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Anotace 

     Cílem této práce je pozorování stavu sesuvného území v areálu 

cementárny, posouzení, zda došlo k posunům pozorovaných bodů. V rámci práce 

byly uskutečněny dvě etapy měření. Základní etapové měření se uskutečnilo dne 2.4 

2009 a druhé etapové měření se uskutečnilo dne 1.4 2010. Pro vyhodnocení 

výsledku měření se pouţila metoda nejmenších čtverců. Výsledkem práce je číselné 

a grafické vyhodnocení naměřených polohových změn na pozorovaných bodech a 

doporučení, zda je potřebné i nadále svah monitorovat. 

Klíčová slova: sesuv svahu, etapové měření, vyrovnáni metodou nejmenších 

čtverců, číselné a grafické vyhodnocení, sledování. 

 

Summary 

Objective of work consists of observing the state of landslide areas in 

building cement plants and appraisal whether it shift of observed points. The work 

contains two phases of measurement. The basic phase of measurement was realized 

on April 2nd in 2009 a the second phase of measurement on April 1st in 2010. The 

least squares method was used for the evaluation of results. The primary result of 

work is numerical and graphical evaluation of measured positional changes of the 

observed points and recommendation, whether it is necessary to continue to 

monitoring the slope. 

Keywords:  landslide, phase measurement, a linear least squares, numerical and 

graphical evaluation, monitoring. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

  

MNČ Metoda nejmenších čtverců 

GNSS                                   Globální navigační druţicový systém 

ppm                                      Parts per milion (při délce je 1ppm změna 1 mm na 1 km) 

S-JTSK                                Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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ÚVOD

Víme, ţe celé kontinenty jsou v neustálém pohybu a ţe horotvorné jevy 

soustavně pokračují. Větší pohyby zemského povrchu jsou způsobovány působením 

ničivých zemětřesení, svahových gravitačních pohybů horninových mas z vyšších 

poloh do niţších, klimatologickými podmínkami právě tak jako morfologií reliéfu. 

Důleţitým geomorfologickým činitelem je také člověk, který působí na zemský povrch 

hlubinnou i povrchovou těţbou nerostných loţisek. Vytváří tzv. antropogenní formy 

reliéfu protoţe ho upravuje ve svůj prospěch.  

Svahové pohyby patří k nejrozsáhlejším geodynamickým jevům v  řešeném 

území. Ty se nejčastěji projevují sesuvy zemského povrchu. Směr pohybu můţe být 

vertikální a horizontální. Vertikální pohyb se projevuje poklesy pozorovaných objektů 

na povrchu, horizontální se projevuje posuny.  

V tomto případě se budeme zabývat pohyby zemského povrchu 

v horizontálním směru způsobenými povrchovou těţbou nerostných loţisek, kterého  

významným faktorem jsou vlastnosti horninového podloţí i sklon svahu.  
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1  CÍL A ÚČEL PROJEKTU 

Projekt vznikl na základě poţadavků investora a rozhodnutí havarijní komise 

pro řešení Sesuvného území v objektu cementárny CEMMAC, a.s., Horné Srnie 

v okrese Trenčín. 

  Na výrobu portlandského cementu jsou zvlášť vhodné vápnité jílovce  a jílové 

vápence pro přítomnost hydraulických příměsí. Loţiska těchto hornin se nachází 

v bradlovém pásmu severně od existujícího areálu cementárny a pochází z období 

jury a křídy. Většina z nich má mořský nebo jezerní původ. Tato hornina má 

geologický název slín respektive slínovec (viz obr. 1) a vznikla jako sedimentární 

hornina směsi jílu a karbonátu.  

 

Obr. 1 Púchovský slín, kamenolom Horné Srnie, bradlové pásmo  [8] 

 Při její těţbě se vytěţený materiál dále zpracovává a hlušina se ukládá zpět 

na svah. K prvním posunům došlo při stavbě parkoviště, které se začalo budovat 

na tomto svahu. Hlušina se opět vybrala a následně začal sesuv povrchu svahu. 

 I kdyţ posuny měly mírnou tendenci, vznikla potřeba je monitorovat z důvodu 

ochrany stavebního objektu parkoviště. Cílem této diplomové práce bylo posouzení, 

zda se má svah i nadále monitorovat a stanovení periody pro jeho monitorovaní.  
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2  CHARAKTERISTIKA LOKALITY POZOROVANÉHO SVAHU 

Sledovaný svah se nachází v katastrálním území Horné Srnie, v extravilánu severně 

od areálu cementárny. Obec Horné Srnie leţí v Bílých Karpatech na dolním toku řeky 

Vláry, 20 km severně od Trenčína.  

 

Obr. 2 Monitorovaný svah 

 

 

 Obr. 3 GPS souřadnice monitorovaného svahu [11] 
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2.1  Geografická poloha  

Orografický celek Bílé Karpaty se nachází na Slovensko-moravském pomezí, 

je součástí Slovensko-moravských Karpat. Podél celého pohoří prochází státní 

hranice mezi Slovenskou republikou a Českou republikou. Na území se nachází 

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty a Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty. Na 

jihu zabírají Chráněnou krajinní oblast část Myjavská pahorkatina na slovenské 

straně, resp. část Dolnomoravského úvalu na moravské straně [10]. 

 

2.2  Geologická stavba  

Při charakteristice geologické stavby monitorovaného území  se vychází z [11]. 

Slovenská strana Bílých Karpat je součástí vnějších Západních Karpat. 

Rozeznáváme zde dvě základní tektonické pásma – na jihovýchodním obvodu úzký 

pruh bradlového pásma a na severozápadním obvodu pruh vnějšího flyšového 

pásma. 

Horotvorné pohyby, pří kterých vznikly i Karpaty, způsobily podsouvaní jedné 

kry zemského povrchu (zemské kůry) pod vedlejší. Při tomto procesu došlo k odtrţení 

nejsvrchnějších vrstev podsouvané kry (vrstvy druhohorních vápenců) a k jejich 

vytlačení na povrch. Tyto „odřezky“ zemské kůry byly později ještě překryty flyšovými 

vrstvami (střídání pískovců a jílovců) usazenými na dně moře v starších třetihorách 

(Paleogén).  

Svah tvoří horniny směsi jílu a karbonátu, které vznikly sedimentací. Slín a 

jeho zpevněný ekvivalent slínovec je sedimentární hornina, která je jakýmsi 

mezníkem karbonátu a jílovitých hornin. Patří mezi ně různé stupně vápenatých 

jílovců a jílovitých vápenců, kde tvoří vápenatá sloţka 25 aţ 75% horniny a jílovitá 

sloţka ostatních 75 aţ 25% objemu horniny. Jílovité horniny jsou sice vodě 

nepropustné ale velmi citlivě reaguji na její zvýšený obsah vody. Při prudké změně 

vlhkosti dochází ke sníţení tření coţ nezřídka vede k sesuvům. 
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3  TEORETICKÉ ZÁKLADY PROBLEMATIKY 

Při charakteristice uvedených parametrů se vychází z [6]. 

 Vztaţný bod (pevný bod)   

 pevně stabilizovaný bod, polohově nebo výškově určený, ke kterému 

se vztahuji absolutní nebo relativní změny pozorovaných bodů 

objektů.  

 Vztaţná soustava  

 soubor vybraných - vztaţných bodů, které jsou zpravidla                  

ve vzájemném matematickém vztahu. K této soustavě bodů se 

vztahuje absolutní prostorová změna v poloze pozorovaných bodů 

objektů.  

 Pozorovaný bod  

 je to zvolený bod na objektu, kterým se sledují posuny i deformace 

konstrukce objektu. 

 Pozorovací stanice  

 je to soubor pozorovaných bodů, který se zřizuje pro monitorování 

vlivů dobývání nerostných loţisek, při monitorování posunů, poklesů, 

naklonění, vodorovném přetvoření. 

 Posun   

 horizontální změna polohy pozorovaného bodu objektu oproti 

základní nebo předcházející etapě měření.  

 Absolutní posun 

 změna polohy pozorovaného bodu určená v soustavě nezávisle     

od sledovaného objektu. Absolutní posuny jsou vztaţeny                

ke vztaţným bodům, které jsou umístněny mimo vlivy působení 

posunu. 

 Relativní posun  

 změna polohy pozorovaného bodu relativně určená vzhledem         

na vybraný pozorovaný (vztaţný) bod. Vyjadřuje vzájemné relativní 
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změny pozorovaných bodů objektu v měřické etapě časové 

předcházející.  

 Sesuv  

 vzniká na nepropustných a kluzkých plochách v důsledku vodní 

eroze anebo narušením stability svahu způsobenou lidským 

faktorem.  

 Pokles (zdvih) 

 pohyb ve směru tíţnice (vertikální) vyvolávaný stlačením základové 

půdy. 

 Naklonění 

 pootočení objektu od svislice nebo od horizontální roviny.  

 Průhyb (ohyb) 

 přetvoření objektu nebo jeho části ve směru kolmém na převládající 

rozměr vlivem zatíţení konstrukce. 

 Pootočení 

 natočení objektu vůči původní poloze. 

Ze zjišťovaných pohybů a deformací škodí stavebním objektům zejména 

naklonění, zakřivení a vodorovná přetvoření, neboť např. rovnoměrný pokles nebo 

posun objektu zpravidla neuškodí. Naopak napětí vyvolané vodorovným přetvořením, 

momenty ohybu vyvolané zakřivením nebo porušení statické rovnováhy – vyvolané 

nakloněním objektu – jsou pro objekty na povrchu nebezpečné. Přitom obvykle právě 

tyto deformační parametry určujeme nepřímo výpočtem z naměřených hodnot 

poklesů a posunů. [1] 

Prostorové deformace stavebních objektů se zpravidla neobjevují ihned. 

Většinou se objeví aţ po určitém období, kdy jiţ je stavební objekt pouţíván pro daný 

účel. Právě to je z hlediska moţné havárie neţádoucí. Účelem měření posunů 

stavebních objektů a jejich částí je včas zjistit abnormální hodnoty polohových změn, 

které nebyly projektem předpokládány a analyzovat příčiny tohoto jevu. Naměřené 

hodnoty posunů se porovnávají s očekávanými hodnotami, vypočtenými 

ve stavebním projektu. V následujícím období je nezbytné provádět periodické 
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sledování daného objektu, coţ je nevyhnutelným atributem bezpečnosti. 

Vyhodnocené výsledky měření posunů v průběhu výstavby umoţňují vykonat 

opatření na odstranění nedostatků při zakládání stavebních objektů, nebo dopředu 

analyzovat průběh moţných posunů a deformací.  
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4  POZOROVACÍ STANICE 

Většina pozorovacích stanic se zřizuje ke sledování poklesů a posunů, ale 

kromě toho slouţí i ke sledování vodorovných přetvoření, naklonění anebo jsou 

víceúčelové.  

Pozorovací stanice je v našem případě soubor vztaţných a pozorovaných 

bodů  slouţící k monitorování stavu sesuvu svahu v čase. Pro posouzení sesuvu a 

účinnosti sanačních prvků je velmi důleţité systematické měření pohybů, které je 

zabezpečené měřením v různých časových etapách. Periodické pozorování změn 

polohy jednotlivých stabilizovaných bodů pozorovací stanice nám umoţňuje upřesnit 

zákonitosti těchto změn.  

 

4.1  Tvar pozorovací stanice 

Pozorovací stanice můţe být liniová anebo plošná. Mezi liniové pozorovací 

stanice patří například tvar měřické přímky, osový kříţ, zalomené 

přímky,trojúhelníkové řetězce. Mezi plošné pozorovací stanice patří čtvercové nebo 

trojúhelníkové sítě, případně sítě roztroušených bodů. 

Z hlediska kompletnosti měření jsou plošné pozorovací stanice vhodnější neţ 

pozorovací stanice liniové. Z důvodu pracnosti měření a finančních nákladů jsou však 

pouţívanější liniové pozorovací stanice.  

 

4.2  Konfigurace bodů pozorovací stanice 

Pro korektní určení posunů bodů sledovaného svahu musíme vhodně zvolit polohu 

vztaţných i pozorovaných bodů. V lokalitě ,,Nad závodem“ je vybudována síť 

vztaţných bodů ( S1, S2,..., S6 ) a síť pozorovaných bodů ( P1, P2,…, P15)  (viz obr. 4).  
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Obr. 4 Konfigurace bodů pozorovací stanice 

 

4.3  Stabilizace bodů pozorovací stanice  

Vztaţné body byly umístněny mimo oblast největšího vlivu sesuvu svahu tak, 

aby bylo moţno pohodlně měřit pozorované body svahu. Vztaţné body jsou 

stabilizovány ocelovými rourami DN200 v hloubce 4m  tak, aby byla zajištěna stabilita 

i proti vymrzání. Stabilita bodů vztaţné sítě se ověřuje měřením uhlů a délek ve všech 

kombinacích s následným zpracováním MNČ. 

Pozorované body jsou stabilizovány ocelovými rourami DN100, které jsou 

zavrtány do hloubky 1,3 m pod povrch a vyčnívají 1,3 m nad terénem. Všechny body 

jsou ukončeny nerezovou podloţkou se šroubem pro dostředění přístrojů (viz obr. 5), 

terčů a světlo odráţejících zařízení s přesností 0,2 mm (nucená centrace). Body jsou 

vybavena odnímatelnými poklopy, které chrání centrační  zařízení před mechanickým 

poškozením a povětrnostními vlivy. Signalizace pozorovaných, ale i vztaţných bodů 

pro co nejpřesnější zacílení je v průběhu měření zabezpečena měřickými znaky. 
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Obr. 5 Stabilizace bodů pozorovací stanice 

 

4.4  Připojení bodů pozorovací stanice 

Připojení pozorovací stanice pro měření posunů je moţné trigonometrickou 

metodou (triangulace nebo trilaterace), polygonometricky případně metodou  GNSS. 

Pouţitím technologie GNSS není mezi body zapotřebí přímá viditelnost a navíc lze 

dosáhnout vysoké přesnosti.  
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5  MĚŘENÍ HORIZONTÁLNÍCH POSUNŮ 

Při metodice měření horizontálních posunů se vychází z [7]. 

Hlavní princip sledování pohybu svahu je měření pohybů pozorovaných bodů 

vůči stabilním vztaţným bodům, které by měly být umístněny mimo sesuvné území. 

Při výběru vhodné metody pro měření vodorovných posunů, jsou rozhodující jak 

podmínky pro měření, tak i poţadovaná přesnost výsledku. Přesnost určení posunů 

závisí od přesnosti určení polohy bodů v jednotlivých etapách měření. Všechny etapy 

měření se porovnávají se základní etapou počátečního stavu, která se v praxi značí i 

jako nultá. Posuny jsou vlastně rozdílem souřadnic základní etapy měření a další 

etapy.  

Měření horizontálních posunů se provádí metodami polohopisného měření, 

které umoţňují měřit absolutní nebo relativní změny mezi pevnými a pozorovanými 

body. Mezi tyto metody patří: 

 měření na měřických přímkách 

 měření polygonometrická 

 technologie GNSS 

 pozemní fotogrammetrie 

 měření trigonometrická (triangulace, trilaterace, kombinace triangulace a         

           trilaterace) 

Metoda záměrné přímky se pouţívá pro hrubý odhad rychlosti a velikosti 

pohybu sesuvu, kdyţ je znám jeho směr. Princip metody spočívá v tom, ţe se přes 

sesuvné území stabilizují v linii body. Při posunu dojde k jejich vychýleni. Odchylky 

pozorovaných bodů      od záměrné přímky se měří teodolitem.  

Technologie GNSS se pouţívá v případě, kdy není znám směr pohybu      a 

svah se nachází v nepřehledném terénu. 

Pozemní fotogrammetrie srovnává pohyb bodů na snímcích ze dvou nebo více 

pevných bodů, z kterých je vidět celé sesuvné území. Na sesuvu je nutné zajistit 

pevné fotogrammetrické stanovisko na stabilním území a vyznačit vlícovací  body. 
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5.1  Použitá metoda 

V daném případě byla pouţita trigonometrická metoda a to kombinace 

úhlového a délkového protínání. V podstatě jde o určování polohy pozorovaných 

bodů výpočtem ze souřadnic. Posuny určujeme z rozdílu souřadnic pozorovaných 

bodů vypočtených z horizontálních úhlů, délek, respektive kombinací ze základního   

a etapového měření. Pozorované body jsme zaměřili s přebytečnými pozorováními a 

vyrovnali metodou nejmenších čtverců.  

Určování délek elektrooptickými přístroji je velmi přesnou a rychlou metodou, 

kterou je vhodné kombinovat s měřením úhlů. Metoda uhlového a délkového 

protínání je vhodná pro sledování polohy dobře viditelných, ale nepřístupných bodů 

Při protínaní vpřed z úhlů jsou dány souřadnice bodů P1 (x1,x2), P2 (x1,x2),        

u těchto bodů se měří úhly 1, 2. Souřadnice určovaného bodu vypočteme podle 

vzorců [7]: 

                                                                     ,     (1) 

 

                                                                           .    (2) 

 

 

Obr. 6 Určování posunů triangulací  [7] 

 

)cos()cos( 2212321121313   sXsXX

)sin()sin( 2212321121313   sYsYY
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Při protínání vpřed z délek přímo můţeme měřit délky s1,3 a s2,3. Uhly w1 a 

w2určíme ze vztahů : 

                                      ,                                                                                      (3) 

  

 .                        (4)  

 

Pro výpočet souřadníc bodů P3 vyuţijeme rovníc (1,2). 

 

Obr. 7 Určování posunů trilaterací  [7] 

 

5.2  Přístrojové vybavení  

Při měření byla vyuţívaná totální stanice Topcon GPT-9000M (viz obr. 8). 

V průběhu obou etapových měření byly příznivé atmosférické podmínky.  
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                                               Obr. 8  Topcon řady GPT-9000M [9] 

Technické parametry: [9] 

Dalekohled  

Zvětšení   30×  

Délkové měření  

Rozsah v bezhranolovém módu   1,5 aţ 2000 m  

Přesnost měření:  v bezhranolovém módu   ± 5mm  

                             v dlouhém bezhran. módu   ± 10mm+10ppm  

Rozsah v hranol. módu    3000 m (1 hranol)  

Přesnost měření   ± 2mm+2ppm  

Úhlové měření  

Přesnost (podle DIN 18723): 1"(0.3mgon), 3"(1.0mgon), 5"(1.5mgon), 3"(1.0mgon)  

Senzor náklonu  

Typ - dvouosý kompenzátor   

Hmotnost přístroje s baterií   6,9 kg  
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5.3  Přesnost výsledků měření posunů  

Při přesnosti výsledku měření  posunů se vychází z [1]. 

Přesnost měření úhlů, ale i délek je funkcí pouţitých přístrojů a metody měření. 

Zpravidla platí, ţe čím vyšší přesnost, tím vyšší náklady. Přesnost měření 

charakterizuje střední polohová chyba . 

Vzorec na výpočet střední polohové chyby bodů určených protínáním z úhlů   a 

ze směrů je dán vztahem                                                                  

                                                                     ,                                                              (5) 

kde           

                                  13
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                                                                              .    .                                          (8)  

                                       

Polohová chyba závisí na přesnosti určení úhlů, jejich délce a velikosti úhlu . 

Nejpříznivější stav je, kdyţ strany svírají úhel rovnající se 900 . 

Střední polohová chyba určená protínáním z délek je  daná vztahem                              

.                                                                              ,                                                    (9) 

kde  

                                                                                          ,                                       (10) 

   

   

,                                      (11) 

 

                                                .   (12) 
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Střední polohová chyba bodů určených protínáním z úhlů a ze směrů anebo 

z délek se vypočte ze vzorce: 

                                                                                                 .                                (13) 

                                                           

Optimální přesnost polohy se dá dosáhnout při úhlu protnutí 900. U protínání 

z délek polohová přesnost závisí právě od úhlu protnutí. U úhlového měření se pro 

body leţící nad optimální kruţnicí polohová přesnost sniţuje zmenšováním úhlu 

protnutí i prodlouţením délky stran.  

Potřebnou přesnost pro měření úhlů nebo délek lze určit ze vztahů: 
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 .                                   (15)   

Při konstantní střední chybě délkového měření, musíme s rostoucí délkou 

záměr zpřesňovat měření úhlů. Naopak při zkracujících se záměrách musíme 

zpřesňovat délkové měření. Existuje hranice, kdy je výhodnější měřit úhly kratší 

vzdálenosti nebo délky větší velikosti. 
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6  ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ 

Naměřena data byla zpracována pomoci software  Kokeš & CGS aplikace 7.25 

(protínaní vpřed z uhlů a délek). Výstupem z tohoto programu jsou přibliţné 

souřadnice vztaţných i pozorovaných bodů v S-JTSK (viz příloha č.1).  

 

6.1 Vyrovnání vztažných bodů etapy č. 1  

Základní etapové měření se uskutečnilo dne 2.4. 2009.  

Ověření stability bodů vztaţné sítě předchází měření pozorovaných bodů [5]. 

Při kontrole stability síť vztaţných bodů vyrovnáme jako volnou síť. Při vyrovnání této 

sítě můţeme postupovat dvojím způsobem a to buď metodou podmínkových měření 

a následným výpočtem souřadnic bodů sítě nebo pouţitím některé z metod vyrovnání 

souřadnic bodů sítě s defektem vztaţných údajů. Volné sítě mohou být určeny 

délkami a úhly ( jako v tomto případě ), délkami a směrníky.  

Pokud nemají sítě kompletní vztaţné údaje, hovoříme, ţe mají defekt 

vztaţných údajů, vztaţní údaje nejsou v dostatečném počtu.  

Defekt hodnosti sítě se vypočte ze vztahu:                                                                                                 

                                                                                       ,                                          (16) 

kde 

 m* je počet nevyhnutných vztaţných údajů , m*=3, 

 m´ je počet existujících vztaţných údajů.  

Matice koeficientů normálních rovnic ATPA je singulární. Pro odstranění 

defektu hodnosti matice A musíme k singulární matici koeficientů připojit matici 

podmínek. 

Vektor vyrovnávaných parametrů: 

                                                                                                                       (17) 

Samotné vyrovnaní vztaţných bodů jako volné sítě bylo provedeno pomocí 

softwaru Mathcad 2001 Professional. Postup vyrovnání vztaţných bodů 1. etapy je 

zřejmý z následujících stran č. 18 aţ 21 a je uveden i jako příloha. 

  PlAFFPAAx TTT 1


´* mmd 
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Na přehledné zpracování vypočtených dát ve formě tabulek byl vyuţit software 

Microsoft Office Excel 2003. Metodou „Vyrovnání volné sítě“ jsme dospěli 

k vyrovnaným souřadnicím vztaţných bodů základní etapy, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. Střední souřadnicové chyby  charakterizují přesnost určení souřadnic 

vztaţných bodů základní etapy.  

 

Tabulka 1  Vyrovnané souřadnice vztažných bodů 1. etapového měření a jejich střední chyby 

Vyrovnané souřadnice vztaţných bodů Střední souřadnicové chyby 

  y (m) x (m) my (mm) mx (mm) 

S1 491393,455 1193254,584 1,2 0,8 

S2 491276,436 1193112,623 1,3 1,6 

S3 491477,727 1193401,593 1,3 0,9 

S4 491583,051 1193290,552 0,9 1,0 

S5 491628,688 1193400,851 1,6 1,3 

S6 491624,132 1193078,204 1,1 0,9 

 

Kromě vyrovnání měřených veličin je nutno provést i rozbor přesnosti [4]. 

Samotné vyrovnání měřených veličin nestačí. Musí se provést  i rozbor přesnosti, při 

kterém stanovíme jednotkovou střední (aposteriorní) chybu 0, střední souřadnicové 

chyby mx, my, popřípadě střední polohovou chybu mP. 

Jednotková střední chyba  (aposteriorní)   má tvar 

        
kn

PvvT


0  ,  (18) 

kde n je počet všech měření, k je počet nutných měření, tedy n-k  je počet 

nadbytečných měření. 

Střední souřadnicové chyby  

                                                                                     ,                                 (19) 

 , (20) 

 jsou prvky matice Q (Qxx a Qyy)  na hlavní diagonále.    

Střední  polohová chyba má tvar:      
22

yxp mmm     .                             (21)            

xxx Qm  0

yyy Qm  0
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Obr. 9  Střední elipsa chyb 

Pro grafické vyjádření chyb se pouţívá střední elipsa chyb, která je definovaná 

hlavní poloosou a, vedlejší poloosou b a směrníkem hlavní poloosy . Platí vztahy: 

 

 , (22) 

 

 , (23) 

 

  . (24) 

 

 

Grafickým znázorněním středných elips chyb jednotlivých vztaţných bodů 

základní etapy dokáţeme vyjádřit chybu v poloze bodu. Výpočetně byly stanoveny 

parametry středních elips chyb a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
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Tabulka 2   Parametry středních elips chyb vztažných bodů 1. etapového měření 

Vztaţné Hlavní poloosa  Vedlejší poloosa  Směrník hlavní 

body a ( mm ) b ( mm ) poloosy ( g ) 

S1 1,2 0,8 15,825 

S2 1,6 1,3   8,236 

S3 1,3 0,8 21,639 

S4 1,2 0,7 -37,975 

S5 1,5 0,9 -29,239 

S6 1,2 0,9 26,276 
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6.2 Vyrovnání vztažných bodů etapy č. 2  

Druhé etapové měření se uskutečnilo dne 1.4. 2010. 

Metodou „Vyrovnání volné sítě“ (viz příloha 2)  jsme dospěli k vyrovnaným 

souřadnicím vztaţných bodů druhé etapy, které jsou uvedeny v tabulce č. 3. Střední 

souřadnicové chyby  charakterizují přesnost určení souřadnic vztaţných bodů druhé 

etapy. 

 

Tabulka 3  Vyrovnané souřadnice vztažných bodů 2. etapového měření a jejich střední chyby 

Vyrovnané souřadnice vztaţných bodů Střední souřadnicové chyby 

  y (m) x (m) my (m) mx (m) 

S1 491393,455 1193254,585 0,9 0,6 

S2 491276,437 1193112,621 0,9 1,2 

S3 491477,728 1193401,592 0,9 0,6 

S4 491583,092 1193290,572 0,6 0,7 

S5 491628,691 1193400,849 0,8 1,0 

S6 491624,131 1193078,206 0,8 0,7 

 

Grafickým znázorněním středných elips chyb jednotlivých vztaţných bodů 

druhé etapy dokáţeme vyjádřit chybu v poloze bodu. Výpočetně byly stanoveny 

parametry středních elips chyb a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

 

Tabulka 4   Parametry středních elips chyb vztažných bodů 2. etapového měření 

Vztaţné Hlavní poloosa  Vedlejší poloosa  Směrník hlavní 

body a ( mm ) b ( mm ) poloosy ( g ) 

S1 0,9 0,6 15,829 

S2 1,2 0,9 8,233 

S3 1,0 0,6 21,644 

S4 0,9 0,5 -37,973 

S5 1,1 0,7 -29,242 

S6 0,9 0,6 26,276 
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6.3 Určení posunů vztažných bodů 

Rozdíl souřadnic vztaţných bodů 1. a  2. etapy měření nám vyjadřuje jejich 

posun, coţ je uvedeno v tabulce č. 5. 

 

Tabulka 5   Souřadnicové rozdíly vztažných bodů  1. a  2. etapového měření  

Souřadnicové rozdíly  

Vztaţné body  y (mm) x (mm) 

S1 0,3 0,9 

S2 0,5 -1,8 

S3 0,7 -0,9 

S4 41,0 20,0 

S5 2,6 -1,9 

S6 -1,3 1,7 

 

Ověřením stability bodů vztaţné sítě ve 2. etapě jsme zjistili, ţe na bodech S4 

a S5 došlo k výrazným posunům, coţ je uvedeno v tabulce č. 6. Do následujícího 

etapového měření se budou proto zahrnovat souřadnice bodů vztaţné sítě vypočteny 

a vyrovnány z 2. etapy měření. 

 

Tabulka 6  Určení posunů vztažných bodů  1.a 2. etapového měření 

Vztaţné 
body 

Posun 
 p (mm) 

Střední polohová chyba   
mp  (mm) 

  tmp       

(mm) 
Rezoluce 
 o posunu 

S1 1,0 1,4 2,9 ne 

S2 1,9 1,6 3,3 ne 

S3 1,1 1,4 2,9 ne 

S4 45,6 1,2 2,4 ano 

S5 3,2 1,6 3,1 ano 

S6 2,1 1,3 2,6 ne 
 

Určení posunů vztaţných bodů bylo provedeno pomocí softwaru Mathcad 

2001 Professional. Postup určení posunů vztaţných bodů 1. etapy je zřejmý 

z následující strany č. 27 a je uveden i jako příloha. 
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Při riziku chybného rozhodnutí nulové hypotézy, které je 5 % jsme došli k 

závěru, ţe na bodech S4, S5 došlo k posunům. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na 

základě  vztahu                    

                                            ,                                                                          (25) 

pro který je t = 2.  Hladina významnosti tohoto tvrzení je 95% [5].  

Grafické vyjádření posunů vztaţných bodů 1. a 2. etapy se středními elipsami 

chyb bylo zpracováno v software MicroStation V8 a následně upraveno na PDF 

formát (viz příloha 4). 
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6.4 Vyrovnání pozorovaných bodů etapy č. 1 

Určení posunů pozorovaných bodů bylo provedeno pomocí softwaru Mathcad 

2001 Professional. Postup určení posunů pozorovaných bodů 1. etapy je zřejmý 

z následující strany č. 29, 30, 31, 32 a je uveden i jako příloha. 
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Metodou „Vyrovnání měřených veličin“ jsme dospěli k vyrovnaným 

souřadnicím pozorovaných bodů základní etapy, které jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Střední souřadnicové chyby  charakterizují přesnost určení souřadnic pozorovaných 

bodů základní etapy.  

 

Tabulka 7   Vyrovnané souřadnice pozorovaných bodů 1. etapového měření a jejich střední chyby 

Vyrovnané souřadnice pozorovaných bodů Střední souřadnicové chyby 

  y (m) x (m) my (mm) mx (mm) 

P101 491407,432 1193107,400 2,6 1,9 

P102 491464,253 1193135,852 2,0 1,9 

P103 491415,011 1193200,821 2,2 1,2 

P104 491425,372 1193252,566 0,5 4,6 

P105 491507,349 1193114,432 1,7 2,2 

P106 491485,870 1193178,621 1,6 1,9 

P107 491471,420 1193247,723 0,9 3,0 

P108 491538,518 1193142,722 1,9 1,8 

P109 491524,109 1193216,818 1,4 1,5 

P110 491523,459 1193281,682 0,9 3,2 

P111 491529,892 1193370,918 2,3 1,6 

P112 491556,111 1193406,558 3,7 1,6 

P113 491476,070 1193303,679 1,2 2,4 

P114 491466,242 1193355,079 1,7 1,8 

P115 491423,429 1193304,278 1,9 1,4 
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Grafickým znázorněním středných elips chyb jednotlivých pozorovaných bodů 

základní etapy dokáţeme vyjádřit chybu v poloze bodu. Výpočetně byly stanoveny 

parametry středních elips chyb a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

 

Tabulka 8   Parametry středních elips chyb pozorovaných bodů 1. etapového  měření 

Pozorované Hlavní poloosa  Vedlejší poloosa Směrník hlavní 

body a ( mm ) b ( mm ) poloosi ( g ) 

P101 2,6 1,9 -0,826 

P102 2,3 1,6 46,238 

P103 2,4 0,8 25,412 

P104 4,7 0,4 -3,734 

P105 2,3 1,5 -31,786 

P106 2,1 1,4 -39,702 

P107 3,0 0,9  -0,031 

P108 2,3 1,3 48,585 

P109 1,6 1,3 43,119 

P110 3,3 0,8   8,862 

P111 2,5 1,3 31,854 

P112 3,7 1,5   6,352 

P113 2,5 1,1 13,979 

P114 1,8 1,7 31,623 

P115 2,2 0,8 -37,575 
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6.5 Vyrovnání pozorovaných bodů etapy č. 2 

Metodou „Vyrovnání měřených veličin“ (viz příloha 2) jsme dospěli 

k vyrovnaným souřadnicím pozorovaných bodů druhé etapy, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 9. Střední souřadnicové chyby  charakterizují přesnost určení souřadnic 

pozorovaných bodů druhé etapy.  

 

Tabulka 9   Vyrovnané souřadnice pozorovaných bodů 2. etapového měření a jejich střední chyby 

Vyrovnané souřadnice pozorovaných bodů Střední souřadnicové chyby 

  y (m) x (m) my(mm) mx(mm) 

P101 491407,451 1193107,411 1,4 1,1 

P102 491464,280 1193135,861 1,1 1,1 

P103 491415,069 1193200,831 1,2 0,7 

P104 491425,369 1193252,596 0,3 2,6 

P105 491507,358 1193114,440 1,0 1,2 

P106 491485,889 1193178,640 0,9 1,0 

P107 491471,461 1193247,730 0,5 1,7 

P108 491538,541 1193142,730 1,1 1,0 

P109 491524,138 1193216,840 0,8 0,8 

P110 491523,479 1193281,689 0,5 1,8 

P111 491529,889 1193370,951 1,3 0,9 

P112 491556,140 1193406,550 2,1 0,9 

P113 491476,080 1193303,681 0,7 1,4 

P114 491466,260 1193355,069 1,0 1,0 

P115 491423,490 1193304,291 1,0 0,8 
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Grafickým znázorněním středných elips chyb jednotlivých pozorovaných bodů 

druhé etapy dokáţeme vyjádřit chybu v poloze bodu. Výpočetně byly stanoveny 

parametry středních elips chyb a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

 

Tabulka 10   Parametry středních elips chyb pozorovaných bodů 2. etapového měření 

Pozorované Hlavní poloosa  Vedlejší poloosa  Směrník hlavní 

body a ( mm ) b ( mm ) poloosi ( g ) 

P101 1,4 1,1 -0,723 

P102 1,3 0,9 41,630 

P103 1,3 0,5 22,934 

P104 2,6 0,2 -3,328 

P105 1,3 0,8 -28,605 

P106 1,1 0,8 -35,717 

P107 1,7 0,5 -0,017 

P108 1,3 0,7 43,725 

P109 0,9 0,7 38,806 

P110 1,8 0,4   7,981 

P111 1,4 0,7 28,684 

P112 2,1 0,8   5,729 

P113 1,4 0,6 12,588 

P114 1,0 0,9 28,362 

P115 1,2 0,5 -33,873 
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6.6 Určení posunů pozorovaných bodů 

Určení posunů pozorovaných bodů bylo provedeno pomocí programu Mathcad 

2001 Professional (viz příloha 2).  

Rozdíl souřadnic pozorovaných bodů 1. a 2. etapy měření nám  vyjadřuje jejich 

posun, coţ je uvedeno v tabulce č. 11.  

 

Tabulka 11   Souřadnicové rozdíly pozorovaných bodů 1. a 2. etapového měření  

Souřadnicové rozdíly  

Pozorované body y (mm) x (mm) 

P101 19,2 11,0 

P102 26,6  9,0 

P103 27,3             10,1 

P104 -2,4 30,3 

P105 9,3   8,2 

P106 19,1 19,1 

P107 41,1   7,1 

P108 22,4   8,0 

P109 29,4 22,0 

P110 19,8   7,1 

P111 -2,6 33,1 

P112 29,5  -8,0 

P113 10,2   2,0 

P114 17,6 -10,3 

P115 60,7 13,1 
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Ověřením stability pozorovaných bodů ve 2. etapě jsme zjistili, ţe na všech 

bodech došlo k výrazným posunům, coţ je uvedeno v tabulce č. 12.  

 

Tabulka 12   Určení  posunů pozorovaných bodů 1. a  2. etapového  měření 

Pozorované 
body 

Posun p  
(mm) 

Střední polohová chyba  
 mp  (mm) 

  

tmp       

(mm) 
Rezoluce 
o posunu 

P101 22,1 2,4 4,8 ano 

P102 28,1 2,3 4,5 ano 

P103 58,2 1,4 2,8 ano 

P104 30,1 0,7 1,5 ano 

P105 12,3 2,3 4,6 ano 

P106 26,9 2,0 4,0 ano 

P107 41,7 3,4 6,9 ano 

P108 23,8 2,1 4,2 ano 

P109 36,7 1,7 3,3 ano 

P110 21,0 3,5 7,0 ano 

P111 33,1 2,6 5,2 ano 

P112 30,6 2,0 4,1 ano 

P113 10,4 2,7 5,4 ano 

P114 20,2 2,0 4,0 ano 

P115 62,1 1,6 3,2 ano 

 

Při riziku chybného rozhodnutí nulové hypotézy, které je 5 % jsme došli k 

závěru, ţe na všech bodech došlo k posunům. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na 

základě  vztahu (25), pro který je t = 2.  Hladina významnosti tohoto tvrzení je 95% 

[5].  

Grafické vyjádření posunů pozorovaných bodů 1. a 2. etapy se středními 

elipsami chyb bylo zpracováno v software MicroStation V8 a následně upraveno na 

PDF format (viz příloha 4). 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce je dokumentace dílčích měření sesuvů v lokalitě Horné Srnie.  

Geodetickým měřením se prokázaly posuny na vztaţných bodech S4, S5 a na všech 

pozorovaných bodech. Posuny pozorovaných bodů se pohybovali od 10,4 mm do 

62,1 mm. Pro získání ucelenějšího obrazu o vývoji sesuvného území je nutno 

sledovat toto území v delším časovém období. Z tohoto důvodu navrhuji pokračovat 

v monitorování svahového území. 

Pokud budou posuny na pozorovaných bodech dosahovat obdobných hodnot, 

jako v etapě 1 a 2, navrhuji upravit časový interval monitorovaní a to minimálně  na 

dvakrát ročně.  

Měření dynamiky sesuvů geodetickými metodami má veliký význam při 

likvidaci svahových sesuvu. Na základě výsledků měření a jejich průběţného 

vyhodnocování je moţné včas provést opatření ke zvýšení bezpečností a sníţení 

ekonomických dopadů.  Pro eliminaci svahových sesuvů se můţe uplatnit řada 

sanačních opatření, které umoţní vyuţití tohoto území pro další účely, např. pro 

investiční výstavbu atd.  
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