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Summary 

This thesis is my humble attempt to interpret the geomechanical characteristics    

of coal and concomitant rocks from the Bojanovice-Dubnany-Hodonin area. The study is 

divided into main three parts. The first part provides a description of the geological 

situation in the service area, and its interpretation. Additionally, statistical processes with 

geomechanical information have been detailed. The second part describes the software and 

provides results from processing the proposal utilization of log. In the third and final part, 

the essay is concluded by summarizing the results from statistical analysis. 

Key words: Geomechanical characteristics, coal and concomitant rocks, 

statistical analysis, South Moravia lignite coalfield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace 

V předloţené práci je provedeno vyhodnocení geomechanických vlastností uhlí          

a doprovodných hornin z oblasti Bojanovice-Dubňany-Hodonín. V první části jsou 

popsány geologické poměry daného území. Následuje vyhodnocení geomechanických 

vlastností uhlí a doprovodných hornin provedených v milosti. V další části jsou vysvětleny 

statistické postupy zpracování geomechanických dat. Následuje popis pouţitého 

programového vybavení a posouzení moţnosti vyuţití karotáţních záznamů. Další částí je 

zpracování a vyhodnocení výsledků. Na závěr práce je zařazeno shrnutí nejdůleţitějších 

informací získaných ze statistického vyhodnocení. 

Klíčová slova: Geomechanické vlastnosti, uhlí a doprovodné horniny, statistické 

vyhodnocení, Jihomoravský lignitový revír. 
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J – jih  
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PAP – prostor autochtonního paleogénu 

PP – pouzdřanský prostor 

RP – reziduální pánve 

VP – vídeňská pánev 

S – sever 

SCH – schrattenberský zlomový systém 

SP – spontánní polarizace 

ST – steinberský zlomový systém 

SV – severovýchod  

ZP – ţdánický prostor 
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1. Úvod 

Po památné bitvě u Slavkova v roce 1805 se napoleonská vojska utábořila kolem 

Čejče a Hovoran, kde posádka vojenské polní kuchyně vykopala v břehu topeniště. Od 

toho po několika dnech začal hořet břeh, v něm se nacházel a dosud nachází výchoz sloje. 

Takové je ústní vyprávění o nálezu lignitu na jiţní Moravě (Cyroň J., Cyroň R., 1998). 

V dnešní době se lignit převáţně vyuţívá pro spalování v energetice. Proto byla      

od roku 1957 největším odběratelem lignitu z jihomoravského lignitového revíru (JLR) 

elektrárna Hodonín. Uplatnění má i jako neenergetická surovina, kde se vyuţívá vysokého 

obsahu huminových kyselin v lignitu. Ty příznivě ovlivňují dynamiku teplotních                 

a vlhkostních poměrů, dále podporují koloběh ţivin v půdě a fixují polutanty. Pro tyto 

moţnosti vyuţití se drcený přírodní lignit prodával pod názvem Terra clean 

(Kořínková, 2009). 

Za nejstarší zmínku o dobývání se povaţuje letopočet 1824, který byl vyřezán     

na dubové výdřevě starého důlního díla (Cyroň J., Cyroň R., 1998). V té době byly doly 

zakládány v okolí výchozů slojí. První systematický průzkum provedla ve třicátých             

a čtyřicátých letech dvacátého století firma Baťa Zlín. Po druhé světové válce byl v roce 

1952 v rámci nové energetické koncepce zahájen rozsáhlý loţiskový průzkum, do kterého 

byla zahrnuta převáţná většina oblasti JLR a který byl dokončen v roce 1961 

(Honěk et al., 2001).  

V období od srpna 1977 do února 1985 proběhl v moravské ústřední prohlubni 

(MÚP), která je největší dílčí částí JLR, další rozsáhlý loţiskový a hydrogeologický 

průzkum. V rámci úkolu geologicko-průzkumných prací bylo realizováno 80 vrtů 

s celkovou metráţí 17 186 m a při inţenýrsko-geologickém a hydrologickém průzkumu 

bylo provedeno 34 vrtů s délkou 6 275 m (Chvístek et al., 1985). V roce 1985 byla 

vypracována sdruţená závěrečná zpráva, sloţená ze dvou částí: loţiskové (akce Hodonín-

Břeclav) a hydrogeologické (akce Bojanovice-Dubňany-Hodonín). Její součástí bylo          

i statistické vyhodnocení geomechanických parametrů, které měly zásadní vliv na volbu 

systému otvírky, přípravky a dobývání loţiska v oblasti Hodonín – Břeclav.  

Diplomová práce je členěna do osmi kapitol. 
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Kapitola číslo dvě, Jihomoravský lignitový revír, oblast Bojanovice – Dubňany – 

Hodonín, se zabývá geologickými poměry zájmového území. Snaţí se předloţit základní 

pohled na geologickou situaci oblasti. Postupně je popsán vývoj výzkumů, stavba, geneze, 

struktura a litologie vídeňské pánve. 

Třetí kapitola, výsledky vyhodnocení geomechanických vlastností uhlí                         

a doprovodných hornin provedených v minulosti, je zaměřena na popis výstupů původní 

statistické analýzy ze sdruţené závěrečné zprávy. Především se v ní zkoumala závislost 

jednotlivých geomechanických parametrů na hloubce. 

Kapitola číslo čtyři se zabývá sběrem geomechanických a technologických dat, 

jejich převodem do digitální formy a popisem všech zkoumaných parametrů. Následuje 

vysvětlení matematického aparátu pouţitého v sedmé kapitole pro nové přehodnocení 

výsledků. 

V páté kapitole je popsáno pouţité programové vybavení a šestá kapitola zkoumá 

moţnost vyuţití archivních karotáţních záznamů. 

Vyhodnocení výsledků je věnována kapitola sedmá. Pro jednotlivé 

geomechanické parametry jsou uvedeny základní statistické charakteristiky. Pomocí 

korelační analýzy se následně zjišťuje existence závislosti mezi dvojicemi 

geomechanických parametrů. Pokud je tato existence prokázána, stanoví se pro tuto 

závislost vhodný regresní vztah. Metodami vícenásobné regrese se následně zjišťují 

statisticky významné parametry, na kterých závisí vybraný parametr.  

Předkládaná diplomová práce se zabývá zhodnocením pořízených údajů 

obsaţených ve sdruţené závěrečné zprávě s pouţitím moderních statistických metod. Je 

zajímavé porovnat, jakým způsobem probíhala statistická analýza dříve a dnes. Jak se liší 

výsledky a postupy zpracování? Sdruţená závěrečná zpráva také obsahuje zprávu                 

o karotáţním měření s karotáţními křivkami z jednotlivých vrtů. Existuje vztah mezi 

výsledky karotáţních měření a geomechanickými vlastnostmi hornin? Jaké parametry jsou 

na sobě závislé a proč? Na tyto základní otázky se předkládaná diplomová práce snaţí 

nalézt odpovědi. 
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2. Jihomoravský lignitový revír, oblast  

Bojanovice – Dubňany – Hodonín 

Jihomoravský lignitový revír (obr. 2.1), je území na jihu Moravy, ve kterém         

se v moravské části vídeňské pánve v pannonských vrstvách vyskytují dvě hospodářsky 

důleţité sloje velmi slabě prouhelněného hnědého uhlí – lignitu: kyjovská a dubňanská sloj 

a několik méně významných doprovodných slojí. Jihomoravský lignitový revír se skládá    

ze čtyř dílčích částí. Kyjovská sloj se vyskytuje v kyjovské a domanínské části, zatímco 

dubňanská sloj se nalézá v moravské ústřední prohlubni a na Bzenecku. Předkládaná práce 

se zabývá analýzou a vyhodnocováním dat z vrtů vyznačených na obr. 2.1 z loţiskového 

průzkumu Hodonín – Břeclav. 

 
Legenda: 

1 – jednotný vývoj dubňanské sloje v MÚP, 2 – dubňanská sloj rozštěpená do 4 uhelných lávek v MÚP a do 

2 slojových lávek na Bzenecku, 3 – kyjovská sloj jednotná, 4 – státní hranice, 5 – linie štěpení dubňanské 

sloje v MÚP.  

Obr. 2.1: Přehledná mapa JLR s vyznačenými vrty, vedením geologického řezu(1-1´)          

a korelačního schématu (2-2´).Upraveno podle Hoňka, Staňka, Jelínka (2009) 
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2.1 Geologické poměry a stavba vídeňské pánve 

Vídeňská pánev (VP) se rozkládá mezi Východními Alpami a Západními 

Karpaty. Tvoří ji 150 km dlouhá a 50 - 60 km široká rhomboidální deprese protaţená       

ve směru SV-JZ, její větší část leţí na území Rakouska a Slovenska (internet2). 

Vídeňská pánev je významným zdrojem stavebních a nerostných surovin. 

Z energetických to jsou především ropa a zemní plyn (které se vyskytují mimo neogén,        

i v hlubším podloţí VP – ve flyšovém pásmu a v mesozoiku Východních Alp a Západních 

Karpat). Vídeňská pánev tak představuje z evropského hlediska klasickou roponosnou 

oblast. Mimo ropy a zemního plynu jsou svrchnomiocenní uloţeniny VP zdrojem další 

energetické suroviny – lignitu. Geomechanické vlastnosti lignitu a jeho doprovodných 

hornin jsou studovány a statisticky vyhodnocovány v kapitole sedm. 

Základním pramenem pro popis geologie VP je článek Jiříčka a Eliáše (2001), 

který je součástí monografie „Jihomoravský lignitový revír“ zpracované Hoňkem et al. 

(2001). 

Podloţí pánve tvoří především provrásněné horniny alpínského orogénu. Na 

tomto silně deformovaném spodním patře spočívá neogenní výplň pánve. Sedimentační 

prostor pánve se začíná vyvíjet ve spodním miocénu nejdříve jako dílčí deprese                

na hřbetech příkrovů, které jsou sunuty na předpolí s kompresní sloţkou hlavních napětí 

orientovanou ve směru SZ-JV. V karpatu se její orientace změnila na S-J coţ souviselo             

s levostrannou rotací Západních Karpat vůči předpolí Českého masivu a současně 

levostrannou směrnou komponentou kolize podél zlomů směru SV-JZ. Vídeňská pánev tak 

získává charakter tzv. pánve odtaţení (pull-apart), (Kachlík, 2003) coţ se projevuje 

zrychlenou subsidencí a romboedrickým tvarem pánve. Ve svrchním miocénu se VP 

změnila ve vnitrohorskou depresi poklesávající jen podél zlomů na okraji dílčích příkopů 

(Kováč 2000). Mocnost výplně  pánve dosahuje aţ 5500 m, coţ je typický rys pánví 

odtaţení (velká mocnost výplně na relativně malém prostoru podmíněném subsidencí 

podél směrných posunů). Během svého vývoje byla VP většinou propojena s alpsko-

karpatskou předhlubní a aţ do pliocénu také s podunajskou a pannonskou pánví, kam jsou 

její povrchové toky odváděny dodnes (internet2). 
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2.2 Geneze vídeňské pánve 

Vývoj VP (obr. 2.2) trval od spodního aţ do svrchního miocénu (obr 2.5)              

a v omezené míře dále pokračuje i v kvartéru. Hlavní geologický vývoj VP proběhl 

v časovém rozmezí před 24,0 – 1,8 miliony let a doznívá ještě v současnosti v podobě 

zemětřesení na zlomech při jejím JV omezení.  

Z paleogeografického hlediska patří tato pánev do oblasti Paratethydy, která 

vznikla na místě severní části původní oceánské pánve Tethys a na okrajových svazích 

varisky konsolidované evropské platformy, k níţ patřil také Český masiv. Během 

oligocenních a miocénních fází alpínského vrásnění byla Paratethys oddělena vznikajícím 

pásemným pohořím alpsko-karpatsko-kavkazského oblouku od středozemní oblasti. Ještě 

ve spodním miocénu se však otevřelo nové propojení obou prostorů transdinárským 

průlivem. Karpatská předhlubeň a VP se tak staly periferní součástí globálního propojení 

světových oceánů. Koncem badenu se uzavřela transdinárská cesta a pánve karpatsko-

pannonské oblasti jiţ jen velmi omezeně komunikovaly s ostatními oblastmi a postupující 

izolací se vyslazovaly a měnily v zanikající jezerní pánve (internet2). 

Eggenburg 

Počátkem miocénu, v eggenburgu vniklo moře do depresí vytvořených před čely 

strukturních jednotek centrálních a flyšových Karpat (Jiříček a Eliáš, 2001). Na bázi 

vrstevního sledu se usadily bazální slepence a pískovce. Subsidence umoţňuje sedimentaci 

luţického souvrství. Celková mocnost eggenburgských uloţenin dosahuje 300 – 600 m. 

Výskyty uloţenin a jejich mocnost ovlivnil nerovný reliéf podloţí. Spodní vrstvy luţických 

vrstev vznikly v mořském prostředí. Tuto sedimentaci ukončily pohyby příkrovů, které 

posunuly centrum depozice k jihu (Chlupáč et al., 2002). Radiometrické stáří uloţenin 

eggenbergu se pohybuje v rozmezí 24 – 22 mil. let, tj. délka trvání tohoto stupně je asi        

2 miliony let. 
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Ottnang 

Nadloţní ottnanngské uloţeniny mají proti eggenburgským poněkud větší 

rozšíření, i kdyţ jejich dnešní rozsah je ovlivněn erozí, která proběhla před svrchním 

badenem. Počátkem ottnangu došlo v jednotlivých dílčích sedimentačních prostorech              

k celkovému změlčení a k postupnému vyslazování. V nejspodnějším ottnangu se usazují 

mocné polohy písků, popřípadě štěrků. Mocnost uloţenin je proměnlivá a kolísá                

od několika desítek metrů aţ do cca 600 m a v detailu je význačně ovlivněna morfologií 

podkladu. Radiometrické stáří ottnangu odpovídá době trvání 1,5 mil. let (Jiříček a Eliáš, 

2001).  

Karpat 

Změny v tektonickém reţimu vyvolaly jinou konfiguraci sedimentačního prostoru 

VP. Tyto změny jsou spojovány s pokračujícími pohyby příkrovů magurské skupiny, které 

tvoří bezprostřední podloţí neogénu. Počátkem karpatu proniká do moravské části nová 

mořská transgrese. Na bázi jsou deltové týnecké písky, nad nimi pak nastupují 

hlubokovodnější šlíry (vápnité jíly s polohami jemnozrnných písků) lakšárského souvrství. 

Ve vyšším karpatu pánev opět změlčuje a ukládají se šaštínské písky, jejichţ fauna dokládá 

vyslazování a regresi, jeţ pokračuje i v nadloţním, převáţně jílovitém závodském 

souvrství s anhydrity (Chlupáč et al., 2002). Celková mocnost karpatských uloţenin je asi 

1000 – 1500 m. 

Baden 

Nový tektonický reţim ve spodním badenu podmínil otevírání a subsidenci pánve 

dalšími mořskými transgresemi od jihu k severu, zdůrazněné globálním zdvihem mořské 

hladiny. Sedimentuje mocný soubor vápnitých jílů. V této době vznikla mezi zlomovými 

pásmy SV-JZ směru moravská ústřední prohlubeň. Spolu se svým okolím byla zaplňována 

deltovými sedimenty pestrých jílů ţiţkovských vrstev. Nadloţní hrušecké souvrství 

znamená opětovné obnovení mořské sedimentace vápnitých jílů. U pobřeţí se uloţily 

polohy lábských písků a na elevacích bioklastické vápence. Ve svrchním badenu se pánev 

změlčila a rozšířila k severu. Převládají písčité aţ brakické sedimenty. Koncem badenu se 

pánev stala brakickým zálivem, jen omezeně komunikujícím s otevřeným mořem 

(Jiříček a Eliáš, 2001). 
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Legenda: 

1 - okraj Českého masivu vystupující na povrch, 2 - dnešní okraj přesunutých Západních Karpat, 3 - vnější 

okraj flyšových příkrovů, 4 - mořské pánve. MH - mořská hladina, PAP - prostor autochtonního paleogénu, 

B - zlomový systém Bulhar, SCH - schrattenberský zlomový systém, ST - steinberský zlomový systém, RP - 

zbytkové (reziduální pánve), VP - vídeňská pánev, ZP - ždánický prostor, PP - pouzdřanský prostor, KP - 

karpatská předhlubeň, DP - dunajská pánev. 

Obr. 2.2: Paleogeografické a tektonické schéma vývoje Západních Karpat na Moravě v 

terciéru (Stráník - Brzobohatý in Chlupáč et al. (2002) 
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Sarmat 

Sarmat tektonicky patří do období klidnějšího vývoje VP. Sladkovodní 

sedimentace spodního sarmatu měla větší rozšíření, neţ transgrese ve svrchním badenu. 

Proto jsou sedimenty spodního sarmatu transgresivně uloţeny i na magurském flyši. Tyto 

uloţeniny jsou označovány jako bílovické souvrství. Maximální mocnost sarmatu je více 

neţ 800 m (Jiříček a Eliáš, 2001).  

Pannon 

Popisu pannonu bude ze všech období nejobsáhlejší, protoţe se v něm vyskytuje 

dubňanská sloj a doprovodné horniny, jejichţ geomechanické vlastnosti jsou předmětem 

dalšího zpracování.  

Pannon ve VP vyčlenil a termín kongeriové vrstvy zavedl Friedl (1931) in Jiříček 

a Eliáš (2001). Pannon ve VP vymezil Papp (1951, 1953) in Jiříček a Eliáš (2001) podle 

měkkýšové fauny na zóny A aţ H. Ty jsou rozčleněny na tři oddíly: spodní kongeriové 

vrstvy (zóny A aţ D), střední kongeriové vrstvy (zóna E) a svrchní kongeriové vrstvy. 

Čtyřoký (2000) zóny A – E řadí spodnímu aţ střednímu pannonu. Svrchní pannon 

reprezentuje dubňanské souvrství (zóna F) a nejvyšší panon představuje souvrství gbelské 

(zóny G – H). V této geologické etapě se vyskytují dvě významné hnědouhelné (lignitové) 

sloje – sloj kyjovská (zóna B) a dubňanská sloj (zóna F) (Pešek et al. 2010). Příčný řez 

jihomoravským lignitovým revírem je zobrazen na obr. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3: Příčný geologický řez jihomoravským lignitovým revírem (linie řezu vyznačena 

na obr. 2.1). Převzato z Peška et al. (2010) 
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Spodní pannon 

Zóna A se vyznačuje sedimentací písků, které se střídají se šedými jíly aţ jílovci. 

Na bázi se vzácně vyskytují hrubě zrnité pískovce. 

Nadloţní zóna B, tj. šedá série je reprezentována šedými, převáţně vápnitými 

jílovci s mocnými polohami jemnozrnných křemenných písků.  V typickém vývoji se mezi 

Čejčí, Kyjovem, Kelčany a Domanínem vyskytuje kyjovská sloj, její mocnost kolísá           

a v průměru dosahuje asi 3 m. Celková mocnost této série je několik desítek metrů.  

Jiříček (2000) vyčlenil přechodnou zónu B/C, řadí do ní jílovce a prachovce         

v povrchových výchozech u Stavěšic. V okolí Mutěnic se vyskytují ţluté prachové písky, 

v okolí Čejče jsou ekvivalentem šikmo zvrstvené prachy. Samotná série C bývá nazývána 

jako ţlutá písčitá série. Cyklicky se v ní střídají písky, prachy s polohami jílů a ojedinělých 

tenkých uhelných slojí. V okolí Čejče leţí místy na bázi flyšové klasty obsahující 

redeponovanou spodnobadenskou faunu. Mezi Čejčí a Svatobořicemi vystupují ve spodní 

části zóny C bělošedé, slídnaté prachy a prachové písky, tzv. kuřavky, v okolí Kyjova pak 

bělošedé písky. V nejvyšší části zóny se usadily zelené vápnité jíly s vloţkami sádrovců. 

Směrem k J do středu pánve se písčité uloţeniny postupně mění na jílovité. Celková 

mocnost série dosahuje aţ 250 m (Pešek et al. 2010).  

Střední pannon 

Pro šedou pelitickou sérii (zóna D) v okrajovém vývoji jsou typické olivově šedé 

vápnité prachy a prachové jíly s vloţkami lumachely (vápenec sloţený převáţně z úlomků 

schránek mlţů). V pánevním vývoji pokračuje sedimentace tmavě šedých vápnitých jílů, 

jejichţ sled místy ukončuje 10 – 15 cm mocná slojka lignitu. 

V šedozelené sérii (zóně E) převaţují šedozelené, ve spodní části ţluté                

aţ ţlutošedé jemnozrnné písky s vloţkami zelených, nebo zelenošedých jílů (Pešek et al. 

2010). Celkově se v zóně E dá vyčlenit spodní část s jílovým vývojem a svrchní část 

v písčitém vývoji. Jiţ v této části pannonu se dají rozeznat neúplné jednoduché 

sedimentační cykly tvořené písky, prachy a zelenošedými jíly. Jsou zde výrazně potlačeny 

uhelné členy. Při okrajích sedimentačního prostoru se lokálně vytváří prostředí vhodné pro 

ukládání uhelnatých jílů a kořenových půd, jako předzvěst nástupu  nadloţní uhelné série. 

Mocnost zóny E dosahuje asi 300 m. 
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Svrchní pannon 

Uhelná série (zóna F) začíná v nejspodnější části sledu cyklotémou F1. Ta je 

tvořena dubňanskou slojí, tzv. velkým pískem, slínitou polohou a tzv. malým pískem. 

Geologická mocnost sloje v severní části MÚP je v rozmezí 4 aţ 5 m, sloj je jednotná bez 

významnějších proplástků. Ve střední části prohlubně se ve sloji objevují tři výraznější 

proplástky, které dělí sloj na čtyři uhelné lávky. Celá sloj je tak rozdělena do sedmi poloh. 

Směrem k Z a J se proplástky zvýrazňují, jejich mocnost roste. Rovněţ v uhelných lávkách 

přibývá anorganický podíl, lávky se postupně mění na polohy tvořené uhelnatými 

horninami, ale stále lze v profilu sloje tyto lávky nalézt. Geologická mocnost sloje roste             

a při západním okraji prohlubně dosahuje 12 aţ 13 m. Většinu sloje zde ale tvoří 

přechodné horniny nebo horniny bez uhelné příměsi. Výrazně se zvyšuje obsah popela        

v celé sloji. Jednotlivé polohy lze identifikovat také v severní části prohlubně. Polohy      

ve sloji odpovídající proplástkům na J nejsou ovšem na S tak výrazné, projevují se pouze 

zvýšeným obsahem popela v uhlí (Honěk et al., 2009). 

V nadloţí dubňanské sloje pokračují další tři cyklotémy - F2-F4 (Jiříček a Eliáš, 

2001) s uhelnými slojemi označovanými L10, L20, L30. Mají jednoduchou stavbu, nebo se 

štěpí do dvou a více lávek (Pešek et al. 2010). Nejkvalitněji vyvinutá je druhá nadloţní 

sloj, další jsou hospodářsky nevýznamné. Velice sloţité jsou hydrogeologické poměry, 

které komplikovaly těţbu lignitu v JLR. Honěk in Pešek (2010) popsal stavbu nadloţních 

izolátorů a kolektorů na obr. 2.4. Za mocnost uhelné série se povaţuje vzdálenost mezi 

bází dubňanské sloje a slojí L30. 

Pestrá série (zóny G a H), neboli gbelské souvrství je tvořeno komplexem 

pestrých jílů s ojedinělými čočkami prachů a písků. Vzácně se vyskytují také polohy uhlí 

uhelnatého jílu nebo jílu s uhelnou příměsí. Časté jsou bělošedé vápnité konkrece a černé 

manganové konkrece. Tato série na severu následkem předkvartérní eroze chybí, a směrem 

k jihu mocnost narůstá aţ na 180 m (Jiříček a Eliáš, 2001). 

Přechodná série (zóna G). Mezi Dolními Bojanovicemi a Luţicemi začíná 

v pestrých jílech spodní části pestré série. Objevují se vloţky šedých jílů a prachů, jejichţ 

mnoţství dále k J přibývá. Pestrá série tak nabývá charakteru uhelné série s výskyty 

dalších uhelných slojí. Báze této série se klade do nadloţí sloje L30 nebo do nadloţí 

biomikritického vápence (Pešek et al. 2010).  
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Obr. 2.4: Podélné korelační schéma s uhelnou a pestrou sérií (linie řezu vyznačena          

na obr. 2.1). Převzato z Peška et al. (2010) 

Pliocén 

Během pliocénu byly ve vyzdviţené moravské části VP zaplňovány říčními 

sedimenty jen dílčí úvaly řek Moravy a Dyje. Zřetelně poklesla pouze podhůří Malých 

Karpat na Slovensku, kde se uloţily aţ několik set metrů mocné jezerní štěrky, písky a jíly 

(Chlupáč et al., 2002).  

Díky komplikované litologii a tektonické stavbě  příkopů a hrástí byly během 

vývoje VP vytvořeny vhodné podmínky pro akumulace plynných a kapalných uhlovodíků 

- loţisek ropy a zemního plynu (Jiříček a Eliáš, 2001). Pasti uhlovodíků mají většinou ráz 

elevačních struktur, v nichţ jsou roponosné horniny izolovány a utěsněny zlomy, nebo 

nepropustným nadloţím (Chlupáč et al., 2002). 
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Obr. 2.5: Stratigrafické schéma neogénu vídeňské pánve na Moravě. Brzobohatý in 

Chlupáč et al. (2002) 

2.4 Struktura vídeňské pánve 

Vídeňská pánev prošla poměrně sloţitým vývojem, který se odráţí na její 

neogenní výplni. Zatímco spodnomiocenní sedimenty jsou zřetelně zprohýbány, 

svrchnomiocenní a pliocenní uloţeniny leţí téměř horizontálně. Starší sedimentární úrovně 

– spodní miocén a část středního miocénu mají spíše zachované starší zlomové struktury, 

naproti tomu v mladších úrovních jsou především vyvinuty struktury mladší (Pešek et al. 

2010). 

Rhomboidální tvar VP, ohyby pánevních struktur a rozloţení neogenních 

depocenter indikují specifický průběh napětí v období vzniku VP. Vznik této tenze je podle 

současných představ spojován s pokračujícím přesunem příkrovů v Západních Karpatech 

ve spodní části středního miocénu a pohyby příkrovů ve Východních Alpách. To, spolu 

s poklesovou tendencí hlubokého podloţí (včetně krystalinika), vedlo od spodního badenu 

aţ ke dnešnímu vzhledu vídeňské pánve. 
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3. Výsledky vyhodnocení geomechanických 

vlastností uhlí a doprovodných hornin 

provedených v minulosti 

Následující část popisuje výsledky sdruţené závěrečné zprávy z listopadu 1985, 

vytvořené na základě  hydrogeologického a loţiskového průzkumu. Úkolem průzkumných 

prací bylo vyhodnotit údaje pro přípravu a vyhloubení nových dolů. Zpráva se zabývá 

statistickým vyhodnocením geomechanických vlastností uhlí a doprovodných hornin, 

zejména pak mírou závislosti těchto vlastností na hloubce. 

Základní data poskytl vrtný průzkum, z něhoţ byly získány geologické, 

hydrologické, loţiskové a v neposlední řadě technické údaje o vlastnostech doprovodných 

hornin a samotného loţiska lignitu. Mimořádná sloţitost geologických                                

a hydrogeologických poměrů v JLR činí značně komplikovanou i problematiku 

objektivního zjištění geomechanických charakteristik doprovodných hornin a lignitu. Pro 

potřeby perspektivního plánování a projektování byl základní zdroj informací vrtný 

průzkum z povrchu, kterým bylo moţné získat dostatečné mnoţství kvalitních informací         

o geomechanické charakteristice horninového masivu. Na dosaţení tohoto základního cíle 

byl proto orientován také projekt geomechanického průzkumu pro hodnocenou 

průzkumnou oblast (Chvístek et al., 1985).  

Projekt geomechanického průzkumu vycházel ze zkušeností starších  

průzkumných prací, proto se zaměřoval na stručné shrnutí přijatých doporučení: 

- klást důraz na geomechanické hodnocení vrtů s vyššími výnosy jádra a na efektivní 

mocnost průvodních hornin, 

- větší uplatnění polních geomechanických zkoušek s hlavním cílem v maximální 

moţné míře sníţit negativní vliv časového faktoru na stav horninových vzorků, 

- širší uplatnění nepřímých metod stanovení pevnosti hornin v terénu, vzhledem 

k převáţně nevyhovujícímu stavu vrtného jádra pro odběr neporušených vzorků 

potřebných rozměrů, 

- realizace speciálních geomechanických vrtů pro vytvoření podmínek komplexního 

geomechanického hodnocení vrtného jádra bylo nutno vázat na podmínku 
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úspěšného vyřešení dvou základních úkolů: zlepšení technologie jádrování              

a přístrojového odběru neporušených vzorků, 

- vyuţití všech aplikovatelných výsledků získaných v širším okolí zájmového území 

jinými organizacemi (Chvístek et al., 1985). 

Zpráva vycházela z výsledků polních a laboratorních zkoušek fyzikálně-

mechanických vlastností horninového jádra z vrtů v severní části průzkumného území 

Hodonín – Břeclav. Průzkum byl zaměřen na efektivní mocnost průvodních hornin            

a dubňanskou sloj. Vzhledem k nevyhovující kvalitě jádra pro geomechanické účely, byly 

vybrané zkoušky přesunuty na zkoušky polní. Dále byla pozornost věnována hodnocení 

zvodněných kolektorů (Chvístek et al., 1985).  

Laboratorní zkoušky fyzikálně-mechanických vlastností hornin byly provedeny 

dle platných norem ČSN a polní zkoušky podle doporučených postupů. Výsledky 

geomechanických zkoušek byly analyzovány statistickými metodami, při kterých byly pro 

jednotlivé petrografické typy stanoveny základní charakteristiky – aritmetický průměr, 

směrodatná odchylka, koeficient variability a interval nejčastějších hodnot (střední 

hodnota±směrodatná odchylka). U průvodních hornin byly při statistickém zpracování 

sledovány změny fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na hloubce         

(Chvístek et al., 1985). 

3.1 Celkové zhodnocení výsledků geomechanických 

zkoušek komplexu nadložních a podložních hornin 

Nadloţní a podloţní horniny jsou charakteristické plynulými přechody mezi jíly, 

uhelnatými jíly se šedými, někdy i nazelenalými vápnitými jílovci a šedými jemnozrnnými 

písky a prachy. Pro základní statistické vyhodnocení geomechanických vlastností a jejich 

změn v závislosti na hloubce byly v komplexu průvodních hornin vyčleněny čtyři 

petrografické typy. Jelikoţ jsou některé názvy skupin sedimentů dlouhé, jsou místo nich 

dále uvedeny zjednodušené názvy v závorkách: 

- jíl aţ prachovitý jíl, 

- jíl písčito-prachovitý, prachovito-písčitý a písčitý (jíl aţ písčitý jíl), 

- prach jílovitý, jílovito-písčitý, písčito-jílovitý a písčitý (prach), 
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- písek jílovito-prachovitý, prachovito-jílovitý a prachovitý (písek). 

Pro sledování změn geomechanických vlastností v závislosti na hloubce byly 

stanoveny intervaly: 0 - 100 m, 100 - 200 m, 200 - 300 m a celý hloubkový interval        

0 – 300 m. Výsledky statistického vyhodnocení geomechanických zkoušek výše 

uvedených hornin jsou uvedeny v přílohách 1 – 4 (Chvístek et al., 1985). 

V celkovém zhodnocení výsledků se nejdříve komentuje rozptýlení od hlavního 

směru (tím je patrně míněn rozptyl jednotlivých veličin od střední hodnoty). Ten mohl být 

způsoben lokálním petrografickým sloţením a metodikou stanovení vlastností. Z toho 

vyplývá, ţe u zkoušek jednoduchých se technologický vliv nemohl zásadně projevit. 

Jednalo se o stanovení měrné hmotnosti, objemové hmotnostní vlhkosti, pórovitosti             

i o mez plasticity. Naproti tomu jiné zkoušky byly zatíţené technologickou chybou, kterou 

nelze jednoznačně vysvětlit. Jednalo se hlavně o stanovení meze tekutosti a pevnosti 

horniny. Přesto bylo moţné v dílčích hloubkových intervalech u všech horninových typů 

přiřadit jistou střední hodnotu.  

Dále se v sdruţené závěrečné zprávě popisují vlastnosti jednotlivých 

petrografických typů. V prvé řadě je diskutován průběh měrné hmotnosti v závislosti        

na hloubce. Z příloh 1 – 4 je patrné, ţe se střední hodnota měrné hmotnosti v dílčích 

hloubkových intervalech téměř neliší od střední hodnoty pro interval celý. Z toho vyplývá, 

ţe se měrná hmotnost s hloubkou nemění. Jelikoţ je měrná hmotnost reprezentována 

mineralogickým sloţením, mohl se tedy kaţdý z hodnocených typů materiálů povaţovat    

za petrograficky homogenní. U objemové hmotnosti byl u všech hodnocených typů 

horninových materiálů výrazně patrný její růst s hloubkou. Hodnoty přírůstků průměrných 

hodnot v dílčích hloubkových intervalech postupně klesají, coţ svědčí o tom, ţe růst 

objemové hmotnosti probíhal nelineárně. S rostoucí objemovou hmotností v závislosti      

na hloubce byl na druhé straně výrazně patrný pokles pórovitosti a hmotností vlhkosti. 

Také zde byl z dílčích intervalů patrný nelineární průběh poklesů hodnot obou těchto 

vlastností s hloubkou, které se asymptoticky blíţí konečné hodnotě nulové. U smykové 

pevnosti bylo patrné, ţe obě její sloţky vykazují poměrně velký rozptyl hodnot. Ten mohl 

vzniknout ze dvou důvodů. Předně proměnným petrografickým sloţením a dále pak 

vlastním zkušebním technologickým procesem skládajícím se z odběru vzorků, jejich 

přípravou, prováděním smyku při různé orientaci vrstvení, problémy vlastní smykové 
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aparatury atd. Hodnota úhlu vnitřního tření se s hloubkou měnila minimálně, tudíţ je       

na hloubce nezávislá. Toto zjištění mělo však relativní význam, protoţe nereprezentovalo 

skutečný stav napjatosti v hloubce masivu, jelikoţ vycházelo z výsledků zkoušek 

dvouosého stavu napjatosti. Přes značné rozptýlení hodnot byl pro prostou tlakovou 

pevnost a pro smykovou pevnost - soudrţnost z dílčích hloubkových intervalů zcela zřejmý 

růst průměrných hodnot s hloubkou (Chvístek et al., 1985). 

3.2 Celkové zhodnocení výsledků geomechanických 

zkoušek uhlí 

Výsledky provedeného statistického vyhodnocení v minulosti uskutečněných 

geomechanických zkoušek uhlí a uhelnatého jílu obsahuje příloha 5. Vyhodnocení bylo 

vypracováno pro jednotlivé petrografické typy uhlí: xylodetritické, jílovité xylodetritické, 

detritické, jílovité detritické a uhlí souhrnně. Vzhledem ke stavu vrtného jádra bylo 

geomechanické hodnocení zaměřeno na vyuţití převáţně polních a nepřímých metod 

(Chvístek et al., 1985). 

3.3 Celkové zhodnocení výsledků geomechanických 

zkoušek jílů s různým podílem prachovité a písečné 

frakce – přímé nadloží a podloží dubňanské sloje 

Statistické vyhodnocení geomechanických zkoušek jílů přímého nadloţí a podloţí 

dubňanské sloje obsahuje příloha 5. Tento druh hornin tvoří v hodnoceném průzkumném 

území pouze jednu část okolí sloje, zatímco část druhou reprezentují materiály zvodnělé, 

nesoudrţné. Byly zjištěny rozdíly ve fyzikálních vlastnostech hodnocených hornin, které 

nemají výraznější charakter a lze je přičíst spíš nereprezentativnímu statistickému souboru. 

Posuzované horniny přímého nadloţí a podloţí dubňanské sloje vykazovaly ve srovnání         

s analogickými petrografickými typy ze stejné hloubkové úrovně vyšší hodnoty 

pevnostních vlastností. Důvodem mohla být heterogenita materiálu s příměsí uhlí, tepelné 

vlivy sloje apod. (Chvístek et al., 1985).  
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3.4 Geologický, ložiskový, inženýrsko-geologický              

a hydrogeologický průzkum 

Loţiskový a hydrogeologický průzkum se uskutečnil od ledna 1977 do května 

1985. Konstrukce vrtů nebyla ve všech případech stejná, coţ bylo dáno především dlouhou 

dobou realizace. Během tohoto časového úseku byly vyměňovány typy souprav pro 

realizaci úkolu, svým vývojem prošlo také sloţení výplachu pro danou oblast. Dále 

konstrukce vrtů ovlivňovala geologické poměry na jednotlivých lokalitách, kde problémy 

nejvíce způsobovaly nezpevněné písky, které vypadávaly ze stěn vrtů. Proto musely být 

paţeny ochranné kolony přes pásma nezpevněných hornin. 

Technologie vrtání se měnila v závislosti na typu vrtné soupravy a geologicko-

technických podmínkách jednotlivých vrtů. Z vrtných nástrojů byly pouţívány v počátcích 

úkolu třílistová dláta, valivá dláta, jádrováno bylo s tvrdou korunkou. Jádrování probíhalo 

dvojitým otočným jádrovákem. Vývojem prošlo sloţení výplachu z osmotického              

na přírodní výplach bentonitového typu. Pouţívání tohoto typu výplachu přispělo k vyšší 

stabilitě stěn vrtu, coţ příznivě působilo na sníţení počtu zaklínění nářadí. Nevýhodou 

druhého typu výplachu je velký elektrický odpor, coţ nevyhovovalo karotáţnímu měření. 

Proto bylo nutné před karotáţí sniţovat el. odpor hydroxidem sodným                    

(Chvístek et al., 1985).  

U hydrogeologického průzkumu byly vrty vystrojovány keramickými a lepenými 

filtry. Následně se prováděla krátkodobá čerpací zkouška při konstantním čerpaném 

mnoţství hlubinným čerpadlem Grundfos (Chvístek et al., 1985).  

Likvidace všech vrtů proběhla uzamykatelnými úsťovými uzávěry. 
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4. Postupy zpracování geomechanických dat 

Matematická statistika se zabývá metodami (Otipka, Šmajstrla, 2008) získávání, 

zpracování a vyhodnocování hromadných dat (tzn. údajů o vlastnostech velkého počtu 

jedinců - osob, věcí či jevů).  

Podle pouţitých metod se matematická statistika dělí na : 

- deskriptivní, popisnou statistiku - zabývá se efektivním získáváním ukazatelů, které 

poskytují obraz zkoumaného jevu; 

- statistickou indukci (matematickou statistiku v uţším smyslu) - řeší problémy 

zobecňování výsledků získaných z určité části statistického souboru dat na celou 

skupinu dat (Otipka, Šmajstrla, 2008). 

Výsledky sdruţené závěrečné zprávy z minulosti vycházejí ze vstupních dat, které 

byly nově podrobeny statistickému zpracování a vyhodnocení s vyuţitím softwarového        

a hardwarového vybavení, které v době původního zpracování nebylo dostupné. Jsou pro 

to pouţity metody popisné statistiky a také regresní a korelační analýza. 

4.1 Popis zkoumaných geomechanických vlastností 

V této kapitole jsou stručně postupně popsány zkoumané geomechanické 

vlastnosti hornin. Pro stanovení jednotlivých popisných fyzikálních vlastností hornin        

se pouţívají vzorce s různými vstupními parametry. Pro názornost jsou tyto parametry 

zobrazeny ve schématu na obr. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2: Schéma složek horniny 

mw 

md 

Vp 

Vs 

V, m 

vzduch 

 voda 

 
skelet 

 

Legenda: 

m –  hmotnost přirozeně vlhkého vzorku 

md – hmotnost pevných částic vysušené 

zeminy 

mw – hmotnost kapalných částic 

V –  objem přirozeně vlhkého vzorku 

Vp –  objem pórů 

Vs –  objem pevných částic 
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Měrná hmotnost 

Měrná hmotnost ϱs je hmotnost jednotkového objemu pevné fáze zeminy. 

Vypočítá se z poměru hmotnosti zrn vysušené zeminy k jejich objemu podle vztahu (1): 

 3.  mt
V

m

s

d

s  (1) 

Objemová hmotnost vlhká 

Vlhká objemová hmotnost ϱn je hmotnost všech sloţek v objemové jednotce 

nasycené horniny. Je definována dle vztahu (2) jako podíl celkové hmotnosti zeminy            

k celkovému objemu (Marschalko et al., 2004). V laboratoři se stanovuje objemová 

hmotnost pomocí vyřezávacího krouţku, přímým výpočtem objemu (u vzorků 

pravidelného geometrického tvaru) nebo pomocí váţení pod vodou. Tato vlastnost má 

zásadní vliv na výpočet zatíţení, které je definováno jako součin hloubky, objemové 

hmotnosti vlhké a tíhového zrychlení. Dále je tento parametr pouţíván pro výpočty zásob.  

 3.  mt
V

m
n  (2) 

Objemová hmotnost suchá 

Suchá objemová hmotnost ϱd se dle vztahu (3) stanoví jako podíl hmotnosti 

zeminy a jejího objemu. Objem zeminy se vţdy bere ve vlhkém stavu, hmotnost zeminy   

se uvaţuje aţ po vysušení. Vzorek se povaţuje za vysušený, jestliţe po 24 hodinách je 

změna jeho hmotnosti menší neţ 0,1%. 

 3.  mt
V

md
d  (3) 

Pórovitost 

Pórovitost npor udává podíl objemu pórů k celkovému objemu horniny, udává se            

v procentech. Lze ji stanovit pomocí objemové hmotnosti zcela vysušené zeminy ϱd               

a měrné hmotnosti ϱs dle vzorce (4). Hodnota pórovitosti kolísá v závislosti na tvaru zrn, 

způsobu uloţení a vlhkosti zeminy. 

 %1001 
s

d
porn




 (4) 
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Hmotnostní vlhkost 

Hmotnostní vlhkost wn je dána vztahem (5) poměrem hmotnosti vody ve vzorku      

k hmotnosti pevné fáze vysušeného vzorku. 

 %100
d

w
n

m

m
w  (5) 

Atterbergerovy meze  

Chování soudrţné zeminy je závislé na její vlhkosti. Při vysoké vlhkosti se jílovitá 

zemina stává kašovitou aţ tekutou. Tekutý stav odpovídá případu, kdy zemina neklade 

téměř ţádný odpor proti smykovému přetvoření. Vzhledem k tomu, ţe mezi jednotlivými 

konzistenčními stavy neexistují ostré hranice, jsou zavedeny tzv. hraniční vlhkosti, 

stanovené laboratorně nejčastěji podle Atterberga (Marschalko et al., 2004). Vlhkost,      

při které zemina jiţ vykazuje určitou smykovou pevnost, je uvaţována za hraniční mezi 

stavem tekutým a plastickým je označována jako mez tekutosti wL [%]. Přechodná vlhkost 

mezi stavem plastickým a pevným je označována jako mez plasticity wP [%]. Rozdílem 

mezi vlhkostí na mezi tekutosti a vlhkostí na mezi plasticity se získá index plasticity – 

IP [%]. Udává, o kolik vody se musí zemina obohatit, aby přešla z vlhkosti na mezi 

plasticity do vlhkosti na mezi tekutosti. 

Úhel vnitřního tření  

Úhel vnitřního tření φ [°] je především daný třecím odporem mezi jednotlivými 

částicemi bránící tomu, aby po sobě zrna klouzala. Tato geomechanická vlastnost přímo 

závisí na určitých vlastnostech, a to především na velikosti, tvaru, uspořádání a mnoţství 

jednotlivých částic dané zeminy.  

Efektivní smyková a prostá tlaková pevnost 

Horniny jsou schopny vyvíjet odpor proti porušení celistvosti vlivem vnějšího 

namáhání. V okamţiku dosaţení napětí na mezi pevnosti dochází k porušení. Podle 

způsobu namáhání se v této práci rozlišuje pevnost v prostém tlaku σD [MPa] a ve smyku 

C´ [MPa] (Marschalko et al., 2004). 
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4.2 Sběr dat 

Sdruţená závěrečná zpráva vycházela ze vstupních dat obsaţených v její příloze. 

V řádcích tabulky byly uvedeny geomechanické vlastnosti vztaţené k určité hloubce 

daného vrtu, viz obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1: Část tabulky ze sdružené závěrečné zprávy 

Pro současné zpracování bylo nutné převést údaje do digitální podoby. Data byla 

naskenována a exportována do programu Microsoft Word. Při převodu údajů se vyskytlo 

velké mnoţství chyb, nejčastěji se jednalo o špatné rozlišení počtu desetinných míst, nebo 

záměna čísla 0 s písmenem O. Proto bylo nutné kaţdý údaj zkontrolovat a případně 

opravit. Některá čísla byla ohraničena lomítky, v takovém případě byla informace zatíţena 

chybou a do výpočtů nebyla zahrnuta. 

Veškeré zpracování dat uvedených v sdruţené závěrečné zprávě probíhalo ručně, 

coţ v porovnání s dnešními postupy trvalo několikanásobně delší dobu. Celkové statistické 

vyhodnocení provedené v minulosti obsahují přílohy 1 – 5.  

Pro podrobnější zkoumání uhelných poloh byly z loţiskové databáze JLR (Staněk 

el al., 2008) doplněny údaje o popelnatosti (A
d
), výhřevnosti (Qi

r
) a obsahu vody (W

a
). 

Hodnoty výhřevnosti byly regresně dopočteny z popelnatosti, proto je nemělo význam dále 

zkoumat a vyhodnocovat. 



Rudolf Kalousek: Vyhodnocení geomechanických vlastností hornin 

 

2011  22 

 

4.3 Popisná statistika 

Popisná statistika se obecně zabývá efektivním získávání ukazatelů, které poskytují 

souhrnný obraz zkoumaného jevu. V tomto případě se zkoumají vybrané geomechanické 

vlastnosti čtyř petrografických typů hornin. 

Pro popis jednotlivých parametrů jsou pouţity následující charakteristiky: 

- charakteristiky polohy: střední hodnota, modus, medián, kvartily, 

- charakteristiky variability: rozptyl, směrodatná odchylka, koeficient variability, 

- charakteristiky šikmosti a špičatosti: empirický koeficient šikmosti, empirický 

exces (špičatost). 

CHARAKTERISTIKY POLOHY 

Empirická střední hodnota – x se stanoví dle vztahu (6):  

i

n

i

i xf
N

x  
1

1
 (6) 

kde 

N – rozsah souboru, 

n – počet různých hodnot, 

fi – absolutní četnost hodnoty xi. 

Modus 

Jedná se o hodnotu s největší absolutní četností. 

Medián 

Je ta hodnota, která rozděluje uspořádaný soubor na dvě části o stejném počtu 

prvků. Má-li soubor sudý počet prvků, povaţuje se za medián průměrná hodnota 

prostředních dvou. 

Kvartily 

Rozdělují uspořádaný statistický soubor na čtyři části se stejnou četností.           

Ve vyhodnocení je pouţit první kvartil x0,25 a třetí kvartil x0,75. Druhý kvartil x0,5 je medián. 
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Pro srovnání s normální distribucí je pouţit histogram rozdělení četností.           

Pro vizualizaci extrémních a odlehlých hodnot krabicový graf (obr. 4.3). 

 
        1          2           3        4       5       6   7     8 

Legenda: 

1 – extrémní hodnoty menší neţ x0,5 – 3(x0,75 - x0,25) nebo větší neţ x0,5 + 3(x0,75 - x0,25) 

2 – odlehlé pozorování v intervalu od x0,5 – 3(x0,75 - x0,25) do x0,5 – 1,5(x0,75 - x0,25) nebo                       

v intervalu x0,5 + 1,5(x0,75 - x0,25) do x0,5 + 3(x0,75 - x0,25) 

3 – minimum, v případě výskytu odlehlých hodnot: hD = x0,5 – 1,5(x0,75 - x0,25) 

4 – aritmetický průměr x  

5 – první kvartil x0,25 

6 – medián x0,5 

7 – třetí kvartil x0,75 

8 – maximum, v případě výskytu odlehlých hodnot: hH = x0,5 + 1,5(x0,75 - x0,25) 

Obr. 4.3:Popis krabicového grafu 

CHARAKTERISTIKY VARIABILITY 

Empirický rozptyl – s
2
 

Vyjadřuje rozptýlenost hodnot kolem střední hodnoty, stanoví se dle vztahu (7): 





n

i

ii xxf
N

s
1

22 )(
1

 (7) 

kde 

N – rozsah souboru, 

n – počet různých hodnot, 

fi – absolutní četnost hodnoty xi, 

x – empirická střední hodnota. 
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Empirická směrodatná odchylka – s 

Jedná se o druhou odmocninu z rozptylu, stanoví se dle vzorce (8): 

2ss   (8) 

Variační koeficient – v

   Pouţívá se pro posouzení relativní velikosti rozptýlení dat. Můţe slouţit               

k porovnávání variability proměnných v odlišných jednotkách, je definován podle 

vztahu (9):

 

x

s
v   (9) 

kde 

s – směrodatná odchylka, 

x – empirická střední hodnota. 

CHARAKTERISTIKY ŠIKMOSTI A ŠPIČATOSTI 

Charakteristiky šikmosti a špičatosti vycházejí z centrálních empirických 

momentů k-tého řádu – nk (10): 

 



n

i

k

iik xxf
N

n
1

1
 (10) 

kde 

N – rozsah souboru, 

n – počet různých hodnot, 

fi – absolutní četnost hodnoty xi, 

x – empirická střední hodnota. 
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Empirický koeficient šikmosti – A 

Koeficient šikmosti na obr 4.3 udává, jsou-li hodnoty kolem střední hodnoty 

rozloţeny souměrně, nebo je-li rozdělení hodnot zešikmeno. 

3

3

s

n
A    (11) 

kde  

n3 – třetí centrální moment, 

s – směrodatná odchylka 

 

 

 

 

Obr. 4.3: Empirický koeficient šikmosti (Otipka, Šmajstrla; 2008) 

Empirický exces – e  

Charakteristika špičatosti na obr. 4.4 udává, jak jsou hodnoty soustředěny kolem 

střední hodnoty. Nulová hodnota koeficientu špičatosti odpovídá normovanému 

normálnímu rozdělení (e=0).  

3
4

4 
s

n
e  (12) 

kde 

n4 – čtvrtý centrální moment, 

s – směrodatná odchylka. 

 

      Obr. 4.4: Empirický exces (Otipka, Šmajstrla, 2008) 
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4.4 Kolmogorovův – Smirnovův test dobré shody pro 

jeden výběr 

Kolmogorovův – Smirnův test slouţí k testování nulové hypotézy                      

H0: daný soubor pochází ze základního souboru s určitým typem rozdělení. 

V tomto případě testujeme, zdali pochází ze základního souboru s normálním 

rozdělením. 

Výsledky pozorování jsou roztříděny do k skupin. V kaţdé skupině je zjištěna 

skupinová absolutní četnost nej (četnosti experimentální). Uvaţujme normální rozdělení, 

které budeme povaţovat za model pro náš výběr. Pro kaţdou třídu určíme teoretické, 

modelové, očekávané četnosti noj (j=1,...,k). Pro empirické i teoretické očekávané četnosti 

stanovíme kumulativní četnosti v jednotlivých třídách Nej a Noj (j=1,...,k) (Otipka, 

Šmajstrla, 2008). 

Nulová hypotéza (H0): základní soubor má normální rozdělení, tj. četnosti Nej       

a Noj (j=1,...,k) se liší pouze náhodně. Testovací kritérium: 

kjNN
n

D ojej
j

,...,1,max
1

  (13) 

Tato veličina má speciální rozloţení, jehoţ kritické hodnoty jsou tabelovány pro  

n < 40. Pro n ≥ 40 se počítají podle přibliţných vzorců (Otipka, Šmajstrla, 2008).  

Pro hladinu významnosti p = 0,05 je kritická hodnota 

n
nD

36,1
)(05,0   (14) 

Pro hladinu významnosti p = 0,01 je kritická hodnota 

n
nD

63,1
)(05,0   (15) 

Jestliţe D ≥ Dp, zamítneme hypotézu H0. 
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4.5 Regresní a korelační analýza 

Pod pojmem regrese rozumíme systematické změny jedněch veličin při změnách 

jiných veličin a popis těchto změn matematickými funkcemi (Říhová, 2001). Úkolem 

regrese (neboli vyrovnání) je získat hodnoty neznámých hodnot jednoho znaku na základě 

zjištěných hodnot druhého znaku. Pokud statistický znak závisí na více neţ jednom 

statistickém znaku, pak mluvíme o vícenásobné regresi. 

Předpokládáme, ţe je dán soubor dvojic (xi,yi). Hodnoty yi si obvykle 

představujeme jako součty yi=Yi+vi, kde Yi představuje determinovanou sloţku (tzn. tu, 

která je jednoznačně určena hodnotou xi) a vi náhodnou sloţku. Můţeme proto hodnoty               

yi povaţovat za jednotlivé realizace náhodné veličiny. Úkolem regrese je nalézt vhodnou 

regresní funkci Y=f(x) pro vyjádření determinované sloţky veličiny y. Pokud lze tuto 

funkci vyjádřit ve tvaru lineární kombinace, pak pro její určení pouţijeme metodu 

nejmenších čtverců (Pavelka, Doleţalová, 1993). 

Klasickým lineárním modelem se rozumí model ve tvaru (maticový zápis), (16):  

Y=Xβ+ ε  (16) 

kde 

Y  je vektor n hodnot vysvětlované proměnné, 

X  je matice hodnot k vysvětlujících proměnných o rozměrech n(k+1), 

β  je vektor p neznámých parametrů (p=k+1), 

ε  je vektor n hodnot náhodné sloţky. 

Podmínky klasického lineárního modelu uvádí například Řezánková et al. (2001). 

Index determinace udává kvalitu regresního modelu (ve vyhodnocení výsledků se 

pouţívá termín – kvalita regrese). Přesněji vyjádřeno udává, kolik procent rozptylu 

vysvětlované proměnné je vysvětleno modelem a kolik zůstalo nevysvětleno. Nabývá 

hodnot od nuly do jedné, přičemţ hodnoty blízké nule značí špatnou kvalitu regresního 

modelu; hodnoty blízké jedné značí dobrou kvalitu regresního modelu. Udává se 

v procentech (Říhová, 2001). Stanoví se dle vzorce (17): 
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2

2
ˆ2

Y

Y

S

S
I   (17) 

kde 

2

Ŷ
S  – rozptyl modelu (rozptyl vyrovnaných hodnot), 

2

YS  –rozptyl empirických hodnot. 

KORELACÍ rozumíme míru závislosti statistických znaků. K měření intenzity 

této závislosti se kromě indexu determinace nejčastěji pouţívá korelační koeficient.          

V teorii pravděpodobnosti určuje relativní míru lineární závislosti dvou náhodných veličin 

X a Y. Je definován podle vztahu (18): 

)()(

),cov(
),(

YDXD

YX
YX   (18) 

kde 

cov(X,Y)=E ((X - E(X)) (Y - E (Y))) – kovariance náhodné veličiny X, Y, 

E (X), E (Y) – střední hodnota náhodné veličiny X, Y, 

D (X), D(Y) – rozptyl náhodné veličiny X, Y. 

Hodnoty jednoduchého korelačního koeficientu leţí vţdy v intervalu <-1;1>.  

Platí-li: 

1. ϱ(X,Y)=0, pak X a Y jsou lineárně nezávislé, 

2. ϱ(X,Y)>0, pak jsou X a Y kladně korelovatelné (b>0, přímá lineární závislost), 

3. ϱ(X,Y)<0, pak jsou X a Y záporně korelovatelné (b<0, nepřímá lineární závislost). 

Je tedy zřejmé, ţe pokud se hodnota korelačního koeficientu pohybuje kolem 

nuly, značí to lineární nezávislost. Pokud se hodnota blíţí k 1 (resp. k -1), značí to přímou 

(resp. nepřímou) lineární závislost (Říhová, 2001). Ekvivalentem korelačního koeficientu 

(18) v matematické statistice je empirický koeficient korelace rxy (Pavelka, Doleţalová, 

1993). 
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5. Použité programové vybavení 

Statistické zpracování dat popsané v kapitole čtyři je provedeno pomocí programu 

STATGRAPHICS, verze 5.0. Výsledky vyhodnocení jsou podrobně popsány v kapitole 

sedm. Pouţitý software (Koschin et al., 1992) nabízí procedury pro rozsáhlé spektrum 

statistických analýz a soustřeďuje je v nabídce do čtyř základních bloků: 

PLOTTING AND DESCRIPTIVE STATISTICS (grafická analýza a popisná 

statistika) obsahuje několik moţností, jak data graficky zobrazit a vypočítat jednoduché 

popisné charakteristiky. V rámci grafického zobrazení dovoluje i porovnání s teoretickými 

rozděleními pravděpodobností, které by vţdy mělo být jedním z prvních kroků statistické 

analýzy. Mělo by být zřejmé, nakolik jsou splněny předpoklady o normalitě, na kterých je 

zaloţena většina statistických metod (Koschin et al., 1992). Tyto procedury jsou pouţity v 

podkapitole 7.1, charakteristiky polohy, variability, šikmosti a špičatosti geomechanických 

parametrů. 

ANOVA AND REGRESSION ANALYSIS (analýza rozptylu a regresní analýza) 

je blok procedur asi nejčastěji pouţívaných procedur. V rámci analýzy rozptylu provádí 

STATGRAPHICS  i analýzu kovariance, součástí regresní analýzy je také interaktivní 

vylučování odlehlých pozorování (Koschin et al., 1992). Regresní analýza je pouţita 

v kapitole 7.3. 

TIME SERIES ANALYSIS (analýza časových řad) je velmi rozsáhlý blok který 

kromě „klasické“ analýzy časových řad umoţňuje aplikovat i Boxovy-Jenkinsovy metody 

a exponenciální vyrovnávání. Součástí tohoto bloku jsou procedury pro řízení jakosti 

(Koschin et al., 1992). 

ADVANCED PROCEDURES (pokročilejší metody) zahrnuje analýzu 

kategoriálních dat (kontingenční tabulky včetně logaritmicko-lineárních modelů),               

a vícerozměrné metody (Koschin et al., 1992).  

STATGRAPHICS je programový systém ,který zpracuje libovolná data a nabídne 

„výsledky“. Je pak samozřejmé, ţe správnost postupu a následná interpretace záleţí 

především na konkrétním uţivateli (Koschin et al., 1992). 
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6. Posouzení možnosti využití karotážních 

záznamů 

V této části je zkoumáno, zdali existuje závislost naměřených geomechanických 

parametrů na hodnotách získaných z karotáţního měření. Pro vrty HB5, HB26, HB34 byly                  

z karotáţních křivek odečteny hodnoty GGK-H (gama-gama karotáţ hustotní), NGK 

(neutron-gama karotáţ), GK (gama karotáţ) a SP (spontánní polarizace). Získané hodnoty 

byly porovnány se všemi geomechanickými parametry. Prokázána byla pouze závislost 

hodnot GGK-H a objemové hmotnosti vlhké. Srovnání obou vlastností (z vrtu HB34) 

vzhledem ke hloubce je zobrazeno na obr. 6.1. Na něm je v hloubce kolem 225 m vidět 

pokles objemové hmotnosti vlhké, coţ je projevem výskytu lignitu, konkrétně dubňanské 

sloje. 

 

Obr. 6.1: Porovnání objemové hmotnosti vlhké zjištěné GGK-H a laboratorním měřením 
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7. Vyhodnocení výsledků 

7.1 Charakteristiky polohy, variability, šikmosti                 

a špičatosti geomechanických parametrů 

Měrná hmotnost 

Histogramy četností měrné hmotností v porovnání s funkcí hustoty normálního 

rozdělení jsou zobrazeny na obr. 7.1 aţ 7.4. Tabulka 7.1 udává základní statistické 

charakteristiky měrné hmotnosti, ze kterých můţeme odečíst, ţe charakteristiky polohy                   

a variability všech čtyř petrografických typů jsou si velmi podobné. Z koeficientu šikmosti 

je patrná záporná asymetrie u jílu aţ prachovitého jílu, prachu a písku, naopak kladnou 

asymetrii vykazuje jíl aţ písčitý jíl. Písek vykazuje největší hodnotu koeficientu špičatosti. 

Z výsledku Kolmogorovova – Smirnova testu lze předpokládat, ţe hodnoty jílu                 

aţ písčitého jílu se řídí normální distribucí. Porovnání krabicovými grafy je na obr. 7.5. 

Obr. 7.1: Histogram četnosti měrné 

hmotnosti jílu až prachovitého jílu 
Obr. 7.2: Histogram četnosti měrné 

hmotnosti jílu až písčitého jílu 
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Obr. 7.3: Histogram četnosti měrné 

hmotnosti prachu 

Obr. 7.4: Histogram četnosti měrné 

hmotnosti písku 

Tab. 7.1: Charakteristiky měrné hmotnosti jednotlivých petrografických typů 

 Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach Písek 

Rozsah souboru 64 15 56 18 

Střední hodnota 2,733 2,745 2,749 2,732 

Modus 2,750 2,750 2,760 2,760 

Medián 2,740 2,730 2,760 2,740 

První kvartil 2,710 2,710 2,725 2,730 

Třetí kvartil 2,760 2,780 2,780 2,750 

Rozptyl 0,002 0,002 0,002 0,001 

Směrodatná odchylka 0,039 0,042 0,043 0,028 

Variační koeficient 0,114 0,0153 0,0158 0,010 

Koeficient šikmosti -0,539 0,675 -0,893 -1,536 

Koeficient špičatosti 0,431 -0,792 1,057 2,194 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

NE ANO NE NE 

 
Obr. 7.5: Krabicové grafy měrné hmotnosti 

Objemová hmotnost vlhká 

Z tabulky 7.2 je patrné, ţe charakteristiky polohy a variability jsou si u prvních 

třech typů (jíl aţ prachovitý jíl, jíl aţ písčitý jíl a písek) podobné. U písku je malý počet 
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vstupních dat, coţ můţe mít za následek vysoké hodnoty u charakteristik variability. 

Specifické postavení má uhlí, které u charakteristik polohy vykazuje zcela odlišné hodnoty 

dané svými petrografickými vlastnostmi. Histogramy četností vlhké objemové hmotnosti         

v porovnání s funkcí hustoty normálního rozdělení jsou zobrazeny obr. 7.6 aţ 7.10. 

Nejvyšší hodnoty u koeficientu šikmosti a špičatosti má písek, ale to můţe být zkresleno 

menším počtem hodnot. Zápornou asymetrii tak vykazuje jíl aţ prachovitý jíl, prach           

a písek. Kladné zešikmení mají jíl aţ písčitý jíl a uhlí, které má ze všech petrografických 

typů nejvyšší koeficient šikmosti. Uhlí spolu s pískem vykazují oproti ostatním typům 

vyšší hodnoty u koeficientu špičatosti. Z výsledku Kolmogorovova – Smirnova testu lze 

předpokládat, ţe hodnoty prachu se řídí normální distribucí.  

Objemovou hmotnost klastických sedimentů (jíl, prach, písek) nelze jednoduše 

srovnávat s objemovou hmotností uhlí, která se označuje jako zdánlivá hustota da
r
. Ta je 

určována v původním stavu paliva – ti, včetně vlhkosti, která se u technologických analýz 

uhlí stanoví a označuje jako obsah vody v původním stavu Wt
r 

[%]. Na rozdíl                    

od doprovodných hornin tvoří skelet (obr. 4.2) u uhlí dvě sloţky: uhelnou hmotu                      

a anorganickou příměs. Mnoţství anorganické (jílové) příměsi v uhlí výrazným způsobem 

ovlivňuje hodnotu da
r
. Mezi hodnotami obsahu popela A

d 
[%], která vyjadřují podíl 

anorganické příměsi v uhlí, a zdánlivou hustotou da
r 
existuje těsný vztah. Při určování da

r
 

pro výpočty se obvykle nestanoví da
r 
v kaţdém vzorku, ale

 
zjistí se závislost A

d
 – da

r
 a pak 

se z A
d
 odvozuje da

r
. Porovnání objemové hmotnosti vlhké pomocí krabicových grafů pro 

všechny petrografické typy je uvedeno na obr. 7.11. 

Obr. 7.6: Histogram četnosti objemové 

hmotnosti vlhké jílu až prachovitého jílu 

Obr. 7.7: Histogram četnosti objemové 

hmotnosti vlhké jílu až písčitého jílu 
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Obr. 7.8: Histogram četnosti objemové 

hmotnosti vlhké prachu 
Obr. 7.9: Histogram četnosti objemové 

hmotnosti vlhké písku 

Obr. 7.10: Histogram četnosti objemové hmotnosti vlhké uhlí  

Tab. 7.2: Charakteristiky objemové hmotnosti vlhké jednotlivých petrografických typů 

 Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach Písek Uhlí 

Rozsah souboru 66 15 54 8 36 

Střední hodnota 2,009 1,937 2,002 1,888 1,243 

Modus 2,050 2,000 2,020 1,970 1,280 

Medián 2,035 1,910 2,015 1,985 1,225 

První kvartil 1,960 1,880 1,960 1,905 1,195 

Třetí kvartil 2,060 2,000 2,060 2,055 1,280 

Rozptyl 0,008 0,006 0,008 0,123 0,005 

Směrodatná odchylka 0,090 0,078 0,090 0,351 0,071 

Variační koeficient 0,045 0,040 0,045 0,186 0,057 

Koeficient šikmosti -0,637 0,933 -0,979 -2,429 1,871 

Koeficient špičatosti 0,552 0,264 2,537 6,344 4,700 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

NE NE ANO NE NE 
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Obr. 7.11: Krabicové grafy vlhké objemové hmotnosti 

Objemová hmotnost suchá 

Histogramy četností suché objemové hmotnosti v porovnání s funkcí hustoty 

normálního rozdělení jsou znázorněny na obr. 7.12 aţ 7.15. Porovnání objemové hmotností 

suché pomocí krabicových grafů pro všechny petrografické typy je zobrazeno na obr. 7.16. 

Vyhodnocení u písku je ovlivněno menším počtem vstupních hodnot. Charakteristiky 

polohy a variability z tab. 7.3 jsou si podobné pro všechny zkoumané petrografické typy, 

vyjma písku. Zápornou asymetrii vykazuje jíl aţ prachovitý jíl a prach, naopak kladnou 

zbylé dva typy, nejvýraznější jíl aţ písčitým jíl. Koeficient špičatosti u písku je záporný, 

coţ se můţe přičíst malému počtu vstupních dat. Ostatní petrografické typy mají koeficient 

špičatosti kladný. Z výsledku Kolmogorovova – Smirnova testu lze předpokládat,             

ţe hodnoty jílu aţ písčitého jílu, prachu a písku se řídí normální distribucí. 

Obr. 7.12: Histogram četnosti objemové 

hmotnosti suché jílu až prachovitého jílu 
Obr. 7.13: Histogram četnosti objemové 

hmotnosti suché jílu až písčitého jílu 
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Obr. 7.14: Histogram četnosti objemové 

hmotnosti suché prachu 

Obr. 7.15: Histogram četnosti objemové 

hmotnosti suché písku 

Tab. 7.3: Charakteristiky objemové hmotnosti suché jednotlivých petrografických typů 

 Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach Písek 

Rozsah souboru 64 15 50 5 

Střední hodnota 1,616 1,495 1,601 1,688 

Modus 1,680 1,400 1,700  

Medián 1,645 1,460 1,620 1,630 

První kvartil 1,540 1,420 1,520 1,610 

Třetí kvartil 1,690 1,570 1,700 1,770 

Rozptyl 0,018 0,011 0,020 0,015 

Směrodatná odchylka 0,134 0,107 0,141 0,122 

Variační koeficient 0,083 0,072 0,088 0,072 

Koeficient šikmosti -0,483 1,034 -0,775 0,761 

Koeficient špičatosti 0,628 0,654 1,455 -1,471 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

NE  ANO  ANO  ANO  

 
Obr. 7.16: Krabicové grafy suché objemové hmotnosti 
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Pórovitost 

Histogramy četností pórovitosti v porovnání s funkcí hustoty normálního 

rozdělení jsou uvedeny na obr. 7.17 aţ 7.20. V Tabulce 7.4 uvedené charakteristiky polohy 

a variability jsou pro všechny typy podobné. Zápornou asymetrii vykazuje jíl aţ písčitý jíl 

spolu s pískem, naopak kladnou asymetrii má jíl aţ prachovitý jíl a písek. U koeficientu 

špičatosti má zápornou hodnotu pouze písek, zbylé petrografické typy jsou kladné.            

Z výsledku Kolmogorovova – Smirnova testu lze předpokládat, ţe hodnoty jílu                     

aţ prachovitého jílu, prachu a písku se řídí normální distribucí. Porovnání pórovitosti 

pomocí krabicových grafů pro všechny petrografické typy je zobrazeno na obr. 7.21. 

Obr. 7.17: Histogram četnosti pórovitosti 

jílu až prachovitého jílu 

Obr. 7.18: Histogram četnosti pórovitosti 

jílu až písčitého jílu 

Obr. 7.19: Histogram četnosti pórovitosti 

prachu 

Obr. 7.20: Histogram četnosti pórovitosti 

písku 
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Tab. 7.4: Charakteristiky pórovitosti jednotlivých petrografických typů 

 Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach Písek 

Rozsah souboru 65 15 50 5 

Střední hodnota 40,697 45,573 41,814 38,340 

Modus 41,900 47,400 49,600  

Medián 40,000 46,700 40,900 40,500 

První kvartil 37,900 43,500 38,400 34,700 

Třetí kvartil 43,400 47,700 45,100 41,000 

Rozptyl 27,323 11,054 29,346 19,683 

Směrodatná odchylka 5,227 3,325 5,417 4,437 

Variační koeficient 0,128 0,073 0,130 0,116 

Koeficient šikmosti 0,188 -0,985 0,579 -0,542 

Koeficient špičatosti 0,361 0,590 0,745 -2,304 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

ANO NE ANO ANO 

 
Obr. 7.21: Krabicové diagramy pórovitosti 

Hmotnostní vlhkost 

Histogramy četností hmotnostní vlhkosti v porovnání s funkcí hustoty normálního 

rozdělení jsou zobrazeny na obr. 7.22 aţ 7.23. V tabulce 7.5 uvedené charakteristiky 

polohy a variability jsou odlišné pro jíl aţ písčitý jíl, kde je rozptyl více neţ poloviční 

oproti zbylým petrografickým typům. Výrazný kladný koeficient šikmosti a špičatosti 

vykazuje prach a písek. Jíl aţ písčitý jíl má kladnou asymetrii, zatímco jíl aţ prachovitý jíl 

zápornou. Kladný koeficient špičatosti u jílu aţ prachovitého jílu a jílu aţ písčitého jílu 

není tak výrazný. Z výsledku Kolmogorovova – Smirnova testu lze předpokládat,              

ţe hodnoty jílu aţ prachovitého jílu a jílu aţ písčitého jílu se řídí normální distribucí. 

Porovnání hmotnostní vlhkosti pomocí krabicových grafů pro všechny petrografické typy 

je na obr. 7.26. 
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Obr. 7.22: Histogram četnosti hmotnostní 

vlhkosti jílu až prachovitého jílu 
Obr. 7.23: Histogram četnosti hmotnostní 

vlhkosti jílu až písčitého jílu 

Obr. 7.24: Histogram četnosti hmotnostní 

vlhkosti prachu 

Obr. 7.25: Histogram četnosti hmotnostní 

vlhkosti písku 

Tab. 7.5: Charakteristiky hmotnostní vlhkosti jednotlivých petrografických typů 

  Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach Písek 

Rozsah souboru 67 15 50 6 

Střední hodnota  25,025 29,773 25,537 24,867 

Modus  22,000   24,400   

Medián  23,700 30,100 24,450 23,800 

První kvartil  21,100 27,200 21,800 18,600 

Třetí kvartil  27,500 32,400 28,700 25,700 

Rozptyl  31,757 15,394 33,896 77,239 

Směrodatná odchylka 5,635 3,923 5,822 8,789 

Variační koeficient 0,225 0,132 0,228 0,353 

Koeficient šikmosti 0,750 -0,751 1,295 1,518 

Koeficient špičatosti 0,193 0,205 2,706 2,975 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

ANO  ANO  NE  NE  
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Obr. 7.26: Krabicové diagramy hmotnostní vlhkosti 

Mez tekutosti 

Histogramy četností meze tekutosti v porovnání s funkcí hustoty normálního 

rozdělení jsou uvedeny na obr. 7.27 aţ 7.29. Charakteristiky polohy a variability                 

v tabulce 7.6 jsou rozdílné pro všechny petrografické typy. Záporný koeficient šikmosti má 

jíl aţ písčitý jíl a prach, naopak kladný koeficient vykazuje jíl aţ prachovitý jíl. Záporný 

koeficient špičatosti má jíl aţ prachovitý jíl, jíl aţ písčitý jíl kladný koeficient špičatosti 

vykazuje prach. Z výsledku Kolmogorovova – Smirnova testu lze předpokládat,                        

ţe hodnoty jílu aţ písčitého jílu a prachu se řídí normální distribucí. Porovnání meze 

tekutosti pomocí krabicových grafů pro všechny petrografické typy je uvedeno                  

na obr. 7.30.  

Obr. 7.27: Histogram četnosti meze 

tekutosti jílu až prachovitého jílu 

Obr. 7.28: Histogram četnosti meze 

tekutosti jílu až písčitého jílu 
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Obr. 7.29: Histogram četnosti meze tekutosti prachu 

Tab. 7.6: Charakteristiky meze tekutosti jednotlivých petrografických typů 

 Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach 

Rozsah souboru 56 12 33 

Střední hodnota 60,027 55,267 47,682 

Modus 68,500  53,500 

Medián 58,500 54,600 48,500 

První kvartil 55,900 52,650 43,500 

Třetí kvartil 64,800 58,800 51,000 

Rozptyl 32,718 21,053 47,938 

Směrodatná odchylka 5,720 4,588 6,924 

Variační koeficient 0,095 0,083 0,145 

Koeficient šikmosti 0,528 -0,047 -0,211 

Koeficient špičatosti -0,806 -0,324 0,796 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

NE  ANO ANO 

 
Obr. 7.30: Krabicové diagramy meze tekutosti 
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Mez plasticity 

Histogramy četností meze plasticity v porovnání s funkcí hustoty normálního 

rozdělení jsou uvedeny na obr. 7.31 aţ 7.33. Tabulka 7.7 udává základní statistické 

charakteristiky meze plasticity. Charakteristiky polohy všech tří typů jsou si podobné. 

Prach vykazuje vyšší hodnoty u charakteristik variability neţ zbylé dva typy. Všechny tři 

typy mají zápornou asymetrii a kladný koeficient špičatosti. Z výsledku Kolmogorovova – 

Smirnova testu lze předpokládat, ţe hodnoty prachu se řídí normální distribucí. Porovnání 

meze tekutosti pomocí krabicových grafů pro všechny petrografické typy je uvedeno           

na obr. 7.34. 

Obr. 7.31: Histogram četnosti meze 

plasticity jílu až prachovitého jílu 

Obr. 7.32: Histogram četnosti meze 

plasticity jílu až písčitého jílu 

Obr. 7.33: Histogram četnosti meze plasticity prachu 
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Tab. 7.7: Charakteristiky meze plasticity jednotlivých petrografických typů 

 Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach 

Rozsah souboru 56 12 34 

Střední hodnota 29,686 29,108 29,074 

Modus 27,100  53,500 

Medián 29,400 30,250 30,000 

První kvartil 27,400 27,100 24,400 

Třetí kvartil 32,100 30,900 34,600 

Rozptyl 11,172 8,823 41,241 

Směrodatná odchylka 3,342 2,970 6,422 

Variační koeficient 0,113 0,102 0,221 

Koeficient šikmosti -0,057 -1,007 -0,453 

Koeficient špičatosti 1,170 0,709 0,319 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

NE NE ANO 

 

 
Obr. 7.34: Krabicové diagramy meze plasticity 

Index plasticity 

Histogramy četností indexu plasticity v porovnání s funkcí hustoty normálního 

rozdělení jsou uvedeny na obr. 7.35 aţ 7.37. Charakteristiky polohy a variability                 

v tabulce 7.8 jsou rozdílné pro všechny petrografické typy. Všechny tři petrografické typy 

vykazují kladnu asymetrii. Koeficient špičatosti je záporný u prvních dvou typů (jíl                

aţ prachovitý jíl, jíl aţ písčitý jíl) a kladný u prachu. Z výsledku Kolmogorovova – 

Smirnova testu lze předpokládat, ţe hodnoty jílu aţ písčitého jílu se řídí normální 

distribucí. Porovnání indexu plasticity pomocí krabicových grafů je na obr 7.37. 
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Obr. 7.35: Histogram četnosti indexu 

plasticity jílu až prachovitého jílu 
Obr. 7.36: Histogram četnosti indexu 

plasticity jílu až písčitého jílu 

Obr. 7.37: Histogram četnosti indexu plasticity prachu 

Tab. 7.8: Charakteristiky indexu plasticity jednotlivých petrografických typů 

 Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach 

Rozsah souboru 56 12 34 

Střední hodnota 30,438 26,125 18,512 

Modus    

Medián 29,900 25,200 17,950 

První kvartil 26,050 23,450 15,300 

Třetí kvartil 34,950 28,650 22,500 

Rozptyl 29,582 12,535 25,344 

Směrodatná odchylka 5,439 3,540 5,034 

Variační koeficient 0,179 0,136 0,272 

Koeficient šikmosti 0,330 0,636 1,255 

Koeficient špičatosti -1,034 -0,456 2,040 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

NE  ANO NE  
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Obr. 7.38: Krabicové diagramy indexu plasticity 

Úhel vnitřního tření 

Histogramy četností úhlu vnitřního tření v porovnání s funkcí hustoty normálního 

rozdělení jsou uvedeny na obr. 7.39 aţ 7.42. Charakteristiky polohy a variability všech 

petrografických typů si nejsou podobné, viz tabulka 7.9. Všechny petrografické typy 

vykazují zápornou asymetrii. Koeficient špičatosti je záporný pro jíl aţ prachovitý jíl, jíl aţ 

písčitý jíl a písek a kladný pro prach. Z výsledku Kolmogorovova – Smirnova testu lze 

předpokládat, ţe hodnoty všech čtyř petrografických typů se řídí normální distribucí. 

Porovnání pomocí krabicových grafů pro všechny petrografické typy je uvedeno              

na obr. 7.43. 

Obr. 7.39: Histogram četnosti úhlu 

vnitřního tření jílu až prachovitého jílu 

Obr. 7.40: Histogram četnosti úhlu 

vnitřního tření jílu až písčitého jílu 
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Obr. 7.41: Histogram četnosti úhlu 

vnitřního tření prachu 
Obr. 7.42: Histogram četnosti úhlu 

vnitřního tření písku 

Tab. 7.9: Charakteristiky úhlu vnitřního tření jednotlivých petrografických typů 

 Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach Písek 

Rozsah souboru 44 11 46 8 

Střední hodnota 20,289 21,755 24,313 29,175 

Modus     

Medián 20,500 22,700 24,400 29,200 

První kvartil 18,700 19,200 23,100 27,800 

Třetí kvartil 21,750 24,300 25,800 31,300 

Rozptyl 4,088 8,727 3,647 4,674 

Směrodatná odchylka 2,022 2,954 1,910 2,162 

Variační koeficient 0,100 0,136 0,079 0,074 

Koeficient šikmosti -0,185 -0,734 -0,559 -0,579 

Koeficient špičatosti -0,778 -0,493 0,433 -0,475 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

ANO  ANO  ANO  ANO  

 

 
Obr. 7.43: Krabicové grafy úhlu vnitřního tření 
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Efektivní smyková pevnost 

Histogramy četností úhlu vnitřního tření v porovnání s funkcí hustoty normálního 

rozdělení jsou uvedeny na obr. 7.44 aţ 7.47. Charakteristiky polohy a variability všech 

petrografických typů si nejsou podobné, viz tabulka 7.10. Kladnou asymetrii vykazují 

všechny čtyři petrografické skupiny, u jílu aţ prachovitý jílu se projevuje nejvýrazněji. 

Nejvyšší hodnota u koeficientu špičatosti je u jílu aţ prachovitého jílu. Z výsledku 

Kolmogorovova – Smirnova testu lze předpokládat, ţe hodnoty jílu aţ písčitého jílu            

a písku se řídí normální distribucí. Porovnání pomocí krabicových grafů pro všechny 

petrografické typy je uvedeno na obr. 7.48. 

Obr. 7.44: Histogram četnosti efektivní 

smykové pevnosti jílu až prachovitého jílu 

Obr. 7.45: Histogram četnosti efektivní 

smykové pevnosti jílu až písčitého jílu 

Obr. 7.46: Histogram četnosti efektivní 

smykové pevnosti prachu 

Obr. 7.47: Histogram četnosti efektivní 

smykové pevnosti písku 
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Tab. 7.10: Charakteristiky efektivní smykové pevnosti jednotlivých petrografických typů 

 Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach Písek 

Rozsah souboru 45 11 46 8 

Střední hodnota 0,113 0,064 0,054 0,024 

Modus  0,070 0,025  

Medián 0,095 0,065 0,043 0,021 

První kvartil 0,065 0,042 0,029 0,013 

Třetí kvartil 0,130 0,076 0,072 0,036 

Rozptyl 0,007 0,0004 0,001 0,001 

Směrodatná odchylka 0,085 0,019 0,032 0,012 

Variační koeficient 0,753 0,294 0,595 0,498 

Koeficient šikmosti 3,029 0,230 1,306 0,426 

Koeficient špičatosti 11,651 -0,323 1,532 -1,778 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

NE  ANO  NE  ANO  

 
Obr. 7.48: Krabicové grafy efektivní smykové pevnosti 

Prostá tlaková pevnost 

Histogramy četností úhlu prosté tlakové pevnosti v porovnání s funkcí hustoty 

normálního rozdělení jsou uvedeny na obr. 7.49 aţ 7.52. Charakteristiky polohy                 

a variability v tabulce 7.11 si nejsou podobné. Kladnou asymetrii vykazují všechny čtyři 

petrografické skupiny. Nejvyšší hodnota u koeficientu špičatosti je u jílu aţ prachovitého 

jílu. Z výsledku Kolmogorovova – Smirnova testu lze předpokládat, ţe hodnoty písku se 

řídí normální distribucí. Porovnání pomocí krabicových grafů pro všechny petrografické 

typy je uvedeno na obr. 7.53. 
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Obr. 7.49: Histogram četnosti prosté 

tlakové pevnosti jílu až prachovitého jílu 

Obr. 7.50: Histogram četnosti prosté 

tlakové pevnosti jílu až písčitého jílu 

Obr. 7.51: Histogram četnosti prosté 

tlakové pevnosti prachu 

Obr. 7.52: Histogram četnosti prosté 

tlakové pevnosti písku 

Tab. 7.11: Charakteristiky efektivní smykové pevnosti jednotlivých petrografických typů 

  Jíl až prachovitý jíl Jíl až písčitý jíl Prach Písek 

Rozsah souboru 66 14 46 8 

Střední hodnota  0,339 0,240 0,169 0,085 

Modus    0,120 0,160   

Medián  0,300 0,208 0,140 0,069 

První kvartil  0,210 0,160 0,097 0,045 

Třetí kvartil  0,420 0,247 0,227 0,134 

Rozptyl  0,047 0,017 0,010 0,002 

Směrodatná odchylka 0,216 0,132 0,099 0,047 

Variační koeficient 0,637 0,552 0,586 0,552 

Koeficient šikmosti 2,693 1,683 1,444 0,593 

Koeficient špičatosti 10,481 2,137 2,471 1,600 

Test normálního rozdělení 
Kolmogorov - Smirnov 

NE  NE  NE  ANO  
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Obr. 7.53: Krabicové grafy prosté tlakové pevnosti 

7.2 Zjišťování existence závislosti mezi dvojicemi 

geomechanických parametrů 

Tato část se zabývá existencí závislosti mezi dvojicemi geomechanických 

parametrů. K tomu slouţí korelační matice (tab. 7.12 a 7.17), kde lze podle korelačních 

koeficientů posoudit míru lineární závislosti dvojic geomechanických parametrů. Grafické 

vyjádření je zobrazeno na obr. 7.54 a 7.55. Schejbal (1994) rozlišuje úroveň lineární 

závislosti: 

- nízkou rxy < 0,3 

- mírnou 0,3 ≤ rxy < 0,5 

- význačnou 0,5 ≤ rxy < 0,7 

- vysokou 0,7 ≤ rxy < 0,9 

- velmi vysokou rxy > 0,9 

Vyhodnocení bylo provedeno zvlášť pro doprovodné horniny a uhlí. Dvojice 

geomechanických parametrů jsou rozděleny dle úrovně lineární závislosti. Do vyhodnocení 

jsou zahrnuty korelační koeficienty s úrovní lineární závislosti význačná, vysoká a velmi 

vysoká. 

 



Rudolf Kalousek: Vyhodnocení geomechanických vlastností hornin 

 

2011  51 

 

7.2.1 Doprovodné horniny 

Tab. 7.12: Korelační matice všech geomechanických parametrů doprovodných hornin  

hl 0,02 0,74 0,73 -0,70 -0,72 -0,18 -0,13 -0,12 -0,17 0,63 0,63 

 ϱs -0,03 -0,12 0,28 0,18 -0,08 0,32 -0,23 0,13 -0,30 -0,31 

  ϱn 0,99 -0,96 -0,95 -0,16 -0,32 -0,01 -0,13 0,54 0,56 

   ϱd -0,99 -0,98 -0,14 -0,37 0,04 -0,14 0,56 0,58 

    npor 0,98 0,13 0,41 -0,08 0,16 -0,60 -0,61 

     wn 0,12 0,40 -0,08 0,14 -0,57 -0,59 

      wL 0,27 0,88 -0,57 0,21 0,19 

       wP -0,23 0,02 -0,23 -0,26 

        IP -0,58 0,33 0,33 

         φ -0,43 -0,36 

          C´ 0,98 

           σD 

 
Obr. 7.54: Grafické vyjádření závislosti mezi páry geomechanických parametrů 

doprovodných hornin 

Velmi vysoká závislost (tab. 7.13) 

Jestliţe je vlhká objemová hmotnost hmotností všech sloţek v objemové jednotce 

nasycené horniny, pak se dá předpokládat, ţe v důsledku toho existují závislosti uvedené 

v tab. 7.13. Potom mezi objemovou hmotností vlhkou, objemovou hmotností suchou, 

pórovitostí a hmotnostní vlhkostí existují velmi vysoké závislosti. Závislost je prokázána     

i mezi efektivní smykovou a prostou tlakovou pevností.  
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Tab. 7.13: Dvojice geomechanických parametrů doprovodných hornin s velmi vysokou 

závislostí 

korelační koeficient dvojice geomechanických parametrů 

0,99 objemová hmotnost vlhká (ϱn) objemová hmotnost suchá (ϱd) 

-0,96 objemová hmotnost vlhká (ϱn) pórovitost (npor) 

-0,95 objemová hmotnost vlhká (ϱn) hmotnostní vlhkost (wn) 

-0,99 objemová hmotnost suchá (ϱd) pórovitost (npor) 

-0,98 objemová hmotnost suchá (ϱd) hmotnostní vlhkost (wn) 

0,98 pórovitost (npor) hmotnostní vlhkost (wn) 

0,99 efektivní smyková pevnost (C´) prostá tlaková pevnost (σD) 

Vysoká závislost (tab. 7.14) 

S hloubkou dochází ke změně objemové hmotnosti vlhké, objemové hmotnosti 

suché, pórovitosti a hmotnostní vlhkosti, tj. mezi těmito vlastnostmi a hloubkou existuje 

vysoká závislost. Ta je dále prokázána mezi indexem plasticity a mezí tekutosti. 

Tab. 7.14: Dvojice geomechanických parametrů doprovodných hornin s vysokou závislostí 

korelační koeficient dvojice geomechanických parametrů 

0,74 objemová hmotnost vlhká (ϱn) hloubka (hl) 

0,73 objemová hmotnost suchá (ϱd) hloubka (hl) 

-0,70 pórovitost (npor) hloubka (hl) 

-0,72 hmotnostní vlhkost (wn) hloubka (hl) 

0,88 mez tekutosti (wL) index plasticity (IP) 

Význačná závislost (tab. 7.15) 

Efektivní smyková a prostá tlaková pevnost vykazují význačnou míru závislosti 

na objemové hmotnosti (vlhké i suché), pórovitosti a hmotnostní vlhkosti. Pokud se 

zvyšuje objemová hmotnost, pak se spolu s ní zvyšují i pevnosti. Naopak pevnosti klesají 

se sniţující se  hodnotou pórovitosti a hmotnostní vlhkosti. Hodnoty meze tekutosti            

a indexu plasticity přímo ovlivňují úhel vnitřního tření. Pokud se zvyšuje hodnota meze 

tekutosti a indexu plasticity, tak se sniţuje hodnota úhlu vnitřního tření. Dále je význačná 

závislost prokázána mezi pevnostmi (efektivní a smyková) a hloubkou. 
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Tab. 7.15: Dvojice geomechanických parametrů doprovodných hornin s význačnou 

závislostí 

korelační koeficient dvojice geomechanických parametrů 

0,54 objemová hmotnost vlhká (ϱn) efektivní smyková pevnost (C´) 

0,56 objemová hmotnost vlhká (ϱn) prostá tlaková pevnost (σD) 

0,56 objemová hmotnost suchá (ϱd) efektivní smyková pevnost (C´) 

0,58 objemová hmotnost suchá (ϱd) prostá tlaková pevnost (σD) 

-0,60 pórovitost (npor) efektivní smyková pevnost (C´) 

-0,61 pórovitost (npor) prostá tlaková pevnost (σD) 

-0,57 hmotnostní vlhkost (wn) efektivní smyková pevnost (C´) 

-0,59 hmotnostní vlhkost (wn) prostá tlaková pevnost (σD) 

-0,57 mez tekutosti (wL) úhel vnitřního tření (φ) 

-0,58 index plasticity (IP) úhel vnitřního tření (φ) 

0,63 hloubka (hl) efektivní smyková pevnost (C´) 

0,63 hloubka (hl) prostá tlaková pevnost (σD) 

7.2.2 Uhelné vzorky 

Niţší hodnoty korelačních koeficientů mezi obsahem vody a dalšími veličinami 

mohou být způsobeny málo spolehlivými a nepřesnými hodnotami obsahu vody. Nejsou to 

hodnoty veškeré vody Wt
r
, ale hodnoty analytické vody W

a
. To znamená obsah vody 

stanovený z částečně vyschlých vzorků lignitu na vzduchu. Mezi Wt
r 
a ostatními veličinami 

by měla být úroveň závislosti vyšší. 

Tab. 7.16: Korelační matice obsahu vody (W
a
), obsahu popela (A

d
), objemové hmotnosti 

vlhké (ϱn), prosté tlakové pevnosti (σD) a hloubky (hl) 

W
a
  -0,52 -0,43 0,34 -0,06 

 A
d
 0,86 -0,85 -0,05 

  ϱn -0,82 0,09 

   σD 0,21 

    hl 
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Obr. 7.55: Grafické vyjádření závislosti dvojic vybraných vlastností uhlí 

Vysoká závislost (tab 7.17) 

Popelnatost vykazuje vysokou závislost na objemové hmotnosti vlhké a prosté 

tlakové pevnosti. Vysoká závislost byla také prokázána mezi objemovou hmotností vlhkou 

a prostou tlakovou pevností. 

Tab. 7.17: Dvojice vlastností uhlí s význačnou závislostí 

korelační koeficient dvojice geomechanických parametrů 

0,86 popelnatost (A
d
) objemová hmotnost vlhká (ϱn) 

-0,85 popelnatost (A
d
) prostá tlaková pevnost (σD) 

-0,82 objemová hmotnost vlhká (ϱn) prostá tlaková pevnost (σD) 

Význačná závislost (tab. 7.18) 

Existence vysoké závislosti byla prokázána mezi obsahem vody a popelnatostí. 

Tab. 7.18: Dvojice vlastností uhlí s význačnou závislostí 

korelační koeficient dvojice geomechanických parametrů 

0,54 Obsah vody (W
a
) popelnatost (A

d
). 

7.3 Stanovení regresní závislosti vybraných parametrů  

Pro dvojice parametrů s prokázanou lineární závislostí se v této části zjištěná 

závislost přesně vyjádří regresním vztahem. Kvalita regresního modelu je určena hodnotou 

indexu determinace. V regresní analýze se konstruují intervaly spolehlivosti, k čemuţ je 

zapotřebí znát kromě středních hodnot bodové odhady a výběrový rozptyl (Briš, 

Litschmannová, 2004). Regresní analýza umoţňuje odhad střední hodnoty a odhad 

individuální hodnoty. V obou případech tak můţeme získat kromě bodového odhadu           

i intervalový odhad. Dále je zřejmé, ţe intervalový odhad střední hodnoty bude „uţší“ neţ 
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intervalový odhad individuální hodnoty (při stejné hladině významnosti p = 0,05). Jedná se 

tedy o pás spolehlivosti (červené linie), pro střední hodnotu a predikční interval (růţové 

linie), pro individuální hodnotu. Podrobněji popsal například Pavlík (2005). 

7.3.1 Sledování závislosti parametrů na hloubce 

Objemová hmotnost vlhká 

Objemová hmotnost vlhká s hloubkou roste, viz obr 7.56. Na základě regresní 

analýzy byl určen vztah vystihující tuto závislost (21): 

ϱn=1,799+0,002*hl-0,000002*hl
2
 (21) 

Kvalita regrese je potvrzena indexem determinace 58%. Pokud pórovitost na obr. 7.58        

a hmotnostní vlhkost na obr. 7.59 s hloubkou klesají, dá se předpokládat, ţe důsledkem 

toho roste objem pevné fáze v celkovém objemu. 

 
Obr. 7.56: Regrese objemové hmotnosti vlhké a hloubky 

Objemová hmotnost suchá 

Objemová hmotnost suchá s hloubkou roste (obr. 7.57). Pro nalezenou závislost 

byla zvolena tato regresní funkce (22): 

ϱd=1,275+0,003*hl-0,000009*hl
2
+8,087E-9*hl

3
 (22) 

Index determinace činí 52%. Nárůst této vlastnosti v závislosti na hloubce se dá 

přisuzovat (podobně jako u objemové hmotnosti vlhké) klesající pórovitosti. 
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Obr. 7.57: Regrese objemové hmotnosti suché a hloubky 

Pórovitost 

Na obr. 7.57 byla zjištěna závislost pórovitosti na hloubce. Pro tuto závislost byla 

nalezena vhodná regresní funkce (23): 

npor=52,73-0,097*hl+0,0002*hl
2
 (23) 

Index determinace je 48%. I přes relativně malou hloubku (do 300 m) 

pravděpodobně dochází k diagenezi a pórovitost tak klesá. 

 
Obr. 7.58: Regrese pórovitosti a hloubky 

Hmotnostní vlhkost 

Pro zjištěnou závislost (obr. 7.59) hmotnostní vlhkosti na hloubce byla zvolena 

tato vhodná regresní funkce (24): 

wn=39,036-0,127*hl+0,0002*hl
2
 (24) 

Dá se uvaţovat nad tím, ţe tento pokles přímo souvisí se sniţující se hodnotou 

pórovitosti na hloubce (obr. 7.58). Kvalitu regrese určuje index determinace 54%.  
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Obr. 7.59: Regrese hmotnostní vlhkosti a hloubky 

Efektivní smyková pevnost 

Hodnota efektivní smykové pevnosti v závislosti na hloubce narůstá (obr. 7.60). 

Na základě regresní analýzy byl určen regresní vztah vystihující tuto závislost (25): 

C´=0,032+0,0005*hl-0,000004*hl
2
+1,128E-8*hl

3
 (25) 

Kvalita regrese není vysoká, index determinace je 18%. Nalezená závislost můţe 

mít souvislost s nárůstem objemové hmotnosti s hloubkou. Větší počet zrn v celkovém 

objemu sloţek horniny (na úkor klesající pórovitosti) má pravděpodobně za následek vyšší 

tlakovou a smykovou pevnost. 

 
Obr. 7.60: Regrese efektivní smykové pevnosti a hloubky 

Prostá tlaková pevnost 

Nárůst prosté tlakové pevnosti v závislosti na hloubce (obr. 7.61) můţeme stejně 

jako u efektivní smykové pevnosti vysvětlit nárůstem objemové hmotností s hloubkou. Pro 

tuto závislost byla nalezena regresní funkce (26): 

σD=0,096+0,002*hl-0,00002*hl
2
+4,822E-8*hl

3
 (26) 
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Kvalita regrese je vyšší neţ u efektivní smykové pevnosti, index determinace 

je 38%. 

 
Obr. 7.61: Regrese prosté tlakové pevnosti a hloubky 

7.3.2 Regrese dvojic parametrů doprovodných hornin 

Objemová hmotnost vlhká – objemová hmotnost suchá 

Pro zjištěnou závislost mezi objemovou hmotností vlhkou a objemovou hmotností 

suchou (obr. 7.62) byla nalezena vystihující regresní funkce (27): 

ϱn=0,479+1,266*ϱd-0,196*ϱd
2
 (27) 

Kvalitu regrese potvrzuje index determinace 96%. Objemová hmotnost vlhká se 

oproti objemové hmotnosti suché liší pouze přítomností vlhkosti, moţná proto je nalezená 

závislost tak vysoká.  

 
Obr. 7.62: Regrese objemové hmotnosti vlhké a objemové hmotnosti suché 
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Objemová hmotnost vlhká – pórovitost 

Objemová hmotnost vlhká s rostoucí pórovitostí klesá, viz obr 7.63. Dá se 

uvaţovat nad tím, ţe pokud se v jednotkovém objemu zvyšuje pórovitost, v důsledku toho 

klesá objemová hmotnost vlhká. Index determinace určující kvalitu regrese činí 91%.      

Na základě regresní analýzy byl určen vztah vystihující tuto závislost (28): 

ϱn=2,226+0,006*npor-0,0003*npor
2
 (28) 

 
Obr. 7.63: Regrese objemové hmotnosti vlhké a pórovitosti 

Objemová hmotnost vlhká – hmotnostní vlhkost 

Pokud se zvyšující se hmotnostní vlhkostí objemová hmotnost vlhká klesá (obr. 

7.64), tak můţe v objemu narůstat podíl pevné fáze. Pro nalezenou závislost byla 

stanovena regresní funkce ve tvaru (29): 

ϱn=2,387-0,015*wn (29) 

Index determinace potvrzující kvalitu regrese je 84%.  

 
Obr. 7.64: Regrese objemové hmotnosti vlhké a hmotnostní vlhkosti 
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Objemová hmotnost suchá – pórovitost 

Závislost objemové hmotnosti suché na pórovitosti (obr. 7.65) je podobná 

závislosti objemové hmotnosti vlhké na pórovitosti. Rozdíl je takový, ţe v objemové 

hmotnosti suché není zastoupena vlhkost. Index determinace činí 97%. 

Nalezená regresní funkce je (30): 

ϱd=2,342-0,01*npor-0,0002*npor
2
 (30) 

 
Obr. 7.65: Regrese objemové hmotnosti suché a pórovitosti 

Objemová hmotnost suchá – hmotnostní vlhkost 

Závislost objemové hmotnosti suché na hmotnostní vlhkosti (obr. 7.66) je 

podobná závislosti objemové hmotnosti vlhké na hmotnostní vlhkosti (rozdíl je v tom,     

ţe objemová hmotnost suchá má menší hodnoty kvůli absenci vlhkosti). Kvalita regrese je 

vysoká, index determinace činí 96%. Nalezená regresní funkce je (31): 

ϱd=2,378-0,037*wn+0,0002*wn
2
 (31) 

 
Obr. 7.66: Regrese objemové hmotnosti suché a hmotnostní vlhkosti 
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Hmotnostní vlhkost – pórovitost 

Hmotnostní vlhkost roste v závislosti na pórovitosti, viz obr. 7.67. Na základě 

regresní analýzy byl určen vztah vystihující tuto závislost (32): 

wn=9,992-0,294*npor+0,016*npor
2
 (32) 

Index determinace činí 94%. Dá se předpokládat, ţe čím více je pórů v objemu 

horniny, tím vzniká i prostor pro přítomnost vlhkosti. 

 
Obr. 7.67: Regrese hmotnostní vlhkosti a pórovitosti 

Efektivní smyková pevnost – prostá tlaková pevnost 

Na obr. 7.68 je zobrazena závislost mezi efektivní smykovou pevností a prostou 

tlakovou pevností. Pro nalezenou závislost byla stanovena regresní funkce (33):  

C´=-0,003+0,348*σD (33) 

Kvalitu regrese určuje index determinace 98%.  

 
Obr. 7.68: Regrese efektivní smykové pevnosti a prosté tlakové pevnosti 
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Index plasticity – mez tekutosti 

Index plasticity roste v závislosti na mezi tekutosti, viz obr 7.69. Na základě 

regresní analýzy byl určen vztah vystihující tuto závislost (34):  

IP=18,469-0,546*wL+0,012*wL
2
 (34) 

Index determinace je 72%. Index plasticity je definován jako rozdíl meze tekutosti 

a meze plasticity, to je zřejmě důvodem nalezené závislosti. 

 
Obr. 7.69: Regrese indexu plasticity a meze tekutosti 

Objemová hmotnost vlhká – efektivní smyková pevnost 

Na obr. 7.70 byla zjištěna závislost mezi objemovou hmotností vlhkou a efektivní 

smykovou pevností. Pro tuto závislost byla nalezena vhodná regresní funkce (35): 

ϱn=1,906+1,522* C´-3,0315* C´
2
 (35) 

Indexem determinace činí 21%. Dá se předpokládat, ţe s vyšší objemovou hmotností roste 

i efektivní smyková pevnost. 

 
Obr. 7.70: Regrese objemové hmotnosti vlhké a efektivní smykové pevnosti 
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Objemová hmotnost vlhká – prostá tlaková pevnost 

Podobnou závislost jako na obr. 7.71 má i objemová hmotnost vlhká a prostá 

tlaková pevnost (obr. 7.70). Pro nalezenou závislost byla zvolena tato vhodná regresní 

funkce (36): 

ϱn=1,894+0,505*σD-0,356*σD
2  

(36) 

Kvalita regrese není v tomto případě jiţ tak vysoká, index determinace je 19%. 

 
Obr. 7.71: Regrese objemové hmotnosti vlhké a prosté tlakové pevnosti 

Objemová hmotnost suchá – efektivní smyková pevnost 

Efektivní smyková pevnost roste v závislosti na objemové hmotnosti suché 

(obr. 7.72). Pro tuto závislost byla nalezena vhodná regresní funkce (37): 

ϱd=1,462+2,123* C´-3,724* C´
2
 (37) 

Kvalita regrese není vysoká, index determinace činí 20%. 

 
Obr. 7.72: Regrese objemové hmotnosti suché a efektivní smykové pevnosti 
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Objemová hmotnost suchá – prostá tlaková pevnost 

Prostá tlaková pevnost roste v závislosti na objemové hmotnosti suché (obr. 7.73). 

Pro tuto závislost byla nalezena vhodná regresní funkce (38): 

ϱd=1,439+0,731*σD-0,433*σD
2
 (38) 

Kvalita regrese není vysoká, index determinace činí 21%. 

 
Obr. 7.73: Regrese objemové hmotnosti suché a prosté tlakové pevnosti 

Pórovitost – efektivní smyková pevnost 

Na obr. 7.74 je zobrazeno, ţe čím je vyšší pórovitost, tím je menší efektivní 

smyková pevnost. Na základě regresní analýzy byl určen vztah vystihující tuto závislost 

(39): 

npor=46,993-78,748* C´+104,733* C´
2
 (39) 

Index determinace je 72%. 

 
Obr. 7.74: Regrese pórovitosti a efektivní smykové pevnosti 
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Pórovitost – prostá tlaková pevnost 

Prostá tlaková pevnost roste se sniţující se pórovitostí (obr. 7.75). Pro tuto 

závislost byla nalezena vhodná regresní funkce (40): 

npor=48,209-31,476*σD+21,725*σD
2
 (40) 

Kvalita regrese není vysoká, index determinace činí 23%. 

 
Obr. 7.75: Regrese pórovitosti a prosté tlakové pevnosti 

Hmotnostní vlhkost – efektivní smyková pevnost 

Efektivní smyková pevnost roste s klesající hmotnostní vlhkostí (obr. 7.76).        

Na základě regresní analýzy byl určen vztah vystihující tuto závislost (41) 

wn=31,671-98,067* C´+198,487* C´
2
 (41) 

Kvalita regrese není vysoká, index determinace činí 21%. 

 
Obr. 7.76: Regrese hmotnostní vlhkosti a efektivní smykové pevnosti 
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Hmotnostní vlhkost –prostá tlaková pevnost 

Prostá tlaková pevnost roste s klesající hmotnostní vlhkostí (obr. 7.77).              

Na základě regresní analýzy byl určen vztah vystihující tuto závislost (42) 

wn=31,671-98,067*σD+198,487*σD
2
 (42) 

Kvalita regrese není vysoká, index determinace činí 21%. 

 
Obr. 7.77: Regrese hmotnostní vlhkosti a prosté tlakové pevnosti 

Mez tekutosti – úhel vnitřního tření 

Úhel vnitřního tření klesá se zvyšující se mezí tekutosti (obr.7.78). Pro tuto 

závislost byl zvolen vhodný regresní vztah (43): 

wL=37,736+3,248*φ-0,112*φ
2
 (43) 

Index determinace určující kvalitu regrese činí 29%. 

 
Obr. 7.78: Regrese meze tekutosti a úhlu vnitřního tření 
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Index plasticity – úhel vnitřního tření 

Úhel vnitřního tření se sniţuje se zvyšujícím se indexem plasticity, viz obr. 7.79. 

Na základě regresní analýzy byl určen vztah vystihující tuto závislost (44): 

IP=8,103+3,245*φ-0,111*φ
2
 (44) 

Index determinace je 36%. 

 
Obr. 7.79: Regrese indexu plasticity a úhlu vnitřního tření 

7.3.3 Regrese dvojic parametrů uhelných vzorků 

Popelnatost – objemová hmotnost vlhká 

Na obr. 7.80 je zobrazena závislost mezi popelnatostí (obsahem popela A
d
)           

a objemovou hmotností vlhkou. Pro tuto závislost byla stanovena regresní funkce (45): 

A
d
=-150,186+200,557*ϱn-44,296*ϱn

2
 (45) 

Kvalitu regrese určující index determinace je 76%. Je moţné uvaţovat nad tím,   

ţe se zmenšujícím se obsahem popela narůstá podíl uhlí, v důsledku toho objemová 

hmotnost klesá.  
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Obr. 7.80: Regrese popelnatosti a objemové hmotnosti vlhké 

Popelnatost – prostá tlaková pevnost 

Prostá tlaková pevnost roste se sniţující se popelnatostí (obsahem popela A
d
), viz 

obr. 7.81. Pro tuto závislost byl na základě regresní analýzy stanoven vztah vystihující tuto 

závislost (46): 

A
d
=85,460-9,956*σD+0,296*σD

2
 (46) 

Index determinace 73% potvrzuje kvalitu regrese. 

 
Obr. 7.81: Regrese popelnatosti prosté tlakové pevnosti 

Prostá tlaková pevnost – objemová hmotnost vlhká 

Prostá tlaková pevnost roste se zmenšující se objemovou hmotností vlhkou, viz 

obr. 7.82. Pro tuto závislost byl určen regresní vztah vystihující tuto závislost (47): 

σD=16,086-7,462*ϱn (47) 

Index determinace je 67%. 
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Obr. 7.82: Regrese prosté tlakové pevnosti a objemové hmotnosti vlhké 

Obsah vody – popelnatost 

Nalezená závislost mezi popelnatostí a obsahem vody je zobrazena na obr. 7.83. 

Pro tuto závislost byla zvolena vystihující regresní funkce (48): 

W
a
=17,543-0,125*A

d
 (48) 

Regrese není vysoká, index determinace je 32%. 

 
Obr. 7.83: Regrese obsahu vody a popelnatosti 

7.3.4 Vícenásobná regrese 

Cílem je nalezení takových vysvětlujících parametrů, které jsou pro závislé 

parametry statisticky významné. V programu STATGRAPHICS se postupně testuje 

oprávněnost setrvání vysvětlujících (nezávislých) proměnných v regresním modelu. 

K tomu se pouţívají dílčí t-testy (Řezánková et al., 2001). Testuje se (postupně pro 

jednotlivá i) nulová hypotéza ve tvaru: 

H0: βi = 0,   pro i = 0,1…k, 
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proti alternativě 

H1: βi ≠ 0,   pro i = 0,1…k, 

kde k je počet vysvětlujících proměnných. 

Pokud se ukáţe, ţe pro konkrétní i nelze zamítnout nulovou hypotézu, je třeba 

zváţit setrvání příslušné vysvětlující proměnné v modelu. Pokud by se totiţ parametr          

u příslušné proměnné neodlišoval významně od nuly, pak taková proměnná do modelu nic 

nového nepřináší a je v něm tudíţ zbytečně. 

V tabulce 7.19 je část výstupu vícenásobné regresní analýzy objemové hmotnosti 

vlhké z programu STATGRAPHICS pro všechny závislé proměnné. Pro další parametry 

tato tabulka uvedena není. Plně dostačující je výstup vícenásobné regresní analýzy (tab. 

7.20) pro významné závislé proměnné. Poslední sloupec výstupu obsahuje hodnotu 

nadepsanou p-value. Tato hodnota představuje maximální moţnou hladinu významnosti 

testu p, pro kterou se hypotéza H0 ještě nezamítá. Pokud hladina významnosti testu p bude 

větší neţ uvedená hodnota p-value, zamítneme H0. Hodnota testové statistiky je uvedena    

v předposledním sloupci (testová statistika). Je zvolena hladina významnosti p=0,05. 

Hodnoty p-value menší neţ 0,0001 nejsou významné, proto jsou uvedeny jako 0. 

Objemová hmotnost vlhká 

Objemová hmotnost je závislá na hloubce, měrné hmotnosti, objemové hmotnosti 

suché a hmotnostní vlhkosti. Výsledná regresní funkce má tvar (49): 

ϱn=-0,147+0,00005*hl+0,108*ϱs+1,003*ϱd+0,009*wn (49) 

Index determinace potvrzuje kvalitu vícenásobné regrese, činí 99%. 

Tab. 7.19: Objemová hmotnost vlhká – všechny závislé proměnné vícenásobné regrese 

 odhad testová statistika p-value 

konstanta 0,0876337 0,184004 0,8547 

hl 0,0000421792 1,45449 0,1513 

ϱs 0,197009 0,795405 0,4297 

ϱd 0,826001 1,97626 0,0530 

npor -0,00300616 -0,263707 0,7930 

wn 0,00747474 6,80859 0 

wL 0,01633 1,02583 0,3093 

wP -0,0164197 -1,03019 0,3073 

IP -0,016491 -1,03788 0,3037 

φ -0,000571536 -0,952912 0,3447 
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 odhad testová statistika p-value 

C´ -0,0450696 -0,309224 0,7583 

σD 0,00878708 0,170274 0,8654 

Tab. 7.20: Objemová hmotnost vlhká - statisticky významné parametry vícenásobné 

regrese 

 odhad testová statistika p-value 

konstanta -0,147 -1,637 0,103 

hl 0,00005 2,900 0,004 

ϱs 0,108 4,293 0 

ϱd 1,003 26,61 0 

wn  0,009 9,773 0 

Na obr. 7.84 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro 

objemovou hmotnost vlhkou (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené      

na základě regresního modelu (vypočtené hodnoty).  

 
Obr. 7.84: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů objemové 

hmotnosti vlhké. 

Měrná hmotnost 

Měrná hmotnost je závislá na objemové hmotnosti suché a pórovitosti. Pro 

nalezenou závislost byla zvolena tato vhodná regresní funkce (50): 

ϱs=-1,429+1,52*ϱd+0,042*npor (50) 

Index determinace činí 79%. V tabulce 7.21 jsou uvedeny statisticky významné 

parametry vícenásobné regrese. 

Tab. 7.21: Měrná objemová – statisticky významné parametry vícenásobné regrese 

 odhad testová statistika p-value 

Konstanta -1,429 -7,617 0 

ϱd 1,52 21,797 0 

npor 0,042 22,679 0 
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Na obr. 7.85 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro měrnou 

hmotnost (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené na základě regresního 

modelu (vypočtené hodnoty). 

 
Obr. 7.85: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů měrné 

hmotnosti 

Objemová hmotnost suchá 

U objemové hmotnosti suché byla prokázána závislost na měrné hmotnosti, 

objemové hmotnosti vlhké, pórovitosti, hmotnostní vlhkosti a úhlu vnitřního tření. Pro 

nalezenou závislost byla zvolena tato vhodná regresní funkce (51):  

ϱd=0,678+0,145*ϱs+0,563*ϱn-0,013*npor-0,005*wn+0,0004*φ (51) 

Index determinace je 99,8%. V tabulce 7.22 jsou uvedeny statisticky významné 

parametry vícenásobné regrese. 

Tab. 7.22: Měrná objemová – statisticky významné parametry vícenásobné regrese 

 odhad testová statistika p-value 

Konstanta 0,678 10,409 0 

ϱs 0,145 5,434 0 

ϱn 0,563 15,219 0 

npor -0,013 -11,129 0 

wn -0,005 -8,038 0 

φ 0,0004 2,312 0,0229 

Na obr. 7.86 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro 

objemovou hmotnost suchou (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené na 

základě regresního modelu (vypočtené hodnoty).  
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Obr. 7.86: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů objemové 

hmotnosti suché 

Pórovitost 

U pórovitosti byla prokázána závislost na měrné hmotnosti a objemové hmotnosti 

suché. Pro nalezenou závislost byla zvolena tato vhodná regresní funkce (52):  

npor=48,098+18,993*ϱs-36,586*ϱd (52) 

Index determinace činí 99,5%. V tabulce 7.23 jsou uvedeny statisticky významné 

parametry vícenásobné regrese. 

Tab. 7.23: Pórovitost – statisticky významné parametry vícenásobné regrese 

 odhad testová statistika p-value 

konstanta 48,098 20,197 0 

ϱs 18,993 22,679 0 

ϱd -36,586 -150,415 0 

Na obr. 7.87 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro 

pórovitost (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené na základě regresního 

modelu (vypočtené hodnoty).  

 
Obr. 7.87: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů pórovitosti 
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Hmotnostní vlhkost 

U hmotnostní vlhkosti je prokázána závislost na hloubce, objemové hmotnosti 

vlhké a suché. Pro nalezenou závislost byla zvolena tato vhodná regresní funkce (53): 

wn=43,175-0,004*hl+45,786*ϱn-67,899*ϱd (53) 

Index determinace je 98,3%. V tabulce 7.24 jsou uvedeny statisticky významné 

parametry vícenásobné regrese. 

Tab. 7.24: Hmotnostní vlhkost – statisticky významné parametry vícenásobné regrese 

 odhad testová statistika p-value 

konstanta 43,175 10,694 0 

hl -0,004 -3,176 0,002 

ϱn 45,786 11,434 0 

ϱd -67,899 -26,072 0 

Na obr. 7.88 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro 

hmotnostní vlhkost (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené na základě 

regresního modelu (vypočtené hodnoty).  

 
Obr. 7.88: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů hmotnostní 

vlhkosti 

Mez tekutosti 

Mez tekutosti je závislá na mezi plasticity a indexu plasticity. Pro nalezenou 

závislost byla zvolena tato vhodná regresní funkce (54): 

wL=0,184+1,005*wP+0,986*IP (54) 

Index determinace je 99,5%. V tabulce 7.25 jsou uvedeny statisticky významné 

parametry vícenásobné regrese. 
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Tab. 7.25: Hmotnostní vlhkost – statisticky významné parametry vícenásobné regrese 

 odhad testová statistika p-value 

konstanta 0,184 0,407 0,684 

wP 1,005 77,477 0 

IP 0,986 125,54 0 

Na obr. 7.89 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro mez 

tekutosti (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené na základě regresního 

modelu (vypočtené hodnoty).  

 
Obr. 7.89: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů meze 

tekutosti 

Mez plasticity 

U meze plasticity byla zjištěna závislost na mezi tekutosti a indexu plasticity. Pro 

nalezenou závislost byla zvolena tato regresní funkce (55): 

wP=0,325+0,979*wL-0,966*IP (55) 

Index determinace činí 98,5%. V tabulce 7.26 jsou uvedeny statisticky významné 

parametry vícenásobné regrese. 

Tab. 7.26: Mez tekutosti - statisticky významné parametry vícenásobné regrese 

 odhad testová statistika p-value 

konstanta 0,325 0,729 0,467 

wL 0,979 77,477 0 

wP -0,966 -68,824 0 

Na obr. 7.90 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro mez 

plasticity (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené na základě regresního 

modelu (vypočtené hodnoty). 
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Obr. 7.90: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů meze 

plasticity 

Index plasticity 

Index plasticity je závislý na mezi plasticity a mezi tekutosti. Pro nalezenou 

závislost byla zvolena tato regresní funkce (56): 

IP=0,006-1,014*wP+1,008*wL (56) 

Index determinace je 99%. V tabulce 7.27 jsou uvedeny statisticky významné 

parametry vícenásobné regrese. 

Tab. 7.27: Index plasticity – statisticky významné parametry vícenásobné regrese 

 odhad testová statistika p-value 

konstanta 0,006 0,014 0,988 

wL -1,014 -68,824 0 

wP 1,008 125,54 0 

Na obr. 7.91 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro index 

plasticity (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené na základě regresního 

modelu (vypočtené hodnoty).  

 
Obr. 7.91: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů indexu 

plasticity 
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Úhel vnitřního tření 

Úhel vnitřního tření je závislý na indexu plasticity, efektivní smykové a prosté 

tlakové pevnosti. Pro nalezenou závislost byla zvolena tato regresní funkce (57): 

φ=27,478-0,188*IP-105,098*C´+31,555* σD (57) 

Index determinace je 49%. V tabulce 7.28 jsou uvedeny statisticky významné 

parametry vícenásobné regrese. 

Tab. 7.28: Úhel vnitřního tření - statisticky významné parametry vícenásobné regrese 

 odhad testová statistika p-value 

konstanta 27,478 31,791 0 

IP -0,188 -5,639 0 

C´ -105,098 -3,678 0,0005 

σD 31,555 3,135 0,0025 

Na obr. 7.92 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro úhel 

vnitřního tření (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené na základě 

regresního modelu (vypočtené hodnoty).  

 
Obr. 7.92: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů úhlu 

vnitřního tření 

Efektivní smyková pevnost 

Efektivní smyková pevnost je závislá na úhlu vnitřního tření a prosté tlakové 

pevnosti. Pro nalezenou závislost byla zvolena tato regresní funkce (58): 

C´=0,025-0,001*φ+0,332*σD (58) 

Index determinace je 97%. V tabulce 7.29 jsou uvedeny statisticky významné 

parametry vícenásobné regrese. 
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Tab. 7.29: Efektivní smyková pevnost – statisticky významné parametry vícenásobné 

regrese 

 odhad testová statistika p-value 

konstanta 0,025 3,951 0 

φ -0,001 -4,537 0 

σD 0,332 46,018 0 

Na obr. 7.93 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro 

efektivní smykovou pevnost (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené        

na základě regresního modelu (vypočtené hodnoty).  

 
Obr. 7.93: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů efektivní 

smykové pevnosti 

Prostá tlaková pevnost 

Prostá tlaková pevnost je závislá na úhlu vnitřního tření a efektivní smykové 

pevnosti. Pro nalezenou závislost byla zvolena tato regresní funkce (59): 

σD=-0,045+0,002*φ+2,876*C´ (59) 

Index determinace je 97%. V tabulce 7.30 jsou uvedeny statisticky významné 

parametry vícenásobné regrese. 

Tab. 7.30: Prostá tlaková pevnost – statisticky významné parametry vícenásobné regrese 

 odhad testová statistika p-value 

konstanta -0,045 -2,348 0,021 

φ 0,002 3,240 0,002 

C´ 2,876 46,018 0 

Na obr. 7.94 jsou zobrazeny hodnoty statisticky významných parametrů pro prostou 

tlakovou pevnost (pozorované hodnoty) a odpovídající hodnoty vypočtené na základě 

regresního modelu (vypočtené hodnoty).  
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Obr. 7.94: Pozorované a vypočtené hodnoty statisticky významných parametrů prosté 

tlakové pevnosti 

7.4 Souhrn vyhodnocení výsledků 

Statistické vyhodnocení geomechanických dat provedené v minulosti pro 

sdruţenou závěrečnou práci probíhalo v porovnání s dnešními výpočetními  prostředky 

odlišným způsobem. Osobní počítače v té době ještě nebyly úplně běţně rozšířené, tudíţ se 

ke zpracování pouţívaly ruční způsoby s pouţitím mechanických nebo elektronických 

kalkulátorů.  

Výsledky základních charakteristik popisné statistiky ze sdruţené závěrečné 

zprávy (přílohy 1 – 5) jsou téměř shodné s nynějšími výstupy ze statistické analýzy 

(kapitola 7.1). Malé rozdíly jsou způsobeny rozdílným počtem vstupních dat. V některých 

případech byly výpočty v minulosti doplněny údaji z dřívějších průzkumných akcí, které 

jsou dnes nedostupné (jíl – přímé podloţí a nadloţí). Proto nemohlo být kvůli 

nedostupnosti dat pro tyto polohy v dnešní době vyhodnocení provedeno. 

Při posouzení moţnosti vyuţití karotáţních záznamů k doplnění chybějících dat 

byla prokázána pouze těsná závislost a to mezi hodnotami odečtenými z křivky GGK-H     

a objemovou hmotností vlhkou stanovenou laboratorně. Moţnost vyuţití karotáţního 

měření pro určování různých charakteristik vrstev ve vrtu byla odlišná a v průběhu 

průzkumných akcí se měnila. Z počátku byla například propustnost hornin ve vrstvách 

určována podle křivky SP a pouţíval se osmotický draselný výplach. Později byl 

z technologických důvodů (menší soudrţnost stěn) tento výplach nahrazen výplachem 

bentonitovým. Tím došlo k potlačení vzniku difúzně-absorpčních potenciálů a diagnostická 
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schopnost křivky SP poklesla. Propustné horizonty byly pak interpretovány z výsledků 

ostatních karotáţních metod.  

V sedmé kapitole – vyhodnocení výsledků jsou popsány charakteristiky 

jednotlivých geomechanických parametrů. Důleţité výsledy z  kapitoly 7.1 jsou uvedeny 

dále v textu. Je zřejmé, ţe vysoké hodnoty charakteristik variability písku u objemové 

hmotnosti vlhké a hmotnostní vlhkosti jsou projevem menšího rozsahu souboru (tab. 7.2     

a 7.5). U meze tekutosti, meze plasticity a indexu plasticity nebylo u písku moţné určení 

statistických charakteristik pro malé mnoţství vstupních hodnot. U měrné hmotnosti, tedy 

hmotnosti jednotkového objemu zeminy, (tab. 7.1 a obr. 7.5) jsou velmi podobné 

charakteristiky polohy i variability u všech čtyř petrografických typů. Je to dáno tím,         

ţe písek a prach jsou tvořeny převáţné části zrny křemene, i měrná hmotnost jílových 

minerálů a křemene se příliš neliší  

U objemové hmotnosti vlhké je na obr. 7.11 zřetelná odlišnost u zdánlivé hustoty 

uhlí a objemové hmotnosti vlhké zbylých čtyř petrografických typů. Hlavním důvodem 

rozdílu je sloţení uhlí a klastických hornin. Podstatnou aţ zcela převaţující část uhlí tvoří 

organická hmota (uhlík), která má výrazně menší měrnou hmotnost. To se projevuje           

i u objemové hmotnosti (zdánlivé hustoty). V tomto případě je nutné připomenout,           

ţe zdánlivou hustotu a objemovou hmotnost nelze jednoduše porovnávat. Převáţně 

z důvodu odlišného postupu stanovení těchto vlastností (podrobněji vysvětleno v textu 

v kapitole 7.1 – objemová hmotnost vlhká). Na obr. 7.43, 7.48, 7.53 u úhlu vnitřního tření, 

efektivní smykové a prosté tlakové pevnosti je zřetelná závislost na zrnitosti. Hodnota úhlu 

vnitřního tření roste v závislosti na zrnitosti od nejmenší frakce po největší (jíl aţ 

prachovitý jíl – jíl aţ písčitý jíl – prach – písek). Je to dané tím, ţe pokud se zvyšuje 

zrnitost, roste i třecí odpor a zrna po sobě nemůţou lehce klouzat jako v případě menších 

frakcí. U efektivní smykové a prosté tlakové pevnosti je zřejmý mírný nárůst hodnot 

s klesající zrnitostí (písek – prach – jíl aţ písčitý jíl – jíl aţ prachovitý jíl). 

Při vyhodnocování sledování závislosti parametrů na hloubce byly zjištěny 

následující závislosti. Na obr. 7.56 a 7.57 je zřetelný nárůst objemové hmotnosti vlhké        

a suché v závislosti na hloubce, naopak hodnoty pórovitosti (obr. 7.58) a hmotnostní 

vlhkosti (obr. 7.59) s hloubkou klesají. Hodnoty efektivní smykové (obr. 7.60) a prosté 

tlakové (obr. 7.61) pevnosti v závislosti na hloubce vykazují mírný nárůst. Prokázané 
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závislosti jsou pravděpodobně (i přes relativně malou hloubku) projevem diageneze. To 

znamená nárůst pevné fáze (objemové hmotnosti) s pevnostmi a pokles pórovitosti a na ní 

navázané hmotnostní vlhkosti v závislosti na hloubce. 

Při zjišťování závislosti mezi jednotlivými parametry doprovodných hornin 

můţeme sledovat vysoké závislosti mezi objemovou hmotností vlhkou, objemovou 

hmotností suchou pórovitostí a hmotnostní vlhkostí (obr. 7.62 – 7.67). Je to dáno jednak 

provázanou změnou v závislosti na hloubce a také tím, jak jsou tyto parametry definovány, 

tj. navzájem se přímo ovlivňují (viz kapitola 4.2). Tyto čtyři parametry také přímo 

ovlivňují pevnosti. Zatímco s rostoucí vlhkou (obr. 7.70 a obr. 7.71) i suchou (obr. 7.72      

a 7.73) objemovou hmotností se pevnosti zvyšují, s klesající pórovitostí (obr. 7.74 a 7.75)              

a hmotnostní vlhkostí (obr. 7.76 a 7.77) se pevnosti sniţují. Pro index plasticity, určující 

hranici mezi vlhkostí na mezi plasticity a vlhkostí na mezi tekutosti, byla zjištěna těsná 

závislost (obr. 7.79), kdy se zvyšující hodnotou tohoto parametru se sniţuje hodnota úhlu 

vnitřního tření. To odpovídá teoretickým předpokladům, kdy konzistenční stavy přímo 

ovlivňují úhel vnitřního tření.  

U uhelných vzorků byla zjištěna přímá parabolická závislost objemové hmotnosti 

vlhké a obsahu popela (obr. 7.80). To je dáno rozdílnou specifickou hmotností uhlí             

a minerálů doprovodných hornin, viz obr 7.11 . U obsahu popela byla zjištěna nepřímá 

parabolická závislost na prosté tlakové pevnosti (obr. 7.81). Čisté uhlí (s malým obsahem 

popela A
d
) je z geomechanického hlediska velmi pevné a houţevnaté. Anorganickou 

příměsí v uhlí je téměř výlučně jíl. Ten v podmínkách původního uloţení sloje obsahuje 

vodu a proto je plastický (měkký). Proto s přibývajícím mnoţstvím jílu v uhelné hmotě 

(rostoucí A
d
) se uhlí stává měkčí – plastičtější. 

Z výsledků vícenásobné regrese (kapitola 7.3.4) je zřejmé, které vysvětlující 

parametry jsou pro jednotlivé závislé parametry statisticky významné. U měrné hmotnosti, 

objemové hmotnosti vlhké, objemové hmotnosti suché, pórovitosti a hmotnostní vlhkosti 

byly zjištěny závislosti (vztahy 49 – 53) odpovídající teoretickým předpokladům.           

Pro index plasticity byl získán vztah 56, který odpovídá tomu, jak je tento parametr 

definován. To také potvrzuje kvalitu zkoušek, kterými byly parametry získávány. U úhlu 

vnitřního tření byla podle vztahu 57 prokázána závislost na indexu plasticity, prosté 

tlakové a efektivní smykové pevnosti.  



Rudolf Kalousek: Vyhodnocení geomechanických vlastností hornin 

 

2011  82 

 

8. Závěr  

Výzkum geomechanických vlastností uhlí a průvodních hornin byl v JLR 

uskutečněný v rámci průzkumných akcí Hodonín – Břeclav a Bojanovice – Dubňany – 

Hodonín. Obě akce měly poskytnout dostatek informací pro zamýšlenou výstavbu nových 

dolů na lignit v MÚP. V sedmdesátých letech minulého století bylo zřejmé, ţe pro doly, 

které byly v té době v činnosti – Josef, 1. Máj, Obránci Míru, 9. Květen a Dukla, nebudou 

stačit zásoby lignitu pro budoucí těţbu. Plánovala se výstavba nových dolů na několika 

místech v MÚP – např. u Prušánek nebo u Josefova. 

Pro tyto nové doly, které měly těţit ve větších hloubkách, bylo třeba zajistit 

informace, jak se bude provádět těţba, ale také otvírka nových dolů. Horniny v JLR mají 

z hlediska těţby nepříznivé fyzikálně – mechanické vlastnosti, navíc je celý horninový 

masív zvodněný. Nejpevnější horninou je lignit a proto při dobývání dubňanské sloje 

ponechávala ve stropní a spodní části ochranná lávka lignitu. Při dobývání kyjovské sloje 

stačila ochranná lávka pouze ve stropní části sloje. Podloţní písky se daly snadno 

odvodňovat a tvořily pevnou počvu, na kterou se přímo pokládaly koleje pro důlní 

dopravu. V případě malé mocnosti sloje bylo moţné provádět i přibírku podloţního písku 

několika decimetrů mocnou. 

Diplomové práce byla zpracována dle úvodních cílů a měla by přispět k poznání 

fyzikálně – mechanických vlastností hornin v MÚP. Lignit je nepochybně nerostná 

surovina budoucnosti, která se bude vyuţívat především kvůli vysokému obsahu 

huminových kyselin. Výsledky této práce se vyuţijí pro budoucí otvírku dolů a následnou 

těţbu. Otázkou pouze zůstává, kdy tento čas nastane. 
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