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ANOTACE 

  Předložená bakalářská práce se zabývá zjištěním poklesů hydrogeologických vrtů 

vlivem dobývání Dolu ČSM. V první části je vysvětlení principu výškového měření 

s povolenými odchylkami. V další části je popsáno poddolované území a následné vlivy 

poddolování na zemský povrch. V praktické části se práce zabývá zpracováním výškového 

měření s vyhodnocením a porovnáním vertikálních pohybů v oblasti Stonava. Na závěr 

bakalářské práce je vloženo doporučení v pokračování sledování vertikálních pohybů 

hydrogeologických vrtů. 

Klíčová slova: nivelace, vertikální poklesy, důlní vlivy, hydrogeologické vrty 

ANNOTATION 

   Submitted bachelor thesis deals with the findings of the declines of 

hydrogeological boreholes due to mining performed by ČSM Mine. In the first part is an 

explanation of the principle of elevation measurement tolerances. The next section 

describes the undermined area and consequential effects of undermining on the Earth’s 

surface. The practical part of the work deals with the processing of height measurement 

evaluation and comparison of vertical movements in the area Stonava. At the conclusion of 

this work is put in the recommendation of continuation of the monitoring of vertical 

movements of hydrogeological wells. 

Keywords: leveling, vertikal drops, mining influences, hydrogeological boreholes 
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1. Úvod 

Má bakalářská práce má název „ Sledování vertikálních pohybů hydrogeologických 

vrtů vlivem dobývání dolu ČSM v oblasti Stonava.“ Toto téma jsem si vybrala z důvodu jeho 

zajímavosti, nezvratným a různorodým poklesům vlivem těžby v dané oblasti. Zároveň o 

výběru rozhodlo zabývání se touto problematikou v povinné praxi na střední škole. Výsledky 

této středoškolské činnosti jsou v mé práci také částečně zahrnuty. 

V padesátých letech byl v okolí obce Stonavy prováděn geologický průzkum, při 

kterém bylo průzkumnými vrty zjištěno kompletní karbonské souvrství. Dne 1. září 1958 byla 

zahájena výstavba dolu ČSM, o měsíc později se začalo s hloubením jam a v roce 1968 byla 

vytěžena první tuna uhlí v rámci zahájení těžby. 

Vlivem hlubinného dobývání dochází k narušení zemského povrchu, což je důvodem 

pro změny vedoucí k deformacím a následným vertikálním poklesům, čímž je ovlivněn 

komplexní vzhled a ráz krajiny, z tohoto důvodu málem obec Stonava v osmdesátých letech 

zanikla. 

Důlní vlivy na ráz krajiny vznikající následkem těžby dolu ČSM jsou zaměřovány a 

vyhodnocovány v půlročních intervalech, vždy na jaře a na podzim. Důvodem měření je 

určení vertikálních pohybů hydrogeologických vrtů. Naměřené hodnoty slouží ke stanovení 

výšky odměřených bodů. Výsledky měření jsou použity jako podklad pro hydrogeologický 

monitoring k pozorování půdních poklesů a zjištění stavu, průběhu a změn hladiny podzemní 

vody. 

Náplní mé bakalářské práci tedy bylo zaměření daných hydrogeologických vrtů na 

jaře a na podzim roku 2010, stanovení jejich nadmořské výšky výpočtem a následné 

porovnání s průměrnými hodnotami z roku 2007, které byly měřeny v rámci mé 

středoškolské praxe.  

Praktická část obnášela kompletní rekognoskaci terénu po celém území Stonavy tak, 

abychom označili a zviditelnili námi měřené vrty. To znamená přizpůsobit přírodní prostřední 

k dobré viditelnosti vrtů – drobné úpravy stromů, keřů a travnatých porostů a následná 

signalizace vrtu reflexní barvou s označením okolí, abychom zamezili minutí měřeného vrtu. 

Následně jsme zkontrolovali výchozí nivelační body, jejichž nadmořské výšky byly 

převzaty z revírní nivelace OKD, která se měří každé 2 – 3 roky. Jedná se o přesnou 

geometrickou nivelaci ze středu, která má počátek a konec na nepoddolovaném území. 

Měření jsme uspořádali dle možností do devíti nivelačních pořadů s dvanácti vrty. 

Výsledkem je pak soubor nadmořských výšek hydrogeologických vrtů s vyhodnocením 

poklesů uvedenými v tabulce. 
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 Tabulka č. 1: Rozdělení nivelačních tahů:  

pevný nivelační bod hydrogeologický vrt 

Gz10-52.5a V24 

Ge5-8 V29, V30, V31 

Gz10-51.1 V1 

86.3 V7, V20 

Ge02-2 V9, V12 

18 V3, V5 

Gz10-54.5 V8 

    Grafické znázornění přibližného průběhu nivelačních tahů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Obrázek č. 1 Znázornění přibližného průběhu nivelačních tahů 
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1.1.Popis území 

Oblast Stonava se rozkládá v severovýchodní části České republiky na asi 14 km
2
  

mezi městy Karviná a Horní Suchá. Vesnice Stonava leží v průměrné nadmořské výšce      

259 m n.m., 49°48´44´´ zeměpisné šířky a 18°31´50´´ zeměpisné délky. Z celkové katastrální 

výměry obce zabírá 40% orná půda. 

Vlivem hlubinného dobývání byl narušen i zemský povrch, což ovlivnilo nejen 

vzhled této lokality, ale vznikl tak důsledek vedoucí k deformacím a následným poklesům. 

Tímto vlivem patří stonavská oblast mezi nejvýznamnější zlomové tektonické poruchy, které 

dosahují až několika set metrů výškového rozdílu. 

V 50. letech proběhly v okolí obce průzkumné vrty, které potvrdily existenci 

kompletního karbonského souvrství. Kvůli těžbě tato obec málem v 80.letech zanikla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2  Oblast Stonava 

 

1.2. Důl ČSM 

Důl ČSM (Důl Československého svazu mládeže) se nachází ve východní části 

karvinské dílčí pánve. Územně je členěn do dvou větrních oblastí sever a jih se 

samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných jam. Organizačně je členěn na dva těžební 

závody, důlní závod Sever a důlní závod Jih. Úpravna je v lokalitě sever a má kapacitu  

1100t za hodinu. Dobývací prostor se nachází v katastrech obcí Stonava, Karviná, 

Albrechtice a Chotěbuz. Díky rozsáhlé investiční výstavbě v 90. letech a po roce 2000 se 

předpokládá životnost dolu nejméně do roku 2028 [10]. 

Technologie dobývání uhlí je vzhledem k dobývaným mocnostem a geologickým 

podmínkám orientována na vysoký stupeň mechanizace. Používanou dobývací metodou je 

směrné stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů a mechanizované 

výztuže[10]. 
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Kvůli komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrům bylo možné 

zahájit těžbu až koncem roku 1968 [10]. 

  Důl ČSM v číslech[10]: 

- Rozloha důlního pole dolu ČSM je cca 22 km
2
 

- Produkce r. 2010 – cca 2,37 mil. tun z toho 95% koksovatelného uhlí 

- Zásoby k 1.1.2011 – cca 48 mil. tun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek č. 3 Důl ČSM 

2. Výškové měření 

  Výškové měření se používá pro určení výšek jednotlivých bodů. 

Pro určení výšek bodů využíváme metody měření: 

- Nivelací 

- Trigonometricky 

- Barometricky 

- GNSS 

- Hydrostaticky 

  Při výškovém měření zjišťujeme svislé vzdálenosti od hladinové plochy 

procházející nulovým bodem. Tato plocha se taky nazývá nulová hladinová plocha nebo 

nulový horizont. Ostatní hladinové plochy se nazývají skutečné horizonty bodů. Kromě 

skutečného horizontu se v geodézii ještě používá zdánlivý horizont, který je tečnou v daném 

bodě. [2] 
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    Obrázek č. 4 Základní pojmy [3] 

Základní pojmy z obrázku č. 4 : 

Zdánlivý horizont bodu A – tečná k hladinové ploše v místě měření [18] 

Pravý horizont bodu A – hladinová plocha procházející bodem na zemském povrchu nebo 

horizontem přístroje [18] 

Nulový skutečný horizont = nulová hladinová plocha – plocha uklidněné mořské hladiny 

protažená i pod kontinenty a je vždy kolmá na směr tíže 

2.1. Výškové systémy v ČR 

Výškové systémy [3]: 

- Baltský výškový systém po vyrovnání (Bpv) – základním bodem je nula 

vodočtu v Kronštadtu. Naměřená převýšení byla opravena o normální tíhové 

korekce, a pak vyrovnána. Výšky v tomto systému jsou menší o 38 až 42 cm 

než výšky v systému jaderském. Neměřená převýšení jsou tzv. Moloděvského 

výšky. 

- Jaderský výškový systém  – na našem území budován od roku 1872. Základním 

bodem systému je nula vodočtu v Terstu, základním bodem pro české kraje je 

Lišov u Českých Budějovic. Naměřená převýšení byla opravena o normální 

ortometrické korekce. Od roku 2000 již tento systém nelze používat. 

- Výškový systém ULN ( Universal Leveling Net) je síť používaná v EU. 

- Místní výškový systém, kterého se používá pouze vyjímečně u prací malého 

rozsahu. 
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2.2. Výškové základy v ČR 

  Výškové základy ČR tvoří výškové bodové pole, které umožňuje soustavné, 

jednotné, přesné a hospodárné určení nadmořských výšek. Výšky jednotlivých bodů jsou 

podkladem pro výšková měření nejen při mapování všeho druhu.[3] 

2.2.1. Výškové bodové pole 

  Rozdělení výškového bodového pole podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. [6]: 

a) Základní výškové bodové pole, které tvoří 

aa) Základní nivelační body, 

ab) Body České státní nivelační sítě I. až III. Řádu (závazná zkratka „ČSNS“), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Obrázek č. 5 Česká státní nivelační síť – výřez, Moravskoslezský kraj[4] 

b) Podrobné výškové bodové pole, které tvoří 

ba) Nivelační sítě IV. řádu 

bb) Plošné nivelační sítě 

bc) Stabilizované body technických nivelací 
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Rozdělení důlního výškového bodového pole na povrchu dle vyhlášky č. 435/1992 Sb. [16]: 

a) základní důlní výškové bodové pole, odvozené z Československé nivelační sítě I. 

až III. řádu, 

b) podrobné důlní výškové bodové pole, odvozené z Československé nivelační sítě 

IV. řádu nebo ze základního důlního výškového bodového pole na povrchu, 

c) body důlního polohového bodového pole na povrchu, jejichž výšky byly určeny 

technickým výškovým měřením. 

2.2.2. Stabilizace nivelačních bodů 

  Stabilizace bodů výškového bodového pole [6] : 

Bod výškového bodového pole (dále jen „nivelační bod“) je stabilizován jedním 

z následujících způsobů: 

a. Skalní značkou, kterou je vyhlazená ploška nebo vodorovná ploška 

s polokulovým vrchlíkem uprostřed 

b. Hřebovou značkou, která se osazuje shora do vodorovné plochy skal, balvanů, 

vybraných staveb nebo do horní plochy nivelačního kamene 

c. Hřebovou značkou, která je osazena shora do vodorovné plochy nebo ze strany 

do svislé plochy skal a vybraných staveb 

d. Hřebovou značkou pro hloubkové stabilizace 

e. Hřebovou značkou pro tyčové stabilizace 

f. Čepovou značkou s označením „Státní nivelace“ pro nivelační body základního 

výškového bodového pole nebo bez označení pro nivelační body podrobného 

výškového pole, která se osazuje do stěn vybraných staveb, ze strany do líce 

nivelačního kamene nebo do svislých skal 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6  Hřebová nivelační značka[5] 
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Obrázek č. 7  Čepová nivelační značka[5] 

  Signalizace bodů výškového bodového pole se volí pouze přechodná, a to při 

měření nivelační latí, a nebo jiným měřítkem. 

  Stabilizace hydrogeologických vrtů – betonový základ, v němž je umístěna železná 

skruž s poklopem viz obrázek č. 

 

Obrázek č.8: Ukázka stabilizovaného vrtu [19] 
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2.3. Geometrická nivelace 
 

  Metodu výškového měření, při které určujeme převýšení mezi dvěma body 

nivelačními přístoji a jinými vhodnými pomůckami nazýváme geometrická nivelace. Při 

měření nivelačním přístrojem vytyčujeme vodorovné záměrné přímky, na kterých se nachází 

latě = svislé stupnice, na kterých odčítáme svislé úseky a následně z nich vypočteme 

příslušné převýšení. 

2.3.1. Princip geometrické nivelace 

 

  Geometrickou nivelaci dělíme na dva typy, a to: 

- Geometrická nivelace ze středu 

- Geometrická nivelace vpřed 

Principem geometrické nivelace ze středu je určení převýšení mezi dvěma body. 

Nivelační přístroj si ustavíme mezi body uprostřed. Na daných bodech postupně stavíme ve 

svislé poloze nivelační latě. Vytyčíme nivelačním přístrojem vodorovnou záměru a 

odečteme velikost příslušného úseku. 

 

  

 

Obrázek č.9 Princip nivelace ze středu [3] 

Pro převýšení následně platí vztah: 

                       (1) 

kde v je převýšení, z záměra zpět a p záměra vpřed. 

  U geometrické nivelace vpřed určuje výškový rozdíl mezi dvěma danými body tak, 

že nad jedním bodem ustavíme nivelační přístroj a nad druhý bod postavíme ve svislé poloze 

nivelační lať. Převýšení následně vypočteme podle vzorce: 

                     (2) 

kde v je výškový rozdíl, vp výška přístroje a p laťový úsek. 

 

 

 

Obrázek č. 10 Princip nivelace vpřed [3] 
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2.3.2. Chyby při nivelaci 

  Chyby při nivelaci jsou chyby, které vznikají při měření a dělíme je na chyby hrubé 

a chyby nevyhnutelné. 

2.3.2.1. Hrubé chyby 

  Hrubé chyby mají velkou hodnotu a většinou jsou způsobeny nedbalostí měřiče či 

nedodržením povolených pracovních postupů. Mezi hrubé chyby se řadí například: posun 

přístroje nebo nivelační latě, omyl ve čtení na lati nebo špatné urovnání nivelační libely. 

Pokud je chyba prokázána musíme celé měření opakovat. 

2.3.2.2. Nevyhnutelné chyby 

  Nevyhnutelné chyby jsou chyby většinou malých hodnot, které nemůžeme vyloučit 

z měření, ale lze je vyloučit výpočtem. Dělíme je na chyby systematické a nahodilé.[2] 

2.3.2.2.1. Systematické chyby 

  Chyby systematické jsou chyby, které většinou mají malou hodnotu a znaménka 

jsou stále stejná, tím znehodnocují měření o stále se zvětšující hodnotu. Při přesnějších 

měřeních můžeme tyto chyby odstranit tak, že vypočteme jejich hodnotu a následně o ně 

měření opravíme nebo zvolíme jiný vhodný měřický postup. K systematickým chybám 

například patří [3]: 

- Chyba ze sklonu záměrné přímky – vzniká u libelových přístrojů tím, že 

záměrná přímka po urovnání nivelační libely nezaujme vodorovnou polohu (osa 

libely není rovnoběžná se záměrnou přímkou) nebo u kompenzátorových 

přístrojů chybnou funkcí kompenzátoru. Chybu vyloučíme stejné dlouhými 

záměrami zpět a vpřed. Chybu kontrolujeme podle Obrázku č. 11 Chyba ze 

sklonu záměrné přímky a odstraníme rektifikací přístroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek č. 11 Chyba ze sklonu záměrné přímky[3] 
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- Chyba ze zakřivení Země vzniká tím, že na stanovišti nivelačního přístroje 

vytyčujeme horizontální rovinu (zdánlivý horizont), která není totožná 

s příslušnou hladinovou (kulovou) plochou. Čím je záměra delší, tím je chyba 

větší, ale dá se opět vyloučit stejnou délkou záměr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obrázek č. 12 Chyba ze zakřivení Země [3] 

- Chyba z refrakce vzniká v důsledku ohybu záměrného paprsku průchodem 

vrstvami atmosféry o nestejné hustotě a tím o nestejném indexu lomu světla. 

Hustota vzduchu je závislá na teplotě, atmosférickém tlaku a jeho vlhkostí. 

Pozorováním bylo zjištěno, že jednotlivé vrstvy kopírují povrch Země a 

k největším rozdílům dochází především v přízemní vrstvě vzduchu o tloušťce 

asi 0,5 m, takže ve svažitém terénu musí být záměry aspoň 0,5 m (VPN) nebo 

0,2 m (TN) nad terénem. Dále je nevhodné měřit v době, kdy vlivem především 

intenzivního slunečního svitu dochází k prudké změně teploty vzduchu. 

Nevhodné podmínky měření se projeví chvěním obrazu latě v dalekohledu. 

Protože při dodržování zásady, že záměra by neměla být nižší než 0,5 / 0,2 m, 

dá se předpokládat rovnoměrná hustota vzduchu, a tím bude vliv refrakce 

v obou směrech stejný, a tak stejně dlouhými záměrami se dá její vliv potlačit. 

- Chyba z nesprávné délky latě vznikne buď její nesprávnou délkou, nebo 

posunutím počátku dělení z dotykové plochy botky latě. Dnešní latě 

s centimetrovým dělením jsou natolik přesně dělené, že chyby nepřesáhnou 

chybu ve vlastním odhadu milimetrů. U invarových latí pak určujeme délku 

laťového metru komparací. Posunutí nuly stupnice odstraníme tím, že v oddíle 

volíme při dvou latích sudý počet sestav a při jedné lati se neprojeví. 

- Chyba z nesvislé polohy latě vzniká tím, že v době odečtení latě nestojí tato, 

především při ručním držení latě, ve svislé poloze. Tím odečítáme větší úsek na 

lati než bychom odečetli při její svislé poloze. Tuto chybu odstraníme 

urovnáním latě do svislice podle krabicové libely upevněné na lati nebo u 

technické nivelace pomalým vychylováním latě kolem svislé polohy ve směru 

k přístroji a odečtením nejmenší hodnoty na lati. 
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2.3.2.2.2. Nahodilé chyby 

K nahodilým chybám patří kromě zbytkových systematických chyb [3] : 

- Chyba z odečtení laťového úseku, která je závislá na mnoha faktorech, jako 

jsou délka záměry, zvětšení a rozlišovací schopnost dalekohledu, tvar a úprava 

laťové stupnice, tvar nitkového kříže, chvění vzduchu, kvalita optického 

mikrometru, vlastnosti a zkušenosti pozorovatele. Zde jde v podstatě o chybu 

lineární interpolace (při odhadu milimetru) nebo o chybu v koincidenci (při 

nastavení klínu na rysku stupnice). 

2.3.3. Povolené odchylky 

  Podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. [6] je určena přesnost výšek nivelačních bodů podle 

střední chyby mL nivelačního převýšení mezi nivelačními body, která nepřekračuje hodnotu 

        ̅   √       (3) 

 (v mm), kde  ̅ je základní střední kilometrová chyba nivelačního převýšení a L vzdálenost 

nivelačních bodů v kilometrech. 

Mezní velikost základní střední kilometrové chyby nivelačního převýšení  ̅  je stanovena 

hodnotou (v mm) : 

a) 0,40 + 0,71 / √nR pro I. řád 

b) 0,45 + 0,80 / √nR pro II. řád 

c) 0,60 + 1,06 / √nR pro III. řád 

d) 1,00 + 1,77 / √nR pro IV. řád a plošné nivelační sítě, 

kde nR je počet nivelačních oddílů v posuzovaném převýšení. 

3. Poddolované území 

  Poddolovaným územím nazýváme území v dosahu hlubinné těžby užitkových 

nerostů [8]. Projevy pohybů a deformací na povrchu se projevují díky průhybům nebo 

zavalením horninou v nadloží vyrubaných prostor.  

  Poddolované území je předmětem sledování zpravidla při nastalých škodách na 

budovách. Je to spojeno jednak se sanací objektů nebo s výpočtem náhrady škod. Rozsáhlé 

oblasti, kde těžba pokračuje nebo byla zastavena, jsou zastavována občanskými nebo jinými 

stavbami. To vyžaduje zvláštní opatření, která se neobejdou bez pozorování poklesů půdy 

popř. posunů.[17] 
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3.1. Vlivy poddolování 

  Rozsah vlivu poddolování je definován: Při dobývání dostatečně velké plochy se po 

nějaké době na povrchu utvoří poklesová kotlina, jejíž obvod je určen mezným úhlem vlivu 

µ. Tento úhel je definován jako svislý úhel, který svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodu 

na povrchu, kde pohyb nebo deformace jsou rovny nule nebo minimální hodnotě, který má za 

následek ještě přípustné deformace ovlivněných objektů [9]. 

  Velikost mezného úhlu µ ovlivňují různé faktory, a to zvláště: 

- Úklon ložiska 

- Tektonické poměry 

- Petrografické vlastnosti hornin 

- Hloubka dobývání 

- Hydrogeologické poměry 

- Způsob dobývání 

- Použití základky 

- Porušení vlivem předchozího dobývání 

Dále definujeme: 

  Zálomový úhel ξ – úhel od vodorovné roviny, jehož strmé rameno se klade od hrany 

porubu do plochy, v níž docházelo ke zlomům vrstev. Na povrchu se tvořily v tomto místě 

trhliny, zálomy, a tím destrukce [9]. 

  Úhel vlivu φ – úhel od vodorovné roviny, který ve zvolené svislé rovině svírá 

spojnice bodu ležícího na okraji vyrubané plochy s uvažovaným bodem na povrchu. Slouží 

k určení charakteru vlivu porubu na zvolený objekt na povrchu [9]. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 Úhly vlivu 

Pohyb povrchového bodu vlivem dobývání je definován složitým prostorovým 

pohybem, kdy se velikost i směr mění v průběhu klesání. 

Pokud se jedná o polohy prostorových bodů, tak ty se po ukončení klesání pohybují 

směrem k těžišti pohybu. 
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Pro poklesy v různých místech poklesové kotliny tedy platí, že nejsou stejné. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14 Pohyb bodů v různých místech poklesové kotliny[9] 

  Posuny povrchových bodů patří mezi vodorovnou složku pohybového vektoru, což 

znamená, že se mění v závislosti na umístění. Posuny povrchových bodů se zmenšují na obě 

strany od místa nad hranicí porubu, kde je posun největší. 

4. Měření a vyhotovení 

  Měření a vyhotovení výsledků obsahuje popis průběhu měření, vlivy, které měření 

doprovázely, parametry použitého nivelačního přístroje, nivelačních latí a laťových podložek, 

kritéria přesnosti a jejich dodržení, a následné vyhodnocení měření s porovnáním výsledků 

s rokem 2007.  

4.1. Průběh měření 

  Měření se skládalo z nivelačních tahů vedených po celém území Stonavy, a to na 

jaře a na podzim roku 2010.  

  Měřická skupina měla složení: jeden měřič a dva figuranti. 

  Nivelační metoda byla zvolena geometrická nivelace ze středu s tím rozdílem, že se 

použily při každé záměře dvě nivelační laťové podložky, to znamená, že tak během jednoho 

nivelačního pořadu proběhla dvě měření, která se zapisovala do nivelačních zápisníků pro 

přehlednost dokumentace. Důvodem použití dvou nivelačních podložek bylo zamezení chyb 

způsobených nepozorností měřiče nebo figuranta s ohledem na ovlivňující podmínky měření. 

Jelikož se používaly dvě nivelační latě, byl počet sestav sudý a lomení nivelačního pořadu se 

provádělo vždy na nivelační podložce. Nivelační pořad byl veden většinou po asfaltových 

cestách, výjimečně přes pole. Průběh měření byl ovlivněn jak automobilovým provozem na 

pozemních komunikacích, tak i přírodními vlivy, a to větrnými podmínkami, různorodostí 

teplot a deštěm. 
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  Po rekognoskaci terénu a označení nepřehledně umístěných hydrogeologických vrtů 

jsme zahájili nivelaci zaměřením na známý pevný nivelační bod – nivelační čep. Nivelační 

měření muselo splňovat parametry dle vyhlášky č. 31/1995 Sb. O výškovém bodovém poli, 

viz kapitola 2.3.3 Povolené odchylky.  

  Při měření byl použit pevný nivelační stativ, digitální nivelační přístroj SOKKIA 

SDL30, čtyři laťové podložky a dvě sklolaminátové nivelační latě SOKKIA BGS40. 

4.1.1. Parametry použitých přístrojů 

  Použité přístroje: 

- Nivelační podložky 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

    Obrázek č. 15 Nivelační podložky [14] 

- SOKKIA BGS40  

o  sklolaminátová nivelační lať s čárkovým kódem 

o délka 4 m 

 

 

 

 

   Obrázek č. 16 Nivelační lať SOKKIA BGS40 [15] 

- SOKKIA SDL30 

o Digitální nivelační přístoj 

o Zvětšení 32 x 

o Střední kilometrová chyba 1,0 mm 

o Přesnost délkového měření je 0,1 % x D = 1 cm na 1 m (D…měřená 

vzdálenost) 

o Využití principu odzkoušeného kyvadlového kompenzátoru 

s magneticky tlumícím systémem pro zajištění přesnosti 

o Funkce SDL30: 

 Převýšení 



 Kateřina Hanková: Sledování vertikálních pohybů hydrogeologických vrtů  
vlivem dobývání dolu ČSM v oblasti Stonava 

 

 2012   16 

 Vytyčení 

 Výškový rozdíl nastavení sklonu či horizontální vzdálenosti 

 Pro záznam dat možnost připojení polního zápisníku SDR nebo 

PSION 

 Při výstupu dat možnost volby mezi dvěma výstupními formáty 

– ASCII / SDR2x 

  Výhody měření s nivelačním přístrojem SOKKIA SDL30 jsou následovné – přístroj 

během krátké doby (manuálem uváděno do 3 vteřin) dokáže s velmi dobrou přesností změřit 

délku i výšku. K změření výšky lze, díky vestavěné kameře, měřit až na samý okraj latě, 

jelikož k určení výšky SOKKII stačí pouze polovina obrazu latě. 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek č. 17 Digitální nivelační přístroj SOKKIA SDL30  

4.1.2. Kritéria přesnosti 

  Jedná se o odchylku mezi daným a nově měřeným převýšením, která nesmí 

překročit hodnoty uvedené v tabulkách, která jsou pevně stanovena. 

Tabulka č. 2 Odchylky mezi daným a nově naměřeným převýšením [6] 

Nivelační síť Pro oddíl v mm 

I. řádu 2 + 1,5 √R 

II. řádu 2 + 2,25 √R 

III. řádu 2 + 3 √R 

IV. řádu 2 + 5 √R 

 

R...délka oddílu v km 
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4.1.3. Vyhodnocení měření 

  Vyhodnocení měření vede k určení přesnosti nivelačních pořadů, kdy výpočtem 

mezních a naměřených odchylek získáme hodnoty potřebné k určení střední kilometrové 

chyby, střední kilometrové chyby aritmetického průměru a střední kilometrové chyby 

vyrovnaného výškového rozdílu. 

  Z důvodu nejistých výšek nivelačních bodů vlivem poddolování na daném území 

zde není uvedeno ověření mezních odchylek mezi novými a nově naměřenými převýšeními. 

  Před rozborem charakteristiky přesnosti se nejprve musí ověřit výšky výchozích 

bodů, jejichž hodnoty jsme převzali z revírní nivelace OKD, jak bylo již zmíněno v úvodu, a 

následně provedeme zhodnocení přesnosti vlastního měření. 

Tabulka č. 3: Přehled vedených nivelačních tahů: 

NIVELAČNÍ TAH PEVNÝ NIVELAČNÍ BOD VRTY 

1. Gz10-52.5a V24   

2. Ge5-8 V31   

3. Ge5-8 V30   

4. Gz10-51.1 V1   

5. 86.3 V7 V20 

6. Ge02-2 V12 V9 

7. 18 V5 V3 

8. Ge5-8 V29   

9. Gz10-54.5 V8   

 

  Uspořádání nivelačních tahů bylo voleno podle aktuálních podmínek, a to zejména 

podle počasí, jelikož více než polovina měřených vrtů se nachází v polích, mokřinách nebo za 

špatného počasí těžko přístupných lokalitách obce Stonavy, čímž by byla ovlivněna i přesnost 

nivelačního měření, proto, jak je uvedeno v tabulce č. 3, jsme z jednoho pevného nivelačního 

bodu vycházeli i třikrát. 
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Tabulka č. 4: Přehled nivelačních pořadů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x … neměřeno z důvodu špatné viditelnosti, nepřehlednosti či špatných přírodních podmínek 

pro měření. 

  
bod 

JARO PODZIM 
2007 [m] 

l´[m] l´´[m] l´[m] l´´[m] 

1. GZ 10 - 52.5 a 235,321 235,321 235,321 235,321   

bp1 234,892 234,892 234,900 234,900   

V24 234,704 234,704 234,700 234,700 234,704 

V23 232,497 232,498 232,464 232,463 x 

2. Ge 5 - 8 241,999 241,999 241,999 241,999   

školka 242,954 242,954 242,831 242,831   

V31 250,172 250,163 249,602 249,601 251,920 

3. Ge 5 - 8 241,999 241,999 241,999 241,999   

H 240,122 240,122 240,037 240,037   

V30 250,126 250,127 250,020 250,020 250,760 

4. GZ 10 - 51.1 230,392 230,392 230,392 230,392   

10 - 51 230,249 230,249 230,254 230,254   

V1 230,502 230,502 230,482 230,482 230,550 

5. 86.3 277,560 277,560 277,560 277,560   

932 278,437 278,437 278,432 278,432   

V7 277,755 277,755 277,749 277,749 277,780 

V20 276,323 276,323 276,317 276,318 276,410 

6. Ge 02 - 2 248,798 248,798 248,798 248,798   

T6 247,623 247,631 x x   

S125 248,235 248,241 x x   

V12 246,761 246,767 246,747 246,748 246,790 

V9 239,475 239,481 239,466 239,469 239,500 

7. 18 265,920 265,920 265,920 265,920   

Up 267,141 267,141 267,103 267,103   

V5 249,209 249,206 249,172 249,172 249,310 

V3 238,501 238,498 238,493 238,493 238,520 

8. Ge 5 - 8 x x 241,999 241,999   

školka x x 242,831 242,831   

kp x x 241,886 241,887   

kp1 x x 240,037 240,037   

v29 x x 237,243 237,243 237,560 

9. GZ 10 - 54.5 x x 246,134 246,134   

L x x 242,574 242,574   

V8 x x 241,671 241,671 241,810 
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Ověření výšek výchozích bodů: 

Tabulka č. 5: Výchozí nivelační body viz příloha 11.2 Místopisy bodů 

Nivelační bod Nadmořská výška Druh zn. Stupeň stab. 
Druh 
stab. 

Ge 02 - 2 248,798 m Č V 3 N 

GZ 10 - 52.5a 235,321 m Č VIa 3 N 

Ge 036 - 3 251,058 m Č VII 3 N 

GZ 10 - 54.5 246,134 m H III 3 NK 

Ge 5 - 8 241,999 m Č V 3 N 

GZ 10 - 51.1 230,392 m Č I 3 N 
  

Mezní odchylka mezi nově naměřeným a daným převýšením podle vzorce 2 + 5 √R z tabulky 

č.2: 

 

 Tabulka č. 6 Odchylky dle vzorce 2 + 5 √R: 

Nivelační bod Mezní odchylka Naměřená odchylka 

Ge 02 - 2 5,49 mm 2,50 mm 

GZ 10 - 52.5a 5,19 mm 2,80 mm 

GZ 10 - 54.5 6,29 mm 2,85 mm 

Ge 5 - 8 4,93 mm 3,20 mm 

GZ 10 - 51.1 4,46 mm 2,60 mm 

   
  Po porovnání mezních a naměřených odchylek je vidět, že hodnoty naměřených 

odchylek nepřekračují hodnoty povolených mezních odchylek. 

 Rozbor přesnosti: 

 

Tabulka č. 7: Rozbor přesnosti nivelačních pořadů 

  l´ l´´ s x p d dd (d+1)2 pdd dd/s 

1 -0,617 0,621 0,09 0,6190 11,11 0,004 0,00002 1,00802 0,00018 0,00018 

2 -8,169 8,152 0,38 8,1605 2,63 -0,017 0,00029 0,96629 0,00076 0,00076 

3 8,128 -8,121 0,98 8,1245 1,02 0,007 0,00005 1,01405 0,00005 0,00005 

4 0,110 -0,098 0,88 0,1040 1,14 0,012 0,00014 1,02414 0,00016 0,00016 

5 -0,195 0,189 0,47 0,1920 2,13 -0,006 0,00004 0,98804 0,00008 0,00008 

6 -1,237 1,243 0,85 1,2400 1,18 0,006 0,00004 1,01204 0,00004 0,00004 

7 -2,034 2,039 0,72 2,0365 1,39 0,005 0,00003 1,01003 0,00003 0,00003 

8 9,320 -9,331 1,00 9,3255 1,00 -0,011 0,00012 0,97812 0,00012 0,00012 

9 -16,713 16,722 0,86 16,7175 1,16 0,009 0,00008 1,01808 0,00009 0,00009 

∑ -11,407 11,416 6,23     0,009 0,00080 9,01880 0,00152 0,00152 
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Kde: 

  l´ převýšení vpřed [m] 

  l´´ převýšení vzad [m] 

  s délka v kilometrech 

  x aritmetický průměr převýšení vpřed a vzad 

  p váha měření jednotlivých úseků: p = 1/s 

  d součet převýšení vpřed a vzad 

   

 

Kontrola: 

  [dd] = [(d+1)
2
] – 2. [d] – n  

   0,0008 = 0,0008 

Střední kilometrová chyba jednoho měření: 

 

      √
 

  
 
  

 
  = ± 0,92 mm  

 

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru: 

  

        
 

 
√

 

 
 
  

 
  = ± 0,65 mm  

Střední kilometrová chyba celého pořadu:  

        √  = 1,62 mm 

Celkové převýšení: 11, 4115  ± 0, 00162 m  

 

Mezní velikost střední kilometrové chyby se určí pomocí vzorce: 

        
    

√  
 = 1,59 mm 

 kde nR je počet nivelačních oddílů. 

Tabulka č. 8 Mezní velikost střední kilometrové chyby 

Střední kilometrová chyba [mm] 0,65 

Mezní střední kilometrová chyba [mm] 1,59 
 

 

 

 



 Kateřina Hanková: Sledování vertikálních pohybů hydrogeologických vrtů  
vlivem dobývání dolu ČSM v oblasti Stonava 

 

 2012   21 

 

5. Výsledek měření 

  Po vyhodnocení povolených odchylek a rozboru přesnosti nivelačních pořadů je 

výsledkem mého měření soubor nadmořských výšek hydrogeologických vrtů, uvedených 

v tabulkách, které jsou určeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání a pro účely 

Bakalářské práce jsou porovnány s průměrnými hodnotami měření v rámci středoškolské 

praxe s rokem 2007, abychom zjistili přibližné hodnoty poklesů vlivem poddolování. Pro 

větší přehlednost poklesů uvádím v tabulce také průměrné hodnoty měření z roku 2010, které 

jsou následně použity i v grafech. 

  Hodnoty nadmořských výšek jednotlivých hydrogeologických vrtů byly vypočteny 

ze zápisníku, které jsou přiloženy k mé bakalářské práci viz příloha 11.3 Nivelační zápisníky. 

Tabulka č. 12 Nivelační zápisník 

záměra čtení latě výška 
poznámky 

z bodu na bod vzad stranou vpřed sr. roviny bodu 

A   Vza      Va´ Va   

  B     Vpb   Vb   

B   Vzb     Vb´     

  1   Vs     V1   

  C     Vpc   Vc   

                
 

Kde : 

   Va. Vb, V1, Vc  výšky bodů 

   Va´, Vb´  výšky srovnávací roviny 

   Vza, Vzb  čtení na lati – záměry vzad 

   Vpb, Vpc  čtení na lati – záměry vpřed 

   Vs   čtení na lati – záměra stranou  

 

 

Následně platí obecné výpočty:  

 

  Výška srovnávací roviny Va´: Va´ = Va + Vza 

  Výška bodu B: Vb = Va´ - Vpb = Va + (Vza – Vpb) 

  Výška bodu 1:  V1 = Vb´- Vs 

  Výška bud C: Vc = Vb´- Vpc 
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5.1. Zhodnocení měření a porovnání 

Tabulka č. 9 Nadmořské výšky hydrogeologických vrtů 

  2007 JARO 2010 PODZIM 2010 

V1 230,55 230,502 230,482 

V3 238,52 238,501 238,493 

V5 249,31 249,209 249,172 

V7 277,78 277,755 277,749 

V8 241,81 neměřeno 241,671 

V9 239,5 239,475 239,766 

V12 246,79 246,761 246,747 

V20 276,41 276,323 276,317 

V24 234,82 234,704 234,7 

V29 237,56 neměřeno 237,243 

V30 250,76 250,126 250,02 

V31 251,92 250,172 249,602 

 

Tabulka č.10: Rozdíl  nadmořských výšek hydrogeologických vrtů jaro, podzim 2010 

 
JARO 2010 

PODZIM 
2010 Rozdíl výšek 

V1 230,502 230,482 -0,02 

V3 238,501 238,493 -0,008 

V5 249,209 249,172 -0,037 

V7 277,755 277,749 -0,006 

V8 neměřeno 241,671 x 

V9 239,475 239,766 0,291 

V12 246,761 246,747 -0,014 

V20 276,323 276,317 -0,006 

V24 234,704 234,7 -0,004 

V29 neměřeno 237,243 x 

V30 250,126 250,02 -0,106 

V31 250,172 249,602 -0,57 
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Graf č.1 Porovnání nadmořských výšek hydrogeologických vrtů rok 2010 - jaro, podzim 
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Tabulka č. 11 Porovnání průměrných nadmořských výšek hydrogeologických vrtů rok 2007 a 

2010 

  Rok 2007 Rok 2010 2007 - 2010 

V1 230,55 230,492 0,058 

V3 238,52 238,497 0,023 

V5 249,31 249,191 0,119 

V7 277,78 277,752 0,028 

V8 241,81 241,671 0,139 

V9 239,5 239,621 -0,121 

V12 246,79 246,754 0,036 

V20 276,41 276,320 0,090 

V24 234,82 234,702 0,118 

V29 237,56 237,243 0,317 

V30 250,76 250,073 0,687 

V31 251,92 249,887 2,033 
 

Graf č. 2 Porovnání nadmořských výšek hydrogeologických vrtů rok 2007 a 2010 – jaro, 

podzim.  
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Graf č. 3 Porovnání průměrných nadmořských výšek hydrogeologických vrtů rok 2007 a 

2010  
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6. Závěr 

  Pro každoroční měření vertikálních pohybů hydrogeologických vrtů za účelem 

monitoringu byla provedena rekognoskace terénu, označení špatně viditelných vrtů a jejich 

případná nová stabilizace.  

  Zaměření těchto vrtů se provádí vždy na jaře a na podzim, hlavně v rámci 

příznivého počasí. Po výškovém zaměření v roce 2010 a následném vyhodnocení jsme 

stanovily průměrné hodnoty poklesů vrtů daného roku. 

  Výsledky nivelačního měření nám poskytly údaje o nepravidelných výškových 

změnách hydrogeologických vrtů v oblasti Stonava vlivem dobývání dolu ČSM, z nichž bylo 

vypočteno a zpracováno zhodnocení vertikálních poklesů. V předcházející kapitole je 

uvedeno grafické znázornění a porovnání poklesů hydrogeologických vrtů rok 2007 a 2010. 

  V oblasti obce Stonava se dobývání nerostných surovin Dolu ČSM značně 

projevilo, a to nejen na vzhledu krajiny, ale také těmito nepravidelnými poklesy povrchu. 

  Právě v důsledku nepravidelných poklesů, další těžební činnosti Dolu ČSM               

a monitoringu hydrogeologických vrtů se bude v tomto pravidelném zaměřování vertikálních 

poklesů pokračovat i nadále.  
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