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1 ÚVOD 

Na Ostravsku už několik století probíhá těžba černého uhlí, která má také své 

negativní účinky. Jedním z nich jsou beze sporu vlivy poddolování na povrch a povrchové 

objekty. Proto je nutné tyto objekty sledovat, aby nedošlo ke kritickému porušení a 

následně znemožnění jejich užívání. 

Tato práce má za úkol sledovat vývoj poklesů na rychlostní komunikaci R 56, 

vzniklý vydobytím porubu 063 541 v dobývacím prostoru ,,Staříč‘‘ dobývaným OKD, a.s., 

Dolem Paskov. Na povrchu rychlostní komunikace R 56 nejsou doposud žádné viditelné 

deformace, jak je tomu v některých případech v karvinské části revíru, kde jsou patrné 

trhliny a zvlnění vozovky. 

Z naměřených hodnot se stanoví rozsah vzniku důlních škod na rychlostní 

komunikaci R 56.   
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2 TEORIE POHYBU HORNIN V NADLOŽÍ VLIVEM DOBÝVÁNÍ 

Po vyrubání části ložiska vznikne prázdný prostor, ve kterém hned, nebo po určitém 

čase vlivem soustředěného napětí v okolních horninách dojde k závalu úlomků hornin, 

nebo pružnému styku nadloží s podložím [3]. 

2.1 Činitelé ovliv ňující pohyb hornin v nadloží 

2.1.1 Mechanické vlastnosti hornin 

Mechanické vlastnosti hornin mají vliv na velikost a charakter pohybu nadloží. I 

přes znalost vlastností jednotlivých typů hornin v laboratorních podmínkách, nelze toto 

aplikovat na jednotlivá souvrství, nebo celý horský masiv v oblasti vlivu v přírodních 

podmínkách. Problém vyplývá z jejich složitosti a proměnlivosti [3]. 

Rozdělení hornin podle mechanických vlastností: 

• pevné  

• plastické  

• sypké  

• tekuté  

2.1.2 Geologické podmínky uložení 

Pohyb hornin v nadloží závisí také na geologickém složení pohoří z hlediska 

stratigrafického, tektonického a hydrogeologického. Musíme znát [3]: 

• geologický profil ložiskem 

• geologický vývoj pohoří 

• sestavu souvrství a mocnost jednotlivých vrstev 

• tektonické zvláštnosti 
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• přítomnost vodonosných a plynonosných horizontů 

• stupeň zvodnění vrstev  

Pro velikost a směr pohybu nadloží má podstatný vliv úklon ložiska a okolního 

souvrství: 

vodorovné  0º 

ploché    0º-22º 

ukloněné   23º-45º 

polostrmé   46º-70º 

strmé    71º-85º 

svislé    86º-90º 

2.1.3 Prostoroví činitelé 

• hloubka ložiska pod povrchem 

• mezný úhel vlivu 

• mocnost dobývané sloje 

• velikost plochy vyrubané v ložisku 

• morfologie povrchu 

2.1.4 Provozní činitelé 

• metoda dobývání 

• předchozí porušení nadloží dobýváním – hrozí aktivace stařin 

2.1.5 Časový pr ůběh a délka trvání pohyb ů 

• rychlost postupu porubní fronty 

• rychlost klesání nadložních vrstev 
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3 POKLESOVÁ KOTLINA 

Poklesová kotlina je část zemského povrchu mísovitého nebo nálevkovitého tvaru, 

který vznikne poklesem nadložních vrstev do vydobytého prostoru [13]. 

Z předešlých měření řad autorů je dokázáno, že při vytěžení části vodorovně 

uloženého slojového ložiska se na povrchu vytvoří poklesová kotlina, jejíž rozsah je větší 

než průmět vyrubané plochy sloje na povrch. Přesah přes průmět vyrubané plochy sloje 

nazýváme dosah vlivu, který je roven poloměru plné účinné plochy. Poloměr plné účinné 

plochy závisí na hloubce ložiska h a meznému úhlu vlivu µ, je vyjádřen vztahem [7]: 

 µotgchrúč ⋅=  (3.1) 

Vytěží-li se velká souvislá plocha sloje, povrchové body podrubané přímo plnou 

účinnou plochou klesnou svisle o maximální hodnotu poklesu. Povrchové body, které se 

nachází u hranice vyrubané plochy, jsou podrubány jen částečně a proto jejich pokles je 

menší, úměrný účinkovému součiniteli a směřují k těžišti své částečné účinné plochy [1]. 

3.1 Pohyby a deformace v poklesové kotlin ě 

Pohyb povrchového bodu poklesové kotliny, který směřuje k těžišti vyrubané 

plochy  je složen ze svislé a vodorovné složky. Pohyb ve svislém směru nazýváme pokles a 

pohyb ve vodorovném směru nazýváme posun. U bodu, který se nachází na dně poklesové 

kotliny předpokládáme pouze pokles, ale maximální. Deformace v poklesové kotlině se 

projevují pouze na jejím svahu, jak je vidět na obr [7]. 
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Obr. 3.1 – Základní pojmy a veličiny v poklesové kotlině [7] 

Tab.3.1  – Označení a jednotky pohybů a deformací v poklesové kotlině 

 

3.2 Měření pohyb ů a deformací v poklesové kotlin ě 

Úkolem měření je určit absolutní nebo relativní pohyby pozorovaných bodů, které 

jsou stabilizovány na sledovaném objektu. K měření posunů postačí zvolení vhodné místní 

souřadnicové soustavy. Souřadnicová soustava by měla být navržena s ohledem na velikost 

a tvar sledovaného objektu. Pro určení absolutních posunů je nutnost stabilizovat pevné 

body mimo sledovaný objekt. Pevné body musí být vhodně rozmístěny podle zvolené 

metody sledování. 

Volbu metody měření pohybů volíme podle požadavků na přesnost, podle velikosti 

a tvaru sledovaného objektu, ekonomických a časových možností, atd. 
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3.2.1 Měření vodorovných pohyb ů 

Vodorovný pohyb je posun pozorovaného bodu v horizontálním směru, který se 

určuje za dané časové období. Posun se vypočte z rozdílu polohy pozorovaného bodu 

naměřené na začátku a konci daného časového období, tedy [7]: 
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0

0

XX

YY
arctg

i
T

i

i
T

i

v
i

−
−

=∆σ
 (3.3)

 

 v
i

∆σ  - vektor posunu bodu i 

 

Obr. 3.2 – Určování vodorovných posunů ze souřadnic 
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Přesnost určení posunů vm  je závislá na přesnosti určení polohy bodů v obou 

etapách. Potom tedy platí: 

 222

0PPv mmm
T

+=
 (3.4)

 

0
, PP mm

T
 - je přesnost určení souřadnic bodu na konci a na začátku sledovaného 

období, přičemž : 

 222
XYP mmm +=

 (3.5)
 

my, mx - přesnost určení souřadnic Y a X 

mp - celková střední chyba v poloze bodu 

 

Pokud budou v obou etapách polohy bodů měřeny se stejnou přesností, pak bude 

platit pro přesnost v určení vodorovného posunu vztah : 

 2⋅= Pv mm  (3.6) 

 

Vodorovné posuny se určují těmito polohopisnými metodami : 

• na měřických přímkách 

• polygonovým pořadem 

• trigonometricky  

• pozemní fotogrammetrií 

• metodou GPS 

3.2.2 Měření svislých pohyb ů 

Svislý pohyb je pokles pozorovaného bodu ve vertikálním směru, který se určuje za 

dané časové období. Pokles se vypočte z rozdílu výšky pozorovaného bodu naměřené na 

začátku a konci daného časového období, tedy [7]: 

 0HHH i
T

i
T

i −=∆  (3.7) 
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T
i H∆  - je pokles bodu i za období ∆T 

0, HH i
T

i  - výška bodu i na konci a na začátku časového období 

 

Přesnost určení poklesu je dána vztahem : 

 222

0HHs mmm
T

+=
 (3.8)

 

22

0
, HH mm

T
- přesnost určení výšky na začátku a na konci časového období 

Při použití stejné metody při obou měření, můžeme považovat i přesnost určení 

výšek za stejná, pak platí:  

 2⋅= Hs mm  (3.9) 

 

Svislé posuny se určují těmito výškopisnými metodami: 

• geometrickou nivelací 

• hydrostatickou nivelací 

• trigonometrické měření výšek 

• pozemní fotogrammetrií 

• metodou GPS 
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4 RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R56 

R56 spojuje Ostravu s Frýdkem – Místkem a na obou koncích se mění ve 

čtyřproudovou a následně dvouproudovou silnici I/56. Severním směrem vede přes 

Ostravu a Hlučín do Opavy jako alternativa k silnici I/11. Na jižním konci pokračuje za 

novým kruhovým objezdem a křižovatkou se silnicí I/48 ve Frýdku – Místku jako 

čtyřproudová komunikace až za Frýdlant nad Ostravicí a dále už jako dvouproudová 

silnice přes Beskydy na křižovatku se silnicí I/35. V roce 2001 a 2002 byl kompletně 

zrekonstruován povrch vozovky v úseku Ostrava – Frýdek - Místek [15]. 

 

Obr. 4.1 – Rychlostní komunikace R56 

4.1 Problematika dopravních staveb na poddolovaném území 

Vlivem hlubinného dobývání nerostných surovin dochází k pohybu nadloží, který 

má za následek pokles a deformace povrchu. Zvláště u dopravních staveb jako je např. 

silniční těleso je důležité tyto pohyby sledovat, aby nedošlo ke kritickému porušení 

vozovky a následně znemožnění jejího užívání. Nestejným poklesem dvou sousedních 
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bodů vznikne naklonění, jejíž důsledkem je změna spádových poměrů vozovky. Dalšími 

nepříznivými projevy důlní činnosti jsou trhliny a zvlnění vozovky, které jsou způsobeny 

deformačními silami v tahu a tlaku [4]. 

4.1.1 Důlní škody na silni čních komunikací 

Pohyby a deformace silnice vlivem poddolování jsou důlní škody a dělí se do tří 

kategorií [4]: 

• Pravé důlní škody – vznikají vlivem poddolování (pokles, změna spádových 

poměrů, trhliny, zvlnění) 

• Nepravé důlní škody – nevznikají vlivem poddolování, ale mají stejný 

charakter jako pravé důlní škody 

• Společenské ztráty – všechny dopravní ztráty související s zhoršením stavu 

vozovky 

4.1.2 Opatření proti vliv ům poddolování v dole 

• Ponechání ochranného pilíře – při dobývání mocných slojí v malé hloubce 

• Použití metody dobývání se základkou – po vytěžení se prázdný prostor 

vyplní nepotřebným materiálem (to sníží poklesy a deformace povrchu) 

• Volba vhodné hloubky dobývání 

4.1.3 Opatření proti vliv ům poddolování na povrchu 

• Vizuální kontrola stavu silnice 

• Periodická údržba silnice 

• Oprava náhlých poruch silnice 

• Sanace podélného a příčného profilu silničního tělesa 
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• Spolupráce správce silnic s těžební organizací při schvalování plánu 

dobývání a opatření pro ochranu povrchových objektů. 

• Měření pohybů a deformací silnice a zařízení na ní  

4.1.4 Navrhování pozemních komunikací na poddolovan ém území 

K zajištění novostaveb a stávajících objektů na poddolovaném území je důležité 

posoudit využití stavenišť v projekční přípravě. Rozhodující tyto parametry [13]: 

• Vlivy poddolování 

• Základové poměry a hydrogeologické podmínky 

• Druh a význam zajišťovaných objektů 

Podle předpokládaných poklesů a deformací se staveniště na poddolovaném území 

dělí na 5 skupin: 

Tab. 4.1. – Kategorizace stavenišť na poddolovaném území [13] 
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5 PORUB 063 541 

Projektovaný porub 063 541 se nachází ve sloji 063 (17b) v dobývacím prostoru 

,,Staříč‘‘ dobývaným OKD, a.s., Dolem Paskov. 

5.1 Úložní a geologické pom ěry 

Dobývací prostor Staříč je situován v příborské oblasti části hornoslezské pánve. 

Karbonské pohoří je zpravidla modelováno příčnými alpínskými morfostrukturami – 

elevacemi a depresemi. DP Staříč je situován v centrální části pozitivní morfostruktury – 

příborsko-těšínském hřbetu. V nadloží karbonu jsou deponovány pokryvné útvary. Na 

jejich struktuře se podílí bazální karpatské jíly, eventuelně i nezvodněné štěrkopísky a 

tělesa vněkarpatských příkrovů, která dominují. 

Ostravské souvrství je v DP Staříč reprezentováno prakticky jenom vrstvami 

petřkovskými a hrušovskými s ojedinělým zastoupením bazální části vrstev jakloveckých. 

Předmětný porub se nachází v západním křídle staříčské brachysinklinály. 

5.2 Parametry porubu 

Porub:   063 541 

Sloj:   17b 

Mocnost sloje: 140 cm 

Úklon sloje:  12º k SZ 

Souřadnice lomových bodů porubu (S-JTSK):  

bod       Y         X 

  1 470595.6 1116769.4     

  2 470497.3 1116825.2     

  3 470671.9 1117369.2     

  4 470815.6 1117347.0     
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  5 470769.7 1117195.8     

  6 470719.4 1117155.0     

Výška povrchu: P = +270 m 

Výška karbonu: K = -170 m 

Výška sloje:  S = -420 m 

Mezný úhel vlivu: µ = 58,6º (vypočten průměrný mezný úhel vlivu, pro karbon 

použit µ = 65º a pro pokryv µ = 55º) 

Dosah vlivu:  rúč = h · cotg µ = (270 + 420) · cotg 58,6º = 427,3 m 

Způsob dobývání: stěnování na řízený zával 

Koef. Dobývání: a = 0,9 

 

Obr. 5.1 – Projektovaný porub 063 541  
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6 VÝPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH POKLES Ů 

6.1 Výpočet předpokládaných pokles ů podle Knotheho 

Teorii pohybu hornin v nadloží hlubinného ložiska vlivem poddolování založené na 

normálním gausovském rozdělení vlivů vybrané objemové jednotky sloje publikoval 

Stanislav Knothe v létech 1951 a 1953. Tento předpoklad byl zvolen Knothem na základě 

analýz většího množství poklesových kotlin vytvořených na zemském povrchu polskými 

doly [5]. 

  

Obr. 6.1 – Křivka vlivu f(x-s) [5] 

6.1.1 Knotheho rozd ělení plné ú činné plochy 

Pro vlivy dobývání u vodorovně uloženého ložiska vyjadřuje křivka vlivu 

skutečnost, že vliv určité plošky přímo pod uvažovaným bodem P je větší než vliv stejně 

velké plošky v určité vzdálenosti (< rúč) od tížnice procházejícím bodem P.  

Rovnice poklesové křivky je dána výrazem [2]: 

 dxe
r

ss
x

r

x

∫
∞ −

= 2

2

1
max

π

 (6.1)
 

s – pokles 

r – poloměr plné účinné plochy 
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Podle rovnice poklesové křivky Knothe rozdělil plnou účinnou plochu na pásma a 

sektory stejné účinnosti. Plnou účinnou plochu rozdělil na 5 pásem a 10 sektorů. Tím 

vzniklo 50 políček, z nichž každé má účinnost 2% [2]. 

  

Obr. 6.2 – Knotheho rozdělení plné účinné plochy [2] 

6.1.2 Princip výpo čtu poklesu 

Obecně se pokles vypočítá podle známého vzorce: 

 zeaMs ⋅⋅⋅=  (6.2) 

s – pokles bodu  

M – dobývaná mocnost sloje 

a – koeficient dobývání 

e – účinkový součinitel 

z – časový součinitel 
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Velikost poklesu za stejných geometrických a geomechanických podmínek 

dobývání je závislá na poloze daného místa na povrchu vůči dobývané ploše, tedy na 

velikosti účinkového součinitele. 

6.2 Výpočet předpokládaných pokles ů v programu SUBSCH 

Program vytvořil Prof. Schenk na Institutu geodézie a důlního měřictví na HGF, 

VŠB-TU Ostrava. 

V programu lze vypočíst tyto pohyby a deformace v poklesové kotlině: 

• pokles 

• posun 

• naklonění 

• poloměr zakřivení 

• vodorovné přetvoření 

Pro výpočet účinkového součinitele je použitá jednoduchá Knotheho funkce, 

s možností užít postup podle Pfläginga a Neuhause. Pro dynamické vlivy je použitá časová 

funkce podle Schenka [6]. 

6.2.1 Vytvo ření vstupních soubor ů 

• Data pohoří 

Průměrný mezný úhel vlivu: µ = 58,6º 

• Data porubu 

Parametry porubu viz. kapitola 5.2 (mocnost sloje, souřadnice lomových bodů, 

výška porubu, úklon sloje, koeficient dobývání) 

• Data povrchu 

Byla vytvořena čtvercová síť povrchový bodů nad projektovaným porubem. 

Vzdálenost bodů je 50 m. 
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6.2.2 Statický výpo čet pokles ů 

V programu byl proveden statický výpočet poklesů bodů čtvercové sítě (Příloha 

č.1). Pro výpočet byly použity tyto koeficienty: 

• koeficient dobývání  a = 0,9  (řízený zával) 

• časový součinitel  z = 1  (úplné doznění) 

Tímto výpočtem se vypočetly sumární hodnoty konečných pohybů bodů. 

Program má více možností výstupu. Jedna z nich umožňuje získat výsledek 

výpočtu v tabulce (*.uzv), kterou lze importovat do programu MS Office Excel a dále 

zpracovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marek Mikoláš: Monitorování vývoje poklesů na pozorovací stanici na rychlostní 

komunikaci R 56 v katastrálním území Staříč, Žabeň a Sviadnov 

2010  26  

7 VYTVOŘENÍ 3D MODELU POKLESOVÉ KOTLINY 

Cílem vytvoření modelu je zjistit velikost a tvar poklesové kotliny, která vznikne 

při vydobytí porubu 063 541. 

Model poklesové kotliny se vytvořil v programu SURFER. Vstupní data pro 

výpočet byly polohové souřadnice bodů čtvercové sítě povrchu a hodnoty jejich 

předpokládaných poklesů. 

Jelikož program SURFER používá kartézský souřadnicový systém, musely se 

souřadnice bodů z S-JTSK do něj transformovat. 

 

Obr. 7.1 – 3D model poklesové kotliny 
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8 PROJEKT POZOROVACÍ STANICE 

8.1 Účel a rozsah sledování vliv ů poddolování 

Dotčené objekty jsou všechny, které se nacházejí na ploše poklesové kotliny, 

omezené dohodnutou izokatabazou (v daném případě je to s = 4 cm ve smyslu upozornění 

OBÚ v Ostravě č.j. 5273/1996 ze dne 29. 8. 1996). 

 

Obr. 8.1 – Poklesová kotlina omezená izokatabazou 4 cm 

8.2 Situace a zp ůsob stabilizace bod ů pozorovací stanice 

Pozorovací stanice byla navržena, aby pokryla úsek rychlostní komunikace R 56, 

na kterém se předpokládá hodnota poklesu větší než 4 cm. Pozorovací stanice je tvořena 

příčnými profily po 50 m na úseku 48,250-49,000 km rychlostní komunikace R 56. 



Marek Mikoláš: Monitorování vývoje poklesů na pozorovací stanici na rychlostní 

komunikaci R 56 v katastrálním území Staříč, Žabeň a Sviadnov 

2010  28  

 

Obr. 8.2 – Volba pozorovací stanice 

Příčný profil pozorovací stanice tvoří 4 body, které jsou stabilizovány na okraji 

vozovky měřickými hřeby délky 6 cm. 

 

Obr. 8.3 – Způsob stabilizace bodů pozorovací stanice [16] 
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 Boby pozorovací stanice jsou číslovány dvojciferným číslem, kde první je číslo 

příčného profilu a druhé je číslo podélného profilu. 

 

Obr. 8.4 – Číslování bodů pozorovací stanice 

8.3 Metodika m ěření 

Přesnost měření posunů stavebních objektů je charakterizována hodnotou mezní 

odchylky určení délky výsledného vektoru posunu nebo jeho složky. Hodnota mezní 

odchylky měření posunů stavebních objektů nemá překročit hodnotu [12]: 

 pp
15

2≤δ
 (8.1)

 

pp – předpokládaná hodnota posunu, nebo: 

 kp
5

2≤δ
 (8.2)

 

pk – kritická hodnota posunu 

Obecně platí, že se pro výpočet použije ta hodnota, která je menší. Podle prognózy 

poklesů a zákonitostí v poklesové kotlině je zřejmé, že poklesy bodů nejsou stejné, ale liší 

se vzhledem velikosti odrubání své účinné plochy. Proto přesnost měření vlivů 
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poddolování na bodech pozorovací stanice nelze určit na základě hodnot předpokládaných 

poklesů. Pro výpočet přesnosti měření se zvolí vzorec č. 8.2, ze kterého vyplývá vztah pro 

maximální možnou střední chybu určení poklesu: 

 kp pm
5

1±≤
 (8.3)

 

 za kritickou hodnotu poklesu se dosadí hodnota 40 mm, která stanovuje hranici 

dotčeného území vlivem poddolování: 

mmmp 8±≤  

Střední chyba určení poklesu nesmí překročit hodnotu 8 mm. 

8.4 Metoda m ěření 

8.4.1 Volba metody m ěření 

Při volbě metody měření v dané lokalitě se nabízí tyto metody: 

• GPS-RTK – připojení na síť CZEPOS 

 - přesnost určení výšky se udává ±2,5 cm [14] -> NEVYHOVUJE 

• Trigonometrické určování výšek 

 - připojení na body určené technologií GPS 

 - připojení výškovým polygonovým pořadem 

Ani v jednom ze dvou uvedených případů nejsem schopen měřit tak, aby střední 

chyba určení poklesu nepřesáhla hodnotu 8 mm -> NEVYHOVUJE  

• Přesná nivelace 

 - připojovací bod výškového bodového pole se musí nacházet na nepoddolovaném 

území (mimo dosah vlivu dobývání). Nejbližší, bod Gde 9.1, se nachází 3 km od 

pozorovací stanice. Ve smyslu [10] odchylka mezi měřením tam a zpět přesnou nivelací 

nesmí překročit hodnotu: 
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 R⋅±=∆ 5  (8.4) 

R – délka měřeného výškového pořadu v km, po dosazení: 

 mm7,8±=∆  

výpočet střední kilometrové chyby[MPaD]: 

 




±=
R

dd

n
m

1

2

1
0

 (8.5)
 

d – rozdíl mezi měřením tam a zpět 

n – počet nivelačních oddílů, po dosazení: 

 mmm 5,20 ±=  

výpočet střední chyby ve výšce bodu pozorovací stanice: 

 Rmm
PSv ⋅±= 0  (8.6)

 

 mmm
PSv 3,4±=

 
 

výpočet střední chyby v určení poklesu: 

 2⋅±=
PSvp mm  (8.7)

 

 VYHOVUJEmmmmmp →<±= 81,6  

Z výpočtu vyplývá, že z nabízený metod měření lze pro měření poklesů bodů 

pozorovací stanice použit přesnou nivelaci při dodržení kritérií přesnosti podle [10]. 
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8.4.2 Přesná nivelace 

Pokud chceme zjistit přesný výškový rozdíl dvou vzdálenějších bodů, provádíme to 

přesnou nivelací. Postupujeme metodou geometrické nivelace ze středu (Obr. 8.5), která 

má výhodu v tom, že vylučuje mnohé chyby, které zůstávají v nivelačním přístroji ještě po 

rektifikaci. 

 

Obr. 8.5 – Geometrická nivelace ze středu 

Stroj i lať stavíme vždy na pevnou půdu, nejlépe na tvrdé cestě, a vyhýbáme se 

místům, jejichž podklad je pružný. Při každém postavení nivelační přístroj přesně 

urovnáme, zacílíme na lať záměrou zpět a odečteme laťový úsek na bodě A. Bod B 

zvolíme ve stejné vzdálenosti jako záměru zpět. To provedeme buď krokováním, nebo lépe 

ocelovým pásmem. Délky záměr volíme nejlépe 40 – 50 m. Potom zacílíme na lať 

záměrou vpřed a odečteme laťový úsek na bodě B. Vyhýbáme se odečtení na dolním konci 

latě, kde vlivem slunečního záření vzniká refrakce. Aby se vyloučil vliv nestejnoměrného 

oteplování přístroje, stavíme stativ se strojem vždy o 180 odlišně ve směru měření, neboť 

při měření vane vítr, přinášející změny teploty, vždy jedním směrem [1]. 
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9 MĚŘICKÉ A VÝPOČETNÍ PRÁCE 

9.1 Přípravné práce 

Před vlastním nivelačním měřením na pozorovací stanici je nutné provést přípravné 

práce. Nejprve zvolit datum měření základní etapy před začátkem dobývání porubu a další 

etapy měření volit podle postupu porubní fronty. Dále je vhodné při rekognoskaci terénu 

rozdělit připojovací nivelační pořad na oddíly, pro zjištění jeho přesnosti. 

9.1.1 Postup porubní fronty 

Dobývání porubu 063 541 začalo v březnu 2008 a skončilo v listopadu téhož roku. 

Z důvodu tektonické poruchy sloje 17b nebyla vydobyta celá plocha projektovaného 

porubu, ale jen jeho část jak je vidět na Obr. 9.1. 

 

Obr. 9.1 – Postup porubní fonty 
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9.1.2 Etapy m ěření bod ů pozorovací stanice 

• Před začátkem dobývání   3.2.2008 

• V průběhu dobývání    27.7.2008 a 6.12.2008 

• Po skončení dobývání   5.7.2009 

9.1.3 Rozdělení nivela čního po řadu na oddíly 

Nivelační pořad od výchozího nivelačního bodu Gde 9.1 k pozorovací stanici se 

rozdělil na 5 zhruba stejně dlouhých oddílů. Jako stabilizace mezilehlých bodů v pořadu se 

využily matky šroubů na sloupech nadzemního vedení. 

   

Obr. 9.2 – Připojovací nivelační pořad 

9.2 Nivela ční měření 

Před měřením bodů pozorovací stanice se ověřila kontrolním měřením totožnost a 

neměnnost připojovacího nivelačního bodu Gde 9.1 (Příloha č.2) s bodem Gde 8.0.1. Pro 

body II. řádu nivelační sítě odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí 

překročit hodnotu [11]: 

 R⋅+±=∆ 25,20,2                 mm6,3±=∆  (9.1) 

Naměřená odchylka = 2,4 mm < ∆ -> VYHOVUJE 
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Nivelační měření bodů pozorovací stanice proběhlo ve čtyřech etapách. Připojovací 

nivelační pořad byl měřen přesnou nivelací tam a zpět. Body pozorovací stanice byly 

změřeny plošnou nivelací. 

Pro měření se použil digitální nivelační přístroj Leica NA 3003 s nevysouvacím 

stativem a sada invarových nivelačních latí pro přesnou nivelaci. 

9.3 Zpracování nam ěřených hodnot 

Měřená data byly částečně zpracovány v programu NIVEL.EXE, který slouží ke 

stahování dat z nivelačního přístroje Leica NA 3003. V programu byly vyrovnány 

nivelační pořady všech etap a vypočteny nadmořské výšky bodů pozorovací stanice. Další 

zpracování proběhlo v programu MS Office Excel. 

Výškový systém byl použit baltský - po vyrovnání (Bpv), který je závazný 

geodetický referenční systém na území našeho státu [9]. 

9.3.1 Rozbor nivela ční po řadu 3. etapy ze dne 5.7.2009 

Oddíl 
Převýšení [m] Průměr 

[m] 

Rozdíl 

d[mm] 

Dovolená 

odchylka* 

Délka oddílu 

R[km] 
dd/R 

tam zpět 

Gde 9.1 - 303 -2,4903 2,4921 -2,4912 1,8 3,0 0,370 8,757 

303 - 302 -2,6563 2,6551 -2,6557 1,2 4,2 0,720 2,000 

302 - 301 -2,4907 2,4939 -2,4923 3,2 3,5 0,500 20,480 

301 - 300 0,7850 -0,7850 0,7850 0,0 3,6 0,530 0,000 

300 - 200 -2,3092 2,3081 -2,3087 1,1 3,7 0,540 2,241 

200 - 1 -2,9055 2,9074 -2,9065 1,9 4,1 0,660 5,470 

  Σ= 3,320 38,947 

Výpočet střední kilometrové chyby: 
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9.3.2 Výpočet pokles ů bodů pozorovací stanice 

Výpočet poklesů bodů pozorovací stanice byl proveden v programu MS Office 

Excel. Výpočet je zobrazen v tabulce (Příloha č.3). 
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10 VÝPOČET POKLESŮ V PROGRAMU SUBSCH 

Pro dynamický výpočet poklesů bodů pozorovací stanice, je nutno znát jejich 

polohové souřadnice. Proto se před vlastním výpočtem poklesů provedlo jejich polohové 

zaměření. 

10.1 Polohové zam ěření bod ů pozorovací stanice 

Polohové zaměření bodů pozorovací stanice bylo provedeno polární metodou 

elektronickým tachymetrem Leica TCR307. Geometrický základ pro polohové zaměření 

byly body PBPP: 662, 663, 664, 665 v k.ú. Staříč (Příloha č.4), TB 0936090140 (Lysá 

hora) a ZhB 0936072650 (Frýdek – farní kostel). 

Výpočet souřadnic bodů pozorovací stanice byl proveden v programu Groma pod 

volbou polární metoda dávkou (Příloha č.5). 

Byl použit souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální(S-JTSK), 

který je závazný geodetický referenční systém na území našeho státu [9]. 

10.2 Vytvo ření vstupních soubor ů 

• Data pohoří 

Průměrný mezný úhel vlivu: µ = 58,6º 

Parametry časové funkce: trvání dílčího poklesu 12 měsíců 

• Data porubu 

Parametry vydobytého porubu (mocnost sloje, souřadnice lomových bodů, postup 

porubní fronty, výška porubu, úklon sloje, koeficient dobývání) 

• Data povrchu 

Souřadnice bodů pozorovací stanice 
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10.3 Dynamický výpo čet pokles ů 

V programu SUBSCH byl proveden dynamický výpočet poklesů bodů pozorovací 

stanice ke dni 5.7.2009 (k datu poslední etapy měření na pozorovací stanici). Pro výpočet 

byl použit koeficient dobývání 0,9 (řízený zával). 

Výsledná tabulka (Příloha č.6) se importovala do programu MS Office Excel pro 

další zpracování. 
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11 POROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH POKLESŮ 

Porovnání naměřených a vypočtených poklesů bodů pozorovací stanice se provedlo 

v programu MS Office Excel, kde se vytvořily grafy poklesů podélných profilů pozorovací 

stanice. Každý graf se skládá ze tří grafů vypočtených poklesů z měřených hodnot a grafu 

vypočtených poklesů v programu SUBSCH ke dni 5.7.2009.  

11.1 Poklesy bod ů podélného profilu č.1 od 3.2.2008 

 

11.2 Poklesy bod ů podélného profilu č.2 od 3.2.2008 

 

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

p
o

k
le

s 
[c

m
]

body pozorovací stanice

27.7.2008

6.12.2008

5.7.2009

SUBSCH

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122 132 142 152

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

p
o

k
le

s 
[c

m
]

body pozorovací stanice

27.7.2008

6.12.2008

5.7.2009

SUBSCH



Marek Mikoláš: Monitorování vývoje poklesů na pozorovací stanici na rychlostní 

komunikaci R 56 v katastrálním území Staříč, Žabeň a Sviadnov 

2010  40  

11.3 Poklesy bod ů podélného profilu č.3 od 3.2.2008 

 

11.4 Poklesy bod ů podélného profilu č.4 od 3.2.2008 
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12 POUŽITÉ MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

12.1 Nivela ční přístroj Leica NA 3003 

Pro výškové měření byl použit digitální nivelační přístroj Leica NA 3003, který je 

ve vlastnictví Institutu geodézie a důlního měřictví, VŠB-TU Ostrava [8]. 

 

Obr. 12.1 – Nivelační přístroj Leica NA 3003 

12.1.1 Technické parametry  

• Dalekohled 

o zvětšení    24 x 

o zorné pole   2˚ 

• Kompenzátor 

o typ    kyvadlový s kontrolou rozsahu 

o rozsah urovnání   12´ 

o přesnost urovnání  0,4´´ 

• Citlivost libely 
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o krabicová   8´ / 2 mm 

• Střední kilometrová chyba dvojité nivelace 

o s invarovou latí   0,4 mm 

o se standardní latí  1,2 mm 

• Nejmenší čtení 

o standardní měření  0,1 mm 

o přesné měření   0,01 mm 

• Rozsah měření 

o invarové latě   1,8 až 60 m 

o standardní latě   1,8 až 100 m 

• Přesnost měření vzdáleností 

o elektronické   1 až 5 cm 

o optické    0,2 až 0,5 m 

• Doba měření 

o odečtení latě   4 sec. 

• Registrace 

o typ paměti   paměťová karta 

o kapacita    64 kB 

• Napájení 

o baterie    NiCd 

o napětí, výkon   12 V; 0,5 Ah (8 h provozu) 

• Teplotní rozsah 

o provozní   -20ºC až +50ºC 
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12.2 Elektronický tachymetr Leica TCR307 

Pro polohové měření byl použit elektronický tachymetr Leica TCR307, který je ve 

vlastnictví Institutu geodézie a důlního měřictví, VŠB-TU Ostrava [8]. 

 

Obr. 12.2 – Elektronický tachymetr Leica TCR307 

12.2.1 Technické parametry 

• Dalekohled 

o zvětšení    30 x 

o nejkratší záměra  1,7 m 

o zorné pole   1º 30´ 

• Měření úhlů 

o přesnost odečtení  7´´; 2 mgon 

o nejmenší jednotka  1´´; 0,5 mgon 

• Dálkoměr 

o typ    Infračervený 

o standard (přesnost; doba) 2 mm + 2 ppm; 1 s 
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o tracking (přesnost; doba) 5 mm + 2 ppm; 0,3 s 

o typ    laserový 

o standard (přesnost; doba) 5 mm + 2 ppm; 2,5 s 

o tracking (přesnost; doba) 5 mm + 2 ppm; 1 s 

• Citlivost libely 

o krabicová   6´ / 2 mm 

o elektronická   20´´ / 2 mm 

• Olovnice 

o typ    laserová 

o přesnost dostředění  0,8 mm / 1,5 m 

o průměr stopy laseru  2,5 mm / 1,5 m 

• Kompenzátor 

o typ    dvojosý, kapalinový 

o rozsah urovnání   4´; 70 mgon 

o přesnost urovnání  1´´; 7 mgon 

• Registrace 

o typ paměti   vnitřní 

o kapacita    do 4000 bloků 

• Napájení 

o baterie    NiMh 

o napětí, výkon   6 V, 1,8 Ah 

• Teplotní rozsah 

o provozní   -20ºC až +50ºC 
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12.3 Ostatní m ěřické pom ůcky 

• Nevysouvací stativ Leica pro přesnou nivelaci 

• Sada nivelačních invarových latí Leica pro přesnou nivelaci 

• Nivelační podložky 

• Stativ Leica 

• Odrazný hranol Leica s vytyčkou 
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ZÁVĚR 

Úkolem práce bylo sledování vývoje poklesů na rychlostní komunikaci R 56. 

Nejprve na základě prognózy vlivů poddolování byly stabilizovány body pozorovací 

stanice. Měření na bodech pozorovací stanici proběhlo ve čtyřech etapách od ledna 2008 

do července 2009 s ohledem na postup porubní fronty porubu 063 541. 

Provedené měření na bodech pozorovací stanice prokázalo vznik důlních škod 

poklesu na 48,300-48,900 km rychlostní komunikace R 56 , kde největší pokles nepřesáhl 

hodnotu 10 cm. Z výsledků také vyplývá, že nejsou překročeny hodnoty poddolování, 

jejichž intenzita charakterizuje V. skupinu stavenišť dle ČSN 730039 Navrhování objektů 

na poddolovaném území. 

Program SUBSCH se velice dobře blíží k naměřené skutečnosti poklesů a neliší se 

od ní více než 3 cm. 
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