhalila zóny 

porušení horninového masívu. Opakovaná povrchová měření metodou symetrického 

odporového profilování zjistila existenci odporové anomálie na patě svahové deformace, 

která ukazuje na změny probíhající v hlubších částech horninového masívu, 

pravděpodobně jde o změny napěťo-přetvárného stavu masívu vyvolané poddolováním. 
 

6.3. Ostatní metody 

Vedle geofyzikálních metod byly na sledovaných lokalitách použity i geotechnické 

metody, které vhodně doplňují geofyzikální monitoring. Ve vrtech byla prováděna 

opakovaná měření metodou přesné inklinometrie a na povrchových profilech byla 

prováděna měření pásmovou extenzometrií. 
 

6.3.1. Přesná inklinometrie 

Inklinometr je přístroj měřící prostorový průběh pažnice, tedy zakřivení vrtu. Měří 

bodově dva parametry, a sice azimut části vrtné osy a odklon vrtné osy od svislice. 

V nezapažených nebo obecně v magneticky neaktivních vrtech se azimut měří magneticky 

buzolou. V zapažených (magneticky aktivních) vrtech se azimut měří gyroskopicky. 

Odklon vrtné osy od svislice se měří klinometrem.  

Přesné inklinometry umožňují měřit náklon vrtů přesněji než starší typy 

inklinometrů. Měření probíhá ve vrtech zapažených pažnicemi s drážkami, do nichž se 

zapouští pouzdro se snímači náklonu. Pouzdro je vždy vedeno vodícími kolečky v jedné ze 

dvojice protilehlých drážek. Měření se provádí ve dvou na sebe kolmých směrech, což 

umožňuje kontrolu kvality měření.  
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Na lokalitě U Hanáků byla přesná inklinometrie jednou z metod použitých pro 

sledování deformací horninového masívu. Po provedení prvního karotážního měření byl 

vrt D1 vystrojen tak, aby mohla být použita metoda přesné inklinometrie. Vrt byl vystrojen 

speciální plastovou pažnicí a prostor mezi pažnicí a stěnou vrtu byl vyplněn zálivkou.  

Již první měření přesné inklinometrie v roce 2003 zaznamenalo značné rozkolísání 

inklinometrické křivky v hloubce od 27 m do konce vrtu (obr. 32). Nejvýraznější je 

vybočení pažnice vrtu v hloubce 32 m, a to až o 0,9 mm. Všechna opakovaná měření pak 

zaznamenala zvětšení výchylek všech anomálií. Při měření v roce 2005 byla v hloubce 

32 m zjištěna odchylka 2,2 mm.  
 

 

 

Obr. 32 – Křivky opakovaných měření přesné inklinometrie ve vrtu D1 [3] 
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Směr vychýlení vrtu je orientován zhruba k východu. Vzhledem k tomu, že 

vychýlení pažnic vrtu bylo zaznamenáno v hloubkách okolo 30 m, je vyloučeno, že by 

mohlo jít o vznik horizontálního pohybu vyvolaného svahovou deformací. Anomálie 

zjištěné opakovaným měřením přesnou inklinometrií je tedy třeba interpretovat jako 

vybočení vrtu. Toto vybočení vrtu východním směrem mohly způsobit změny v zóně 

porušení horninového masívu nebo se může jednat o zkrácení vrtu v tomto úseku. Místo 

zaznamenaných anomálií se shoduje s místem, kde podle karotážních měření došlo 

k porušení hornin [3]. 

Přesná inklinometrie je tedy metodou, která může s vysokou přesností zaznamenat 

přetváření horninového masívu až do konečné hloubky vrtu. Deformace hornin v důsledku 

hlubinné těžby je tudíž možno touto metodou zaznamenat.  
 

6.3.2. Pásmová extenzometrie 

Pásmová extenzometrie je metoda pro měření vzdáleností mezi dvěma 

stabilizovanými body. Měření se provádí pomocí měřícího pásma, jež je napínáno 

konstantní silou 200 N. Základní čtení s přesností na 0,1 metru se odečítá na pásmu, 

doplňkové čtení se realizuje pomocí posuvného měřítka. Obě měřící zařízení jsou však 

smontována do jednoho celku, který tak zajišťuje požadovanou přesnost měření s možností 

odečtu 0,05 milimetru. Pro dosažení požadované přesnosti měření je nezbytné zavést 

potřebné korekce, například korekce z vlivu teploty na změnu délky měřícího pásma, 

korekce na trvalou deformaci měřícího pásma. Korekce jsou počítány z měření na stabilní 

cejchovací základně. 

Extenzometrické opěry jsou zabudovány do krátkého vrtu hlubokého přibližně 1 m 

o průměru 150 mm. Krátký vývrt je zabetonován a u jeho ústí je do něj osazena ochranná 

pažnice, která chrání měřící opěru. Pažnice jsou vytaženy do výšky cca 0,1 – 0,4 m nad 

terén [3]. 

Na svahové deformaci Ujala I byla osazena jedna extenzometrická dráha s patnácti 

body. Extenzometrická měření na této lokalitě probíhala od listopadu roku 2000 do září 

roku 2005. Interval měření se pohyboval od jednoho měsíce do jednoho roku.  

Na výsledcích měření pásmové extenzometrie (obr. 33) jsou patrné čtyři výrazné 

posuny. První dva nastaly v roce 2001, třetí v roce 2002, čtvrtý v roce 2003.  
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Obr. 33 – Extenzometrická měření na svahové deformaci Ujala I [3] 
 

 

Měření ukazují, že nejprve došlo k pohybu sesuvu, kdy se vzdálenosti mezi 

extenzometrickými body prodloužily až o 70 mm. Toto prodloužení se na extenzometrické 

dráze postupně vyrovnávalo. Po výrazných srážkách pak došlo k dalšímu, tentokrát však 

menšímu pohybu (deformace cca 10 mm). V roce 2002 byly naměřeny deformace 

prakticky na všech záměrách extenzometrické dráhy, tedy nejen na bodech na svahové 

deformaci, ale i na bodech pod sesuvným svahem a následně i na planině nad ním. Tyto 

pohyby pak byly naměřeny i v dalším roce.  

Vzhledem k tomu, že se tyto pohyby objevily i mimo sesuvnou oblast, je třeba 

hledat jejich příčinu v dějích mimo svahovou deformaci. Možným vysvětlením je tedy vliv 

poddolování v důsledku přiblížení poklesové kotliny.  

Měření pásmovou extenzometrií je obdobou geodetického délkového měření. Jeho 

použití na svahových deformacích je odůvodněno potřebou sledovat velikost povrchových 

změn na svahu. Z hlediska vlivů poddolování tato metoda nalézá uplatnění při sledování 

změn vzdáleností mezi body, stabilizovanými na povrchu poddolovaného území.  
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6.3.3. Zhodnocení 

Měření přesnou inklinometrií i měření pásmovou extenzometrií spadají spíše do 

monitoringu geotechnického než geofyzikálního. Přesto je jejich využití při geofyzikálním 

monitoringu opodstatněné, neboť tyto metody poskytují řadu informací, které spolu 

s výsledky geofyzikálních měření pomáhají při komplexním vyhodnocování změn 

v horninovém masívu a na povrchu poddolovaného území.  

Provedená měření přesnou inklinometrií ukázala na změny v hloubce okolo 30 m, 

které je spolu s vyhodnocením karotážních měření možno interpretovat jako porušení 

horninové masívu. Měření pásmovou extenzometrií zaznamenala délkové změny nejen na 

bodech na sesuvu, ale také na bodech mimo svahovou deformaci. Tyto pohyby tak ukazují 

na povrchové projevy poddolování. 
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7. Návrh komplexního monitoringu 

poddolovaného území 

Každá z geodetických či geofyzikálních metod může poskytnout informace 

o určitých změnách v poklesové kotlině. Pro pochopení vývoje celé poklesové kotliny je 

však zapotřebí komplexního monitoringu, tedy monitoringu komplexem geodetických, 

geofyzikálních a případně také geotechnických metod, na základě sledování změn nejen na 

povrchu poddolovaného území, ale také v horninovém masívu zasaženém hlubinnou 

těžbou. Jednotlivé metody tak poskytnou údaje o výškových, polohových či prostorových 

změnách sledovaných povrchových bodů, případně celého povrchu poddolovaného území, 

a rovněž údaje o změnách fyzikálních parametrů horninového masívu. Souhrnná analýza 

výsledků měření jednotlivými metodami pak umožní komplexní vyhodnocení a pochopení 

dějů, k nimž dochází v důsledku hlubinné těžby. 

Komplexní monitoring poklesové kotliny by měl umožnit sledování změn v celém 

jejím rozsahu, případně i v jejím nejbližším okolí, na základě opakovaných měření 

různými metodami tak, aby byly s dostatečnou přesností zjišťovány změny na povrchu 

i v horninovém masívu. Po optimální stabilizaci bodů pozorovací stanice je vhodné použít 

metodu GPS pro sledování změn prostorové polohy jednotlivých bodů. Pokud budou body 

stabilizovány zhruba rovnoměrně v celé oblasti, je možno na základě plošných modelů 

sledovat vývoj poklesů povrchu v rozsahu celé poklesové kotliny. Z prostorových 

souřadnic bodů z GPS měření je pak možno zjišťovat i horizontální posuny, které 

přispívají ke sledování směrů pohybů jednotlivých bodů a tím k lepšímu pochopení vývoje 

celkového pohybu na povrchu poddolovaného území.  

Vzhledem k tomu, že běžné použití metody GPS na poddolovaném území nemusí 

zajistit sledování malých povrchových změn s dostatečnou přesností, je potřeba oblasti 

s malými změnami sledovat také pomocí jiných, přesnějších metod. Nivelační měření je 

schopno zjistit i výškové změny v rozsahu několika milimetrů a může tak vhodně doplnit 

a zpřesnit GPS měření například v okrajových částech poklesové kotliny nebo obecně 

v těch částech poddolovaného území, kde dochází pouze k malým povrchovým změnám. 

Pro zjištění průběhu okrajů poklesové kotliny je tedy vhodné provádět opakovaná 

nivelační měření v místech jejích předpokládaných okrajů. V místech, kde by nebylo 

možno určit touto metodou okraj poklesové kotliny jednoznačně, či v místech větší 
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důležitosti (objekty na poddolovaném území) je pak vhodné provést také geofyzikální 

monitoring komplexem geofyzikálních a dalších (geotechnických) metod. Je tak možno 

sledovat změny horninového masívu v místech, kde se povrchové projevy hlubinného 

dobývání ještě neprojevují nebo jsou natolik malé, že je obtížné je jednoznačně určit 

geodetickým měřením. Geofyzikální metody použité pro měření na povrchu a ve vrtech 

zaznamenají změny fyzikálních, resp. fyzikálně-mechanických vlastností, z nichž je možno 

odvozovat, k jakým procesům v horninovém masívu v důsledku hlubinné těžby dochází. 

Karotážní měření radionuklidovými metodami jsou spolu s akustickou karotáží 

a povrchovým geoelektrickým měřením při komplexní analýze schopny ukázat na místa 

porušení horninového masívu vlivem dobývání. Vhodným doplněním tohoto souboru 

geofyzikálních metod je pak měření metodou přesné inklinometrie ve vrtu, která s vysokou 

přesností také ukáže na porušení horninového masívu. 

Vzhledem k tomu, že na poddolovaném území často probíhají rekultivační práce 

a povrch je tak částečně zavážen důlní hlušinou, je vhodné doplnit sledování poklesové 

kotliny také některou z metod nepřímého sběru dat, neboť v místech probíhající rekultivace 

není možno stabilizovat a opakovaně zaměřovat body některou z běžných geodetických 

metod. Součástí komplexního monitoringu by tedy mělo být i zjištění celkového tvaru 

poklesové kotliny ve formě digitálního modelu terénu metodou letecké fotogrammetrie. 

Pokud bude monitoring probíhat v oblasti s velkými změnami, lze tuto metodu uplatnit 

i pro zjištění změny celkového tvaru zájmové oblasti a je proto vhodné provést letecké 

snímkování před začátkem dobývání i po jeho ukončení. Případně by se místo letecké 

fotogrammetrie dala použít speciální aplikace radarové interferometrie (např. metoda 

permanentních odražečů), která může být ve spojení s pozemními geodetickými měřeními 

vhodnou metodou ke sledování povrchových změn v rozsahu celé sledované oblasti.  

Komplexní geodetický a geofyzikální monitoring poddolovaného území založený 

na využití metod letecké fotogrammetrie nebo radarové interferometrie, metody GPS 

a geometrické nivelace a dále geofyzikálních metod na povrchu i ve vrtu by tak poskytl 

nejen informace o změnách na povrchu poddolovaného území, ale také informace o tom, 

k jakým změnám dochází pod povrchem poklesové kotliny, tedy přímo v horninovém 

masívu zasaženém hlubinou těžbou, a umožnil by tak komplexní zhodnocení projevů 

hlubinného dobývání. 
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8. Závěr 

Jak ukazují výsledky provedených měření, problematika vývoje poklesové kotliny 

je velice složitá a komplikuje ji především celková geomechanická situace zasaženého 

horninového masívu. Výraznou měrou se uplatňuje vliv předchozí těžby v dané lokalitě, 

ale také tektonické poruchy. Významný vliv má i měnící se hladina podzemní vody či 

povrchové vodní toky. Poklesová kotlina se pak nevyvíjí jako ideální podle teoretických 

předpokladů, kdy se u vodorovně uložených ložisek uvažuje mísovitý tvar poklesové 

kotliny. Její reálný tvar je nepravidelný a v oblastech, kde hornická činnost probíhala již 

v minulosti, může být vinou starších dopoklesů obtížné stanovit okraj poklesové kotliny.  

Provedená geodetická a geofyzikální měření ukázala možnosti uplatnění různých 

metod na poddolovaném území. Uvědomuji si, že ideální by byl komplexní monitoring, 

tedy použití popsaných metod ke sledování vlivů poddolování v jediné oblasti, resp. 

sledování vývoje jediné poklesové kotliny. Takovýto monitoring je však finančně 

neúnosný, ať už jsou odběrateli těžební společnosti nebo například obecní úřady na 

Karvinsku. Neměla jsem proto možnost zhodnotit uplatnění vhodných geodetických 

a geofyzikálních metod na jedné lokalitě, ale pouze sledovat či aplikovat jednotlivé metody 

na několika lokalitách.  

Na rozsáhlé pozorovací stanici v blízkosti Karviné byla provedena řada GPS 

měření, která poskytla velké množství dat pro sledování poklesové kotliny nejen z hlediska 

vývoje poklesů jednotlivých bodů, ale díky vhodné stabilizaci bylo možno sledovat vývoj 

poklesů na několika profilech a také v plošném vyhodnocení. Díky zaměřování prostorové 

polohy bodů metodou GPS bylo navíc možno vyhodnocovat i horizontální posuny, což 

spolu s vyhodnocováním poklesů umožnilo komplexnější analýzu povrchových změn 

v poklesové kotlině. Metoda GPS se zde osvědčila pro sledování výrazných povrchových 

projevů poddolování na rozsáhlém území a umožnila i tvorbu plošných modelů vývoje 

téměř celé poklesové kotliny. Měření prokázala významný vliv složité tektonické situace 

a předchozího dobývání na povrchové projevy hlubinné těžby. Především z profilového 

a plošného vyhodnocení poklesů bylo patrné, že v místech s tektonickými poruchami 

dochází ke složitým a velmi nepravidelným změnám.  

S ohledem na omezené možnosti GPS měření (přesnost okolo 1 až 2 cm) byla tato 

metoda použita pro sledování poklesové kotliny v oblasti, kde se očekával značný pokles 

vlivem vydobytí porubů s větší mocností. Tato metoda však nemusí být vhodná pro 



Kapitola 8: ZÁVĚR 

 117 

sledování těch částí poklesové kotliny, kde dochází pouze k malým poklesům, tedy 

například v blízkostech okraje poklesové kotliny. Ty je vhodnější sledovat metodou 

geometrické nivelace, jak tomu bylo na lokalitě Ujala u Dětmarovic. Tam nivelační měření 

zaznamenala výškové změny v rozsahu několika centimetrů. Tyto změny však nebyly 

zapříčiněny pouze hlubinnou těžbou, ale ve značné míře se zde uplatňoval vliv změny 

hladiny podzemní vody, infiltrace přilehlých toků do břehů a dále způsob a místa 

stabilizace sledovaných bodů. Přestože tedy nebylo možno jednoznačně určit okraj 

poklesové kotliny, je třeba konstatovat, že geometrická nivelace je metodou, jež je schopna 

zaznamenat i malé výškové změny. 

Geofyzikální měření provedená na několika lokalitách firmou Geotest Brno, a.s. 

ukázala, že nejen komplexní vyhodnocení několika metod společně, ale i jednotlivé 

metody samostatně mohou upozornit na změny, probíhající v horninovém masívu vlivem 

hlubinného dobývání. Změny fyzikálních, resp. fyzikálně-mechanických vlastností 

zaznamenané v hloubkách okolo 30 m dokazují porušení horninového masívu i v oblastech 

v blízkosti okraje poklesové kotliny.  

Na základě aplikování a sledování jednotlivých metod geodetického 

a geofyzikálního, případně geotechnického měření, je možno navrhnout komplexní 

monitoring poddolovaného území, který by umožnil posouzení dějů, probíhajících 

v důsledku hlubinné těžby jak na povrchu, tak i v horninovém masívu. 

Cílem této disertační práce bylo sledovat vlivy hlubinného dobývání na povrch a na 

horninový masív pomocí geodetických a geofyzikálních metod. Tento cíl byl splněn 

provedením řady geodetických měření metodami GPS a geometrické nivelace, 

vyhodnocením převzatých geofyzikálních měření a provedením analýzy zjištěných změn 

na povrchu poklesové kotliny, v jejím přímém okolí a v těžbou postiženém horninovém 

masívu. Všechna tato měření ukázala, jakým způsobem je možno tyto metody využít pro 

zjištění projevů poddolování. Dále byla zhodnocena vhodnost využití těchto metod při 

sledování poklesové kotliny a byl navržen komplexní monitoring poddolovaného území.  
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