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1. Úvod 

Diplomovou práci nazvanou „Utváření poklesové kotliny v oblasti 4. kry Dolu 

ČSM “ jsem si vybral po poradě a na doporučení vedoucí diplomové práce. 

Oblast, která byla předmětem měření se nachází v obci Stonava a patří do 

Ostravsko – karvinské uhelné pánve. Samotný Důl ČSM je součástí východní části této 

pánve a dělí se na dva závody, důlní závod Sever a důlní závod Jih. V oblasti Stonava se 

nalézá důlní závod ČSM – sever. Důsledkem hlubinného dobývání černého uhlí dochází 

k pohybům a deformacím terénu, které vedou ke změně okolního reliéfu. Na zemském 

povrchu, jehož místo je ovlivněno důlní činností, se vytváří poklesová kotlina. 

Úkolem mé diplomové práce bylo provést periodické měření výšek bodů metodou 

technické nivelace a z naměřených dat vyhodnotit pohyby a deformace, ke kterým dochází 

na již vytvořené pozorovací stanici. Pod touto stanicí se zde nachází porub č. 300402 Dolu 

ČSM, ve které probíhalo od 1.5.2009 do 31.10.2009 dobývání. 

Vlastní měření se uskutečnilo ve dvou fázích, 6.-7.11.2010 a 12.3.2011 a do 

výpočtů byly zahrnuty i dvě převzaté měření, které proběhly před začátkem a po ukončení 

dobývání porubu č. 300402.. 

Cílem práce je pak dané pohyby a deformace, a tím pádem utváření poklesové 

kotliny, vhodně prezentovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michal Slinták: Utváření poklesové kotliny v oblasti 4. kry Dolu ČSM 

2011 4
 

2. Teorie poklesové kotliny 

Při hlubinném dobývání ložisek, kdy se postupně zavalují vyrubané prostory, 

dochází k deformaci hornin v nadloží vyrubaného prostoru, které se projeví pohybem 

zemského povrchu. Pohyb povrchu dělíme na dvě složky, a to směr svislý (představuje 

pokles s) a vodorovný (posun v).[6]  

 

Obr. 1 Pohyb bodu nad vyrubanou plochou [6]  

2.1. Faktory ovlivňující pohyby 

Mezi faktory ovlivňující pohyby v nadloží hlubinného ložiska i na povrchu patří [3]: 

1) mechanické vlastnosti nadložních i okolních hornin, 

2) geologické podmínky uložení (ploché ložiska 0 – 20°, ukloněné 20 – 45°, polostrmé 

45 – 70°, strmé 70 – 85° a svislé 85 – 90°), 

3) mocnost ložiska ( nejkratší vzdálenost mezi stropem a počvou). 

Vyrubaná plocha má přímý vliv na velikost plochy, která je ovlivněna dobýváním 

na povrchu. Zároveň plocha ovlivněna dobýváním je na povrchu vždy větší, než plocha 

vyrubaného ložiska. Podobá se této vyrubané ploše i tvarově. Překročí-li plocha určitou 

hodnotu, která závisí na mezném úhlu vlivu a hloubce uložení, dosáhne pokles maximální 

hodnoty smax. Této kruhové ploše se říká plná účinná plocha a je to vlastně plocha 

v ložisku, kterou musíme vyrubat, aby pokles bodu byl největší. [3] 
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Poloměr plné účinné plochy získáme z mezného úhlu vlivu  a hloubky dobývání 

H pomocí vztahu: 

cotr H g µ= ⋅ . 

Při vyrubání plochy, která je větší než plně účinná plocha, se na povrchu časem 

vytváří poklesová kotlina. Její obvod je určen hloubkou ložiska a mezným úhlem vlivu . 

Mezný úhel je svislý úhel, který svírá spojnice okraje vyrubané plochy a směr na bod na 

povrchu, kde jsou deformace nulové nebo minimální. V ostravsko-karvinském revíru jsou 

mezné úhly 65° pro karbonské vrstvy a 55° pro terciérní pokryv. 

Průměrný mezný úhel P lze vypočíst podle [3] ze vztahu: 

t t k k
P

t k

H H

H H

µ µ
µ

⋅ + ⋅
=

+
, 

kde Ht je mocnost pokryvu, 

Hk je mocnost karbonu, 

t je mezný úhel pro pokryv, 

k je mezný úhel pro karbon. 

 

 

Obr. 2 Mezný úhel vlivu a plná účinná plocha [4] 
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2.2. Pohyby a ohraničení poklesové kotliny 

Místo v němž dochází k plnému poklesu smax nám tvoří dno poklesové kotliny. 

Část poklesové kotliny od jejího okraje až po začátek dna kotliny se nazývá svahem 

poklesové kotliny. 

U bodů, které leží na dně poklesové kotliny se předpokládá, že dochází pouze ke 

svislým poklesům, zatímco body na svahu poklesové kotliny vykazují i vodorovné pohyby, 

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

Všechny body se pohybují směrem k těžišti pohybu. K největšímu poklesu 

dochází ve středu dobývané plochy, naopak nulový pokles je zaznamenán na okraji 

poklesové kotliny. Velikost poklesu bodů nad hranou okraje porubu se rovná polovině 

maximálního poklesu. Největší posun nalezneme nad okrajem porubu a nejmenší pak ve 

středu dobývané plochy. 

Ohraničení poklesové kotliny je dáno tvarem vyrubané plochy, hloubkou ložiska 

pod povrchem a mezným úhlem vlivu. Poklesová kotlina je ohraničena pomocí izokatabáz, 

tj. izočar stejného poklesu. 

 

Obr. 3 Ohraničení poklesové kotliny [4] 

Po vyrubání trvá určitou dobu, než se na povrchu projeví první pohyby, které poté 

doznívají až několik let. 
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Skutečné pohyby a deformace zjišťujeme podle [6]: 

1) Přímo – pomocí měření 

a) Posuny – ordinátometr, fotogrammetrie, polohopisné měření, GPS. 

b) Poklesy – nivelace, trigonometrie, fotogrammetrie, GPS. 

c) Naklonění – olovnice, náklonoměry. 

d) Vodorovné přetvoření – dilatometry, tensometry, délkové měření. 

2) Nepřímo – výpočet z měřených veličin 

a) Naklonění – rozdíl poklesů sousedních bodů. 

b) Poloměr křivosti – pomocí poklesu tří bodů. 

c) Vodorovné přetvoření – rozdíl posunu dvou sousedních bodů. 

2.3. Vliv času na průběh pohybu 

Doba klesání se dá rozdělit do tří fází podle [3]: 

1) stádium počátečního klesání – doba od projevu prvního poklesu až do doby 

intenzivního klesání; závisí především na rychlosti dobývacích prací a na hloubce 

dobývání 

2) stádium intenzivního klesání – pokles povrchových bodů dosáhne až 80% 

celkového poklesu; je nejnebezpečnější pro povrchové objekty a dochází zde 

k rychlé změně deformace objektu; s větší hloubkou dobývání se rychlost klesání 

zmenšuje 

3) stádium doznívání – poklesy se už nedají měřením prakticky zjistit. 
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3. Pozorovací stanice 

Pro sledování vlivů poddolování při dobývání nerostných ložisek se v terénu 

realizují pozorovací stanice. Ty nám umožňují v časových intervalech pozorovat změny 

polohy jednotlivých bodů pozorovací stanice a dále slouží ke sledování stability objektů a 

zařízení na povrchu.[6] 

3.1. Určování parametrů na pozorovací stanici 

Pozorovací stanice se zřizují pro určení následujících parametrů [6]: 

1) Rozsah poklesové kotliny, který je dán velikostí mezných úhlů vlivů . Pomocí nich 

pak můžeme určit území dotčené vlivy poddolování a velikost poloměru plné 

účinné plochy r. 

2) Svislé poklesy s v poklesové kotlině, dále z nich vypočteme hodnoty naklonění i a 

poloměry zakřivení R. 

3) Vodorovné posuny v a jejich směr v poklesové kotlině. Z vodorovných posunů 

zjistíme o jaké přetvoření se jedná, zda jde o stlačení nebo roztažení. 

Pozorovací stanice můžeme dělit podle [6] na stanice: 

- pro pozorování poklesů, 

- pro pozorování posunů, 

- pro pozorování vodorovného přetvoření, 

- pro pozorování naklonění, 

- smíšené. 

3.2. Tvary pozorovacích stanic 

Tvar pozorovací stanice závisí na velikosti poklesové kotliny. Pro nehluboké a 

rozsahem malé ložisko se krajní body stanice zřizují mimo vlivy poddolování. 
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Tvary pozorovacích stanic podle [6]: 

1) Liniové 

- ve tvaru přímky, 

- ve tvaru osového kříže, 

- ve tvaru profilů, 

- ve tvaru lomených přímek, 

- ve tvaru trojúhelníkových řetězců. 

2) Plošné 

- ve tvaru čtvercové sítě, 

- ve tvaru trojúhelníkové sítě, 

- ve tvaru roztroušených bodů. 

 

Obr. 4 Liniové pozorovací stanice ve tvaru přímky a osového kříže [6] 

 

 

Obr. 5 Plošné pozorovací stanice ve tvaru čtvercové a trojúhelníkové sítě [6] 
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Liniové pozorovací stanice se zřizují tak, aby zachytily střed a okraje poklesové 

kotliny. Nevýhodou je, že naměřené parametry ostatních deformací (naklonění, křivost a 

vodorovné přetvoření) platí ve směru linie a nemusí být maximálními hodnotami. Řeší to 

trojúhelníkové řetězce, kde se určí směry maximálních deformací.[6] 

U plošných pozorovacích stanic lze nejlépe zachytit hodnoty deformací a jejich 

směr v poklesové kotlině. Jsou však rozsahově příliš velké a pracné na měření, proto se 

zřizují jen pro sledování vlivů poddolování důležitých stavebních objektů.[6] 

3.3. Návrh časového intervalu opakovaných měření 

Při měření na pozorovací stanici je potřeba určovat i průběžnou polohu bodů mezi 

jejich počáteční a konečnou hodnotou. Proto je důležité stanovit interval opakovaných 

měření, který závisí hlavně na časovém faktoru. Pokles bodu se dá rozdělit do doby 

počáteční fáze poklesu tA, doby hlavní fáze poklesu tB a doby fáze doznívání tC (viz. 

kapitola 2.3. Vliv času na průběh pohybu). Nejdůležitější je v tomto případě zachytit hlavní 

fázi poklesu.[6] 

Dobu hlavního poklesu určíme podle [6]: 

1
B

r
t

v c
= + , 

kde r je poloměr plné účinné plochy, 

c je časový součinitel, 

v je rychlost postupu porubní fronty. 

Získáme dobu hlavní fáze (v jednotce rok), kterou rozdělíme alespoň na sedm 

intervalů pro zachycení průběhu deformací.[6] 

Dobu intervalu opakovaných měření pak dostaneme podle [6]: 

1

7Bt B
t∆ = ⋅ . 
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4. Výškové měření 

Za výšku bodu považujeme jeho svislou vzdálenost ve směru siločár tíhového pole 

Země, která se měří podél tížnice od jeho průmětu na zvolenou referenční hladinovou 

plochu. Tížnice nám představuje směr tíhového zrychlení, tato hodnota přibývá od rovníku 

k pólům a mění se podle místa. Nulová hladinová plocha se nazývá geoid a reprezentuje 

nám povrch celého zemského tělesa.[1] 

Rozeznáváme dva druhy výšek, a to absolutní a relativní. Absolutní (nadmořská) 

výška je vzdálenost bodu od nulové hladinové plochy, měřená podél tížnice. Relativní 

výška (převýšení) je výškový rozdíl mezi dvěma body, měřený od jejich hladinových 

ploch. Hladinové plochy se zde nazývají skutečné horizonty a tečny na ně vytváří zdánlivé 

horizonty. 

Na obr. 6 vidíme znázornění hladinových ploch, absolutní výšky bodu HA a 

relativní výšky HAB. 

 

Obr. 6 Pojmy výškového měření [1] 

Mezi metody výškového měření patří: nivelace, 

 metoda GPS, 

 trigonometrické určování výšek, 

 barymetrické určování výšek. 
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4.1. Systém výšek v ČR 

Výškové bodové pole v ČR tvoří podle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.: 

1) základní výškové bodové pole 

a) základní nivelační body, 

b) body České státní nivelační sítě (ČSNS) I. až III. řádu, 

2) podrobné výškové bodové pole 

a) nivelační sítě IV. řádu, 

b) plošné nivelační sítě, 

c) stabilizované body technických nivelací. 

Základních nivelačních bodů je v ČR 11 a slouží k zajištění České státní nivelační 

sítě. Všechny tyto body jsou stabilizovány na pevných skalních podkladech, chráněny 

pomníkem a značí se římskými číslicemi spolu s názvem obce v jejímž obvodu leží (např. 

výchozí výškový bod I Lišov). 

ČSNS I. řádu tvoří nivelační pořady, které jsou seskupeny do nivelačních 

polygonů o délce v rozmezí 300 – 400 km. Tyto pořady pak ohraničují nivelační oblasti I. 

řádu (značí se písmeny velké abecedy). 

 

 

Obr. 7 Přehled České státní nivelační sítě [5] 
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Vložením nivelačních pořadů II. řádu do oblasti I. řádu vznikla ČSNS II. řádu. Je 

tvořena opět nivelačními polygony o délce kolem 100 km, značí se písmenem velké 

abecedy pro oblast I. řádu a písmeny malé abecedy. 

Obdobně vznikla i ČSNS III. řádu, kdy byly do oblasti I. a II. řádu vloženy 

nivelační pořady III. řádu. Označují se písmenem velké abecedy pro oblast I. řádu, 

písmenem malé abecedy pro oblast II. řádu a pořadovým číslem.[1] 

Do podrobného výškového bodového pole patří nivelační síť IV. řádu. Pořady se 

zde označují písmenem velké abecedy pro oblast I. řádu, písmenem malé abecedy pro 

oblast II. řádu a pak 0 s pořadovým číslem. Dále se budují plošné nivelační sítě (značí se 

pořadovým číslem a názvem obce) a body technických nivelací. 

Dnešním výškovým systémem pro ČR je Baltský systém po vyrovnání (Bpv), kde 

se nadmořské výšky odvozují od střední hladiny Baltského moře. Ta je určena nulovým 

bodem vodočtu v Kronštadtu u Leningradu. Dříve byl používán jadranský výškový systém 

odvozený od střední hladiny Jaderského moře. 

4.2. Stabilizace výškových bodů 

Za přirozenou stabilizaci výškových bodů považujeme skalní značky, které tvoří 

vyhlazené vodorovné plošky v některých případech doplněné o kulový vrchlík. 

 

 

Obr. 8 Stabilizace bodů pro výšková měření [1] 
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Do umělé stabilizace patří čepové a hřebové značky z materiálu odolného vůči 

korozi (v dnešní době se nejčastěji používá šedá litina). Hřebové značky se osazují shora 

nebo ze strany, např. do nivelačních kamenů, propustek, pilířů mostů atd. Čepové značky 

se osazují ze strany do stěn vybraných budov (do maximální výšky 50 cm). Nad značkou 

musí být vždy volný prostor pro postavení latě.[1] 

Nedílnou součástí každého nivelačního bodu jsou nivelační údaje obsahující číslo 

bodu, nadmořskou výšku, označení nivelačního pořadu, nákres situace, číslo mapového 

listu, číslo předcházejícího bodu, délku oddílu, vzdálenost od počátku pořadu a další.[1] 
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5. Nivelace 

Jedná se o metodu, při které se odečtením na latích určí výškový rozdíl mezi body. 

Využíváme dva druhy metod nivelace, a to geometrickou nivelaci vpřed a geometrickou 

nivelaci ze středu. 

Při geometrické nivelaci vpřed se přístroj staví přímo nad bod a na druhém bodě 

se odečte čtení na lati. Jedná se o metodu, která se prakticky využívá jen při zaměřování 

příčných profilů. 

Volí se tedy nejčastěji metoda geometrické nivelace ze středu, která je nejpřesnější 

a zároveň i nejjednodušší. 

5.1. Geometrická nivelace ze středu 

Nivelační přístroj se staví doprostřed mezi body A a B tak, aby vzdálenosti záměr 

byly přibližně stejné. Na bodech se postaví nivelační latě a odečte se čtení vzad (hodnota 

l
z
A) a čtení vpřed (hodnota lp

B). 

 

Obr. 9 Princip geometrické nivelace ze středu [8] 

Na obr. 9 vidíme, že výšku bodu B vypočteme ze známé výšky bodu A podle [8]: 

z p

B A AB A A B
v v v v l l= + = + −  

Při větší vzdálenosti mezi body A, B (obr. 10) si volíme pomocné mezibody 1…n [8]: 

,1 1,2 1, ,...
AB A n n n B

v v v v v−= + + + +  
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rozepsáním dostaneme [8]: 

1 1 2( ) ( ) ... ( )z p z p z p

AB A n B
v l l l l l l= − + − + + −  

sečtením hodnot poté platí [8]: 

1

n B
z p

AB A
v l l   = −     

výška určovaného bodu je tedy [8]: 

B A AB
v v v= + ∆  

 

Obr. 10 Princip geometrické nivelace ze středu mezi vzdálenými body [1] 

Postavení nivelačního přístroje a odečtení záměr zpět a vpřed nám tvoří nivelační 

sestavu. Jejich délka závisí na požadované přesnosti a velikosti převýšení, neměla by však 

přesáhnout 100 m. 

Vlastní nivelační měření se provádí v nivelačních pořadech, které je dále mezi 

nivelačními body rozděleno na nivelační oddíly. Toto rozdělení nám umožní porovnat 

přesnost měření a usnadní nám vyhledání hrubých chyb. Několik nivelačních oddílů nám 

představuje nivelační úsek.[1] 

Podle požadavků na přesnost nivelačního měření volíme vhodný měřický postup a 

odpovídající přístroje a pomůcky. 

Podle požadovaného stupně přesnosti se nivelace dělí na: 

1) Technická nivelace (TN) – nejpoužívanější druh nivelace, stačí pro určení výšek 

bodů v podrobném výškovém bodovém poli a pro většinu technických úkolů. 
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2) Přesná nivelace (PN) – používá se při měření výšek v nivelačních pořadech III. a 

IV. řádu a v plošných nivelačních sítích, ale i v oblasti inženýrské geodézie (např. 

měření deformací stavebních objektů). 

3) Velmi přesná nivelace (VPN) – využívá se pro měření v nivelačních sítích I. a III. 

řádu. 

4) Zvlášť přesná nivelace (ZPN) – jsou u ní kladeny vysoké nároky na přesnost, 

využívá nejpřesnější nivelační přístroje. 

5.2. Tvary nivelačních pořadů 

Nivelační pořad rozlišujeme (viz. obr. 11) podle [1] na: 

a) vložený – pořad začíná a končí na známých a ověřených bodech, určují se 

výšky ostatních bodů, 

b) uzavřený – pořad začíná a končí na stejném známém bodě, 

c) volný – pořad začíná na známém bodě a končí na bodě určovaném, pořad se 

musí měřit dvakrát nezávisle na sobě, 

d) pořad tvořící nivelační síť – zahrnuje alespoň dva známé body a řadu 

určovaných bodů. 

 

 

Obr. 11 Typy nivelačních pořadů [1] 
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5.3. Nivelace profilů 

Profil nám představuje zmenšený svislý řez terénem, který je rozvinut do 

zobrazovací roviny papíru. Řez je nejčastěji veden osou komunikace nebo liniové stavby. 

Vodorovné vzdálenosti jsou zachovány v měřítku 1:M, kdežto výškové posuny se zvýrazní 

podle potřeby volbou většího měřítka. Profily dělíme na podélné (vedené osou) a příčné 

(řezy kolmé na osu).[1] 

Výšky bodů profilu se zaměří technickou nivelací a podle požadavků je můžeme 

uvést v absolutním i místním výškovém systému. 

 

 

Obr. 12 Znázornění podélného profilu [1] 

5.4. Chyby nivelace 

1) Hrubé chyby – vznikají především nezkušeností a nepozorností měřiče, například 

špatným odečtením na lati nebo zacílením na nesprávný cíl. Vyloučíme je dvojím 

měřením nebo měřením nadbytečných veličin. 

2) Systematické chyby – výsledné hodnoty nám ovlivňují systematicky a odstraní se 

buď měřickým postupem nebo početní korekcí. Správnost výsledků závisí na tom, 

do jaké míry se tyto chyby podařilo eliminovat. 

3) Náhodné chyby – vznikají zvláště při nepřesném určení části nejmenšího dílku, 

nepřesném urovnání záměrné přímky, nepřesném čtení na lati způsobeném 

odklonem od svislice a při dalších zbytkových chybách. 
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Do systematických chyb se řadí: 

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

dalekohledu s osou nivelační libely nebo při systematické chybě 

kompenzátoru, vyloučí se geometrickou nivelací ze středu. 

2) Chyba z rozdílu výšky zdánlivého a skutečného horizontu – je způsobena 

zakřivením zemského povrchu, závisí na délce záměry a odstraní se 

geometrickou nivelací ze středu. 

3) Chyba z refrakce – vzniká důsledkem přechodu záměrného paprsku 

ovzduším o různé hustotě. Záměra by neměla klesnout pod 50 cm, opět se 

chyba vyloučí geometrickou nivelací ze středu. 

4) Chyba z nepřesného dělení stupnice latě – zavádí se oprava z komparace 

latě. 

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

nivelační latě. 

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

pozvolným zapadáním v mělkém terénu. 

5.5. Nivelační přístroje a pomůcky 

Nivelační přístroje využíváme k vytyčování vodorovné srovnávací roviny, ze které 

se odečtením na lati určují výškové rozdíly mezi body. Srovnávací rovinu nám představuje 

záměrná přímka urovnaného dalekohledu nivelačního přístroje otáčením okolo své osy.[2] 

 

Klasifikace je v dnešní době na čtyři základní hlediska podle [1]: 

1) Podle realizace vodorovné záměry  - libelové, 

- kompenzátorové. 

2) Podle zdroje světla - optické, 

 - laserové. 
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3) Podle způsobu odečítání - vizuální, 

 - automatické (čárový kód). 

4) Podle přesnosti - velmi přesné (m0 ≤ 0,3 mm), 

 - přesné (0,3 mm < m0 ≤ 1,5 mm), 

 - technické (1,5 mm < m0 ≤ 5 mm), 

 - s nižší přesností (5 mm < m0), 

kde m0 je střední kilometrová chyba obousměrné nivelace. 

Digitální (automatické) nivelační přístroje odečítají pomocí CCD komory na lati 

s čárovým kódem a tyto hodnoty ukládají do vnitřní paměti přístroje, zároveň se ukládá i 

vzdálenost mezi přístrojem a latí. Do přístroje se zavádí měřické i vlastní chybové korekce, 

dále se vyloučí nejběžnější zdroje chyb, jako např. chyba při zápisu a chyba z odečtení. 

Nevýhodou je nutnost dostatečného osvětlení latě a viditelnost alespoň dvou třetin latě 

v zorném poli dalekohledu. Běžně používanými digitálními přístroji od Leicy jsou typy 

DNA 03, NA 3003, Sprinter 100M. 

Podle požadované přesnosti nivelačního měření se pro odečítání hodnot volí různé 

typy latí, kde dělení laťové stupnice bývá většinou centimetrové nebo půlcentimetrové (pro 

přesnější měření). Pro digitální přístroje se využívají latě s čárovým kódem. 

 

 

                        Obr. 13 Leica NA 3003                                      Obr. 14 Kódová lať 
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6. Technické kritéria na přesnost nivelačního měření 

6.1. Přesnost nivelační metody na pozorovací stanici 

Přesnost výšky bodu na stanici se určí podle vzorce [6]: 

2 2 2

B VB PP PSV V V V
m m m m= + + , 

kde 
VBV

m  je přesnost výšky výchozího bodu, 

PPV
m  je přesnost připojovacího pořadu, 

PSV
m  je přesnost vlastního měření na stanici. 

Pokud je výchozí nivelační bod bodem základního výškového bodového pole je 

přesnost jeho výšky 2
VBV

m mm= ± . 

Přesnost připojovacího pořadu je dána délkou pořadu a přesností nivelační metody 

podle vzorce [6]: 

0PPVm m L= ± ⋅ , 

kde m0 je hodnota střední km chyby opakované dvojité nivelace a L je délka pořadu. 

Podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. [9] jsou maximální povolené hodnoty střední 

kilometrové chyby opakované dvojité nivelace pro jednotlivé druhy nivelací stanoveny 

takto: 

Tab. 1 Mezní velikost střední km chyby nivelačního převýšení [9] 

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

Max. střední 
km chyba 

0,71
0, 40

R
n

+    
0,80

0, 45
R

n
+  

1,06
0,60

R
n

+   
1,77

1,00
R

n
+   10 

, kde nR je počet nivelačních oddílů v posuzovaném převýšení. 

Z takto připojených bodů se měří vlastní bodové pole pozorovací stanice metodou 

technické nebo přesné nivelace. 
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6.2. Přesnost nivelačního měření 

Pro přesnost nivelačního měření je charakteristická jeho střední kilometrová 

chyba. Jednoduše si ji odvodíme z dvojího měření (směrem tam a zpět), kdy srovnáme 

výškové rozdíly nivelačního pořadu, který je rozdělen na oddíly.[6] 

Střední kilometrovou chybu nivelačního převýšení nám udává vztah: 

0

1 1

2

dd
m

n s

 
= ±   

, 

kde n je počet oddílů, 

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

s je délka daného oddílu [km]. 

Přesnost nelze přímo určit, pokud je měření provedeno pouze jedním směrem. 

Využijeme zde kritéria povolených odchylek pro kontrolní měření a střední kilometrová 

chyba jednoduché nivelace bude vypadat takto [6]: 

0 0´ 2m m= ⋅ . 

6.3. Technické požadavky na kontrolní měření 

Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro oddíl nesmí překročit 

hodnotu, která je dána v tabulce podle [9]: 

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

nivelační síť pro oddíl [mm] 

I. řádu 2,0 + 1,50 R⋅  

II. řádu 2,0 + 2,25 R⋅  

III. řádu 2,0 + 3,00 R⋅  

IV. řádu 2,0 + 5,00 R⋅  

, kde R je délka oddílu v km. 
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Odchylka pro oddíl mezi nivelovaným převýšením tam a zpět nesmí překročit 

hodnotu, která je dána v tabulce podle [9]: 

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

nivelační síť pro oddíl [mm] 

I. řádu 1,50 R⋅  

II. řádu 2,25 R⋅  

III. řádu 3,00 R⋅  

IV. řádu 5,00 R⋅  

, kde R je délka oddílu v km. 

Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením pro úsek nesmí překročit 

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

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

nivelační síť pro oddíl [mm] 

I. řádu 2,0 + 1,50
3 2

L⋅  

II. řádu 2,0 + 2,25
3 2

L⋅  

III. řádu 2,0 + 3,00
3 2

L⋅  

IV. řádu 2,0 + 5,00
3 2

L⋅  

, kde L je délka nivelačních sestav v km. 

Odchylka pro úsek mezi nivelovaným převýšením tam a zpět nesmí překročit 

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

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

nivelační síť pro oddíl [mm] 

I. řádu 1,50
3 2

L⋅  

II. řádu 2,25
3 2

L⋅  

III. řádu 3,00
3 2

L⋅  

IV. řádu 5,00
3 2

L⋅  

, kde L je délka nivelačních sestav v km. 
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Pro technickou nivelaci je mezní odchylka mezi daným a nově naměřeným 

převýšením dána podle [1]: 

Tab. 6 Mezní odchylky TN mezi daným a nově naměřeným převýšením [1] 

druh TN  max [mm] 

základní přesnost 40 L⋅  

zvýšená přesnost 20 L⋅  

, kde L je délka nivelačního pořadu v km. 

Mezní odchylka technické nivelace mezi dvakrát měřeným převýšením je uvedena 

v tabulce podle [1]: 

Tab. 7 Mezní odchylky TN mezi nivelovaným převýšením tam a zpět [1] 

druh TN  max [mm] 

základní přesnost 0,67 ⋅ 40 L⋅  

zvýšená přesnost 0,67 ⋅ 20 L⋅  

, kde L je délka nivelačního pořadu v km. 
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7. Určování pohybu bodů 

7.1. Určování svislých pohybů 

Svislý pohyb bodu nám představuje jeho pokles za určité časové období. 

Vypočteme jej z rozdílu výšek, které byly zaměřeny na počátku a na konci daného období 

podle vzorce [6]: 

,j k

i i i

t t k t j
s V V∆ = − , 

kde 
,j k

i

t
s∆ je pokles bodu i za dobu ,j k

t∆ , 

i

t jV  je výška bodu i na začátku časového období, 

i

t kV  je výška bodu i na konci časového období. 

7.2. Určování naklonění 

Při poklesu bodů vzniká na svahu poklesové kotliny naklonění i terénu (někdy se 

označuje i jako denivelace D) a zároveň zde vznikají největší deformace. Na dně poklesové 

kotliny dochází k vyrovnání terénu v době, kdy je vyrubaná plocha větší než plně účinná. 

K přímému způsobu určení naklonění se využívají speciální přístroje, které jsou schopny 

měřit naklonění rovnou. Patří zde přístroje založené na principu olovnice, kyvadla, libely a 

dalších konstrukcí.[6] 

Pro výpočet nepřímým způsobem musíme znát hodnoty poklesů dvou sousedních 

bodů a jejich vzdálenost. Výsledné hodnoty naklonění se vyjadřují v milimetrech na metr 

délky nebo v promilích. 

 

Obr. 15 Výpočet naklonění z poklesu bodů [6] 
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Podle obr. 15 se naklonění vypočte pomocí vztahu: 

,
,

k i

t t
i k

i k

s s
i

l

∆ ∆−
= , 

kde i

t
s∆ , k

t
s∆  jsou poklesy za dobu t∆  v mm, 

,i k
l  je vodorovná vzdálenost mezi body v metrech. 

Naklonění má význam při posuzování vlivů poddolování na budovy a závisí na 

hloubce dobývání (čím hlouběji se dobývá, tím menší budou hodnoty naklonění). 

7.3. Výpočet poloměru zakřivení 

Poloměr zakřivení nám vyjadřuje křivost povrchu v poklesové kotlině. Pro 

výpočet poloměru zakřivení R ze skutečně zjištěných hodnot poklesů jsou zapotřebí 

alespoň tři body poklesové kotliny. 

Hodnotu poloměru zakřivení pak určíme ze vztahu podle [3]: 

1,2 2,3

2,3 1,2

1

2

l l
R

i i

+
= ⋅

−
, 

kde l1,2 a l2,3 jsou vzdálenosti mezi body, 

i1,2 a i2,3 je naklonění mezi body. 

7.4. Výpočet vlivů poddolování na počítači 

K teoretickému výpočtu vlivu poddolování nám slouží výpočetní program 

SUBSCH, který umožňuje počítat poklesy, posuny, naklonění, poloměry zakřivení a 

vodorovné přetvoření pro zadané časové okamžiky. Vstupní soubory programu tvoří data 

pohoří, porubů a povrchu.[7] 

Data pohoří obsahují údaje o názvu důlního podniku, názvu ovlivněné oblasti, 

údaje o parametrech pohoří (vnější a vnitřní mezné úhly vlivu, posunutí hrany porubu) a 

jejich počtu, časové funkce (jak dlouho bude trvat pokles a jeho zpoždění) a koeficient 

přepočtu posunu. 
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Obr. 16 Počáteční stránka výpočetního programu SUBSCH 

 

Obr. 17 Prostředí výpočetního programu 

Soubor dat porubů obsahuje informace o rubaných plochách. Jsou tvořeny názvem 

plochy, začátkem a koncem dobývání, mocností a koeficientem dobývání, směrem a 

úklonem spádnice, odklonem kužele, typem pohoří a počtem vrcholů porubu. Na závěr 

obsahuje souřadnice Y, X všech vrcholů porubu (ty musí být zadány ve směru hodinových 
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ručiček  od spojnice začátku dobývání a musí jich být sudý počet) a souřadnici Z prvního 

bodu porubu. 

Data povrchu obsahují údaje o sledovaných bodech, tj. čísla bodů a jejich 

souřadnice Y, X, Z v celých metrech. 

Výpočet se provede buďto staticky pro zjištění konečných pohybů nebo 

dynamicky, kdy můžeme sledovat vývoj poklesů a posunů v čase (manuálně si nastavíme 

data, ke kterým chceme provádět výpočet). 
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8. Měřické dvojice nestejné přesnosti 

Volný nivelační pořad se vyrovná metodou nejmenších čtverců pomocí postupu 

pro vyrovnání měřických dvojic nestejné přesnosti. Obě měření mají v každé dvojici 

zpravidla stejnou přesnost i váhu. Pro každou měřickou dvojici počítáme její prostý 

aritmetický průměr obou měření, přesnost a váha se však mění od dvojice ke dvojici. 

Volný nivelační pořad si rozdělíme na n  různě dlouhých oddílu (v intravilánu se 

volí maximálně do 0,5 km, v extravilánu do 1 km). Vlastní výpočet se provede v pracovní 

tabulce. 

Postup zpracování: 

1) Vypočteme vyrovnanou hodnotu výškového rozdílu h ze vztahu: 

´ ´´
...

2

l l
h

+ 
∆ = =  

a kontrolně 
[ ] [ ]´ ´́

...
2

l l
h

+
∆ = = , 

kde l´, l´´ je dvojice měření. 

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

´ ´́ ...d l l= + =  

[ ] [ ]´ ´́ ...d l l= − = a kontrolně [ ] [ ] [ ]´ ´́ ...d l l= + =  

3) Provedeme volbu vah p: 

1
...p

s
= = , 

kde s je délka oddílu. 

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

[ ] ( ) [ ]
2

1 2 ...dd d d n = + − ⋅ − =
 

 

5) Vypočteme výrazy [ ]pdd a
dd

s

 
  

. 

Kontrolou je [ ]
dd

pdd
s

 
=   

. 
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6) Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu 0m : 

0

1
...

2

dd
m

n s

 
= ± =  

, 

kde n je počet oddílů. 

7) Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu aritmetického 0 X
m : 

0

1 1
...

2X

dd
m

n s

 
= ± =  

 

8) Vypočteme empirickou střední kilometrovou chybu vyrovnané hodnoty celé tratě 

h
m∆ : 

0 ...
h X

m m s∆ = ⋅ =  

9) Zápis nejpravděpodobnější hodnoty a její střední chyby: 

h
h m∆∆ ± . 
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9. Vlastní měření a zpracování 

9.1. Popis měření 

Měření proběhlo v oblasti Stonava (okres Karviná) ve dvou časových etapách a 

skládalo se z ověření výšky výchozího bodu, připojovacího měření a měření výšek bodů na 

pozorovací stanici. 

Ověření výšky výchozího bodu a připojovací měření bylo provedeno metodou 

přesné nivelace ze středu s přesností pro nivelační sítě IV. řádu. Výchozím bodem byl bod 

Ge1-8.2, jehož výška se ověřila z bodu Ge1-9. Oba tyto body leží v katastrálním území 

Albrechtice u Českého Těšína a jsou součástí nivelačního pořadu Státní nivelace. Měřilo se 

směrem tam a zpět nezávisle na sobě. Připojovacím měřením jsme se výškově připojili na 

bod č. 33, ze kterého je vedena liniová pozorovací stanice ve tvaru osového kříže. 

Tato stanice zde  byla zřízena již dříve ke sledování vlivů poddolování, ke kterým 

zde dochází díky hlubinné těžbě černého uhlí. Stanice je tvořena dvěmi částmi, a to 

podélnou a příčnou přímkou. Podélná přímka pozorovací stanice má délku okolo jednoho 

kilometru a obsahuje 22 bodů označených písmenem L a příslušným číslem. Touto 

přímkou prochází v bodě L15 příčná přímka, kterou původně tvořilo 17 bodů (při prvním 

vlastním měření se zjistilo, že bod P17 byl zničen) a její délka je zhruba 630 m. Body se 

značí písmenem P a příslušným číslem. 

Pod liniovou pozorovací stanicí se nachází porub č. 300402 dolu ČSM, kde 

docházelo k těžbě v období od 1.5.2009 do 31.10.2009. 

Etapy vlastního měření: 

1) 6.-7.11.2010 zataženo, silný vítr, +10°C 

2) 12.3.2011 jasno, slabý vítr, +15°C 

Při druhém měření 12.3.2011 bylo zjištěno, že v průběhu zimního období došlo ke 

zničení bodů č. L19 a L20 na podélné přímce pozorovací stanice a bodů č. P4, P12 a P13 

na příčné přímce. Body nebyly tedy v tento časový termín měření zahrnuty do výpočtu 

deformací. 
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9.2. Přístroje a pomůcky 

Pro měření byl použit digitální nivelační přístroj Leica DNA 03, stativ, dvě 3m 

invarové latě s čárovým kódem a dvě nivelační podložky (žabky). Nivelační přístroj i latě 

byly zkomparovány, jejich kalibrační listy nalezneme v příloze č. 7. 

Tab. 8 Parametry nivelačního přístroje 

Leica DNA 03 
Čas jednoho měření 3 sec. 

Měření výšek 

Směrodatná odchylka na km nivelace TAM a ZPĚT 

Elektronická měření 
s invarovou latí 0,3 mm 

s běžnou latí 1,0 mm 

Optická měření 2,0 mm 

Měření délek 

Směrodatná odchylka 5 mm/10 m 

Rozsah měření vzdáleností 

Délka latě > 3 m 1,8 m - 110 m 

Doporučení pro 3 m invarové latě 1,8 m - 60 m 

Dalekohled 

Zvětšení 24x 

Průměr objektivu 36 mm 

Divergence zorného pole 2° 

Zorné pole 3,5 m pro 100 m 

Min. cílová vzdálenost 0,6 m 

Násobná konstanta 100 

Adiční konstanta 0 

Citlivost libely 

Krabicová 8´/2 mm 

Kompenzátor 

Magneticky tlumený kyvadlový kompenzátor s elektronickou 
kontrolou rozsahu kompenzace 

Rozsah kompenzace 10´ 

Přesnost kompenzace 0,3´´ 

Opravy měřených hodnot 

Oprava kolimační chyby automaticky 

Oprava ze zakřivení zapnuta/ vypnuta 

Teplotní rozsah 

Uskladnění  - 40°C až + 70°C 

Operační  - 20°C až + 50°C 
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Obr. 18 Leica DNA 03 

9.3. Vyhodnocení měření 

9.3.1. Ověření výchozího bodu 

Při měření byla nejprve ověřena totožnost a neměnnost výchozího bodu ČSNS III. 

řádu Ge1-8.2 pro připojovací měření. Bod se nachází v katastrálním území Albrechtice u 

Českého Těšína pod železničním nadjezdem. Byl ověřen z bodu ČSNS III. řádu Ge1-9, 

který je od něj vzdálen zhruba 150 m a nachází se ve stěně rodinného domu. 

Nivelované převýšení výchozího bodu Ge1-8.2 bylo porovnáno s mezní 

odchylkou mezi nivelovaným převýšením tam a zpět, jejíž hodnota je dána podle vzorce 

5,00 R⋅ . 

Tab. 9 Porovnání naměřeného převýšení směrem tam a zpět pro připojovací bod 

Nivelační body Datum R [km] 
Převýšení 
tam [m] 

Převýšení 
zpět [m] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Naměřená 
odchylka [mm] 

Ge1-9 Ge1-8.2 
6.11.2010 0,156 5,5383  -5-5386 1,97 0,30 

12.3.2011 0,156 5,5374  -5,5384 1,97 1,00 
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Současně se porovnává nově naměřené a dané převýšení výchozího bodu Ge1-8.2, 

kde je mezní odchylka dána vztahem 2,00 5,00 R+ ⋅ . Naměřená odchylka je rovna 

rozdílu daného a naměřeného převýšení. 

Tab. 10 Porovnání daného a naměřeného převýšení pro připojovací bod 

Nivelační body Datum R [km] 
Dané 

převýšení 
[m] 

Naměřené 
převýšení 

[m] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Naměřená 
odchylka [mm] 

Ge1-9 Ge1-8.2 
6.11.2010 0,156 5,5410 5,5384 3,97 2,60 

12.3.2011 0,156 5,5410 5,5379 3,97 3,10 

Z vypočtených hodnot vidíme, že naměřené odchylky nepřekračují hodnoty 

mezních odchylek, výšku výchozího bodu Ge1-8.2 pro připojovací měření lze tedy brát za 

spolehlivou a neměnnou. 

9.3.2. Vyhodnocení přesnosti připojovacího měření 

Připojovacím měřením byla určena výška bodu č. 33, ze kterého se provedlo 

výškové měření bodů pozorovací stanice. Připojovací měření začínalo na bodě ČSNS III. 

řádu Ge1-8.2. 

Připojovací pořad o délce zhruba 1,5 km byl zaměřením na tři různě vybrané body 

v terénu rozdělen do čtyř oddílů. Toto rozdělení nám posloužilo k vyrovnání a provedení 

rozboru charakteristik přesnosti nivelačního pořadu. Rozbor charakteristik přesnosti vede 

k výpočtu střední kilometrové chyby m0, střední kilometrové chyby aritmetického průměru 

libovolné dvojice m0X a střední kilometrové chyby vyrovnaného výškového rozdílu celé 

tratě 
h

m∆ . 

Vyhodnocení přesnosti 1. měření (6.11.2010): 

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

vypočtena podle vzorce 3 25,00 L⋅ . Naměřená odchylka se rovná rozdílu převýšení 

směrem tam a zpět. 
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Tab. 11 Porovnání  převýšení ( tam a zpět) připojovacího pořadu 1. měření 

Nivelační body Datum L [km] 
Převýšení 
tam [m] 

Převýšení 
zpět [m] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Naměřená 
odchylka [mm] 

Ge1-8.2 33 6.11.2010 1,45 -11,2158 11,2189 6,42 3,10 

 Z vypočtených hodnot je vidět, že hodnota naměřené odchylky  nepřekračuje 

hodnotu mezní odchylky. 

Vyrovnání a rozbor charakteristik přesnosti: 

Tab. 12 Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 1. měření 

Oddíl Body 

Převýšení 

h [m] 
s 

[km] 
p 

[km] 
d 

[mm] 
dd 

[mm] 
d+1 

[mm] 
(d+1)

2
 

[mm] 
pdd 

[mm] 
dd/s 
[mm] TAM 

[m] 
ZPĚT 
[m] 

1 Ge1-8.2 - 1001 7,0687 -7,0593 7,06400 0,31 3,23 9,4 88,36 10,4 108,2 285,032 285,032 

2 1001 - 1002 -7,312 7,3099 -7,31105 0,49 2,04 -2,3 5,29 -1,3 1,69 10,796 10,796 

3 1002 - 1003 -9,869 9,8673 -9,86795 0,23 4,35 -1,3 1,69 -0,3 0,09 7,348 7,348 

4 1003 - 33 -1,104 1,101 -1,10235 0,42 2,38 -2,7 7,29 -1,7 2,89 17,357 17,357 

SUMA -11,22 11,219 -11,2174 1,45   3,1 102,6 7,1 112,8 320,533 320,533 

Kontrolně: [ ] ( ) [ ]
2

1 2dd d d n = + − ⋅ −
 

 

 102,63 = 102,63 

0

1
:

2

dd
střední kilometrová chyba m

n s

 
= ± ⋅  ⋅  

= 6,32 mm 

0

1 1
. :

2X

dd
střední kilometrová chyba ar průměru m

n s

 
= ± ⋅ =  

4,48 mm 

0:
h X

střední kilometrová chyba vyrovnané hodnoty celé tratě m m s∆ = ⋅ = 5,39 mm 

Zápis nejpravděpodobnější hodnoty a její střední chyby = celkové převýšení mezi bodem 

Ge1-8.2 a 33: 
h

h m∆∆ ± = -11,217 35 ± 0,005 39 m 

Mezní velikost střední kilometrové chyby: 
1,77

1,00
R

n
+ = 1,88 mm 
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Vyhodnocení přesnosti 2. měření (12.3.2011): 

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

vypočtena podle vzorce 3 25,00 L⋅ . Naměřená odchylka se rovná rozdílu převýšení 

směrem tam a zpět. 

Tab. 13 Porovnání  převýšení ( tam a zpět) připojovacího pořadu 2. měření 

Nivelační body Datum L [km] 
Převýšení 
tam [m] 

Převýšení 
zpět [m] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Naměřená 
odchylka [mm] 

Ge1-8.2 33 12.3.2011 1,50 -11,2195 11,2212 6,56 1,70 

Z vypočtených hodnot je vidět, že hodnota naměřené odchylky  nepřekračuje 

hodnotu mezní odchylky. 

Vyrovnání a rozbor charakteristik přesnosti: 

Tab. 14 Rozbor přesnosti nivelačního pořadu 2. měření 

Oddíl Body 

Převýšení 

h [m] 
s 

[km] 
p 

[km] 
d 

[mm] 
dd 

[mm] 
d+1 

[mm] 
(d+1)

2
 

[mm] 
pdd 

[mm] 
dd/s 
[mm] TAM 

[m] 
ZPĚT 
[m] 

1 Ge1-8.2 - 1003 8,9645 -8,9659 8,9652 0,44 2,27 -1,4 1,96 0,4 0,16 4,455 4,455 

2 1003 - 1002 -16,906 16,9089 -16,9075 0,49 2,04 2,9 8,41 3,9 15,21 17,163 17,163 

3 1002 - 1001 -0,993 0,9937 -0,99335 0,50 2,00 0,7 0,49 1,7 2,89 0,980 0,980 

4 1001 - 33 -2,285 2,2845 -2,28475 0,08 12,50 -0,5 0,25 0,5 0,25 3,125 3,125 

SUMA -11,22 11,2212 -11,2204 1,51   1,7 11,1 6,5 18,51 25,723 25,723 

Kontrolně: [ ] ( ) [ ]
2

1 2dd d d n = + − ⋅ −
 

 

 11,11 = 11,11 

0

1
:

2

dd
střední kilometrová chyba m

n s

 
= ± ⋅  ⋅  

= 1,79 mm 

0

1 1
. :

2X

dd
střední kilometrová chyba ar průměru m

n s

 
= ± ⋅ =  

1,27 mm 

0:
h X

střední kilometrová chyba vyrovnané hodnoty celé tratě m m s∆ = ⋅ = 1,56 mm 
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Zápis nejpravděpodobnější hodnoty a její střední chyby = celkové převýšení mezi bodem 

Ge1-8.2 a 33: 
h

h m∆∆ ± = - 11,220 35 ± 0,001 56 m 

Mezní velikost střední kilometrové chyby: 
1,77

1,00
R

n
+ = 1,88 mm 

9.3.3. Vyhodnocení přesnosti měření na pozorovací stanici 

Body pozorovací stanice byly zaměřeny metodou technické nivelace pro zvýšenou 

přesnost. Výchozím bodem byl bod č. 33, ze kterého vychází podélná přímka pozorovací 

stanice tvořena body 33 až L22. Od bodu L15 pak byla rozvinuta příčná přímka do dvou 

směrů, ty jsou vymezeny body L15 až 326 a L15 až P16. 

Mezní odchylka technické nivelace zvýšené přesnosti mezi dvakrát měřeným 

převýšením je dána podle vztahu 0,67 20 L⋅ ⋅ . Odchylka získaná vlastním měřením je 

rovna rozdílu měření převýšení tam a zpět. 

Tab. 15 Porovnání naměřeného převýšení směrem tam a zpět na poz. stanici 

Nivelační body Datum L [km] 
Převýšení 
tam [m] 

Převýšení 
zpět [m] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Naměřená 
odchylka [mm] 

33 L22 
6.11.2010 1,00 -5,4634 5,4656 13,4 2,2 

12.3.2011 1,00 -5,4751 5,4862 13,4 11,1 

L15 326 
7.11.2010 0,36 7,8153 -7,8087 8,0 6,6 

12.3.2011 0,36 7,8252 -7,8196 8,0 5,6 

L15 P16 
7.11.2010 0,27 -1,7402 1,7371 7,0 3,1 

12.3.2011 0,27 -1,7277 1,7303 7,0 2,6 

Z vypočtených hodnot vidíme, že naměřené odchylky nepřekračují hodnoty 

mezních odchylek ani v jednom z daných případů. 

9.3.4. Určení projektované přesnosti výšek na pozorovací stanici 

Podrobněji bylo toto určení rozepsáno v kapitole 6.1. Přesnost nivelační metody 

na pozorovací stanici. 
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Výchozí bod Ge1-8.2 je bodem základního výškového bodového pole, jeho výška 

je tedy určena s přesností ± 2 mm. Připojovací pořad měřený přesnou nivelací IV. řádu je 

rozdělen do čtyř oddílů a jeho délka je 1,48 km. Délka podélné a příčné přímky pozorovací 

stanice měřené technickou nivelací je 1,63 km. 

Přesnost výšky bodu na stanici určíme ze vzorce: 

2 2 2

B VB PP PSV V V V
m m m m= + +  

VBV
m = 2 mm 

1,77
1,00 1,48

4PPV
m

 
= + ⋅ = 
 

2,3 mm 

10 1,63
PSVm = ⋅ = 12,8 mm 

2 2 22 2,3 12,8
BVm⇒ = + + = ± 13,2 mm 

9.4. Teoretický výpočet vlivů poddolování 

Teoretický výpočet byl proveden ve výpočetním programu SUBSCH (viz. 

kapitola 7.4. Výpočet vlivů poddolování na počítači). 

Obr. 19 Výpočet poddolování v programu SUBSCH 
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K provedení teoretického výpočtu je potřeba mít informace o porubu z důlní mapy 

a údaje o mocnostech pokryvu a produktivních hornin (karbonu) v místech porubu. 

Hodnoty porubu č. 300402, který se nachází v místě pozorovací stanice jsou zobrazeny 

v tabulce č. 16. 

Tab. 16 Hodnoty porubu z důlní mapy 

Č. porubu 
Souřadnice bodu porubu Mocnost 

[m] 
Začátek 

dobývání 
Konec 

dobývání Y [m] X [m] Z [m] 

300402/1 

453 291 1 105 867 -529,0 

3,35 1.5.2009 31.5.2009 
453 222 1 105 809  -  

453 212 1 105 820  -  

453 281 1 105 878  -  

3004002/2 

453 281 1 105 878 -528,8 

3,90 31.5.2009 30.6.2009 

453 212 1 105 820  -  

453 137 1 105 909  -  

453 080 1 105 860  -  

453 072 1 105 870  -  

453 204 1 105 970  -  

300402/3 

453 204 1 105 970 -526,8 

3,95 30.6.2009 31.7.2009 
453 072 1 105 870  -  

452 999 1 105 954  -  

453 133 1 106 053  -  

300402/4 

453 133 1 106 053 -525,0 

3,80 31.7.2009 31.10.2009 
452 999 1 105 954  -  

452 937 1 106 026  -  

453 071 1 106 126  -  

V místech porubu jsou hodnoty mocností tyto: 

Ht = 640 m … pro pokryv 

Hk = 149 m … pro karbon 

Pro Ostravsko – karvinský revír jsou mezné úhly stanoveny: 

t
µ = 55° … pro pokryv 

k
µ = 65° … pro karbon 
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Z těchto známých hodnot určíme velikost průměrného mezného úhlu, který je dán 

vztahem: 

t t k k
p

t k

H H

H H

µ µ
µ

⋅ + ⋅
=

+
 

Dosadíme naše hodnoty 
55 640 65 149

640 149p
µ

⋅ + ⋅
⇒ =

+
≐ 56,9° 

Postupně si vytvoříme 3 textové soubory - data pohoří, 

 - data porubů, 

 - data povrchu. 

V programu SUBSCH v nabídce Výpočet poddolování otevřeme všechny tři 

textové soubory. Pro porovnání teoretického a naměřeného poklesu z vlastního měření byl 

zvolen statický výpočet pohybů. 

Výsledkem jsou pak soubory, které lze otevřít a dále s nimi pracovat 

v programech Excel, Surfer, Atlas a Macrogeo. 

9.5. Určení plné účinné plochy 

Oblast plné účinné plochy nám pro porub č. 300402 představuje kružnici o středu 

v bodě L11 podélné přímky pozorovací stanice. Tento bod se nachází zhruba nad těžištěm 

dobývaného porubu. Velikost plné účinné plochy je dána vzorcem podle [3]: 

cotr H g µ= ⋅ , 

kde H je hloubka uložení sloje, 

µ  je průměrný mezný úhel. 

789 cot 56,9r g⇒ = ⋅ ° ≐  514 m 

Poloměr plné účinné plochy je pro náš porub 514 m. Situaci porubu a plné účinné 

plochy vůči povrchovým bodům je znázorněna v příloze č. 5. 
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10. Výsledky měření 

Vlastní měření na pozorovací stanici v oblasti Stonava bylo provedeno ve dvou 

termínech (6.-7.11.2010 a 12.3.2011), k nim se pro výpočty dále použily dvě převzaté 

měření. To první z nich proběhlo dne 19.3.2009, ještě před samotným zahájením dobývání 

porubu č. 300402, druhé se uskutečnilo po ukončení dobývacích prací 5.11.2009. 

Při prvním vlastním měření bylo zjištěno, že u bodů L11 a L12 došlo v březnu 

2010 k nové stabilizaci, nemohly být proto zahrnuty do porovnání s vlastním měřením. 

Totéž platilo pro bod P17, který byl vzhledem ke stavebním pracem v jeho okolí zničen. 

Během druhého vlastního měření se při rekognoskaci pozorovací stanice zjistilo, 

že po zimě došlo ke zničení bodů č. L19, L20, P4, P12 a P13. Nebyly proto použity 

k výpočtu poklesů a deformací a došlo k jejich nové stabilizaci. 

Zjištěné výšky bodů pozorovací stanice byly určeny v Baltském systému po 

vyrovnání. Pokles se určí z rozdílu výšek zaměřených na počátku a na konci daného 

období. V tabulce č. 17 jsou uvedeny poklesy bodů jak po převzatém (zde jako druhém) 

měření, tak i po vlastních dvou měřeních (označeny jako třetí a čtvrté). Grafy těchto 

poklesů jsou zobrazeny v příloze č. 1. 

Naklonění mezi body vypočteme pomocí posunu mezi dvěma body, ke kterým 

došlo za dané období a jejich vodorovné vzdálenosti (viz. kapitola 7.2. Určování 

naklonění). Hodnoty naklonění vidíme v tabulce č. 18, jejich grafy jsou poté znázorněny 

v příloze č. 2. 

K zjištění poloměru zakřivení mezi třemi body na pozorovací stanici je zapotřebí 

znát vodorovné vzdálenosti a naklonění mezi prvním a druhým bodem a druhým a třetím 

(viz. kapitola 7.3. Výpočet poloměru zakřivení). Hodnoty poloměrů zakřivení jsou 

znázorněny v tabulce č. 19. 

Teoretický výpočet poklesů byl proveden programem SUBSCH a tyto hodnoty 

jsou zobrazeny v tabulce č. 20. Dále zde jsou hodnoty poklesů získané vlastním měřením 

v terénu, které jsou porovnány s teoretickým výpočtem a nakonec rozdíl poklesů mezi 

těmito metodami. Grafy porovnání poklesů nalezneme v příloze č. 3. 
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Tab. 17 Poklesy bodů na pozorovací stanici 

Bod 

Souřadnice [m] 
Výšky [m] 

Poklesy [m] 
Převzaté měření Vlastní měření 

Y X 
1 2 3 4 

2-1 3-1 4-1 
19.3.2009 5.11.2009 6.-7.11.2010 12.3.2011 

Podélná přímka pozorovací stanice 

33 453234,735 1106435,060 247,0070 246,9910 246,9862 246,9825 -0,0160 -0,0208 -0,0245 

L1 453160,318 1106411,962 244,2419 244,2275 244,2237 244,2294 -0,0144 -0,0181 -0,0125 

L2 453155,966 1106375,171 243,7996 243,7733 243,7652 243,7680 -0,0263 -0,0344 -0,0316 

L3 453147,540 1106331,510 243,5122 243,4763 243,4666 243,4706 -0,0359 -0,0456 -0,0416 

L4 453142,270 1106274,609 243,0374 242,9889 242,9734 242,9797 -0,0485 -0,0640 -0,0577 

L5 453139,893 1106251,166 242,8673 242,7978 242,7794 242,7811 -0,0695 -0,0879 -0,0862 

L6 453137,431 1106201,904 242,4170 242,2538 242,2155 242,2144 -0,1632 -0,2015 -0,2026 

L7 453136,202 1106170,314 242,1302 241,8076 241,7557 241,7510 -0,3225 -0,3744 -0,3791 

L8 453136,376 1106128,460 241,4795 240,8799 240,7830 240,7741 -0,5996 -0,6965 -0,7054 

L9 453136,630 1106094,059 240,9847 240,1324 240,0156 240,0015 -0,8523 -0,9691 -0,9832 

L10 453139,209 1106046,466 240,4003 239,3396 239,2003 239,1828 -1,0607 -1,2000 -1,2175 

L11 453143,237 1105995,130 240,1343 239,0426 238,9112 238,8945 -1,0916  -   -  

L12 453149,382 1105944,405 240,3580 239,4059 239,2262 239,2099 -0,9521  -   -  

L13 453154,009 1105910,045 240,7219 239,9572 239,8414 239,8283 -0,7647 -0,8805 -0,8936 

L14 453163,035 1105861,289 241,1969 240,7797 240,7072 240,6963 -0,4172 -0,4897 -0,5006 

L15 453171,547 1105820,747 241,3285 241,1058 241,0584 241,0463 -0,2227 -0,2700 -0,2822 

L16 453186,646 1105759,527 241,3559 241,2517 241,2118 241,2014 -0,1042 -0,1440 -0,1544 

L17 453194,986 1105729,397 241,4037 241,3090 241,2722 241,2584 -0,0947 -0,1315 -0,1453 

L18 453206,339 1105692,804 241,3827 241,3028 241,2650 241,2512 -0,0799 -0,1177 -0,1315 

L19 453219,932 1105654,183 241,5811 241,5117 241,4652 241,3290 -0,0694 -0,1158  -  

L20 453237,025 1105607,149 242,0175 241,9541 241,9050 241,4738 -0,0634 -0,1125  -  

L21 453257,448 1105554,613 241,6380 241,5820 241,5359 241,5226 -0,0560 -0,1021 -0,1154 

L22 453271,542 1105521,601 241,6285 241,5706 241,5232 241,5074 -0,0579 -0,1053 -0,1211 

Příčná přímka pozorovací stanice 

326 453326,608 1106027,216 249,0521 248,9055 248,8711 248,8741 -0,1465 -0,1809 -0,1779 

P1 453307,922 1105989,823 247,6306 247,4395 247,3772 247,3837 -0,1911 -0,2534 -0,2469 

P2 453334,236 1105940,854 247,5023 247,4136 247,3918 247,3992 -0,0887 -0,1105 -0,1031 

P3 453360,633 1105895,400 247,2606 247,2101 247,2076 247,2269 -0,0505 -0,0530 -0,0337 

P4 453328,624 1105881,710 245,1576 245,0978 245,0726 244,8832 -0,0598 -0,0850  -  

P5 453284,913 1105863,826 243,2065 243,1082 243,0744 243,0804 -0,0982 -0,1320 -0,1260 

P6 453251,863 1105853,342 242,2760 242,1347 242,0952 242,0984 -0,1413 -0,1808 -0,1776 

P7 453221,689 1105844,042 241,3781 241,1957 241,1516 241,1509 -0,1824 -0,2265 -0,2271 

P8 453191,140 1105834,056 240,6522 240,4319 240,3814 240,3785 -0,2202 -0,2707 -0,2737 

P9 453153,322 1105819,907 240,4544 240,2308 240,1774 240,1700 -0,2236 -0,2770 -0,2844 

P10 453124,068 1105809,454 240,0044 239,7988 239,7494 239,7480 -0,2056 -0,2550 -0,2564 

P11 453092,245 1105797,728 239,6080 239,4097 239,3658 239,3632 -0,1983 -0,2422 -0,2448 

P12 453060,277 1105787,945 239,8458 239,6720 239,6308 239,6502 -0,1737 -0,2149  -  

P13 453026,078 1105782,199 239,8099 239,6546 239,6122 239,6308 -0,1553 -0,1977  -  

P14 452995,013 1105776,299 239,1311 239,0049 238,9720 238,9745 -0,1262 -0,1591 -0,1566 

P15 452963,092 1105772,059 239,2272 239,1231 239,0878 239,0883 -0,1041 -0,1394 -0,1388 

P16 452938,313 1105768,551 239,4372 239,3506 239,3184 239,3186 -0,0866 -0,1188 -0,1185 

P17 452909,633 1105773,542 239,1832 239,1039  -   -  -0,0793  -   -  
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Tab. 18 Naklonění bodů na pozorovací stanici 

Mezi body 
Vzdálenost 

[m] 

Naklonění [mm/m] 

k 5.11.2009 k 6.-7.11.2010 k 12.3.2011 

Podélná přímka pozorovací stanice 

33 L1 78 0,0205 0,0346 0,1538 

L1 L2 37 -0,3216 -0,4405 -0,5162 

L2 L3 44 -0,2181 -0,2545 -0,2273 

L3 L4 57 -0,2210 -0,3228 -0,2824 

L4 L5 24 -0,8750 -0,9958 -1,1875 

L5 L6 49 -1,9122 -2,3184 -2,3755 

L6 L7 32 -4,9781 -5,4031 -5,5156 

L7 L8 42 -6,5976 -7,6690 -7,7690 

L8 L9 34 -7,4324 -8,0176 -8,1706 

L9 L10 48 -4,3417 -4,8104 -4,8812 

L10 L11 51 -0,6059  -   -  

L11 L12 51 2,7353  -   -  

L12 L13 35 5,3543  -   -  

L13 L14 50 6,9500 7,8160 7,8600 

L14 L15 41 4,7439 5,3585 5,3268 

L15 L16 63 1,8810 2,0000 2,0286 

L16 L17 31 0,3064 0,4032 0,2935 

L17 L18 38 0,3895 0,3632 0,3632 

L18 L19 41 0,2561 0,0463  -  

L19 L20 50 0,1200 0,0660  -  

L20 L21 56 0,1320 0,1857  -  

L21 L22 36 -0,0528 -0,0888 -0,1583 

Příčná přímka pozorovací stanice 

326 P1 42 -1,0619 -1,7262 -1,6428 

P1 P2 56 1,8286 2,5518 2,5678 

P2 P3 53 0,7208 1,0849 1,3094 

P3 P4 35 -0,2657 -0,9143  -  

P4 P5 47 -0,8170 -1,0000  -  

P5 P6 35 -1,2314 -1,3943 -1,4743 

P6 P7 32 -1,2844 -1,4281 -1,5469 

P7 P8 32 -1,1812 -1,3812 -1,4562 

P8 P9 40 -0,0850 -0,1575 -0,2675 

P9 P10 31 0,5806 0,7097 0,9032 

P10 P11 34 0,2147 0,3765 0,3412 

P11 P12 33 0,7454 0,8273  -  

P12 P13 35 0,5257 0,4914  -  

P13 P14 32 0,9094 1,2062  -  

P14 P15 32 0,6906 0,6156 0,5562 

P15 P16 25 0,7000 0,8240 0,8120 

P16 P17 29 0,2517  -   -  
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Tab. 19 Poloměry zakřivení na pozorovací stanici 

Mezi body 
Vzdálenost 

[m] 

Poloměr zakřivení [km] 

k 5.11.2009 k 6.-7.11.2010 k 12.3.2011 

Podélná přímka pozorovací stanice 

33 - L2 115 -0,168 -0,121 -0,086 

L1 - L3 81 0,391 0,218 0,140 

L2 - L4 101 -17,413 -0,739 -0,917 

L3 - L5 81 -0,062 -0,060 -0,045 

L4 - L6 76 -0,037 -0,029 -0,032 

L5 - L7 81 -0,013 -0,013 -0,013 

L6 - L8 74 -0,023 -0,016 -0,016 

L7 - L9 76 -0,046 -0,109 -0,095 

L8 - L10 82 0,013 0,013 0,013 

L9 - L11 99 0,013 - - 

L10 - L12 102 0,015 - - 

L11 - L13 86 0,016 - - 

L12 - L14 85 0,027 - - 

L13 - L15 91 -0,021 -0,019 -0,018 

L14 - L16 104 -0,018 -0,016 -0,016 

L15 - L17 94 -0,030 -0,029 -0,027 

L16 - L18 69 0,415 -0,863 0,495 

L17 - L19 79 -0,296 -0,125 - 

L18 - L20 91 -0,334 2,310 - 

L19 - L21 106 4,417 0,443 - 

L20 - L22 92 -0,249 -0,168 - 

Příčná přímka pozorovací stanice 

326 - P2 98 0,017 0,011 0,012 

P1 - P3 109 -0,049 -0,037 -0,043 

P2 - P4 88 -0,045 -0,022 - 

P3 - P5 92 -0,083 -0,537 - 

P4 - P6 92 -0,111 -0,117 - 

P5 - P7 67 -0,632 -0,991 -0,461 

P6 - P8 64 0,310 0,682 0,353 

P7 - P9 72 0,033 0,029 0,030 

P8 - P10 71 0,053 0,041 0,030 

P9 - P11 65 -0,089 -0,098 -0,058 

P10 - P12 67 0,063 0,074 - 

P11 - P13 68 -0,155 -0,101 - 

P12 - P14 67 0,087 0,047 - 

P13 - P15 64 -0,146 -0,054 - 

P14 - P16 57 3,032 0,137 0,111 

P15 - P17 54 -0,060 - - 
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Tab. 20 Porovnání poklesů bodů na pozorovací stanici 

Bod 

Poklesy [m] 
Rozdíl 

poklesů [m] Vlastní měření 
6.-7.11.2010 

Teoretický 
výpočet 

Podélná přímka pozorovací stanice 

33 -0,0208 -0,040 0,0192 

L1 -0,0181 -0,061 0,0429 

L2 -0,0344 -0,087 0,0526 

L3 -0,0456 -0,128 0,0824 

L4 -0,0640 -0,198 0,1340 

L5 -0,0879 -0,233 0,1451 

L6 -0,2015 -0,310 0,1085 

L7 -0,3744 -0,363 0,0114 

L8 -0,6965 -0,431 0,2655 

L9 -0,9691 -0,480 0,4891 

L10 -1,2000 -0,535 0,6650 

L11  -  -0,567  -  

L12  -  -0,565  -  

L13 -0,8805 -0,545 0,3355 

L14 -0,4897 -0,495 0,0053 

L15 -0,2700 -0,438 0,1680 

L16 -0,1440 -0,339 0,1950 

L17 -0,1315 -0,289 0,1575 

L18 -0,1177 -0,232 0,1143 

L19 -0,1158 -0,176 0,0602 

L20 -0,1125 -0,120 0,0075 

L21 -0,1021 -0,074 0,0281 

L22 -0,1053 -0,052 0,0533 

Příčná přímka pozorovací stanice 

326 -0,1809 -0,318 0,1371 

P1 -0,2534 -0,364 0,1106 

P2 -0,1105 -0,328 0,2175 

P3 -0,0530 -0,278 0,2250 

P4 -0,0850 -0,321 0,2360 

P5 -0,1320 -0,373 0,2410 

P6 -0,1808 -0,406 0,2252 

P7 -0,2265 -0,430 0,2036 

P8 -0,2707 -0,444 0,1733 

P9 -0,2770 -0,445 0,1680 

P10 -0,2550 -0,436 0,1810 

P11 -0,2422 -0,413 0,1708 

P12 -0,2149 -0,385 0,1701 

P13 -0,1977 -0,354 0,1563 

P14 -0,1591 -0,321 0,1619 

P15 -0,1394 -0,285 0,1456 

P16 -0,1188 -0,256 0,1372 

P17  -  -0,232  -  
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Obr. 20 Prostorové zobrazení výsledných poklesů 
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11. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo v návaznosti na předchozí měření sledovat utváření 

poklesové kotliny v oblasti 4. Kry Dolu ČSM. V druhé polovině roku 2010 bylo zahájeno 

dobývání posledního plánovaného porubu v 30. sloji a to porubu č. 300404. Krátce po 

rozjezdu tohoto porubu bylo však dobývání zastaveno a znovu obnoveno až v březnu roku 

2011. 

 Proto vzhledem ke zpoždění plánovaných hornických prací, byly vlastním 

pozorováním měřeny hodnoty poklesů, které odpovídají fázi doznívání pohybů vlivem 

dobývání předchozího porubu č. 300402. Započaté dobývání porubu č. 300404, v souladu 

s očekáváním, nemělo ve sledované době na postupné utváření poklesové kotliny vliv. 

Pro naplnění stanovených cílů diplomové práce bylo provedeno výškové zaměření 

bodů na již vytvořené liniové pozorovací stanici ve dvou etapách, které navazovaly na 

předchozí (převzaté) měření. Ta se uskutečnila před začátkem dobývání a po skončení 

dobývacích prací v porubu č. 300402. 

Vlastní měření se uskutečnily 6.-7.11.2010 a 12.3.2011. Výsledky těchto měření 

poskytly údaje pro výpočet poklesů bodů, z těchto hodnot bylo dále vypočteno naklonění a 

poloměry zakřivení v liniích měřických přímek. 

Z výsledků grafů poklesů (příloha č. 1) vyplývá, že největší pokles byl naměřen na 

bodě L10, který se nachází na podélné přímce pozorovací stanice zhruba nad těžištěm 

dosud vydobytých ploch. Dále je z grafu patrné, že k největším poklesům došlo během 

dobývání, po ukončení dobývacích prací se pohyby v poklesové kotlině ustálily. 

Pomocí výpočetního programu byl proveden statický výpočet teoretických 

poklesů, který byl porovnán s naměřenými hodnotami z data 6. a 7.11.2010, tedy rok po 

ukončení dobývání porubu č. 300402. V grafech znázorňující porovnání (viz. příloha č. 3) 

je vidět, že hodnoty naměřených poklesů nedosahují hodnot teoretického výpočtu pro 

zvolený součinitel dobývání 0,9. 

Na základě zjištěných pohybů bodů v oblasti poklesové kotliny, ke kterým od 

začátku dobývání porubu č. 300402 na pozorovací přímce došlo, doporučuji pokračovat 

v pravidelném zaměřování těchto bodů i v průběhu dobývání porubu 300404. 
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