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Anotace: 

      Diplomová práce zahrnuje dvě navazující etapové měření bodů pozorovací 

stanice, umístěných na silnicích nacházejících se na poddolovaném území 

Ostravsko-karvinského uhelného revíru. Opakované polohové a výškové zaměření 

pozorovaných bodů navazuje na měření jiţ provedená. Tato měření jsou 

podkladem pro výpočet pohybů a deformačních charakteristik silničního tělesa a 

pro následné zhodnocení jeho aktuálního stavu.  

 

Klíčová slova: posuny, deformace, poddolované území, výškové a polohové 

zaměření, silnice 

 

 

 

Summary: 

 
Diploma thesis involves two sequential follow-up measurement points of 

observation stations located on roads located on undermined area of the Ostrava-

Karviná Coalfield. Repeated positioning and vertical orientation of the observed 

points on follow-up measurements. These measurements are used to calculate 

the movement and deformation characteristics of the road body and the 

subsequent evaluation of their current status. Values to be determined on the 

basis of movements and deformations characterizing the deformation field can be 

said that the roads are not significantly compromised. 
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1. Úvod 

Od roku 2002 probíhá periodické měření stavu komunikací prováděné 

studenty VŠB – TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví. Sledované objekty 

se nacházejí na poddolovaném území v okrese Karviná v blízkosti bývalého závodu 

Doubrava a závodu Jan – Karel Dolu ČSA. Cílem této diplomové práce je polohové a 

výškové zaměření silnice č. III/47214 (staničení 0,800 km aţ 3,865 km), včetně 

posouzení jejího aktuálního stavu, provést měření ve dvou etapách a porovnání 

s měřeními z předchozích let. 

2. Projevy hornické činnosti na povrch a okolí důlního díla 

Hornická činnost při hlubinném dobývání kamenného uhlí ovlivňuje vrstvy nadloţí. 

Nejznatelnějším jevem je pokles horninového masívu a jevy sním spojené. Další 

změny probíhají také ve vodním reţimu podzemních vod. Hornická činnost nemá, 

v konečném důsledku, ale vliv pouze na reliéf krajiny, ale také na okolní krajinu jako 

celek, infrastrukturu a urbanizaci. Krajina je i podpovrchovou těţbou silně ovlivněna 

nejen změnami reliéfu, ale i vytvářením odvalů a odkališť. Vysoká spotřeba energií 

vyţaduje inţenýrské sítě odpovídajících parametrů. Hornická činnost je velmi 

náročná na dopravní infrastrukturu pro přesun materiálů, techniky a dopravu lidí. 

Nejpouţívanější jsou ţelezniční a silniční doprava. Pozemní komunikace napojující 

důl na silniční síť musejí splnit tyto nároky. Tyto komunikace většinou ale procházejí 

oblastí ovlivněnou hornickou činností a je třeba sledovat, jak se změny v horninovém 

masívu projevují na těleso vozovky. Tyto změny bývají většinou negativního aţ 

destruktivního charakteru pro vozovku. 



Jan Lička: Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 a posouzení jejího stavu 

 

2 

 

2. 1. Poklesová kotlina 

Při hlubinném dobývání dochází k postupnému zavalování vyrubaných prostor 

nadloţními horninami. Oblast postiţená změnami v horninovém masívu vlivem 

hornické činnosti se nazývá poklesová kotlina. V této oblasti dochází k deformacím, 

poklesům a posunům povrchu a objektů na něm. Tvar a velikost poklesové kotliny 

určují: 

-   geomechanické vlastnosti nadloţních i okolních hornin, 

-   geologické podmínky uloţení, 

-   mocnost loţiska, 

-   mezný úhel vlivu, 

-   plošný rozsah dobývacích prací, 

-   hloubka loţiska pod povrchem, 

-   technologie dobývání nerostu, 

-   časový průběh a délka trvání pohybů. 

Hranice poklesové kotliny je dána obalovou křivkou kruţnic, jejichţ poloměr je 

roven plné účinné ploše. Poklesová kotlina nevzniká najednou, ale postupně 

s ohledem na postup porubní fronty. Poloměr plné účinné plochy je dán meznými 

úhly vlivu a hloubkou dobývané sloje.  
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2. 2. Parametry sledované v poklesové kotlině a jejím okolí 

V poklesové kotlině poklesů přibývá směrem od kraje poklesové kotliny 

k jejímu středu, aţ do vzdálenosti 2.rúč od kraje poklesové kotliny. Tato část 

poklesové kotliny je nazývána svahem poklesové kotliny. Oblast plného poklesu smax 

je nazývána dno poklesové kotliny. U bodů leţících na dně poklesové kotliny je 

předpokládán pouze svislý pohyb, u bodů na svahu poklesové kotliny i pohyb 

vodorovný, vzniklý pohybem bodů na svahu poklesové kotliny směrem k vyrubanému 

prostoru. 

 

Obr. č. 1. Parametry poklesové kotliny. 

Pro určení důlních škod, vlivu hornické činnosti a změn na stavby nacházející 

se na povrchu se sledují parametry: 

Tab. č. 1. Sledované parametry. 

Moţnost určení Veličina Značení Jednotka 

přímo – opakovaným 
měřením 

Pokles s [mm] 

Posun v [mm] 

přímo, nepřímo Naklonění i [mm/m], [rad], [%] 

přímo, nepřímo Poměrné vod.  přetvoření ε [mm/m], [%] 

nepřímo – výpočtem 
z naměřených veličin 

Poloměr zakřivení R [km] 
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Pokles (svislý pohyb bodu) – s [mm] 

Protoţe poklesy v krajině probíhají relativně rychle, mají nepříznivý vliv 

zejména na stavby a objekty horizontálního charakteru např.: kanalizace, vodoteče, 

dopravní stavby.  Pokles bodu v poklesové kotlině je popsán vztahem [7]: 

zeaMs  [mm], (1) 

kde: M  je mocnost dobývané sloje [m],  

 a dobývací faktor - závisí na pouţité dobývací metodě, výrubnosti loţiska, 

nakypření hornin, způsobu zakládání a rychlosti postupu porubní fronty, nabývá 

hodnot 0 aţ 1 nebo je vyjádřen v [%], 

 e účinkový koeficient - závisí na velikosti a tvaru vyrubané plochy a na poloze 

této plochy vůči uvaţovanému bodu na povrchu, nabývá hodnot v rozmezí 0 aţ 

1 nebo je vyjádřen v [%], 

 z časový faktor - závisí především na geologických vlastnostech souvrství a 

na geologickém uloţení loţiska, nabývá hodnot v rozmezí 0 aţ 1. 

Pokles bodu za určité období se vyjádří jako rozdíl výšek: 

jk
i

t VVs  [mm],   (2) 

Posun (vodorovný pohyb bodu) – v [mm] 

 U přímo určovaných posunů je posunem rozdíl měřených délek mezi 

sledovanými obdobími.  

 Nepřímo určovaný posun je vypočítáván ze souřadnicových rozdílů v poloze 

bodu za časové období [7]: 

22

, jkjkkj
t

i
t

i
t

i
t

i
t

i YYXXv
 

(3) 

kde:   
kjt

v
,

1

 
je posun bodu P1 za období 

kjt ,  
[m],  

(
jt

X1 , 
jt
Y1 ), (

kt
X1 ,

kt
Y1 ) jsou souřadnice bodu P 1 na začátku a konci 

časového období [mm]  
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Směr posunu bodu [7]: 

jk

jk

t

tt

tt

v
XX

YY
arctg

11

11

1
[g, ]

 

(4)

 

 

Naklonění (denivelace) – i [rad, mm/m, %] 

Dochází k němu při postupu poklesové kotliny, kdy pokles mezi dvěma 

sousedními body není shodný. Největší naklonění se nachází v inflexních bodech 

křivky poklesů.  

Přímé určování naklonění se provádí na významných průmyslových a 

dopravních objektech pomocí sklonoměrů a provaţovačů. 

Nepřímé určení naklonění vyuţívá geodetické metody, jako je například 

protínání vpřed. V této práci je vyuţíváno výpočtu naklonění ze souřadnicových 

rozdílů mezi dvěma sousedními body za daný čas [7]: 

ki

t
i

t
k

ki

l

ss
i

,

,      [mm/m] (5)  

Poměrné vodorovné přetvoření -  [mm/m, %] 

Změna vodorovné vzdálenosti mezi sledovanými body za časové období je 

poměrné vodorovné přetvoření, které se projevuje stlačováním, nebo roztahováním 

podloţí [7]:  

3

0

0

10
,

,,

,

ki

kiki

ki

l

lltt

 
[mm/m] (6) 

2. 3. Vliv poklesové kotliny na silniční těleso 

Silniční komunikace jsou navrhovány a udrţovány podle [7], kde jsou 

rozděleny do silničních typů podle navrhované kategorijní šířky a návrhové rychlosti.  

Děje probíhající v poklesové kotlině i jejím okolí ovlivňují také podloţí tělesa silniční 

komunikace. Vliv na stav povrchu komunikace a její těleso mají zejména poklesy 

(trhliny, hrboly), posuny (terénní vlny, trhliny) a poměrné vodorovné přetvoření 

(terénní vlny, trhliny). Jsou také ovlivňovány její návrhové parametry, které umoţňují 

její bezpečné pouţívání: podélný, příčný sklon a výška hladiny spodní vody pod 

niveletou silnice. 
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Obr. č. 2. Názvosloví silniční komunikace. 

Důlní škody na silnicích a dálnicích jsou podle [2] děleny do kategorií: 

I. Kategorie – škody spočívající v deformaci nivelety silnice, zhoršují provozní 

podmínky na silnici, ale nedochází k poškození povrchu vozovky. 

II. Kategorie – škody projevující se drobným porušením vozovky, odstranění běţnou 

údrţbou například nátěry. 

III. Kategorie – škody většího typu, jako jsou rozpraskané vozovky, ojediněle 

stupňovité zlomy. Napravují se poloţením nového krytu vozovky, 

místní sanace vozovky. 

IV. Kategorie – škody, které dosahují aţ devastační charakter. Mají za následek 

omezení nebo úplnou nepřístupnost dopravy na dané silnici. Oprava 

vyţaduje rekonstrukci vozovky, která je prováděna vysypáním do 

úrovně nové nivelety a zhotovením nové kvalitní ţivičné vozovky. 
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V [2  jsou také uvedeny opatření a omezení pro výstavbu a rekonstrukci silnic 

na poddolovaném území a územích, která mohou být ovlivněna hornickou činností. 

Tab. č. 2. Skupiny stavenišť na poddolovaném území 

Skupina 
staveniště 

Parametry přetvoření terénu 

ε [mm/m] R [km] i [mm/m] 

I 7 a více 3 a méně 10 a více 

II 7 - 5 3 - 7 10 - 8 

III 5 - 3 7 - 12 8 - 5 

IV 3 - 1 12 - 20 5 - 2 

V 1 a méně 20 a více 2 a méně 
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3. Sledovaný objekt 

Objekt, na kterém se sledují vlivy důlní činnosti, jeho stav a poškození je 

silnice číslo III/47214 (kategorie S7,5). Hustota provozu činí 1001 aţ 3000 vozidel za 

24 hodin (Portál veřejné správy České republiky - Celostátní sčítání dopravy 2005). 

Komunikace spojuje obce Orlová, Doubrava a důl ČSA. 

3. 1. Oblast 

Sledovaný objekt se nachází v katastrálních územích obcí: Orlová (712361), 

Doubrava u Orlové (631167) a Karviná-Doly (664103) v Moravskoslezském kraji. Na 

tuto oblast působí důlní vlivy a dále zvýšená frekvence těţké nákladní dopravy.  

4. Pozorovací stanice 

4. 1. Tvar 

Tvar pozorovací stanice a její velikost kopírují velikost sledovaného objektu. 

Je vhodné, aby se počátek i konec pozorovací stanice nacházely mimo oblast vlivů 

poddolování. Pozorovací stanice je vybudována za účelem sledování poklesů a 

posunů. Body pozorovací stanice jsou rozmístěny po celé délce sledovaní silnice 

v příčných profilech vţdy po třech bodech. Vzdálenost bodů od středového bodu 

profilu pokud to šířka vozovky umoţňuje je 3,75 m. Vzdálenost jednotlivých příčných 

profilů činí 25 m po středu vozovky. 

 

Obr. č. 3. Schéma rozložení bodů pozorovací stanice na objektu 

25 m 
2

5 m 
3,75 m 

3,75 m 

javascript:fncWizardToMap('67')


Jan Lička: Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 a posouzení jejího stavu 

 

9 

 

4. 2. Signalizace a stabilizace 

Původní body pozorovací stanice byly signalizovány bílou, nebo červenou 

barvou na povrchu silnice, středové body profilů byly stabilizovány hřeby. 

5. Měření 

Při sledování pohybů a deformací byly pouţity tyto geodetické metody: 

 GNSS - Globální druţicové navigační systém (rychlá statická metoda) 

 Polygonové měření (+ výškový pořad) 

 Tachymetrie (polární metoda + trigonometrické určení výšek) 

5. 1. Technologie GNSS 

Systém GPS (Global Positioning Systém) byl vyvinut pod formálním názvem 

NAVSTAR (NAVigation System with Time And Ranging) a je spravován 

Ministerstvem obrany USA. Spolu s ruským systémem GLONASS, čínským 

Compass a evropským GALILEO spadají do organizačního konceptu GNSS (Global 

Navigation Satellite System). 

Systém pracuje na principu jednosměrného dálkoměru. Měřenou veličinou je 

doba šíření signálu z druţicové antény k přijímací anténě. Tento naměřený čas je 

převáděn pomocí rychlosti šíření signálu na vzdálenost. Pomocí GPS určujeme 

polohu přijímače v trojrozměrných souřadnicích a jeho rychlost v reálném čase. GPS 

je tvořen třemi základními segmenty: 

Kosmický segment  

je tvořen soustavou druţic, rozmístěných systematicky na oběţných drahách a 

vysílajících navigační signály. Systém GPS byl projektován pro 24 druţic na šesti 

oběţných drahách ve vzdálenosti cca 20 000 km od zemského povrchu tak, aby z 

kaţdého místa na Zemi bylo “vidět” minimálně 6 satelitů, pokud úhel pozorování není 

z jakýchkoliv příčin zúţen.  
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Řídící segment  

Aktualizuje údaje obsaţené v druţicových navigačních zprávách. Vysílá údaje 

o efemeridách (přesných oběţných drahách) a údaje o nastavení hodin na jednotlivé 

druţice. Tyto druţice pak vysílají signály do uţivatelských GPS přijímačů. 

Uživatelský segment  

se skládá z GPS přijímačů, uţivatelů a vyhodnocovacích postupů. GPS 

přijímače provedenou na základě přijatých signálů z druţic výpočty polohy, rychlosti 

a času. 

GPS poskytuje běţné výsledky v souřadnicích vztaţených k Světovému 

geodetickému systému z roku 1984 – WGS 84 (World Geodetic System). Výsledky 

lze převést do běţné kartografické projekce. Obecně by se pojmem GPS (Global 

Positioning System) dala označovat kaţdá technologie nebo systém pro druţicovou 

navigaci. 

Poloha určovaného bodu se nachází v průsečíku sférických ploch, jejichţ 

poloměr je dán měřenou vzdáleností od druţic k určovanému bodu. Z geometrického 

hlediska je nutné znát polohu nejméně 3 druţic, a protoţe určení pseudovzdáleností 

spočívá ve vyuţití přesných časových informací, je nutné znát polohu minimálně 4 

druţic.   

K určení pseudovzdáleností jsou vyuţívány 2 principy měření: 

- pomocí vysílaných pseudonáhodných kódů (kódové měření) 

- pomocí měření fází nosné vlny (fázové měření) 

Přesnost měření ovlivňuje metody a délka observace, pouţitá technika a 

podmínky při měření: 

- konfigurace druţic během měření (prostorové uspořádání, parametr GDOP) 

- počtu viditelných druţic během měření (počet pouţitelných druţic) 

- délky základny 

- překáţek v okolí určovaných bodů (zakrytí části oblohy) 

- stav ionosféry (automatické korekce v systému) 
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5. 1. 1. Základní pojmy metody GPS 3  

Fázové měření 

„Phase measurements“ – vyuţívá fázového posunu nosné vlny, je 

jednoznačné a je potřeba řešit ambiquity během příjmu signálu. Přesnost měření je 

v řádech milimetrů. 

Kódové měření 

„Code measurements“ – vyuţívá pseudonáhodného kódu vysílaného 

kosmickým segmentem, ze kterého vypočítává pseudovzdálenosti v řádech metrů. 

Jednofrekvenční měření 

„Single frequency measurements“ – nosnou vlnou dat je L1, atmosférické 

korekce se provádějí podle modelu podle navigační zprávy. Měření vzdáleností do 

10 km. 

Dvoufrekvenční měření 

„Dual frequency measurements“ – data jsou přijímána z kombinace frekvencí 

L1 a L2. Atmosférické korekce se vypočtou z diferencí nosných vln L1 a L2. Měření 

vzdáleností nad 10 km. 

Nosné frekvence 

Nemodulované frekvence základního výkonu radiového vysílače 

L1 = 1575,42 MHz, L2 = 1227,60 MHz. 
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C/A kód 

„C/A code“ – základní časový signál řízený přesnými atomovými hodinami, 

které generují pseudonáhodný signál. Je přenášen modulovanou frekvencí 

L1 = 1,023 MHz. 

P kód 

„P code“ – přesnější určování pseudovzdálenosti. Je modulován na vlnách L1 

a L2 o frekvenci 10,23 MHz. 

Vektor 

„Baseline“ – vektor geocentrických souřadnicových rozdílů mezi referenčním a 

podrobným bodem. 

Měření na bodě  

(observace) „Observace“ – doba, po kterou GPS přijímač zaznamenává 

kódová a fázová data z kosmického segmentu. 

Následné zpracování  

„Post Processing“ – fázová i kódová naměřená data (uloţena v paměti 

aparatury) jsou zpracována po měření pomocí softwaru v PC. 

Podrobný bod  

„Rover“ – aparatura, která provádí zaměření určovaného bodu, přijímá kódová 

i fázová data vysílaná kosmickým segmentem (při RTK také referenční stanicí). Při 

zpracování se míní bod odvozený od referenčního bodu. 

Referenční stanice  

„Reference station“ – aparatura pořizující, případně vysílající naměřená 

kódová a fázová data po celou dobu observace. Pro zpracování dat se referenčním 

stanoviskem míní bod pro výpočet vektorů souřadnicových rozdílů. 

5. 1. 2. Metody měření 
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Metoda kinematická 

„Kinematic Survey“ – podrobné měření při kterém se musí Rover nejdříve 

inicializovat bez jakéhokoliv pohybu a poté se provádí měření roveru po měřené 

trajektorii. 

Metoda RTK 

„Real Time Kinematic“ – měřená data referenční stanice jsou vysílány 

v reálném čase do Roveru, kde se provede výpočet vektoru a souřadnic podrobného 

bodu v reálném čase. 

Metoda rychlých statických observací 

„Rapid Static Survey“ – kratší statická metoda, kde doba měření je v řádech 

minut aţ desítek minut a měřené vektory jsou do 20 km. Zkrácení času měření je 

moţné díky výpočtu ambiquit a dat softwarem pro vyhodnocení měření. 

Metoda statická 

„Static Survey“ – Kódová a fázová data jsou ukládána do paměti a 

vyhodnocení se provede pomocí PC „Post Processing“. Doba observace je od 

několika hodin aţ do několika dnů. Je moţno měřit vektory delší jak 20 km, metoda je 

velmi přesná. 

Metoda Stop and Go 

„Stop  Go Survey“ – jde o druh kinematické metody, kdy se po inicializaci 

provádí podrobné měření. Na kaţdém měřeném bodě se poté znovu zapne a ukončí 

příjem dat, měření na bodě trvá pouze několik vteřin. Zpracování probíhá v Post 

Processingu. 
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Tab. č. 3. Doba a přesnost observace podle přijímaných dat 11  

Přijímač Základna 
(km) 

Počet 
druţic 

Doba observace 
(min) 

Relativní přesnost 
(ppm) 

Statická metoda 

L1 
1 

4 30 
5 – 10 

5 15 

5 
4 60 

5,0 
5 30 

10 
4 90 

4,0 
5 60 

30 
4 120 

3,0 
5 90 

L1+L2 bez P kódu 100 5 120 0,1 

L1+L2 s P kódem 50 4 10 1,0 

100 5 60 0,1 

500 5 120 0,1 – 0,01 

Modifikované statické metody 

L1 3 5 0,1 10,0 

3 5 3,0 3,0 

L1+L2 s P kódem 100 5 0,1 3,0 

5. 2. Polygonový pořad 

Body uspořádané v určitém sledu vytvářejí polygonový pořad, ve kterém jsou 

měřeny všechny vrcholové úhly ωi a všechny délky polygonových stran. Pro výpočet 

polygonového pořadu se pouţívají zásadně levostranné vodorovné úhly ωi a 

vodorovné délky si. 

Tab. č. 4. Přehled polygonových pořadů  

Otevřené Uzavřené  

V místní souřadnicové soustavě  V místní souřadnicové soustavě  Volné 

Oboustranně připojené a orientované 
(vetknuté) 
Oboustranně připojené a jednostranně 
orientované 
Oboustranně připojené (vsunuté) 
Jednostranně připojené a orientované 
(volné) 

Orientovaný pořad 
Neorientovaný pořad 

Vázané 
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Vyrovnání polygonových pořadů 

 Přibliţné vyrovnání 

 Vyrovnání transformací (obdoba vyrovnání vsunutého polygonového pořadu) 

 Vyrovnání MNČ 

a) Metoda zprostředkujících měření  

b) Metoda podmínkových rovnic 

Tab. č. 5. Možnosti vyrovnání polygonových pořadů 

Typ pořadu Úhlové vyrovnání Souřadnicové vyrovnání 

Volné Ne Ne 

Vsunuté Ne Ano 

Vetknuté s 1 or. Ne Ano 

Vetknuté s 2 or. Ano Ano 

Uzavřené Ano Ano 

Přesnost v poloze polygonových bodů 

Dle [2] jsou parametry přesnosti polohy bodů určovaných polygonovými 

pořady: 

 Měření úhlů: nejméně ve dvou skupinách; největší povolená odchylka ve směrníku 

poslední strany  

U =  10´´ n,  (7) 

kde n … počet měřených vrcholových úhlů 

 Měření délek: dvakrát (tam a zpět) nezávisle na sobě; provedou se atmosférické 

korekce, korekce z nadmořské výšky a z kartografického zkreslení 
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Přesnost v poloze bodu polygonového pořadu je charakterizována dle 10  

povolenou odchylkou koncového bodu polygonového pořadu 

RRkLkDxy 21
310  [m] (8) 

kde k1 = 10 k2 = 0,06 

 [L] součet délek měřených stran polygonového pořadu v metrech 

  [RR] součet čtverců přímých vzdáleností jednotlivých bodů 

polygonového pořadu od koncového bodu v metrech. 

Polygonové pořady se buď oboustranně připojují a orientují nebo se vyuţívá 

polygonový pořad vsunutý mezi dva známé body. Při dlouhých pořadech se na 

některých vrcholech uvnitř pořadu měří i orientační směr. 

5. 3. Polární metoda 

Princip určení polohy bodu spočívá v určení vodorovné vzdálenosti podrob-

ného bodu od stanoviště a zaměření vodorovného úhlu na stanovišti mezi 

podrobným bodem a výchozím směrem. Měřené délky se opravují o atmosférické 

korekce, opravu z nadmořské výšky a kartografického zkreslení. 

 

Obr. č. 4. Polární metoda 
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5. 4. Trigonometrické určení výšek 

Trigonometrickou metodou měření výšek se výškový rozdíl dvou bodů určí 

řešením trojúhelníku z měřených výškových, nebo zenitových úhlů. Při pouţití totální 

stanice tak lze měřit současně jak polohu bodu, tak jeho výšku. Tato metoda je 

obvykle méně přesná neţ geometrická nivelace, ale při dodrţení doporučených 

postupů lze dosáhnout vysoké přesnosti: 

 délky záměr do 200 m (sníţení vlivu refrakce), 

 vhodné počasí (stabilní refrakční koeficient), 

 moţnost oboustranného měření, 

 relativně malý výškový rozdíl (moţnost zanedbání odchylky od svislice) 

 pouţití vteřinového teodolitu a měření ve dvou polohách dalekohledu. 

 

Obr. č. 5. Trigonometrické měření převýšení 
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Systematické chyby při trigonometrickém určení výšek při dodržení postupu 

 Chyby v měření zenitových úhlů (výškových úhlů) z,  -> mz 

 Chyba refrakčního koeficientu k -> mk 

 Chyba z nepřesného určení výšky stroje a signálu f, t -> mf, mt 

 Chyba určení vzdálenosti s -> ms 

Střední chyba měřeného převýšení 

222

2

4
22222

4
cot tfkszh mmm

R

s
mzgmsm  (9) 

Střední chyba aritmetického průměru (oboustranné měření) 

2

h
h

m
m  (10) 

Střední chyba jednoho měření 

2

d
m h , (11) 

kde d … rozdíl převýšení měření TAM a ZPĚT 
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Nivelační pořad určovaný trigonometricky 

Z více sestav a při pouţití trojpodstavcové soupravy lze sestavit výškový 

pořad určovaný trigonometricky. Tento pořad můţe nahradit geometrickou nivelaci za 

podmínek: 

 délky záměr do 200 m (sníţení vlivu refrakce), 

 délky záměr vpřed a vzad přibliţně stejně dlouhé (eliminace vlivu refrakce a 

zakřivení země), 

 výška odrazného systému s terčem by se neměla při přetáčení ze záměry vpřed 

na záměru vzad měnit, 

 pořad by měl začínat i končit na bodech s přibliţně stejnou nadmořskou výškou, 

Střední chyba trigonometrického pořadu 

nmm hL ,  (12) 

kde n … počet záměr v pořadu. 

5. 5. Opravy délek 

Měřené délky je potřeba upravit aby mohly být pouţity pro výpočet souřadnic. 

Přímo v terénu při měření laserovými dálkoměry se délka automaticky opravuje 

pomocí softwaru přístroje. Je potřeba pouze zadat teplotu a tlak okolního vzduchu. 

Zbylé korekce jsou vyuţívány pro výpočet souřadnic bodů v systému S-JTSK.  
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Oprava z nadmořské výšky 

Pouţitý souřadnicový systém S-JTSK je vztaţen k úrovni mořské hladiny. 

Veškeré délky měřené na území České republiky na povrchu jsou tedy delší neţ 

vzdálenost bodů vypočtená ze souřadnic. Zavádí se proto oprava z nadmořské 

výšky: 
R

h
svh ,  (13) 

 kde s je měřená délka (m) 

  R je poloměr Země (6378 km) 

  h nadmořská výška (m) 

Oprava ze zakřivení Země a z refrakce 

Tato oprava se pouţívá při měření převýšení na vzdálenosti větší neţ 250 m 

11 . U vzdáleností delších se jiţ více projevuje zakřivení Země a v reálných 

podmínkách měření také refrakce světelného paprsku ve vrstvách vzduchu. Refrakce 

způsobuje postupné ohýbání světelného paprsku, které je vyjádřeno refrakčním 

úhlem . 

22
k

r

R
, (14) 

 kde R je poloměr Země (km) 

  r je poloměr světelného paprsku mezi přístrojem a cílem (km) 

  k je refrakční koeficient 

   je úhel sbíhavosti tíţnic 
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Oprava z vlivu refrakce u: 

R

s
ku
2

2

, (15) 

 kde R je poloměr referenční koule (km) 

  s je vodorovná vzdálenost bodů (m) 

  k je refrakční koeficient 

Společná oprava ze zakřivení Země a refrakce O: 

k
R

s
O 1

2

2

. (16) 

V České republice se obvykle uţívá koeficient refrakce k = 0, 13 a r = 7, 7 R. 

Opravy z tlaku, teploty 

Při polygonových a tachymetrických měřeních byly pouţívány totální stanice 

vyuţívající k měření délek vestavěné laserovými dálkoměry. Na přesnost korekcí 

délek má především vliv teplota vzduchu. Přesnosti těchto dálkoměrů jsou uváděny 

ve formě střední chyby  

dbamd , (17) 

kde  a … konstantní odchylka dálkoměru v mm 

 b … kilometrová odchylka v mm 

 d … měřená vzdálenost v km 

Pro přesné hodnoty délek je potřeba změřené délky opravit o atmosférické 

korekce, které se vypočtou přímo v totální stanici po zadání aktuální teploty a tlaku 

vzduchu. 



Jan Lička: Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 a posouzení jejího stavu 

 

22 

 

6. Práce v terénu 

6. 1. Rekognoskace 

Dne 25. 10. 2010 proběhla rekognoskace sledovaného objektu a jeho okolí. 

Také byly prohlédnuty výchozí výškové body a některé výchozí body polygonů. Byl 

zkontrolován stav původního značení bodů a jejich stabilizace. Stav pozorovací 

stanice byl zhodnocen jako nevyhovující a byla naplánována údrţba bodů (nová 

signalizace, z velké části také nová stabilizace bodů pozorovací stanice hřeby). 

6. 2. Signalizace a stabilizace bodů 

Údrţba a opravy měřické pozorovací stanice probíhaly v termínech: 28.10., 

29.10., 7. 11., 16.11., 17.11., 25.11. v roce 2010. Během těchto oprav také probíhala 

měření. Původní body pozorovací stanice byly signalizovány bílou, nebo červenou 

barvou na povrchu silnice. Středové body profilů byly v některých úsecích 

stabilizovány hřeby. Krajní body profilů byly pouze označeny barvou. Chybějící body 

a profily byly doplněny. Veškeré body byly před anebo během měření stabilizovány 

hřeby a označeny ţlutou barvou. Během druhé etapy měření ovšem byly nalezeny 

pouze některé ze stabilizovaných bodů. 

 

 

Obr. č. 6. Způsob signalizace a stabilizace bodu ve vozovce 
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6. 3. Měření polohy pomocí technologie GNSS 

Měření pro připojení polygonů do souřadnicového systému JTSK se provádělo 

metodou GPS. Touto metodou byly zaměřeny souřadnice koncových bodů polygonů 

a jejich orientace. Protoţe tyto body jsou na poddolovaném území, nemohou se tyto 

výchozí body polygonu povaţovat za stabilní. Bylo také provedeno měření na 

trigonometrických bodech mimo poddolovanou oblast za účelem vytvoření 

transformačního klíče pro body polygonů. Body transformačního klíče byly zvoleny 

tak, aby polygonové pořady byly uvnitř obrazce ze spojnic bodů transformačního 

klíče (viz příloha č 2.), a zároveň mimo poddolované území. Pro tento účel byly 

pouţity body: 

Tab. č. 6. Souřadnice bodů transformačního klíče z databáze bodových polí 

 č. bodu obec Y(JTSK), B(ETRS-89) X(JTSK), L(ETRS-89) 

TB 000927050150 Dětmarovice 454 759,78 1 096 961,15 

TB 000927100280 Dolní Lutyně 461 060,51 1 095 899,34 

 ETRS-89  49 53 36,7861 18 24 29,3563 

TB 000936010300 Albrechtice 452 724,49 1 109 718,83 

 ETRS-89  49 46 33,4420 18 32 22,4227 

TB 000936060390 Šenov 463 472,98 1 107 061,92 

Doba observace na bodech byla minimálně 15 minut. Byla pouţita rychlá 

statická metoda. Observace na bodech transformačního klíče proběhlo aţ při měření 

druhé etapy. Tento transformační klíč byl pouţit pro vyhodnocení obou etap. 

Tab. č. 7. Přehled měření metodou GNSS 

I. etapa 28.10.2010 Polygonové pořady Leica GPS 500 

29.10.2010 Polygonové pořady Leica GPS 500 

II. etapa 26.3.2011 Polygonové pořady Topcon Hiper Pro 

27.3.2011 Polygonové pořady Topcon Hiper Pro 

11.4.2011 Transformační klíč Topcon Hiper Pro 

6. 4. Měření polygonových pořadů a podrobných bodů 

Měření polohy a výšky bodů pozorovací stanice probíhalo metodou 

tachymetrie s pouţitím totální stanice. Jednotlivé stanoviště a orientace pro polární 

metodu byly zároveň měřeny jako polygonový pořad ve dvou skupinách.  Byla 

pouţita totální stanice Leica TCR 1202+, trojpodstavcová souprava, trasírka 

s podporou a souprava odrazných hranolů Leica. Polygonové pořady jsou připojeny 

a orientovány na body, jejichţ poloha byla určena metodou GPS. Vrcholové úhly 

polygonových pořadů byly měřeny ve třech řadách a délky byly měřeny obousměrně. 

Vzdálenosti mezi jednotlivými úseky polygonových pořadů byly kratší neţ 250 m, 
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s ohledem na korekce délek z refrakce a zakřivení Země. Výškové připojení navazuje 

na body tzv. „revírní nivelace“.  

6. 5. Organizace práce 

Celé měření, sledování a vyhodnocení má značný rozsah a je náročné na čas, 

pouţitou techniku, dopravu a lidské síly. Jakékoliv práce mohly probíhat pouze 

během víkendů a státních svátků, kdy je v dané oblasti mnohem menší silniční 

provoz. (V této části práce je myšleno na celý sledovaný objekt, další části 

sledovaného objektu jsou předmětem jiné diplomové práce.) 

Tab. č. 8. Přehled prací v terénu. 

Datum činnost počet 
lidí 

technika 

25.10.2010 rekognoskace 3 - 

28.10.2010 příprava pozorovací stanice, GNSS 
observace 

4 GPS Leica 500 

29.10.2010 příprava pozorovací stanice, GNSS 
observace 

4 GPS Leica 500 

7.10.2010 příprava pozorovatelny 3 - 

16.11.2010 příprava pozorovatelny 2 - 

17.11.2010 příprava pozorovatelny 2 - 

25.11.2010 příprava pozorovatelny, měření polygonů 
a podrobných bodů 

4 Leica TCR307 

26.11.2010 příprava pozorovatelny, měření polygonů 
a podrobných bodů 

4 Leica TCR307 

9.12.2010 měření polygonů a podrobných bodů 3 Leica TCR 1202+ 

18.12.2010 měření polygonů a podrobných bodů 4 Leica TCR 1202+ 

19.12.2010 měření polygonů a podrobných bodů 4 Leica TCR 1202+ 

4.3.2011 měření polygonů a podrobných bodů 2 Leica TCR 1202+ 

5.3.2011 měření polygonů a podrobných bodů 3 Leica TCR 1202+ 

6.3.2011 měření polygonů a podrobných bodů 3 Leica TCR 1202+ 

26.3.2011 GNSS observace 2 Topcon Hiper Pro 

27.3.2011 GNSS observace 2 Topcon Hiper Pro 

11.4.2011 GNSS observace 2 Topcon Hiper Pro 

měření GNSS; TS 5 dnů; 8 dnů 

příprava 6 dnů 

Celkem práce v terénu 13 dnů 
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7. Výpočetní práce 

7. 1. Zpracování GPS měření 

Měřená data byla převedena do formátu Rinex a zpracována v software Leica 

Ski-Pro. Vyhodnocené souřadnice bodů polygonů a jejich orientací jsou ovšem 

uváděny v souřadnicovém systému ETRS89 který systém GPS pouţívá. K této 

transformaci souřadnic mezi systémy ETRS89 a S-JTSK byly jako identické body 

pouţity trigonometrické body mimo poddolované území. Protokol s parametry 

transformačního klíče je v příloze č. 1. 

Původním záměrem bylo také vyuţití dat z permanentních stanic sítě 

CZEPOS, a to VSBO (Vysoká škola báňská Ostrava) a CFRM (Frýdek-Místek). Tato 

varianta byla nakonec vyloučena z důvodu velké vzdálenosti mezi sledovanou oblastí 

a permanentními stanicemi a nevhodným geometrickým uspořádáním. 

Tab. č. 9. Body polygonových pořadů a orientace 

bod etapa Y(JTSK) X(JTSK) B(ETRS-89) L(ETRS-89) 

202 I. 458 589,664 1 100 022,057 49 51 30,5066 18 26 49,9500 

II. 458 589,653 1 100 022,064 49 51 30,4712 18 26 49,9442 

5002 I. 459 607,443 1 101 248,693 49 50 48,1987 18 26 04,3000 

II. 459 607,440 1 101 248,690 49 50 48,1637 18 26 04,2920 

5024 I. 456 654,790 1 100 864,775 49 51 08,5308 18 28 29,9785 

II. 456 654,786 1 100 864,770 49 51 08,4965 18 28 29,9723 

5031 I. 456 090,273 1 100 164,999 49 51 32,6148 18 28 55,2372 

II. 456 090,251 1 100 164,981 49 51 32,5808 18 28 55,2322 

5032 
 

I. 455 983,862 1 100 194,335 49 51 31,9538 18 29 00,6677 

II. 455 983,825 1 100 194,321 49 51 31,9201 18 29 00,6645  

7001 I. 458 620,944 1 099 923,785 49 51 33,5982 18 26 47,9789 

II. 458 620,980 1 099 923,788 49 51 33,5628 18 26 47,9708 

7016 I. 458 775,742 1 101 864,793 49 50 30,5736 18 26 48,3507 

II. 458 775,748 1 101 864,801 49 50 30,5376 18 26 48,3418 

7017 I. 458 895,904 1 101 938,777 49 50 27,8625 18 26 42,6666 

II. 458 895,910 1 101 938,792 49 50 27,8272 18 26 42,6576 

8010 I. 455 840,567 1 101 483,744 49 50 50,7501 18 29 13,1596 

II. 455 840,572 1 101 483,742 49 50 50,7160  18 29 13,1524 

8012 I. 455 750,130 1 101 508,895 49 50 50,1812 18 29 17,7747 

II. 455 750,135 1 101 508,882 49 50 50,1474 18 29 17,7675 
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7. 2. Výpočet polygonových pořadů (poloha) 

Pro sledované úseky silnice III/47214 byly pouţity polygonové pořady „5000“ 

mezi body 5002 aţ 5024 v úseku 5,536 aţ 2,300 km (polygonový pořad „5000“ 

pokračuje dále po silnici III/47215 aţ po bod 5031) a polygonový pořad „8000“ mezi 

body 5024 aţ 8012 v úseku 2,300 aţ 0,800 km. Označení a číslování polygonových 

pořadů je navrţeno tak, aby co nejlépe odpovídalo značení uváděnému předešlých 

diplomových pracích. V mnoha případech nebyly nalezeny stabilizované body 

původních polygonů, a proto ani číslování a polohy bodů polygonových pořadů 

neodpovídají přesně předešlým stabilizacím. 

Zpracování proběhlo v software Groma 8.0 a protokoly z něj jsou v příloze č. 

4. Polygonový pořad „5000“ je řešen jako oboustranně připojený (na bodech 5002 a 

5023) a jednostranně orientovaný (na bod 5024). Bohuţel nemohl být orientován na 

bodě 5002, protoţe bod orientace 5001 byl po zaměření metodou GPS zničen.  

Polygonový pořad „8000“ je řešen jako oboustranně připojený (na bodech 5024 a 

8012) a oboustranně orientovaný (na body 5023 a 8013). 

Poloha bodu 5023 nebyla určena metodou GPS, ale jako průměrná poloha 

z měření tří polygonových pořadů: „5000“ 1. Část, „5000“ 2. Část a „8000“. Polohová 

přesnost bodů polygonových pořadů je posuzována dle 10 . 

7. 3. Výpočet polygonových pořadů (výška) 

Výškové připojení polygonových pořadů bylo provedeno trigonometrickou 

nivelací ze středu. Převzaté výšky výchozích výškových bodů byly vyneseny do grafů 

a zhodnoceny. Bylo vyloučeno jedno měření z IX. 2009, které nekore-spondovalo 

ostatními měřeními. 
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Tab. č. 10. Změny bodů výškového připojení 

 

Protoţe některé výškové body připojení jsou v poddolované oblasti a jejich 

přesné výšky k datu měření nejsou známy, jsou jejich výšky extrapolovány, či 

interpolovány k platnému datu. 

Tab. č. 11. Příklad extrapolace výšky připojovacího bodu 

T

ab. č. 12. Body výškového připojení 

V systému Bpv (m) Extrapolované poklesy proti výškám X. 2010 (m) 

1. etapa 2. etapa 

Lutyně ul. Tyršova  116.1 -0,008 283,409 -0,013 283,404 

Orlová poliklinika  493c -0,016 225,980 -0,022 225,974 

Orlová elektro  443 -0,015 234,500 -0,021 234,495 

Orlová ul. Hraniční trafo 3005.1 -0,310 253,865 -0,362 253,813 

Doubrava obchod  DJT11 -0,151 231,438 -0,182 231,407 

Doubrava náměstí  10.2 -0,085 224,703 -0,109 224,679 

Důl ČSA stoţár  517 +0,006 228,999 +0,007 229,000 
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7. 4. Výpočet souřadnic podrobných bodů 

Měřené hodnoty byly zpracovány v software Groma 8.5 metodou „polární 

metoda dávkou“, kterou se určí jak polohy bodů, tak jejich výšky. 

7. 5. Sledované parametry 

Poklesy 

Hodnoty poklesů jednotlivých bodů byly vypočteny z rozdílů nadmořských 

výšek bodů určených v jednotlivých etapách měření. 

1. dílčí pokles: rozdíl mezi 1. Etapou (XI. 2010) a 2. Etapou (III. 2011) 

2. celkový pokles: rozdíl mezi 2. Etapou (III. 2011) a základní etapou (XI. 2007) 

Tabulka hodnot poklesů je uvedena v příloze č.5 . Absolutní výšky bodů 

v jednotlivých etapách jsou graficky znázorněny v podélném profilu, příloha č.3. 

Dílčí poklesy pozorovaných bodů dosahují řádově hodnot cm. 

Posuny  

Hodnoty vodorovných posunů se určují z rozdílu polohy bodu naměřené na 

začátku a konci daného časového období. 

Z rozdílů polohových souřadnic bodů stabilizovaných v ose silnice určených 

v těchto etapách měření:  

1. dílčí posun: rozdíl mezi 1. Etapou (XI. 2010) a 2. Etapou (III. 2011) 

2. celkový posun: rozdíl mezi 2. Etapou (III. 2011) a základní etapou (XI. 2007) 

Hodnoty vodorovných posunů pro jednotlivé úseky silnic jsou uvedeny 

v příloze č. 5. 

Hodnoty částečných vodorovných posunů se pohybují řádově v cm. 

Hodnoty celkových posunů jsou ovlivněny novou stabilizací. 
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Podélný a příčný sklon silnice 

Hodnoty podélného a příčného sklonu se určují ze vzdálenosti dvou bodů a 

převýšení mezi nimi. V mnoha případech nešlo příčný sklon určit z důvodu 

chybějícího bodu. Podle 1  jsou projektovány příčné sklony v přímém úseku 2,5% a 

obloucích i více (v přechodnici má vnější strana vozovky sklon 0,0%). Maximální 

podélný sklon u silnice třídy S7,5 je v kopcovitém terénu 5,0%. 

Z rozdílů polohových souřadnic a výšek bodů určených v těchto etapách 

měření byly určeny sklony v 1. etapě (XI. 2010) a 2. etapě (III. 2011) 

Hodnoty sklonů pro jednotlivé úseky silnic jsou uvedeny v příloze č. 5.  

Poměrné vodorovné přetvoření 

Vodorovné přetvoření pro jednotlivé body stabilizované v ose silnice byly 

vypočteny z aktuálních vzdáleností mezi body profilu a vzdáleností určených 

v předešlém měření. 

1. dílčí přetvoření: rozdíl mezi 1. etapou (XI. 2010) a 2. etapou (III. 2011). 

2. celkové přetvoření: rozdíl mezi 2. etapou (III. 2011) a základní etapou (XI. 

2007). 

Hodnoty přetvoření pro jednotlivé úseky silnic jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Hodnota přetvoření mezi daty XI. 2007 – XI. 2010 jsou ovlivněny novou stabilizací 

bodů pozorovací stanice. Hodnoty přetvoření mezi daty XI. 2010 – III. 2011 jsou v 

řádech jednotek mm/m. 
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8. Aktuální stav silnice 

8. 1. Poruchy vozovky  

 Zhodnocení stavu sledovaného objektu bylo provedeno během 2. etapy 

měření tj. III. 2011. Jednoduchá kritéria pro posouzení stavu povrchu vozovky jsou 

převzata z 4 . 

Poruchy vozovky: 

 povrchové – zapříčiněné jevy na povrchu vozovky (dopravní zatíţení, klimatické 

jevy) 

 konstrukční – příčinou je únava materiálu a nadměrné namáhání 

 způsobené reţimem v podloţí – změny vznikají v podloţí (vodní, teplotní reţim) 

 způsobené mechanickými nebo fyzikálněchemickým poškozením 

Skupiny základních poruch: 

 porušení povrchu krytu: 

 opotřebování povrchu mechanickými účinky vozidel a údrţbou vozovky 

(čištění, odhrnování sněhu) 

 uvolňují se částečky kameniva a asfaltové pojivo 

 projevuje se otevřenou strukturou povrchu  

 Trhliny – vznikají v důsledku kontrakce vrstev krytu, nebo jako následek 

smršťování v důsledku nedostatečné únosnosti vozovky. 

 Tvary trhlin: příčné, podélné, síťové, nepravidelné 

 V závislosti na příčině vzniku trhlin se rozlišují: 

 mrazové – vznik kontrakcí vrstev krytu v zimním období 

 reflexní – vznikají překopírováním z vrstev stmelených cementem do 

asfaltového krytu vozovky 

 Koleje a deformace – tyto poruchy jsou způsobeny těţkými nákladními vozidly, 

případě nerovnoměrně zhutněným podloţím. Projevují se podélnými hrboly.  
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Tab. č. 13. Hodnocení stavu vozovky – poruchy 

Hodnocení stavu povrchu vozovky – poruchy podle závaţnosti 

M malá 1. a 2. Stupeň závaţnosti poruch 

S střední 3. a 4. Stupeň závaţnosti poruch 

V velká 4. a 5. Stupeň závaţnosti poruch 
Tab. č. 14. Hodnocení stavu vozovky – trhliny 

Trhliny – příčné a podélné 

M vlasové, slabě viditelné šířka do 1 mm 

S zřetelné trhliny šířka 3 – 10 mm 

V trhliny s odrcenými hranami šířka nad 10 mm 
Tab. č. 15. Hodnocení stavu vozovky – odlamování hran 

Odlamování hran 

M vlasové trhliny na okrajích hran šířka do 1 mm 

S soubor trhlin na hraně šířka do 10 mm 

V vypadávající „bloky“ šířka nad 10 mm 
Tab. č. 16. Hodnocení stavu vozovky – příčné vlny  

Příčné vlny 

M příčné vlny hloubky do 10 mm 

S příčné vlny hloubky do 30 mm 

V příčné vlny hloubky nad 30 mm 
Tab. č. 17. Hodnocení stavu vozovky – příčné hrboly 

Příčné hrboly 

M příčný hrbol výšky do 10 mm 

S příčný hrbol výšky do 30 mm 

V příčný hrbol výšky nad 30 mm 
Tab. č. 18. Hodnocení stavu vozovky – slovní klasifikace 

Slovní klasifikace stavu povrchu vozovky 

1. 2. 3. 4. 5. 

Výborný stav Dobrý stav Vyhovující stav Nevyhovující stav Havarijní stav 

8. 2. Hodnocení stavu k III. 2011 

Stav povrchu vozovky lze posoudit pouze vizuálně podle výše uvedených 

kritérií. Hodnocení je pouze subjektivní. Hodnocený úsek silnice se skládá z více 

úseků s povrchy a různým stářím a stavem.  

0,800 – 2,250 km: úsek s relativně nejnovějším povrchem. V této části nebyly 

nalezeny původní body a proběhlo stabilizování nových bodů pozorovatelny.  

2,250 – 2,450 km: úsek v křiţovatce s povrchem v dobrém stavu bez vad, pouze 

neodpovídá podélný sklon předepsanému v 1 . 
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2,450 – 2,600 km: úsek, ve kterém se vyskytuje několik příčných trhlin a příčných 

hrbolů, a děr způsobených trhlinami. Tyto trhliny a díry vznikly mezi 1. a 2. Etapou 

měření. Dochází zde k odlamování hran vozovky do hlubokých příkopů. Sklonové 

poměry příčných profilů v tomto úseku neodpovídají předepsaným v 1 . 

2,600 – 3,050 km: úsek s mnoha příčnými vlnami, ale bez větších trhlin a hrbů. 

V tomto úseku jsou v období XI. 2007 aţ XI. 2010 sledovány poklesy aţ 2,33 m. 

3,050 – 3,300 km: úsek bez znatelnějších nerovností vozovky a bez trhlin. Vozovka 

je v dobrém stavu. V tomto úseku jsou v období XI. 2007 aţ XI. 2010 sledovány 

poklesy aţ 2,33 m. 

3,300 – 3,600 km: úsek s menšími příčnými vlnami, bez trhlin. Podélný a příčný sklon 

neodpovídají předepsaným v 1 . 

3,600 – 3,900 km: úsek se starším povrchem vozovky, ale v dobrém stavu. Příčné 

sklony neodpovídají předepsaným v 1 . 

Ve všech výše uvedených úsecích probíhá neustále mechanické čištění povrchu 

vozovky kartáčovacími vozy, to má za následek opotřebení povrchu, uvolňování 

částeček kameniva a asfaltové mapy. Projevuje se více otevřená struktura povrchu, 

která je méně odolná vůči povětrnostním vlivům. Dále je tímto čištěním ničeno 

vodorovné dopravní značení. 

Tab. č. 19. Stav povrchu sledovaného objektu 

Úsek km  Trhliny Odlamování hran Příčné vlny Příčný hrbol Klasifikace 

0,80 – 2,25 M M M M 1. 

2,30 – 2,45 S S M M 2. 

2,45 – 2,60 V V V V 4. 

2,60 – 3,05 S M V S 3. 

3,05 – 3,30 M M S M 2. 

3,30 – 3,60 M M M M 2. 

3,60 – 3,90 M M M M 2. 
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9. Závěr 

Před samotným měřením proběhla údrţba pozorovací stanice a proběhla 

obnova zhruba 60% bodů (většinou úplně nová stabilizace). Tento fakt negativně 

ovlivnil měření a jeho výsledky. Také při měření druhé etapy bylo nalezeno pouze 

50% bodů, které se stabilizovaly během podzimu a byly měřeny v první etapě. Na 

ţivotnost bodů pozorovatelny má neblahý vliv pravidelné čištění vozovky a těţká 

nákladní doprava. 

  Bylo provedeno dvojí měření (XI. 2010 a III. 2011) sledovaného objektu. Pro 

měření a vyhodnocení se pouţilo více geodetických metod a postupů. Měření za 

účelem vyhodnocení poklesů a deformací sledovaného objektu takovéhoto rozsahu 

je velmi náročné na čas, poţívanou techniku a lidskou práci. Pro takto náročná 

měření a sledování, která provádějí kaţdý rok (2 etapy) jiní lidé, by bylo vhodné 

vypracovat soubor pouček a poznatků pro prováděné práce v terénu. 

Vyhodnocení měřených dat a výpočty parametrů poklesů a deformací 

probíhaly v geodetickém software Groma 8.0, tabulkovém editoru Excel2000 a 

grafické výstupy v CAD systému Autocad 2007.  

Změny probíhající v horninovém masívu ovlivněném podpovrchovou těţbou 

projevující se na těleso sledované silnice byly mezi 1. (XI. 2010) a 2. (III. 2011) 

etapou minimální. Tyto změny jsou při porovnání v delším časovém období mnohem 

výraznější a mohou mít výrazný vliv na sledovaný objekt a okolní zástavbu.  

Tab. č. 20. Přehled porovnávaných období. 

 Období Období Poznámka 

Výška VIII. 2003 XI. 2010 III. 2011 – nalezen malý počet bodů 

XI. 2010 III. 2011  

Poloha XI. 2007 XI. 2010 III. 2011 – nalezen malý počet bodů 

XI. 2010 III. 2011  
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