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ANOTACE 

V předložené diplomové práci je teoreticky a prakticky zpracována téma:  

,, Hodnocení pohybů a deformací v oblasti 9. kry Dolu Karviná‘‘. Teoretická část zahrnuje 

výškové systémy v ČR, princip geometrické nivelace, chyby při nivelaci, přesnosti 

nivelačního měření a teorii pohybů a deformací.  

V praktické části je zpracováno periodické měření výšek technickou nivelací, rozbor 

charakteristik přesnosti měření a vyhodnocení naměřených dat. Výsledkem práce je 

vyhodnocení pohybů a deformací na pozorovací stanici a grafické zpracování pohybů 

povrchových bodů.  

 

Klíčová slova:  
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SUMMARY 

In the present in thesis  is theoretically and practically processed topic: 

 ,, Assessment of Movements and Deformations in the Area of the 9th Block of the 

Karviná Mine‘‘. The theoretical part includes height systems in the ČR, principle of 

geometric leveling, errors leveling, precision leveling measurements and the theory of 

movements and deformations. 

The practical part is processed  by periodic measurement heights technical leveling, 

analysis of the characteristics of precision measurement and evaluation of measured data. 

The result of this work is assessment of movements and deformations of the observation 

station and graphic design movements of surface points. 
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1. Úvod 

Diplomovou práci s názvem ,,Hodnocení pohybů a deformací v oblasti 9. kry Dolu 

Karviná‘‘ sem si zvolil po konzultaci s vedoucí diplomové práce. 

Předmětem diplomové práce je hodnotit pohyby a deformace měřené na pozorovací stanici 

v oblasti 9. kry Dolu Karviná. Důl Karviná vznikl sloučením Dolu ČSA a Dolu Lazy, 

ve kterých dochází neustále k těžbě černého uhlí. Při dobývání černého uhlí dochází 

k pohybům a deformacím horninového masivu a tím pádem i pohybům a deformacím 

povrchu, následkem čehož vzniká poklesová kotlina. Na sledování těchto pohybů a 

deformací se nad dobývacím prostorem budují pozorovací stanice. Naše pozorovací stanice 

je umístěna podél cesty při závodě Lazy v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. 

Dobývací prostor závodu Lazy se nachází v katastrech obcí Orlová a Karviná. Pod 

pozorovací stanicí se nacházejí poruby č. 140914, 140912, 140910, 140908, 140908/1 a 

140906 ve kterých probíhalo dobývání od 1. 12. 2006 do 1. 3. 2012. Vlastní periodická 

měření se uskutečnila ve dnech 13. 10. 2011 a 23. 3. 2012 navazují na předchozí 

periodická měření. Do výpočtu byla zahrnuta i převzatá měření, která proběhla před 

započetím dobývání porubu č. 140914 dne 4. 5. 2006 a po dokončení dobývaní porubu č. 

140908 dne 15. 4. 2011. Cílem diplomové práce je číselné a grafické zpracovaní 

naměřených údajů, provedení rozboru přesnosti měření podle vyhlášky 31/1995 Sb., určení 

rozsahu svislého pohybu, porovnání naměřených pohybů a deformací s teoretickým 

výpočtem.  
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2. Výškové měření  

Při výškovém měření dochází k určení výškových rozdílů (relativních výšek) mezi 

dvěma body nacházejícími se na zemském povrchu, ze kterých se následně odvozují 

absolutní (nadmořské) výšky bodů.  

 

Obr. 1 Absolutní a relativní výšky bodů [1] 

Absolutní výška bodu je svislá vzdálenost bodu od základní srovnávací plochy. 

Základní srovnávací plochu představuje hladinová plocha, která prochází nulovým 

výškovým bodem. Absolutní výšky vyjádřené ve vztahu ke střední hladině moře se 

nazývají nadmořské výšky.  

Pod pojmem relativní výška bodu rozumíme výškový rozdíl HAB bodu B vzhledem 

k bodu A. Jednotlivé vztahy mezi výškami bodů HA a HB vyplývají z obr. 1. [1] 

ABBA HHH ∆−=  

ABAB HHH ∆+=  

Výškové rozdíly měříme trigonometrickou metodou, nivelací, barometrickou 

metodou a metodou GNSS. Nejčastěji se využívá nivelace z důvodu jednoduššího 

měřického postupu a dosažení vysoké přesnosti.  

2.1. Výškový systém v ČR 

Výškový systém je definován: 
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- střední hladinou moře (nulový výškový bod), 

- výškovým bodovým polem, 

- druhem výšek, 

- způsobem zpracování. 

 

Výškové bodové pole je v současné době rozděleno podle Vyhlášky č.31/1995 Sb. na: 

1.) Základní výškové bodové pole (ZVBP): 

a) základní nivelační body (ZNB), 

b) body české státní nivelační sítě I. až III. rádu (ČSNS). 

2.) Podrobné výškové bodové pole (PVBP): 

a) nivelační sítě IV. řádu, 

b) plošné nivelační sítě (PNS), 

c) stabilizované body technických nivelací. 

Základní výškové bodové pole: 

Základní nivelační body jsou takticky rozmístěny po celém území republiky. 

Celkový počet neporušených bodů je 12. Základní nivelační body se využívají k zajištění 

České státní nivelační sítě. Stabilizace ZNB jsou provedeny na skalních výchozech a 

chráněny jsou pomníkem (viz obr. 2). Výšky jsou vedeny ve výškovém systému Balt po 

vyrovnání. 

ČSNS I. řádu tvoří nivelační polygony, jejichž délka je 300 až 400 km. Nivelační 

polygony tvoří uzavřené obrazce, které ohraničují nivelační oblasti I. řádu. Oblasti se 

označují velkými písmeny abecedy. Měření v ČSNS I. řádu se uskutečňuje velmi přesnou 

nivelací. ČSNS II. řádu vznikne vložením nivelačního pořadu II. řádu do jednotlivých 

polygonů I. řádu. Tyto pořady tvoří uzavřené nivelační polygony s obvodem 100 km a 

ohraničují oblasti II. řádu. Nivelační pořady se označují velkým písmenem oblasti I. řádu a 

dvěma malými písmeny oblastí II. řádu s názvem míst počátku a konce pořadu. Měření se 

také provádí velmi přesnou nivelací.[1] 

ČSNS III. řádu vznikne vložením nivelačního pořadu III. řádu do jednotlivých 

polygonů I. a II. řádu. Označují se velkými písmeny oblasti I. řádu, malým písmenem 
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oblasti II. řádu a pořadovými čísly s názvem míst začátku a názvem konce pořadu. Měření 

se provádí přesnou nivelací.  

    

Obr. 2 Stabilizace a signalizace základního nivelačního bodu [9] 

 

Obr. 3 Česká státní nivelační síť [7] 

Podrobné výškové bodové pole: 

Nivelační síť IV. řádu tvoří nivelační pořady IV. řádu. Označují se velkým 

písmenem oblasti I. řádu, malým písmenem oblasti II. řádu a 0 s pořadovým číslem. 

Měření se provádí přesnou nivelací.[1] 
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Plošné nivelační sítě se budují většinou pro potřeby obce a značí se pořadovým 

číslem a názvem obce. Stabilizované body technických nivelací tvoří většinou body 

polohopisného bodového pole, kde byla výška určená minimálně technickou nivelací.  

2.2. Stabilizace nivelačních bodů 

 

Obr. 4 Stabilizace nivelačních bodů [10] 

Výškové body mohou být stabilizovány přirozeně nebo uměle. Za přirozenou 

stabilizaci považujeme vyhlazené vodorovné plošky s rozměry 10 x 10 cm, které mohou 

být doplněny polokulovým vrchlíkem. Umělou stabilizací se rozumí nivelační značky, 

které jsou vyrobeny z antikorozních materiálů například z temperované litiny, mosazi, 

ocele.[1] 

Body výškového bodového pole I. až IV. řádu a PNS se stabilizují nivelačními 

značkami z šedé litiny. Tyto značky jsou čepové (viz obr.4a) anebo hřebové (viz obr. 4b).  

Čepové značky se stabilizují ze strany do vhodně zvolených budov. Čepová značka se 

umísťuje ve výšce maximálně 50 cm tak, aby nad ní byl dostatečný prostor na umístění 

latě. Hřebové značky se umísťují ze strany a shora do propustků, nivelačních kamenů, skal 

a pod. 

Pro každý nivelační bod se vyhotovují nivelační údaje, které obsahují základní údaje 

o nivelačním bodě jako číslo bodu, označení nivelačního pořadu, nadmořská výška 

v systému Bpv. Nivelační údaje obsahují také název kraje, obce, katastrálního území a 

číslo mapového listu, přibližné polohové souřadnice a další.[1] 
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3. Nivelace 

Nivelace je měřická metoda pomocí které určujeme výškový rozdíl HAB dvou bodů 

A a B tak, že pomocí nivelačního přístroje a latě měříme laťové úseky lA a  lB vyjadřující 

svislou vzdálenost od vodorovné roviny (viz obr.5).  

 

Existují dvě základní metody nivelace: - geometrická nivelace vpřed, 

                                                         - geometrická nivelace ze středu. 

 

Obr. 5 Princip nivelace 

3.1. Geometrická nivelace ze středu  

Geometrická nivelace ze středu je nejjednodušší, nejpřesnější a nejčastěji využívaná 

metoda.  

 

Obr. 6 Nivelační sestava [2] 

Postup měření v nivelační sestavě: 

Na body A a B postavíme nivelační latě a přibližně doprostřed postavíme nivelační 

přístroj. Pomocí přístroje odečteme na latích čtení vzad l
z
A a čtení vpřed l

p
B. Jedno 

postavení nivelačního přístroje a dvojice latí nazýváme nivelační sestava (viz obr. 6). 
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Nivelační sestavy mají omezenou délku 40 až 100 m, řadíme je tak, aby se co nejkratší 

cestou zdolala vzdálenost mezi body A a B. Více nivelačních sestav pohromadě tvoří 

nivelační oddíl (viz obr. 7). Jednotlivé nivelační oddíly tvoří nivelační pořady.  

 

Obr. 7 Nivelační oddíl [1] 

 

Výpočet výšky bodu B se provádí ze známé výšky bodu A [2]: 

p
B

z
AAABAB llvvvv −+=+=  

Pokud vzdálenost AB je značná volíme si pomocné body l…n [2] 

BnnnAAB vvvvv ,,12,11, ... ++++= −  

rozepsáním dostaneme [2] 

( ) ( ) ( )p
B

z
n

pzpz
AAB llllllv −++−+−= ...211  

Sečtením hodnot platí [2]: 

[ ] [ ]Bpn

A
z

AB llv 1−=  

Výška určovaného bodu [2]: 

ABAB vvv ∆+=  

3.2. Nivelační přístroje a pomůcky 

Podstatou všech nivelačních přístrojů je vytýčení záměrné osy do vodorovné polohy. 

Přístroje se od sebe odlišují konstrukčním provedením, výkonností a různým vybavením.  

 

Klasifikace nivelačních přístrojů se provádí podle [1]: 

a) Podle realizace vodorovné záměry: 

- libelové, 

- kompenzátorové. 
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b) Podle zdroje světla: 

- optické, 

- laserové. 

c) Podle způsobu odečítání: 

- vizuální, 

- automatické (čárkový kód). 

d) 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). 

m0 - jednotková střední kilometrová chyba obousměrné nivelace. 

Automatické (digitální) nivelační přístroje: 

 

Obr. 8 Sokkia SDL50, Leica Sprinter, Trimble DiNi [11] 

Zdokonalování nivelačních přístrojů přineslo automatický (digitální) nivelační 

přístroj se zcela novým konstrukčním prvkem kompenzátorem, který nahradil funkci 

elevačního šroubu a nivelační libely. Činnost kompenzátoru spočívá ve využití působení 

zemské tíže. Kompenzátor nastaví po hrubém urovnání přístroje podle krabicové libely 

automaticky záměrnou přímku do vodorovné polohy. Princip digitálního čtení spočívá v 

nasnímání obrazu latě řádkovým senzorem nazývaným CCD kamera. Senzor provádí 

kódové dělení latě na obrazový signál. Tento signál je dál pomocí korelačních vztahů 

převeden na číselnou hodnotu.  
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Výhody digitálních nivelačních přístrojů: 

- vyloučení chyb čtení, 

- automatická registrace dat, 

- automatický výpočet zápisníku, 

- rychlé a jednoduché ovládání. 

Nevýhody digitálních nivelačních přístrojů: 

- problémy při měření v místech s horší viditelností, 

- je nutná viditelnost 2/3 zorného pole dalekohledu. 

Kódové nivelační latě: 

Kódové nivelační latě se používají na přesnou nivelaci a jsou velmi kvalitně 

zpracovány. Těla latí jsou z hliníkového profilu, na kterém se nachází invarový pás 

s kódovou stupnicí. Při měření ve výškových sítích se využívají dvojice třímetrových 

komparovaných latí. 

 

Obr. 9 Kódové nivelační latě [12] 

Nivelační podložky:  

Nivelační podložky se dělí na ploché a hřebové. Ploché podložky jsou většinou 

vyrobeny z litiny nebo tlustého plechu a mají kruhové nebo trojúhelníkové tvary. Pro 

přesnější práce se využívají podložky hřebové.  
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3.3. Chyby při nivelaci 

Hrubé chyby a omyly se vyskytují u méně zkušených měřičů. Mezi hrubé chyby 

řadíme například chybné čtení na lati nebo špatné urovnání přístroje. Odstranit se dají 

důslednou kontrolou naměřených výsledků. 

Nevyhnutelné chyby nelze úplně odstranit z měření, jde je jen potlačit vhodným 

postupem měření. Mezi nevyhnutelné chyby patří podle [1]: a) náhodné chyby, 

                                                                          b) systematické chyby. 

 

a) Náhodné chyby: 

- Chyba ze čtení na laťové stupnici je závislá na délce záměry, parametrech optického  

   mikrometru a zvětšení dalekohledu. Ovlivnit se dá vhodně zvolenou délkou záměry a  

   vhodnou technologií měření.  

- Chyba ze změny výšky přístroje a latě vzniká v důsledku zapadání nivelační podložky  

   a zapadání noh stativu přístroje. Chyba se dá ovlivnit tím, že nohy stativu a podložku  

   pořádně zašlapujeme.  

- Chyba z nepřesného urovnání nivelační libely vzniká nepřesným urovnáním libely na  

   nivelačním přístroji. Částečně se dá eliminovat použitím modernějších nivelačních  

   přístrojů.   

- Chyba z nerovnoměrného dělení laťové stupnice a nekolmosti je chyba náhodného  

   charakteru, u prací s vyšší přesností lze připustit zbytkové systematické složky  

   těchto chyb. 

- Chyba z přeostření dalekohledu se projevuje při nepřesném rozměření sestav. 

 

b.) Systematické chyby: 

- Chyba z nesvislé polohy latě vzniká tím, že nivelační lať není v okamihu odečtení ve 

   svislé poloze.  

- Chyba z nepřesného dělení stupnice latě se zjišťuje porovnáním stupnice latě  

   s porovnávacím měřidlem.  

- Chyba z refrakce vzniká ohybem záměrného paprsku, který prochází různě hustým  

   prostředím. Odstranit se dá použitím geometrické nivelace ze středu.  
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- Chyba ze sklonu záměrné přímky vzniká nerovnoběžností záměrné osy dalekohledu s  

   osou libely. Závisí na délce záměry, vyloučit se dá použitím geometrické nivelace ze  

   středu.  

- Chyba ze zakřivení horizontu je způsobená zakřivením zemského povrchu. Ovlivněna  

   je délkou záměry. Odstraní se použitím geometrické nivelace ze středu. 

3.4. Stanovení přesnosti nivelačních měření 

3.4.1. Přesnost nivelační metody na pozorovací stanici 

Přesnost v určení výšky bodu na pozorovací stanici závisí na přesnosti výchozího 

bodu mVVB, přesnosti připojovacího pořadu mVPP a přesnosti vlastního měření na pozorovací 

stanici mVPS. Přesnost nivelační metody na stanici se vypočte podle vzorce [3]: 

2222

PSPPVB VVVBV mmmm ++=  

Přesnost výšky připojovacího bodu se určuje z přesnosti kontrolního nivelačního 

měření a přesnosti interpolace (nebo extrapolace) výšky bodu. Pokud je výchozí nivelační 

bod ZVBP, jeho přesnost výšky je ± 2 mm. 

Přesnost výšky vztažného bodu na pozorovací stanici je dána přesností nivelační 

metody a délkou připojovacího nivelačního pořadu, vypočte se podle vzorce [3]: 

Lmm
PPV ⋅±= 0  

m0 – střední kilometrová chyba, 

L – délka oboustranně měřeného připojovacího pořadu. 

Maximální povolené střední kilometrové chyby opakované dvojité nivelace pro 

jednotlivé druhy nivelací jsou podle vyhlášky 31/1995 Sb.[6] uvedeny v tabulce 1. 

 

Tab. 1 Mezní střední kilometrové chyby opakované dvojité nivelace pro jednotlivé 

druhy nivelace [6] 

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

Max. střední km 

chyba Rn

71,0
40,0 +  

Rn

80,0
45,0 +  

Rn

06,1
60,0 +  

Rn

77,1
00,1 +  10 

Kde nR je počet měřených oddílů v připojovacím pořadu. 
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3.4.2. Přesnost provedeného nivelačního měření 

Přesnost nivelačního měření je charakterizovaná kilometrovou střední chybou. 

Střední chybu lze odvodit z dvojího měření, kdy nivelační pořad rozdělíme na oddíly a 

srovnáme jejich výškové rozdíly. Střední kilometrovou chybu dvojí nivelace jde vypočítat 

podle vztahu [3]: 







⋅⋅±=

s

dd

n
m

1

2

1
0  

n – počet oddílů, 

s – délka příslušného oddílu, 

d – rozdíl převýšení v oddílu mezi měřením tam a zpět. 

Pokud se měří jednou, kdy se vychází a končí na známem bodě, nelze přesnost 

měření přímo určit. V takových případech se využívají kritéria povolených odchylek pro 

kontrolní měření a střední kilometrová chyba bude mít tvar [3]: 

20

´

0 ⋅= mm  

3.4.3. Kritéria přesnosti nivelačního měření 

Mezní odchylka pro oddíl mezi daným a nově naměřeným převýšením je uvedena 

v tabulce 2 podle [6]: 

 

Tab. 2 Mezní odchylky pro oddíl mezi daným a nově naměřeným převýšením [6] 

nivelační síť pro oddíl [mm] 

I. řádu R⋅+ 50,10,2  

II. řádu R⋅+ 25,20,2  

III. řádu R⋅+ 00,30,2  

IV. řádu R⋅+ 00,50,2  

Kde R je délka oddílu v kilometrech. 

 

Mezní odchylka pro oddíl mezi nivelovaným převýšením tam a zpět je uvedena v tabulce 3 

podle [6]: 
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Tab. 3 Mezní odchylky pro oddíl mezi nivelovaným převýšením tam a zpět [6] 

nivelační síť pro oddíl [mm] 

I. řádu R⋅50,1  

II. řádu R⋅25,2  

III. řádu R⋅00,3  

IV. řádu R⋅00,5  

Kde R je délka oddílu v kilometrech. 

 

Mezní odchylka pro úsek mezi daným a nově naměřeným převýšením je uvedena v tabulce 

4 podle [6]: 

Tab. 4 Mezní odchylky pro úsek mezi daným a nově naměřeným převýšením [6] 

nivelační síť pro oddíl [mm] 

I. řádu 2
3

50,100,2 L⋅+  

II. řádu 2
3

25,200,2 L⋅+  

III. řádu 2
3

00,300,2 L⋅+  

IV. řádu 2
3

00,500,2 L⋅+  

Kde L je délka nivelačních sestav v kilometrech. 

 

Mezní odchylka pro úsek mezi nivelovaným převýšením tam a zpět je uvedena v tabulce 5 

podle [6]: 

Tab. 5 Mezní odchylky pro úsek mezi nivelovaným převýšením tam a zpět [6] 

nivelační síť pro oddíl [mm] 

I. řádu 2
3

50,1 L⋅  

II. řádu 2
3

25,2 L⋅  

III. řádu 2
3

00,3 L⋅  

IV. řádu 2
3

00,5 L⋅  

Kde L je délka nivelačních sestav v kilometrech. 
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Mezní odchylka pro technickou nivelaci mezi daným a nově naměřeným převýšením je 

uvedena v tabulce 6 podle [6]: 

Tab. 6 Mezní odchylky pro technickou nivelaci mezi daným a nově naměřeným převýšením 

[6] 

technická nivelace  max [mm] 

základní přesnost L⋅40  

zvýšená přesnost L⋅20  

Kde L je délka nivelačního pořadu v kilometrech. 

 

Mezní odchylka pro technickou nivelaci mezi dvakrát měřeným převýšením je dána 

v tabulce 7 podle [6]: 

Tab. 7 Mezní odchylky pro technickou nivelaci mezi dvakrát měřeným převýšením [6] 

technická nivelace  max [mm] 

základní přesnost L⋅⋅ 4067,0  

zvýšená přesnost L⋅⋅ 2067,0  

Kde L je délka nivelačního pořadu v kilometrech. 
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4. Teorie pohybů způsobená dobývacími prácemi   

4.1. Činitelé ovlivňující pohyby v nadloží a na povrchu 

a) Mechanické vlastnosti nadložních i okolních hornin 

 Mechanické vlastnosti mají velký vliv na velikost a charakter pohybu nadloží a na 

povrchu. Nejvíc potíží spočívá ve složitosti a proměnlivosti mechanických vlastností 

horninových masívů. Horniny rozdělujeme podle mechanických vlastností na pevné, 

plastické, sypké a tekuté. Z hlediska dobývání jsou pro nadloží a povrch nejvíce 

nebezpečné sypké a tekoucí horniny.[4] 

b) Geologické podmínky uložení  

Na dobývání má vliv také geologické složení pohoří z hlediska tektoniky, hydrologie 

a statigrafie. Pro velikost a směr pohybů nadloží má podstatný vliv úklon ložiska, který se 

rozděluje na: - vodorovné α = 0°, 

                      - ploché α = 0° až 22°, 

                      - ukloněné α = 22° až 45°, 

                      - polostrmé α = 45° až 70°, 

                      - strmé α = 70° až 85°, 

                      - svislé α = 85° až 90°. 

Pokud jsou pohyby ve vodorovně a plošně uložených ložisek v celé oblasti vlivu 

souměrné, převláda svislá složka pokles. Oblast vlivu ukloněného ložiska dosahuje 

nesouměrný tvar, který se projevuje nejčastěji u polostrmých a strmých ložisek. Při 

ukloněných ložiscích se u pohybu nadloží zvyšuje vodorovná složka, která je pro 

povrchové objekty nebezpečnější.[5] 

c) Mocnost ložiska 

Mocnost je nejkratší vzdálenost mezi stropem a počvou ložiska. Je dáno, že pokles 

s je lineární funkcí mocností a píše se ve tvaru [4]:  

Mks ⋅=  

k – konstanta úměrnosti. 
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d) Mezní úhel vlivu 

Mezní úhel je pojem, který určuje obvod poklesové kotliny. Je definován jako svislý 

úhel, který svírá spojnice okraje vyrubané plochy a směr na bod na povrchu, kde jsou 

minimální deformace.  Pro ostravsko-karvinský revír je mezní úhel podle [4]  = 55° pro 

terciérní pokryv a  = 65° pro karbonské vrstvy.  

 

Výpočet mezního uhlu vlivu se řídí podle vzorce [5]: 

kt

kktt
p HH

HH

+

+
=

µµ
µ  

t – mezní úhel vlivu v pokryvných horninách, 

k – mezní úhel vlivu v produktivních horninách, 

Ht – mocnost pokryvu, 

Hk – mocnost produktivních hornin. 

e) Plošní rozsah vlivu dobývacích prací – plná účinná plocha 

Plocha vyrubaného ložiska má přímý vliv na velikost plochy ovlivněné dobýváním 

na povrchu. Plocha na povrchu je vždy větší než plocha vyrubaného ložiska, avšak tvarově 

se podobají. Plná účinná plocha je plocha, jejíž poloměr závisí na hloubce ložiska H a 

mezném úhlu vlivu . Je definována vztahem [4]: 

µgHr cot⋅=  

 

Obr. 10 Plná účinná plocha pro vodorovně uložené ložisko [5] 
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f) Hloubka ložiska pod povrchem 

Hloubka ložiska pod povrchem má podstatný vliv na rozsah a intenzitu deformací 

vznikajících v důsledku dobývaní na povrchu. U mocnějších ložisek, které jsou blízko pod 

povrchem, dochází u nepevného nadloží k prolomení a vytvoření propadlin. S větší 

hloubkou se nevyskytují propadliny, vznikají trhliny a schodové deformace povrchu. Jejich 

šířka a hloubka závisí na vzdálenosti ložiska pod povrchem a jeho mocnosti.[4]  

4.2. Poklesová kotlina 

Vlivem dobývání hlubinných ložisek vznikají pohyby v nadložích, které můžeme 

přímo pozorovat na povrchu. Pohyby lze charakterizovat tak, že po vyrubání ložiska 

vzniká prázdný prostor, který je vystaven okolnímu napětí horninového masívu následkem 

čehož se prostor deformuje. Pohyby na povrchu jsou rozděleny na dvě složky, na 

vodorovnou složku posun v a svislou složku pokles s. Vlivem pohybu vznikají deformace 

na povrchu a tím se utváří poklesová kotlina. Poklesová kotlina se skládá ze svahu 

poklesové kotliny a dna poklesové kotliny, kde nastává maximální pokles s a vodorovný 

posun v.[4] 

 

Mohou nastat tři případy tvaru poklesové kotliny v závislosti na vyrubané ploše [5]: 

a.) vyrubaná plocha je stejná jako u plné účinné plochy (1 = 2r = 2H.cotg ), 

b.) vyrubaná plocha je menší jako plná účinná plocha (1 < 2r = 2H.cotg ), 

c.) vyrubaná plocha je větší než plná účinná plocha (1 > 2r = 2H.cotg ). 

 

Obr. 11 Vyrubaná plocha je stejná jako plní účinná plocha [5] 
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Obr. 12 Vyrubaná plocha je menší než plná účinná plocha [5] 

 

Obr. 13 Vyrubaná plocha je větší než plná účinná plocha [5] 

4.3. Ohraničení poklesové kotliny 

 

Obr. 14 Hranice poklesové kotliny u vodorovného ložiska 
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Pro vodorovně uložená ložiska je tvar hranice poklesové kotliny dán tvarem 

vyrubané plochy, hloubkou ložiska pod povrchem a mezním úhlem vlivu. U vyrubané 

plochy omezené přímými čárami jako na obrázku č. 14, je hranice poklesové kotliny dána 

obalovou křivkou kružnic. Rozměry těchto kružnic odpovídají plné účinné ploše.[4] 

Přesnější tvar poklesové kotliny se dá vyjádřit mimo-hraniční čárou, popřípadě 

ohraničením dna kotliny a pomocí izočar stejného poklesu.  
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5. Pozorovací stanice 

Pozorovací stanice se zřizují pro sledování vlivů poddolování při dobývání 

nerostných ložisek. Měření na pozorovací stanici se využívá k periodickému sledování 

změn polohy jednotlivých bodů na pozorovací stanici a k sledování stability povrchových 

objektů a zařízení. [4] 

5.1. Rozdělení pozorovacích stanic 

Pozorovací stanice se zřizují z hlediska určení parametrů [4]: 

- Rozsah poklesové kotliny je dán velikostí mezních úhlů , pomocí nichž lze určit  

   poloměr plné účinné plochy r a území dotčené vlivy poddolování.  

- Svislé poklesy s v poklesové kotlině, dále odvozené hodnoty jako naklonění i,   

   poloměry zakřivení R a poloměry křivosti ρ.  

- Vodorovné poklesy v a jejich směr σ v poklesové kotlině, též odvozené hodnoty jako  

   přetvoření ε, roztažení a stlačení.  

Pozorovací stanice se z hlediska účelu rozdělují [4]: 

- pro pozorování poklesů, 

- pro pozorování posunů, 

- pro pozorování naklonění, 

- pro pozorování vodorovných přetvoření, 

- smíšené. 

5.2. Tvary pozorovacích stanic 

Tvar pozorovací stanice je závislý na velkosti a tvaru poklesové kotliny. Při 

nehlubokých a malých ložiscích se pozorovací stanice zřizují tak, aby krajní body 

pozorovacích stanic byly mimo vlivy poddolování.  

Tvary pozorovacích stanic [4]: 
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- Liniové pozorovací stanice se budují ve tvaru měřické přímky, osového kříže,  

  profilů, zalomených přímek a trojúhelníkových řetězců. Zřizují se tak, aby zachytily    

  střed a okraj poklesové kotliny. Nevýhodou je, že naměřené hodnoty ostatních  

  deformací jako je naklonění nebo přetvoření platí ve směru linie a nemusí být  

        maximálními hodnotami.   

 

Obr. 15 Liniové pozorovací stanice ve tvaru přímky a osového kříže [4] 

 

- Plošné pozorovací stanice se budují ve tvaru čtvercové sítě nebo trojúhelníkové sítě. 

  Plošnými pozorovacími stanicemi lze nejlépe zachytit hodnoty deformací a jejich  

  směr v poklesové kotlině. Nevýhodou je velké pokrytí plochy, což má za následek   

  skutečnost, že měření je pracné a finančně náročné.  

 

Obr. 16 Plošné pozorovací stanice ve tvaru trojúhelníkové a čtvercové sítě [4] 

5.3. Určování intervalu opakovaných měření 

Při měření pohybů a deformací na pozorovací stanici nestačí určovat pouze počáteční 

a konečnou polohu bodu. Je třeba určovat i průběžnou polohu bodu. Aby byla zachycena 

dynamika pohybů a deformací, je třeba stanovit interval opakovaných měření. Interval 
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opakovaných měření je závislý na časovém faktoru, pomocí kterého se dá stanovit celková 

doba vlivů odrubávané plochy na povrch.[4] 

 

Interval opakovaných měření se dá rozdělit podle [4]: 

- počáteční fáze - doba tA pokles dosáhne 5% celkového poklesu, 

- hlavní fáze - doba tB kde pokles dosáhne 80% celkového poklesu, 

- fáze doznívaní – doba tC, kdy se dosáhne konečný pokles. 

 

Dobu hlavního poklesu vypočteme podle [4]: 

cv

r
tB

1
+=  

r – poloměr plné účinné plochy, 

v – rychlost postupu porubní fronty, 

c – časový součinitel Knotneho časové funkce. 

 

Doba hlavní fáze poklesu vychází v jednotce rok, když se rychlost a koeficient 

vyjádří v letech. K zachycení průběhu deformací je zapotřebí dobu hlavního poklesu 

rozdělit na minimálně 7 intervalů.[4] 

 

Doba intervalu opakovaných měření se potom určí ze vztahu [4]: 
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6. Určování pohybů bodů na pozorovací stanici 

6.1. Určovaní poklesů 

Pokles bodu je charakterizován svislým pohybem bodu za určité časové období. 

Vypočítat se dá z rozdílu výšek naměřených na začátku a na konci daného období podle 

vztahu [4]: 

jkkj t
i

t
i

t
i VVs −=∆ ,

 

kjt
i s

,∆ - je pokles bodu i za období kjt ,∆ , 

jt
iV - výška bodu i na začátku časového období, 

kt
iV - výška bodu i na konci časového období. 

6.2. Určovaní naklonění z poklesů 

Naklonění patří do skupiny deformací, které vyvolávají škody na objektech. Někdy 

je nazýváme pojmem denivelace. Naklonění můžeme určovat přímo pomocí přístrojů, nebo 

nepřímo výpočtem z poklesů dvou sousedních bodů. Naklonění vyjadřujeme v milimetrech 

na metr nebo v promilích.[4] 

 

Naklonění se z poklesů vypočte podle vztahu [4]: 

ki

t
i

t
k

ki l

ss
i

,

,
∆∆ −

=  

t
i

t
k ss ∆∆ , - jsou poklesy bodu Pi a Pk za dobu t, 

kil , - je vodorovná vzdálenost mezi body.  

6.3 Určování poloměru zakřivení 

Poloměr zakřivení je parametr, který vyjadřuje křivost povrchu v poklesové kotlině. 

Určit ho můžeme z naměřených hodnot poklesů z minimálně tří bodů ležících v přímé linii. 

Výpočet poloměru zakřivení podle vzorce [4]: 
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l12 a l23 – délka úseků mezi body P1, P2 a P3, 

s12 a s23 – rozdíly poklesu. 
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7. Vlastní měření a zpracování 

7.1. Základní údaje o lokalitě 

Sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy vznikl 1. 4. 2008 Důl Karviná. Důl se 

nachází severovýchodně od Ostravy. Závod ČSA je situován ve dvou dobývacích 

prostorech – DP Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové. Závod Lazy se nachází 

v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací prostor Závodu Lazy se nachází 

v katastrálních obcích Karviná a Orlová.  

 

Obr. 17 Důl Lazy 

Historie závodu Lazy sahá do roku 1835, kdy Vídeňská společnost začala s těžbou 

v jámě Altmaschinenschaft. Významnou šachtou se stala šachta Neuschacht vytvořená 

v roce 1898. V roce 1950 se důl přejmenoval na Antonín Zápotocký. Roku 1991 byl 

přejmenován na Lazy. Spojením původně samostatných dolů Lazy, František a Dukla 

vznikl v roku 1995 skupinový Důl Lazy.  

V současné době závod Lazy dobývá v sedlových slojích karvinského souvrství sloje 

o mocnosti až 6 metrů. Dobývaná je sloj porubských vrstev ostravského souslojí o 

mocnosti 0,9 m. Dobývání mocných slojí až do mocnosti 6 m bylo realizováno poprvé 

v roce 1993.  



Bc. Marek Moravčík: Hodnocení pohybů a deformací v oblasti 9. kry Dolu Karviná 

2012                                                                                                                                     33 

Těžba rubáním je realizovaná z porubů vybavených mechanizovanou výztuží a 

dobývacími kombajny v mocných slojích a v jednom porubu v nízké sloji s individuální 

hydraulickou výztuží a pluhem. Nejhlubší díla jsou ve hloubce 970 m pod povrchem. 

Průměrná hloubka dobývání je kolem 852 m pod povrchem.  

7.2. Popis měření 

Vlastní periodické měření (dále jen vlastní měření) výšek proběhlo ve dvou etapách: 

1. etapa byla vykonána dne 13. 10. 2011, za jasného počasí, foukal jen slabý vítr. 

2. etapa byla vykonána dne 23. 3. 2012, počasí bylo oblačné a foukal silný vítr. 

Vlastní měření se skládalo z měření připojovacího pořadu a měření výšek bodů na 

liniové pozorovací stanici. Měření navazovalo na povrchové body původní liniové 

pozorovací stanice v oblasti 9. kry Dolu Karviná v závodu Lazy. 

 

Obr. 18 Liniová pozorovací stanice, závod Lazy 
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Pozorovací stanice byla zřízena k sledování vlivů poddolování, které vznikají vlivem 

těžby černého uhlí. Body liniové pozorovací stanice se nacházejí na okraji vozovky podél 

silnice Lazecká a jsou stabilizovány měřickými hřebíky ve vzdálenosti okolo 50 metrů (viz 

obr. 18). Celkový počet povrchových bodů na pozorovací stanici je 40. Celková délka 

liniové pozorovací stanice je 1947 m. 

Vlastní měření výšek bylo provedeno digitálním nivelačním přístrojem Leica DNA 

03 se dvěma 3 m invarovými nivelačními latěmi. Jako výchozí bod byl použit bod 249, 

který se využíval i při předchozích měřeních. Bod 249 je stabilizován nivelační značkou na 

budově uvnitř závodu a je součástí nivelačních bodů závodu Lazy. Veškerá výšková 

měření byla provedena geometrickou nivelací ze středu blíže popsanou v kapitole 3.1. 

Samotné měření se skládalo z připojovacího měření a z měření na pozorovací stanici.  

 Připojovací měření bylo provedeno s přesností pro nivelační sítě IV. řádu a měření na 

pozorovací stanici s přesností pro technickou nivelaci se zvýšenou přesností. Všechna 

měření se řídila kriterii přesnosti podle vyhlášky 31/1995 Sb. Měření proběhlo směrem tam 

a zpět nezávisle na sobě. Připojovací měření se uskutečnilo z výchozího bodu č. 249 na 

bod č. P35. Na pozorovací stanici se měřily dva nivelační pořady z bodu č. P35 na bod č. 

P40 a z bodu č. P35 na bod č. P1. Všechny nivelační pořady byly volné nivelační pořady a 

vyrovnané výšky se určily aritmetickým průměrem z měření tam a zpět. 

7.3. Použité přístroje a pomůcky 

Při měření výšek byly použity tyto přístroje a pomůcky: 

- digitální nivelační přístroj Leica DNA 03 inv. číslo.: 25448, 

- 2x nivelační kódová lať GPCL 3, 

- stativ CTP 103 inv. číslo.: 0304, 

- 2x nivelační podložka. 
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Obr. 19 Leica DNA 03 

Použitý digitální nivelační přístroj a kódové nivelační latě byly zkomparovány, kalibrační 

listy jsou umístěny v příloze č. 5.  

 

Tab. 8 Technické parametry nivelačního přístroje Leica DNA 03 

Digitální nivelační přístroj Leica DNA 03 
Rozměry přístroje 

Výška (včetně držadla) 168 mm +/- 5 mm 

Šířka   

s bočními ustanovkami 240 mm 

tělo přístroje 206 mm 

Délka 210 mm 

Schránka 468x254x355 mm (DxŠxV) 

Hmotnost 
Včetně baterie GEB111 2,85 kg 

Opravy měřených hodnot 
Oprava kolimační chyby automaticky 

Oprava ze zakřivení Země zapnuta/vypnuta 

Záznam  
cca 6000 měření nebo 

Vnitřní paměť 
cca 1650 přestav (BF) 

z '' Measure & Record '' ve 
Sériové rozhraní RS232 

formátu GSI-8/16 

PCMCIA (flash, SRAM), 
Záloha dat karta 

kapacita 32 MB 

Teplotní rozsah 
Uskladnění -40°C - +70°C 

Operační -20°C - +50°C 

Podmínky prostředí 
Ochrana proti vodě a prachu  P53 (acc. IEC60529) 

Vlhkost do 95% bez srážení 

Citlivost na magnetické pole 
Odchýlení záměrné přímky v horizontálním  

magnetickém poli o intenzitě od 0T do ±400T 
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Digitální nivelační přístroj Leica DNA 03 
Napájení 

Baterie (NiMh) GEB111                GEB121 

Napětí   6V                        6V 

Kapacita 

  1800mAh              

3600mAh 

Provozní doba DNA   12h                      24h 

Pouze pro alkalické baterie 
Adaptér GAD39 

6 x LR6/AA/AM3, 1,5V 

Měření výšek 
Směrodatná odchylka na km nivelace TAM a ZPĚT 

(ISO 17 123-2):   

Elektronické měření DNA03 

s invarovou latí 0,3 mm 

s běžnou latí 1,0 mm 

Optické měření 2,0 mm 

Měření délek 
Směrodatná odchylka 5 mm/10 m 

Rozsah měření vzdáleností pro elektronická měření 
Délka latě ≥ 3 m 1,8 m - 110 m 

Doporučení pro 3 m 

invarové latě 
1,8 m - 60 m 

Délka latě = 2,7 m 1,8 m - 100 m 

Délka latě = 1,82 m/2 m 1,8 m - 60 m 

Čas měření jednoho měření 3 sec. 
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 libela 8´/ 2 mm 

Kompenzátor 
Magneticky tlumený kyvadlový 

kompenzátor   

s elektronickou kontrolou rozsahu 

kompenzace   

Rozsah kompenzace ±10´ 

Směrodatná odchylka 0,3´´ 

Displej 

LC displej  

8 řádek se 24 znaky, 144x64 

pixelu 

Ekonomické / permanentní / 

pouze Osvětlení 

krabicová libela 

Zahřívání 

zapnuto/vypnuto, zapne se 

pod -5°C 
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7.4. Rozbor charakteristik přesnosti měření 

7.4.1. Vyhodnocení přesnosti připojovacího měření 

Pomocí připojovacího měření byla určena přesnou nivelací výška bodu P35 na 

pozorovací stanici. Připojovací pořad o celkové délce přibližně 0,737 km byl rozdělen na 

tři oddíly. Na základě rozdělení se provedlo vyrovnání a rozbor charakteristik přesnosti a 

vypočítala se střední kilometrová chyba m0 připojovacího měření.   

Vyhodnocení přesnosti 1. připojovacího měření  

Výpočet mezní odchylky pro volný nivelační pořad mezi převýšením tam a zpět pro 

nivelační sítě IV. řádu se řídí vzorcem  = 3 200,5 L⋅ .  

 

Tab. 9 Porovnání měřené a mezní odchylky 1. připojovacího měření 

Datum 

měření 

Nivelační 

pořad 

Délka 

pořadu 

Převýšení 

tam 

Převýšení 

zpět 
Měřená 

odchylka 

Mezní 

odchylka 

    [km] [m] [m] [mm] [mm] 

13.10.2011 249-P35 0,736 -12,5714 12,5752 3,8 4,1 

 

Z porovnání vyplývá, že měřená odchylka nepřekračuje mezní odchylku, proto je kritérium 

přesnosti splněné. 

 

Tab. 10 Rozbor přesnosti 1. připojovacího měření 

s Převýšení x p d dd d+1 (d+1)
2
 pdd dd/s 

Pořad 

[km] 

Tam  

[m] Zpět [m] [m] [km] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

249 - 500 0,261 -0,3960 0,3991 0,3976 3,831 3,1 9,61 4,1 16,8 36,8 36,8 

500 - 501 0,219 -6,4222 6,4221 6,4222 4,566 -0,1 0,01 0,9 0,8 0,05 0,05 

501 - P35 0,256 -5,7532 5,7540 5,7536 3,906 0,8 0,64 1,8 3,2 2,5 2,5 

SUMA 0,736 -12,5714 12,5752 12,5733   3,8 10,3 6,8 20,9 39,37 39,37 

 

Výpočet střední kilometrové chyby:  

=





±=

s

dd

n
m

2

1
0 2,6 mm 
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Výpočet střední kilometrové chyby aritmetického průměru:  

=





±=

s

dd

n
m X

1

2

1
0 1,8 mm 

Výpočet střední kilometrové chyby vyrovnané hodnoty tratě: 

=⋅= smm Xs 0 1,6 mm 

Nejpravděpodobnější převýšení mezi připojovacím bodem 249 a bodem na pozorovací 

stanici P35 je: h = 12,5733 ± 0,0016 m 

Mezní střední kilometrová chyba je: =+
Rn

77,1
00,1 2,02 mm 

Vyhodnocení přesnosti 2. připojovacího měření  

Výpočet mezní odchylky pro volný nivelační pořad mezi převýšením tam a zpět pro 

nivelační sítě IV. řádu se řídí vzorcem  = 3 200,5 L⋅ .  

 

Tab. 11 Porovnání měřené a mezní odchylky 2. připojovacího měření 

Datum 

měření 

Nivelační 

pořad 

Délka 

pořadu 

Převýšení 

tam 

Převýšení 

zpět 
Měřená 

odchylka 

Mezní 

odchylka 

    [km] [m] [m] [mm] [mm] 

23.3.2012 249-P35 0,734 -12,564 12,5653 1,2 4,1 

 

Z porovnání vyplývá, že měřená odchylka nepřekračuje mezní odchylku, proto je kritérium 

přesnosti splněné. 

 

Tab. 12 Rozbor přesnosti 2. připojovacího měření 

s Převýšení x p d dd d+1 (d+1)
2
 pdd dd/s 

Pořad 

[km] 

Tam  

[m] Zpět [m] [m] [km] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

249 - 400 0,265 -0,6434 0,6433 0,6434 3,774 -0,1 0,01 0,9 0,8 0,04 0,04 

400 - 401 0,135 -4,9032 4,9034 4,9033 7,424 0,2 0,04 1,2 1,4 0,30 0,30 

401 - P35 0,334 -7,0174 7,0186 7,0180 2,994 1,2 1,44 2,2 4,8 4,3 4,3 

SUMA 0,734 -12,5640 12,5653 12,5647   1,3 1,5 4,3 7,1 4,65 4,65 

 

Výpočet střední kilometrové chyby:  

=





±=

s

dd

n
m

2

1
0  0,9 mm 
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Výpočet střední kilometrové chyby aritmetického průměru:  

=





±=

s

dd

n
m X

1

2

1
0  0,6 mm 

Výpočet střední kilometrové chyby vyrovnané hodnoty tratě: 

=⋅= smm Xs 0  0,5 mm 

Nejpravděpodobnější převýšení mezi připojovacím bodem 249 a bodem na pozorovací 

stanici P35 je: h = 12,5647 ± 0,0005 m 

Mezní střední kilometrová chyba je: =+
Rn

77,1
00,1 2,02 mm 

7.4.2. Vyhodnocení přesnosti měření na pozorovací stanici 

Mezní odchylka technické nivelace se zvýšenou přesností mezi měřením tam a zpět 

pro volné nivelační pořady se vypočte podle: L⋅⋅=∆ 2067,0  

 

Tab. 13 Nivelační pořad P35 na P40 

Datum 

měření 

Nivelační 

pořad 

Délka 

pořadu 

Převýšení 

tam 

Převýšení 

zpět 
Měřená 

odchylka 

Mezní 

odchylka 

    [km] [m] [m] [mm] [mm] 

13.10.2011 P35-P40 0,258 -8,3096 8,3106 1 6,8 

23.3.2012 P35-P40 0,258 -8,3077 8,3105 2,8 6,8 

 

Tab. 14 Nivelační pořad P35 na P1 

Datum 

měření 

Nivelační 

pořad 

Délka 

pořadu 

Převýšení 

tam 

Převýšení 

zpět 
Měřená 

odchylka 

Mezní 

odchylka 

    [km] [m] [m] [mm] [mm] 

13.10.2011 P35-P1 1,789 45,4199 -45,4300 10,5 17,7 

23.3.2012 P35-P1 2,212 45,6309 -45,6279 3 18,7 

 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že měřená odchylka nepřekračuje mezní odchylku, proto 

je kritérium přesnosti splněné. 
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8. Teoretický výpočet vlivů poddolování programem Subsch 

 

Obr. 20 Úvodní stránka programu Subsch 

Teoretický výpočet byl vyhotoven ve výpočetním programu Subsch. Program 

umožňuje výpočet posunů, vodorovných přetvoření, poklesů, naklonění a poloměrů 

zakřivení pro zadané časové okamžiky.  

 

Základní formulář obsahuje podle [8]: 

Vstupní soubory - data pohoří,  

                           - data porubů, 

                           - data povrchu. 

Výpočet poddolování 

Informace 

Ukončení programu 

Výpočet průměrného mezního uhlu a poloměru účinnosti: 

Pro poruby 140914, 140912, 140910, 140908, 140908/1 a 140906 nám oblast plné 

účinné plochy představují kružnice, jejichž středy se nachází v bodech č. P18 a P9 na 

liniové pozorovací stanici. Výpočet byl proveden podle vzorců pro výpočet mezního úhlu a 

poloměru účinnosti uvedených v kapitole 4.1. Vypočtené mezní úhly a poloměry účinnosti 

jsou uvedeny v tabulce č. 15. 
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Tab. 15 Vypočtené hodnoty mezního úhlu a poloměru účinnosti 

Číslo 

sloje 
Bod 

Mezní uhel 

pokryvu 

Mezní uhel 

karbonu 

Mocnost 

pokryvu 

Mocnost 

karbonu 

Celková 

hloubka 

Poloměr 
účinnosti  

Mezní 

uhel  

   t [ ° ] k [ ° ] Ht [ m ] Hk [ m ] H [ m ] r [ m ] µ [ ° ] 

40 18 55 65 180 505 685 358 62,4 

40 9 55 65 188 525 713 373 62,4 

 

Pro teoretický výpočet vlivu je třeba znát další údaje o porubech jako začátek a konec 

dobývaní, dobývanou mocnost a výšky porubů. Tyto údaje jsou uvedeny v tabulce č. 16.  

 

Tab. 16 Údaje porubů z důlní mapy 

Souřadnice porubu 
Dobývaná 
mocnost 

Číslo 
porubu 

Začátek 
dobývaní 

Konec 
dobývaní 

Y [ m ] X [ m ] Z [ m ]  [ m ] 

459850 1103078 -422,6 

459550 1103105   

459568 1103302   

459705 1103290   

459697 1103212   

140914 1. 12. 2006 1. 6. 2007 

459862 1103197   

3,85 

460047 1102863 -409,7 

459512 1102910   

459531 1103102   

459893 1103071   

459889 1103025   

140912 1. 2. 2008 26. 9. 2008 

460057 1103013   

4,00 

460151 1102678 -410,4 

459360 1102748   

459411 1102915   
140910 1. 7. 2009 12. 3. 2010 

460163 1102848   

3,15 

460076 1102505 -414,5 

459661 1102542   

459657 1102716   
140908 1. 10. 2010 11. 2. 2011 

460090 1102678   

3,60 

459472 1102564 -491,1 

459355 1102574   

459347 1102744   
140908/1 1. 4. 2011 12. 5. 2011 

459486 1102731   

3,45 

459202 1102583 -437,0 

459238 1102580   

459230 1102504   

459374 1102493   

459381 1102267  

459960 1102511  

459938 1102328  

140906 1. 7. 2011 1. 3. 2012 

459189 1102400  

3,70 
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8.1. Soubor dat pohoří 

 

Obr. 21 Formulář pro přípravu souboru a textový soubor dat pohoří  

Pro vytvoření dat pohoří je nutné vyplnit formulář pro přípravu dat pohoří. Do 

políček formuláře se vyplní název důlního podniku, ovlivnění oblasti, parametry pohoří, 

časové parametry funkce a koeficient přepočtu posunu. Na obrázku č. 21 jsou uvedeny 

hodnoty údajů, které odpovídají vlastnímu zadání.  

8.2. Soubor dat porubů 

 
Obr. 22 Formulář pro přípravu souboru a textový soubor dat porubů  

Soubor dat porubů se vyhotovuje pomocí formuláře pro tvorbu dat porubů viz 

Obr. 22. Formulář umožňuje vytvořit údaje o odrubaných plochách. Do formuláře se  
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zadávají údaje o začátku a konci dobývání, mocnosti dobývání, koeficientu dobývání, 

směru a úklonu spádnice, indexu pohoří, počtu vrcholů plochy a vodorovné souřadnice 

vrcholů plochy doplněné o zetovou souřadnici prvního bodu. Při zadávání je třeba dbát, 

aby počet vrcholů plochy byl sudý mezi hodnotami 4 až 12. 

 

Zadávané hodnoty musí ležet v mezích podle [8]: 

Dobývaná mocnost: 0 – 30 m 

Koeficient dobývání: 0,1 – 1,5 

Směr spádnice: 0 – 360° 

Úklon spádnice: 0 – 30° 

Odklon kužele: 0 – 20° 

Typ pohoří: 0 – 4 

8.3. Soubor dat povrchu 

 
Obr. 23 Formulář pro přípravu souboru a textový soubor dat povrchu 

Soubor dat povrchu obsahuje čísla a souřadnice bodů Y, X, Z v metrech. Vytváří se 

ve formuláři data povrchu. Formulář nabízí vytvoření souboru dávkou nebo po bodech. 

Dávkou se vytváří síť pravidelně uspořádaných bodů, kdežto po bodech se vytváří síť 

nepravidelně rozmístněných bodů.  Na obrázku 23 jsou uvedeny v textovém souboru 

vlastní hodnoty pozorovaných bodů na povrchu. 
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8.4. Výpočet vlivu poddolování 

 
Obr. 24 Výpočet vlivu poddolování 

Vlastní výpočet byl proveden volbou nabídky „Výpočet poddolování“ v základním 

formuláři. Ve formuláři „Výpočet poddolovaní“ volíme způsob výpočtu a soubory pohoří, 

povrchu a porubů (viz obr. 24). Způsob výpočtu může být statický výpočet pohybů nebo 

dynamický výpočet pohybů.   

Při výpočtu vlastního vlivu poddolování byla použitá metoda statického výpočtu 

sumárních pohybů. V políčku „výpočet od“ bylo nastaveno datum prvního měření výšek 

na liniové pozorovací stanici. Výsledkem výpočtu jsou vypočtené poklesy a posuny, které 

se dále zpracovali v programu Excel. 
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9. Výsledky měření 

9.1. Vyrovnané výšky bodů na pozorovací stanici 

Tab. 17 Vyrovnané výškové body na pozorovací stanici převzaté měření 

Převzaté měření 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Polohové souřadnice 

4. 5. 2006 27. 5. 2007 24.5.2008 2. 4. 2009 12.4.2010 15.4.2011 Bod 

Y [ m ] X [ m ] 
výška [m] výška [m] 

výška 

[m] výška [m] výška [m] výška [m] 

P1 459638,8 1102155,9 231,199 231,175 230,765 230,680 230,654 230,567 

P2 459644,8 1102207,3 233,330 233,256 232,861 232,769 232,737 232,636 

P3 459642,1 1102256,7 235,396 235,321 234,921 234,831 234,796 234,677 

P4 459629,6 1102305,4 237,704 237,622 237,205 237,106 237,056 236,922 

P5 459613,9 1102352,8 239,473 239,372 238,934 238,827 238,763 238,611 

P6 459598,2 1102400,3 240,293 240,204 239,733 239,620 239,542 239,355 

P7 459581,6 1102447,2 239,930 239,812 239,299 239,177 239,082 238,840 

P8 459566,6 1102494,7 239,140 239,034 238,459 238,333 238,214 237,884 

P9 459555,3 1102543,1 238,335 238,210 237,589 237,452 237,301 236,862 

P10 459551,9 1102592,7 238,123 238,004 237,341 237,194 237,003 236,459 

P11 459551,1 1102642,4 238,871 238,724 238,051 237,900 237,616 236,990 

P12 459549,9 1102692,2 239,872 239,728 239,041 238,873 238,386 237,721 

P13 459549,5 1102742,5 240,789 240,578 239,895 239,702 238,938 238,257 

P14 459558,0 1102791,6 241,389 241,019 240,369 240,129 239,160 238,492 

P15 459579,8 1102839,9 242,178 241,452 240,829 240,476 239,294 238,668 

P16 459601,5 1102881,3 243,390 242,215 241,575 241,009 239,596 239,063 

P17 459623,6 1102925,8 245,201 243,743 243,103 242,217 240,726 240,298 

P18 459644,7 1102970,3 247,031 245,549 245,318 244,161 242,790 242,458 

P19 459666,2 1103014,3 249,834 248,553 247,939 246,876 245,850 245,591 

P20 459687,6 1103060,4 253,277 252,263 251,694 250,795 250,132 249,927 

P21 459709,1 1103104,4 256,441 255,643 255,132 254,439 253,952 253,781 

P22 459728,6 1103150,0 259,519 258,901 258,483 257,993 257,631 257,460 

P23 459744,2 1103197,5 262,291 261,864 261,538 261,224 260,990 260,805 

P24 459754,8 1103246,8 265,047 264,753 264,511 264,316 264,154 263,961 

P25 459760,5 1103296,3 267,796 267,607 267,447 267,335 267,231 267,053 

P26 459761,1 1103346,3 270,406 270,299 270,206 270,136 270,064 269,878 

P27 459757,5 1103396,5 272,557 272,488 272,437 272,439 272,387 272,222 

P28 459754,1 1103446,5 274,238 274,163 274,109 274,100 274,037 273,897 

P29 459752,6 1103496,1 275,905 275,858 275,829 275,775 275,746 275,609 

P30 459749,0 1103546,3 277,056 277,019 276,998 276,944 276,922 276,828 

P31 459745,6 1103596,3 277,834 277,798 277,774 277,717 277,689 277,595 

P32 459742,4 1103646,1 277,281 277,248 277,232 277,164 277,093 277,011 

P33 459739,3 1103695,8 276,223 276,188 276,163 276,098 275,965 275,892 

P34 459735,4 1103745,6 275,454 275,426 275,407 275,339 275,187 275,121 

P35 459733,0 1103795,5 276,188 276,144 276,130 276,063 275,933 275,871 

P36 459730,5 1103845,2 277,769 277,738 277,721 277,650 277,542 277,494 

P37 459729,3 1103895,3 280,456 280,426 280,333 280,338 280,250 280,264 

P38 459732,3 1103945,1 282,406 282,372 282,282 282,741 282,674 282,258 

P39 459740,0 1103994,3 283,662 283,633 283,542 283,907 283,841 283,569 

P40 459751,8 1104042,9 284,339 284,304 284,214 284,226 284,180 284,164 
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Tab. 18 Vyrovnané výškové body na pozorovací stanici vlastní měření 

Vlastní měření 

7. 8. Polohové souřadnice 

13.10.2011 23.3.2012 
Bod 

Y [ m ] X [ m ] výška [ m ] výška [ m ] 

P1 459638,8 1102155,9 230,448 230,230 

P2 459644,8 1102207,3 232,397 232,034 

P3 459642,1 1102256,7 234,388 233,947 

P4 459629,6 1102305,4 236,643 236,169 

P5 459613,9 1102352,8 238,330 237,825 

P6 459598,2 1102400,3 239,073 238,542 

P7 459581,6 1102447,2 238,545 238,001 

P8 459566,6 1102494,7 237,576 237,038 

P9 459555,3 1102543,1 236,541 236,007 

P10 459551,9 1102592,7 236,137 235,655 

P11 459551,1 1102642,4 236,686 236,237 

P12 459549,9 1102692,2 237,442 237,040 

P13 459549,5 1102742,5 238,007 237,652 

P14 459558,0 1102791,6 238,271 237,985 

P15 459579,8 1102839,9 238,489 238,350 

P16 459601,5 1102881,3 238,926 238,744 

P17 459623,6 1102925,8 240,193 240,054 

P18 459644,7 1102970,3 242,374 - 

P19 459666,2 1103014,3 245,528 245,442 

P20 459687,6 1103060,4 249,877 249,804 

P21 459709,1 1103104,4 253,742 253,681 

P22 459728,6 1103150,0 257,387 257,329 

P23 459744,2 1103197,5 260,765 260,719 

P24 459754,8 1103246,8 263,939 263,898 

P25 459760,5 1103296,3 267,034 266,999 

P26 459761,1 1103346,3 269,863 269,832 

P27 459757,5 1103396,5 272,211 272,184 

P28 459754,1 1103446,5 273,886 273,854 

P29 459752,6 1103496,1 275,599 275,579 

P30 459749,0 1103546,3 276,823 276,806 

P31 459745,6 1103596,3 277,594 277,578 

P32 459742,4 1103646,1 277,006 276,990 

P33 459739,3 1103695,8 275,888 275,874 

P34 459735,4 1103745,6 275,121 275,109 

P35 459733,0 1103795,5 275,868 275,861 

P36 459730,5 1103845,2 277,496 277,486 

P37 459729,3 1103895,3 280,264 280,255 

P38 459732,3 1103945,1 282,264 282,255 

P39 459740,0 1103994,3 283,575 283,564 

P40 459751,8 1104042,9 284,178 284,169 
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9.2. Porovnání poklesů bodů na pozorovací stanici 

Tab. 19 Srovnávací rovina 

1. měření 4. 5. 2006 
Bod 

převýšení [ m ] výška bodu [ m ] 

249 0,000 263,297 

P1 32,098 231,199 

P2 29,967 233,330 

P3 27,901 235,396 

P4 25,593 237,704 

P5 23,824 239,473 

P6 23,004 240,293 

P7 23,367 239,930 

P8 24,157 239,140 

P9 24,962 238,335 

P10 25,174 238,123 

P11 24,426 238,871 

P12 23,425 239,872 

P13 22,508 240,789 

P14 21,908 241,389 

P15 21,119 242,178 

P16 19,907 243,390 

P17 18,096 245,201 

P18 16,266 247,031 

P19 13,463 249,834 

P20 10,020 253,277 

P21 6,856 256,441 

P22 3,778 259,519 

P23 1,006 262,291 

P24 -1,750 265,047 

P25 -4,499 267,796 

P26 -7,109 270,406 

P27 -9,260 272,557 

P28 -10,941 274,238 

P29 -12,608 275,905 

P30 -13,759 277,056 

P31 -14,537 277,834 

P32 -13,984 277,281 

P33 -12,926 276,223 

P34 -12,157 275,454 

P35 -12,891 276,188 

P36 -14,472 277,769 

P37 -17,159 280,456 

P38 -19,109 282,406 

P39 -20,365 283,662 

P40 -21,042 284,339 
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Tab. 20 Poklesy bodů na pozorovací stanici 

2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 

27.5.2007 24.5.2008 2.4.2009 12.4.2010 15.4.2011 13.10.2011 23.3.2012 Bod 
Pokles 
 [ m ] 

Pokles 
 [ m ] 

Pokles 
 [ m ] 

Pokles 
 [ m ] 

Pokles 
 [ m ] 

Pokles 
 [ m ] 

Pokles 
 [ m ] 

249               

P1 -0,024 -0,434 -0,519 -0,545 -0,632 -0,751 -0,969 

P2 -0,074 -0,469 -0,561 -0,593 -0,694 -0,933 -1,296 

P3 -0,075 -0,475 -0,565 -0,600 -0,719 -1,008 -1,449 

P4 -0,082 -0,499 -0,598 -0,648 -0,782 -1,061 -1,535 

P5 -0,101 -0,539 -0,646 -0,710 -0,862 -1,143 -1,648 

P6 -0,089 -0,560 -0,673 -0,751 -0,938 -1,220 -1,751 

P7 -0,118 -0,631 -0,753 -0,848 -1,090 -1,385 -1,929 

P8 -0,106 -0,681 -0,807 -0,926 -1,256 -1,564 -2,102 

P9 -0,125 -0,746 -0,883 -1,034 -1,473 -1,794 -2,328 

P10 -0,119 -0,782 -0,929 -1,120 -1,664 -1,986 -2,468 

P11 -0,147 -0,820 -0,971 -1,255 -1,881 -2,185 -2,634 

P12 -0,144 -0,831 -0,999 -1,486 -2,151 -2,430 -2,832 

P13 -0,211 -0,894 -1,087 -1,851 -2,532 -2,782 -3,137 

P14 -0,370 -1,020 -1,260 -2,229 -2,897 -3,118 -3,404 

P15 -0,726 -1,349 -1,702 -2,884 -3,510 -3,689 -3,828 

P16 -1,175 -1,815 -2,381 -3,794 -4,327 -4,464 -4,646 

P17 -1,458 -2,098 -2,984 -4,475 -4,903 -5,008 -5,147 

P18 -1,482 -1,713 -2,870 -4,241 -4,573 -4,657 - 

P19 -1,281 -1,895 -2,958 -3,984 -4,243 -4,306 -4,393 

P20 -1,014 -1,583 -2,482 -3,145 -3,350 -3,400 -3,473 

P21 -0,798 -1,309 -2,002 -2,489 -2,660 -2,699 -2,760 

P22 -0,618 -1,036 -1,527 -1,888 -2,059 -2,132 -2,190 

P23 -0,427 -0,753 -1,067 -1,301 -1,486 -1,526 -1,572 

P24 -0,294 -0,536 -0,731 -0,893 -1,086 -1,108 -1,149 

P25 -0,189 -0,349 -0,461 -0,565 -0,743 -0,762 -0,797 

P26 -0,107 -0,200 -0,270 -0,342 -0,528 -0,543 -0,575 

P27 -0,069 -0,120 -0,118 -0,170 -0,335 -0,346 -0,373 

P28 -0,075 -0,129 -0,138 -0,201 -0,341 -0,352 -0,384 

P29 -0,047 -0,076 -0,130 -0,159 -0,296 -0,306 -0,326 

P30 -0,037 -0,058 -0,113 -0,134 -0,228 -0,233 -0,250 

P31 -0,036 -0,060 -0,117 -0,145 -0,239 -0,240 -0,256 

P32 -0,033 -0,049 -0,117 -0,188 -0,270 -0,275 -0,291 

P33 -0,035 -0,060 -0,125 -0,258 -0,331 -0,335 -0,349 

P34 -0,028 -0,047 -0,115 -0,267 -0,333 -0,333 -0,346 

P35 -0,044 -0,058 -0,125 -0,255 -0,317 -0,320 -0,327 

P36 -0,031 -0,048 -0,119 -0,227 -0,275 -0,273 -0,283 

P37 -0,030 -0,123 -0,118 -0,206 -0,192 -0,192 -0,201 

P38 -0,034 -0,124 0,335 0,268 -0,148 -0,142 -0,151 

P39 -0,029 -0,120 0,245 0,179 -0,093 -0,087 -0,099 

P40 -0,035 -0,125 -0,113 -0,159 -0,175 -0,161 -0,170 
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9.3. Porovnání naklonění na pozorovací stanici  

Tab. 21 Naklonění bodů na pozorovací stanici 

Vzdálenost 27.5.2007 24.5.2008 2.4.2009 12.4.2010 15.4.2011 13.10.2011 23.3.2012 
Bod 

[ m ] 

Naklonění 

[ mm/m ] 

Naklonění 

 [ mm/m ] 

Naklonění 

 [ mm/m ] 

Naklonění 

 [ mm/m ] 

Naklonění 

 [ mm/m ] 

Naklonění 

 [ mm/m ] 

Naklonění 

 [ mm/m ] 

P1-2 51,749 -0,9662 -0,6763 -0,8019 -0,9254 -1,1955 -3,5247 -6,3248 

P2-3 49,474 -0,0202 -0,1213 -0,0849 -0,1577 -0,4981 -1,5129 -3,0946 

P3-4 50,279 -0,1392 -0,4773 -0,6603 -0,9374 -1,2709 -1,0581 -1,7085 

P4-5 49,932 -0,3805 -0,8011 -0,9503 -1,2422 -1,5879 -1,6482 -2,2671 

P5-6 50,027 0,2399 -0,4198 -0,5547 -0,8357 -1,5345 -1,5312 -2,0469 

P6-7 49,751 -0,5829 -1,4271 -1,6090 -1,9341 -3,0518 -3,3125 -3,5798 

P7-8 49,812 0,2409 -1,0038 -1,0811 -1,5681 -3,3323 -3,6025 -3,4811 

P8-9 49,702 -0,3823 -1,3078 -1,5201 -2,1783 -4,3705 -4,6286 -4,5391 

P9-10 49,716 0,1207 -0,7241 -0,9192 -1,7279 -3,8417 -3,8499 -2,8281 

P10-11 49,706 -0,5633 -0,7645 -0,8480 -2,7198 -4,3475 -4,0126 -3,3316 

P11-12 49,814 0,0602 -0,2208 -0,5611 -4,6307 -5,4282 -4,9153 -3,9647 

P12-13 50,302 -1,3320 -1,2524 -1,7663 -7,2566 -7,5823 -7,0077 -6,0693 

P13-14 49,830 -3,1908 -2,5286 -3,4708 -7,5849 -7,3245 -6,7339 -5,3602 

P14-15 52,992 -6,7180 -6,2085 -8,3314 -12,3747 -11,5679 -10,7799 -7,9955 

P15-16 46,742 -9,6059 -9,9696 -14,5330 -19,4632 -17,4713 -16,5750 -17,5003 

P16-17 49,686 -5,6958 -5,6958 -12,1272 -13,7066 -11,5877 -10,9447 -10,0974 

P17-18 49,249 -0,4873 7,8174 2,3107 4,7505 6,6872 7,1270 - 

P18-19 48,972 4,1044 -3,7164 -1,7898 5,2510 6,7434 7,1623 - 

P19-20 50,825 5,2533 6,1387 9,3487 16,5145 17,5653 17,8170 18,0876 

P20-21 48,972 4,4107 5,5950 9,8036 13,3954 14,1082 14,3317 14,5593 

P21-22 49,594 3,6295 5,5047 9,5959 12,1182 12,1090 11,4157 11,4953 

P22-23 49,996 3,8203 5,6605 9,1997 11,7353 11,4609 12,1320 12,3530 

P23-24 50,427 2,6375 4,3033 6,6492 8,0847 7,9324 8,2942 8,4022 

P24-25 49,827 2,1073 3,7530 5,4318 6,5985 6,8802 6,9460 7,0664 

P25-26 50,004 1,6399 2,9798 3,8147 4,4448 4,3034 4,3677 4,4436 

P26-27 50,329 0,7550 1,5895 3,0241 3,4172 3,8368 3,9242 4,0056 

P27-28 50,115 -0,1197 -0,1796 -0,4121 -0,6112 -0,1210 -0,1177 -0,2175 

P28-29 49,623 0,5643 1,0681 0,1632 0,8491 0,9066 0,9270 1,1547 

P29-30 50,329 0,1987 0,3576 0,3517 0,4925 1,3406 1,4346 1,5121 

P30-31 50,115 0,0200 -0,0399 -0,0978 -0,2238 -0,2189 -0,1327 -0,1117 

P31-32 49,903 0,0601 0,2204 0,0050 -0,8495 -0,6159 -0,7054 -0,6994 

P32-33 49,797 -0,0402 -0,2209 -0,1546 -1,4068 -1,2264 -1,1918 -1,1627 

P33-34 49,952 0,1401 0,2602 0,2062 -0,1919 -0,0340 0,0360 0,0661 

P34-35 49,958 -0,3203 -0,2202 -0,2122 0,2514 0,3132 0,2622 0,3703 

P35-36 49,763 0,2612 0,2010 0,1236 0,5520 0,8464 0,9344 0,8762 

P36-37 50,114 0,0200 -1,4966 0,0289 0,4185 1,6652 1,6223 1,6423 

P37-38 49,890 -0,0802 -0,0200 9,0649 9,4984 0,8685 0,9902 1,0002 

P38-39 49,799 0,1004 0,0803 -1,8012 -1,7686 1,1111 1,1205 1,0583 

P39-40 50,012 -0,1200 -0,1000 -7,1683 -6,7590 -1,6386 -1,4876 -1,4357 
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9.4. Poloměry zakřivení na pozorovací stanici 

Tab. 22 Poloměry zakřivení na pozorovací stanici 

 Poloměr zakřivení  

Vzdálenost 27.5.2007 24.5.2008 2.4.2009 12.4.2010 15.4.2011 13.10.2011 23.3.2012 
Bod 

[ m ] [ km ] [ km ] [ km ] [ km ] [ km ] [ km ] [ km ] 

P1-2-3 101,223 0,054 0,091 0,071 0,066 0,073 0,025 0,016 

P2-3-4 99,753 -0,419 -0,140 -0,087 -0,064 -0,065 0,110 0,036 

P3-4-5 100,211 -0,208 -0,155 -0,173 -0,164 -0,158 -0,085 -0,090 

P4-5-6 99,959 0,081 0,131 0,126 0,123 0,935 0,427 0,227 

P5-6-7 99,778 -0,061 -0,050 -0,047 -0,045 -0,033 -0,028 -0,033 

P6-7-8 99,563 0,060 0,118 0,094 0,136 -0,177 -0,172 0,504 

P7-8-9 99,514 -0,080 -0,164 -0,113 -0,082 -0,048 -0,048 -0,047 

P8-9-10 99,418 0,099 0,085 0,083 0,110 0,094 0,064 0,029 

P9-10-11 99,422 -0,073 -1,231 0,698 -0,050 -0,098 -0,305 -0,099 

P10-11-12 99,520 0,080 0,092 0,173 -0,026 -0,046 -0,055 -0,079 

P11-12-13 100,116 -0,036 -0,049 -0,042 -0,019 -0,023 -0,024 -0,024 

P12-13-14 100,132 -0,027 -0,039 -0,029 -0,153 0,194 0,183 0,071 

P13-14-15 102,822 -0,015 -0,014 -0,011 -0,011 -0,012 -0,013 -0,020 

P14-15-16 99,734 -0,017 -0,013 -0,008 -0,007 -0,008 -0,009 -0,005 

P15-16-17 96,428 0,012 0,011 0,020 0,008 0,008 0,009 0,007 

P16-17-18 98,935 0,009 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 - 

P17-18-19 98,221 0,011 -0,004 -0,012 0,098 0,873 1,395 - 

P18-19-20 99,797 0,043 0,005 0,004 0,004 0,005 0,005 - 

P19-20-21 99,797 -0,059 -0,092 0,110 -0,016 -0,014 -0,014 -0,014 

P20-21-22 98,566 -0,063 -0,546 -0,237 -0,039 -0,025 -0,017 -0,016 

P21-22-23 99,590 0,261 0,320 -0,126 -0,130 -0,077 0,070 0,058 

P22-23-24 100,423 -0,042 -0,037 -0,020 -0,014 -0,014 -0,013 -0,013 

P23-24-25 100,254 -0,095 -0,091 -0,041 -0,034 -0,048 -0,037 -0,038 

P24-25-26 99,831 -0,107 -0,065 -0,031 -0,023 -0,019 -0,019 -0,019 

P25-26-27 100,333 -0,057 -0,036 -0,063 -0,049 -0,108 -0,113 -0,115 

P26-27-28 100,444 -0,057 -0,028 -0,015 -0,012 -0,013 -0,012 -0,012 

P27-28-29 99,738 0,073 0,040 0,087 0,034 0,049 0,048 0,036 

P28-29-30 99,952 -0,137 -0,070 0,265 -0,140 0,115 0,098 0,140 

P29-30-31 100,444 -0,281 -0,126 -0,112 -0,070 -0,032 -0,032 -0,031 

P30-31-32 100,018 1,245 0,192 0,487 -0,080 -0,126 -0,087 -0,085 

P31-32-33 99,700 -0,497 -0,113 -0,312 -0,089 -0,082 -0,102 -0,108 

P32-33-34 99,749 0,277 0,104 0,138 0,041 0,042 0,041 0,041 

P33-34-35 99,910 -0,109 -0,104 -0,119 0,113 0,144 0,221 0,164 

P34-35-36 99,721 0,086 0,118 0,148 0,166 0,094 0,074 0,099 

P35-36-37 99,877 -0,207 -0,029 -0,528 -0,374 0,061 0,073 0,065 

P36-37-38 100,004 -0,499 0,034 0,006 0,006 -0,063 -0,079 -0,078 

P37-38-39 99,689 0,276 0,497 -0,005 -0,004 0,206 0,382 0,859 

P38-39-40 99,811 -0,226 -0,277 -0,009 -0,010 -0,018 -0,019 -0,020 
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9.5. Porovnání výsledních údajů vlastního měření a teoretického výpočtu 

Tab. 23 Porovnání poklesů bodu na pozorovací stanici 

Porovnání poklesů 

Vlastní měření Teoretický výpočet 

23. 3. 2012 v programu Subsch 
Rozdíl Bod 

 [ m ]  [ m ]  [ m ] 

P1 -0,9689 -0,069 -0,900 

P2 -1,2962 -0,175 -1,121 

P3 -1,4493 -0,306 -1,143 

P4 -1,5352 -0,428 -1,107 

P5 -1,6484 -0,558 -1,090 

P6 -1,7508 -0,734 -1,017 

P7 -1,9289 -0,977 -0,952 

P8 -2,1023 -1,308 -0,794 

P9 -2,3279 -1,727 -0,601 

P10 -2,4685 -2,271 -0,197 

P11 -2,6341 -2,85 0,216 

P12 -2,8316 -3,431 0,599 

P13 -3,1369 -3,935 0,798 

P14 -3,404 -4,389 0,985 

P15 -3,8277 -4,794 0,966 

P16 -4,6457 -5,038 0,392 

P17 -5,1474 -5,179 0,032 

P18 - - - 

P19 -4,3925 -5,048 0,655 

P20 -3,4732 -4,749 1,276 

P21 -2,7602 -4,296 1,536 

P22 -2,1901 -3,673 1,483 

P23 -1,5725 -2,949 1,377 

P24 -1,1488 -2,222 1,073 

P25 -0,7967 -1,583 0,786 

P26 -0,5745 -1,061 0,486 

P27 -0,3729 -0,661 0,288 

P28 -0,3838 -0,384 0,000 

P29 -0,3265 -0,207 -0,119 

P30 -0,2504 -0,102 -0,148 

P31 -0,256 -0,045 -0,211 

P32 -0,2909 -0,018 -0,273 

P33 -0,3488 -0,007 -0,342 

P34 -0,3455 -0,002 -0,344 

P35 -0,327 -0,001 -0,326 

P36 -0,2834 0 -0,283 

P37 -0,2011 0 -0,201 

P38 -0,1512 0 -0,151 

P39 -0,0985 0 -0,099 

P40 -0,1703 0 -0,170 
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10. Závěr 

Výsledkem diplomové práce je výškové měření a vyhodnocení deformací pohybů 

bodů na liniové pozorovací stanici v oblasti 9. kry Dolu Karviná v závislosti na 

předchozích etapových měřeních. Samotné vlastní měření proběhlo ve dvou etapách dne 

13. 10. 2011 a 23. 3. 2012. Při druhém měření došlo v zimním období ke zničení bodu č. 

P18, následkem čehož nebyl bod zahrnut do výpočtů pohybů a deformací. Na základě 

naměřených výšek se výpočtem určili poklesy bodů, ze kterých bylo vypočteno naklonění 

a poloměry zakřivení.  

Všechny naměřené výšky bodů pozorovací stanice byly určeny v systému Balt po 

vyrovnání a jsou uvedeny v tabulce č. 18. V tabulce č. 17 se nacházejí výšky bodů 

převzatých měření a polohové souřadnice jednotlivých bodů. Nivelační zápisníky jsou 

uvedeny v příloze č. 6 a 7. Přehledná situace bodů pozorovací stanice a dobývaných 

porubů se nachází v příloze č. 4. 

Účinky hlubinného dobývání se projevují na sledovaných povrchových bodech 

různou intenzitou svislých pohybů. Z výpočtů poklesů vyplývá, že největší pokles byl 

naměřen na bodě č. P17, který se nachází nad těžištěm vydobytých ploch. Nejmenší pokles 

byl naměřen na okraji liniové pozorovací stanice na bodě č. P39. Všechny vypočtené 

poklesy jsou zobrazeny v tabulce č. 20. Poklesy vypočtené z převzatých výšek jsou 

označeny 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Poklesy vypočtené z vlastních měření výšek jsou 

označeny 7-1 a 8-1. Grafy poklesů se nacházejí v příloze č. 1. 

Hodnoty naklonění se nacházejí v tabulce č. 21, jsou vypočteny z posunů mezi 

dvěma body a vodorovné vzdálenosti mezi nimi. Grafy naklonění jsou uvedeny v příloze č. 

2. V tabulce č. 22 jsou uvedeny hodnoty poloměru zakřivení pro převzaté i pro vlastní 

měření. Poloměr zakřivení je vyjádřen v kilometrech a vypočten je z naklonění mezi třemi 

body a vodorovné vzdálenosti mezi nimi.  

Teoretický výpočet poklesů byl proveden ve výpočetním programu Subsch a byl 

porovnán s naměřenými hodnotami ze dne 23. 3. 2012. Je vidět, že hodnoty naměřených 

poklesů místy nedosahují hodnot teoretického výpočtu pro zvolený součinitel dobývání.  

Porovnání výsledků vypočtených poklesů a teoretických poklesů je zobrazeno v tabulce 

č. 23. Grafy porovnání poklesů jsou v příloze č. 3.  
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Na základě zjištěných hodnot svislých pohybů a deformací bodů na pozorovací 

stanici, lze konstatovat, že na některých místech pozorovací stanice dochází ke značným 

pohybům a deformacím a proto doporučuji pokračovat v pravidelném pozorovaní bodů.  
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