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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývala sledováním svislých a vodorovných posunů 

propadlin v lokalitě bývalého důlního díla jámy Boží Dar. Vodorovné posuny byly určeny 

metodou polární a svislé posuny byly určeny trigonometrickou metodou. Posuny byly 

vyhodnoceny na základě šesti etapových měření, vzhledem k první etapě měření, která 

byla v diplomové práci považována za nultou etapu. 

Klíčová slova: vodorovný posun, svislý posun, propadlina, polární metoda, 

trigonometrická metoda. 

 

SUMMARY 

The thesis dealt with monitoring vertical and horizontal displacement of 

depressions in the locality of the former mine pit Boží Dar. Horizontal displacements were 

determined by polar and vertical displacements were determined trigonometric method. 

Shifts were evaluated based on six phasing measurements, due to the first stage of 

measurements taken in this thesis considered to be zero phase. 

Key words: horizontal shift, vertical shift, valley, polar method, trigonometric 

method. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývala sledováním a následným vyhodnocením svislých a 

vodorovných posunů propadlin bývalého důlního díla jámy Boží Dar – oblast číslo tři, 

v lokalitě Nová Ves u obce Dolní Moravice. Posuny byly vyhodnoceny na základě 6 

etapových měření, které probíhaly dvakrát ročně od roku 2009, kdy proběhlo první 

sledování, které bylo považováno za nulté a s nímž byly následující etapy porovnávány. 

Pro obsáhlou geodetickou činnost spojenou se zjišťováním svislých a vodorovných posunů 

byla použita technologie GNSS a metody: technická nivelace, polygonový pořad, 

tachymetrie, polární metoda a trigonometrická metoda. 

Měření i výpočty byly prováděny v rámci zakázky geodetické firmy Petr Oblouk 

– GAKO. Zadavatelem zakázky byla firma GSP spol. s r.o., Ostrava. Terénní práce byly 

prováděny pod dohledem Bc. Miroslava Kuzníka, který byl pověřen jako zodpovědný 

geodet pro zeměměřické práce v lokalitě bývalého důlního díla jámy Boží Dar. Pro 

zpracování dat mi bylo firmou poskytnuto veškeré programové vybavení.  

Cílem sledování bylo vyhodnocení posunů, na jehož základě bude vyhotovena 

projektová dokumentace pro zabezpečení propadlin. Prozatímní návrhy na zabezpečení 

jsou: zasypání, speciální vyztužení nebo poklopy, ale definitivní rozhodnutí o zabezpečení 

bude až po ukončení etapového sledování, které bude probíhat minimálně ještě po dobu 

dvou let, možná i déle.   
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2 CHARAKTERISTIKA DŮLNÍHO DÍLA BOŽÍ DAR 

Naleziště rud se nachází na jihovýchodním svahu Soukenné a jáma Boží dar je 

vzdálena cca 300 m jihovýchodně od jejího vrcholu. Soukenná leží asi 2 km severozápadně 

od Nové Vsi v nadmořské výšce 1021 m. n. m. 

Vesnice Nová Ves leží 2,5 km na západ od obce Dolní Moravice v 

Moravskoslezském kraji, okresu Bruntál, viz Obrázek 1.  

 

Obrázek 1 Náhled větší oblasti 

Nejlepší cesta k propadlinám je ze severozápadního konce Nové Vsi (1), viz 

Obrázek 2. K oblasti propadů je vjezd autem umožněn pouze na povolení. Po 800 m (2 – 

lesní asfaltová cesta), se nachází křižovatka ve tvaru T (3). Po 1 km (4 – lesní asfaltová 

cesta) stojí po levé straně cesty srub (5). Před srubem je lesní pěšina a cca po 300 m se 

nachází sledovaná lokalita propadů (6).  

 

Obrázek 2 Lokalizace zájmové oblasti 
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2.1 Historie těžby rud v Nové Vsi 

Historie těchto dolů na severní Moravě pravděpodobně sahá do dob před rokem 

1200. Odborníci uvádějí, že zde bylo před rokem 1500 vytěženo 15 – 20 tun stříbra. Z této 

doby nebyly zachovány žádné spisy, ale pouze obrovský rozsah důlních prací, které staří 

horníci vykonali. Je třeba zdůraznit, že důl Nová Ves byl historicky největším dolem na 

stříbro na severní Moravě.   

Přibližně kolem roku 1542 se do Horního Města, které leží jihozápadně od 

Rýmařova, nastěhovalo šest hornických rodin a právě těmto horníkům byl Ferdinandem I. 

Habsburským udělen nový hornický řád, který byl platný i pro novoveské doly.   

V roce 1586 ražená Dědičná štola (štola, která odvádí vodu z nejnižších částí 

těženého ložiska) dosáhla blízkosti jámy Boží Dar, ale protože se důl nepodařilo 

dostatečně odvodnit, bylo dobývání zastaveno. Dobývání bylo znova obnoveno v letech 

1661 – 1670, ale kvůli velkému přítoku vody byl provoz dolu opět zastaven. Kolem roku 

1770 se snažila hraběnka Růžena Harrachová obnovit stříbrné a olověné doly a také byly 

vytvořeny snahy o proražení šachty Boží Dar až na úroveň Dědičné štoly, avšak 

neúspěšně. Podle dochovaných neúplných písemných dokumentů bylo vytěženo 32 kg 

stříbra a 15,5 tun olova.  

Další etapa těžby byla datována roku 1852, kdy se podařilo důl odvodnit 

proražením svažné jámy od šachty Boží Dar na úroveň Dědičné štoly. Těžba probíhala v 

různých částech ložiska. Roku 1858 byla těžba znova zastavena z důvodu špatné kvality 

těžené rudy a rostoucích nákladů na odčerpávání vody.  

V letech 1885 – 1904 doly vlastnila firma Königs und Laurahütte. Po roce 1918 

byly doly odkoupeny velkoobchodníkem Františkem Themlem z Ústní nad Labem, ten 

doly pouze udržoval, bez jakýchkoliv významných těžařských úspěchů. Hlavní Themlův 

záměr byl doly, co nejvýhodněji prodat a tato šance se mu naskytla roku 1927. Doly prodal 

firmě Dudek z Řetenic. Do druhé světové války, byla na dolech vykonávána hornická 

činnost poměrně malého rozsahu. Během války nechal Dudek zazdít všechny chodby, 

které vedly do bohatých částí dolu.  

Po válce byl z hald odebrán vzorek a na základě jeho výsledku, byly roku 1948 

obnoveny práce na dole. Bylo vyraženo něco přes 3 km chodeb. V roce 1952 byl prováděn 
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geologický průzkum Českomoravským rudným průzkumem, roku 1954 převzaly dů l 

Kutnohorské rudné doly. Byla zde těžena ruda s obsahem 5,9 - 8,6 % olova, 4,9 – 10,8 % 

zinku, 91 – 108 gramů na tunu rudy stříbra, která byla dopravována do úpravny v Příbrami. 

Těžba byla prováděna do roku 1959, kdy byl důl likvidován.  

Geologický průzkum proveden průzkumným pracovištěm v Rýmařově, v období 

1974 – 1982 ukázal, že nelze pokračovat v efektivním pokračovaní těžby.  

Podrobněji o historii těžby rud v Nové Vsi uvádí [3] a [4]. 

2.2 Geologie a mineralogie 

Rudní žíly novoveského ložiska pronikají metamorfovanými horninami 

vulkanosedimentárního komplexu. V ložisku se nacházejí hlavně kvarcity (horniny 

obsahující více než 70% křemene, jsou zpravidla jemnozrnné a středně zrnité, nejčastěji 

šedobílé nebo světle šedé barvy), grafitické fylity a sericitické břidlice (horniny tvořené 

muskovitem, křemenem a albitem, nejčastěji bělošedá, jemně nazelenalá barva). Mocnost 

těžených žil byla v průměru kolem 1 m. Žíly jsou tvořeny karbonáty, křemenem a sulfidy, 

mezi nimiž dominuje tmavohnědý a červenohnědý sfalerit, galenit a pyrit. Žilná výplň má 

často nepravidelnou páskovanou texturu.  

Z mineralogického hlediska je velmi zajímavá oxidační zóna ložiska. Kromě oxy-

hydroxidů železa v ní vznikla druhově pestrá asociace druhotných minerálů olova, zinku a 

mědi. Velmi hojný je i hydrozinkit, jenž je popisován v podobě bílých povlaků i krápníčků 

na stěnách chodeb. Zvětráváním sulfidů v haldovém materiálu se tvoří také sádrovec a 

místy i skalice. K relativně hojným minerálům na novoveském ložisku patří anglesit a 

cerusit (uhličitan olovnatý, bezbarvý až bílý, šedý, nažloutlý i černý, průsvitný). Lokálně je 

v oxidační zóně ložiska hojný pyromorfit (šesterečný minerál, fosforečnan olovnatý 

s chlórem). Další informace o geologii a mineralogii uvádí [3]. 
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3 ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST V TERÉNU 

Zeměměřická činnost v terénu byla velice obsáhlá, neboť nezahrnovala pouze 

etapové sledování svislých a vodorovných posunů, ale také činnosti, které samostatnému 

sledování předcházely.  

V první fázi byla provedena rekognoskace terénu. Rekognoskací se rozumí, 

zjišťování stavu skutečností na místě, kde se mají konat geodetické práce. Rekognoskace 

terénu byla podstatná pro: 

 seznámení se s terénem, 

 první představy o vybudování měřické sítě, 

 možnosti připojení měřické sítě do státních referenčních systémů: S-JTSK, Bpv, 

 výběr metod měření. 

Celé geodetické zaměření bylo provedeno v rozsahu propadlin a jejich blízkého 

okolí. Jedná se o zalesněné území, terén je svahovitý, těžce dostupný s překážkami ve 

viditelnosti.  

Do oblasti, kde etapové sledování probíhalo, platí pro nepovolené osoby zákaz 

vstupu z důvodu nestabilního terénu a nově se tvořících propadlin. Oblast je ohraničená 

dřevěným oplocením s výstražnými tabulemi hrozícího nebezpečí, viz Obrázky 3 a 4. 

 

 

Obrázek 3 Výstražná tabule 
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Obrázek 4 Ochranné oplocení 

 

Druhá fáze zahrnuje polohopisné a výškopisné zaměření zájmové lokality pro 

vyhotovení mapy, na jejímž základě, bylo zadavatelem zakázky rozhodnuto, které 

propadliny budou sledovány. Pro zaměření polohopisu a výškopisu byla použita 

tachymetrická metoda. Tachymetrie je metoda, při které je polohopis a výškopis měřen 

současně. Poloha bodu je určena pomocí změřeného vodorovného úhlu a délky. Výška 

bodu je určena trigonometricky ze změřeného svislého úhlu a délky. V zájmovém území 

byl měřen terén, obvod propadlin, dna propadlin a podrobněji byla zmapována i halda, kde 

se nacházely propadliny 8, 9, 10. Podrobné body byly určeny v kódu kvality 3. Mapa byla 

vyhotovena v geodetickém programu Kokeš, viz Příloha 6.  

Než však došlo k polohopisnému a výškopisnému zaměření, bylo nutné si vhodně 

vybudovat měřickou síť. Měřickou síť tvořily body 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 

5006, 5007, 5008, 5009 a 5010. Souřadnice a výšky bodů 5000, 5001, 5010 byly určeny 

technologií GNSS. Ostatní body měřické sítě byly určeny pomocí polygonového pořadu 

oboustranně připojeného – 5001, 5010 jednostranně orientovaného – 5000 a výšky bodů 

byly určeny trigonometricky, viz Obrázek 5. Z těchto bodů bylo možno následně provést 

polohopisné a výškopisné zaměření a také jednotlivá etapová sledování. Podrobnější 

informace o budování měřické sítě v Kapitole 3.2. 
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Obrázek 5 Měřická síť 

 

Poslední fáze měření zahrnuje samostatné etapové sledování vodorovných 

a svislých posunů. O volbě měřické metody pro zjištění posunů a o stabilizaci bodů 

v propadlinách, které byly sledovány a s jakou přesností byly body určeny, pojednává 

Kapitola 3.4. 

3.1 Možnosti připojení měřické sítě do státních referenčních systémů 

Jako první se nabízela možnost připojení bodů měřické sítě 5002 - 5009 do S-

JTSK a výškového systému Bpv pomocí oboustranně připojeného a jednostranně 

orientovaného polygonového pořadu na trigonometrický bod 0009 2623 0270 - Nová Ves 

s. a zhušťovací bod 0009 2623 0190 - Soukenná. Tato možnost byla však po rekognoskaci 

terénu zamítnuta, neboť zhušťovací bod 0009 2623 0190 - Soukenná nebyl nalezen. 

Připojení na následující trigonometrický bod 0009 2623 0170 - Žďárský potok bylo 

zamítnuto z důvodů velké vzdálenosti, velice nepřehlednému terénu a tedy i časové 

náročnosti, viz Obrázek 6. 
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Obrázek 6 Náhled na TB a ZhB 

 

Po zvážení všech možností pro a proti bylo rozhodnuto, že body 5000, 5001 a 

5010 budou připojeny do referenčních systémů JTSK a Bpv technologií GNSS a tedy mezi 

body 5001 – 5010 bude vložen oboustranně připojený polygonový pořad s orientací z bodu 

5001 na bod 5000. Avšak i technologie GNSS přinesla drobné komplikace, které budou 

zmíněny v kapitole 3.2. 

3.1.1 Geodetické referenční systémy  

Jedná se o geodetické referenčními systémy, které jsou závazné na území státu 

podle nařízení vlády č.430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a 

státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání [2]. 

Závaznými referenčními systémy jsou: Světový geodetický referenční systém 

1984 (WGS84), Evropský terestrický referenční systém (ETRS), Souřadnicový systém 

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

gusterbergský, Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský, Výškový systém baltský – 

po vyrovnání (Bpv), Tíhový systém 1995 (S-Gr95), Souřadnicový systém 1942 (S-42/83). 

Pro měření byly použity tyto geodetické referenční systémy: 
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 WGS84, 

 ETRS, 

 S-JTSK, 

 Bpv. 

 

Technické parametry WGS84 dle [2] jsou dány: 

 technologiemi kosmické geodézie, které jsou součástí programů monitorovacího a 

zpracovatelského centra správce systému, 

 souborem rovinných souřadnic bodů vztažených ke světovému geodetickému 

referenčnímu systému 1984, epoše G873, 

 elipsoidem světového geodetického systému 1984, délka hlavní poloosy a = 

6378137 m, zploštění f = 1: 298,257223563. 

 

Technické parametry ETRS89 dle [2] jsou dány: 

 technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí programů 

mezinárodních zpracovatelských center, 

 referenčním rámcem vybraných bodů geodetických základů, jejichž pravoúhlé 

geocentrické souřadnice byly vztaženy k evropskému terestrickému referenčnímu 

rámci, epoše 1989.0. 

 

Technickými parametry S – JTSK dle [2] jsou dány:  

 Besselovým elipsoidem, délka hlavní poloosy a = 6 377 397,155 08 m, délka 

vedlejší poloosy b = 6 356 078,962 90 m, 

 Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze,  

 souborem souřadnic bodů z vyrovnaných trigonometrických sítí.  

 

Technické parametry Bpv dle [2] jsou dány: 

 výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu 

v Kronštadtu, 

 souborem normálních výšek mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. 
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3.2 Měřická síť 

Měřická síť byla budována s ohledem na technologii GNSS, proto bylo nutné 

polohu bodů 5000, 5001 a 5010, které byly touto technologií určeny, přizpůsobit velice 

zalesněnému terénu. Bod 5000 byl umístěn na lesní asfaltové cestě a bod 5001 u okraje 

asfaltové cesty. Cesta se nachází asi 300 m od sledovaného území. Tato vzdálenost a místo 

umístění bylo vyhodnoceno projektantem jako bezpečné bez poklesu území. Bod 5010 byl 

umístěn na haldě v blízkosti centra sledování propadlin. Toto místo bylo jediné vhodné 

v zalesněném území pro zachycení signálu technologie GNSS, viz Obrázek 5 na straně 14.    

Dalším faktorem bylo přizpůsobení měřické sítě tak, aby z bodů 5002 – 5009, 

jejichž souřadnice byly určeny polygonovým pořadem a výšky trigonometricky bylo 

možno zaměřit, co největší počet propadlin pro vyhotovení mapy a následnému sledování. 

Body 5002 – 5009 byly stabilizovány pomocí roxorů 1,2 m dlouhých a kolem nich 

položeny kameny, které byly pro viditelnější signalizaci nastříkány signalizační barvou.  

Stabilizace měřické sítě:  

 5000 stabilizace měřickým hřebem,  

 5001 stabilizace dřevěným kůlem s osazeným hřebem, 

 5002 – 5009 stabilizace roxory, 

 5010 stabilizace mezníkem s plastovou hlavou.  

Body jsou zvýrazněny signalizační barvou a k nim vytvořeny místopisy pro 

pozdější dohledání. Jak bylo uvedeno, jedná se o les a v blízkém okolí bodů nebyly žádné 

objekty kromě lesního porostu, a proto oměrné míry byly změřeny k vybraným stromům 

pásmem, které byly označeny signalizační barvou, viz Obrázek 7. Místopisy ostatních 

bodů měřické sítě byly založeny pod Přílohou 5. 
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Obrázek 7 Ukázka místopisu bodu 5000 

 

3.2.1 Technologie GNSS 

GNSS je globální polohový družicový systém - Global Navigation Satellite 

System. Určení polohy je dnes rychlejší a pohodlnější díky pokročilým GNSS 

technologiím. Poloha bodu je získána prostřednictvím satelitních systému umístěných ve 

vesmíru a pozemních základnových stanic. GNSS sestavy sledují, přijímají a vyhodnocují 

signály z dostupných satelitních systémů.  

Základní metodou je měření tzv. pseudovzdáleností mezi anténou přístroje a 

minimálně čtyřmi družicemi nad horizontem. Z geometrického hlediska stačí pro určení 

prostorové polohy tři družice, ale čtvrtá družice je potřebná pro stanovení rozdílu mezi 

časovým systémem hodin družice a časovým systémem hodin přijímače. 

Přesnost určování polohy je na desítky až jednotky metrů, ve speciálních nebo 

vědeckých aplikacích může být až několik centimetrů až milimetrů. Pro geodetické účely 

se používají relativní metody, tzn., že poloha bodu je určena vzhledem k referenčnímu 

bodu, jehož geocentrické souřadnice jsou známy nebo může být součástí provozované sítě 

CZEPOS. Polohová přesnost je 1 – 2 mm na 1 km.  

Relativní metody pro určování polohy bodů jsou: 

 statická metoda, 

 rychlá statická metoda, 

 stop and go, 
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 RTK - Real Time Kinematic.   

 

Body měřické sítě – 5000, 5001 a 5010 byly určeny rychlou statickou metodou.  

Rychlá statická metoda: 

 anténa je po dobu měření vzhledem k zemskému povrchu v klidu,  

 zkrácení dob observace se dosahuje technologií rychlého určení ambiquit, což se 

dosahuje dvěma způsoby: 

a) první spočívá ve využití technických zlepšení při měření 

pseudovzdáleností,  

b) druhý způsob využívá speciální statické postupy, které při příjmu signálu 

z většího počtu družic využívají větší počet nadbytečných měření a určí 

ambiqiuty rovněž během několika minut, 

 přesnost metody spočívá výrazně na počtu družic nad horizontem a jejich 

geometrické konfiguraci. 

 

Prvním plně funkčním systémem byl americký systém NAVSTAR GPS, dalšími 

využívanými navigačními systémy jsou GLONASS, GALILEO, COMPASS, EGNOS. 

Podrobnější informace o technologii GNSS uvádí [5], [6]. 

3.2.2 Měřické metody 

Polygonový pořad je měřický útvar určený vrcholy prostorové lomené čáry, 

jejichž poloha je určena měřením délek spojnic vrcholů a vodorovných úhlů, sevřených 

těmito spojnicemi. 
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Polygonový pořad oboustranně připojený jednostranně orientovaný: 

 

Obrázek 8 Polygonový pořad oboustranně připojený jednostranně orientovaný 

 

Trigonometrické určení výšek je metoda, při které je nadmořská výška bodu 

určena ze změřeného svislého úhlu a změřené délky. K určení výšky je třeba znát výšku 

signálu nad určovaným bodem, výšku stroje a nadmořskou výšku stanoviska.  

3.2.3 Měřické pomůcky  

Pro technologii GNSS byl použit GPS systém Magellan Promark 3 RTK.  

Magellan Promark 3 RTK je jednofrekvenční přijímač, který pracuje v statickém módu 

s centimetrovou přesností. Jednofrekfvenční přijímač využívá jen nosnou vlnu L1. 

Ionosférické efekty se redukují pomocí modelů, přičemž aktuální numerické hodnoty se 

získávají z navigační zprávy. Přijímač je možno použít i pro vytyčování a podrobné 

mapování v menším rozsahu.  

Systém využívá technologii WindowsCE, který umožňuje jednoduché a přehledné 

ovládání v českém prostředí prostřednictvím dotykového displeje. K přijímači patří 

výpočetní program GNSS studio výpočet výsledků.  
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Obrázek 9 Magellan Promark 3 RTK 

 

Technické parametry Magellan Promark 3 RTK: 

statický mód: 

 horizontální: 0,005 m + 1 ppm, 

 vertikální: 0,010 m + 2 ppm, 

 azimuth < 1 arc sekundy, 

 minimální čas pro měření 4 minuty. 

kinematický mód: 

 horizontální: 0,012 m + 3 ppm, 

 vertikální: 0,015 m + 3 ppm, 

 azimuth < 1 arc sekundy, 

 minimální čas pro měření 15 sekund. 

Pro metodu polygonového pořadu a trigonometrickou metodu byla použita 

dálkoměrná totální stanice Sokkia SET 530 RK3. Sokkia je elektronická totální stanice 

umožňující měření bez optického hranolu. Dosah dálkoměru na hranol 5000 m, při 

bezhranolovém měření 350 m. Totální stanice je vybavena numerickou klávesnicí 

s alfanumerickým vstupem. Interní paměť až na 10 000 bodů.  

Technické parametry totální stanice Sokkia SET 530 RK3 : 

 měření úhlů: 15
cc

, 
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 přesnost vzdáleností při použití hranolu ± 2 mm + 2 ppm, 

 přesnost vzdáleností při bezhranolovém měření ± 3 mm + 2 ppm. 

Vestavěné programy softwaru:  

 měření 3D souřadnic, 

 vytyčování, 

 protínání, 

 měření nepřístupné délky, 

 měření ofsetu – úhlového, délkového, 

 nastavení směrníku. 

 

Obrázek 10 Sokkia SET 530 RK3 

 

Dalšími potřebnými pomůckami pro měření byly: stativ, vytyčka s odrazným 

hranolem a konstantou, metr. 

3.2.4 Postup při technologii GNSS 

Po zapnutí přístroje je zvolen v úvodní nabídce SURVEYING → načítání satelitů. 

Optimální je načtení šesti a více satelitů. Po načtení je vybráno na klávesnici tlačítko LOG 

→ nastavení přístroje, kde je možno nastavit parametry jako je číslo bodu, název zakázky a 

výška stroje. Dále je třeba nastavit jednotky, mód měření, a interval stahování dat. 
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 výška stroje: šikmá, 

 jednotky: metry, 

 mód měření: statický,  

 interval stahování dat: 2 sekundy.  

 

Doba měření se odvíjí od počtu družic nad horizontem a jejich geometrické 

konfiguraci. Při 6 a více satelitech stačí observační doba měření 15 minut. Nevýhodou této 

metody je, že zpracování dat se děje až po měření v kanceláři tzv. postprocessing. Může se 

tedy stát, že signál mezi anténou a družicí je blokován např. vysokými budovami, 

vysokými stromy aj. a to v terénu nelze zjistit. Proto je vhodné nechat stahovat data 

v delším intervalu, protože se může stát, že budou vyhovovat pouze 4 družice a pro ně je 

observační doba 15 minut krátká.  

3.3 Ověření výšky bodu 5010 technickou nivelací 

Geometrická nivelace ze středu je nejpoužívanější metoda pro určení výšek. 

Nivelační přístroj je postaven uprostřed mezi dva body A a B, u nichž se zjišťuje 

převýšení. Na těchto bodech jsou postaveny nivelační latě. Po urovnání nivelačního 

přístroje je záměrná přímka ve vodorovné rovině a je možno odečíst laťové úseky lA (vzad) 

a lB (vpřed). Výsledné převýšení je ∆HAB = lA - lB.  

 

 

Obrázek 11 Geometrická nivelace ze středu 
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Podle kritéria přesnosti výsledků měření dělíme nivelaci na technickou, přesnou, 

velmi přesnou a zvlášť přesnou. Technická nivelace je využívána pro běžné technické 

účely a také pro určení nadmořských výšek bodů ve výškovém bodovém poli. 

Kritériem přesnosti je mezní odchylka mezi měřením tam a zpět. Pro technickou 

nivelaci platí:  

 u stabilizovaných bodů: ∆max = 20 *    [mm],  

 u ostatních bodů: ∆max = 40 *    [mm], kde L je délka nivelačního pořadu 

v km.     

 

Pro ověření výšky bodu 5010, jehož výška byla určena technologií GNSS, byla 

jako kontrolní metoda použita technická nivelace. Výšky bodů 5000, 5001, 5010, které 

byly určeny technologií GNSS v systému ETRS89, byly převedeny pomocí 

transformačního programu Křovák 2011 do systému Bpv, viz Příloha 3.  

Pro měření byl použit nivelační pořad vložený, kdy začátek pořadu byl zvolen na 

známém bodě 5000 a konec na bodě 5010, jehož výška má být ověřena. Bod 5001 byl 

určen záměrou stranou.  

 

Výchozí ETRS89 souřadnice: 

5001     920,822 

5001     920,806 

5000     920,103 

5010     979,673 

5010     979,649 

Určené Bpv souřadnice:  

5001     876,647                   

5001     876,631                   

5000     875,928                   

5010     935,494                   

5010     935,470 

 

Měřické pomůcky TN: 

 nivelační přístroj Sokkia C330, 

 stativ, 

 kódová lať, 

 nivelační podložka. 
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Mezní odchylka měření: 

∆max = 20 *    = 12 mm 

L = 0,35 km 

∆s = 2 mm, viz Příloha 2 

∆max >∆s 

 

Mezní odchylka pro technickou nivelaci mezi měřením tam a zpět nebyla 

překročena. V tabulce 1 bylo porovnáno převýšení mezi body 5000 a 5010 určené 

technologií GNSS, které bylo zvoleno za dané = ∆Dh a převýšení určené metodou 

technické nivelace, které bylo zvoleno za měřené = ∆Mh.  

 

Tabulka 1 GNSS_TN 

Porovnání převýšení GNSS a TN 

  GNSS  ∆Dh5000,5010 ∆Dh5000,5010 - ∆Mh5000,5010 

  [m] [m] [m] 

5000 875,928   

5010 935,494 935,482 59,554   

  935,470   

 

  

  TECH. NIVELACE ∆Mh5000,5010 0,009 

  [m] [m]   

5010 935,473 935,473 59,545   

 

3.4 Sledování vodorovných a svislých posunů 

Na základě vyhotovené mapy, bylo zadavatelem zakázky vybráno pro sledování 

10 z 29 zaměřených propadlin. Jednalo se většinou o propadliny většího rozsahu. 

Termíny sledování byly vybrány tak, aby měření bylo rovnoměrně rozděleno 

v daném roce. Měření probíhalo dvakrát ročně. Bylo nutné přihlédnout k počasí, hlavně 

k sněhové pokrývce.  
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Termíny měření byly stanoveny:  

 05/2009 = 0. etapa,  

 11/2009 = 1. etapa,   

 06/2010 = 2. etapa,   

 11/2010 = 3. etapa,   

 05/2011 = 4. etapa,   

 10/2011 = 5. etapa. 

 

3.4.1 Stabilizace a signalizace bodů umístěných v propadlinách 

Na dno propadlin byly umístěny 1,2 m dlouhé kovové mezníky s plastovou 

hlavou. Délka mezníků byla zvolena 1,2 m z důvodu stabilizace v nezamrzné hloubce, 

která byla stanovena projektantem na úrovni -1,1 m. Mezníky byly vyrobeny speciálně na 

zakázku firmou A.S.I. s.r.o., Hradec Králové, viz Obrázek 12 

Jako signalizace byla na přání zadavatele použita ochranná červenobílá tyč 

s výstražnou cedulí „Geodetický bod. Poškození se trestá.“, viz Obrázek 12 

 

Obrázek 12 Signalizace a stabilizace 
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3.4.2 Zaměření stabilizovaných bodů v propadlinách 

Na Obrázcích 13 a 14 je možno vidět, že propadliny byly značně hluboké a terén 

byl velice nepřehledný a svažitý. Proto byla zvolena pro určení polohy stabilizovaných 

bodů v propadlinách metoda polární a výšky byly zároveň určovány trigonometricky. 

Stanovená přesnost měření propadlin byla projektantem zadána na 0,03 m.  

Měření bylo provedeno jako při polohopisném a výškopisném zaměření totální 

stanicí Sokkia SET 530 RK3. Propadliny byly zaměřovány z bodů měřické sítě 5005 – 

5009. Připojení do systémů JTSK a Bpv bylo provedeno polygonovým pořadem 

oboustranně připojeným – 5001, 5010 a jednostranně orientovaným z bodu 5001 na bod 

5000, které byly určeny technologií GNSS.   Pro zvýšení přesnosti byly body stabilizované 

na dně propadlin zaměřené v obou polohách dalekohledu. 

Vzdálenost byla měřena s přesností 2 + 2 ppm, což při nejvzdálenější záměře      

85 m na propadlinu 3 činí chybu 0,51 mm. 

Tabulka 2 znázorňuje, z kterého stanoviska, byla která propadlina zaměřena. 

 

Tabulka 2 Stanovisko_ propadlina 

Podrobné BP: 

stanovisko 

Propadliny 

 

5005 1 

5006 2 

5007 3,4,5,6 

5008 7 

5009 8,9,10 
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Na Obrázku 13 byla zachyna propadlina 1, kdy došlo k výraznějšímu svislému 

posunu o 0,25 m v období 11/2010 a 5/2011, tj. 3 – 4 etapa. Celkový pokles mezi nultou 

etapou a  pátou etapou činí 0,43 m. 

 

Obrázek 13 Propadlina 1 

 

Na Obrázku 14 byla zachycena propadlina 8, která byla vytvořena na haldě. Na 

propadlině došlo v průběhu sledování k plynulému klesání, avšak mezi 4. a 5. etapou se 

pokles zpomalil a rozdíl mezi etapami činil 0,01 m. Při porovnání nulté etapy s pátou 

etapou byl celkový pokles na propadlině osm 0,37 m. 

 

Obrázek 14 Propadlina 8 
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Na Obrázku 15 byla zachycena halda, na které byly vytvořeny propadliny 8, 9 a 

10. Pro představu se jednalo o plochu cca 900 m
2
,
 
na nichž se nacházely čtyři propadliny 

dohromady o výměře cca 350 m
2
. 

 

Obrázek 15 Halda 

 

Na Obrázku 16 byla zachycena nepřehlednost, špatná viditelnost, náročnost a 

svažitost terénu. Je možno vidět, že místopisy k bodům měřické sítě nebylo možno vytvořit 

k jiným pevným bodům než k vybraným stromům, které byly následně označeny 

signalizační barvou. 

 

Obrázek 16 Terén 
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4 ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Druhá část práce zahrnovala zpracování naměřených dat v terénu a to pomocí 

geodetických programů. Jednalo se o posloupnost prací, které na sebe navazovaly. Nejprve 

bylo nutné vypočítat souřadnice bodů měřické sítě 5000, 5001, 5010 určené technologií 

GNSS a v závislosti na těchto třech bodech, vypočíst body měřické sítě 5002 až 5009, 

které byly určeny metodou polygonového pořadu oboustranně připojeného a jednostranně 

orientovaného. Na tento výpočet navazovaly výpočty spojené s technickou nivelací, které 

byly zmíněny již v Kapitole 3.3. V poslední části výpočtů byly určeny souřadnice 

stabilizovaných bodů v propadlinách, viz Kapitola 4.2. 

Práce nezahrnovala pouze činnosti spojené s výpočty souřadnic, ale také se týkala 

vykreslení mapy obsahující polohopis a výškopis zájmové oblasti, viz Příloha 6, 

porovnávání všech etap sledování vzhledem k nulté etapě, viz Tabulky 3, 4, 5 a vyhotovení 

grafického znázornění vodorovných a svislých posunů v programu Microsoft Excel 2007, 

viz Grafy 1 – 20.   

4.1 Výpočty bodů měřické sítě určené technologií GNSS 

Pro zpracování dat byl použit program GNSS Solutions a transformační program 

Křovák 2011 verze 1.0.0.7. Nejprve bylo nutno importovat data do programu GNSS 

Solutions. Následně byla z měření zjištěna zeměpisná souřadnice a interval měření pro 

stáhnutí dat z CZEPOS pro virtuální referenční stanici.  

Data byly stáhnuty na webových stránkách ČÚZK pod sekcí geodetické základy 

záložkou CZEPOS → Data → Produkty – stažení dat → Heslo.  

Home – virtual RWEX Service: 

 datum měření → 9. 3. 2012, 

 čas → 14:20 - 16:30, 

 interval stahování dat → 2s, 

 souřadnice → 17°14´56´´ E, 50°00´13´´ N. 

Stáhnutí dat:  

 result, 

 download all. 
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Postup při výpočtu v program GNSS Solutions: 

 záložka Import → Raw Data Free → Files or Promark 500, 

 nahrání virtuální referenční stanice, 

 záložka Process → Process All Baselines, 

 upravení souřadnice na referenčním bodě, 

 záložka Export → Export Geo Data To File,  

 formát Křovák → protokol, viz Příloha 3. 

 

 

Obrázek 17 Schéma GNSS 

Transformace mezi WGS84, ETRS89 a S-JTSK: 

Pro transformaci souřadnic z geocentrického souřadnicového systému WGS84 

nebo ETRS89 do S-JSTK je podle vyhlášky 31/1995 Sb., kterou provádí zákon č. 

200/1994 Sb., o zeměměřictví a o doplnění některých zákonů související s jeho zavedením 

ve znění pozdějších předpisů, bod přílohy 9, možno použít jen takového zpracovatelského 

programu, který je schválen ČÚZK. 

Pro dosažení co nejvyšší homogenity výsledků je doporučeno při transformaci do 

S-JTSK volit takové identické body (TB, ZhB), jejichž souřadnice v ETRS89 byly 

uveřejněny v geodetických údajích na webových stránkách ČÚZK. Podrobnější informace 

jsou uvedeny v [1]. 

Zpracování dat proběhlo v programu Křovák 2011 verze 1.0.0.7 dodávaný firmou 

Geovap, spol. s.r.o. právě pro aparaturu Magellan, využívající transformaci pomocí 

místního klíče a volby identických bodů.  
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Postup při transformaci v programu Křovák: 

 import souřadnic, 

 zpuštění grafiky a volba vhodných trigonometrických nebo zhušťovacích bodů 

v nejbližším okolí, jejíž souřadnice jsou určeny v systému ETRS89, 

 

 

Obrázek 18 Výběr bodů pro transformaci 

 

 transformace → zobrazení odchylek, 

 uložení protokolu, viz Příloha 3. 

4.2 Výpočty souřadnic stabilizovaných bodů v propadlinách 

Veškeré výpočty spojené s určením souřadnic stabilizovaných bodů, byly 

prováděny v programu GROMA v. 8. 0.  

V první fázi bylo nutné upravit zápisník měření. V hlavní konzole GROMY → 

záložka Měření → Zpracování zápisníku. Program automaticky po vlastním nastavení 

redukuje směry a zpracuje měření v obou polohách dalekohledu, viz Příloha 1. 
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V druhé fázi bylo nutno vypočítat polygonový pořad → záložka Měření. Do 

výpočtové tabulky byl zadán počáteční bod 5001, orientace 5000 a koncový bod 5010 a ze 

souboru byl načten zápisník z měření. Výpočet byl zapisován do protokolu, který obsahuje 

naměřené hodnoty, parametry polygonového pořadu jako například typ polygonového 

pořadu, jeho délku, polohovou odchylku, poměr nejmenší a nejdelší délky v pořadu, 

nejmenší vrcholový úhel a další parametry a seznam souřadnic vypočtených bodů 

polygonového pořadu. Zároveň byl počítán výškový výpočet polygonového pořadu. 

Protokol obsahuje výškový uzávěr, výškové vyrovnání a vypočtené výšky, viz Příloha 4. 

V poslední fázi byly vypočteny souřadnice stabilizovaných bodů v propadlinách. 

V záložce Výpočty byla zvolena nabídka → Polární metodu dávkou a byl zadán vstupní 

soubor, kterým byl zápisník měření a výstupní soubor tedy seznam souřadnic, viz Příloha 

4. 

4.3 Souřadnice stabilizovaných bodů v propadlinách 

Výsledné souřadnice stabilizovaných bodů v propadlinách a odchylky etap 1 – 5 

vzhledem k nulté etapě jsou zobrazeny v tabulkách 3, 4 a 5. Pro jednodušší přehled 

v jednotlivých etapách a snadnější porovnání odchylek, byl použit tabulkový procesor 

Microsoft Excel 2007. 

 

Tabulka 3 Svislé posuny 

  

květen 09

0.etapa

1 908,30 908,19 0,11 908,19 0,11 908,16 0,14 907,91 0,39 907,87 0,43

2 907,66 907,66 0,00 907,61 0,05 907,61 0,05 907,61 0,05 907,61 0,06

3 920,22 920,21 0,00 920,19 0,03 920,15 0,07 920,08 0,14 920,07 0,15

4 928,07 928,06 0,01 928,02 0,05 927,99 0,08 927,97 0,10 927,94 0,13

5 940,82 940,79 0,02 940,77 0,05 940,73 0,09 940,58 0,24 940,50 0,32

6 938,87 938,85 0,02 938,79 0,08 938,79 0,08 938,55 0,32 938,45 0,43

7 931,68 931,64 0,03 931,58 0,10 931,52 0,16 931,33 0,34 931,31 0,36

8 930,10 930,05 0,06 930,01 0,10 929,87 0,23 929,75 0,36 929,74 0,37

9 931,52 931,47 0,05 931,42 0,10 931,30 0,23 931,20 0,32 931,19 0,33

10 931,02 930,97 0,05 930,92 0,10 930,80 0,22 930,70 0,32 930,69 0,33

červen 10 listopad 10 květen 11 říjen 11listopad 09

Propadliny: SVISLÉ POSUNY [m]

1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa
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Tabulka 4 Vodorovné posuny_1. část 

 

 

Tabulka 5 Vodorovné posuny_2. část 

 

 

 

  

1 542818,27 1075895,23 542818,18 1075895,31 0,08 -0,09 542818,25 1075895,24 0,01 -0,02 542818,18 1075895,31 0,08 -0,09

2 542775,20 1075812,97 542775,23 1075812,98 -0,03 -0,01 542775,22 1075812,98 -0,02 -0,01 542775,21 1075812,97 -0,01 0,00

3 542808,93 1075807,67 542808,96 1075807,69 -0,03 -0,02 542808,96 1075807,70 -0,03 -0,03 542809,01 1075807,71 -0,08 -0,04

4 542828,61 1075778,19 542828,62 1075778,19 -0,01 0,00 542828,65 1075778,22 -0,04 -0,03 542828,67 1075778,20 -0,06 -0,02

5 542878,00 1075772,25 542878,01 1075772,29 -0,01 -0,04 542878,03 1075772,30 -0,03 -0,05 542878,08 1075772,28 -0,07 -0,02

6 542898,62 1075825,24 542898,65 1075825,28 -0,04 -0,04 542898,61 1075825,30 0,00 -0,06 542898,71 1075825,31 -0,09 -0,07

7 542867,21 1075846,64 542867,18 1075846,70 0,02 -0,06 542867,11 1075846,63 0,10 0,01 542867,18 1075846,61 0,03 0,02

8 542906,54 1075890,43 542906,53 1075890,48 0,01 -0,05 542906,48 1075890,50 0,06 -0,07 542906,47 1075890,42 0,07 0,01

9 542890,87 1075886,02 542890,88 1075886,06 -0,01 -0,04 542890,81 1075885,97 0,06 0,05 542890,95 1075886,01 -0,08 0,01

10 542894,46 1075876,86 542894,46 1075876,90 0,00 -0,04 542894,44 1075876,93 0,02 -0,07 542894,55 1075876,87 -0,08 -0,01

listopad 09 červen 10

Propadliny: VODOROVNÉ POSUNY [m]

listopad 10
0.etapa 1.etapa 2.etapa 3.etapa

květen 09

1 542818,27 1075895,23 542818,14 1075895,57 0,13 -0,34 542818,04 1075895,44 0,23 -0,22

2 542775,20 1075812,97 542775,27 1075813,02 -0,07 -0,05 542775,26 1075813,02 -0,06 -0,05

3 542808,93 1075807,67 542808,99 1075807,75 -0,06 -0,08 542808,99 1075807,73 -0,06 -0,06

4 542828,61 1075778,19 542828,70 1075778,28 -0,09 -0,09 542828,69 1075778,25 -0,08 -0,06

5 542878,00 1075772,25 542878,11 1075772,38 -0,11 -0,13 542878,05 1075772,50 -0,05 -0,25

6 542898,62 1075825,24 542898,68 1075825,31 -0,06 -0,07 542898,64 1075825,31 -0,03 -0,07

7 542867,21 1075846,64 542867,10 1075846,69 0,10 -0,06 542867,08 1075846,68 0,13 -0,05

8 542906,54 1075890,43 542906,53 1075890,61 0,01 -0,18 542906,54 1075890,59 0,00 -0,16

9 542890,87 1075886,02 542890,87 1075886,15 0,00 -0,13 542890,86 1075886,14 0,02 -0,12

10 542894,46 1075876,86 542894,45 1075877,01 0,01 -0,15 542894,42 1075876,96 0,04 -0,10

květen 09 květen 11 říjen 11

Propadliny: VODOROVNÉ POSUNY [m]

5.etapa4.etapa0.etapa
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4.4 Zhodnocení posunů stabilizovaných bodů v propadlinách 

PROPADLINA 1: na propadlině došlo k výraznějšímu svislému posunu v období 

11/2010 (3. etapa) - 5/2011 (4. etapa), kdy stabilizovaný bod v propadlině klesl o 0,25 m. 

Celkový svislý posun vzhledem k nulté – páté etapě činil 0,43 m. Propadlina 1 

a propadlina 6 vykázaly největší poklesy během sledování. 

 

Graf 1  Svislý posun 1 

 

 

Graf 2  Vodorovný posun 1 
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PROPADLINA 2: propadlina vykázala nejmenší svislý posun v porovnání 

s ostatními propadlinami. Posun byl zaznamenán pouze v období 11/2009 (1. etapa) - 

6/2010 (2. etapa) a to 0,05 m. Propadlinu je možno označit za stabilní.  

 

Graf 3  Svislý posun 2 

 

 

Graf 4  Vodorovný posun 2 
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PROPADLINA 3: na propadlině docházelo k plynulému svislému posunu během 

celého období sledování tj. 5/2009 (0. etapa) - 10/2011 (5. etapa), kdy celkový pokles činil 

0,15 m. 

 

Graf 5  Svislý posun 3 

 

 

Graf 6  Vodorovný posun 3 
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PROPADLINA 4: propadlina vykazuje plynulý pokles, bez extrémních výkyvů. 

V období mezi 5/2009 (0. etapa) - 10/2011 (5. etapa) došlo k celkovému poklesu o 0,13 m. 

 

Graf 7  Svislý posun 4 

 

 

Graf 8  Vodorovný posun 4 
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PROPADLINA 5: na propadlině během období 5/2009 (0. etapa) - 11/2010 (3. 

etapa) činil pokles mezi jednotlivými etapami ± 0,03 m. V období 11/2010 (3. etapa) a 

5/2011 (4. etapa) došlo k výraznějšímu poklesu o 0,15 m. Celkový pokles vzhledem 

k nulté – páté etapě činil 0,32 m.  

 

Graf 9   Svislý posun 5 

 

 

Graf 10  Vodorovný posun 5 
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PROPADLINA 6: na propadlině došlo k extremnějšímu poklesu o 0,24 m 

v období 11/2010 (3. etapa) - 5/2011 (4. etapa). Propadlina 6 s propadlinou 1 vykázaly 

největší pokles během celého sledování o 0,43 m.  

 

Graf 11  Svislý posun 6 

 

 

Graf 12  Vodorovný posun 6 
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PROPADLINA 7: na propadlině docházelo k postupnému navyšovaní poklesů 

mezi jednotlivými etapami, větší pokles byl zaznamenán v období 11/2010 (3. etapa) - 

5/2011 (4. etapa) o 0,18 m, avšak mezi čtvrtou a patou etapou, tj. období 5/2011 – 10/2011 

klesání ustálo. Celkový pokles vzhledem k nulté – páté etapě činil 0,36 m. 

 

Graf 13  Svislý posun 7 

 

 

Graf 14  Vodorovný posun 7 
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PROPADLINA 8: na propadlině docházelo k postupnému navyšovaní poklesů 

mezi jednotlivými etapami, avšak mezi čtvrtou a patou etapou, tj. období 5/2011 – 10/2011 

klesání ustálo. Celkový pokles vzhledem k nulté – páté etapě činil 0,37 m. 

 

Graf 15  Svislý posun 8 

 

 

Graf 16   Vodorovný posun 8 
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PROPADLINA 9: na propadlině docházelo k postupnému navyšovaní poklesů 

mezi jednotlivými etapami, avšak mezi čtvrtou a patou etapou, tj. období 5/2011 – 10/2011 

klesání ustálo. Celkový pokles vzhledem k nulté – páté etapě činil 0,33 m. 

 

Graf 17  Svislý posun 9 

 

 

Graf 18  Vodorovný posun 9 
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PROPADLINA 10: na propadlině docházelo k postupnému navyšovaní poklesů 

mezi jednotlivými etapami, avšak mezi čtvrtou a patou etapou, tj. období 5/2011 – 10/2011 

klesání ustálo. Celkový pokles vzhledem k nulté – páté etapě činil 0,33 m. 

 

Graf 19  Svislý posun 10 

 

 

Graf 20   Vodorovný posun 10 
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4.5 Použité programové vybavení 

Pro zpracování naměřených dat byl použit geodetický program GROMA a pro 

vyhotovení grafické části byl použit geodetický program Kokeš. 

4.5.1 GROMA 

Program GROMA je geodetický software v prostředí MS Windows, který je určen 

ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit základní geodetické úlohy a obsahuje možnost 

digitalizace rastrových dat. Data zpracovává ve všech formátech běžných záznamníku, 

dávkově i jednotlivými výpočty. Umožňuje práci s více soubory, otevření několika 

seznamů souřadnic, přetahování bodu z jednoho seznamu do druhého pomocí myší a volit, 

který seznam má být aktivní apod. Pomocí programu GROMA se mohou vést rozsáhlé 

seznamy souřadnic o kapacitě řádově stovky tisíc bodů, označovat položky, jednotlivě 

nebo dle různých výběrových kritérií. Kromě seznamu souřadnic lze otevřít i okno se 

seznamem měření. Měření lze přímo importovat z formátů všech běžných záznamníků. Po 

otevření jsou všechny naměřené hodnoty zobrazeny v datovém okně, ve kterém můžeme 

dále editovat, přidávat nebo mazat. Výpočetní úlohy probíhají v dialogových oknech. Tyto 

okna jsou přehledně uspořádány podle vstupních a výstupních údajů. Výpočetní úlohy 

v programu GROMA: 

 polární metoda, polární metoda dávkou, 

 ortogonální metoda, 

 volné stanovisko,  

 protínání ze směrů, z délek,  

 průsečík přímek 

 všechny typy polygonových pořadů, výškový pořad, 

 transformace souřadnic, 

 kontrolní oměrné, konstrukční oměrné, 

 konstrukční oměrné, 

 vyrovnání na přímku, 

 polární a ortogonální vytyčovací prvky, 

http://www.groma.cz/cz/showimg.php?img=cd_pol1.gif
http://www.groma.cz/cz/showimg.php?img=cd_ortho.gif
http://www.groma.cz/cz/showimg.php?img=cd_free.gif
http://www.groma.cz/cz/showimg.php?img=cd_idir.gif
http://www.groma.cz/cz/showimg.php?img=cd_iline.gif
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 výpočet výměr, 

 směrník a délka, 

 výpočet výšky stanoviska, 

 výpočet kubatur. 

Program umožňuje dávkově spočítat celý seznam naměřených hodnot, nebo jeho 

část, kdy se zadají pouze vstupní a výstupní soubory a program vypočítá souřadnice všech 

zaměřených bodů. Při dávkovém výpočtu umí program určit souřadnice polární metodou, 

volným stanoviskem (případně protínáním zpět) a protínáním ze směrů. Seznamy 

souřadnic se mohou exportovat a importovat ve velkém množství různých formátů. 

Například formát GEUS a Kokeš. Body se v seznamech můžou označit až 

dvacetiznakovými kódy. Vznik automatických textových protokolů při všech výpočtech a 

sestavení libovolných sad tolerancí, které program automaticky testuje. Program umožňuje 

kompletní zpracování zápisníku. K seznamu souřadnic lze otevřít okno s grafikou, v němž 

jsou zobrazeny všechny body nebo pouze body označené. Grafické znaky se ukládají do 64 

různých vrstev, které se mohou libovolně zapínat, vypínat. Program umožňuje přímou 

komunikaci se systémem MicroStation a PowerDraft a také umožňuje vytisknout seznam 

souřadnic, seznam měřených hodnot, grafiku i protokol o výpočtech na libovolném 

výstupním zařízení, které je v MS Windows podporováno. Systém lze doplňovat 

samostatnými programovými moduly pro řešení specifických úloh například - kontrolní 

kresba k výpočtům, výpočet zkreslení v Křovákově zobrazení, vyrovnání rovinné sítě 

metodou nejmenších čtverců, výpočet vyrovnávací roviny metodou nejmenších čtverců a 

výpočet bodů na trase komunikace. Více informací o programu GROMA [7].  

 

4.5.2 Kokeš 

Program Kokeš je výrobkem české firmy GEPRO spol. s.r.o.  Je to systém 

zaměřený na obory geodézie a geoinformační systémy. Je vybaven vlastním 

programovacím jazykem a všechny výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům 

katastrálních úřadů. 

Program Kokeš umožňuje zobrazovat rastrová a vektorová data v různých 

kartografických soustavách. Dále pak umožňuje hlavně práci v těchto oblastech: 

http://www.groma.cz/cz/showimg.php?img=cd_area.gif
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 tvorba a editace map velkých měřítek.  

 digitalizace mapových podkladů, vytvářeni a grafickou editaci čárové kresby, 

vedení negrafických údajů k objektům digitální mapy. Systém má efektivní 

prostředky pro vektorizaci rastrového obrazu.  

 práci se seznamem souřadnic, řešení geodetických výpočtů a konstrukčních úloh, 

dávkové zpracování přímých měření v terénu včetně kódování [8].  

Program poskytuje grafické výstupy všech formátů na běžných plotrech a 

tiskárnách.  

Zpracování výkresů v programu Kokeš se rozumí vektorová data. U každého 

výkresu musí být uvedena souřadnicová soustava, technologie a vztažné měřítko, pořadí 

souřadnic, úhlové jednotky, přesnost souřadnic a kódování českých znaků jako informace 

nezbytné pro zápis výkresu v textovém tvaru.  

Dále pak systém Kokeš obsahuje seznam souřadnic. Je to jednoduchý vektorový 

formát dat, který má význam pro přenos výsledků měření nebo výpočtů, při nichž vznikají 

nové body. Tento seznam souřadnic nemá žádnou vazbu na výkres. Více informací o 

programu Kokeš [8] a [9]. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala sledováním svislých a vodorovných posunů 

propadlin v lokalitě bývalého důlního díla jámy Boží Dar. Cílem práce bylo geodetické 

zaměření posunů, zpracování naměřených dat a následné vyhodnocení posunů. 

K největšímu svislému posunu došlo v propadlinách 1 a 6, kdy u obou propadlin 

nastal velký skok ± o 0,25 m v období 11/2010 – 5/2011. U propadlin 7, 8, 9 a 10 

docházelo během sledování k plynulému poklesu, přičemž v období 5/2011 – 10/2011 

klesání ustálo. Mírnější klesání projevily propadliny 3 a 4. Nejmenší pokles vykázala 

propadlina 2, která klesla „pouze“ o 0,06 m.  

K největšímu vodorovnému posunu došlo na propadlině 1, kdy se stabilizovaný 

bod na dně propadliny odchýlil v ose y až o 0,23 m a v ose x o -0,22 m. K stejně tak 

výraznému posunu došlo na propadlině 5, ale pouze v ose x o -0,25 m. Ostatní vodorovné 

posuny se pohybovaly v rozmezích 0,6 – 0,16 m, což se k výrazným svislým posunům dalo 

očekávat. 
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