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1. Úvod 
 Diplomovou práci, s názvem ,,Periodické měření výšek v oblasti Stonava a 

vyhodnocení vlivů poddolování” jsem si vybral po konzultaci s vedoucí diplomové práce. 

 Náplní diplomové práce bylo pokračovat v již započatém periodickém měření 

výšek bodů pozorovací stanice technickou nivelací. Časový interval měření bodů stanice 

byl přibližně jeden měsíc. Vlastní měření proběhlo ve dnech 23.4.2009 (převzaté 

hodnoty), 9.10.2009, 5.11.2009, 11.12.2009 a 18.3.2010. Práce dále vyžadovala 

vyhodnocení naměřených dat a provedení rozboru charakteristik přesnosti měření. 

Rozbor přesnosti měření se řídil kritérii přesnosti podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. Ze 

získaných vyrovnaných hodnot měření a teoretických výpočtu bylo provedeno 

vyhodnocení pohybu a deformací v linii měřické přímky. Výstupem vyrovnaných výšek 

povrchových bodů bylo uskutečněno grafické zpracování. 

 Sledovaná oblast patří do oblasti ostravsko-karvinského revíru. Vlivem těžby 

černého uhlí tato poddolovaná území způsobují i po mnoha letech od ukončení těžby 

nejrůznější pohyby a deformace povrchu.  

 Cílem práce je výškové zaměření bodů pozorovací stanice a pomocí výsledku 

určit rozsah svislého pohybu na přímkách stanice v předmětové oblasti. 
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2. Všeobecné zákonitosti hlubinného dobývání 

2.1. Vznik poklesové kotliny  

 Při hlubinné těžbě užitkových surovin dochází k ovlivňování horského masivu 

nejen v místě porubu a postupem času se může projevit až na zemském povrchu. Na 

místě zemského povrchu, která je ovlivněna těžbou, se postupně vytváří poklesová 

kotlina. 

Vznik poklesových kotlin podle [10] sklonu uložení ložisek 

1) U ploše uložených slojí má poklesová kotlina symetrický tvar (obr. 1). Vzniká 

nejen nad vyrubanou plochou ložiska, ale rozšiřuje se do stran pod tzv. mezným 

úhlem. Velikost tohoto úhlů se liší u jednotlivých hornin. Nižší je u terciérních 

hornin, vyšší u karbonských a nejvyšší hodnoty dosahují u hornin vyvřelých. 

 

 

 Obr. 1 Poklesová kotlina u ploše uloženého ložiska [10] 

 

2) U šikmě uložených slojí vzniká poklesová kotlina ve tvaru asymetrickém (obr. 2) 

s největší prohlubní nad vrchní částí porubu. Dno kotliny se zvětšujícím úklonem 

ložiska posouvá blíže k vrchnímu okraji porubu. Při úklonu 90° dno kotliny 

vzniká přímo nad vyrubaným prostorem a kotlina nabývá symetrický tvar. 
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Obr. 2 Vznik poklesové kotliny u šikmě uloženého ložiska [10] 

2.2. Rozsah vlivu – mezný úhel vlivu 

 Obvod poklesové kotliny je určen mezným úhlem vlivu µ. Mezný úhel je 

základním pojmem pro úvahy o tvaru a velikosti poklesové kotliny [13]. Slouží 

k výpočtu předběžných hodnot poklesů a deformací. Tento svislý úhel svírá 

s vodorovnou rovinou spojnice na okraji vyrubané plochy s odpovídajícím bodem na 

povrchu, obrázek č. 3. 

 

 

Obr. 3 Úhly vlivu [13] 

 Dále se často objevuje tzv. úhel vlivu φ (obr. 3), který ve svislé rovině svírá 

spojnice bodu ležícího na okraji vyrubané plochy s uvažovaným bodem na povrchu. 

Dalším druh úhlu vlivu se uvádí tzv. zálomový úhel ξ (obr. 3), který svírá hranu porubu a 

plochu, v níž docházelo k zlomům vrstev. 

 Mezný úhel vlivu závisí na mnoha faktorech, jako jsou petrografické vlastnosti 

hornin, úklon ložiska, tektonické poměry, hloubka dobývání, způsob dobývání, použití 
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základky a hydrologické poměry [13]. Na základě dlouhodobých zkušeností byly 

v ostravsko karvinském revíru přijaty hodnoty mezného úhlu vlivu v karbonských 

vrstvách µk = 650 a hodnoty mezného úhlu vlivu v terciérním pokryvu µt = 550 . 

Pro dobývání v pohoří, které je tvořeno z pokryvných a produktivních hornin lze 

vypočítat průměrný mezný úhel vlivu ze vzorce podle [13] 

 

k k t t
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H H

H H

µ µµ ⋅ + ⋅=
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µt….. mezný úhel vlivu v pokryvných horninách 

µk….. mezný úhel vlivu v produktivních horninách 

H t….. mocnost pokryvu 

Hk….. mocnost produktivních hornin 

3. Pozorovací stanice 

3.1. Měření pohybů v poklesové kotlině 

Pozorovací stanice se budují pro určování vlivů poddolování při dobývání 

nerostných ložisek. Periodické sledování změn polohy stabilizovaných bodů pozorovací 

stanice nám pomáhá zpřesňovat zákonitost těchto změn s ohledem na průběh dobývacích 

prací [11]. 

Pozorovací stanice se zřizují k určení následujících parametrů na povrchu 

vznikající poklesové kotliny: 

a) Rozsah poklesové kotliny určují velikosti mezných úhlů vlivu, které nám 

vymezují území dotčené vlivy poddolování poloměr plně účinné plochy. 

b) Svislé poklesy v poklesové kotlině a z nich odvozené hodnoty naklonění, 

poloměru zakřivení, případně křivosti svahu poklesové kotliny. 

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

přetvoření (stlačení nebo roztažení). 
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3.2. Rozdělení pozorovacích stanic 

 Pozorovací stanice se dělí podle [11] účelu na stanice 

• pro pozorování poklesů, 

• pro pozorování posunů, 

• pro pozorování vodorovných přetvoření, 

o pro pozorování naklonění, 

o víceúčelové, smíšené. 

3.3. Tvary pozorovacích stanic 

 Tvar pozorovací stanice je závislý na velikosti poklesové kotliny. Krajní body 

pozorovací stanice jsou zřizovány tak, aby byly mimo vlivy poddolování. Nejčastěji jsou 

budovány ve tvaru liniovém, osového kříže, několika profilů, zalomených přímek a 

trojúhelníkových řetězců nebo plošně ve tvaru čtvercové nebo trojúhelníkové sítě, 

případně sítě roztroušených bodů [11]. 

 

 

Obr. 4  Liniová pozorovací stanice Obr. 5 Liniová pozorovací stanice 

 přímková [11]   ve tvaru osového kříže [11]  
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Obr. 6  Liniová pozorovací stanice ve tvaru  Obr. 7  Liniová pozorovací stanice ve 

profilů [11]  tvaru lomených přímek [11] 

4. Metody určování pohybu bodů 

Svislý pohyb (pokles) 

 Pokles bodů pozorovací stanice za časové období je dán z rozdílu výšek 

naměřených na začátku a na konci sledovaného období. Pokles bodu je dán podle 

[11]takto: 

 

,j k k j

i i i
t t ts V V∆ = − , 

,j k

i
ts∆  – pokles bodu i za období ,j kt∆ , 

k

i
tV , 

j

i
tV  – výšky bodu i na začátku a na konci sledovaného období. 

Naklonění 

 Pro naklonění platí vztah podle [12] 

2 1
1,2

1,2

s s
i

l

−=  , 

Si – pokles jednotlivých bodů, 

l i,i+1 – vodorovná vzdálenost mezi těmito body. 

 

Poloměr zakřivení 

 Poloměr zakřivení se určuje ve dvou na sebe kolmých směrech, přičemž jeden je  
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totožný se směrem naklonění. Pro poloměr zakřivení platí vztah podle [12] 

 

1,2 2,3

2,3 1,2

1

2

l l
R

i i

+
= ⋅

−
, 

l i,i+1 – je vodorovná vzdálenost mezi body, 

i i,i+1 – jsou jednotlivá naklonění. 

5. Nivelační měření  

5.1. Digitální nivelační přístroje 

Jedná se o kompenzátorové nivelační přístroje, které rozlišují černé a bílé části 

kódové nivelační latě pomocí senzoru umístěného v rovině nitkového přístroje. 

Zachycený kód z latě je zpracován procesorem a ukládá se jako odečtení latě do paměti, 

kdy je současně určena i vzdálenost mezi lati a přístrojem. Získané údaje jsou dále 

zpracovávány a výstup dat je prezentován ve formě přímo určených výšek bodů a 

ostatních údajů potřebných k určení přesnosti nivelace. V zorném poli dalekohledu musí 

být vidět nejméně dvě tetiny viditelného úseku latě. 

 Výhodou těchto přístrojů je automatický záznam měření, možnost nastavit různé 

metody měření a průběžně kontrolovat přesnost naměřených převýšení. Nevýhodou je 

nutnost dosáhnout dostatečného a rovnoměrného osvětlení latě pro správnou činnost 

senzoru [9]. 

 

 
Obr. 8 Možnosti odečtení kódové nivelační latě [9] 
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5.2. Rozdělení nivelačních přístrojů podle přesnosti 

 Rozhodujícím kritériem výkonnosti nivelačních přístrojů z hlediska použitelnosti 

v praxi je střední kilometrová chyba dvojité nivelace m0. Velikost této chyby závisí na 

zvětšení dalekohledu, citlivosti nivelační libely nebo kompenzátoru a vybavení přístroje. 

Podle [9] střední kilometrové chyby dělíme nivelační přístroje na: 

1) stavební m0 > + 5 mm, 

2) technické + 5 mm < m0 < + 2,5 mm, 

3) přesné + 2,5 mm < m0 < + 1 mm, 

4) velmi přesné m0 < + 1 mm. 

5.3. Volba přesnosti nivelační metody při určování poklesů na stanici 

 Přesnost výšky bodu na stanici je dána z přesnosti výšky výchozího bodu 
VBVm , 

přesnosti připojovacího pořadu 
PPVm a z přesnosti vlastního měření na pozorovací stanici 

PSVm , je tedy podle [11] 

2 2 2 2 .
B VB PP PSV V V Vm m m m= + +  

 Přesnost v určení připojovacího bodu se určí z přesnosti kontrolního nivelačního 

měření a přesnosti interpolace nebo extrapolace výšky bodu. Pokud je výchozí nivelační 

bod bodem základního výškového bodového pole (ZVBP), pak je jeho výška určena 

s přesností ± 2mm. 

 Přesnost výšky vztažného bodu na pozorovací stanici je dána délkou 

připojovacího nivelačního pořadu a přesnosti nivelační metody podle [11] vzorce 

0PPVm m L= ± ⋅  

, kde m0 je střední kilometrová chyba a L délka oboustranně měřeného připojovacího 

pořadu. 

5.4. Periodicita měření  

 Časový interval měření se řídí typem nadloží, rychlostí porubní fronty a poloměr 

plné účinné plochy. Měření pohybů bodů pozorovací stanice je nutné zahájit nejpozději 
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při zahájení dobývání. Pro kontrolu stability je vhodné provést aspoň dvě nezávislá 

měření ihned po sobě. 

 Periodické určování vlivů poddolování se ukončuje v době, kdy naměřené pohyby 

nebo deformace jsou v oblasti středních chyb měření, nebo v období zahájení nového 

dobývání [11]. 

5.5. Geometrická nivelace 

 Při praktickém měření můžeme určit výškový rozdíl dvěma způsoby: 

geometrickou nivelací vpřed nebo geometrickou nivelací ze středu. Z těchto dvou metod 

je používanější, přesnější a jednodušší  metodou druhá jmenovaná. 

 Při geometrické nivelaci ze středu určujeme výškový rozdíl VAB bodů A, B 

nivelačním přístrojem, postaveným stejně daleko mezi dvěma body (viz obr. 9). Na 

bodech A, B se  postaví kolmo k povrchu nivelační latě. Na jejich stupnicích  odečteme 

čtení na lati. Při postupu měření od A do B se provede odečtení hodnot lzA (záměra zpět) 

a lpB (záměra vpřed). Směr vedení udává znaménko výškového rozdílu VAB, který je dán 

rozdílem obou odečtení podle [2]: 

VAB = lzA – lpB. 

 

Obr. 9 Geometrická nivelace ze středu [8] 

Výšku bodu B určíme ze známé výšky bodu A podle [2] takto: 

VB = VA + VAB = VA + lzA – lpB = HA – lpB 

 Je-li vzdálenost obou bodů A, B velká, rozdělíme ji na řadu úseků pomoci 

mezibodů 1 až n a jednotlivé výškové rozdíly určíme postupně nivelací ze středu (obr. 
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10). Celkové převýšení VAB je dáno součtem jednotlivých výškových rozdílů podle [2] 

takto: 

VAB = VA1 + V12 + … +Vn-1,n + VnB 

nebo po dosazení [2] 

VAB = (lzA – lp1) + (lz1 – lp2) + … + (lzn-1 – lpn) + (lzn – lpB) 

a celkový výškový rozdíl VAB je dán součtem čtení zpět, zmenšeným o součet odečtení 

vpřed [2] 

VAB = [lz]n
A – [lp]B

1 . 

 

Obr. 10 Geometrická nivelace ze středu mezi vzdálenými body [5] 

 Nivelační měření se provádí nejčastěji v nivelačních pořadech, které rozdělujeme 

na oddíly a úseky. Délka oddílu se volí podle povahy terénu (asi na 0,5 až 1 km), několik 

oddílů tvoří úsek. Rozdělení umožňuje snadnější hledání eventuálních hrubých chyb 

měření, posuzování přesnosti měření apod. 

5.6. Chyby nivelace 

 Na přesnost výsledků nivelačního měření mají vliv hrubé, systematické a náhodné 

chyby. Hrubé chyby vylučujeme dvojím měřením každé veličiny – v našem případě 

výškového rozdílu. Chyby náhodné způsobují postupné hromadění odchylky ve 

výsledcích opakovaných měření téže veličiny. Chyby systematické se snažíme vyloučit 

buď početně, nebo vhodným měřickým postupem [2]. Mají původ jednak ve vlastnostech 

použitých přístrojů a pomůcek jednak ve vlastnostech prostředí, ve kterých se 

uskutečňuje měření. 
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Systematické chyby  

1) Chyba ze sklonu záměrné přímky vzniká nerovnoběžností záměrné přímky a osy 

nivelační libely nebo systematickou chybou kompenzátoru. Dá se vyloučit 

měřením ze středu při dodržení stejné délky záměry zpět a vpřed [2]. 

2) Chyba ze zakřivení Země vzniká tak, že při nivelaci vytyčujeme pomoci 

vodorovné záměrné přímky rovinu, která není totožná s příslušnou hladinovou 

plochou – tzv. zdánlivý horizont, jenž se postupně vzdaluje od skutečného 

horizontu přístroje [2]. Chyba je závislá na délce záměry. Čím je záměra delší, 

tím je chyba větší. Opět se dá vyloučit dodržením stejné délky záměry. 

3)  Chyba z refrakce je způsobena ohybem světelného paprsku procházejícího 

vrstvami vzduchu o různých hustotách a tím i indexu lomu světla. Bude-li hustoty 

ubývat ve směru průchodu paprsku, dopadne paprsek na rozhraní, láme se od 

kolmice. Pozorováním jednotlivých vrstev se zjistilo, že k největším rozdílům 

dochází ve vrstvě  nízko nad povrchem. Proto se nedoporučuje volit záměry 

blízko nad zemí, tj. níže než 0,5 m od země [2]. Chyba je opět závislá na délce 

záměry a dá se potlačit stejně dlouhými záměrami. 

4) Chyba z nesprávné délky latě je závislá na nesprávném dělení nivelační latě. 

Zejména u invarových latí, se určí postupným proměřováním průměrná hodnota 

laťového metru. Při použití dvou latí se může projevit i vliv nestejných začátku 

dělení, způsobených např. nesprávným našroubováním opěrné patky. Ten se 

vyloučí sudým počtem přestav přístroje, protože chyba má u jednotlivého 

výškového rozdílu stejnou velikost, ale opačné znaménko v následujícím 

výškovém rozdílu [2].  

5) Chyba ze sklonu nivelační latě vzniká pokud lať nestojí ve svislé poloze. Tím 

obdržíme větší úsek při čtení na lati než bychom odečetli v její svislé poloze. Při 

použití krabicové libely, připevněné k nivelační lati, se chyba potlačí pod 

pozorovatelnou míru. U technické nivelace lze postupovat tak, že se kývá latí 

vpřed a zpět přes svislou polohu, kdy správné čtení obdržíme – jako čtení 

nejmenší [2].  
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Náhodné chyby 

 Vznikají z řady příčin, především nepřesnostmi při urovnávaní záměrné přímky 

libelou nebo kompenzátorem, v určení zlomku nejmenšího dílku na lati, postavení 

nivelační latě apod. [2]. 

5.7. Klasifikace nivelací podle požadavků přesnosti a příslušné metody 

 Každý stát vydává vlastní instrukce a technologické postupy na měření ve 

výškových bodových polích. Metodu geometrické nivelace ze středu dělíme podle [6] 

stupně přesnosti měření na: 

1) Zvláště přesná nivelace (ZPN) se používá na místech kde je známy, anebo se 

předpokládá malý pohyb. Je to metoda podobná VPN s několika změnami, které 

zvyšují přesnost měření a omezují vliv systematických chyb [6]. 

2) Velmi přesná nivelace (VPN) se využívá pro měření nivelačních tahů I. až 

III. řádu. 

Nivelační pořad se měří ve dvou směrech, označených tam a zpět. Nivelační oddíl 

se měří celý naráz. Nivelační měření je možno přerušit jen na nivelačním bodě. 

Abychom dosáhli požadované přesnosti, je zapotřebí dodržet tyto opatření: 

- měřit s rektifikovaným přístrojem a komparovanými latěmi, 

- chránit nivelační přístroj před přímým slunečním světlem a nárazovým 

větrem, 

- měřit v čase klidu a zřetelného obrazu 

- a mnohé další opatření. 

3) Přesná nivelace (PN) se využívá při měření nivelačních pořadů III. Řádu ČSNS. 

Postup měření je stejný jako u VPN, ale využívá se některých zjednodušení: 

- mezní odchylka v rozdílu čtení od laťové konstanty může být 0,2 mm, 

- v nivelačních tazích IV. Řádu a v PNS je největší délka záměry 50 m, 

- záměra může také při největší délce procházet 0,5 m nad povrchem Země, 

- nivelační latě se mohou stavět na masivní ploše podložky, 

- ve směru tam a zpět je dovoleno měřit v jeden den, ale v jiný denní čas. 
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4) Technická nivelace (TN) je pak nejběžnější druh nivelace, postačuje pro většinu 

technických úkolů a pro určení nadmořské výšky některých bodů v podrobném 

výškovém bodovém poli. Nivelační soupravu tvoří: 

- nivelační přístroj s dalekohledem s nejméně šestinásobným zvětšením, 

nivelační libela s citlivostí 60“/2 mm, 

- nivelační lať se zřetelným dělením, pevnou patkou a urovnanou libelou. 

5.8. Kritéria přesností nivelačních měření 

 Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, 

kterou udávají výrazy uvedené v tabulce podle [7] 

 Tab. 1 

nivelační síť řádu pro oddíl v mm 

I. 2,0   +   1,50   .   R  

II. 2,0   +   2,25   .   R  

III. 2,0   +   3,00   .   R  

IV. 2,0   +   5,00   .   R  

,kde R je délka oddílu v kilometrech. 

 Mezi nivelovaným převýšením tam a zpět je mezní odchylka pro oddíl [7] 

 Tab. 2 

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

,kde R je délka oddílu v kilometrech. 

 

 

 

 

 

 



Martin Šimíček: Periodické měření výšek v oblasti Stonava a vyhodnocení vlivů 
poddolování 

2010   20 

 Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, 

kterou udávají výrazy uvedené v tabulce [7] 

 Tab. 3 

nivelační síť řádu pro úsek v mm 

I. 2,0   +   1,50   .   3 2L  

II. 2,0   +   2,25   .   3 2L  

III. 2,0   +   3,00   .   3 2L  

IV. 2,0   +   5,00   .   3 2L  

,kde L je délka nivelačních sestav kilometrech. 

 Mezi nivelovaným převýšením tam a zpět je mezní odchylka pro úsek [7] 

 Tab.4 

nivelační síť řádu pro úsek v mm 

I. 1,50   .   3 2L  

II. 2,25   .   3 2L  

III. 3,00   .   3 2L  

IV. 5,00   .   3 2L  

,kde L je délka nivelačních sestav kilometrech. 

Technická nivelace základní přesnosti pro vložené a uzavřené pořady měřené 

dvakrát (tam a zpět) podle [16] 

 Tab.5 

 
mezní odchylka mezi dvakrát 
měřeným převýšením 

mezní odchylka mezi daným 
a měřeným převýšením  

nivelační pořad 0,67 40 R⋅    (mm) 40 R    (mm) 

 

Technická nivelace základní přesnosti pro volné pořady měřené dvakrát (tam a 

zpět) podle [16] 

 Tab.6 

 mezní odchylka mezi dvakrát měřeným 
převýšením 

nivelační pořad 0,67 40 R⋅    (mm) 
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Technická nivelace zvýšené přesnosti pro volné pořady měřené dvakrát (tam a 

zpět) podle [16] 

 Tab.7 

 
mezní odchylka mezi dvakrát 
měřeným převýšením 

mezní odchylka mezi daným 
a měřeným převýšením 

nivelační pořad 0,67 20 R⋅    (mm) 20 R    (mm) 

 

Technická nivelace zvýšené přesnosti pro volné pořady měřené dvakrát (tam a 

zpět) podle [16] 

 Tab.8 

 mezní odchylka mezi dvakrát měřeným 
převýšením 

nivelační pořad 0,67 20 R⋅    (mm) 

 

Mezní střední kilometrová chyba dvojité nivelace pro jednotlivé druhy nivelace 
podle [11] 

 Tab.9 
druh nivelace ZPN, 1. řád VPN, 2. řád PN, 3. řád PN, 4. řád TN 
max. střední 
kilometrová 

chyba 

0,71
0,40

Rn
+  

0,80
0,45

Rn
+  

1,06
0,60

Rn
+  

1,77
1,00

Rn
+  10 

 
, kde nR je počet měřených oddílu v připojovacím pořadu 

6. Vlastní měření a určení jeho přesnosti 

6.1. Výškové měření 

 Pro výškové měření v terénu posloužila metoda geometrické nivelace ze středu. 

Měření bodů pozorovací stanice probíhalo přibližně v měsíčních časových intervalech 

s výjimkou měření v zimním období z důvodu nepříznivých podmínek (sníh, mráz). 

 Jako výchozí bod pro měření bodů pozorovací stanice technickou nivelaci 

posloužil bod č. 33. Výška tohoto bodu byla určena připojovacím měřením z ověřeného 

bodu ČSNS 3. řádu Ge1-8.2. K ověření správnosti bodu Ge1-8.2 posloužil bod ČSNS 3. 

řádu Ge1-9, ležící na katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína. Připojovací a 

ověřovací měření proběhlo ve dvou etapách (23.4. a 5.11.2009), dvakrát (tam, zpět) 

nezávisle na sobě. Získané hodnoty bodu č. 33 z připojovacího měření byly použity při 
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interpolaci a extrapolaci hodnot tohoto bodu pro jednotlivé časové období měření 

pozorovací stanice. 

 Liniová pozorovací stanice ve tvaru osového kříže byla tvořena podélnou 

přímkou (body označovány písmenem L), kterou procházela na bodě L15 zakřivená 

příčná přímka (body označovány písmenem P). Délka podélné přímky pozorovací stanice 

byla 1017,4 m. Příčná přímka stanice byla výškově připojena na bodě L15 a byla 

rozdělena na dva nivelační pořady o délkách 356 a 269 m. 
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6.2 Přístroje a pomůcky 

 Pro měření bylo použito vybavení: 

• digitální nivelační přístroj LEICA NA 3003 

 

  Obr. 11 LEICA NA 3003 [15] 

Tab. 10,11 Technická data nivelačního přístroje[15]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesnost 

1 km oboustranné nivelace s invarovými latěmi 0,4 mm 

1 km oboustranné nivelace se standardními 

latěmi 1,2 mm 

Optické měření  (jen se standardními latěmi) 2,0 mm 

Rozsah měření 

1 km oboustranné nivelace s invarovými latěmi 1,8 – 60 m 

1 km oboustranné nivelace se standardními 

latěmi 1,8 – 100 m 

Optické měření  (jen se standardními latěmi) od 0,6 m 

Detaily 

Přesnost měření vzdálenosti 3 – 5 mm 

Doba měření 3 – 4 sek. 

Metoda nivelace RV / RVVR 

LCD - displej 2 řádky, 8 čísel 

Zobrazení nejmenší jednotky 

0.01mm / 0.0001 ft / 

0.0005 inch 

Ukládaní do paměti REC-modul nebo externí 

Dalekohled 

Obraz vzpřímený 

Zvětšení 24 x 

Průměr objektivu 36 mm 

Průměr zorného pole na 100 m 3,5 m 

Násobící konstanta pro měření délek 100 

Součtová konstanta 0 

Kyvadlový kompenzátor  s elektronickou 

kontrolou rozsahu - kompenzátor 

Rozsah sklonu ± 12’ 

Přesnost urovnání 0,4’’ 

Doba ustálení < 1 s 

Krabicová libela 8’ / 2 mm 

Úhlové měření 

Dělení 400 gon 

Dělící interval horizontálního kruhu 1 gon 

Odhad čtení 0,2 gon 

Průměr kruhu 108 mm 
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• Invarová lať 3 m s čárovým kódem pro digitální nivelaci 

 

Obr. 12 Invarová lať [14] 

6.3. Hornicko – technické údaje severního křídla 4. kry dolu ČSM 

 První výškové měření v této oblasti dolu ČSM proběhlo 23.4.2009, poslední 

pak 18.3.2010. Zatím poslední dobývání v této oblasti se uskutečnilo roku 2009 (v 

rozmezí 1.5.2009 až 31.10.2009) ve sloji č. 30 (karvínské číslování) porubem č. 300402. 

Na obrázku č. 14 je zobrazena vzájemná poloha povrchových bodů a půdorysného 

zobrazení dobývaných ploch. Předešlé dobývání proběhlo roku 2007 porubem č. 300400.  

 Oblast plné účinné plochy pro porub č. 300402 v povrchovém bodě L11 

vymezuje na obr. 14 kružnice s označením 30.sloj-L11, která má střed promítnutý 

v povrchovém bodě č. L11. Poloměr kružnice byl vypočten z hodnot mezného úhlu vlivu 

a hloubky uložení sloje pod povrchem vykreslené na obr. 13. Povrchový bod L11 se 

nachází přibližně nad těžištěm dobývaného porubu č.300402 sloje č. 30 

 Průměrný mezný úhel lze získat ze vztahu podle [13] 

 

k k t t
p

k t

H H

H H

µ µµ ⋅ + ⋅=
+

 

 

 Stanovení hodnot mezného úhlu vlivu proběhlo na základě poskytnutých údajů 

o mocnostech karbonu a pokryvu v místech dobývaného porubu uvedených v tab. 12. 
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Tab. 12 Výpočet mezného úhlu vlivu 
Číslo porubu Hk - 

mocnost 
karbonu (m) 

µk – mezný 
úhel. 

karbonu (˚) 

Hk - 
mocnost 

pokryvu (m) 

µk – mezný 
úhel 

pokryvu (˚) 

H - celková 
hloubka (m) 

µp – mezný 
úhel (˚) 

300402 149 65 640 55 789 56,9 

 
 

 
 Obr. 13 Určení poloměru účinnosti 

6.3 Popis měření 

 Celé měření v terénu navazovalo na již předešlé periodické určování výšek 

bodů pozorovací stanice. Stabilizace bodů byla uskutečněna zatlučením hřebu do 

asfaltového povrchu místní komunikace. Jednotlivé body se mezi sebou nacházely ve 

vzdálenosti do 120 m, abychom dodrželi podmínky pro technickou nivelaci, kdy záměra 

nemá přesáhnout vzdálenost 60 m. 

 Samotné zaměření jednotlivých bodů pozorovací stanice se provedlo metodou 

geometrické nivelace ze středu. Nivelační pořad byl měřen technickou nivelací 

s přesnosti danou vyhláškou 31/1995 Sb. Jednotlivá měření probíhala přibližně 

v měsíčních intervalech a to ve dnech 23.4., 9.10., 5.11., 11.12.2009 a 18.3.2010. Pouze 

v zimním období došlo ke zrušení měření z důvodu nepříznivých meteorologických 

podmínek. V průběhu měření byly zničeny při opravě místní komunikace body L11 a 

L12 a v posledních dvou měřeních se s nimi již nepočítalo. 

 Připojovací a kontrolní měření se provádělo na dva nejbližší body, bez ohledu 

na jejich vzdálenost. Předmětem připojovacího měření bylo výškové připojení bodu č.33, 

který se stal výchozím bodem pro periodické měření výšek bodů pozorovací stanice. 

Připojovací a kontrolní měření (ověření totožnosti a neměnnosti výchozího bodu) 

proběhla ve dnech 23.4. a 5.11.2009.  
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6.4 Přesnost nivelačních měření 

Ověření totožnosti, neměnnosti výchozího bodu Ge1-8.2 pro připojovací měření 

 Ověření pomoci mezní odchylky mezi naměřeným převýšením tam a zpět pro 

oddíl nivelačních sítí IV. řádu podle [7] vztahu 5 R⋅  
 
 Tab. 13 

Převýšení délka 
oddílu R 

TAM ZPĚT 

Rozdíl 
TAM a 
ZPĚT 

Mezní 
odchylka   

čísla nivelačních 
bodů 

[ km ] [ m ] [ m ] [mm] [mm] 
nivelační 

oddíl 
Ge1-9 Ge1-8.2 0,154 5,5383 -5,5386 0,3 2,0 

 
 Ověření pomoci mezní odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením pro 

oddíl nivelačních sítí IV. řádu podle [7] vztahu 2 5 R+ ⋅  
 
 Tab. 14 

Převýšení 

délka 
oddílu R 

naměřené dané 

Rozdíl 
mezi 

daným a 
naměřeným 
převýšením 

Mezní 
odchylka   

čísla nivelačních 
bodů 

[ km ] [ m ] [ m ] [mm] [mm] 
nivelační 

oddíl 
Ge1-9 Ge1-8.2 0,154 5,5385 5,541 2,5 4,0 

 
Nivelační údaje bodů jsou uvedeny v příloze č. 1. 
 

Rozbor přesnosti připojovacího měření 

Z ověřeného bodu Ge1-8.2 byla určena přesnou nivelaci výška bodu 33. 
 
 Tab. 15 

Měření převýšení [m] 
číslo bodu 

TAM ZPĚT Průměr 
Vyrovnané výšky [m.n.m] 

1-8.2 H1-8.2 
∆H'1-8.2,501 ∆H'501,1-8.2 ∆H1-8.2,501 

501 H501 = H1-8.2 + ∆H1-8.2,501  

∆H'501,502 ∆H'502,501 ∆H501,502 
502 H502 = H501 + ∆H501,502  

∆H'502,503 ∆H'503,502 ∆H502,503 
503 H503 = H502 + ∆H502,503  

33 
∆H'503,33 ∆H'33,503 ∆H503,33 H33 = H503 + ∆H503,33  
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 Tab. 16 
Měření převýšení [m] 

číslo bodu 
TAM ZPĚT Průměr 

Vyrovnané výšky [m.n.m] 

1-8.2 258,202 
7,0687 -7,0691 7,0689 

501 265,2709 
-7,3122 7,3099 -7,3111 

502 257,9599 
-9,8686 9,8699 -9,8693 

503 248,0906 

33 
-1,1008 1,0984 -1,0996 

246,9910 

 

 Ověření připojovacího měření pomoci mezní odchylky mezi naměřeným 

převýšením tam a zpět pro úsek nivelačních sítí IV. řádu podle vztahu 
3

25 L⋅  
 Tab. 17 

Převýšení délka 
pořadu L 

TAM ZPĚT 

Rozdíl 
TAM a 
ZPĚT 

Mezní 
odchylka   

čísla nivelačních 
bodů 

[ km ] [ m ] [ m ] [mm] [mm] 
nivelační 

pořad 
Ge1-8.2 33 1,485 -11,2129 11,2091 3,8 6,5 

 
 Určení přesnosti připojovacího nivelačního pořadu (střední kilometrová chyba 
m0, střední kilometrová chyba aritmetického průměru libovolné dvojice měření m0X, 
střední chyba ms aritmetického průměru celé trati o délce s). 
 
Tab 18 

převýšení 
TAM 

převýšení 
ZPĚT 

S x p d dd d+1 (d+1)2 pdd dd/S 
oddíl body 

 
[m] [m] [km] [m] [km] [mm] [mm] [mm] [mm]   

1 Ge1-8.2 501 7,0687 7,0691 0,31 7,0689 3,212335 -0,4 0,16 0,6 0,36 0,513974 0,513974 

2 501 502 -7,3122 -7,3099 0,49 -7,3111 2,032934 -2,3 5,29 -1,3 1,69 10,75422 10,75422 

3 502 503 -9,8686 -9,8699 0,25 -9,8693 3,96668 1,3 1,69 2,3 5,29 6,703689 6,703689 

4 503 33 -1,1008 -1,0984 0,43 -1,0996 2,327205 -2,4 5,76 -1,4 1,96 13,4047 13,4047 

∑ -11,2129 -11,2091 1,4850 -11,2110  -3,8 12,9 0,2 9,3 31,37658 31,37658 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Převýšení mezi připojovacím bodem Ge1-8.2 a nově výškově určeným bodem 33 
vyšlo – 11,2110 ± 0,00198 m. 
 

0

1
1,98

2

dd
m mm

n s
 = ± =  

0

1 1
1,4

2X

dd
m mm

n s
 = ± =  

0 1,7s xm m s mm= ⋅ =
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 Mezní střední kilometrová chyba pro přesnou nivelaci 4. řádu byla určena podle 

vztahu 
1,77

1,00
Rn

+  

 Tab.19 
střední kilometrová 

chyba 0Xm  

Mezní střední 
kilometrová chyba 

pro PN 4. řádu 
[mm] [mm] 

1,4 1,88 

 
Určení projektované přesnosti výšek na pozorovací stanici 
 
 Výchozí nivelační bod je bodem základního výškového bodového pole (ZVBP), 

proto je jeho výška určena s přesností ± 2mm. Délka připojovacího pořadu byla1,485 km 

a pořad měl 4 oddíly. Délka pořadů měřených na stanici byla 1,642 km. Připojovací 

pořad se měřil přesnou nivelací, na stanici se měřilo technickou nivelací. Celkovou 

střední chybu měření výšek na stanici určíme podle [11] vzorce viz. kapitola 5.3. 

 
2 22 4
VBVm = =  

2

2 1,77
1,00 1,485 5,3

4PPVm
 = + ⋅ = 
 

 

2 210 1,642 164,2
PSVm = ⋅ =  

 

4 5,3 164,2 13,2
BVm mm= + + = ±  

 
Ověření přesnosti měření nivelačních pořadů na stanici 

 Ověření jednotlivých pořadů na stanici pomoci mezní odchylky mezi naměřeným 
převýšením tam a zpět pro volné pořady technické nivelace zvýšené přesnosti podle [16] 

vztahu 0,67 20 R⋅  
 
 Tab. 20. Nivelační pořad z bodu 33 na L22 

Převýšení Délka 
pořadu R 

TAM ZPĚT 

Rozdíl 
TAM a 
ZPĚT 

Mezní 
odchylka  

Doba 
měření 
pořadu 

Čísla nivelačních 
bodů 

[ km ] [ m ] [ m ] [mm] [mm] 

9.10.2009 33 L22 1,017 -5,4243 5,4263 2,0 13,5 

5.11.2009 33 L22 1,019 -5,4200 5,4209 0,9 13,5 

11.12.2009 33 L22 1,016 -5,4260 5,4316 5,6 13,5 

18.3.2010 33 L22 1,017 -5,4344 5,4368 2,4 13,5 
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 Tab. 21 Nivelační pořad z bodu L15 na 326 

Převýšení Délka 
pořadu 

TAM ZPĚT 

Rozdíl 
TAM a 
ZPĚT 

Mezní 
odchylka  

Doba 
měření 
pořadu 

Čísla nivelačních 
bodů 

[ km ] [ m ] [ m ] [mm] [mm] 

9.10.2009 L15 326 0,356 7,7968 -7,7973 0,5 8,0 

5.11.2009 L15 326 0,356 7,7997 -7,7998 0,1 8,0 

11.12.2009 L15 326 0,356 7,8022 -7,8010 1,2 8,0 

18.3.2010 L15 326 0,357 7,8048 -7,8040 0,8 8,0 

 
 Tab. 22 Nivelační pořad z bodu L15 na P17 

Převýšení Délka 
pořadu 

TAM ZPĚT 

Rozdíl 
TAM a 
ZPĚT 

Mezní 
odchylka  

Doba 
měření 
pořadu 

Čísla nivelačních 
bodů 

[ km ] [ m ] [ m ] [mm] [mm] 

9.10.2009 L15 P17 0,269 -2,0156 2,0157 0,1 7,0 

5.11.2009 L15 P17 0,269 -2,0014 2,0023 0,9 7,0 

11.12.2009 L15 P17 0,269 -1,9970 1,9983 1,3 7,0 

18.3.2010 L15 P17 0,270 -1,9919 1,9921 0,2 7,0 

 

6.5. Interpolace a extrapolace hodnot bodu č. 33 

 Výška bodu 33 zjištěna z připojovacího měření dne 23.4.2009 byla převzata 

z předchozího periodického měření na stanici. K určení přibližné hodnoty výšky bodu 33 

pro jednotlivé doby měření byla použita lineární interpolace. 

 

 Tab. 23 

připojená výška 
Doba měření 

bodu č.33 
interpolace extrapolace 

23.4.2009 247,0069     

9.10.2009   246,993   

5.11.2009 246,9910     

11.12.2009     246,988 

18.3.2010     246,980 
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7. Teoretický výpočet vlivů poddolování v programu 

 Subsch 

 Tento program slouží k výpočtu poklesů, posunů, naklonění, poloměru 

zakřivení a vodorovných přetvoření pro zadané časové okamžiky.  

 

Obr.15 Počáteční stránka programu [12] 

 Nabídku programu tvoří následující položky podle [12] 

a) Vstupní soubory -  Data pohoří 

  Data porubů 

  Data povrchu 

b) Výpočet poddolování 

c) Informace 

d) Ukončení programu 

 

Obr. 16 Základní nabídka programu 
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7.1. Příprava vstupních dat 

a) Soubor dat o pohoří 

 K vytvoření odpovídajícího slouží formulář, který je uveden na obr.17. Do 

jednotlivých prázdných poli formuláře se vyplní údaje o názvu důlního podniku, 

ovlivněného povrchu, parametry pohoří, časové funkce a koeficient přepočtu posunutí 

z poklesu. Uvedené hodnoty ve formuláři odpovídají vlastnímu zadání pro přípravu 

souboru dat pohoří, obrázek č.17. Po uložení získáme data ve formě textového souboru 

v podobě uvedené na obr. 18. 

 

Obr. 17  Formulář pro přípravu souboru  Obr. 18 Textový soubor pohoří 

 dat pohoří   

b) Soubor dat porubů 

 Vytváří se pomoci formuláře zobrazeného na obr.19. Formulář umožňuje 

postupně vytvořit údaje o jednotlivých odrubaných plochách. Vyplněním potřebných 

vstupních dat o ploše ve formuláři a následným jejím uložením vytvoříme opět textový 

soubor porubu. Ukázka vlastních údajů jednotlivých odrubaných ploch porubu je 

obsažena v textovém souboru uvedeném na obrázku č. 20. 



Martin Šimíček: Periodické měření výšek v oblasti Stonava a vyhodnocení vlivů 
poddolování 

2010   33 

 

Obr. 19  Formulář pro přípravu souboru Obr. 20 Textový soubor porubu 

 dat porubu 

c) Data povrchu 

 Informace o sledovaných bodech na povrchu se vypisují do formuláře síť 

povrchových bodů, ukázka je uvedena na obrázku č. 21. Formulář nabízí vytvoření 

souboru (obr. 22 ) po bodech nebo dávkou. Po bodech se vytváří síť nepravidelně 

rozmístěných bodů, kdežto dávkou se vytváří síť pravidelně uspořádaných bodů 

v pravoúhlé nebo trojúhelníkové síti. Na obrázeku č. 22 jsou uvedena vlastní data 

jednotlivých pozorovaných bodů na povrchu uložena opět ve formě textového souboru. 

 

Obr. 21 Formulář dat povrchu Obr. 22 Textový soubor povrchu 
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7.2. Výpočet vlivu poddolování 

 Vlastní výpočet se provede volbou nabídky Výpočet poddolování v základním 

formuláři. Ve formuláři pro výpočet poddolování (obr. 23) se volí způsob výpočtu a 

soubory pohoří, porubů a povrchu s jejichž daty se výpočet provede. Způsob výpočtu lze 

použít buď jako statický výpočet konečných pohybů, nebo dynamický výpočet pohybů. 

Pro vlastní výpočet vlivu poddolování jsem použil metodu dynamického výpočtu 

poddolování. Pro způsob stanovení dat jsem zvolil volbu manuálně, tímto způsobem jsem 

nastavil časový interval výpočtu shodný s obdobím měření v terénu, který je zřetelný na 

obrazku č. 23 Výsledkem výpočtu jsou soubory pro jejich aplikaci v programech 

Macrogeo, Surfer, Atlas nebo Excel. 

 

   Obr. 23 Formulář Výpočet poddolování 
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8. Vyhodnocení výsledku měření 

8.1. Výsledné hodnoty určené z vlastního měření 

Vyrovnané hodnoty výškových bodů pozorovací stanice 
 

Tab. 24 Podélná přímka pozorovací stanice 

 

Tab. 25 Zakřivená příčná přímka pozorovací stanice 

souřadnice 1. měření 23.4.09 2. měření 9.10.09 3. měření 5.11.09 4. měření 11.12.09 5. měření 18.3.10  
č.b. Y X výška bodu [m] výška bodu [m] výška bodu [m] výška bodu [m] výška bodu [m] 

326 453326,6 1106027,2 249,0506 248,9093 248,9055 248,8951 248,8780 

P1 453307,9 1105989,8 247,6264 247,6264 247,4395 247,4266 247,4094 

P2 453334,2 1105940,9 247,5003 247,5003 247,4136 247,4049 247,3922 

P3 453360,6 1105895,4 247,2576 247,2576 247,2101 247,2024 247,1965 

P4 453328,6 1105881,7 245,1540 245,1540 245,0978 245,0902 245,0799 

P5 453284,9 1105863,8 243,1990 243,1990 243,1082 243,1003 243,0890 

P6 453251,9 1105853,3 242,2674 242,2674 242,1347 242,1251 242,1131 

P7 453221,7 1105844,0 241,3689 241,3689 241,1957 241,1854 241,1696 

P8 453191,1 1105834,1 240,6413 240,6413 240,4319 240,4204 240,4021 

P9 453153,3 1105819,9 240,4433 239,2084 240,2308 240,2186 240,1986 

P10 453124,1 1105809,5 239,9931 238,0598 239,7988 239,7877 239,7691 

P11 453092,2 1105797,7 239,5963 236,9113 239,4097 239,4012 239,3846 

P12 453060,3 1105787,9 239,8328 235,7627 239,6720 239,6628 239,6591 

P13 453026,1 1105782,2 239,7955 234,6142 239,6546 239,6455 239,6396 

P14 452995,0 1105776,3 239,1175 233,4656 239,0049 238,9970 238,9878 

P15 452963,1 1105772,1 239,2131 232,3171 239,1231 239,1152 239,1029 

P16 452938,3 1105768,6 239,4248 231,1685 239,3506 239,3426 239,3302 

P17 452909,6 1105773,5 239,1675 239,0966 239,1039 239,0959 239,0816 

 

polohové souřadnice 1. měření 23.4.09 2. měření 9.10.09 3. měření 5.11.09 4. měření 11.12.09 5.měření 18.3.10 
č.b. 

Y X výška bodu [m] výška bodu [m] výška bodu [m] výška bodu [m] výška bodu [m]] 

33 453234,7 1106435,1 247,0069 246,9932 246,9910 246,9881 246,9802 

L1 453160,3 1106412,0 244,2428 244,2292 244,2275 244,2253 244,2158 

L2 453156,0 1106375,2 243,7994 243,7747 243,7733 243,7705 243,7618 

L3 453147,5 1106331,5 243,5115 243,4785 243,4763 243,4727 243,4620 

L4 453142,3 1106274,6 243,0347 242,9908 242,9889 242,9838 242,9752 

L5 453139,9 1106251,2 242,8654 242,8009 242,7978 242,7920 242,7792 

L6 453137,4 1106201,9 242,4134 242,2613 242,2538 242,2439 242,2261 

L7 453136,2 1106170,3 242,1250 241,8236 241,8076 241,7917 241,7659 

L8 453136,4 1106128,5 241,4713 240,9122 240,8799 240,8547 240,8143 

L9 453136,6 1106094,1 240,9752 240,1788 240,1324 240,1009 240,0497 

L10 453139,2 1106046,5 240,3851 239,3981 239,3396 239,3025 239,2429 

L11 453143,2 1105995,1 240,1237 239,1027 239,0426 poškozen poškozen 

L12 453149,4 1105944,4 240,3419 239,4545 239,4059 poškozen poškozen 

L13 453154,0 1105910,0 240,7104 239,9948 239,9572 239,9278 239,8799 

L14 453163,0 1105861,3 241,1855 240,7976 240,7797 240,7609 240,7298 

L15 453171,5 1105820,7 241,3174 241,1122 241,1058 241,0935 241,0736 

L16 453186,6 1105759,5 241,3440 241,2516 241,2517 241,2421 241,2279 

L17 453195,0 1105729,4 241,3909 241,3080 241,3090 241,2995 241,2851 

L18 453206,3 1105692,8 241,3710 241,3007 241,3028 241,2927 241,2790 

L19 453219,9 1105654,2 241,5690 241,5101 241,5117 241,5020 241,4876 

L20 453237,0 1105607,1 242,0050 241,9513 241,9541 241,9438 241,9301 

L21 453257,4 1105554,6 241,6262 241,5795 241,5820 241,5712 241,5577 

L22 453271,5 1105521,6 241,6168 241,5679 241,5706 241,5593 241,5446 
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Poklesy bodů pozorovací stanice 

Tab. 26 Poklesy bodů na podélné přímce pozorovací stanice  

srovnávací rovina poklesy 

1. měření 23.4.09 2. měření 9.10.09 3. měření 5.11.09 4. měření 11.12.09 5. měření 18.3.10 č.b. 

převýšení [m] výška bodu [m] poklesy [m] poklesy [m] poklesy [m] poklesy [m] 

33 0,0000 247,0069 -0,0137 -0,0159 -0,0188 -0,0267 

L1 -2,7641 244,2428 -0,0136 -0,0153 -0,0175 -0,0270 

L2 -3,2075 243,7994 -0,0247 -0,0261 -0,0289 -0,0376 

L3 -3,4954 243,5115 -0,0330 -0,0352 -0,0388 -0,0495 

L4 -3,9722 243,0347 -0,0439 -0,0458 -0,0509 -0,0595 

L5 -4,1415 242,8654 -0,0645 -0,0676 -0,0734 -0,0862 

L6 -4,5935 242,4134 -0,1521 -0,1596 -0,1695 -0,1873 

L7 -4,8819 242,1250 -0,3014 -0,3175 -0,3333 -0,3591 

L8 -5,5356 241,4713 -0,5591 -0,5914 -0,6166 -0,6570 

L9 -6,0317 240,9752 -0,7964 -0,8428 -0,8743 -0,9255 

L10 -6,6218 240,3851 -0,9870 -1,0455 -1,0826 -1,1422 

L11 -6,8832 240,1237 -1,0210 -1,0811 zrušen zrušen 

L12 -6,6650 240,3419 -0,8874 -0,9360 zrušen zrušen 

L13 -6,2965 240,7104 -0,7156 -0,7532 -0,7826 -0,8305 

L14 -5,8214 241,1855 -0,3879 -0,4058 -0,4246 -0,4557 

L15 -5,6895 241,3174 -0,2052 -0,2116 -0,2239 -0,2438 

L16 -5,6629 241,3440 -0,0932 -0,0923 -0,1019 -0,1161 

L17 -5,6160 241,3909 -0,0829 -0,0819 -0,0914 -0,1058 

L18 -5,6359 241,3710 -0,0703 -0,0682 -0,0783 -0,0920 

L19 -5,4379 241,5690 -0,0589 -0,0573 -0,0670 -0,0814 

L20 -5,0019 242,0050 -0,0537 -0,0509 -0,0612 -0,0749 

L21 -5,3807 241,6262 -0,0467 -0,0442 -0,0550 -0,0685 

L22 -5,3901 241,6168 -0,0489 -0,0462 -0,0575 -0,0722 

Tab. 27 Poklesy bodů na příčné přímce pozorovací stanice 

srovnávací rovina poklesy 

1. měření 23.4.09 2. měření 9.10.09 3. měření 5.11.09 4. měření 11.12.09 5. měření 18.3.10 č.b. 

převýšení [m] výška bodu [m] poklesy [m] poklesy [m] poklesy [m] poklesy [m] 

326 0,0000 249,0506 -0,1413 -0,1451 -0,1555 -0,1726 

P1 -1,4242 247,6264 -0,1809 -0,1869 -0,1998 -0,2170 

P2 -1,5503 247,5003 -0,0861 -0,0867 -0,0954 -0,1081 

P3 -1,7930 247,2576 -0,0489 -0,0475 -0,0552 -0,0611 

P4 -3,8966 245,1540 -0,0584 -0,0562 -0,0638 -0,0741 

P5 -5,8516 243,1990 -0,0919 -0,0908 -0,0987 -0,1100 

P6 -6,7832 242,2674 -0,1314 -0,1327 -0,1423 -0,1543 

P7 -7,6817 241,3689 -0,1700 -0,1732 -0,1835 -0,1993 

P8 -8,4093 240,6413 -0,2039 -0,2094 -0,2209 -0,2392 

P9 -8,6073 240,4433 -0,2069 -0,2125 -0,2247 -0,2447 

P10 -9,0575 239,9931 -0,1899 -0,1943 -0,2054 -0,2240 

P11 -9,4543 239,5963 -0,1854 -0,1866 -0,1951 -0,2117 

P12 -9,2178 239,8328 -0,1587 -0,1608 -0,1700 -0,1737 

P13 -9,2551 239,7955 -0,1408 -0,1409 -0,1500 -0,1559 

P14 -9,9331 239,1175 -0,1138 -0,1126 -0,1205 -0,1297 

P15 -9,8375 239,2131 -0,0918 -0,0900 -0,0979 -0,1102 

P16 -9,6258 239,4248 -0,0761 -0,0742 -0,0822 -0,0946 

P17 -9,8831 239,1675 -0,0709 -0,0636 -0,0716 -0,0859 
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Naklonění na přímkách pozorovací stanice 
 

 Tab. 28 Naklonění na podélné přímce pozorovací stanice 

Naklonění 

9.10.2009 5.11.2009 11.12.2009 18.3.2010 

Mezi body 

[mm/m] [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

33-L1 0,0013 0,0071 0,0167 -0,0039 
L1-L2 -0,2996 -0,2915 -0,3077 -0,2875 
L2-L3 -0,1867 -0,2035 -0,2215 -0,2665 
L3-L4 -0,1907 -0,1855 -0,2117 -0,1759 
L4-L5 -0,8742 -0,9252 -0,9570 -1,1331 
L5-L6 -1,7760 -1,8652 -1,9484 -2,0487 
L6-L7 -4,7226 -4,9931 -5,1797 -5,4359 
L7-L8 -6,1571 -6,5453 -6,7687 -7,1175 
L8-L9 -6,8979 -7,3077 -7,4923 -7,8048 

L9-L10 -3,9979 -4,2538 -4,3703 -4,5455 
L10-L11 -0,6603 -0,6913 poškozen poškozen 
L11-L12 2,6147 2,8398 poškozen poškozen 
L12-L13 4,9538 5,2725 poškozen poškozen 
L13-L14 6,6099 7,0072 7,2210 7,5598 
L14-L15 4,4103 4,6867 4,8448 5,1139 
L15-L16 1,7762 1,8920 1,9340 2,0260 
L16-L17 0,3295 0,3327 0,3359 0,3279 
L17-L18 0,3289 0,3589 0,3432 0,3602 
L18-L19 0,2784 0,2662 0,2748 0,2601 
L19-L20 0,1039 0,1279 0,1159 0,1289 
L20-L21 0,1242 0,1189 0,1109 0,1135 
L21-L22 -0,0627 -0,0571 -0,0710 -0,1017 

 

 Tab. 29 Naklonění na příčné přímce pozorovací stanice 

Naklonění 

9.10.2009 5.11.2009 11.12.2009 18.3.2010 

Mezi body 

[mm/m] [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

326-P1 -0,9461 -1,0011 -1,0598 -1,0610 
P1-P2 1,7053 1,8033 1,8780 1,9580 
P2-P3 0,7077 0,7448 0,7638 0,8942 
P3-P4 -0,2743 -0,2499 -0,2470 -0,3720 
P4-P5 -0,7083 -0,7316 -0,7379 -0,7601 
P5-P6 -1,1407 -1,2084 -1,2589 -1,2777 
P6-P7 -1,2209 -1,2843 -1,3048 -1,4268 
P7-P8 -1,0563 -1,1248 -1,1621 -1,2415 
P8-P9 -0,0743 -0,0780 -0,0941 -0,1350 

P9-P10 0,5488 0,5875 0,6197 0,6663 
P10-P11 0,1312 0,2256 0,3052 0,3612 
P11-P12 0,7986 0,7732 0,7508 1,1367 
P12-P13 0,5176 0,5724 0,5767 0,5133 
P13-P14 0,8523 0,8966 0,9314 0,8302 
P14-P15 0,6832 0,7003 0,7034 0,6056 
P15-P16 0,6273 0,6333 0,6253 0,6233 
P16-P17 0,1786 0,3641 0,3641 0,2971 
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8.2. Porovnání výsledků vlastního měření a teoretického výpočtu 

 v programu Subsch 

 V tabulkách č. 30, 31  jsou porovnány hodnoty poklesů. Výsledné hodnoty byly 

určeny výpočtem z vlastního periodického měření v terénu a metodou teoretického 

výpočtu v programu Subsch. 

 

Tab. 30 Porovnaní poklesů na podélné přímce pozorovací stanice 

Porovnání poklesů 

9.10.2009 5.11.2009 11.12.2009 18.3.2010 

Vlastní 

měření 

Program 

Subsch 

Rozdíl 

poklesu 

Vlastní 

měření 

Program 

Subsch 

Rozdíl 

poklesu 

Vlastní 

měření 

Program 

Subsch 

Rozdíl 

poklesu 

Vlastní 

měření 

Program 

Subsch 

Rozdíl 

poklesu 

Bod 

č. 

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

33 -0,0137 -0,024 0,0103 -0,0137 -0,029 0,0153 -0,0188 -0,033 0,0142 -0,0267 -0,038 0,0113 

L1 -0,0136 -0,036 0,0224 -0,0136 -0,044 0,0304 -0,0175 -0,051 0,0335 -0,0270 -0,058 0,0310 

L2 -0,0247 -0,053 0,0283 -0,0247 -0,063 0,0383 -0,0289 -0,073 0,0441 -0,0376 -0,084 0,0464 

L3 -0,0330 -0,078 0,0450 -0,0330 -0,094 0,0610 -0,0388 -0,108 0,0692 -0,0495 -0,123 0,0735 

L4 -0,0439 -0,124 0,0801 -0,0439 -0,147 0,1031 -0,0509 -0,167 0,1161 -0,0595 -0,190 0,1305 

L5 -0,0645 -0,147 0,0825 -0,0645 -0,174 0,1095 -0,0734 -0,197 0,1236 -0,0862 -0,224 0,1378 

L6 -0,1521 -0,199 0,0469 -0,1521 -0,234 0,0819 -0,1695 -0,264 0,0945 -0,1873 -0,298 0,1107 

L7 -0,3014 -0,235 0,0664 -0,3014 -0,275 0,0264 -0,3333 -0,310 0,0233 -0,3591 -0,349 0,0101 

L8 -0,5591 -0,284 0,2751 -0,5591 -0,330 0,2291 -0,6166 -0,370 0,2466 -0,6570 -0,415 0,2420 

L9 -0,7964 -0,320 0,4764 -0,7964 -0,370 0,4264 -0,8743 -0,414 0,4603 -0,9255 -0,463 0,4625 

L10 -0,9870 -0,364 0,6230 -0,9870 -0,418 0,5690 -1,0826 -0,464 0,6186 -1,1422 -0,517 0,6252 

L11 -1,0210 -0,394 0,6270 -1,0210 -0,447 0,5740 zrušen -0,495 neurčitý zrušen -0,549 neurčitý 

L12 -0,8874 -0,399 0,4884 -0,8874 -0,451 0,4364 zrušen -0,496 neurčitý zrušen -0,548 neurčitý 

L13 -0,7156 -0,389 0,3266 -0,7156 -0,438 0,2776 -0,7826 -0,480 0,3026 -0,8305 -0,528 0,3025 

L14 -0,3879 -0,359 0,0289 -0,3879 -0,401 0,0131 -0,4246 -0,438 0,0134 -0,4557 -0,480 0,0243 

L15 -0,2052 -0,322 0,1168 -0,2052 -0,359 0,1538 -0,2239 -0,390 0,1661 -0,2438 -0,426 0,1822 

L16 -0,0932 -0,254 0,1608 -0,0932 -0,281 0,1878 -0,1019 -0,304 0,2021 -0,1161 -0,331 0,2149 

L17 -0,0829 -0,218 0,1351 -0,0829 -0,240 0,1571 -0,0914 -0,259 0,1676 -0,1058 -0,281 0,1752 

L18 -0,0703 -0,177 0,1067 -0,0703 -0,194 0,1237 -0,0783 -0,209 0,1307 -0,0920 -0,226 0,1340 

L19 -0,0589 -0,136 0,0771 -0,0589 -0,148 0,0891 -0,0670 -0,159 0,0920 -0,0814 -0,172 0,0906 

L20 -0,0537 -0,094 0,0403 -0,0537 -0,102 0,0483 -0,0612 -0,109 0,0478 -0,0749 -0,118 0,0431 

L21 -0,0467 -0,059 0,0123 -0,0467 -0,063 0,0163 -0,0550 -0,068 0,0130 -0,0685 -0,073 0,0045 

L22 -0,0489 -0,042 0,0069 -0,0489 -0,045 0,0039 -0,0575 -0,048 -0,0095 -0,0722 -0,051 0,0212 
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Tab. 31 Porovnaní poklesů na příčné přímce pozorovací stanice 

Porovnání poklesů 

9.10.2009 5.11.2009 11.12.2009 18.3.2010 

Vlastní 

měření 

Program 

Subsch 

Rozdíl 

poklesu 

Vlastní 

měření 

Program 

Subsch 

Rozdíl 

poklesu 

Vlastní 

měření 

Program 

Subsch 

Rozdíl 

poklesu 

Vlastní 

měření 

Program 

Subsch 

Rozdíl 

poklesu 

Bod 

č. 

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

326 -0,1413 -0,231 0,0897 -0,1451 -0,259 0,1139 -0,1555 -0,282 0,1265 -0,1726 -0,309 0,1364 

P1 -0,1809 -0,265 0,0841 -0,1869 -0,296 0,1091 -0,1998 -0,323 0,1232 -0,2170 -0,354 0,1370 

P2 -0,0861 -0,244 0,1579 -0,0867 -0,271 0,1843 -0,0954 -0,293 0,1976 -0,1081 -0,319 0,2109 

P3 -0,0489 -0,211 0,1621 -0,0475 -0,232 0,1845 -0,0552 -0,250 0,1948 -0,0611 -0,271 0,2099 

P4 -0,0584 -0,242 0,1836 -0,0562 -0,266 0,2098 -0,0638 -0,288 0,2242 -0,0741 -0,312 0,2379 

P5 -0,0919 -0,279 0,1871 -0,0908 -0,309 0,2182 -0,0987 -0,334 0,2353 -0,1100 -0,363 0,253 

P6 -0,1314 -0,303 0,1716 -0,1327 -0,335 0,2023 -0,1423 -0,363 0,2207 -0,1543 -0,396 0,2417 

P7 -0,1700 -0,319 0,1490 -0,1732 -0,354 0,1808 -0,1835 -0,384 0,2005 -0,1993 -0,419 0,2197 

P8 -0,2039 -0,327 0,1231 -0,2094 -0,364 0,1546 -0,2209 -0,396 0,1751 -0,2392 -0,432 0,1928 

P9 -0,2069 -0,326 0,1191 -0,2125 -0,363 0,1505 -0,2247 -0,396 0,1713 -0,2447 -0,433 0,1883 

P10 -0,1899 -0,317 0,1271 -0,1943 -0,354 0,1597 -0,2054 -0,386 0,1806 -0,2240 -0,423 0,1990 

P11 -0,1854 -0,299 0,1136 -0,1866 -0,335 0,1484 -0,1951 -0,366 0,1709 -0,2117 -0,401 0,1893 

P12 -0,1587 -0,276 0,1173 -0,1608 -0,311 0,1502 -0,1700 -0,340 0,1700 -0,1737 -0,374 0,2003 

P13 -0,1408 -0,252 0,1112 -0,1409 -0,284 0,1431 -0,1500 -0,312 0,1620 -0,1559 -0,344 0,1881 

P14 -0,1138 -0,227 0,1132 -0,1126 -0,256 0,1434 -0,1205 -0,282 0,1615 -0,1297 -0,311 0,1813 

P15 -0,0918 -0,200 0,1082 -0,0900 -0,227 0,1370 -0,0979 -0,250 0,1521 -0,1102 -0,276 0,1658 

P16 -0,0761 -0,178 0,1019 -0,0742 -0,203 0,1288 -0,0822 -0,224 0,1418 -0,0946 -0,248 0,1534 

P17 -0,0709 -0,160 0,0891 -0,0636 -0,182 0,1184 -0,0716 -0,202 0,1304 -0,0859 -0,224 0,1381 
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9. Závěr 

 Výsledky výškového měření bodů pozorovací stanice v oblasti Stonava vedly 

k určení svislého pohybu a deformací sledovaných bodů stanice. 

 Poloha pozorovaných bodů je zobrazena na situaci dobývaného porubu a 

povrchových bodů obrázek č. 14. 

 Účinky hlubinného dobývání na povrchu prokázaly u jednotlivých sledovaných 

bodů stanice různou intenzitu svislých pohybů a deformací. K nejvyššímu poklesu 

pozorovaných bodů došlo na bodě L11, který se nacházel nejblíže těžišti dobývaného 

porubu. Hodnota poklesu na tomto bodu změřena 5.11.2009 dosahovala 

 – 1,021 m. Naopak k nejmenším změnám na povrchu docházelo na bodech ležících na 

okrajích přímek pozorovací stanice. Nejnižší hodnota poklesu měřena k datu 18.3.2010 

činila na bodě č. 33 -0,027 m. 

 Na základě získaných hodnot svislého pohybu a deformací bodů pozorovací 

stanice lze konstatovat, že v některých částech pozorovacích přímek dochází ke značným 

změnám zemského povrchu a proto je vhodné pokračovat v pravidelném pozorování 

jednotlivých bodů.  
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